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 چکيده
له مباحث شود و از جمبه تبع جرایم و مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می

. با اشخاص حقوقی استآن، تحقیقات مقدّماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم 

ی افتراقی هادر نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این مقاله مبانی و جلوه

حقیق، شوند. به موجب این تتحقیقات مقدّماتی بررسی می ۀآیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحل

صیّت توان گفت افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخ، میتحلیلی صورت گرفته است-که به روش توصیفی

های خاصّ شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقرّرات دادرسی در خصوص آن مرتکب، ویژگی

 است که به ناچار قانونگذار آیین خاصّی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرّر کرده است، از جمله 

پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص اشخاص حقوقی امکان اینکه عمالً جلب

 قانونی یا وکیل خود را جهت ۀشود تا نمایندحقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار داده می

 تبیین اتّهام معرّفی کند و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجّه اتّهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی

های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در قرارهای خاصّی از جمله قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت

 شوند.وضعیّت شخص حقوقی صادر می

واژگان کليدی: شخص حقوقی، افتراقی بودن دادرسی، تحقيقات مقدّماتی، احضار متّهم، تبيين 
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 مقدّمه 

های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر حقوقی و فعّالیّت آنها یکی از واقعیّتوجود اشخاص 

ت. های حقوقی اسهای زندگی اجتماعی وجود شخصیّتاست. به عبارت دیگر، یکی از ضرورت

ای جامعه و جریان امور بدون حکومت و نهادهای حکومتی و تخصیص پاره ۀاز آنجا که ادار

های تجاری و غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی یس شرکتاموال به آنها و همچنین تأس

های حقوق عمومی و حقوق خصوصی پذیر نیست، انواع مختلف شخص حقوقی در رشتهامکان

اند. با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابتی تنگاتنگ بین آنها در مورد توجّه قرار گرفته

است به  به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا ممکن گرفته است و هر یک به منظور دست یافتن

ای هدف خود را عملی سازد؛ شخص حقوقی ممکن است در این راه حتّی از ارتکاب هر وسیله

 اعمال خالف قانون و مجرمانه نیز دریغ نکند و از این رهگذر خساراتی را ایجاد کند. 

لف و طلب غرامت از آنها، طرح های مختبه تدریج با نضج ادّعای مدنی نسبت به شرکت

ای ای گرفت. از سوی دیگر، تنوّع فعّالیّت این اشخاص به گونهمسئولیّت کیفری آنها نیز جان تازه

خدمات هستند، مبارزان سیاسی، کارفرما و  ۀکننداست که در عین حال که تولیدکننده و ارائه

د که این اشخاص تابع آنها هستند مفی محیط زیست هم هستند. اساسنامه و مقرّراتی ۀکنندآلوده

 های قانونیاین همه حمایت ۀکنند، در حالی که در پس پردبودن و خوب بودن آنها را وانمود می

این اشخاص، با توجّه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی 

بار این جرایم به خصوص از لحاظ زیان ای که آثارجهت ارتکاب جرایم برخوردارند، به گونه

دیدگان از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرایم اشخاص حقیقی وسعت خسارات و نیز زیان

دفاع ناپذیر است و قصور در آن به معنای بیبار اشخاص حقوقی اجتنابنیست. کنترل رفتار زیان

ت. با این رویکرد، ایجاد سطحی گذاردن جامعه در مقابل مخاطرات جدّی اشخاص حقوقی اس

 های مهمّ حقوق معاصر است. مناسب از مسئولیّت اشخاص حقوقی از جمله چالش

توانند منشأ خدمات اقتصادی، توان اذعان کرد همچنانکه این اشخاص میبا این تفاسیر می

خود  ۀاجتماعی و فرهنگی مهمّی باشند، مانند سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمر
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نند. در کشوند و یا ایجاد مسئولیّت میرتکب تخلّفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب میم

دارد، ای وجود نبار خود را جبران کند، شک و شبههمورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیان

شخص حقوقی بسیار زیاد است و نظریّات  ۀامّا بحث در مورد امکان اجراء مجازات دربار

ی ارائه شده است. سرانجام، با توجّه به گسترش روزافزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ گوناگون

های زندگی اجتماعی، همواره واقعیّاتی دیگر از مسائل مرتبط با این اشخاص آنها در اغلب جنبه

 گیرند.مورد پذیرش قانونگذاران قرار می

یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی ایجاد امنیّت و آرامش در جامعه از طریق مجازات بزهکاران 

شود، نهاده شده است و مجموع قواعد و مقرّراتی قدرت عمومی، که به دولت تعبیر می ۀبر عهد

های آن، باید رعایت شوند موضوع یکی از شاخه ۀکه در طول رسیدگی کیفری، به معنای گسترد

ه اهداف اصلی و اساسی آن شود؛ از جملعلوم جنایی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می

حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متّهم و متضرّر از جرم، تفکیک اتّهامات صحیح 

 از تعقیب ناصحیح و نیز پیشگیری از اشتباهات قضایی است. 

دگی شود که آیین رسیبه تبع ارتکاب جرایم از سوی اشخاص حقوقی، این پرسش مطرح می

در مراحل مختلف چگونه خواهد بود؟ از جمله مراحل آیین دادرسی به جرایم این اشخاص 

کیفری تحقیقات مقدّماتی است و افتراقی بودن آن در خصوص جرایم اشخاص حقوقی قابل 

شوند: مبانی افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری بررسی است. از این رو، این مسائل مطرح می

آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در  های افتراقیاشخاص حقوقی چه هستند؟ جلوه

 تحقیقات مقدّماتی چه هستند؟  ۀمرحل

کند این است که تا کنون تحقیقی با امّا آنچه ضرورت و اهمیّت این تحقیق را توجیه می

رویکرد حقوقی و به صورت تخصّصی، افتراق آیین رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در 

توان نیز می تحقیق ۀتحقیقات مقدّماتی را بررسی نکرده است. با مداقه در سوابق و پیشین ۀمرحل

های مختلف در خصوص مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی تدوین و تألیف گفت آثاری در قالب

 ۀافتراقی بودن رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در مرحل ۀاند، ولی هیچ کدام در حیطشده
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فری و اشخاص حقوقی: مسئولیّت کی»گزارش همایش ی نیست. البته کتابی از تحقیقات مقدّمات

تهیّه و تنظیم شده است که  8261شناسی در سال حقوق جزا و جرم ۀدر پژوهشکد« آیین دادرسی

به بیان شرایط تحقّق مسئولیّت  842 ۀخالصۀ آن به این شرح است: قانون مجازات اسالمی در ماد

تا  469خته است و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری در مواد کیفری این اشخاص پردا

نیز به  دیگری ۀبه آیین دادرسی اشخاص حقوقی پرداخته است. همچنین، در قوانین پراکند 911

 برخی مقرّرات مربوط اشاره شده است.

 تحلیلی است و به لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین، به لحاظ-روش اجرای تحقیق توصیفی

ا ابزار ای و بآوری اطاّلعات به روش کتابخانهها، این تحقیق کیفی است. جمعنوع و ماهیّت داده

 ها به روش کیفی از نوع استداللبرداری و کارت مشاهده بوده است. تجزیّه و تحلیل دادهفیش

، و دوّم مبانی نظری تحقیق شوند: نخست،استنتاجی است. مطالب تحقیق در دو بخش تدوین می

 آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدّماتی. های افتراقی بودن جلوه

 . مبانی نظری 2

 . مبانی افتراقی بودن آيين دادرسی کيفری اشخاص حقوقی2-2

توان بر اساس مبنای حقوقی، افتراقی بودن آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی را می

 شناختی و عقالنی بررسی کرد:جرم

 . مبنای حقوقی 2-2-2

ای شدن آیین آید ناظر به تشتّت و تفرّق و جزیرهافتراقی بودن نظام دادرسی چنانکه از نامش برمی

دادرسی است. در رابطه با اشخاص حقوقی، افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیّت مرتکب 

شخصیّت شخص  توان درهای تفاوت را میهای خاصّ شخص حقوقی است. ریشهو ویژگی

 های آن و عدم اجرای برخی موارد آیین دادرسی جستجو کرد.حقوقی و ویژگی
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 مجازات قانون 842موجب مادۀ  به حقوقی کیفری اشخاص مسئولیّت شرایط ماهوی، از نظر

شرایط  با 39 ۀماد در مقرّر هایشان، مجازاتتحقّق در صورت اند کهتعیین شده اسالمی

 یک ماهوی شوند. وقتی از نظرمی اعمال اشخاص این در مورد 33 و 38 ۀماد در شدهبینیپیش

 این که داشت توجّه باید شود،می بینیپیش کیفری اشخاص حقوقی مسئولیّت برای خاص نظام

 عمومی جرایم با حقوقی اشخاص ماهیّت جرایم زیرا است؛ ایدادرسی ویژه نیازمند موضوع

 حقوقی قابل اشخاص در مورد حقیقی اشخاص جرایم دادرسی مقرّرات تمام و متفاوت است

در  که مقرّراتی خاص است نیازمند حقوقی اشخاص ۀمحاکم و تعقیب طرفی از نیستند. اجراء

اشخاص  افتراقی دادرسی سازو زمینه بستر وضعیّت این ندارند. موضوعیّت حقیقی اشخاص مورد

 است. حقوقی

 ظاهر در بوده است که مدّ نظر مورد این در سیاست دو 8263 کیفری دادرسی آیین قانون در

 سیاست عبارتند از سیاست دو آن هستند. جمع قابل در حقیقت امّا تعارض دارند، هم با

 یکی دادرسی آیین سازییکسان دادرسی. آیین سازیو افتراقی های دادرسیآیین سازییکسان

تمام  قانون این در چراکه است، فراوان قانون این آن در هایجلوه که هایی استسیاست از

 خاص، دادگاهی نه و اندشده بینیکیفری پیش در مورد دادگاه کیفری دادرسی آیین مقرّرات

 در است. شده استفاده -دادگاه کیفری  -واژه  این از دادرسی آیین قانون جای جای در یعنی

یک و دو، انقالب،  کیفری هایدادگاه از کیفری عبارتند هایدادگاه که شده است بیان 364 ۀماد

 این در که ایدادرسی نظام در مورد گفت توانمی دیگر، عبارت اطفال و نوجوانان و نظامی. به

 شود، ها اعمالدادگاه تمام در یکسان به صورت که است این بر اصل است شده بینیقانون پیش

 باشد. توجیه قابل افتراقی دادرسی خاص که موارد مگر در

 شناختی . مبنای جرم2-2-1

جرایمی که قابل انتساب به اشخاص حقوقی هستند اغلب توسّط اشخاص به ظاهر قابل احترام، 

اب و ای ارتکهای پیچیده و حرفهشوند. شیوهای و متعلّق به طبقات باالی جامعه انجام میحرفه
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روه ها به این گشناسان و دادگاهجرمترین دالیل عدم توجّه معیارهای کنترل متفاوت از جمله مهم

راموشی ها را کامالً به فشناسان این گونه فعّالیّتاز جرایم است. البته نباید تصوّر کرد که جرم

 شناسی یا حداقل برقراری تعادلدهی مجدّد به جرماند. اندیشمندانی که در جستجوی جهتسپرده

های تهای فعّالیّصدمات و آسیب ۀاشی از گسترهای نمیان توجّه به جرایم کالسیک و نگرانی

(. امّا 822: 8268)محسنی،  انداشخاص حقوقی جامعه بودند، همواره در این عرصه تالش کرده

شناسان به بررسی آنچه جرایم اشخاص حقوقی و در آنچه مسلّم است اینکه تعداد کمی از جرم

نظران مند هستند و تقریباً تمام صاحبقهشود عالنامیده می« جرایم شرکتی»شناسی اصطالح جرم

د اند اتّفاق نظر دارناین حوزه در مورد تحقیقات اندک و آثار کمی که به رشتۀ تحریر درآمده

(Newburn, 2007: 372 ،822 :8268، به نقل از محسنی.) 

شناسی جرایم شرکتی جرایمی هستند که توسّط یک شرکت به معنای یک واحد در جرم

یابند؛ شرکت دارای شخصیّت حقوقی مستقل و متمایز از ار یا تجارت ارتکاب میکسب و ک

پردازند. آن یا افرادی است که از طرف آن واحد یا شرکت به فعّالیّت می ۀکننداشخاص کنترل

و  8این گروه از جرایم معموالً از دیدگاه حقوق کیفری تحت عنوان مسئولیّت ناشی از فعل غیر

 (.824: 8268)محسنی،  شوندبررسی می 2و مسئولیّت شرکتی 3مسئولیّت کارفرما

ها و واحدهای کسب و کار و تجارت از اجتماع افرادی تشکیل از طرفی دیگر، شرکت

بنابراین،  پردازند.کنند و به فعّالیّت میگیری میاند که به نمایندگی از جانب آنها تصمیمشده

فراد نیز هستند و ممکن است در راستای پیشبرد اهداف شرکت و در جهت منافع شرکت منافع ا

تحصیل منافع خود تحت پوشش شرکت، مرتکب جرایم شرکتی شوند. البته با توجّه به وسعت و 

ها و اهداف ارتکاب آنها بسیار انداز جرایم شرکتی، انگیزهاهمیّت این حوزه از بزهکاری، چشم

ان آن هستند. بنابراین، وجود وصف سازمانی در مورد اعمال ارتکابی فراتر از منافع شخصی کارکن

                                                      
1. Vicarious Liability. 

2. Respondent Superior. 

3. Corporate Liability. 
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ترین عنصر شناخت این دسته از جرایم است فرهنگ و عملکرد شرکتی به عنوان مهم ۀدهندنشان

(Newburn, 2007: 374 ،821: 8268، به نقل از محسنی.) 

ص حقوقی ارتکاب با توجّه به ساختار، ماهیّت و اهداف جرایمی که اغلب توسّط اشخا

 بار و سنگین، در راستای نیل به اهدافیابند، مجرمین شرکتی ضمن پرهیز از اعمال خشونتمی

شان، به انواع رفتارهای فریبکارانه و خود، با استفاده از چهره و موقعیّت اجتماعی موجّه ۀمجرمان

شوند. همین نکته یکی از انگاری نشده باشند متوسّل مییا غیراخالقی که ممکن است جرم

شود. به های شناسایی این مجرمین و موانع موجود در تعقیب و دادرسی محسوب میدشواری

 تعریف و مصادیق، با هدف پوشش ۀشناسان در مقام ارائشناسان و جامعهیشتر جرمهمین دلیل، ب

دی مانند اند و موارای وسیع را برای این جرایم ترسیم کردهبیشترین انواع جرایم شرکتی، حوزه

یروی ن ۀهای خالف واقع روی موادّ غذایی، بکارگیری ناعادالنایجاد انحصار در تجارت، برچسب

اند و یا عمالً تحت نظارت و تعقیب کیفری قرار انگاری نشدهرا که هیچ کدام جرم کار و ...

، به نقل از محسنی، Green, 2005: 105اند )هایی از جرایم شرکتی محسوب کردهندارند نمونه

8268 :824 .) 

تنها و نه  کنندمجرمین شرکتی در پناه محرمانه و مخفیانه نگه داشتن رفتارهای خود رشد می

سازند بلکه سعی در قانونی و موجّه نشان دادن رفتار خود خود را علنی نمی عملکرد غیرقانونی

خشونت  ماند که توسّل به زور ودارند. طبیعتاً چنین عملیّاتی در صورتی مخفیانه و سرّی باقی می

کاری این نبه حداقل ممکن کاهش یابد و فقط در موارد استثنائی بکار گرفته شود. ماهیّت پنها

 Federalدسته از مجرمین به طور ذاتی دربردارندۀ عناصری مانند فریب، حیله و ظاهرسازی است )

Bureau of Investigation (FBI), 1989: 3.) 

 آنها در ارتکاب جرم در مقایسه با جرایم ۀهای مجرمین شرکتی انگیزیکی دیگر از مشخّصه

نیازهای روزانه مرتکب  گروه اخیر معموالً به دلیل فقر وبار و خیابانی است. مجرمین خشونت

خواهی و طمعْ محرّک اصلی مجرمین شرکتی در فرآیند ارتکاب شوند، حال آنکه زیادهجرم می

 (.829 :8268، به نقل از محسنی، Freiberg, 2000: 18جرم است )
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آثار منفی وسیع در سطح خرد و کالن هستند. دامنۀ  ۀجرایم اشخاص حقوقی اغلب دربردارند

ها و این عواقب و عوارض از تأثیر بر سالمت اقتصادی کشورها تا مختل نمودن عملکرد شرکت

های بانکی، ها و کارکنان آنها، تنزّل ارزش بورس و اوراق قرضه، جرایم مربوط به وامسازمان

نی گذاری شخصی و حتّی ورود زیان به کسارمایهگذار و از بین رفتن ستضعیف اطمینان سرمایه

دهند و ... گسترش یافته است های شخصی اندک خود را از دست میانداز و موجودیکه پس

(Price, 2009: 56؛ بنابراین ممکن است دامن)اختالل در نظام  اثرگذاری جرم ارتکابی تا ۀ

 اقتصادی کشور پیش برود.

دارد. در  مستقیم، مفرد و مشخّصی وجود ۀر، همواره بزهدیدبادر جرایم خیابانی و خشونت

مقابل، عدم وجود این وضعیّت در مورد اکثر جرایم شرکتی و وجود نداشتن شخصی معیّن به 

عنوان بزهدیدۀ جرم، باعث ایجاد این شبهه شده است که این جرایم در گروه جرایم بدون 

ه هیچ وجه مؤیّد بدون بزهدیده بودن این جرایم گیرند. در حالی که این امر ببزهدیده قرار می

د ارتکاب، برخی انواع جرایم شرکتی فاق ۀمهم این است که به لحاظ ماهیّت و شیو ۀنیست. نکت

را دربر  زیادی ۀمشخّص و مستقیم هستند، ولی اثرات غیرمستقیم و غیرملموس آنها عدّ ۀبزهدید

 (.829: 8268گیرد )محسنی، می

یدها قرار سفجرایم یقه ۀشناسی، جرم شرکتی زیر مجموعرایم از نگاه جرمبندی جدر تقسیم

زه با آن، های پیشگیری و مبارشناسان برای توضیح فرآیند ارتکاب این جرایم و راهگیرد. جرممی

فی اند که هر کدام به مکاتب مختلطیف وسیعی از تفاسیر و نظریّات را در این زمینه ارائه کرده

شناسی و ... تعلّق دارد و از یک مفهوم اصلی به عنوان شناسی، جامعهشناسی، روانزیستاعم از 

مناسب با  ۀ(. از این رو، برای جستجوی نظری826ّ: 8268مرکزی برخوردار است )محسنی،  ۀهست

جرایم شرکتی باید در بین نظریّات مورد بحث در این حوزه به جستجو پرداخت. از آنجایی که 

های خاصّ خود همراه است، برای ها و پیچیدگیسفیدها با دشواریجرایم شرکتی و یقه ۀمطالع

های های اصلی این جرایم، تمامی نظریّههای این مسیر و یافتن علل و انگیزهفائق آمدن بر دشواری

شناسان نسبت به ابعاد مختلف جرایم شرکتی و مجرمین این شده به لحاظ عملی توسّط جرممطرح
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اند، امّا هیچ کدام از آنها کامالً منطبق بر تمامی جهات و تبعات این جرایم نبوده عرصه اعمال شده

 (.829: 8268؛ به نقل از محسنی، O’Connor, 2011: 78است )

اقامه  آنها مسئولیّت نفی برای حقوقی اشخاص کیفری مسئولیّت مخالفان که یکی از دالیلی

 تبعید مخصوص و حبس و اعدام مانند قانون در شدهبینیپیش است که کیفرهای کنند اینمی

 در تحوّل زمان و گذر اجراء نیستند. با قابل حقوقی اشخاص ۀو دربار است طبیعی اشخاص

 کیفری، ۀبه زرّادخان اقدامات و تدابیر تأمینی و جایگزین حبس هایمجازات ورود و هامجازات

 باخت ایراد رنگ این اجتماعی بود، جنبش دفاع و گرااثبات شناسیجرم هایدیدگاه از ناشی که

 اشخاص این با ماهیّت های متناسبپاسخ حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیّت پذیرش با و

 شدند.  بینیپیش

 جزای نقدی، مجازات جز شودمی مالحظه شده،بینیپیش هایمجازات نگاهی به فهرست با

 مجازات جای به موارد از بسیاری در که هستند تأمینی اقدامات یا هاها، جایگزینمجازات سایر

 گیرند.می قرار حکم مورد حقیقی اشخاص مورد در جرم از ارتکاب پیشگیری یا برای حبس

 آنها بر تعقیب و آیین دادرسی کیفری بودن متناسب که مکاتبی از طرفی دیگر، شناخت

 شناخت به نیاز مبنا این شود. تبیین بررسی قاعده نخستین مبنای عنوان به توانداست می استوار

 هاییتحقّق سیاست حقوق جهت از استفاده بر که مفهومی دارد، حقوق داشتن طریقیّت مفهوم

 اعمال ۀشیو به باید بلکه نیست، صرف قانون تعقیب مجری مقام رویکرد این در دارد. خاص تکیه

 .مسئولیّت کند احساس آن آثار به و نسبت بیندیشد قانون

 و دادرسی تأکید تعقیب بودن متناسب بر که مکتبی عنوان به حقوقی گراییمصلحت مکتب

و  باشد گرانتیجه و نگرآینده باید تصمیم اتّخاذ برای دادرس آن، بر اساس که دارد مکتبی است

 گرامصلحتدادرس  دهد. تشخیص جامعه کلّ بر و دعاوی بر را خود تصمیم احتمالی آثار بتواند

 کند. استخراج را مورد نظر معانی آنها از و بازی کند قانونی مفاهیم الفاظ و با آسانی به تواندمی

 تصمیم به که دلیلی از هر تواندبلکه می باشد، داشته توجّه حقوقی قواعد به تنها نیست ملزم او
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 نظیر ها،داده انواع تواندمیسنتّی  دادرسان برخالف و کند استفاده شودمی مربوط او قضایی

 (.897: 8212)انصاری،  دهد قرار استناد مورد را اقتصادی و شناختیجامعه هایداده

بودن آیین دادرسی  متناسب برای مبنایی عنوان به تواندمی نیز حقوقی گراییواقع مکتب

ها در واقع منظور از واقعیّت حقوقی هر آن چیزی است که دادگاه گیرد. کیفری مورد توجّه قرار

 حقوقی مفاهیم تطبیق بر را خود کار ۀعمد بخش مکتب این دهند.گیری انجام میدر مقام تصمیم

 روش آنان از بسیاری این رو، از است. داده قرار علوم اجتماعی اثبات و اجرایی موارد قابل در

: 8216اند )بیکس، کشیده چالش به را صدور رأی و دعاوی به رسیدگی عملی دادرسان در

 اعتقاد دارد. به تأکید اجتماعی علوم هایداده از استفاده بر مکتب این دیگر، به عبارت (.274

اجتماعی  عوامل صدور رأی از هنگام قانون، بر افزون جامعه از عضوی عنوان به قضایی آنان مقام

بودن آیین دادرسی کیفری  متناسب برای مبنایی را مکتب این توانمی بنابراین،پذیرد. می نیز تأثیر

 اجتماع در که هاییداده از استفاده بر نیز بودن دادرسی کیفری متناسب و تعقیقب دانست، چراکه

 تأکید دارد. اندعینیّت یافته

بین  در باشد. دادرسی کیفری بودن متناسب برای دیگر مبنایی تواندمی شناختیجرم مبنای

تحت تأثیر قرار  را جنایی آمار محتوای و جرم تولید ایگونه به هرکدام که شناسی،جرم نظریّات

اند، آن دسته از نظریّاتی که کنشگران اصلی عمل مجرمانه یعنی بزهکار و بزهدیده را محور داده

اند. جّه داشتهتعقیب تو اند بیشتر به متناسب بودن آیین دادرسی کیفری ومطالعات خود قرار داده

 حتمی بودن عقوبتی حتّی معتدل،»اند و معتقدند تردید نظریّاتی که جرم را محور قرار دادهبی

همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحّش که امید رهایی در آن راه دارد، به جا 

تابند و تعقیب و نمی(، خودداری مقام قضایی از تعقیب را بر19: 8216)بکاریا، « گذاردمی

شهروندان است  ۀمجازات مرتکب جرم را به عنوان حقّی که به یک فرد تعلّق ندارد و از آن هم

 (.17: 8216شمارند )بکاریا، ضروری می

شناختی قرار گرفت، واکنش جامعه با توجّه به ای که بزهکار مرکز مطالعات جرمدر دوره

 شد. پس از آن، بزهدیده نیز موردوال جرم تعیین میوی و اوضاع و اح ۀشخصیّت مرتکب، انگیز
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توجّه قرار گرفت. در واقع، مقام قضایی دیگر به طور مطلق و بدون اعتناء به نظر بزهکار و 

رینان دعوای آفگیرد، بلکه از این پس نظر نقشبزهدیده، در خصوص دعوای کیفری تصمیم نمی

ه های آنها را بشود و گاه نظرات و خواستهیتعیین سرنوشت دعوا جویا م ۀکیفری را در زمین

(. این رویکرد که از آن به عنوان عدالت 44: 8269)نیازپور،  دهدعنوان مبنای پاسخدهی قرار می

های اصلی تغییر جهت در راهبردهای عدالت کیفری است، شود از گونهترمیمی نام برده می

نگرد بزهکاری و چگونگی پاسخدهی به آن می ۀچنانکه با رویکردی جدید به پدید

(Johnstone, 2002: 88بدیهی است این نوع نگرش تا انداز .)زیادی در توجّه به متناسب بودن  ۀ

 تعقیب و نیز آیین دادرسی کیفری تأثیرگذار است.

 . مبنای عقالنی 2-2-9

 ها،مجازات بودنشخصی  اصل نقض ها،مجازات از برخی تحمیل امکان عدم قبیل از دالیلی

 ترمهم همه از و دادرسی آیین راجع به موانع 8اختصاصیّت، اصل ها،مجازات اهداف به نیل عدم

اند. در مقابل، نفی مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مطرح شده در تقصیر، اسناد امکان عدم

 هرچه بیشتر ۀمداق مسئول حقیقی، کشف دشواری شناختی،جرم و قضایی واقعیّت دالیلی چون

 بدنی صدمۀ یا و سالب آزادی هایمجازات از کاستن مدیران، انتخاب در سهامداران و اعضاء

 مطلوب، در نحوی به بزهدیدگان بر های واردشدهزیان جبران در نهایت و کارکنان و مدیران بر

 اند.شده مطرح اشخاص حقوقی کیفری مسئولیّت اثبات

 در که این نحو به داشت، وجود ما دادرسی نظام در که است تشتّتی به خاطر مسئله این

 دادرسی آیین این، از پیش نامتناسب بودیم. گاه و گوناگون مقرّرات شاهد وضع پراکنده قوانین

 هر یک انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین و داشت نظامی شکل خاصّی هایدادگاه در

 رب حاکم هایسیاست مبانی از یکی دادرسی آیین سازییکسان بود. از این رو، نحو دیگری به

                                                      
ن یا در قانواشخاص حقوقی باید تنها در حدود صالحیّت قانونی خود که یعنی « اصل تخصّص»یا « اصل اختصاصیّت. »8

 اساسنامۀ آنها مقرّر شده است عمل کنند.
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 امروزه که دادرسی سازیافتراقی قانونگذار از نشد باعث موضوع این است. امّا قانون این تدوین

 ۀمسئل بنابراین، قانونگذار کند. غفلت است نظر مورد ابعاد مختلف از مطرح است و دنیا تمام در

 داده است. قرار توجّه مورد اشخاص حقوقی جرایم جملهاز  مختلف را در موارد سازیافتراقی

با اهدافی  را ایویژه هایدادرسی کرده است سعی که قانونگذار است مواردی از جمله مورد این

 و دادرسی ارتقاء با هدف حقوقی اشخاص جرایم در مورد مثال، برای کند. مقرّر متفاوت

 است. توجّه شده افتراقی دادرسی ۀخاص، به مسئل مقرّرات دادرسی ضرورت وجود

 . ضرورت وجود آيين دادرسی کيفری اشخاص حقوقی2-1

فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعّالیّت اشخاص حقوقی 

روند. انسان امروز به سادگی ضرورت شوند برای بشریّت تهدیدی جدّی به شمار میناشی می

آنها  کند. به این فجایع که برخی ازپیشگیرانه را در مقابل این حوادث تأیید میاتّخاذ تدابیر 

متضمّن خسارات جانی زیادی هستند و برخی دیگر لطمات شدید و بحرانی را نسبت به شرایط 

آورند اهمیّت اجتماعی زیادی داده شده زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می

ها باعث فجایع انسانی و ضدّ جویی و استعمار در برخی از دولتسلطهاست. همچنین، میل به 

خواه را بشری در اغلب کشورها شده است و موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی

برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع تنها افرادی معدود مسئولیّت داشته 

 به آنها منتسب بداند.باشند و این فجایع را تنها 

ها، عدم امکان اجرای ها، عدم تحقّق اهداف مجازاتنقض اصل شخصی بودن مجازات

)از قبیل زنا، تعدّد زوجات و شهادت  ها، عدم امکان ارتکاب برخی جرایمبسیاری از مجازات

ن یکذب( و مشکالت راجع به آیین دادرسی از جمله دالیل سنّتی مخالفت با مسئولیّت کیفری ا

ترین دلیل مخالفان در ردّ مسئولیّت کیفری اشخاص روند. با این همه، مهماشخاص به شمار می

از دیدگاه آنها،  (.492: 8212استفانی و دیگران، ) حقوقی ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها است

 ۀو اراد کبرخورداری فاعل از قدرت ادرا ۀتوانایی پذیرش بار تقصیر)قابلیّت انتساب( که بر پای
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در موجودات انسانی منحصر است و اشخاص  (341: 8268زاده، حبیبمستقل استوار است )

اند. در مقابل، موافقان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی با این دیدگاه که حقوقی از آن بی بهره

ها و اشخاص حقوقی با ذهن اشخاص حقیقی بسیار متفاوت است، سازمان ۀعاقل ۀذهن و روان و قوّ

ری اند و بر این باورند که حقوق کیفبه تفاوت معیارهای انتساب جرم به این اشخاص اشاره کرده

تواند با همان معیار احراز مسئولیّت اشخاص حقیقی، مسئولیّت اشخاص حقوقی را توجیه کند نمی

(Wells, 1993: 89 .) 

های مدرن امروزی بسیاری از وسایل و منابعی را که برای اشخاص حقوقی به عنوان قدرت

 ای را به منافع جامعهکنند در اختیار دارند و از این حیث صدمات گستردهجامعه ایجاد خطر می

ار یتر از معسازند. از این رو، باید مسئولیّت آنها بر معیاری متمایز و در عین حال موسّعوارد می

ه از مشی برخاستاشخاص حقیقی بنیان گذاشته شود. روح جمعی حاکم بر این اشخاص و خطّ

ات، کند که بر اهداف، نیّهای بوروکراتیک اقتضا میمدل روند سازمانی فعّالیّت و مدل سیاست

علم و آگاهی اشخاص حقوقی تمرکز شود و آنها به اعضای انسانی خود تنزّل داده نشوند. در 

 ۀبلیّت ارتکاب جرایم نیز هیچ کس مدّعی نیست که اشخاص حقوقی به ارتکاب همخصوص قا

جرایم قادر هستند. بدیهی است آن دسته از جرایمی که با سرشت اشخاص حقیقی متناسب هستند 

 این سوی از که جرایمی انبوه خصوصاز سوی اشخاص حقوقی قابل ارتکاب نباشند. امّا در 

به تبع وجود این  .بود خواهد فهم قابل آنها مسئولیّت کیفری هستند دادن رخ اشخاص قابل

ادرسی موارد و تشریفات د ۀیابد. از آنجا که هممسئولیّت، آیین دادرسی کیفری نیز ضرورت می

هایی اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی قابلیّت اعمال ندارند، باید تا حدّ امکان جایگزین

 طلبد.ین وضعیّت آیین و تشریفات متفاوتی را میبینی شوند، چنانکه ابرای آنها پیش

از سوی دیگر، اشخاص حقوقی دارای شخصیّتی مستقل از اعضاء هستند و در صورت کشف 

یک جرم از جانب این اشخاص باید بتوان جرم ارتکابی و شخصی را که باید مجازات شود 

جرایم  داشته باشند تا بتوانشناسایی کرد. با توجّه به این شرایط باید مقرّراتی منسجم وجود 

ارتکابی و شخص مجرم را تعقیب، محاکمه و مجازات کرد. با این اوصاف، مراحل مختلف 
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دادرسی کیفری که شامل کشف، تعقیب، تحقیقات مقدّماتی، صدور حکم و اجراء هستند با 

ختصّ م فعّالیّت اشخاص حقوقی، نیازمند قوانین منسجم و ۀهدف تفکیک جرایم ارتکابی در حیط

اشخاص حقوقی هستند که این موضوع، ضرورت آیین دادرسی کیفری افتراقی را در مورد جرایم 

 د. کنیاشخاص حقوقی توجیه م

بنابراین، با توجّه به مبانی افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی، وجود 

 ی ضرورت دارد.آیین دادرسی کیفری مجزّا و مستقل در خصوص جرایم اشخاص حقوقیک 

آيين دادرسی کيفری جرايم اشخاص حقوقی در های افتراقی بودن جلوه .1

 تحقيقات مقدّماتی

آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در تحقیقات های افتراقی جلوهدر خصوص 

توان به احضار شخص حقیقی به عنوان نماینده و اخطار به شخص حقوقی، تبیین مقدّماتی می

 شخص حقوقی و صدور قرار بر حسب مورد اشاره کرد. ۀبه نماینداتّهام 

 . احضار شخص حقيقی به عنوان نماينده و اخطار به شخص حقوقی1-2

 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجّه اتّهام، 891مطابق مادۀ 

این ماده تخلّف از مقرّرات این  ۀتبصرکسی را به عنوان متّهم احضار و یا جلب کند. به موجب 

چهار است. همچنین، در جرایمی که به تشخیص مرجع  ۀماده موجب محکومیّت انتظامی تا درج

شود، یعلّت احضار ذکر نم قضایی، حیثیّت اجتماعی متّهم، عفّت یا امنیّت عمومی اقتضاء کنند،

ار یا اصوالً احضتر مرجع قضایی مراجعه کند. تواند برای اطاّلع از علّت احضار به دفامّا متّهم می

یر است. پذجلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان ۀاحضارنامه یا برگ ۀجلب متّهم به وسیل

کشف جرم با تفکیک جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت هستند. در  ۀاختیارات پلیس در مرحل

حفظ آثار جرم و دستگیری متّهم اقدام جرایم مشهود مأموران پلیس حقّ دخالت دارند و به جهت 

 کنند. ساعت نزد مقام قضایی حاضر می 34کنند و متّهم را ظرف می
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قانون آیین دادرسی  911 ۀامّا در خصوص اشخاص حقوقی موارد مذکور متفاوت هستند. ماد

اشته دهرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود »کند: مقرّر می 8263کیفری 

باشد، با رعایت مقرّرات مربوط به باشد، عالوه بر احضار شخص حقیقی که اتّهام متوجّه او می

ی قانونی یا وکیل خود را معرّف ۀشود تا مطابق مقرّرات نماینداحضار، به شخص حقوقی اخطار می

عتباری اشخص حقوقی که دارای وجود «. نماید. عدم معرّفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست

یگر، عبارت دبه  امور آن بپردازند. ۀوجود و بقاء محتاج اشخاصی است که به ادار ۀاست در مرحل

زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است و آنچه در خارج وجود  ۀنمایندگی الزم ۀاعمال نظریّ

دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود 

(. ایجاد صالحیّت و اختیار 79: 8264سازد )کاتوزیان، اعتباریْ حرکت و فعّالیّت آن را ممکن می

گیرد. در واقع، ارادهْ جوهر این قسم اصیل صورت می ۀموجب اراد برای شخص نماینده اغلب به

ذیرش کند و البته پنماینده ایجاد می ۀاز نمایندگی است که صالحیّت و اختیار تصرّف را در اراد

  (.46: 8219شود )حاجیانی، نماینده نیز در مواردی مطرح می

با این اوصاف، هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، 

ا شود تشخص حقیقی که اتّهام متوجّه او است احضار خواهد شد و به شخص حقوقی اخطار می

قی، تنها شخص حقو ۀحضور نمایندبا قانونی یا وکیل خود را معرّفی کند.  ۀق مقرّرات نمایندمطاب

جّه به اینکه شود. بدیهی است با تواتّهام انتسابی به شخص حقوقی وفق مقرّرات برای وی تبیین می

ر متّهم، دهای مقرّر در قانون برای شود، هیچ یک از الزامات و محدودیّتنماینده متّهم تلقّی نمی

  (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  916 ۀشود )مادمورد وی اعمال نمی

ریّه است. این نظ قضائیّه قابل مالحظه ۀکلّ حقوقی قوّ ۀمشورتی ادار ۀنظریّدر این خصوص 

ی شخص قانون ۀدر مورد مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی، نمایند که این گونه بیان شده است

حقوقی برای تحقیقات مقدّماتی احضار خواهد شد؛ زیرا نخست اینکه شخص حقوقی در صورتی 

قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن  ۀدارای مسئولیّت کیفری است که نمایند

مرتکب جرم شود. بنابراین، در صورت وجود دالیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، 
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شود و دفاعیّات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع قانونی شخص حقوقی احضار می ۀایندنم

ر مختصّ ، این ام«قرار تأمین کیفری»اصلی صدور  ۀشود. دوّم اینکه با توجّه به هدف و فلسفمی

اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد. بدیهی است صدور قرار 

 مشورتی ۀیّنظرنسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقرّرات قانونی بالمانع است )تأمین خواسته 

 (.هقضائیّ ۀحقوقی قوّ کلّ ۀادار 87/8/8264 - 18/64/7 ۀشمار

پذیر نیست، بلکه وفق مقرّرات آیین دادرسی در نتیجه عمالً جلب اشخاص حقوقی امکان

 شخص حقوقی وجود داشته باشد، درکیفری، در صورتی که دلیل کافی برای توجّه اتّهام به 

ارتکاب  ۀهای شغلی که زمینصورت اقتضاء منحصراً صدور قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت

کنند و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحالل، مجدّد جرم را فراهم می

ر است. پذیت حقوقی آن شود امکانادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیّ

هر یک از این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و تخلّف 

هفت یا هشت برای  ۀهای تعزیری درجها موجب یک یا دو نوع از مجازاتاز این ممنوعیّت

 (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  969 ۀمرتکب است )ماد

اخطار و با رعایت مقرّرات مربوط به احضار،  ۀاحضار شخص حقوقی عمالً به وسیلبنابراین، 

قانونی یا وکیل خود است و بر خالف شخص حقیقی، جلب شخص حقوقی  ۀجهت معرّفی نمایند

 عمالً مصداق ندارد.

 . تبيين اتّهام به نمايندة شخص حقوقی1-1

 شروع تحقیقات مطّلع شود تا بدین وسیله بتواندهر متّهمی باید از ماهیّت جزایی جرم خود قبل از 

د در شود و بایبه طور مناسبی از خود دفاع کند. از این حق تحت عنوان حقّ تفهیم اتّهام یاد می

برگ احضاریّه قید شود و به محض حضور متّهم در نزد پلیس، به وی اعالم شود اتّهام او چیست. 

موضوع اتّهام باید با ذکر دالیل »کند: ه چنین مقرّر میودوّم قانون اساسی در این رابطاصل سی

 آن قانونی پیامدهای و ارتکابی جرم اتّهامْ تبیین تفهیم«. بالفاصله کتباً به متّهم ابالغ و تفهیم شود
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 شود مطّلع کامل طور به خود تکالیف حقوقی و قضایی وضعیّت از که به نحوی است، متّهم به

تحقیقات  شروع را اتّهام برخی تفهیم کند. پیدا دادرسی مختلف مراحل در را آمادگی دفاع و

 شدن مطّلع از است عبارت اتّهام تفهیم»کنند: می تعریف گونه این را آن و دانندمی مقدّماتی

 اقدام و اطاّلع به منظور و تحقیقات شروع از قبل دادگستری ضابط ۀوسیل به اتّهام مفهوم از متّهم

 متّهمی هر که است آن تفهیم اتّهام از منظور دیگر، عبارت به خود. قانونی حقّ از دفاع جهت در

 را مناسب دفاع وسایل بتواند تا مطّلع باشد تحقیقات شروع از قبل خود جزایی اتّهام ماهیّت از

 (.84: 8216اسدی،  )منتصر« کند تهیّه

 تا مطّلع شود است شده آن مرتکب که جرمی نوع از باید متّهم اتّهام، تفهیم قوانین بر اساس

 و وظایف ۀدر حیط مهم این هاکالنتری در کند. اساساً قضایی دفاع خود از چگونه بداند

 واخواهی صورت در شود،صادر می غیابی حکم که مواردی آنهاست. در قاضی ۀدایر اختیارات

 اتّهام تفهیم موارد، سایر در اتّهام کند. باید تفهیم ابتدا مجدّد رسیدگی از قبل دادرس متّهم،

 تحقیق شود. دادرسانمی مجلسصورت و مراتب شودمی انجام تحقیق دادیار یا بازپرس توسّط

متّهم،  حقوق تمامی گوشزد کردن و رعایت ضمن اتّهام، تفهیم از پس بالفاصله دارند وظیفه

 روشن مقدّماتی تحقیقات ۀادام قضایی جهت مراجع در حضور ۀنحو خصوص در را وی تکلیف

 متّهم وضعیّت قرار صدور تحقیق، با توسّط مقامات متّهم به اتّهام تفهیم از پس کنند. معموالً

  شد. خواهد روشن

 دادگاه و شود ثابت شخص گناهیدادگاه، بی در ماهوی رسیدگی از پس اگر همچنین،

 ۀمرحل در برائت حکم هرچند است؛ رفع اتّهام کرده از وی واقع در کند، صادر را او تبرئۀ حکم

 زمان از و شودمی انجام برائت حکم یا تعقیب منع قرار صدور اتّهام با رفع بنابراین، باشد. بدوی

 شود.می محسوب متّهم شخصْ اتّهام، هنگام رفع تا اتّهام تفهیم

اشخاص حقوقی دارای ماهیّتی اعتباری هستند و توسّط اشخاص حقیقی ایجاد و اداره 

های تجاری، مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیئت شوند؛ برای مثال، در شرکتمی

کند و هیئت مدیره الاقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرایی به مدیره انتخاب می
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 ۀکند و در نتیجه هیئت مدیره یا مدیر عامل، حسب مورد، نمایندمیسمت مدیر عاملی انتخاب 

شوند. در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز همین قانونی شخص حقوقی محسوب می

 بور را بر عهده دارند و بهزاشخاص م ۀگونه است، به طوری که اشخاصی حقیقی مدیریّت و ادار

نماینده( ) ی عنوانی است که بر مبنای آن شخصینمایندگ اشخاص حقوقی هستند. ۀنوعی نمایند

 ، بهکندحساب شخصی دیگر)اصیل( اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادی میبه نام و به 

قنواتی ) شودای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجّه شخص اصیل میگونه

اشخاص حقوقی، تفهیم اتّهام موضوعیّت ندارد،  بنابراین، در خصوص (.43: 8219آبادی، خلف

یل شخص قانونی یا وک ۀکنندهْ اتّهام وارده به شخص حقوقی را برای نمایندبلکه مقامات رسیدگی

قانون آیین دادرسی کیفری  911 ۀماد ۀتبصرکنند. الزم به ذکر است به استناد حقوقی تبیین می

ی تواند نمایندگفردی که رفتار وی موجب توجّه اتّهام به شخص حقوقی شده است نمی، 8263

 دار شود. آن را عهده

ور شود. حضشخص حقوقی، اتّهام وفق مقرّرات برای وی تبیین می ۀپس از حضور نمایند

شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتّهام انتسابی به شخص حقوقی است  ۀنمایند

 شودهای مقرّر در قانون برای متّهم، در مورد وی اعمال نمیو هیچ یک از الزامات و محدودیّت

ای قضائیّه به موجب نظریّه ۀکلّ حقوقی قوّ ۀادار (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  916 ۀماد)

 چنین اظهار داشته است: 

 ۀندد داشته باشد، نمایدر صورتی که دالیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی وجو»

 دار استدفاع از منافع شخص حقوقی را عهده ۀقانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیف

شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی باید در مرجع قضایی حاضر و از اتّهام تفهیممی

 1/88/8263ـ  3836/63/7 ۀشمار مشورتی ۀ)نظریّ «باشدبین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی

 قضائیّه(. ۀکلّ حقوقی قوّ ۀادار
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 ایعاریه حقوقی شخص به جرم روانی و مادی عناصر انتساب 8نیابتی، مسئولیّت وفق نظریّۀ

گیرد، می قرض خود کارکنان و اعضاء از را مذکور ۀدوگان عناصر حقوقی است، یعنی شخص

 را حقوقی دهند، شخص انجام را جرمی آن سبب به یا وظیفه انجام اثنای در چنانکه اگر خدمه

اند این است که باعث نظریّه گرفته این به که ساخت. ایرادی خواهند کیفری مسئول حیث از

 جرمی از اعضاء یک هر زیرا اگر شود؛می شخص حقوقی کیفری مسئولیّت نامعقول گسترش

 شخص شود، مجوّز مرتکب و بدون خودسرانه هرچند وظیفه است، انجام راستای در که را

اظهارات توان (. با وجود این، نمی888: 8216جانی و مظاهری، )حسین سازدمی مسئول را حقوقی

قانونی شخص حقوقی را علیه شخص حقوقی اقرار محسوب کرد و یا اتیان سوگند را  ۀنمایند

 (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  961 ۀماد) متوجّه وی کرد

 بر حسب مورد. صدور قرار 1-9

 با قرار تناسب کنند توجّه آن به باید قضایی در تحقیقات مقدّماتی از جمله مواردی که مقامات

با توجّه به اینکه بسیاری از قرارها مانند قرار بازداشت متّهم با در نظر گرفتن موقعیّت  است. جرم

و شرایط خاصّ اشخاص حقوقی در مورد آنها قابلیّت اجراء ندارند، قانون آیین دادرسی کیفری 

بینی در صورت وجود دالیل کافی برای اتّهام شخص حقوقی، قرارهای تأمینی خاصّی را پیش

در صورت وجود دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، در . از این رو، کرده است

پذیر است. اند امکانشدهبینی صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی که در دو بند پیش

قانون آیین  969 ۀماد) این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند

 (.8263دادرسی کیفری 

کاب ارت ۀهای شغلی است که زمیناز جمله این قرارها قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّت

هر شخص (. 8263قانون آیین دادرسی کیفری  969 ۀبند )الف( ماد) کنندمجدّد جرم را فراهم می

رسد این شود. به نظر میی تشکیل میهای شغلی یا اجتماعی خاصّحقوقی با محوریّت فعّالیّت

                                                      
1.Vicarious Liability. 
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 ۀهای محوری شخص حقوقی نیست، زیرا برای مثال اگر یک مؤسّسممنوعیّت شامل فعّالیّت

ای که برای آن تشکیل شده است ممنوع شود، عمالً های اجتماعی اصلیغیرتجاری از فعّالیّت

 های تبعی وین، مشابه مجازاتدهد و ممکن است منحل شود. بنابراکارایی خود را از دست می

رع های اجتماعی یا شغلی فمحرومیّت از برخی حقوق اجتماعی برای اشخاص حقیقی، این فعّالیّت

اعث ها بشوند. به طور منطقی این ممنوعیّتهای اصلی شخص حقوقی محسوب میبر فعّالیّت

شوند. اساسی محسوب نمیشوند، ولی مانع های شخص حقوقی میاختالل در روند فعّالیّت

گفت و همانند محرومیّت از تری سخن میها به نحو روشنقانونگذار باید در مورد این ممنوعیّت

 کرد. حقوق اجتماعی برای اشخاص حقیقی، مصادیق آن را مشخّص می

ی ممنوعیّتْ فعّالیّت»در قانون مجازات فرانسه قلمرو این مجازات مشخّص شده است، چنانکه 

شود که جرم به مناسبت انجام آن ارتکاب یافته یا در حین انجام آن، مرتکب عمل را شامل می

گفتنی آنکه در این موارد ممنوعیّت  ۀ(. نکت816: 8263اللهی، )فرج« مجرمانه را محقّق ساخته است

شود. برخی معتقدند مؤسّسان یا تنها شامل شخص حقوقی است و اشخاص حقیقی را شامل نمی

توانند شخص حقوقی دیگری را برای معیّن می ۀشده از انجام حرفعضاء شخص حقوقی محروما

(. ممنوعیّت دائم از یک یا چند فعّالیّت 899: 8263اللهی، انجام همان حرفه تأسیس کنند )فرج

رار شش ق ۀپنج است و اگر برای حداکثر پنج سال باشد، در درج ۀشغلی یا اجتماعی در درج

 . گیردمی

از دیگر قرارهای تأمینی که ممکن است نسبت به اشخاص حقوقی صادر شود قرار منع تغییر 

ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل است که باعث دگرگونی یا از 

(. 8263قانون آیین دادرسی کیفری  969 ۀبند )ب( ماددست دادن شخصیّت حقوقی آن شود )

زم است مباحثی در خصوص انحالل، ادغام و تبدیل اشخاص حقوقی بیان در این خصوص ال

 گردد. 

های تجاری با انحالل آنها واقع پایان شخصیّت حقوقی حقوق خصوصی و از جمله شرکت

گیرد. البته اشخاص ها به دو صورت اجباری و اختیاری صورت میشود و انحالل شرکتمی
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ها و هیبد ۀپاشند و شخصیّت حقوقی آنها تا تصفیهم نمی درنگ ازحقوقی بعد از انحالل بی

 ماندمی تصفیۀ امور ورشکستگی باقی ۀمدیر تصفیه یا ادار ۀها و اجرای تعهّدات آنها به وسیلدارایی

قانون تجارت(. بقای شخصیّت حقوقی این اشخاص تنها برای امور معوّق است، نه  391 ۀ)ماد

 بحث در ایران، حقوقی نظام (. در829: 8262شتغال بیابند )صفار، ای اآنکه بتوانند به کار تازه

 ضمن شرکت، آن چند اساس بر که اقدامی»از  است عبارت ادغام تجاری، هایشرکت حقوق

 شخصیّت در یا دهند تشکیل جدیدی و واحد حقوقی شخصیّت خود، حقوقی شخصیّت محو

توسعه،  چهارم ۀبرنام قانون از موادی اصالح قانون 8 ۀماد 89)بند « شوند جذب دیگری حقوقی

 یک ادغام، در معنا که بدین دارد، قرار تجزیه مقابل در سو یک از ادغام مفهوم این (. در8217

 که گیرد، در حالیمی در دست آن جذب طریق از را دیگر شرکت یک تجاری کنترل شرکت

تجزیه  زیرا گیرد،می قرار شرکت یا چند دو دست در تجاری یک شرکت غالباً کنترل تجزیه در

 چند یا دو خود، حقوقی شخصیّت محو ضمن شرکت یک آن اساس بر که است اقدامی

 چهارم ۀبرنام قانون از موادی اصالح قانون 8 ۀماد 87)بند  دهد تشکیل جدید حقوقی شخصیّت

 هم با شرکت حداقل دو حقوقی شخصیّت محو ادغام، از حیث از مفهوم این در (.8217توسعه، 

 تعهّدات عدم تغییر به حقوقدانان آنکه به توجّه با ها،شرکت تبدیل مورد دارند. در اشتراک

 مسئولیّت برای مانعی شرکت تبدیل که است اند، موجّهکرده عقیده ابراز از تبدیل پس شرکت

الزم به ذکر است مطابق قانون (. 812: 8264زاده، شناخته نشود )موسوی مجاب و رفیع کیفری

ین دادرسی کیفری، تخلّف از ممنوعیّت تغییر ارادی وضعیّت شخص حقوقی موجب یک یا آی

قانون آیین  969 ۀمادهفت یا هشت برای مرتکب است ) ۀهای تعزیری درجدو نوع از مجازات

 (.8263دادرسی کیفری 

همچنین، افزون بر قرارهای مذکور، در صورت توجّه اتّهام به شخص حقوقی صدور قرار 

(. در صورت انحالل 8263قانون آیین دادرسی کیفری  968 ۀمادخواسته بالمانع است ) تأمین

شود. غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می
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مقرّرات مربوط به قرار موقوفی تابع مقرّرات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت 

 (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  963 ۀمادشود )رات مربوط اقدام میناشی از جرم وفق مقرّ

زمانی که تحقیقات مقدّماتی به پایان رسید، دادرس تحقیق موظّف است قرار نهایی خود را 

ر جلب به )قرا صادر کند. قرار نهایی شامل قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیّت

موقوفی تعقیب از قرارهای امری است، زیرا مربوط به نظم عمومی است. قرار دادرسی( است. 

دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور این قرار به محض احراز یکی از موارد صدور، چنانچه در 

نانچه حکم کند و چتعقیب باشد، تعقیب جزایی مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقّف می ۀمرحل

تّهم کند و چنانچه مر موقوفی تعقیب و اجرای حکم را صادر میصادر شده باشد، بالفاصله قرا

ت توانند قرار مذکور را نسبمتّهم یا محکوم یا اولیای وی نمی زندانی باشد، باید فوراً آزاد شود.

به خود یا فرد مورد نظر سلب کنند و درخواست تعقیب یا اجرای حکم را کنند. همچنین، از اصل 

شود این است که دادرس مکلّف است چنانچه متّهم یا که استنباط می دیگری ۀامری بودن نتیج

ود و اگر در شمحکوم به آن استناد نکرده باشند، بررسی کند که آیا نامبرده مشمول این قرار می

 این امر تردید کرد، این مقام باید حتماً علّت موقوفی را احراز کند.

حل شده باشد. در این صورت چنانچه ممکن است شخص حقوقی به صورت غیرارادی من 

حکمی در خصوص شخص حقوقی صادر نشده باشد و رسیدگی کیفری به جرایم شخص مذکور 

شود و چنانچه شخص حقوقی منحل شده باشد و قرار موقوفی تعقیب صادر میدر جریان باشد، 

لیّت اجراء بحکم انحالل شخص حقوقی مذکور صادر شده باشد، با توجّه به اینکه حکم صادره قا

 شود. همچنین، در موردندارد، قرار موقوفی اجراء مطابق مقرّرات آیین دادرسی کیفری صادر می

 ۀماد) شوداند وفق مقرّرات مربوط اقدام میدیه و خسارتی که از جرم شخص حقوقی ناشی شده

 (.8263قانون آیین دادرسی کیفری  963
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 نتيجه

بیین تحقیقات مقدّماتی، ت ۀرسیدگی جرایم اشخاص حقوقی در مرحلافتراقی آیین از جمله موارد 

اتّهام شخص حقوقی است. هرگاه دلیل کافی برای توجّه اتّهام به اشخاص حقوقی وجود داشته 

شود باشد، افزون بر احضار شخص حقیقی که اتّهام متوجّه او است، به شخص حقوقی اخطار می

خص ش ۀوکیل خود را معرّفی کند. پس از حضور نمایند قانونی یا ۀتا مطابق مقرّرات نمایند

 شود. در نتیجه، در این رابطه تفهیم اتّهامی صورتحقوقی، اتّهام وفق مقرّرات برای وی تبیین می

 توان آنها را مانند اشخاص حقیقی تفهیمگیرد، زیرا شخص حقوقی وجود اعتباری دارد و نمینمی

 اتّهام کرد. 

شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتّهام انتسابی به شخص  ۀحضور نمایند

قرّر های محقوقی است. بنابراین، وی در جایگاه متّهم نیست و هیچ یک از الزامات و محدودیّت

در عمل جلب شود. در نهایت، برای متّهم از جمله جلب و بازداشت در مورد وی اعمال نمی

نیست، بلکه وفق مقرّرات آیین دادرسی کیفری، اگر دلیل کافی برای پذیر اشخاص حقوقی امکان

توجّه اتّهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، در صورت اقتضاء قرارهای خاصّی را صادر 

 کنند.می

با توجّه به اینکه بسیاری از قرارها مانند قرار بازداشت متّهم، با در نظر گرفتن موقعیّت و شرایط 

رت در صووقی قابلیّت اجراء ندارند، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری خاصّ اشخاص حق

وجود دلیل کافی برای توجّه اتّهام به شخص حقوقی، در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای 

ارتکاب  ۀهای شغلی که زمینپذیر است: قرار ممنوعیّت انجام بعضی از فعّالیّتتأمین خاصّی امکان

کنند و قرار منع تغییر ارادی در وضعیّت شخص حقوقی از قبیل انحالل، م میمجدّد جرم را فراه

 شوند.ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیّت حقوقی آن می

زند، خود پنهان سا ۀتوانند مجرم واقعی را در مجموعبا توجّه به اینکه اشخاص حقوقی نوعاً می

در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است اغلب کاری دشوار است. در 

این گونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر  ۀهای شدید از ناحیحالی که خطر ورود آسیب
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سفید مورد شود اشخاص حقوقی به عنوان سپر بالی مجرمان به ویژه مجرمان یقهباعث می

شود در تحقیقات مقدّماتی اصل برائت در مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، پیشنهاد میءسو

شوند مورد استثناء قرار گیرد و اصل متّهمانی که در قالب اشخاص حقوقی جرمی را مرتکب می

 سفید که در قالب اشخاصبر گناهکاری آنها باشد. در این حالت شناخت و مجازات مجرمان یقه

 تر خواهد بود.قوقی فعّالیّت مجرمانه دارند آسانح
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 ... در حقوقی اشخاص به نسبت افتراقی کیفری دادرسی آیین کاربست

 منابع

 الف. فارسي

 ،و اوّل جلد ،عمومی جزای حقوق(. 8212برنار. ) بولوک، و ژرژ لواسور، و گاستون استفانی 

 طباطبایی. عالمه دانشگاه انتشارات دوّم، دوّم، چاپ

 ( .8212انصاری، باقر« .)مجله نامـه مفیـد، «موضوعیّت یا طریقیّت داشتن قوانین برای قاضی ،

 .49 ۀشمار

 ( .8216بکاریا، سزار .)ترجمۀ محمّدعلی اردبیلی، چـاپ ششـم،  ها،رساله جرایم و مجازات

 تهران، نشر میزان.

 ( .8216بیکس، برایان .)،محمّد راسخ، تهران، نشر نی. ۀترجم فرهنگ نظریه حقوقی 

 ( .8219حاجیانی، هادی .)انتشارات دانش نگار. ،حقوق نمایندگی 

 نگاه انتشارات اوّل، چاپ دوّم، جلد ،حقوقی هایاندیشه(، 8268محمّدجعفر. ) زاده،حبیب 

 بینه.

 مسئولیّت کیفری، بودن شخصی اصل (.8216مسعود. ) تهرانی، مظاهری و بهمن، جانی،حسین 

 مجد، تهران. اوّل، انتشارات چاپ

 ( .8262صفار، محمّدجواد ،)،چاپ سوّم، تهران، نشر دانا. شخصیّت حقوقی 

 چاپ دوّم،  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه،(، 8263اللهی، رضا. )فرج

 تهران، نشر میزان.

  میالدی(. 3999ژوئن  81)قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اصالحی 

 ( 8264( و الحاقی )8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب.) 

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 ( 81/7/8262قانون تشکیل سازمان بازرسی کلّ کشور با آخرین اصالحات و الحاقات.) 

 .قانون مجازات عمومی جدید فرانسه 
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 1398 زمستان، ونهمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم

 ۀرسال ،ایران و انگلیسنظریه کلی نمایندگی در حقوق (، 8219آبادی، خلیل. )قنواتی خلف 

 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

 ( .8264کاتوزیان، ناصر ،)،جلد دوّم، شرکت سهامی انتشار. قواعد عمومی قراردادها 

 ( 8247الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب.) 

 ( .8268محسنی، فرید ،)«های حقوقفصلنامه دیدگاه، «شناختیجرائم شرکتی از دیگاه جرم 

 .17 ۀ، شمار87 ۀ، دورقضایی

 کارشناسی ارشد ۀنامپایانمقدّماتی،  تحقیقات در دفاع حقّ(، 8216اسدی، فاطمه. ) منتصر 

 تهران. دانشگاه شناسی،جرم و جزا حقوق

  حقوقی اشخاص کیفری مسئولیّت دامنه(. »8264زاده، علی. )رفیعموسوی مجاب، سید درید و 

 سیزدهم. ۀشمار چهارم، سال ،کیفری حقوق پژوهش فصلنامه، «اسالمی مجازات قانون در

 ( .8269نیازپور، امیر حسین ،)،چاپ نخسـت، تهـران، نشر  توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

 میزان.
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