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 چکيده

راه قانونمند کردن جامعه اسالمی صورت گرفت و در زمان  از آغاز اسالم تالش فراوان در

را در این راستا به   به نقطه اوج خود رسید و حضرت تمام توان خود (ع)حکومت امیرالمؤمنین 

 موردنظر عدالت سالمی،ا جمهوری نظام که آنجا و از کار گرفته و یک نمونه عالی را ایجاد نمود

در این تحقیق با روش تحلیلی یف کرده است، تعر السالمعلیه علی هایآموزه با منطبق را خود

در برابر  و بخصوص اشخاص حقوقی شعار عدالت گرایی و برابری افراد و توصیفی، تالش شده

در که این است این پژوهش  هایو یافته از نتایج قانون با سیره امیرالمؤمنین سنجیده شود.

و است مشهود  کامالً سیره حکومتی امیر مؤمنان علی )ع( برخورد ایشان با کارگزاران متخلف

گیر است و اهل مسامحه و سازش نیست. قانون مجازات در اجراى حکم خدا سختعلی )ع( 

برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  2931اسالمی مصوب 

صورت جامع به رسمیت شناخته است. در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات با هرا ب

کرد و یا با صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص میگذار بهابهام مواجه است. اگر قانون

 .آورد، بهتر بودنامه اجرایی این مجازات، این امکان را فراهم میالزام تصویب آیین

 ., ممنوعیت, مصادره, اشخاص حقوقیالبالغهنهجمجازات,  :يديکل واژگان
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 سيامک جعفرزاده 

 و علوم انسانی استادیار دانشگاه ارومیه،گروه فقه و حقوق اسالمی، دانشکده ادبیات

 
 نام نویسنده مسئول:

 سيامک جعفرزاده

البالغه اشخاص حقوقی از منظر نهج نمایندگان  مجازات

 با تأکيد بر قانون مجازات اسالمی جدید
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 مقدمه
دهد. بدیهی اسـت می نشان را صورت مجازات خود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیانگر واکنش جامعه در مقابل آن است که به

اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از  ابلنسبت به اشـخاص حـقیقی، مجازات ق بـا تـوجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی

 .باشد اشخاص حقیقی

یافته است؛ این ماده چـنین مقرر  اختصاص حقوقی اعمال بر اشخاص اسالمی، به تـعیین مجازات قابل مجازات قانون 12ة ماد

 بارشدت جـرم ارتـکابی و نتایج زیان ل شناخته شود، با توجه بهقانون مسئو این 249ة که شخص حقوقی بر اساس ماددرصورتی: »داردمی

 ةرمصاد (انحالل شخص حقوقی. ب (الف: نیست حقیقی شخص شود؛ ایـن امر مانع از مجازاتیک تا دو مورد از موارد زیر محکوم مـی به آن

 عـمومی ممنوعیت از دعوت (سال. ت 5طور دائم یا حداکثر به مدت  یا اجتماعی به شـغلی اموال. پ( ممنوعیت از یک یا چـند فـعالیت کل

سال. ج(  5اسناد تجاری حـداکثر بـه مـدت  از سال. ث( ممنوعیت از اصدار برخی 5طور دائم یا حداکثر به مدت  افـزایش سرمایه به بـرای

 .«...هارسانه ةوسیل جزای نقدی. چ( انتشار حکم محکومیت به

احصاء و  23 ةهستند که در ماد تعزیری مجازاتشده است، از نوع  ذکر 24ة ماد ةگونه کـه در تبصراجراها هـمانین ضمانتا تمامی

گیرند؛ بنابراین دادگاه در تعیین مجازات برای جای می انهگ 8های از دسته یکیر د اند و مـطابق همان ماده، هرکدامشده بندیدسته

 . را رعایت خواهد کرد 28ة در ماد مذکور موارد مورداشـخاص حـقوقی، حسب 

دو مورد از  تا بار آن به یکشدت جرم ارتکابی و نتایج زیان شده اسـت کـه شخص حقوقی با توجه به بیان هم 12ة در صدر ماد

 هاییخسارت و میزان جـرم ارتـکابی صدور حکم باید شدت و ضـعف حین شود؛ بنابراین قاضی جزاییمجازات مـذکور در ماده محکوم می

  .قرار دهد مدنظر شده است را که از جرم حاصل

 هامورد آن در توجه به ماهیت اشخاص حقوقی با هم حسب مورد ...مقررات مربوط به مجازات تـعزیری مـانند تـخفیف، سقوط و

حداکثر دو  و البته تواند شخص حقوقی را به بیش از یـک مـجازاتقاضی می است که این مزبور ةمهم دیگر در ماد ةنکت .شودمی اعـمال

 .در ماده محکوم نماید مجازات از مجازات مذکور

قانون هر مقدار که محکم باشد وقتی کسی به آن ملتزم نباشد و در جامعه عملی نشود ارزش چندانی نخواهد داشت.  بندیاستخوان

از  پس بالفاصله )ص( اسالم خاطر پیامبر گردد. به همینیابد و ادامه آن با مشکل مواجه میانون انسجام نمیزندگی انسان بدون حاکمیت ق

وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّی »های استقرار قانون شریعت فراهم شود. قرآن کریم با شعاراجتماع مسلمین اقدام به تشکیل حکومت نمود، تا زمینه

قدم جلو گذاشت تا به پیروان خود بفهماند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جامعه اسالمی مسلم است.  (25، آیهاسراء «)نَبْعَثَ رَسُوالً

 نظر قانون جرم تلقی نشود ارتکاب آن مجازات ندارد. یعنی تا چیزی از

 ةه ارمغان آورده و راه رستگاری را در سایعنوان دین متمدن این است که قانون و نظم را برای بشریت ب یکی از افتخارات اسالم به

راه قانونمند کردن جامعه اسالمی صورت گرفت و در زمان  عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است. از آغاز اسالم تالش فراوان در

فته و یک نمونه عالی را ایجاد السالم به نقطه اوج خود رسید و حضرت تمام توان خود را در این راستا به کار گر حکومت امیرالمؤمنین علیه

السالم در برابر شود و در پاسخ این سؤال که برخورد امام علی علیهالبالغه دیده میهای این روش متعالی در اثر ارزندة نهجنمود. نمونه

ران در این راستا از هیچ تا ثابت کند که امام پرهیزگا تحقیق صورت گرفتهگریزی مسئوالن حکومت چه بوده است؟ این هنجارشکنی و قانون

کوششی فروگذار نکرده است و اصل حاکمیت قانون را بدون هیچ نرمشی در جامعه اسالمی رسمیت داده و در پایداری آن اهتمام نموده 

 است.

 

 بيان مسئله

 غرب حقوق از ملهم حقوقی شخصیت مفهوم. است البالغهنهجاز دیدگاه  حقوقی صاشخا کیفری مسئولیت حاضر، تحقیق موضوع

 این وقف، مانند نهادی قالب در عملی صورت به اگرچه است؛ نگرفته قرار فقها توجه مورد و نبوده بحث محل اسالمی حقوق در و است

 هدف به دستیابی برای اموال یا اشخاص از یافتهسازمان اجتماع :»است شده گفته حقوقی شخص تعریف در .است شده پذیرفته مفهوم

 [.7«]است قانونی قالب در مشترك

 :شوندمی تقسیم بزرگ گروه دو به خصوصی حقوقی اشخاص. عمومی و خصوصی حقوقی اشخاص :انددسته دو حقوقی اشخاص 

 حقوقی اشخاص .شوندمی محسوب دوم گروه ازجمله سندیکاها و هاانجمن که غیرتجاری مؤسسات دوم گروه و تجاری هایشرکت اول گروه

 :شوندمی بندیدسته ترتیب بدین اداری حقوق دکترین در شودمی گفته هم عمومی اشخاص هاآن هب که عمومی حقوق
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 نکته این لکن است؛ کشور هر حقوقی شخصیت ترینبزرگ بلکه عمومی، حقوق حقوقی شخصیت ترینبزرگ تنها نه دولت :دولت -2

 به ، 2کشور سیاسی حاکمیت مجموعه بر عالوه داخلی حقوق در دولت .است نشده اشاره بدان قانونی هیچ در است، بدیهیات جمله از چون

 .گرددمی اطالق نیز  1مجریه قوه

 از متمایز حقوقی شخصیت و شده خارج دولت مستقیم تابعیت از که هستند واحدهایی مؤسسات، این :مستقل عمومی مؤسسات -1

  .اندکرده پیدا دولت حقوقی شخصیت

  :شوندمی تقسیم دسته دو هب خود مستقل عمومی مؤسسات

 مانند است، آمده، 2981 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون 1ة ماد در هاآن تعریف که دولتی عمومی مؤسسات  -الف 

 .اساسی قانون در مذکور هایسازمان

 مانند است، ودهنم تعریف را هاآن ،2911مصوب عمومی محاسبات قانون 5 ماده که غیردولتی عمومی نهادهای یا مؤسسات  -ب

 .هاشهرداری

 مدنظر کلمه عام معنای به دولت بلکه مجریه نیست، قوه دولت، از منظور که است آن گیرد، قرار موردنظر باید تعاریف این در آنچه

 .است

 هایفعالیت از بسیاری و کرده ایگسترده رشد اهمیت، لحاظ از چه و تعداد لحاظ از چه حقوقی اشخاص گذشته، قرن یک طی در

 سوی از جرم ارتکاب امکان بحث حقوقی، اشخاص رشد با. اندگرفته عهده به را ... و امنیتی ورزشی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

 شکل مخالفان و موافقان میان زمینه این در که ایگسترده مباحث از پس و گرفت پا دنیا حقوقدانان میان در هاآن کیفری مسئولیت و هاآن

 آن با مخالفتی و شده شناخته رسمیت به کیفری قوانین آن تبع به و حقوقدانان توسط حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت امروزه فت،گر

 .ندارد وجود

 اجراهایی ضمانت قوانین بعضی در پراکنده صورت به چهراگ ، 2931 مصوب اسالمی مجازات قانون تصویب از قبل تا ما کشور در

 رسمیت به جامع و مندنظام صورت به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت لکن بود، شده نظر گرفته در حقوقی اشخاص نهمتخلفا اعمال برای

 شده پذیرفته جرائم این مورد در تنها حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت ،2988 مصوب ایرایانه جرائم قانون در البته) بود نشده شناخته

 توسط ارتکاب قابلیت ما قوانین به توجه با که جرائمی مورد در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت ،2931 مجازات قانون تصویب با(. بود

 .گرفت قرار گذارقانون پذیرش مورد جامع صورت به داشتند، را حقوقی اشخاص

از دیدگاه  حقوقی اشخاص کلیه کیفری مسئولیت ،2931 مصوب اسالمی مجازات قانون مواد به توجه با تالش شده تحقیق این در

 ه شود.داد قرار بررسی موردالبالغه نهج

 

 پيشينه پژوهش
 موجب که عملی هرگونه برای مسئولیت و بود نشده تقسیم مدنی و کیفری مسئولیت به امروزه مانند مسئولیت باستانی، ایام در

 از نظر صرف عمل مادی ارتکاب ایام آن رد شدمی استعمال یکسان طوربه گردید،می دیگر جانی آسیب و صدمه یا و مالی زیان و ضرر

 نه و ارعاب جنبه نه و داشته تنبیه جنبه نه افراد علیه شده انجام العملعکس و دادهمی قرار مجازات معرض در را وی مرتکب، خصوصیات

 و بوده جمعی خصیصه دارای ئولیتمس این اینکه ترمهم و داشته جوییانتقام جنبه عموماً بلکه کرد،می بروز اجتماعی مصلحت رعایت برای

 اجساد، دوران نآ در اینکه گرید مطلب و است دادهمی قرار جوئیانتقام و مجازات معرض در را وی و اقوام کسان بلکه مرتکب شخص تنها نه

 [.25]گرفتندمی قرار محاکمه و بازجوئی مورد اشیاء و حیوانات

 پس است، مشخص جزا حقوق مطالعه از که طورهمان اند،نموده ایفاء را عمده نقش کیفری مفهوم تحول در اسالم، جمله از ادیان 

 مسئولیت اثبات و جرم رسیدگی برای اساسی قواعد و اصول و گرفت قرار خاصی قاعده و نظم تحت تخلفات و جرائم اسالم، آیین استقرار از

 کیفری مسئولیت زوال -1 و کیفری مسئولیت بودن شخصی -2 وردم دو به اصول این از توانمی که شد برقرار مجازات اعمال و کیفری

 .کرد اشاره مجانین و اطفال

 قرار مجازات معرض در را مجرم شخص فقط گناه، ارتکاب همانند جرم ارتکاب کیفری مسئولیت بودن شخصی اصل اساس بر

 و بوده برخوردار عقالنی و جسمانی رشد از که باشندمی مسئول کسانی تنها ، مجانین و اطفال کیفری مسئولیت زوال اصل مطابق و دهدمی

 آغاز و مدرن جزای حقوق پیدایش با زمانهم فرانسه کبیر انقالب از پس. باشند زده جرم ارتکاب به دست آگاهی و اختیار اراده، روی از

 فکر رنق این در .آمد عمل به فراوانی والتتح کیفری مسئولیت مفهوم در غیره و حقوقی اجتماعی، سیاسی، بنیادهای در طلبیاصالح نهضت

                                                           
1 . State 
2 . Government 
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 کتاب انتشار دیگر طرف ازآغازشده و  جزایی مقررات و قوانین اصالح منظور به هافعالیت گرفته، رونق فردی هایآزادی و حقوق از حمایت

 آورد، به وجود قوانین مشروعیت تحلیل در را جدیدی تفکر طرز دانشمندان، و فالسفه سایر نظریات و روسو ژاك ژان ی(اجتماع قرارداد)

 دورهم اجبار حکم به لذا ، دننیست آسمانی عملیات و طبیعی حوادث مقابل در خود حفظ به قادر تنهایی به بشر افراد چون که معنی بدین

 و قوانین خود، حفظ ایبر است مجبور نیز آمده به وجود ترتیب نیبد که جامعه نمایند،می مبادرت اجتماعی قرارداد تنظیم به و گردآمده

 دارد حق جامعه و بوده مسئول نماید، نقض گردیده وضع جامعه سالمت و حفظ برای که را قوانین این یسک اگر حالید نما وضع مقرراتی

 [.25]دهد قرار مجازات و مواخذه مورد امر همین علت به را او که

 

 ضرورت و اهميت پژوهش
 .است کرده استوار حقوقی هاینظام از بسیاری در را خود هایپایه که است ثیمباح از یکی حقوقی شخص کیفری مسئولیت

 فعالیت به مشروع اعتماد و شناسیجرم هایواقعیت کنند.می استناد دالیلی به آن، نفی یا شناسایی برای مسئولیت، این مخالفان و موافقان

 است. مخالفت دالیل زمرة از شخص حقوقی، طبیعت با مجرمانه اعمال یا مجازات از برخی تجانس عدم و موافقت دالیل ازجمله شخص، این

 شخص ساختار با امر، بادی در نیز آن مانند و اخالقی پذیری سرزنش سوءنیت، مجرمانه، قصد مانند کیفری حقوق بنیادین مفاهیم از برخی

 سایر و کیفر تعیین در موضوع این که نقشی و ریپذیمسئولیت موضوع اهمیت .[8افزاید]می مخالفان اصرار بر و نیست منطبق حقوقی

البالغه مورد های دینی خصوصاً نهجکند که مسئولیت اشخاص حقوقی از دیدگاه آموزهدارد، ایجاب می بزهکاران به نسبت جامعه هایواکنش

 دهند. قرار مجدد یارزیاب مورد علمی خودشان را کیفری، دیدگاه علوم محققان و حقوق بررسی قرار گیرد تا دانشمندان

 

 البالغه و قانون مجازات اسالمیشخصيت حقوقی در نهج
 قبل از ورود به بحث، بایستی ماهیت شخصیت حقوقی، مشخص شود:

 تعریف شخصيت حقوقی

 : توان خالصه کردصورت زیر می شده را به ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوانمهم
. است مجازی دیگر موجودات مورد در شخص کلمه استعمال و است انسان به متعلق تنها واقعی صیتشخ: مجازی نظریه –الف 

 . هستند انگلیسی «سالموند» و آلمان از «ساوینی»نظریه  این طرفداران

ت یا نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دول -ب

 طرفدار این نظریه هستند.  «دایسی»و  «ساوینی»و  «سالموند»اند. ها شخصیت داده دارای شخصیت شدهقانون به آن

دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف این نظریه  نظریه مالکیت اعتباری:  -ج

و  «بکر»تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه کند که فقط انسان میو تأکید میخاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است 

 هستند.  «بریتینز»

دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می -د

 اهت دارد. ارائه شد و به نظریه مجازی شب «ایرلینگ»

 [.21]دهدها را تشکیل مینظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آن -ه

ای از اموال، که به ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترك هستند، یا پارهآید که دستهشخص حقوقی هنگامی پدید می»

ها شخصیت مستقلی ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آننار هم قرار بگیرند و قانون آناند، در کشده اهداف خاصی اختصاص داده

 [.29]«قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید

 

 البالغهبرخورد با کارگزاران متخلف در نهج

 تو بازرسان گزارش و زد خیانت به دست آنان از یکی اگر...» :دهندمی دستور چنین خائن کارگزاران به نسبت اشتر مالک عهدنامه در

ه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس آنچ و کن، کیفر تازیانه با را او کرده، قناعت گواهی مقدار همین به کردند، تأیید را خیانت آن هم

 [.1]«بیفکن کار بشمار و قالده بدنامی به گردنشگیر، سپس او را خوار دار و خیانت

» )حاکم اهواز( نوشت:  )مأمور بازار اهواز( اطالع پیدا کرد، به رفاعه السالم از خیانت ابن هَرمَهکه امیر مؤمنان علی علیههنگامی 

از این کار ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى کن و همه را که نامهوقتی

ن باخبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به اب
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ه خدا پناه کنم ، و تو را بنزد خدا هالك خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می لَاشود و ا یهرمه نباید غفلت و کوتاه

 که در این کار، کوتاهى کنى.دهم از اینمی

وپنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس اگر کسى از او شکایتى با روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج کن و سی ،اى رفاعه

 بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برسپس دست وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز،شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن

هم پایش زنجیر بزن ، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر براى او خوردنى و نوشیدنى و یا پوشیدنى آوردند، مانع نشو و به کسى 

به تو گزارش رسید که کسى در زندان چیزى به او یاد داده  که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگرنده اجازه 

 کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود.زنی و زندانى میکس را میبیند آنکه مسلمانى از آن ضرر می

ك باشى که در این که براى جانش ، بیمناهمه زندانیان را براى تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آن ،اى رفاعه

زنی و قضیه را براى من وپنج شلّاق بر بدنش میآوری ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سیصورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می

 [.24« ]بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوقش را قطع کن

کارگزار متخلف خود ر اند ، بالف زندانیان دیگر که افرادی عادی بودهالسالم ، برخشود ، علی علیهطور که مالحظه میهمان

کنند، تنها یک مجرم معمولی نیستند کند زیرا وقتی مسئوالن نظام به حقوق مردم تعدی میهایی جدی حتی در زندان اعمال میمحدودیت

ت خیانت و اختالس و سوءاستفاده أکه دیگر مسئوالن جرای مجازات شوند گونه اند و باید بهبلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده

  نداشته باشند.

میز به آای تهدیدالمال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسید، حضرت فوراً نامهدر موردی دیگر یکى از فرمانداران اموالی از بیت

کاری خواهم  که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو از خدا بترس ، و اموال این مردم را به سویشان بازگردان،»وی نوشتند: 

کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر کارى را که 

گیرم، و باطلى را  که حق را از آنان بازرسیدند، تا آنمرادى نمیبه  دیدند، وکرده بودند، از من نرمشى نمی)ع( و حسین  )ع( تو کردى حسن

 [.1«]مکه از ستم آن دو پدید آمده، نابود ساز

نان در خدمت به مردم هم بود. آتنها به سوءاستفاده مالی مسئوالن نظام بسیار حساس بودند، حواسشان به کاهلی  حضرت علی، نه

)ع( پس از اطالع از تخلف وی  امام پرداخت.گذرانی میوظیفه به تفریح خوش جای انجامه خر بطر اسمثال منذر بن جارود فرماندا عنوانبه

پردازی و برای تفریح و گردش به شکار و سگ بازى می ... به من خبر رسیده که تو بیشتر اوقات، کار خود را رها کرده،» گونه نوشت: این

ترین فرد کنم، و ابلهها سخت مجازات میزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خالفخورم که اگر این گروی. سوگند مىبیرون می

 [.27«]سوی من شتاب کن به ام را خواندی،محض اینکه نامه قومت بر تو برتری دارد؛ پس به

خواهان پست حکومتی است،  امام بر آن بود که کارگزار نظام اسالمی باید در همه شئون، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسالمی

 .ها را رعایت کنداش نیز باید ارزشحتی در زندگی شخصی

اش را بر تخلفاتی که داشت، با زنی ازدواج کرد که مهریه او عالوه . )ع( بود قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی

آور بود و حیرت و ناراحتی از سوی کارگزار دولتی بسیار شگفت که چنین مبلغی گزاف-برخالف سنت نبوی )ص( صد هزار درهم قرارداد 

 خواهد گرفت، به بازخواست قرار مورد و شده آگاه خالفش کارهای از( ع)حضرت  که فهمید از آنکه پس  قعقاع -مردمان را به دنبال داشت

 [.9]سوی شام گریخت

 از بصره فرماندار حنیف بن عثمان از آنکه پس. بودند حساس انبد علی )ع( حضرت بود مسائلی از نیز نظام مقامات گراییتجمل

 نویسد تاامه توبیخ آمیز به وی مین( ع)امام  ماند، دور محروم طبقات از و بود آورده روی رنگینشان سفره و اشراف به و گرفته فاصله هاارزش

 فراخواند و تو به خویش داران بصره، تو را به مهمانىسرمایهاى پسر حُنیف ، به من گزارش دادند که مردى از » عبرت همه قرار گیرد: 

کردم مهمانى نهادند، گمان نمیدرپی جلوى تو میهای پر از غذا پیهای رنگارنگ براى تو آوردند، و کاسهشتافتى، خوردنی شسوی سرعت به

و بر سر کدام  اند، اندیشه کن در کجایى؟شده فره دعوتستم محروم شده، و ثروتمندانشان بر سر س مردمى را بپذیرى که نیازمندانشان با

 [.1«]خوری؟سفره می

)ع( ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعیت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و مهمانی دادن و  این تذکر حضرت علی

 باشد. مورتند و مسئوالن باید حواسشان به این اهای خاص هسمندیهایی برای بهرهدوستی با آنان، عمدتاً به فکر ایجاد کانال

هایی مبنی بر سوءاستفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد، فوراً از او خواست اینکه گزارش از حضرت همچنین بعد

، پروردگار خود را به از تو به من خبر رسیده است که اگر چنان کرده باشی »صورتحساب کارهایش را دقیقاً گزارش کند تا رسیدگی شود: 

توانستی ها را برداشته و آنچه را میای. به من خبر رسیده که کشت زمینخشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده
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خداوند از ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی گرفته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده

 [.1«]تر استحسابرسی مردم سخت

المال را بین بستگان خود تقسیم ای به یکی از کارگزاران خود به نام مصقلة بن هبیره شیبانی که بیت)ع( طی نامه علی امیر مؤمنان

داى خود را به خشم آوردى، و گزارشى از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشى ، خ»داد:  شدت مورد نکوهش قرار وی را به کرده بود،

 هایشان بهبا ریخته شدن خون هایشان گردآورده ، وها و اسبامام خویش را نافرمانى کردى، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه

ها را آفرید، اگر این یدهبه خدایى که دانه را شکافت، و پد .بخشیو تو را برگزیدند، میهستند  آمده، به اَعرابى که خویشاوندان تو دست

گزارش درست باشد، در نزد من خوارشده، و منزلت تو سبک گردیده است، پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیاى خود را با نابودى 

ست، همه باید المال مساوى اآباد نکن، که زیانکارترین انسانى، آگاه باش، حق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت دین

 [.1«]به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند

)ع( آن علی  حضرت و بود کرده قضاوتی اینکه شریح قاضی از گذشتند. پس)ع( از تخلفات قضات هم نمی همچنین امیر مؤمنان علی

 [.9«]یان یهودیان قضاوت کنىکنم تا مبه خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقیا تبعید می»دانست، فرمود: را درست نمی

 عنوان آنان را مصون از تعقیب بدانند. به )ع( شد علیدر این میان، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی

نبرد  در )ع( مثال نجاشی شاعر،که دارای موقعیت اجتماعی و فرهنگی رفیعی بود و اشعار و قصایدش در تقویت روحیه سپاه امیرمؤمنان

ماه مبارك رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی  صفین بسیار مؤثر بود. او در

 [.5])ع( به معاویه پیوست از ترس عدالت علی سرانجام وی به سبب قتل عمد[. 4]نداشت

 شود مردم نسبت بههای برخی از کارگزاران سبب میجاریدهد که حضرت علی )ع( معتقد بودند ناهنها نشان میهمه این

عنوان عنصر تهدیدکننده  به اعتمادی مردمدولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی

 آید.حکومت به شمار می

گاه بر این باور نشدند که اگر جرم الن نظام نبودند و هیچها و تخلفات مسئو، هرگز درصدد الپوشانی و کتمان جرم(ع) حضرت علی

ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و شوند و آب به آسیاب دشمن میولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد، مردم بدبین میئمس

 امام جهانى حکومت هایاز ویژگی یکى کهاین توجهقابل نکتهدانستند. والن گناهکار میئجامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات مس

 [.24است] حکومتی متخلفان با شدید شده، برخورداشاره  بدان روایت در که( عج)زمان 

 

 2931مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسالمی مصوب 
 ند از:ااست، عبارتاعمال قابل حقوقی بـر اشخاص های کهمجازات ،2931قانون مجازات اسالمی مصوبدر 

 مـالی مجازات

اعمال قابل مالی مجازات این مبحث در .شوندمـجرم محسوب می برای اشخاص حـقوقی مجازات ترینمجازات مـالی همواره مناسب

 .بند بـررسی خواهد شد دوحقوقی مـقرر در قـانون مجازات اسالمی ذیل  بر اشخاص

 کـل امـوال ةمصادر

 (.کلی )عام ة( و مصادر)خاص جزئی ة: مصادراست دو نـوعامـوال  ةطورکلی مصادربه

شوند؛ ولی می ضـبط دولت ارتکاب جرم و یا حاصل از جـرم هـستند بـه نفع ةجزئی، اشیایی که موضوع جـرم، وسـیل ةمصادر در

شود؛ لکـن در گیرد و معدوم میبه دولت تعلق نمی مواد مخدر معموالً مانند نیستند مجدد استفادهقابلو  اشیایی که فاقد مـلکیت بـوده

شود. البته در مورد نـفع دولت ضبط می کلی، تمامی اموال مجرم اعم از ایـنکه ارتـباطی با جـرم داشـته یـا نداشته باشد، به ةمـصادر

 مستثناای تحت تکفل وی از اموال مصادرهزندگی متعارف مـحکوم و افـراد  ةشود که هزینبینی میاشخاص حقیقی معموالً در قوانین پیش

 .شـود

شده است و در  اعمال بر اشخاص حقوقی در نظر گرفتهعنوان یـکی از مجازات قابل کـل اموال به ةمـصادر  ،12 ة)ب( مـاد در بـند

جـود آمـده یـا بـا انـحراف از هدف شود که برای ارتکاب جرم، بـه واعمال می زمـانین امـوال آ ةمصادر: »آمده است 11 ةادامه در ماد

 «.تغییر داده باشد جرم مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب

 :ضروری است 11 ةکل اموال بر شخص حقوقی مجرم، وجود یکی از دو شـرط ماد ةبرای تحمیل مجازات مصادر که شودمالحظه می

؛ به این معنی که شخص حقوقی باید از ابتدای تشکیل هدفش باشد جرم به وجود آمده ارتکاب نخست آنکه، شخص حقوقی برای

توجه داشت که الزم  باید انجام یک عمل مجرمانه مانند قـاچاق یـا قوادی بوده و اساساً برای انجام این هدف به وجود آمده باشد. البته

که در ی خـود ذکـر کرده باشد؛ بلکه حتی درصورتیصورت قانونی مثالً در اساسنامه هدف نامشروع خود را به نیست که شخص حقوقی،
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 شود. بـدیهی است درشده باشد، شرط مذکور محقق مـی واقع برای انجام جرم تشکیل و قانونی ذکرشده، ولی در مشروع اساسنامه، هدف

 .کرد نخواهد تشکیل و ثبت و فعالیت پیدا ةجازغیر این صورت، اسـاساً شـخص حقوقی ا

به معنی آن است کـه « آمـدن وجـود برای ارتکاب جرم، به» پرسشی که ممکن است در مورد این شرط ایجاد شود، آن است که

 باشد؟ بـاید تنها هدف شخص حقوقی ارتکاب جرم

ها قانونی و بعضی دیگر بعضی از آن را مدنظر داشته باشد که دیگر اگر شخص حقوقی در ابتدای تشکیل چندین هدف عبارت به 

برای ارتکاب جرم، به وجود »نظر گرفت؟ یک پاسخ ممکن، این است که  در مجازات را برای آن توان اینهم می مجرمانه باشند، آیا باز

ادامه ماده و در مورد شرط  که در« مـنحصراً»ح شده بـاشد و اصطالبه معنی آن است که شخص حقوقی تنها برای این هدف تشکیل« آمدن

 که شخص حقوقی منحصراًدوم آمده است بیانگر آن است که در مورد شرط اول هم الزم است تا این عـبارت لحاظ شود و تنها درصورتی

 یـک مورد و مورد قائل به تفکیک شـد؛ رسد که باید بین دتوان آن را منحل کرد. اما به نظر میارتکاب جـرم بـه وجـود آمده باشد می برای

مؤسسین از ایجاد شخص حقوقی، ارتکاب جرم اسـت و در کـنار آن اهـداف تبعی دیگری هم دارند که قانونی  اصلی زمانی است که هدف

صد ارتکاب جرم را ، هدفی قانونی است، ولی در کنار آن مؤسسین قحقوقی هست و مورد دیگر وقتی است که هدف اصلی از ایـجاد شخص

 هم داشته بـاشند.

 ، بهبرای ارتکاب جرم»؛ زیرا عبارت کرد تحمیل بحث را بر شخص حقوقی توان مجازات موردرسد در مـورد اول مـیبه نظر می 

است  ممکن آن کند؛ درواقع شخص حقوقی برای هدف اصلی خود به وجود آمده اسـت، اگرچه در کناردر این مورد صدق می« آمدن وجود

گذار در دیگر، الزم نیست که شخص حقوقی منحصراً برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد و قانون عبارت اهداف دیگری هم مدنظر باشد. به

م که پس از تشکیل، هدف آن در جهت ارتکاب جر ابـتدا هدف ارتکاب جرم را داشته باشد، نسبت به زمانی از حـقوقی موردی که شخص

 گرفته است. نظر در تری را برای مجازات مصادرهکند، شرایط آسانتغییر می

های فرعی قانونی در کنار مجرم، قادر خواهند بود که با انجام فعالیت حقوقی بدیهی است در غیر این صورت، بـسیاری از اشـخاص 

مـجازات مـصادره را  تواننمی که رسدکنند. ولی در مورد دوم به نظر می از مجازات مصادره فرار آن به شان و استناد بعدیفعالیت مجرمانه

این مورد محقق نیست. درواقع شخص حقوقی برای هدف اصلی خود  در« آمدن برای ارتکاب جرم، به وجود»داد؛ زیرا عبارت  مورد حکم قرار

مستلزم این است که در موارد  هم کیفری صل تـفسیر مـضیق قـوانینبه وجود آمده اسـت؛ نـه بـرای اهداف تبعی خود. ا است که قانونی

 .، مجازات اعمال نشودندارد که دالیل کافی برای اعمال مجازات وجود یچنیناین

 باشد؛ این هداد را منحصراً در جـهت ارتـکاب جرم قرار خود ، فعالیتدوم آنکه، شـخص حـقوقی بـا انحراف از هدف مشروع نخستین

هم قصد دنبال کردن همین  واقع و در عنوان هدف خود اعـالم داشـته در ابتدا یک فعالیت قانونی را به حقوقی مورد وقتی است که شخص

 شرط تغییر داده و به ارتکاب جرم بپردازد. مشخص است که برای تحقق این را خود هدف را داشته باشد، ولی در ادامه به هـر دلیلی فعالیت

جدید بـپردازد و فـعالیت  مجرمانه فعالیت برخالف شرط سـابق، شـخص حـقوقی باید پس از انحراف از هدف مشروع نخستین، تنها به

، ولی هـدف خـود را انـجام فعالیت داشته را حقوقی از همان اول قصد ارتکاب جرم شخص قانونی دیگری را انجام ندهد. نکته دیگر اینکه اگر

 اول ، مشمول شرطدهد فـعالیت غیرقانونی تغییر رویه سـمت کند و در ابتدا هم آن فعالیت را انجام دهد و پس از مدتی به ذکر قانونی

 .شد خواهد

باال توضیح داده شد، صدور  در نماید، ایـن اسـت کـه در صورت وجود یکی از دو شرطی کهمی مبهم 11 ةای که در مادنکته

رسد آن است؛ لیکن آنچه به نظر نگارنده صـحیح مـی شده صورت مبهم تنظیم اختیاری؟ ماده به یـا است کل اموال الزامـی ةصادرم مجازات

. ؛ لذا ماده ظهور در الزام دارددانست را اینجا هـم حـاکم ماده موجود در آن و تخییر کرد تفسیر 12 ةنباید ذیل ماد را اسـت که این ماده

 .از وجـه نـیست خالی اگرچه نظر دیگر مبنی بر اختیار دادگاه هم

شده است و لذا حکم  بندیدسته 2ی تعزیری درجه هایعنوان یکی از مجازات به 23 ةدر ماد اموال کل ةمـجازات مصادر

 .شودهم می 91 ةمـحکومیت شـخص حقوقی به این مجازات، مشمول ماد

تقلیل یا  ، قابل98 ةوجود جهات تخفیف مذکور در ماد صورت در 97 ةماد ، مطابقحقوقی شـخص بـرای امـوالکل  ةمجازات مصادر

 .تبدیل هم خـواهد بـود

 جـزاي نقدي

ی هم عنوان مجازات. جزای نقد حساب دولت و به به نـقد وجـه مبلغی پرداخت بهیا جریمه عبارت است از الزام محکوم نقدی جزای

اعمال بر ل قاب ترین مجازاتبه دلیل محدودیت اجرای بسیاری از مجازات دیگر بـرای اشـخاص حقوقی و هم به دلیل مزایای نسبی، رایج

 های خیلی بزرگ جزاهای نـقدی کمها به دنبال کسب حداکثر سـود مـالی هـستند؛ بنابراین اگرچه شرکتایـن اشـخاص است. شرکت

؛ چراکه در این موارد سـود نـاشی از ارتکاب جرم، بر زیان نـاشی از جـزای کنندمی های تجاری خود قلمدادهای عادی فعالیتمقدار را هزینه
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از جرم  جرم غلبه یابد، باعث بازدارندگی شرکت از نقدی غـالب خـواهد بـود؛ لکن چنانچه هزینه مجازات مورد انـتظار، بـر سود مورد انتظار

 [.3]خواهد شـد

اعمال بر اشخاص حقوقی مقرر داشته  قابل هایعنوان یـکی از مجازات به 12 ةجـزای نقدی را در بند )ج( ماد مـجازات گذارقانون

اعمال بـر اشخاص حقوقی حـداقل دو بـرابر و حداکثر چهار برابر نقدی قابل جزای میزان»دارد: مـورد مـقرر می این هم در 12 ةاست. ماد

 «.شودوسیله اشخاص حقیقی تعیین می لغی اسـت که در قانون برای ارتکاب همان جرم بهمـب

تنها در جرائمی که مجازات آن بـرای اشـخاص حقیقی جـزای نـقدی اسـت، برای اشخاص حقوقی  که شودبنابراین مـالحظه مـی

 .کرد استفاده 12 ةماد ات مذکور درتوان جزای نقدی تعیین کرد و در سایر جرائم باید از دیگر مجازهـم می

یکی از  در 23ة مـاد شود بـر اساس میزان آن، مـطابقمـجازات جـزای نقدی که برای جرائم ارتکابی شـخص حـقوقی تـعیین مـی

ـربوط بـه مجازات خود را دارد و متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی، نـهادهای م بر حاکم گیرد و نظام قانونیگانه قرار می 8های دسته

 اعمال ، مـرور زمـان و...( مـطابق بـا مـواد بعدی قانون مجازات اسالمی در مورد آن قابلعـفو، تعزیری )همچون تخفیف، تعویق، تعلیق

  .بود خواهد

نقدی آن بـرای  کند. در جرائمی که مبلغ جزای عمل 12 ةماد ةقاضی در تعیین میزان مجازات جزای نقدی، ملزم است در محدود

بر اشخاص حقوقی مشکلی وجود ندارد؛ بدین ترتیب که همان مبلغ، دو تا چهار  اعمال، برای تعیین مبلغ قابلاشخاص حقیقی ثابت است

نقدی مقرر برای اشخاص حقیقی  برابر شده و در آن محدوده، شخص حقوقی محکوم خواهد شـد؛ لکـن در بعضی از جرائم، مبلغ جزای

 اعمال بـر داقل و حداکثر است، که در این موارد باید حداقل و حداکثر را دو تا چهار برابر کرد تا بتوان در آن محدوده مجازات قابلدارای ح

 [.21]حقوقی را مشخص کرد شـخص

نی شـرکت و قانو و دیگر مواد این بخش، تعیین جزای نقدی بدون ارتباط با شکل حقوقی شرکت است و بین سرمایه 12 ةمطابق ماد

میلیون تومان  5مثال، شرکت با مسئولیت محدودی که با سرمایه عنوانوجـود ندارد؛ به تـناسبی شدهبینیحـداکثر جزای نقدی پیش

مـبلغ محکوم شود و از طرف مقابل شرکتی که با  ایـن بسا با توجه به جرم ارتکابی به جـزای نـقدی معادل چندین برابر شده چهتأسیس

 جزای تعیین شده است تنها به چند میلیون جزای نقدی محکوم شود. البته ممکن است قاضی در مرحلهیلیاردها تومان سرمایه تأسیسم

 .شخص حقوقی را مدنظر قرار دهد و درآمدهای ها، هزینه12 ةمـاد ةنقدی، در مـحدود

حداکثر چهار برابر شخص حقیقی،  میزان به حقوقی، جزای نقدینکته قابل ایراد آنکه، در موارد ارتکاب گسترده جرم توسط شخص 

کند، زیست مییـک شرکت بزرگ تولیدکننده مواد شوینده در کنار رودخانه که اقدام به آلوده کردن محیط نمونه نماید. بـرایمنطقی نـمی

کند، زیست را آلوده می بـا شستشوی ظروف، محیطکـمتر مـثالً تا چهار برابر یک شخص حقیقی که در سطح بسیار است مـمکن تنها

 .به پرداخت جزای نقدی شود محکوم

 مجازات سـالب یـا مـحدودکننده حـقوق

کنند و یا اینکه در امکان اش را سلب میاش را از وی بگیرند، حقوق اجتماعیآزادی و یا جای اینکه حیات فرد به هابرخی از مجازات

مـجازات تـکمیلی یـا اقدام  قـالب کنند. معموالً در مورد اشخاص حقیقی، این نوع ضـمانت اجـرا درـحدودیت ایـجاد مـیها ماستفاده از آن

 .شودبرده می کار تأمینی به

اشخاص  ماهیت قانون مجازات اسالمی برخی از این مجازات سالب یا محدودکننده حقوق را حسب 12 ةلکن با تمام این تعابیر، ماد

 .گرددبند بررسی می دوعنوان مجازات اصلی برای جرائم این اشخاص در نظر گرفته است که در این قسمت طی قوقی بهح

 فعاليت شغلی یا اجتماعی چند یا ممنوعيت دائم یا موقت از یک 

 :بـند )پ(، ایـن مجازات را بدین ترتیب مقرر داشته است در 12 ةماد

 بارزیان شدت جرم ارتکابی و نتایج ، با توجه بهشود شناخته ( این قانون مسئول249) ةاساس مادکه شخص حقوقی بر درصورتی»

 :شود، این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیستبه یـک تـا دو مورد از موارد زیر محکوم می آن

 «..رای مدت پنج سالب طور دائم یـا حـداکثر چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به یا یک پ( ممنوعیت از

قانون فرانسه هست که ممنوعیت از انجام  292-98 دةما 1برداری از بند رسد که این بند از ماده، نوعی گرتهبـه نـظر می

 بینی کردهصورت قطعی و یا مـوقت بـه مدت حداکثر پنج سال پیش برای اشخاص حقوقی مـجرم به را ای یا اجتماعیهای حرفهفعالیت

  .است

 .است دادهمی از فعالیت شغلی، اموری است که شخص حقوقی بنابر موضوع خود انجام منظور

عنوان موضوع فعالیت شخص حقوقی در اساسنامه نیامده و به است مـمکن هایی اسـت کهمنظور از فعالیت اجتماعی هم فـعالیت

، بـیشتر سـود منعی هم برای انجام آن وجود نداشته و شخص حقوقی برای نداشته بـاشد، لکن ضرورت های شغلی آنبرای انجام فعالیت
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و اقـدام به   ورزشی فعالیت کـرده هایزمینه مثال، ممکن است یک شرکت صنعتی درعنواندهد؛ بهتـبلیغ عنوان شرکت یا ... انجام می

 .های ورزشی نمایدداری در رقابتباشگاه

 که هاییفعالیت عنوان مجازات شخص مزبور را از فعالیت یا تواند بهحقوقی را مجرم شناخت، مـی شخص اینکه از دادگاه پس

مقرر نکرده است؛ اما طبیعی است که اگر تـمام  شده های ممنوعمناسب تشخیص دهد محروم کند. ماده محدودیتی را بـرای تعداد فعالیت

این  در شده را مجازات مذکور در بند )پ( دانست؛ بلکهتوان مجازات اعمال، دیگر نمیودش طور دائم ممنوعهای شخص حقوقی بهفعالیت

مدت را ذکر کرده است؛ به ایـن نحو که یا  دو مورد محدوده زمانی ممنوعیت از فعالیت، ماده . دردارد صورت مجازات مورد حکم، انحالل نام

را برای آن در نظر  موقت خواهد ممنوعیتممنوع کند یا اگر می موردنظر هاییا فعالیت فعالیت طور دائم ازرا به حقوقی دادگاه باید شخص

، توجه به شرایط ارتکاب جرم با بسارسد؛ زیرا چهمی نـوع تفکیک قابل انتقاد به نظر . ایـنهستبگیرد، حداکثر مدت ممکن پنج سال 

 .مجازات کـافی نـباشد اهداف دیگر پنج سال ممنوعیت هم برای تأمین دائم موردنیاز نباشد و از طرف ممنوعیت

الزام نکرده است که فعالیت ممنوعه حتماً باید فعالیتی  ؛ یعنیدر نظر نگرفته است را فعالیت ممنوعه، محدودیتی نوع مورد ماده در

برای تأمین اهداف اجرای مجازات،  . اما بدیهی است کهاست پیوسته وقوعبـه  جـرم داشته یا در حین اجرای آن تأثیر باشد که در وقوع جرم

 .شود بهتر است موارد ذکرشده توسط قاضی در نظر گرفته

قـانون جزا مقرر داشته است کـه  292و  292-18-48 ةمـاد و در اسـت نشده گذار فرانسوی مرتکباین اشکال را قانون 

 محقق را مجرمانه ، عملیافته یا در حین اجرای آن مرتکب ارتکاب آن شود که جرم به مناسبت انجامشامل میمـمنوعیت، فـعالیتی را 

( بینی کرده باشدجـز در موردی که قانون خاص اجازه منع فعالیت یـا حـرفه دیگری را پیش 292-18ی است )بر اسـاس مـاده ساخته

[21.] 

ها مجاز خواهند بود که شخص حـقوقی دیـگری را بـا همان شود، درنتیجه آنحقوقی نمی شخصممنوعیت شامل اعضا و مدیران 

 .به این مجازات مورد حکم قرارگرفته باشد معاون عنوان مباشر یا موضوع یا موضوع دیگری تأسیس نمایند؛ مگر اینکه مـحکومیت آنان نیز به

ل مانده، ضمانت اجرای نقض ممنوعیت از انجام فعالیت شغلی یـا اجـتماعی موضوع مهمی کـه در قـانون مـجازات اسالمی مغفو

افتد( چه باید موضوعی کـه در عـمل کـم اتفاق نمی)گیرد  شده، فعالیت ممنوعه را از سرحقوقی که به این مجازات محکوم شخص اگر .است

ـخص حـقیقی که فعالیت را از سر گرفته است به مجازات دو سال صـورت، ش این بینی کرده است که درپیش فرانسوی گذارقانونکرد؟ 

 .(494-42 ةیورو جریمه محکوم خـواهد شـد )مـاد 9222ای و حبس جنحه

از قـانون جزای  نـاقصی بینی این مجازات، دقت الزم را به کار نبرده و صرفاً تـقلیدگذار ما برای پیششود که قانونمـالحظه مـی

 .م داده استفرانسه انجا

 ممنوعيت دائم یا موقت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه

که عبارت اسـت از مـمنوعیت از  هست 12 ةت( ماد) اعمال بر اشخاص حقوقی، مجازات مذکور در بند یکی دیـگر از مجازات قابل

 .مدت پنج سال طور دائم یا حداکثر برای دعـوت عمومی برای افزایش سرمایه به

. بنابراین ممنوع کردن شخص حقوقی از دعوت عـمومی بـرای نمایدمی فراهم فزایش سرمایه شـرایط را بـرای تحصیل سود بیشترا

  .سود بیشتر دچار مشکل کرده و منجر به اصالح آن شود تحصیلراه  تواند شخص حقوقی را درافـزایش سرمایه، می

و  آورندهای سهامی عام هستند که سرمایه خود را از عموم مردم بـه دسـت میتنها شرکت، تجارتی هایشـرکت از مـیان انـواع

شرایط  مـالحظه )بـرای دهندمی( شده استاستفاده« نویسیاعالمیه پذیره»)در قانون تجارت از عنوان  برای افزایش سرمایه، دعوت عمومی

مراجعه نمایید(. طبیعی است که  2947ن اصالح قسمتی از قـانون تـجارت مصوب قانو 288تا  257ها به مواد افزایش سرمایه این شرکت

توان این نویسی( بدهند، میی پذیرهاعالمیه)برای افزایش سـرمایه دعـوت عمومی  توانندتـنها در مـورد اشـخاص حقوقی که قانوناً می

  .مجازات را مورد حکم قرارداد

توان از طـریق صدور سهام مـی را سرمایه شـرکت: »داردمـقرر مـی 2947قانون تجارت مصوب قـانون اصـالح قسمتی از  257 ةماد

 «.جدید و یا از طریق بـاال بـردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد

نویسی یـرهسهام جدید اسـت که نیاز به اعـالمیه پذ صدور مطابق با مواد بخش هشتم قانون مـزبور، از مـیان این دو روش، تنها

 .)دعوت عمومی( دارد

از  سـرمایه شود، تنها از افزایشکه شـخص حقوقی به ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه محکوم میبنابراین هنگامی

سهام که نیاز  گردد و هـمچنان قـادر خواهد بود تـا سـرمایه خود را از طریق باال بـردن مـبلغ اسمیطـریق صدور سهام جدید ممنوع مـی

 .دهد به دعوت عمومی ندارد، افزایش
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طرح در مورد مجازات ممنوعیت از یـک یـا چند فـعالیت شـغلی یـا اجتماعی قابل مطرح اشکال مورد مدت این مـجازات، هـمان در

 .هست

؛ پیـشنهاد دارد احل مختلفی، مر2947قسمتی از قانون تجارت مصوب  اصالح قانون افزایش سرمایه مطابق مواد بخش هشتم

 هایمدیره، اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سـرمایه تـوسط مـجمع عـمومی، انـتشار آگهی در روزنامه کـثیراالنتشاری کـه آگهیهیئت

مرجع ثبت  نویسی عـمومی بـهسرمایه، تسلیم طرح اعالمیه پذیـره گردد مبنی بر تصمیم به افزایششرکت در آن نشر می به مربوط

نویسی سهام جدید در ها، انتشار اعالمیه پذیرهشرکت ثـبت مـرجع نویسی سـهام جـدید از طـرف ها، اجازه انتشار اعالمیه پذیـرهشرکت

م و پرداخت گردد و دو روزنامه کثیراالنتشار دیگر، امضاء ورقه تعهد سهابه شرکت در آن نشر می مربوط هایروزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

هر یک از تعهد  سهام تعداد مدیره به تعهدات پذیره نویسان و تعیین و اعالمرسـید توسط خریداران، رسیدگی هیئت و دریافت الزم مبلغ

 افزایش سـرمایه هست. قانونی مراحل ها جهت ثبت و آگهی، به ترتیبکنندگان و اطالع به مرجع ثبت شرکت

شده، لکن هنوز به مرحله  مراحل افزایش سرمایه شرکت شروع که زمانی مورد حکم قطعی قرار گیرد در بحث مورد اگر مجازات 

بود مراحل  نخواهد گیرد و شرکت قادرنرسیده باشد، افـزایش سـرمایه در حال انجام را هم در برمی جدید سهام نویسی انتشار اعالمیه پذیره

در روزنامه منتشر شـد، مـجازات مزبور مورد حکم قطعی قـرار  جدید سهام نویسیاینکه اعالمیه پذیره از بعدی را انجام دهد. حال اگر پس

 گیرد؟ انجام را هم در برمی حال گـیرد، آیا افزایش سرمایه در

توان مجازات مزبور شده است، دیـگر نـمیعمومی است و دعوت عمومی هم انجام دعوت مورد رسد که چون ممنوعیت دربه نظر می

شده معتبر بوده و مراحل بعدی  انجام که یکن تلقی نمود و لذا دعوت عمومیلمو دعوت عمومی سابق را کأن کرد مـاسبق را عطف بـه

ت صدور حکم قـطعی تـا پایان مدت محکومیت، شرکت نخواهد توانس زمان افزایش سرمایه هم طبق قانون صورت خواهد گرفت؛ اما از

برای افزایش  عمومی وجود ممنوعیت، اقدام به دعوت اگر با که است را برای افزایش سرمایه انجام دهد. طبیعی دیگری دعوت عمومی

 . بدیهی استشد همان سرمایه سابق محسوب خواهد شرکت لحاظ قـانونی معتبر نخواهد بود و سرمایه سرمایه کنند، افـزایش سـرمایه از

 .بود مبالغ پرداختی خود را پس بگیرند خواهند اند، قادرکه سـهام جدید را خریده ادیافر که

شبیه به این  نوعی جزای جدید فرانسه به قانون 292-93-1 ة، مذکور در مادعموم اندازهایمجازات مـمنوعیت از جـلب پس

سرمایه خود را  تواندنمی شود ولی شرکت از این طریقشرکت میمـوجب تقویت بنیه مالی  اندازهای عـمومیپس . جلبهستمجازات 

ها و وجوهی را که مردم در و از طرفی سپرده شودمی در مسیر درست تجاری شرکت موجب هدایت کردن مـمنوعیت . ایـنافزایش دهـد

اندازهای عمومی، مانع پس جلب از ممنوعیت 292-47 ةکند. مطابق مادمیل شدن، حفظ می و حیف دهند، از خطراختیار شـرکت قرار می

فروش بورس و  و خرید هایو شرکت ها یا مؤسسات مالیگذاری شـرکت در هـر زمینه، ازجمله توسل به مؤسسات اعتباری، بنگاهسرمایه از

توانند اوراق قرضه شرکتی که با مـحکومیت مواجه نمی نیز مردم شود. بنابرایندارند، می فعالیت و آگهی تبلیغات امور هایی که درشرکت

 و نیز است فرانک 222/522/2 هاهای سهامی عام که سرمایه آندر مورد شرکت تنها بحث مجازات مورد شده است را بخرند. البته

 .اعمال است کنند، قابلگذاری میهای مدنی که در امور ساختمانی سرمایهشرکت
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 گيرينتيجه
آید که همانند یک دمل چرکین از حساب می ، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن بهعلی )ع( حکومتی سیره در

 سالمت ادامه کشاند که باید آن را سریعاً جراحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند بهدرون، حکومت را به تباهی و سقوط می

 حیات دهند و پیشرفت کنند.

گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد عنوان مصادیق عدالتبا کارگزاران نظام خود به )ع(امروز تاریخ از برخورد علی  اگر

مسئوالن مجرم  تعارف باای جز پیمودن راه علی )ع( ندارد و برخورد شدید و بیکند، جمهوری اسالمی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چارهمی

 یک آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.های سنجش میزان قرابت جمهوری اسالمی با حکومت امیرالمؤمنین )ع( است ؛ اینیکی از مؤلفه

ها از کرده است که تمام آن اعمال بر اشخاص حقوقی را ذکر ، مجازات قابلقانون مجازات اسالمی 12 ةگذار در مادقانونخوشبختانه 

 ةمانند تعیین ضابطه کلی مسئولیت کـیفری اشـخاص حقوقی در ماد گذار ایرانی بهباشند. در تعیین ایـن مجازات قانونات تعزیری میمجاز

از تنوع نسبی برای برخورد با اشخاص حقوقی مـجرم  12 ةکرده است. مجازات مذکور در ماد برداریگرته ، از قانون جزای فرانسه249

طرف بیشترین تناسب را با وضعیت  یک نماید که از انتخاب کند تا در هر مورد مـجازاتی رااین ویژگی به دادگاه کمک می .بـرخوردار اسـت

 .کنندگان از خـدمات شـخص حقوقی بگذاردشخص حقوقی داشته و از طرف دیگر کمترین تأثیر را بر اسـتفاده

ها مشخص نشده است؛ مثالً رد، آن است کـه جـزئیات و شرایط اجرای آنمجازات مذکور در قانون وجود دا مورد مشکلی که در

چه ضمانت  دهد انجام فعالیت شغلی، فعالیت مذکور را چند یا شده بـه مـمنوعیت از یـک معلوم نیست که اگر شخص حقوقی محکوم

های گذار در گامشود کـه قانون؛ لذا پیشنهاد مینیستزایی گذار جقانون ی، زیبندهنویسی به این نحو مجمل و مبهمقانون ؟اجرایی دارد

 .کند ها را مشخصو ضمانت اجرای عـدم اجـرای هرکدام از آن هامجازات از بعدی، به تفکیک، چگونگی اجرا، جزئیات هرکدام
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