ژپوهشناهم حقوق کیفری
سال دهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9318
شماره ایپپی 02
صفحات 222- 262

چالشهای نظری و عملی فرآیند تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون
آیین دادرسی کیفری 2931

1

امین نیکومنظری

2

دکتر فرید محسنی
تاریخ دریافت8196/6/81 :

تاریخ پذیرش8191/1/9 :

چکیده
در قانون مجازات اسالمی ،با تغییر نگرش قانون گذار به موجبِ پذیرش مسئولیت کیفرر اشراا حقروقی،
تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشاا  ،ضرور میشود .از این رو شیوة
تعقیب ،دادرسی و اجرا مجازات اشاا حقوقی ،باید با وضع قوانین کیفر خا -به ویژه آیین دادرسری
متمایز از اشاا حقیقی -قبول و مسجل گردد .به همین جهت ،قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفرر
جدید (مصوب سال  )2931برا اشاا حقوقی ،آیین دادرسی ویژه ا را پیش بینی نمود .نوشتار حاضر برا
رویکرد تحلیلی -توصیفی ،به بررسی و تحلیل شیوهها تعقیب ،دادرسی و اجرا مجازات اشاا حقوقی
در قانون آیین دادرسی کیفر جدید می پردازد .بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که این قانون باوجود ارائة
برخی نوآور ها ،به هیچ رو تناسبی با وضعیت خا اشاا حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفرر
 ،2931صرفاً به دادرسی و شیوهها اجرا مجازات اشاا حقیقی نظر داشته است.
واژگان کلیدی :اشاا

حقوقی ،نمایندة قانونی ،تعقیب و دادرسی ،اجرا مجازات  ،قانون آیرین دادرسری

کیفر
 .2دانشجو دکتر حقوق کیفر و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادار (نویسنده مسئول)
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مقدمه
امروزه بسیار از تعامالت اجتماعی و اقتصاد از طریق اشاا حقوقی و شرکتها انجام میگیررد
باتوجه به گسترش تجارت و پیچیدگیها صرنعت و فنراور اقردام قرانونگرذار کیفرر ایرران در
شناسایی مسئولیت کیفر اشاا حقوقی و صرفا وضع پنج ماده قرانونی بررا تعیرین مجرازات و
بیان مسئولیت کیفر این اشاا کافی نبوده بلکه شیوهها کشف جرم ،تعقیب ،فرایند دادرسری
و شیوهها اجرا مجازاتِ آنها نیز باید مورد اهتمام قرانونگرذار کیفرر ایرران قررار مریگرفرت.
نبودرویة قضایی مناسب و نیز فقدان سابقه روشن از عملکررد محراک در تعیرین مجرازات و فراینرد
رسیدگی به جرای اشاا حقوقی قانونگذار را بر آن داشت ترا نسربت بره وضرع آیرین دادرسری
کیفر مناسب اهتمام نماید .و به همین خاطر ،با تصویب قرانون آیرین دادرسری کیفرر در سرال
 2931که سابق بر این بهدلیل شناسایی نشدن مسئولیت کیفر اشاا حقوقی ضرورتی به پیش
بینی چنین مقرراتی نبود ،تا حدود به چالش ها و اختالفات موجود در رسریدگی بره جررای ایرن
اشاا پایان باشید.
موضوع نوشتار حاضر ،بررسی چالش ها پیش رو نظام حقوق کیفر ایران در فرایند دادرسی
و شیوه ها اجرا مجازات اشاا حقوقی باتوجه به قانون جدید آیین دادرسری کیفرر اسرت .از
آنجایی که قانون آیین دادرسی کیفر عمالً در تیر ماه سال  2934اجرا گردید رویة قضایی موجرود
در این زمینه از غنا کافی برخوردار نبوده و پژوهشگران کمتر به این حوزه برا دیرد انتقراد نگراه
کردهاند ،بدین ترتیب هدف از نگارش مقاله حاضر ضرمن تبیرین خألهرا قرانونِ موجرود در مرواد
مرتبط با آیین دادرسی کیفر اشاا حقوقی  ،ارائة راهکارهرا اجرایری بررا بررونرفرت نظرام
قضایی کشور در مواجهه با جرای ارتکابی اشاا حقوقی می باشد .پرسشهایی که در ایرن مقالره
سعی شده است به آن پاسخ داده شود این است که با توجه به خألهرا تقنینری موجرود در حروزة
آیین دادرسی اشاا حقوقی ،چگونه می توان این دسته از اشراا را مرورد تعقیرب قررار داده و
سپس در یک فرایند دادرسی عادالنه ،به مجازات قانونی محکوم کرد؟ دادگاه صالحِ رسریدگیکننرده
به اتهام این دسته از اشاا  ،طبق قانون آیین دادرسی کیفر چگونه تعیین می گردد؟ آیا استفاده
از نهادها تشدید ،تافیف ،تعلیق ،معافیت از مجازات و تعویرق صردور حکر اشراا حقروقی در
مرحلة دادرسی امکان پذیر است؟ شیوه ها اجرا مجازات قانونی اشاا حقوقی چگونه است؟ لذا
برا روشن شدن مرزها بحث و نیز ارائة تفسیر دقیق تر از مواد مرتبط با آیین دادرسی اشراا
حقوقی ،ضرورت دارد با در نظر گرفتن فرایند تعقیب ،تحقیق ،صدور حک و نیز اجرا مجرازات در
آیین دادرسی کیفر مصوب سال  2931به تحلیل و آسیب شناسی مواد مرتبط پرداخته و با ارائرة
نمونه ها عملی ،راهحلها اجرایی مناسب پیشنهاد می گردد.
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گفتار اول :فرایند تعقیب و رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی
برا ناستین بار در نظام حقوق کیفر ایران ،آیین دادرسی کیفر اشاا حقوقی برا اقتبرا از
همین قانون در فرانسه ،در نُه ماده در باش یازده آیین دادرسی جرای نیروها مسلح و در مرواد
 866الی  838قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال  2931پیش بینی گردیده است .شاید بتروان
دلیل این تعداد مواد و عدم توجه کافی به آیین دادرسی اشاا حقوقی را در عدم شرناخت زیران
دیدگان از ظرفیتها قانون جدید مجازات اسالمی ،عدم تعدد پرونده در زمینره جررای اشراا
حقوقی و پیچیدگی رسیدگیها مربوط به اشاا حقوقی جستجو کرد.
در مادة  838قانون مذکور اشاره شده« :در موارد که مقرررات ویرژه ا بررا دادرسری جررای
اشاا حقوقی وضع نشده ،مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفر که در مورد این اشراا
قابل اجراست ،اقدام میشود» .باتوجه به این مراده بایرد در مروارد سرکوت ،بره مقرررات عرام آیرین
دادرسی کیفر در مورد اشاا حقوقی مراجعه کرد .اصل بر این اسرت کره نمرام مقرررات آیرین
دادرسی کیفر در مورد جرای انتسابی به اشاا حقوقی نیرز جرار اسرت مگرر در دو وضرعیت
مشاص :ناست ،اینکه به خاطر ماهیت ویژه اشاا حقوقی کره یرک ماهیرت اعتبرار حقروقی
است ،امکان اعمال مقررات آیین دادرسی کیفر وجرود نداشرته باشرد .بسریار از مقرررات آیرین
دادرسی کیفر به خاطر انسان بودن مته وضع شده است کره اجررا آنهرا در فرضری کره مرته
شاص حقوقی است نه امک ان دارد و نره الزم اسرت .از جملره بسریار از حقروق مرته در فراینرد
دادرسی مثل مقررات تحت نظر بودن مانند این که مته نباید بیش از  14ساعت تحرت نظرر قررار
گیرد 2یا به محض این که تحت نظر قرار گرفت حق دارد از یک پزشک دعوت کند که او را معاینره
نماید 1و ....جملگری بره خراطر انسران برودن اوسرت کره در مرورد اشراا حقروقی قابرل اعمرال
نیست.وضعیت دوم که مقررات عمومی آیین دادرسی کیفر در مورد اشاا حقوقی قابرل اعمرال
نیست ،موارد است که به موجب مقررات خا یعنی مواد  866الی  836قرانون مرذکور در مرورد
نحرروه رسرریدگی برره جرررای اشرراا حقرروقی برره نحررو افتراقرری و مشرراص پرریش بینرری شررده
است(طهماسبی)194 :2938،؛ بنابراین با توجه به طبع فردمدارانة آیین دادرسی کیفر  ،بسیار از
مقررات و موضوعات آن نمی تواند در مورد اشاا حقوقی قابلیت اجرایی پیدا کند .به عنوان مثرال،
در خصو موضوع صالحیت محاک برا رسیدگی به جرای اشاا حقوقی ،نمی توان با رجوع به
مقررات مربوط به اشاا حقیقی اظهارنظر نمود؛ زیرا مسئولیت کیفر اشاا حقوقی اشرتقاقی
است؛ با این توضیح که شاص حقوقی زمانی قابل تعقیب خواهد بود که نماینده قانونی به نام یرا در
 .2ماده  48قانون ایین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
 .1ماده  62قانون ایین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
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راستا منافع شاص حقوقی مرتکب جرم شود ،حال چنانچه ((نمایندة قرانونی)) در محلری غیرر از
مقرِ اصلی شاص حقوقی مرتکب جرم گردد ،مشاص نیست که دادگراه صرالح بررا رسریدگی بره
جرم شاص حقوقی چه محلی می باشد؟ که با مراجعره بره مرواد مررتبط برا صرالحیت نمریتروان
مقرراتی خاصی را برا این موضوع یافت و این موضوع زمانی پیچیده می گردد که نماینرده قرانونی
دارا معاونین و شرکایی بوده که هریک در محلها جداگانره ا در عملیرات مجرمانره شررکت یرا
معاونت کرده و شاص حقوقی نیز دارا شعب متعدد باشد در هر حال پاسخ به این سوال چندان
ساده نیست؛ به نظر میرسد برا پاسخ گویی به این سوال باید بره قواعرد دعراو مررتبط در مراده
 229قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  2931رجوع کرد و اعالم نمود که دادگاه صرالح بررا
رسیدگی به جرم نماینده قانونی ،صالحیت رسیدگی به جرای شرکا ،معراونین و شراص حقروقی را
دارا میباشد(مصدق 31 :2931 ،و زراعت.)68 :2931 ،
الف) فرایند تعقیب اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری
اقدام تعقیبی ،اولین مرحله از مراحل دادرسی است ،پیش از محاکمره انجرام مری شرود و هردف آن
برائت یا محکومیت نیست(زراعت .)246 :2932،تعریفی که قانون گذار از اقردام تعقیبری در تبصررة
مادة  226قانون مجازات اسالمی بیان کرده ،به این شرح است« :اقدام تعقیبی یا تحقیقری ،اقردامی
است که مقامات قضایی در اجرا یک وظیفرة قرانونی از قبیرل احضرار ،جلرب ،برازجویی ،اسرتماع
اظهاراتِ شهود و مطّلعان ،تحقیقات یا معاینة محلی و نیابت قضایی انجام می دهند ».مادة  11قانون
آیین دادرسی کیفر مصوب سال  2931نیز بیان می دارد« :به منظور کشرف جررم ،تعقیرب مرته ،
انجام تحقیقات ،حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوا الزم در ایرن مرورد ،اجررا احکرام کیفرر ... ،
دادسرا عمومی و انقالب تشکیل می گردد »...به موجب این مراده ،دادسررا بره عنروان نهراد مترولی
تعقیب ،در خصو پیگرد جرای اشاا حقوقی اقدامات ذیل را بهعمل خواهد آورد:
 .1امکان احضار اشخاص حقوقی و جلب (نمایندة قانونی)
حضور برا دفاع یک حق است ،زیرا شاص حق دارد بررا رفرع اتهرام از خرود در مرجرع قضرایی
حضور یابد ،در مورد اشاا حقیقی عالوه بر حق ،تکلیف نیز می باشرد .زیررا حفرظ نظر جامعره
ایجاب می نماید مته پاسخ گو اعمال خود نیز باشد .برر همرین اسرا اشراا حقیقری ابتردا
احضار می شوند و در صورت عدم حضور تکلیف آنان با جلب محقق می گرردد و در مرورد اشراا
حقوقی حق حضور آنان به موجب ماده  866قانون آیین دادرسی کیفر محقق می گردد این مراده
بیان می کند«:هرگاه دلیل کافی برا توجه اتهام به اشاا حقوقی وجود داشرته باشرد ،عرالوه برر
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احضار شاص حقیقی (که اتهام متوجه او بوده است) ،با رعایت مقررات مربوط به احضار ،به شاص
حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات ،نمایندة قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید .عردم معرفری
وکیل یا نماینده ،مانع رسیدگی نیست» .تعقیب کیفر شاص حقوقی جرم مانع از تعقیب کیفرر
شاص حقیقی جرم نیست .لذا در فرایند دادرسی مربوط بره اشراا حقروقی حرداقل دو شراص
ماتلف تحت تعقیب قرار میگیرند(ناجی زواره .)942 :2931 ،در اینجا منظور از عبارتِ «با رعایرت
مقررات مربوط به احضار» ،مقررات مربوط به مواد  286به بعدِ قانون مرقوم است .لذا برا شروع بره
اقدام تعقیبی ،باید مفاد مادة  286آیین دادرسی کیفر مصوب سال  2931رعایت گردد کره طبرق
آن« :بازپر نباید بدون دلیل کافی برا توجه اتهام ،کسی را به عنوان مته احضار یا جلب کنرد».
احضار مته به وسیلة احضارنامه انجام می شود .با مالحظة مواد  286به بعردِ قرانون آیرین دادرسری
کیفر  ،هیچ گونه مقرراتی دربارة نحوة احضار شاص حقوقی مالحظه نمی گردد و مشراص نیسرت
که شاص حقوقی چگونه باید احضار گردد .همچنین ضمانت اجرا عردم حضرور نماینردة شراص
حقوقی مشاص نشده است؛ در حالی که اشاا حقیقی در صورت عدم حضرور ،بره موجرب مرادة
 213قانونِ مذکور جلب خواهند شد؛ ولی چنین ضمانت اجرایی برا اشاا حقوقی برا توجره بره
وجود اعتبار آنان ،امکان پذیر نیست .از سو دیگرر بره موجرب مرادة  863قرانون آیرین دادرسری
کیفر « :هیچ یک از الزامات و محدودیت ها مقرر در قانون برا مرته  ،در مرورد نماینرده اعمرال
نمی شود»؛ بنابراین امکان جلب نمایندة قانونی میسر نیست .هرچند قانون گذار در مرادة  866اعرالم
کرده که عدم حضور نمایندة قانونی مانع رسیدگی نیست ،ولی این ضمانت اجرا کافی نبروده و بایرد
قانون گذار ضمانت اجراهایی چون مسردود شردن حسراب ،بلوکره شردن سرهام و ...را پریش بینری و
مشاص نماید.
 .2تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین برای اشخاص حقوقی
«تفهی اتهام» از آن جهت ضرور است که از یک سو امکان رد اتهام یا اتهامرات منتسرب را بررا
مته فراه می سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی را برا و فراه می سازد و از سو دیگرر،
قاضی تحقیق را مجاز می کند که به اقدامات ضرور از جمله اصدار قرار ترممینی متوسرل شرود .برا
تفهی اتهام ،مشتکی عنه یا مظنون ،تبدیل به مته شده و از سایر حقوق دفاعی مانند حق سرکوت،
استفاده از معاضدت وکیل و ...برخوردار میگردد(آشرور  .)298 :2963 ،بره همرین جهرت ،تفهری
اتهام به شاص حقوقی نیز همانند اشاا حقیقی امر ضرور و واجب است .قانون گذار در مرادة
 863قانون آیین دادرسی کیفر در مورد تفهی اتهام به شاص حقروقی بیران مریکنرد« :پرس از
حضور نمایندة قانونی ،اتهام وفق مقررات برا و تبیین می گرردد« .»...تبیرین اتهرام» اصرطالحی
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معادل تفهی اتهام است که این قانون برا اعالم اتهام شاص حقوقی به نمایندة قرانونی یرا وکیرل
آن بهکار برده است(خالقی .)663 :2934،این موضوع برا اولین بار و بهعنوان جرا گرزین عبرارت
((تفهی اتهام)) در مورد اشاا حقوقی و عاقله وضع شده است .اصطالح مرذکور از نظرام حقروقی
خاصی اق تبا نشده و ابتکار تدوین کنندگان الیحه آیین دادرسی کیفر است کره مرورد پرذیرش
قانون گذار نیز واقع گردیده است(طهماسبی )196 :2931 ،به نظر می رسد تفاوت دو واژه "تفهری
اتهام "و "تبیین اتهام" در این است که در فرض تبیین اتهام نمی توان برا کسی که اتهام بره و
تبیین می شود قرار تامین صرادر کررد ولری در فررض تفهری اتهرام مریتروان قررار ترممین صرادر
کرد(رحمدل،ج )62 :2931 ،1بر این اسا نماینده شاص حقوقی همانند یک وکیل اسرت کره در
مرجع قضایی حضور پیدا میکند و از موکل خود دفاع می کند ایراد که می تروان در ایرن بارش
وارد نمود این است که تا زمانی که شاص حقیقی به عنوان نماینده قانونی مرتکب جرم نشده باشد
مسوولیتی متوجه شاص حقوقی به موجب ماده  249قانون مجازات اسرالمی مصروب سرال 2931
ندارد حال چنانچه نمایندة قانونی برا دفاع از اتهام انتسابی خویش در مرجع قضرایی حاضرر شرده
باشد و با فرض احراز انتساب جرم به شاص حقوقی  ،تکلیف مقام قضایی چیست؟ آیا بایرد تفهری
اتهام و تبیین اتهام را توامان با ه انجام دهد و یا صرف تفهی اتهام کافی است؟ پاسخ گویی به این
سواالت چندان ساده نیست و این ابهام زمانی بیشتر می شود که در تبصرة مرادة  866قرانون آیرین
دادرسی کیفر مصوب سال  2931اشاره شده است« :فرد که رفترارش موجرب توجره اتهرام بره
شاص حقوقی شده ،نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود ».به نظر میرسد این تبصرره براوجرود
شرط اصلی برا انتساب مسئولیت کیفر اشاا حقوقی که همانا ارتکاب جرم توسرط "نماینردة
قانونی" است ،در تناقض باشد .زیرا تبصرة مادة مذکور ،فرد را که موجب توجه اتهرام بره شراص
حقوقی شده ،به عنوان نماینده شناسایی نکرده است .در حالی که فرد پاسراگو کسری جرز نماینردة
قانونی نمی تواند باشد .به نظر می رسد که این ماده باید این گونه اصالح گردد که « :شاص نماینرده
باید پاساگو اتهام انتسابی به شاص حقوقی و خود باشد » .به نظر می رسد بر خرالف اشراا
حقیقی ،در صورت معرفی وکیل ،حضور نماینده قانونی شاص حقوقی برا تحقیق ضرورت نداشته
باشد مگر اینکه مقام قضایی حضور و را الزم بداند(ناجی زواره.)942 :2931،حال برا برون رفت
از این چالش به نظر می رسد باید اتهام انتسابی را به "نماینده قانونی" بهعنوان مته اصرلی تفهری
و سپس به عنوان "نماینده قانونی شاص حقوقی" برا و تبیین نمایی  ،در هر حال ارایه تفسیر
دقیق از تبصره ماده  866قانون مذکور به سادگی میسر نیست و ضرورت بازنگر در قرانون در ایرن
زمینه مشهود و تفسیر مقنن در این خصو بر هر نظر مرجح است2.
 .2در پرونده کالسه  312964شعبه  226جزایی اهواز در مهرمراه سرال  2431آلرودگی هروا شرهر اهرواز کره در ا رر
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در کنار بحث تفهی اتهام ،صدور قرارها تممین نیز مطرح است .چراکره بره موجرب مرادة 121
قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال  ،2931باید بالفاصله پس از تفهی اتهام ،قرار تممین صرادر
کرد .هدف از صدور قرار تممین در دستر بودن مته و جلوگیر از فرار و پنهران شردن او اسرت.
ماهیت وجود اشاا حقوقی بهگونه ا است که این هدف در مرورد آنهرا مطررح نیسرت 2زیررا
امکان فرار و پنهان شدن آنها وجود ندارد(طهماسبی )196 :2931 ،توضیح اینکه ایرن اشراا یرا
اشاا حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاه ها اجرایری هسرتند و یرا اشراا حقروقی حقروق
خصوصی ،مانند شرکتها سهامی عام و خا که در مورد آنها این نگرانی وجود دارد که پرس از
ارتکاب جرم آنها تغییر ماهیت داده و یا منحل شوند که در این صورت قانون گذار بررا آنران قررار
تامین خا به موجب مادة  832آیین دادرسی کیفر در نظر گرفته است:
الف) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتها شغلی که زمینه ارتکاب جرم را فراه میکند؛
ب) قرار منع تغییر اراد در وضعیت شاص حقوقی از قبیل انحالل ،ادغام و تبردیل کره باعرث
دگرگونی یا از دست دادن شاصیت حقوقی آن شود.
غیر از این دو قرار هیچ یک از قرارها تممین در مورد اشاا حقوقی قابلیت اجرا ندارد ،نکترة
مهمی که در مورد قرار تامین اشاا حقوقی قابل توجه است ،اختیار بودن صدور قرار تممین در
مورد این اشاا است .در مورد اشاا حقیقی همان طور که در ماده  121قانون آیین دادرسری
کیفر پیش بینی شده است در صورتی که دالیل کافی برا توجه اتهرام بره مرته وجرود داشرته
باشد ،اصل صدور قرار تامین اجبار است .یعنی بازپر تنها در انتااب آن باید حسب مرورد قررار
متناسب را از بین قرار ها تامین ده گانه انتااب نماید .در مرورد اشراا حقروقی برا عنایرت بره
عبارت((....در صورت اقتضا ))......به شرح مقرر در ماده  832قانون مذکور اختیار صدور یا عدم صدور

اقدامات سوء ناشی از فعالیتها صنعتیِ تعداد  26شرکت ،منتهی به بسرتر شردن هرزاران نفرر از شرهروندان اهرواز
بهجهت مشکالت عروقی و ریو در بیمارستانها سطح شهر گردید ،بدینمنظور پروندها تشکیل و مردیران عامرل و
مسئوالن مربوطه بهعنوان نماینده قانونی شاص حقوقی احضار و در نهایت اتهام شاص حقوقی به نماینده قانون تفهری
و تبیین گردید و پس از صدور قرار تممین و کیفرخواست ،به دادگاه صالح ارسال شد .نکته جالب توجره ایرن کره تفهری
اتهام ،تبیین اتهام ،صدور قرار تممین و کیفرخواست ،پیش از حاکمیت قانون آیین دادرسری کیفرر جدیرد صرادر شرده
است.
 .2ادارة حقوقی قوة قضائیه طی نظریة مشورتی شماره  1/31/1628مورخه  2931/21/11اعالم کرده است« :برا توجره
به هدف و فلسفة قرار اصلی از قرار تممین ،طبق مادة  291قانون آیین دادرسی کیفر  ،این امر ماتص اشاا حقیقری
است و در خصو اشاا حقوقی مصداق ندارد؛ لذا قرار تممین کیفر برا نمایندة شاص حقوقی در صورت دخالرت
و در ارتکاب جرم ،صادر میگردد به نظر می رسد این نظریه با وضع ماده  832قانون آیرین دادرسری کیفرر مصروب
سال  2931اعتبار خود را از دست داده است.
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قرار تممین به مقام قضایی محول شده است .بنابراین اگر اوضراع و احروال قضریه و شررایط شراص
حقوقی اقتضا کند ،یکی یا هر دو قرار مقرر در ماده مذکور صادر می شود.
و قرارها مذکور با فرض صدور از ناحیه بازپر فاقد ضمانت اجرا الزم است .به عنوان مثرال
چنانچه قرار بند ((الف)) ماده یعنی قرار ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت ها شرغلی کره زمینره
ارتکاب جرم را فراه مری کنرد در مرورد شراص حقروقی صرادر گرردد حرال چنانچره مسرئولین
ادارهکننده تصمی به انجام آن فعالیت شغلیِ منع شده بگیرند هیچ ضمانت اجرایی برا نقرض ایرن
بند پیش بینی نشده است از سو دیگر ،قرار تممین "ممنوعیت از چند فعالیرت شرغلیِ زمینرهسراز
ارتکاب جرم" ،در جایی که نمایندة قانونی بهنام شرکت مرتکب جرم شرده اسرت و فعالیرت شررکت
اساساً مجرمانه نیست و یا در جایی که نماینده قانونی مرتکب جرم غیر عمد شده اسرت ،منطقری
به نظر نمی رسد زیرا اساساً فعالیتِ شرکت مجرمانه نیست و شاص حقوقی به نوعی قربانی اقدامات
سوء نمایندة قانونی قرار گرفته است .با این وصف ،دامنة اجرایی بند ((الف)) مادة 832تا جایی ادامه
مییابد که شرکت فعالیت مجرمانه دارد و در غیر ایرن صرورت بنرد ((الرف)) مراده مرذکور قابلیرت
اجرایی نداشته و این خود نقص بزرگی محسوب خواهد شد.
 .2صدور قرارهای نهایی و کیفرخواست برای اشخاص حقوقی
همانطور که اشاره گردید ،مادة  838قانون آیین دادرسی کیفر بیان میدارد که در موارد سرکوت
قانون در مورد اشاا حقوقی ،طبق مقررات عمومی اقدام می شود .باتوجه به ایرنکره قرانون گرذار
مقرراتی برا قرارها نهایی پیشبینی نکرده است ،پس باید به مقررات وضرعشرده بررا اشراا
حقیقی رجوع کرد .چنانچه دالیل کافی و اتهام متوجه مته باشد ،نهادِ تعقیب مکلف به صدور قررار
مجرمیت (قرار جلب به محاکمه) است .قرار موقوفیِ تعقیب نیز در صورت انحالل غیر اراد شاص
حقوقی به موجب مادة  831قانون آیین دادرسی کیفر  ،قابل اصدار اسرت؛ هرچنرد قرانون گرذار در
مادة مرقوم اشاره کرده است که قرار موقوفی تعقیب ،مطابق مقررات مربوطه انجرام خواهرد گردیرد؛
اما باید توجه کرد که موارد توبه و فوت در مورد شاص حقوقی معنا پیدا نمی کند .2به نظر می رسرد
موارد دیگر مانند نسخ قانون ،اعتبار امر ماتومه و مرور زمان نیز در مورد شاص حقوقی قابل اجررا
باشد.

 .2البته اعمال عفو برا شاص حقوقی چندان دور از ذهن نیست و فوت را نیز قانون گذار قابل انطبراق برا انحرالل غیرر
اراد در نظر گرفته است.
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در قانون آیین دادرسی کیفر جدید ،قرارها جدید چرون ترر تعقیرب ،2بایگرانی نمرودن
پرونده ،1تعلیق تعقیب9و قرار ارجاع امر به میانجی گر 4پیش بینی شده اسرت .قرارهرا مرذکور از
جمله نوآور ها قانون آیین دادرسی کیفر بوده که اجرا یا عدم اجرا آن برا جررای ارتکرابی
اشاا حقوقی ،مبه است .به صراحت می توان گفت با توجره بره اینکره گسرترة جررای اشراا
حقوقی از درجة یک تا شش است ،بهنظر میرسد امکان صدور قرار بایگانینمرودن پرونرده در مرورد
آنان میسور نیست ،چون این قرار صرفاً جرای درجة هفت و هشت را شامل می شرود در حرالی کره
مجازات اشاا حقوقی صرفاً در محدوده درجه یک تا شش می باشد .دربارة سایر قرارها مرذکور
نیز می توان گفت موارد از قبیل شاصیت مته  ،وضعیت سوابق کیفر و اوضاع و احوال ارتکراب
جرم توسط اهمیت دارد؛ به طور کره وجرود اعتبرار شراص حقروقی مرانع از اعمرال شردن ایرن
موضوعات در مورد و خواهد شد .به نظر میرسد نمیتوان قرارها مذکور را برا شاص حقروقی
صادر کرد؛ پس ضرورت دارد قانون گذار بهعنوان یک تبصره در ذیل مواد مربوطه ،امکان اعمال ایرن
نهادها جدید را برا شاص حقوقی بهصراحت روشن نماید.
پس از صدور قرار جلب به محاکمه ،دادستان مکلف است برا مته از دادگراهِ صرالح تقاضرا
کیفر نماید .به نظر می رسد که با توجه به مجزا بودنِ مسئولیت کیفر شراص حقیقری از حقروقی،
کیفرخواست 6برا شاص حقوقی نیز به طور مجزا از شاص حقیقی توسط دادستان صرادر گرردد.
اما بر اسا مادة  113قانون آیین دادرسی کیفر  ،برا صدور کیفرخواست شرایطی عنروان شرده
که قابل انطباق با اشاا حقوقی نیست .برا نمونه ذکر نام پدر ،وضعیت تمهل ،سابقة محکومیت،
 .2ماده  13قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
 .1ماده  62قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
 .9ماده  62قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
 .4ماده  61قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سال 2931
 -6قبل از تصویب قانونها مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفر در سرال  ،2931در قروانین قبرل و پرس از
انقالب اسالمی بهصورت پراکنده برا اشاا حقوقی مجازات یا اقدامات تامینی پیشبینی گردیده بود .برا ایرن وصرف،
محاک در تعیین مجازات یا اقدام تممینی بدون تشریفات دادرسی دارا اختیار بودهاند؛ ولی برا تصرویب قروانین مرذکور
بدون رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست ،امکان رسیدگی و صدور حک به مجازات بررا شراص حقروقی میسرر
نیسرت .لررذا رأ شررعبه  226کیفرر  1در پرونررده کالسرره  392233مبنری بررر محکومیررت شراص حقرروقی (کارگرراه
بلو ساز ) که نماینده قانونی به نام و در راستا منافع شاص حقوقی مبادرت به تولید و عرضه فرآوردهها اتصراالت
پلیکا فاقد استاندارد کرده بود ،با این استدالل که مسئولیت کیفر شاص حقوقی تابعی از مسئولیت کیفر شراص
حقیقی بوده ،واجد اشکال است .چرا که اوالً طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفر باید فرایند دادرسی بهنحرو صرحیح
طی شده و دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست نماید؛ انیاً مسئولیت کیفر شاص حقیقی با حقوقی ترالزم نردارد و
حتی ممکن است تحت شرایطی شاص حقوقی واجد مسئولیت کیفر  ،ولی نماینده قانونی فاقد آن باشد.
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خالصة پروندة شاصیت یا وضعیت روانی مته و ...در کیفرخواست ضرور بوده که ذکر این مروارد
برا اشاا حقوقی امکان پذیر نیست .به عنوان مثال ،سابقة محکومیرت مسرتلزم بانرک اطالعرات
مجرمین بوده که باید سوابق محکومیت قطعی در آن درج شود و تاکنون چنین بانکی حداقل بررا
اشاا حقوقی پیش بینی نشده است و الزم است قانونگرذار  ،مروارد صردور کیفرخواسرت بررا
اشاا حقوقی را بهطور دقیق بیان نماید.2
ب) فرآیند دادرسی جرایم اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری
پس از پایان یافتن تحقیقات و صدور کیفرخواست برا شاص حقوقی با کیفیتی که اعرالم گردیرد،
پرونده به دادگاه صالح ارسال خواهد شد .دادگاه پس از بررسی و انطباق رفتار مجرمانه ،متناسرب برا
شدت رفتار ارتکابی و سایر شرایط و اوضاع و احوال ،طبق مادة  12قانون مجرازات اسرالمی مصروب
سال  ، 2931کیفر تعیین می کند .بدیهی است که در این زمینه ،دادگاه بسیار از شرایط و اوضراع
احوال خا ارتکاب جرم را مدنظر قرار می دهد .به عنوان مثال ،انگیزة ارتکاب جرم و یرا موضروعات
اجتماعی با آ ار سوء فراوانی که در جامعه می گذارند ،عاملی مؤ ر در تعیین میزان کیفر اسرت؛ زیررا
یکی از مشاصه ها مجرمین شرکتی ،انگیزة آنان در ارتکاب جرم در مقایسه با جرای خشونت بار و
خیابانی است .مجرمین گروه اخیر معموالً به دلیل فقر و نیازها روزانه مرتکب جرم می شوند؛ حرال
آنکرره زیررادهخررواهی و طمررع ،محررر اصررلی مجرررمین شرررکتی در فرآینررد ارتکرراب جرررم
است( .)Freiberg,2000,p9برا نمونه ،در حوزة بهداشت عمومی هیچ گاه فاجعة ناشری از تزریرق
خون ها آلوده به افراد نیازمند که ابتال به بیمار هپاتیت  Cو ایدز را در پی داشت و عده ا را بره
کام مرگ کشاند ،به بوتة فراموشی سپرده ناواهد شد .مته اصلی این تراژد  ،سازمان انتقال خون
ایران است که بدون تعیین مسئول کیفی و مسئول فنی و بدون مالحظرة مراحرل اسرتریل کرردن و
ویرو زدایی اقدام به تولید این فرآورده نمود و با همین شرایط نامطلوب ،به مدت سه سال به عرضة
خون پرداخت(شریفی .)266 :2934 ،به همین دلیل ،قانونگذار در مورد جرای درجه سره و براالتر،
تشکیل پروندة شاصیت برا مته را ضرور دانسته اسرت؛ در حرالی کره برا توجره بره وضرعیت
 .2در برخی از موارد دادگاه بدون توجه به این که آیا برا شاص حقوقی کیفر خواست صادر شده است یرا خیرر اقردام
به تعیین کیفر برا شاص حقوقی نموده اند در این مورد میتوان به مسئولیت شرکت آب و فاضالب شهریار در پرونرده
کالسه  342211به پرداخت دیه اشاره کرد .در این پرونده ادارة مذکور در خیابان اصلی مبرادرت بره حفرر چالره بررا
آبرسانی به منطقة فردوسیه میکند؛ ولی بعد از حفر ،بدون گذاشتن عالی هشرداردهنده و پوشرانیدن چالره،آن را رهرا
می کند .در نتیجه راکب موتورسیکلت در شب به داخل گودال سقوط کرده و آسیب می بیند .دادگاه برا توجره بره قصرور
نمایندة قانونی (رئیس ادارة آبفا) و سوءمدیریت و و نیز از آنجایی که اقدام مذکور برهنرام و در راسرتا منرافع شراص
حقوقی بوده است ،نمایندة قانونی و شرکت مذکور را مسئول دانسته و مشترکاً به پرداخت دیه محکوم مینماید.
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اعتبار این دسته از اشاا  ،امکان تشکیل پروندة شاصریت بررا آنران امکران پرذیر نیسرت .در
بسیار از موضوعات از آنجا که تعیین کیفر در این مرحله صادر می گرردد ،امکران یرا عردم امکران
نهادهایی چون تشدید ،تافیف ،تعلیق ،تعویق و معافیت از کیفر نیرز مرورد بررسری و تحلیرل قررار
میگیرد:
 .1امکان تشدید مجازات اشخاص حقوقی (در فرض تعدد و تکرار جرم)
«تعدد جرم» عبارت است از ارتکاب جرای متعدد ،بدون آنکه مته برا اتهامات پیشرین خرود بره
محکومیت قطعی رسیده باشد .تعدد جرای از موارد تشدید مجازات است .زیرا عدالت و انصاف حک
میکند مجازات کسی که یکبار مرتکب جرم شده با آنکس که چندینبار نظ اجتماعی را آشرفته
ساخته است ،یکسان نباشد .تعدد جرم به چند گونه است که بهخاطر عدمارتباط موضروعی در ایرن
خصو از ذکر آن خوددار میگردد .امکان تشدید مجازات برا فررض تعردد جررم بررا شراص
حقوقی وجود دارد؛ مثالً اگر نمایندة قانونی به نام یا در راستا منافع شرکت ،مرتکب سه جرم گردد
که یکی مستوجب انحالل ،دیگر جزا نقد و جرم سوم نیز ممنوعیرت از فعالیرت شرغلی بررا
مدت پنج سال باشد ،شرایط مادة  294قانون مجازات اسالمی مرعی خواهد بود؛ به طور که مجازات
اشد (انحالل) ،در مثال فوق اجرا خواهد شد.
تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که بهموجب حک قطعی الزماالجررا از یکری از دادگراههرا
ایران محکومیت کیفر یافته و بعداً مرتکب جرم دیگر شده کره مسرتلزم محکومیرت شردیدتر
است .یکی از تفاوتها تعدد و تکرار جرم ،وجود همین سابقة محکومیت کیفر اسرت کره شررط
مه تحققِ تکرار محسوب می گردد(اردبیلری .)293 :2939،امرا امکران اعمرال تشردید مجرازات در
راستا تکرار جرم با توجه به قوانین موجود ،مشاص نیست؛ چراکه در بانرک اطالعرات مجررمین،
صرفاً نام اشاا ِ محکومبهحبس یا بازداشتشده ذخیره میشود .پس محکومیت اشراا حقروقی
از نوع مجازات حبس ،منتفی است .به همین جهت ضرورت دارد نرام و اطالعراتِ اشراا حقروقیِ
مرتکب جرم ،چنانچه دارا محکومیت قطعی بهموجب قوانین شدند ،در بانرک ماصرو اطالعرات
بت گردیده تا اگر باز ه مرتکب همان جرم یا جرای دیگر گردیدند ،امکران شناسرایی آن بررا
مقام قضایی میسر باشد .بنابراین ،پذیرش اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم برا اشاا حقروقی ،برا
تردید جد مواجه است و ضرورت بازنگر قانون و رفع خألها موجود در این زمینره احسرا
میشود.
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 .2امکان تخفیف ،تعلیق ،تعویق و معافیت از مجازات شخص حقوقی
تافیف ،راهی برا فرد کردن مجازات است تا مجرمان اصالح گردند؛ ولی ایرن موضروع در مرورد
اشاا حقوقی با تردید روبه رو است .با این حال ،از آنجایی که تافیف مجازات ،اهرداف گونراگونی
دارد و در حالت ها ماتلفی صورت می گیرد ،شاص حقوقی نیز ممکرن اسرت در حرالتی مرتکرب
جرم شود که شایستة این امتیاز باشد .از سو دیگر ،اطالق مادة  91قانون مجازات اسالمی مشمول
این دسته از اشاا می گردد(زراعت .)236 :2934 ،بنابراین می توان گفت در مرحلة صدور حکر ،
قاضی می تواند باتوجه به اوضاع و احوال ،مجازات شاص حقوقی را تافیف دهد .حتری پریش بینری
تبدیل مصادرة اموال به جزا نقد نیز خود اماره ا است در اینکه امکان تافیف مجرازات وجرود
دارد.
در رابطه با تعویق صدور حک شاص حقوقی ،حقوق کیفرر ایرران بررخالف فرانسره ،سراکت
است .باتوجه به ماهیت تعویق صدور حک و نیز بنردها «الرف» و «ب» مرادة  42قرانون مجرازات
اسالمی مصوب سال ( 2931که طبق آن مرتکرب بره طرور کتبری متعهرد مری گرردد کره در مردت
تعیین شده مرتکب جرمی نشود) ،به نظر می رسد امکان صدور قرار تعویق برا شاص حقوقی میسر
نیست .با این وجود برخی معتقدند که ممنوعیتی برا این تصمی وجود ندارد و سکوت قانون گرذار
به معنا ماالفت و با تعویق صدور حک نیست؛ بلکره در ایرن خصرو بایرد بره قواعرد عمرومی
مراجعه شود که در آن نیز ممنوعیتی دیده نمیشود(زراعت.)131 :2934،
تعلیق مجازات در مادة  48قانون مجازات اسالمی بررا جررای تعزیرر درجرة سره ترا هشرت
پیش بینی شده است .به نظر می رسد چنانچه دادگاه تشایص دهد که مته اع از شاص حقیقی یا
حقوقی ،شرایط الزم را برا تعلیق مجازات دارد ،غیر از کیفرها انحالل و مصادرة امروال اشراا
حقوقی که از نوع درجه یک هستند ،سایر کیفرها ایشان قابل تعلیرق اسرت و ممنروعیتی در ایرن
زمینه مالحظه نمی گردد .هرچند که بهتر بود قانون گذار به اشاا حقوقی و کیفرها و در متن
ماده اشاره میکرد .ولی امکان معافیت از کیفر برا اشاا حقروق امکرانپرذیر نیسرت؛ زیررا ایرن
امکان صرفاً برا مجازات درجة هفت و هشت پیش بینی گردیده است ،درحرالیکره گسرترة جررای
اشاا حقوقی ،یک تا شش است .پس امکان اعمال معافیت از کیفر برا اشاا حقوقی متصرور
نیست.
 .2امکان اعمال مجازاتهای تکمیلی و تبعی توسط دادگاه
به لحاظ تحلیل حقوقی ،هیچ مانعی برا تحمیل مجازات تکمیلی به اشاا حقوقی وجود نردارد؛
چون این مجازاتها عمدتاً از زمره مجازاتها سالب یا محدود کنندة حرق (محرومیرت از حقروق
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اجتماعی) هستند که به لحراظ منطقری ،اعمرال آن هرا نسربت بره اشراا حقروقی امکران پرذیر
است(پوربافرانی،سیف .)61 :2934 ،دقت در مجازات ها تکمیلی احصرا شرده در مراده  19قرانون
مجازات اسالمی بیانگر آن است که برخی از این مجازات ها قابلیت اعمرال بره اشراا حقروقی را
دارند؛ برا نمونه ،منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجرارت؛ الرزام بره خردمات عمرومی؛
توقیف  ...موسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیر حرفه ،شغل یا کار معین .برا وجرود ایرن،
ماده  19قانون مجازات اسالمی ،اعمال مجازات تکمیلی بر اشاا حقوقی را نمری پرذیرد؛ زیررا در
ابتدا ماده مرقوم از ((فرد)) سان می گوید که تنها اشاا حقیقی را شرامل مری شرود .برا ایرن
وصف اقدام قانون گذار در عدم پذیرش مجازات تکمیلی برا اشاا حقوقی قابرل توجیره نیسرت
زیرا تعیین مجازات تکمیلی می توانست دست دادگاه را برا تعیین مجازات متناسب برا اشاا
حقوقی بازنماید و ضرورت دارد که قانون گذار با اصالح ماده  19قرانون مجرازات اسرالمی ،مجرازات
ها تکیلی را نیز برا اشاا حقوقی پیش بینی نماید و ظرفیتها موجرود در مراده  19قرانون
مرقوم نیز این امکان را فراه می سازد.
در مورد مجازات تبعی به نظر میرسد که اعمال مجازاتها تبعی بر اشاا حقروقی منطقری
نیست .همانگونه که میدانی مجازات تبعی بره-صرورت محرومیرت از حقروق اجتمراعی همچرون
تصد مناصب و موقعیتها اجتماعی نظیر عضویت در شورا نگهبان ،مجمع تشایص مصرلحت
نظام ،داوطلب شدن برا انتاابات ریاست جمهور  ،مجلس شورا اسالمی ،شورا اسرالمی شرهر
روستا؛ اشتغال در دستگاهها دولتی و ...است که اختصا به اشاا حقیقری دارد ،نره اشراا
حقوقی ،حال باتوجه به ماهیت این جرای و دقت در مواد  16و  18قانون مجرازات اسرالمی عمردتاً
تناسبی با اشاا حقوقی ندارند و قابل اعمال بر اشاا حقوقی نیستند.
گفتار دوم) اجرای (احکام) مجازات شخص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری
همان طور که در مباحث قبلی نیز اشاره شده ،نوع جرم ،شیوة ارتکاب ،انگیزه و  ...در جرای اشاا
حقوقی با اشاا حقیقی تفاوت ها فراوانی دارد .به همین جهت ،شیوه ها پاسخ کیفر به آن ها
نیز باید به گونه ا متفاوت باشد .به طور که بسیار از اهرداف ایرن کیفرهرا در خصرو اشراا
حقوقیِ مرتکب جرم ،قابل تسر نیست .به عنوان مثال هدف ها اصالحی در مورد اشاا حقوقی
منتفی است .به همین جهت باید شیوه ها اجرا مجازات این دو نیز متفراوت باشرد .بررا اینکره
رأ صادره ،قابلیت اجرا پیدا کند ،باید از دادگاه صالح صادر و قطعری شرده باشرد .موضروع دادگراه
صالح در باش ها قبلی مرورد بررسری قررار گرفرت؛ ولری در خصرو آرا محکومیرت اشراا
حقوقی ،به موجب بند «د» مادة  416قانون آیین دادرسی کیفر جدید ،جرای تعزیرر درجره  4و
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باالتر غیرقطعی اعالم شده است .لذا احکام قابل اعتراض از ناحیة اشاا حقوقی مشاص گردیرده
و خألها قانون قبلی آیین دادرسی کیفر در قانون جدید مشاهده نمی شود .برا توجره بره ارجراع
مادة  838قانون آیین دادرسی کیفر به مقررات مربوط به اشاا حقیقی در زمینة اجرا احکرام
کیفر  ،باید مقررات مربوط به این فصل را در مقررات مربوط به اشاا حقیقی جستجو و واکاو
کرد .در ذیل به شیوه ها اجرا کیفرها اشاا حقوقی و خألها قانونی ناشری از آن پرداختره
میشود:
الف) ضمانت اجراهای مالی
از آنجایی که بسیار از ضمانت اجراها سنتی همچون اعردام ،حربس ،تبعیرد و شرالق ،برا طبرع
اشاا حقوقی بیگانه اند و نسبت به آن ها قابلیت اجرا ندارنرد ،نراگزیر بایرد از جرا گزینری چرون
ضمانت اجرا مالی بهره گرفت که عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم کره قرانون بره عنروان
مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند(شامبیاتی .)138 :2934 ،این ضمانت اجراها کره از سرو نظرام
کیفر با اقبال مواجه گردیده اند ،در بازدارندگی اشاا تجار از ارتکاب جرم ،ا رباش تر از سرایر
ضمانت اجراها نشان داده است(شریفی .)169 :2934،زیرا اشاا مورد اشاره با انگیزه ها مرالی و
حصول به منافع افزون تر و بر پایة ریسک ها محاسبه شده فعالیت می کننرد و خرط مشری خرود را
سامان میباشند .ضمانت اجراها مالی صورتها گوناگونی دارند :جزا نقد  ،مصرادرة امروال و
دیه که در قانون مجازات اسالمی مورد اشاره قرار گرفته اند .در اینجا صرفاً به خألها قانونی موجود
در زمینه اجرایی آن پرداخته میشود.
 .1جزای نقدی
جزا نقد در زمرة کیفرها تعزیر است که برخالف کیفرها بدنی و سرالب آزاد و حیثیرت،
هیچ گونه تعرضی به جس و شاصیت معنو و آزاد محکوم ندارد؛ بلکه نظر به مرال و داشرته و
اجرا آن ،ایجاد نقصان در مال محکوم است(احمد موحد .)131 :2961 ،به عبارت بهترر ،جرزا
نقد یا جریمه -که از مه ترین ضمانت اجراها شاص حقوقی بوده -عبارت است از الزام محکوم
به پرداخت وجه نقد به حساب دولرت(اردبیلی .)281 :2939 ،بره موجرب مرادة  12قرانون مجرازات
اسالمی ،جزا نقد اشاا حقوقی به میزان حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابرِ مبلغی است که
برا ارتکاب جرم توسط شاص حقیقی در قانون تعیین شده است .وانگهی همانطور که می دانری ،
مسئولیت غالب اشاا حقوقی محدود است و در عین حال فاقد دارایی مکفی هسرتند .همچنرین
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عمالً بسیار از اشاا حقیقی از ایرن موضروع بره عنروان یرک مزیرت اسرتفاده مری نماینرد ترا از
مسئولیتها ماتلف حقوقی و جزایی مصون بمانند.
باوجود این ،ضمانت اجرا جزا نقد با ایرادها ،ابهام ها و محدودیت هایی مواجه است .ایراد
که در بدو امر مالحظه می گردد ،برا کلیة اشاا عمومی جزایری نقرد برین دو ترا چهرار برابرر
اشاا حقوقی در نظر گرفته شده است .خواه شاص حقوقی ،یک شرکت کوچک و یا یک کمپانی
بزرگ باشد ،در هر حال این جزا نقد بر و تحمیل خواهد شد .فارغ از بحث ها نظر در ایرن
خصو  ،نکتة مه اینجاست که توانایی یا عدم توانرایی شراص حقروقی مردنظر قرانونگرذار قررار
نگرفته و چنانچه جریمة نقد خارج از توان مالی این اشاا باشد ،به ورشکستگی و اضمحالل آن
می انجامد .با وجود این معلوم نیست که تصاحب دارایی اشاا منحل شده ،تکافو پرداخت جزا
نقد مورد حک دادگاه را نیز بدهد(اشتیاق .)162 :2968 ،بنابراین ،در مقام تعیین کیفر از یک سو
قاضی دارا اختیار بوده و از سو دیگر در زمان اجرا مجازات جریمرة نقرد  ،ایرراد پریش گفتره
مطرح خواهد شد .بدین منظور ضرورت دارد که قانون گذار جزا نقد اشاا حقوقی را به میزان
دارایی آنها تعیین نماید.
نکتة مه دیگر که در این زمینه می توان اشاره کرد ،در خصو شرکت هایی است کره دارا
چندین شرکت فرعیِ وابسته هستند .حال اگر شرکت فرعی مرتکب جرم شده باشد ،جزا نقد بر
پایة توان کدام یک از آنان محاسبه خواهد شد؟ شرکت فرعی یا شرکت مادر؟ قانون مجازات اسالمی
در این رابطه ،موضع سکوت و عار از هرگونه راهکار را پذیرفتره اسرت .امرا قرانون آیرین دادرسری
کیفر به موجب مادة  831به این بالتکلیفی ایرن گونره پایران داده اسرت« :در صرورتیکره شراص
حقوقی دارا شعب یا واحدها زیرمجموعة متعدد باشد ،مسئولیت کیفر تنها متوجره شرعبه یرا
واحد است که جرم منتسب به آن است .در صورتی کره شرعبه یرا واحردِ زیرمجموعره برر اسرا
تصمی مرکزیت اصلیِ شاص حقوقی اقدام کند ،مسئولیت کیفر متوجه مرکزیرت اصرلی شراص
حقوقی نیز می شود» .هرچند حک این ماده یکی از مهر تررین چرالشهرا فررارو دادگراههرا در
مواجهه با مسئولیت کیفر اشاا حقوقی است ،اما با توجه به ماهو بودن موضوع ،بهتر آن برود
که قانون مجازات اسالمی در این خصو اظهارنظر میکرد.
 .2پرداخت دیه
شاص حقوقی در قبال خسارات مالی و وقوع جنایات نیز ضامن است .یک نمونه از چنرین تعهرد
موضوع مادة  626قانون مجازات اسالمی است .بر طبق این ماده ،شراص حقروقی ضرامن حرواد ی
مانند واژگونی خودرو یا برخورد آن به موانع به هنگام رانندگی است ،مشروط بر اینکه وقروع حاد ره،
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مستند به شاص حقوقی باشد .2اما تبصرة مادة  24قانون مجازات اسالمی برخالف مادة فروق الرذکر
یک ضابطة کلی وضع کرده است و بیان می دارد« :چنانچه رابطة علیت بین رفتار شاص حقروقی و
خسارات وارده احراز شود ،دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود .اعمال مجازات تعزیر بر اشاا
حقوقی مطابق ماده  12خواهد بود» .برا مثال در شرکتهرا ترابرر زمینری ،دارنردگان وسرایل
نقلیه مکلف هستند برا اطمینان از بی عیب ونقصبودن اتوبو ها خود ،هرر دوره برا مراجعره بره
مراکز معاینة فنی ،برچسب معاینه دریافت کنند .حال اگر به علت نقص فنی خودرو (نه تقصیر راننده
و یا شاص الث) ،اتوبو واژگون شود و سرنشینان آن آسیب و خسارت ببینند ،شاص حقروقی از
باب تسبیب ضامن است(اردبیلی .)12 :2939 ،امر مسل  ،پرداخرت دیره حسرب مواعرد مربروط بره
پرداخت دیه بوده و از این حیث ،تفاوتی بین شاص حقیقی و حقوقی نیسرت .اهتمرام قرانون گرذار
برا تعیین مسئولیت پرداخت دیه توسط شاص حقوقی به موجب مادة  24قانون مرقروم ،شایسرته
است .چرا که قبل از تصویب این قانون ،دادگاهها مسئولیت را صرفاً متوجره براالترین مقرام مسرئول
شاص حقوقی می دانستند 1و و را محکوم به پرداخت دیه کرده و پرس از سررسرید پرداخرت ،در
صورت عدم پرداخت ،مادة  9قانونِ نحوة اجرا محکومیت ها مالی را در حق و اجرا مری کردنرد.
در حالی که ممکن بود شاصِ مسئول پس از دورة تصد و یا حتی در دوران بازنشستگی خود نیز
از مسئولیت ناشی از پرداخت دیه خالصی نیابد.
 .2مصادرة کل اموال
مصادره اموال که به عنوان یکی از مجازات ها اشاا حقوقی در ماده  12قانون مجازات اسالمی
پیش بینی شده است از جمله مجازات ها درجه یک بوده که در ماده  23قانون مذکور پیشبینری
شده و طبق ماده  12این مجازات در دو فرض انحراف از هدف مشروع ناستین یا غعالیرت خرود را
 .2در پرونده کالسه  312499شعبه  226کیفر  1شهرستان شهریار که والدین کود مصدوم از دیگر همکالسری و
به جهت آسیب به چش کودکشان از ناحیه طفل در زنگ ورزش و از مدرسه به جهرت عردم نظرارت کرافی برر عملکررد
کودکان در حین ورزش شکایت کرده بودند به موجب قرار منع پری گررد اصردار از شرعبه دهر دادسررا عمرومی و
انقالب شهریار به تاریخ  2931 /1 /9با این استدالل که جنایت باید مستند به عمل مباشر جررم باشردو قصرور شراص
حقوقی (مدرسه) احراز نمی گردد پرونده منتهی به قرار منع پی گرد شده است.
 .1به موجب دادنامه شماره  6323312922622623مورخ  ،2963/8/92صادره از شعبه  222عمومی جزایی رشت کره
در آن بر ا ر بی احتیاطی و بی مباالتی صورت گرفته در اجرا عملیات جدا ساز پایانه پمپ بنزین آستارا با جراده،
راکب موتور دچار سانحه مرگبار می گردد.دادگاه نظر کارشناسان امر را مبنری برر تقصریر توامران راکرب و اداره راه و
ترابر آستارا مقرون به واقع تشایص می دهد ،اما این نه شراص حقروقی اداره مرذکور ،کره ریریس آن اسرت کره بره
پرداخت دیه در حق اولیا دم و جزا نقد بدل از حبس محکوم می شود.
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منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.مصادره یا ضبط اموال ،نوعی مجازات عینی است که
به استیال دولت بر باش یا تمامیِ اموال موجود در زمران ارتکراب جررم تعلرق مری گیرد(ولیرد ،
 .)496 :2961صرفنظر از بحثها نظر که در خصو مصادرة اموال بیان میشود ،ایرراد کره
می توان بر قانونگذار در رابطه با این مجازات گرفت ،عدم اشاره به مصادرة اموال ناشی از جرم است.
زیرا دلیلی بر مصادرة اموالی از شاص حقروقی کره ناشری از جررم نبروده ،نیسرت .همرانطرور کره
قانون گذار در تبصرة مادة  4و بند  8و تبصرة  2مادة  6قانون مبارزه با مرواد ماردر ،اصرالحی سرال
 2932پیشبینی کرده است ،باید اموالِ بهدستآمده از جرم بهنحو دقیق شناسایی و احصا گردیده و
سپس دادگاه آن را به طور دقیق در حک خود وارد نماید.ایراد که به ماده  12قانون مرذکور فروق
الذکر وارد است این است که تکلیف دادگاه در جهت تعیین کیفر با فرض وجرود یکری از دو شررط
فوق الزامی است یا در هر حال دادگاه مایر است؟ به نظر میرسد در صورت وجود یکی از دو فرض
فوق دادگاه مکلف به تعیین حک مصادره اموال باشد هر چند که قول ماالف آن نیز خرالی از وجره
نیست(موسو مجاب)232 :2934 ،
ضرورت دارد قانونگذار بهنحو دقیقی مشاص کند که اموال مصادرهشده بره نفرع کردام مرجرع
ضبط خواهد شد .ولی شاید بتوان مقررات مربوط به قرانون تمسریس سرازمان جمرع آور و فرروش
اموال تملیکی و اساسرنامة آن مصروب  14د مراه  2912را در خصرو مصرادرة امروال اشراا
حقوقی ،مجر دانست .و یا این که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) براتوجره بره فلسرفه وجرود آن،
به عنوان نهاد مجر اصل  43قانون اساسی جمهور اسالمی ایران ،متولی دریافرت امروال و وجروه
مزبور بوده است(صالح احمد .)39 :2931،
ب) ضمانت اجراهای غیر مالی
ضمانت اجراها غیرمالی ابزارهایی هستند تا از طریق آن ها هدف ها گونراگون مجرازات از جملره
ناتوانساز  ،سزادهی ،اصالح و حتی جبران خسارت بزهدیده ،بهشکل اطمینرانبارشترر تعقیرب
شوند .در این باش ،مه ترین ضمانت اجراها کیفر و چالشها پریشرو دسرتگاه قضرایی در
خصو اجرا این دسته از مجازاتها مورد بررسی قرار میگیرند:
 .1انحالل شخص حقوقی
ضمانت اجرا انحالل همانند مجازات مرگ برا شاص حقیقی است .چرایری مجرازات انحرالل را
باید در سلب کامل اعتماد جامعه نسبت به ادامة فعالیت برخی اشاا حقروقی از ادامرة فعالیرت و
قطع امید نسبت به بازدارندگی و اصالح و دگرگونی آن هرا دانست(شرریفی .)926 :2934 ،در نظرام
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کیفر ایران نیز در موارد خا  ،اشاا حقوقی با پدیدة انحالل مواجه مری شروند .جهرت هرا
انحالل این اشاا  ،عبارت است از تمسیس برا ارتکاب جرم ،انحراف از هدف مشرروع ناسرتین و
منحصر نمودن فعالیت خود با ارتکاب جرم-عموم جرای ( -مادة  11قانون مجرازات اسرالمی) و نیرز
تکرار جرم -از نوع رایانرها ( -مرادة  146قرانون مرذکور ،بارش تعزیررات) .اشرکال اینجاسرت کره
ممنوعیتی برا مدیران شاص حقوقیِ منحل شده جهت جلوگیر از تمسیس شاص حقوقی جدید
و تکرار فعالیت مجرمانه از طریق آن ،لحاظ نشده است(موسو مجاب ،رفیع زاده)129 :2934 ،؛ برا
این حال مجازات انحالل در قانون آیین دادرسی کیفر جدید ،فاقد مقررات خاصری اسرت .در ایرن
باش به شبهات موجود در این خصو اشاره میگردد.
اما ایراد که در نحوة انحالل وجود دارد ،سازمان متولی اجرا مجازات انحالل اسرت .بسریار
از شرکت ها بزرگ دارا تعداد زیاد پرسنل و سازمان ها و نهادها وابسته هستند و صرف اشاره
به اینکه شاص حقوقی منحل میگردد ،نمیتواند دربرگیرنردة تمرام شرقوق آن باشرد .زیررا بعضراً
انحالل و تصفیة یک شرکت بزرگ ،مدت ها و حتی سالها نیز به طرول مری انجامرد .از سرو دیگرر،
چگونگی انحالل شاص حقوقی نیز مشاص نیست و قانون آیین دادرسی کیفر در ایرن خصرو
ساکت است .بنابراین قانونگذار میبایست در ابتدا توسط سازمان و یرا نهراد مترولی ماننرد سرازمان
تصفیه و امور ورشکستگی و ...اجرا مجازات انحالل را زیر نظرر واحردها اجررا احکرام کیفرر
مشاص نماید و از سو دیگر نحوة اجرا انحالل در مفهوم مجازات را معیّن کند.
 .2انتشار حکم محکومیت در رسانهها
انتشار حک دادگاه ،وجاهت و اعتبار اشاا حقوقی را در نزد افکار عمومی سست میکنرد و آنهرا
را وادار می سازد جهت اعادة اعتبار پیشین ،رفتار و شیوة مدیریت خود را اصرالح کننرد .امرا زمرانی
می توان حک به انتشار حک محکومیت داد که شاص حقوقی به مجرازات دیگرر غیرر از انتشرارِ
حک محکوم شده باشد(مصدق )222 :2931،وگرنه حک به انتشار مجرمیت موجه نیست .از سرو
دیگر ،انتشار حک محکومیت شاص حقیقی چون مجازات مضاعفی محسوب می گرردد ،برا عردالت
سازگار نیست2.
 .2در این خصو میتوان به پرونده آلودگی هوا شهر اهواز اشاره کررد کره بره موجرب دادنامره شرماره دادگراه 226
جزایی سابق برا نمایندگان قانونی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی مجازات حبس و برا شراص حقروقی انتشرار
حک در رسانه را مورد حک قرار داده بود .با توجه به اینکه نمایندگان قانونی به مجازات حبس محکوم شدهاند و انتشرار
این حک میتواند آ ار سوء فراوانی داشته و عالوهبر آن مجازات مضاعفی بر نماینده قانونی بوده که برا مروازین عردالت و
انصاف سازگار نیست.
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مادة  98قانون مجازات اسالمی بیان می کند« :انتشار حک محکومیت قطعی در جرای زیرر کره
میزان مال موضوع جرم ارتکابی ،یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد ،الزامی است و در رسرانه هرا
ملی یا یکی از روزنامهها کثیراالنتشار منتشر میشود »... :برا توجره بره مقرررات مرادة  ،98قرانون
مجازات اسالمی جرای اقتصاد را احصا نموده و قانون گذار شیوة انتشار حکر را بیران کررده و آن
عبارت است از -2 :قطعیت حک ؛  -1بیش از یک میلیارد ریال بودن موضوع جرم؛  -9انتشار حکر
در رسانة ملی یا یکی از روزنامه ها کثیراالنتشار .اما در واقع ،گسرترة بسریار از جررای اشراا
حقوقی در قالب این دسته از جرای جا نمی گیرد و از شمول مادة  98قانون مرذکور خرارج اسرت.
همچنین دقیقاً مشاص نیست که این مجازات باید در روزنامة کثیراالنتشار یا روزنامرة محلری و در
چند نوبت انتشار یابد .منظور از رسانه نیز همان طور که بیران شرد ،دارا مصرادیق متعردد اسرت و
موارد شامل رادیو ،تلویزیون و حتی فضا مجاز را در بر میگیرد .پس ضرورت اصالح قرانون در
این خصو جهت جلوگیر از تضییع حقوق اشاا حقوقی بریش از پریش احسرا مری گرردد.
پیشنهاد می گردد که انتشار حک در رسانه و تعیین نوع مصداق آن ،بسته به گسترة فعالیت شاص
حقوقی در اختیار دادگاه صادرکنندة حک باشد و تحمیل هزینه ها ناشی از انتشرار نیرز برر عهردة
شاص حقوقی مرتکب جرم قرار گیرد.
 .2انواع ممنوعیتها (مجازاتهای سالب حق)
در مادة  12قانون مجازات اسالمی در بندها «پ»« ،ت» و «ث» ،به ممنوعیت هایی از یک یا چند
فعالیت شغلی و اجتماعی ،دعوت عمومی بررا افرزایش سررمایه و اصردار برخری از اسرناد تجرار
حداکثر برا مدت پنج سال یا بهطور دائ در دو مورد اول ،اشاره شده است .این دسته از کیفرهرا و
همچنین عبارت «حداکثر برا پنج سال یا به طور دائ » دارا اشکال است؛ زیرا وجود تعارض بین
دو مدت و اشتباه بودن یکی از آن ها بدیهی بوده و ضررورت اصرالح ایرن دسرته از کیفرهرا ضررور
است(توجهی .)42 :2934 ،این دسته که بهعنوان مجازات سالب حق شناخته میشروند ،کیفرهرایی
هستند که به موجب آن یک یا چند حق از حقوق مشروع و قانونی مجرم را سلب می نمایند(احمد
موحد .)191 :2961 ،محرومیت ها قیرد شرده در مرادة  12قرانون مجرازات اسرالمی ،جملگری از
کیفرها اصلی هستند که برخی از این محرومیت ها به طور دائ و برخی به صورت موقت بر شراص
حقوقی تحمیل میگردد و برا اجرا آنها علیرغ اهمیتشان ،در قرانون آیرین دادرسری کیفرر
مقررات خاصی پیش بینی نشده است .چراکه اساساً اجرا این گونه از احکرام ،جنبرة اعالمری دارد و
سازمان و نهاد که بتوان این احکام را به آن اعالم کرد ،در قوانین پیشبینی نشده است .برهعنروان
مثال ،یک شرکتِ تولید مواد غذایی از تولیدکردن یک یا چند محصول برا مردت پرنج سرال منرع
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می گردد .حال اگر به شرکتِ مذکور این ممنوعیت اعالم شود ،هیچ نوع ضمانت اجرایی برا مقابلره
با استنکاف احتمالی شرکت ،پیش بینی نشده است .پس ضرورت دارد قرانون گرذار ،سرازمان مترولی
اجرا حک را مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشرکی و ...بررا موضروعاتی از ایرن دسرت
تعیین و ضمانت اجرا استنکاف آن را مشاص کند.
نتیجهگیری
پذیرش مسئولیت کیفر برا اشاا حقوقی در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،2931فصل
نوینی در نظام حقوق کیفر ایران گشود؛ به طور که خألها ناشری از رسریدگی بره جررای ایرن
دسته از اشاا و فقدان رویة قضایی به جهت عدم کثرت موضوع و پیچیدگی رسیدگی بره جررای
اشاا حقوقی ،باعث شد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفر مصوب سرال  2931کره از
اول تیرماه  2934اجرایی گردید ،وجود نوآور ها جدید در قانون آیین دادرسی کیفر  ،براالخص
فصل مربوط بر جرای اشاا حقوقی ،از امتیازات قانون مذکور است .در مرادة  838قرانون مرذکور
اشاره گردیده که هرجا مقررات ویژه ا برا شاص حقوقی وجود نداشت ،باید به مقررات عام آیین
دادرسی کیفر رجوع کرد .عدم پیش بینی نهادها ماتلف برا اشاا حقروقی و ارجراع آن بره
شاص حقیقیِ مرتکب جررم ،در پراره ا از مروارد نمری توانرد پاسراگو بسریار از پرسرشهرا و
چالشها پیشرو دستگاه قضایی باشد.
در مراحل کشف جرم ،تعقیب ،تحقیق و بازجویی از شاص حقوقی و به عبارت بهتر از نماینردة
آن ،قانون گذار مادة خاصی را وضع ننموده است .ولی در مادة  832قانون مذکور از اصطالح «تبیرین
اتهام» به جا تفهی اتهام برا شاص حقوقی استفاده کرده است که این موضوع ،یکی از نوآور -
ها قانون آیین دادرسی اشاا حقوقی است.قرارها تممین پیشبینیشرده بررا ایرن دسرته از
اشاا در مادة  ،832فاقد ضمانت اجراها کافی است و نمیتواند ضامن صرحیح اجررا مجرازات
اشاا حقوقی گردد .از سو دیگر ،قرار تممین پیشبینیشده با مجازات پیشبینریشرده در مرادة
 12قانون مجازات اسالمی ه پوشانی دارد .صردور قرارهرا نهرایی در دادسررا نیرز بررا اشراا
حقوقی با تردیدهایی مواجه اسرت .از یرک سرو نهادهرا جدیرد چرون تعلیرق ،تعویرق تعقیرب،
بایگانی نمودن پرونده ،ارجاع امر به میانجی گر و ...در خصو اشاا حقوقی بعضاً تحت شرایطی
قابل اجرا نیست؛ زیرا عمده دلیل قرارها مذکور ،توجه به شاصیت مته در فراینرد تعقیرب جررم
است .پس صدور کیفرخواست برا شاص حقوقی باتوجه به شرایط اعالم شده در قانون کره عمردة
آن به شاص حقیقیِ مرتکبِ جرم برمیگردد ،خالی از اشکال نیست.
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در مرحلة دادرسی و در جایی که مجرمیت احراز شرده و بررا شراص حقروقی تعیرین کیفرر
می گردد ،بسیار از نهادها قانونی مانند تافیف ،تشدید ،تعلیق مجرازات ،تعویرق صردور حکر و
معافیت از کیفر با تردید مواجه است .از یرک سرو ،سریاق مرواد مربروط بره هریرک از ایرن نهادهرا
بهگونها است که اشاا حقیقی را مورد توجه قرار میدهد و از سو دیگر ،برخی از نهادها مانند
تعلیق ،تشدید و تافیف مجازات با تفسیر به نفع مته و نیز تفسیر منطقی مواد مربوطره ،در مرورد
اشاا حقوقی قابل اجرا خواهد بود .ولی سایر نهادها مذکور در قانون مجازات اسالمی برا توجره
به شرایطی که در آن مواد پیش بینی گردیده ،قابرل اجررا نیسرت؛ از ایرن رو دسرتگاه قضرایی در
مواجهه با جرای اشاا حقوقی و تعیین دقیق مجازات قانونی و استفاده از نهادها جرایگزین ،برا
چالشی جد مواجه است.
در مرحلة اجرا حک نیز خألهرا قرانونی فراوانری وجرود دارد .در خصرو انحرالل شراص
حقوقی مشاص نیست که چه نهاد متولی امر انحالل است و صرف انحالل ،مانع از تشکیل مجدد
شرکت نیست .مصادرة اموال نیز یک عنوان کلی بوده که باید به مصادرة اموال ناشی از جررم تغییرر
یابد و نهاد را که اموال به نغع آن ضبط می گردد ،دقیقاً مشراص شرود .جریمرة نقرد اشراا
حقوقی در مقام جزا باید به گونه ا باشد که موجب انحالل شرکت را فراه نکند وگرنه فاقد کرارایی
الزم خواهد بود .همچنین باید ضمانت اجرایی برا آن پیشبینی شود .انتشار حکر در رسرانه نیرز
مبه است .مشاص نیست منظور کدام رسانه بوده ،هزینة آن برعهده کیست ،در چنرد نوبرت و در
چه جرایمی بهکار می رود .پس قانون گذار باید این موارد را بره نحرو صرحیح مشراص نمایرد .سرایر
کیفرها قانونی نیز که برا شاص حقوقی پیش بینی شده ،فاقد ضرمانت اجررا الزم اسرت و بره
همین دلیل ضرورت اصالح مواد مربوطه در این حوزه بیشازپیش احسا میگردد.
پیشنهادها
در جهت رفع خأل قانونی موجود ،پیشنهادها زیر بهاختصار بیان میگردد:
 -2ضرورت تدوین سیاست جنایی منسج  ،به ویژه در زمینة اجرا مجازات متناسب با انرواع
جرای در قانون مجازات اسالمی و گسترش شیوه ها پاسراگویی بره جررای اشراا حقروقی در
قوانین موجود ،احسا می گردد .بنرابراین قرانون گرذار بایرد تعریرف روشرنی از شراص حقروقی و
مصادیق آن و همین طور از نمایندة قانونی ارائره نمایرد و سرپس ضرمن تبیرین دقیرق جررای ایرن
اشاا  ،مجازات متناسب با آن را پیشبینی نماید.
 -1اهمیت جرای اشاا حقوقی چنانچه بیشتر از جررای اشراا حقیقری مرتکرب جررم
نباشد ،کمتر از آن نیست؛ به همین دلیل قانون گذار باید فصل مشاصی را با تعداد مواد قابل توجره
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در باش ها متعدد کشف جرم ،تعقیب ،تحقیق ،دادرسی و اجرا حک گنجانرده و نیرز نهادهرایی
چون ادلة ا بات ،شیوة کشف و تعقیب جرم و نیز نحوة برازجویی ،تعیرین وکیرل و دادگراه صرالح را
پیشبینی نماید..
 -9باتوجه به اینکه عمده جرای اشاا حقوقی از نوع جرای مالی مانند پولشرویی ،جررای
اقتصاد  ،کالهبردار و ...است ،ق رارها تممین کیفر ِ در نظرر گرفتره شرده بررا آنهرا ،ضرامن
اجرا مجازات ناواهد بود .پس ضرورت دارد که نوع قرارها صادره تغییر یابد که به نظر می رسرد
قرارها تممین از نوع مالی مانند و یقه ،میتواند اجرا مجازات را تضمین نماید.
 -4نهادهررا جدیررد قررانون آیررین دادرسرری کیفررر ماننررد تررر تعقیررب ،تعلیررق تعقیررب،
بایگانی شدن پرونده و سایر نهادها مشابه در خصو اشاا حقوقی ،قابل اجرا نیست و اگر هر
قابل اجرا باشد ،سازوکارها مشاصی در قانون پیشبینی نشده است .بنابراین قانونگذار میبایست
با وضع مواد مرتبط ،به صراحت اعالم کند که ایا امکان صردور قرارهرا مرذکور از سرو شراص
حقوقی امکان پذیر است یا خیر .همچنین موضوعات مربوط به قرارها نهایی ماننرد موقروفی ،منرع
پیگرد و جلب به محاکمه در خصو اشاا حقوقی و همین طور صردور کیفرخواسرت و تشرکیل
پروندة شاصیت ،بهنحو دقیقی مشاص و احصا گردد.
 -6در مرحلة دادرسی ،قضات محاک با چالشی جد در جهت تعیین کیفر متناسب بررا
شاص حقوقی مواجه هستند؛ زیرا اعمال کیفیات ماففره و مشردده برر اعمرال مجرمانرة اشراا
حقوقی در ایران فاقد ضابطه بوده و نحوة تعیین آن مشاص نیست .پرس ضررورت دارد برا تشرکیل
بانک اطالعات مجرمین برا اشاا حقوقی ،سوابق اتهامی آن هرا برت گردیرده و بره سرهولت در
اختیار مقام قضایی قرار گیرد .از سو دیگر کیفیات مذکور باید در قانون مجازات اسالمی به روشنی
تعیین گردد .همچنین قوانین مرتبط با تافیف ،تبدیل ،تعلیق ،تعویق و تشدید برا ایرن اشراا
در قانون پیش بینی گردد .همین طور اعمال اصلِ فرد کردن مجازات بایرد برا سرازوکارها قرانونی
همراه بوده و شیوهها تافیف و تبدیل مجازات در قوانین بهطور کامل پیشبینی گردد و در نهایت
نیز برا مجازات ها تبعی و تکمیلی سازو کار مشاص قانونی پیش بینی نماید.
 -8نحوة اجرا مجازات جزا نقد و همینطور نحوة وصول آن باید بهنحرو کامرل و منجرز
پیش بینی و ضمانت اجرا عدم پرداخت آن نیز به نحو دقیق بیان گردد .به ایرن نحرو کره چنانچره
شاص حقوقی به هر دلیلی از پرداخت جرزا نقرد خروددار کنرد ،امکران برداشرت از حسراب
اشاا حقوقی و یا بلوکهشدن سهام و ....وجود داشته باشد.
 -1در ارتباط با مصادرة اموال که مجازات درجه یک و نسبتاً سنگینی محسوب میگردد ،باید
دقیقاً شیوة مصادره و مرجعی که مال به نفع او مصادره می شود ،در قوانین آیرین دادرسری کیفرر
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پیش بینی گردد .البته تکلیف سهام داران و شرکا اشاا حقوقی نیز در زمران مصرادرة امروال در
قانون مشاص نیست؛ چرا که مصادرة اموال عمالً موجب انحالل شاص حقروقی گردیرده و حقروق
شرکا با حسن نیتِ آن ،تضییع می گردد .به همین جهت عبارت «مصادرة اموال» باید به «مصرادره
اموال ناشی از جرم» تغییر داده شود .همچنین انحالل اشراا حقروقی آ رار سروء فراوانری بررا
پرسنل شاغل در آن خواهد داشت و بهعنوان مثال ،موجب بیکار آنان میگردد .پس ضررورت دارد
در قانون ،ترتیبی اتااذ گردد که اول اینکه آ ار انحالل صرفاً متوجه شاص حقوقی باشد؛ دوم این-
که شیوه ها انحالل و تسویة آن به روشنی در قانون پیش بینی گردد؛ سوم اینکه مرجعی کره بایرد
انحالل به آنها شود اعالم و به نوعی مجر حک باشد ،مشاص گردد.
 -6کیفرها سالب حق ،مانند تعطیل موقت یا منع از اشتغال در چند وظیفرة شرغلی ،نحروة
اجرا و اعالم آنان و نیز مرجعی که باید اعالم به آنان صورت گیرد ،در الحاقرات بعرد قرانون آیرین
دادرسی کیفر باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .همچنین مجازات انتشرار حکر در رسرانه هرا
محدود و مضیق گردد .مثالً پیش بینی گردد در دو نوبت در روزنامه ها کثیر االنتشار بررا جررای
اقتصاد و مالی ،بههزینة شاص حقوقی حک منتشر شود.
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