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 چکیده
انر  کره قرانوج مارا ا  حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کردد  دو دستةطور کلی اشخاص حقوقی را به به

تا ح ودی بره تررد ن نهرو  مارا ا  و مسر وییر کییردی ا ر   341و  02اسالمی با توجه به آج، در مواد 

ای کییردی مسسسرا  خصوصری حد رهاشخاص پدداخته اسر. اما در قوانی  مدبوطه به ماهیر و مسر وییر 

ایی که ا   مسسسا ، شخصیتی مازا ا  اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی ای نر   اسر، در حاشار 

به ماهیر ا   اشرخاص، مسر وییر تهلیلی ضم  پدداخت   -دارن . بد ا   مبنا، ا   تهقیق با روش توصییی

را ترد ن کدد  اسر. در پا اج ا    3130ق.م.ا مصوب  02های ماد  کییدی و نهوۀ اعمال هد  ک ا  ماا ا 

های هیچ  ک ا  اشخاص حقوق عمومی و خصوصی ای و ژگیحاصل ش  که مسسسا  خصوصی حد ه نتیاه

را ن ارن ، بلکه حایر بینابینی دارن  که ال م اسر قانونگذار در موارد مأمور ر عمومی آنها را ا  ماا ا  معاف 

  .های قابل اعمال را مرخص نما  و در سا د موارد، ماا ا 

 

های قابل اعمال، ای، مس وییر کییدی، مأمور ر عمومی، ماا ا ا  خصوصی حد همسسس واژگان کلیدی:

 .اشخاص حقوقی

 
 گدو  حقوق دانرک   علوم انسانی دانرگا  کددستاجاستاد ار  .3

 

a.abdollahi@uok.ac.ir  
 

 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  ازس همی اره د شم م ، دوم ،  اییز و ز انس پ 93 ت 1 1 

ایپپی ره  ا  22  شم
 

 161-191 صفحات   مقاله: پژوهشی
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 مقدمه

صور  خاص در قانوج مبرار   برا قاقراق انسراج مصروب مس وییر کییدی اشخاص حقوقی ابت ا به

طرور عرام در قرانوج و در نها رر بره 3111ای مصوب ، سپس در قانوج مبار   با جدا م را انه3111

(، اما اشخاص حقروقی 320: 3134پذ د ته ش  )پوربا دانی و سییی،  3130ماا ا  اسالمی مصوب 

بن ی کلی، اشرخاص حقروقی دارن . در  ک تقسیمدارای ماهیر  کساج نیستن  و مصاد ق مختلیی 

کننر  کره نهرو  مارا ا  و را به دو دسته اشخاص حقوق خصوصی و حقروق عمرومی تقسریم مری

هرای تاراری و مس وییر کییدی آنها با هم متیاو  اسر. اشخاص حقوق خصوصی شرامل شردکر

س وییر کییدی هستن  و قانوج ماا ا  اسالمی، دارای م 02و  341شود که در ماد  ی میرغیدتاا

هرا، در صور  ارتکاب جدم، قابل ماا ا  هسرتن . اشرخاص حقروق عمرومی نیرز شرامل و ارتخانره

هرای جشود. با ا   توضین که سا ماهای عمومی غیددویتی میها و مسسسا  دویتی و سا ماجشدکر

 وظا ف ادار  ایبد هستن  و مدکزی حکومر هایسا ماج ا  مازا شخصیتی عمومی غیددویتی دارای

 وظرا ف اناام منظور به مدکزی حکومر بدای ابزارهای مسثدی هاسا ماج ان . ا  ش   ا ااد عمومی

 باشرن .مری هسرتن ، سیاسری مسا ل ا  بودج دور و استقالل که نیا من  تخصصی عمومی و اجدا ی

دارنر   عمرومی جنبره کره خر ماتی اناام منظور به (. ا   مسسسا 44: 3136)غمامی و همکاراج، 

نظرد ا  سرا وکار تررکیالتی آنهرا، ا  شون . صدفها مهسوب میان  و با وی اجدا ی دویرش   ا ااد

د  گا  حقوق جزا، مس وییر کییدی و نهوۀ ماا ا  ا   اشخاص حرازز اهمیرر اسرر کره م رابق 

 .قانوج ماا ا  اسالمی در موارد اَعمال حاکمیتی قابل ماا ا  نیستن  02تبصد  ماد  

شناسا ی اشخاص حقوقی مذکور در قوانی  تارار ، مر  د ر خر ما  کرروری و نرزد باوجود 

 3دار مأمور رر عمرومیای عهر  نو سن گاج حقوقی، دسته سومی به نام مسسسا  خصوصی حد ره

ای نر   اسر، بلکه ماهیر حقروقی آج وجود دارد که نه تنها در مقاال  و کتب حقوقی به آج اشار 

  مرخص نیسر و مس وییر کییدی و نهوۀ ماا ا  آنها مربهم اسرر. سرابقه تررکیل نیز در قوانی

گرددد، بدخی ا  ا   اشخاص مانن  کانوج وکال، نظام مهن سی و نظام پزشکی به قبل ا  انقالب بدمی

گا  ماهیر حقوقی آنها مورد بدرسی و ت قیق قدار نگد ته اسر. جایب آنکره قرانوج مر  د ر اما هیچ

ای بره ا ر  نهادهرا ننمرود. امرا، ا ر  به تصو ب رسی  اشار  3116ی با آنکه در سال خ ما  کرور

مورد تصد ن قدار گد تن  و  3114مقابله با  ساد مصوب نهادها در قانوج ارتقاء سالمر نظام اداری و 

به رسرمیر شرناخر.  0ماد  « ج»و بن   3ماد  « ب»ا   قانوج صداحتاً وجود ا   نهادها را در بن  

ای به مس وییر کییدی و نهو  مارا ا  ا ر  اشرخاص قابل توجه ا نکه در قانوج مذکور اشار  ةکتن

نر   اسر، بلکه  قط در نظام حقوقی ا داج در کنار اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی، ا ر  
                                                           

 شود.ای استیاد  می. جهر اختصار در ادامه ا  مسسسا  خصوصیِ حد ه3
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نیرز مسرتقیماً  3130بینی ش   اسر. جایب آنکه قرانوج مارا ا  اسرالمی مصروب نهادها نیز پیش

ی به مس وییر کییدی ا   اشخاص نکدد  و بد ابهاما  آج ا زود  اسر. با توجه به مداتب  وق ااشار 

ای پدداخته شود که ابت ا به ماهیر حقوقی و نوع اَعمال مسسسا  خصوصیِ حد هدر ادامه سعی می

 گیدد.شود. سپس مبانی مس وییر کییدی ا   اشخاص و نهو  ماا ا  آنها مورد بدرسی قدار میمی

گرذار را در تا  ر نظدهای بعر ی  راری کنر  و  هر  توانر  قرانوجتعیی  تکلیف در ا   موارد، می

 حقوق اناج و قضا  را در خصوص وضعیر موجود روش  نما  .

 

 ای و ماهیت اقدامات آنهاشناسایی مؤسسات خصوصی حرفه. 1

صرد اً مسسسرا   3114صروب برا  سراد مقانوج ارتقاء سالمر نظام اداری و مقابله با توجه به ا نکه 

بینی کدد  اسر و در خصروص ماهیرر ا ر  ای را ج ا ا  سا د اشخاص حقوقی پیشخصوصیِ حد ه

های خاص خرود اشخاص و اق اما  حقوقی آنها ساکر اسر و ا  آناا که ا   اشخاص دارای و ژگی

و سرواالتی هستن ، ممک  اسر در خصوص نهو  مس وییر کییدی و میزاج ماا ا  آنهرا ابهامرا  

وجود داشته باش ، یذا ضدور  دارد ابت ا ا   اشخاص شناسرا ی و تعد رف شرون  و سرپس ماهیرر 

 اعمال آنها ترد ن گددد.

 

 ای؛ شناسایی و مصادیق آنماهیت دوگانه مؤسسات حرفه .1. 1

تأمی  بدخی نیا های جامعه صورتی ساد  داشرته و دویرر  را بدخری مسسسرا ،  ةدر گذشته وظیی

. امرا برا ان  و تع اد آنها قن اج   راد نبرودداشته ک خ مر عمومی صد اً اداری را بد عه    م  د ر

ها، امدو   انواعی ا  مسسسا  ها و کارکددهای دویر زا ن   نقشتهوال  اقتصادی، اجتماعی و رش  

 (. ا ر 13: 3113ارازه دهن   خر ما  عمرومی هسرتن  )مر نی،  ،و نهادهای عمومی در کنار دویر

هرای عمرومی ترد و پدشرمارتد برا عنراو نی قروج مسسسره عمرومی، ارگراجنهادها رو  به رو  متنوع

ها، آنها را در ارازه خر ما  ها و تهر نظار  دویرای در کنار و ارتخانههای حد هغیددویتی، سا ماج

داری عر م حقوق ا داج و در راستای بدقر(. در 31: 3136کنن  )واعظی و ایبد ی، تد  اری میم لوب

های اداری کرور ج ا ها راج، ا  سا ماجها با توجه به ماهیر و ضدور تمدکز  نی، بدخی ا   عاییر

شرود. در شون  که به آنها مسسسا  عمومی گیتره مریو به  ک شخصیر حقوقی مستقل سپدد  می

د و امکانرا  تواج آنها را سا مانی بدخروردار ا  ماموعره ا ردا ک تعد ف عام ا  مسسسا  عمومی می

دانسر که به موجب قانوج و به منظور اناام امور عمرومی ا اراد شر   و دارای شخصریر حقروقی 

های عمومی غیددویتی های دویتی و مسسسهمستقل هستن  که در سه دسته مسسسه دویتی، شدکر

ا ر   4ایری  3گیدن . بد همی  منوال قانونگذار در قانوج م  د ر خ ما  کروری در مرواد جای می
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مسسسا  را شناسا ی و تعد ف کدد  اسر. ا   نهادها قوج قسمتی ا  وظا ف خ ما  عمومی دویر 

قانوج ماا ا  اسالمی در صور   02را در حو   صنعر و تاار  بد عه   دارن ، م ابق تبصد  ماد  

 4  ارتکاب جدم در موارد اِعمال حاکمیر ا  تهمل ماا ا  معاف هستن . بدای نمونره، م رابق مراد

قانوج م  د ر خ ما  کروری شدکر دویتی، بنگا  اقتصادی اسر که به موجب قانوج بردای انارام 

سردما ه و سرهام آج متعلرق بره دویرر  و بیش ا  پنارا  درصر های دویر ا ااد قسمتی ا  تص ی

قرانوج  1دقیقاً همی  مبنا بدای مسسسا  عمومی غیددویتی  کد ش   اسر. م ابق مراد   3.باش می

دار اناام وظا ف و خ ماتی هستن  که جنبره عمرومی د ر خ ما  کروری، ا   مسسسا  عه  م  

قانوج مذکور باش ، حاکمیتی بود  و در صور  ارتکراب  1دارد. حال اگد ا   وظا ف ا  مصاد ق ماد  

ل تواج گیر مبنای معا یر ا  ماا ا ِ ا   نهادها، تررکیرو، میجدم مس وییر کییدی ن ارن . ا  ا  

به موجب قانوج و اناام وظا ف و خ ماتی اسر که جنبه عمومی دارد و معموالً به جای دویر اناام 

دار مأمور ر عمرومی داخرل در ای عه  گیدد. حال سوأل ا   اسر آ ا مسسسا  خصوصی حد همی

 تعد ف و مصاد ق اشخاص حقوقی حقوق عمومی اسر؟

شرود کره ا ر  نهادهرا نره مسسسره دها آشرکار مریبا نگاهی به قوانی  مدبوط به ترکیل ا   نها

هرای هریچ های خصوصی مرمول قانوج تاار ؛   دا و ژگریعمومی غید دویتی هستن  و نه شدکر

قانوج کانوج کارشناساج رسرمی دادگسرتدی مصروب  3طور کامل ن ارن . بدای مثال، ماد   ک را به

گددنر  بره تررکیل می که م ابق ا   قانوج در مداکز استانها»صداحتاً بیاج نمود  ا   کانوج  3113

غید دویتی، غیرد انتیراعی و  دارای شخصیر حقوقی مستقلشون  و عنواج کانوج استاج شناخته می

قانوج نظرام پزشرکی، سرا ماج نظرام پزشرکی را سرا مانی  3همچنی  ماد  « باشن .غید سیاسی می

-  قانوج اه ا ی بدای سرا ماج پریشا  0مستقل دانسته که دارای شخصیر حقوقی اسر. در ماد  

رو، ع م تصرد ن بره اهر اف ا  ا   0ده .بینی ش   که کامالً جنبه غید انتیاعی بودج آج را نراج می

تواج  رک سا د که اشخاص مزبور را نمیتااری و تأکی  به غیدانتیاعی بودج، ا   نکته را نما اج می

کن  ا نکه مسسسا  خصوصری تد میالل را قویشدکر تااری قانوج تاار  دانسر. آنچه ا   است 

تواج آج را  ک شدکر خصوصی شون ، پس نمیای به موجب قانوج مصوب مالس ترکیل میحد ه

                                                           
های دویرر بنگا  اقتصادی اسر که به موجب قانوج بدای اناام قسرمتی ا  تصر ییتی، . به موجب ا   ماد  شدکر دو3

( قانوج اساسی، ابالغی ا  سوی مقام معظم رهبدی جزء وظا ف دویرر 44موجب سیاستهای کلی اصل قهل و قهارم )به

اش . هد شردکر تاراری ب( سدما ه و سهام آج متعلق به دویر می%02مهسوب می گددد، ا ااد و بیش ا  پناا  درص  )

ها، مسسسا  دویتی و شدکتهای دویتی منیدداً  ا مرتدکاً ا ااد ش   مادام که بریش گذاری و ارتخانهکه ا  طد ق سدما ه

 .ایذکد باش  شدکر دویتی اسر( سهام آنها منیدداً  ا مرتدکاً متعلق به واح های سا مانی  وق%02ا  پناا  درص  )

بینری کردد  قانوج نظام مهن سی اه ا ی را بدای ا   نهادها پریش 1کانوج کارشناساج و ماد  قانوج  4. همچنی  ماد  0

 اسر که  اق  هدگونه جنبه تااری اسر.
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در  3صدف دانسر. مضا اً در بدخی موارد صداحتاَ تأکی  ش   که ا  پدداخر ماییرا  معراف هسرتن .

ا ی بدخروردار نیسرتن . همچنری  هرهای خصوصی قانوج تاار  ا  قنی  معا یررحایی که شدکر

هرا بره موجرب نهاد خلط کدد. ا   سرا ماجهای مددمای را نبا   با سا ماجمسسسا  خصوصی حد ه

دوسرتانه، دوسر و انساجای ا  ا داد با اه اف غید تااری و گاهاً نوعشود، بلکه ع  قانوج ترکیل نمی

توانن  بره کنن  و هد  ماج میتنظیم میدهن  و خود اساسنامه آج را  ک شخص حقوقی ترکیل می

 شخصیر آج خاتمه دهن .

ای تهر عنواج مسسسرا  عمرومی غیددویتری نیرز قردار ا  سوی د گد، اشخاص خصوصی حد ه

اسرامی  3141گیدد؛   دا اوالً به موجب قانوج  هدسر مصاد ق مسسسا  عمرومی غیرد دویتری نمی

تی  کد نر   اسر. ثانیاً ا   امکاج وجود دارد کره عنواج  ک نهاد عمومی غیددویمسسسا  مزبور به

درص  بودجه مسسسا  عمومی غید دویتی را تأمی  کن   را  مایکیرر داشرته باشر ؛ در  43دویر تا 

بینی نرر   اسرر و اتیاقراً در ای قنی  سا وکاری پیشحایی که در مورد مسسسا  خصوصی حد ه

تواج اشخاص مزبور رو، میها تأکی  ش   اسر. ا  ا  مواد مختلف قوانی  مدبوطه بد استقالل مایی آن

را دارای شخصیتی مستقل ا  اشخاص حقوقی خصوصی و مسسسا  عمومی غید دویتی دانسرر کره 

 مقدرا  خاص خود را دارن . 

 ،3114اداری مصروب قانوج ارتقاء سالمر اداری و مقابلره برا  سراد  0و  3به همی  دییل مواد 

بینری نمرود  و ها پریشوظا ف عمومی را ج ا ا  سا د نهادها و سا ماج دارمسسسا  خصوصی عه  

ترواج گیرر آنها را دارای شخصیر مستقل دانسته اسر. در نها ر در تعد ف اشرخاص مرذکور مری

اشخاص حقوقی مستقل با اه اف غید تااری هسرتن  کره بره موجرب قرانوج و بره منظرور انارام »

ی  حال   د ماموعه اشخاص عمومی غیددویتی نیستن  و شون  و در عمأمور ر عمومی ترکیل می

 «ا  یهاظ تأمی  بودجه هم دویر نقری در آج ن ارد.

 

 ایحاکمیتی یا تصدی بودن اَعمال مؤسسات خصوصی حرفه .2. 1

قابل طدح ا نکه به طور کلی اعمال حاکمیتی قیسر و ا نکه آ را تمرامی اعمرال مسسسرا  پدسش 

قانوج  3ماد  « ب»تصد ن بن  باوجود اسر  ا در مواردی ا   اشخاص ای، حاکمیتی خصوصیِ حد ه

توانن  اعمال غیدحاکمیتی هم اناام دهن ؟ در مورد اَعمال حاکمیتی گیتره شر   مقابله با  ساد می

قانوج مر  د ر  1که آخد   ارادۀ قانونگذار در خصوص تعیی  ح ود و ثغور امور حاکمیتی در ماد  

انعکاس  ا ته اسر و ناگز د با   ا  مصاد ق مقدر در ا   ماد  جهرر  3116خ ما  کروری مصوب 

                                                           
صن وق دارای شخصیر حقوقی و استقالل مرایی «قانوج صن وق حما ر وکال و کارگرا اج دادگستدی  1. م ابق ماد  3

 .»باش  اسر و ا  پدداخر ماییا  و عوارض معاف می
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گدی بهد  جسر. با ا   توضین که اگد اشخاص حقروقیِ حقروق تمییز امور حاکمیتی ا  امور تص ی

را اناام دهن ، با توجه به نص صد ن ا   ماد ، قنی  اَعمایی در هرد  1عمومی  کی ا  مصاد ق ماد  

ن  بود و قنانچه در حی  اناام آنها جدمی صرور  بگیردد، شرخص حقروقی صور  حاکمیتی خواه

رو، اگرد نهادهرای خصوصری (. ا  ا ر 006: 3131قابل ماا ا  نخواه  بود )عبر ایلهی و  دا مهرد، 

را اناام دهن  اَعمال آنها نیرز حراکمیتی اسرر و  1دار وظا ف عمومی نیز  کی ا  وظا ف ماد  عه  

شرامل ا ر  اشرخاص  02اشته باشن ، در حایی که معا یرر تبصرد  مراد  نبا   مس وییر کییدی د

 شود. نمی

ای بره موجرب قرانوج خاصری تررکیل قابل  کد ا نکه تمامی مسسسرا  خصوصری حد ره ةنکت

اسر. ا   پدسش قابرل طردح شون  که در ا   قوانی ، وظا ف و اه اف آنها به صداحر  کد ش   می

قانوج م  د ر خ ما  کروری  عنری اعمرال حراکمیتی  1ماد   آ ا ا   وظا ف جزو موارداسر که 

 را  3قانوج کانوج کارشناساج رسمی دادگستدی 4اسر  ا خید؟ بدای نمونه آ ا وظا ف مقدر در ماد  

 شود؟که وظا ف ا   نهادها را بدشمدد  اسر، حاکمیتی مهسوب می 0قانوج نظام پزشکی 1ماد  

                                                           
ا ااد  مینه ال م بردای تررکل و جرذب نیدوهرای  -ایف  ا   قانوج، اه اف هد کانوج به شدح   د اسر: 4. م ابق ماد  3

 -عر ایر در امرور مدبوطره، ب متخصص و متعه  به منظور ارازه، خ ما  کارشناسی و تالش در جهرر ترأمی  و تعمیم

تنظریم و ادار  امرور کارشناسراج عضرو در کارهرای  -اساج عضرو،  ج  داهم آوردج موجبا  تعایی علمی و تادبی کارشن

نظار  مسرتمد برد نهرو  عمرل و ر ترار کارشناسراج عضرو جهرر حصرول  -د مدبوط به کارشناسی در ح ود مقدرا ، 

ا ااد ارتباط و مبادیه اطالعا  تخصصی و  نی بی  کارشناسراج عضرو ا   -اطمیناج ا  حس  جد اج امور کارشناسی،    

 رعا ر مقدرا  موضوعه.طد ق شورای عایی کارشناساج با مسسسا  مرابه در سا د کرورها با

 -ایرف»باشر :   رد می شردح بره  روق اهر اف به باتوجه سا ماج و اختیارا  ا   قانوج بدخی ا  وظا ف 1. م ابق ماد  0

 تنظریم -برا امرور پزشرکی. ب مردتبط هاینامرهها و آزی نامه، طدحها، تصو بیوا ن و ت و   در تهیه اظهارنظد مرورتی

 و اعرالم و امور پزشرکی و به اشتی و آرا ری و آشامی نی و مواد خوراکی داروزی هایو آگهی تبلیغاتی هایدستورایعمل

 هایتابلوها و سدنسرخه رد کددجاستان ا به مدبوط صنیی خاص و ضوابط مقدرا  و تصو ب ت و   -. جربط ی مداجع به

 اعضراء موضروع مر اوم آمرو ش هایبدنامه اجدای -. دپزشکی و وابسته پزشکی حدف شاغل و پزشکاج پزشکی موسسا 

صرادر  -پزشرکی. هرر و آمو ش ، درماجبه اشر با ماو  و ار  پزشکی جامعه م اوم آمو ش قانوج در راستای قانوج ا  

 شراغلی  ایو حد ره صنیی تخلیا  به انتظامی رسی گی -قانوج. و ا   موضوع اعضاء سا ماج بدای عضو ر کار  مودجن

 مدجرع عنواج به پزشکی در مورد جدازم اظهارنظد کارشناسی -باشن .   را ن اشته عمومی جدازم عنواج که پزشکی حدف

 و جردازم غیدصرنیی تخلیرا  بره رسری گی در جهرر صرالح ی با مداجع همکاری -داها. ح دادگاهها و دادس به رسمی

 -. طربرط ی برا مداجرع راب ه در ا   مرورتی کارشناسی و اظهارنظدهای پزشکی به و وابسته پزشکی حدف به شاغلی 

 در جهرر ربط ی با مداجع همکاری - ی .در جامعه شکیپز و شسوج احتدام حیظ در جهر صالح ی با مداجع همکاری

، امر ادی خر ما  در ارازره ربرط ی با مداجرع همکاری -پزشکی.   و انترارا  و تهقیقاتی علمی های عاییر گستدش

 مررارکر -ء سرا ماج. ساعضرا و بسری  تررو ق ا  طد ق غیدمتدقبه و سوانن بدو  حوادث هنگامبه  و درمانی به اشتی

 «پزشکی... گدو  آمو شی هایبدنامه در ت و    عال
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ای شرباهتی ی اه اف و وظا ف مسسسا  خصوصی حد هتواج پاسخ داد که بدخا   ک جهر می

 1و ژ  ا نکه م ابق ص ر مراد  قانوج م  د ر خ ما  کروری ن ارن ؛ به 1با مصاد ق مقدر در ماد  

اقت ار و حاکمیر کررور اسرر و منرا ع آج بر وج  امور حاکمیتی اموری اسر که تهقق آج موجب

من ی ا  ا   خر ما  موجرب مهر ود ر بردای گددد و بهد مه ود ر شامل همه اقرار جامعه می

شود. در حایی که بدخی اه اف و وظا ف مقدر شر   در قروانی  مدبوطره بردای استیاد  د گداج نمی

ای رب ی به اقت ار و حاکمیر کرور ن ارن  بلکه اه اف صنیی آج ماموعه اسر کره مسسسا  حد ه

ا   مسسسا  یزوماً شرامل همره اقررار در راستای تعایی آج صنف مقدر ش   اسر. همچنی  منا ع 

شود. بدای نمونه، منا ع صن وق حما ر وکال و کارگرا اج دادگستدی  ا کانوج وکرال بره جامعه نمی

گرددد. امرا هرد  رک ا  شود که توانا ی گد ت  وکیل دارن ، میتدتیب  قط شامل وکال  ا ا دادی می

شرود د ر شامل همرة اقررار جامعره مریقانوج م  د ر خ ما  کرور ب وج مه و 1مصاد ق ماد  

 مانن  قانونگذاری، امور ثبتی، حیظ تمامیر ارضی، تدو   اخالق اسالمی و غید . 

قانوج مر  د ر خر ما  کرروری تمثیلری  1تواج پاسخ داد که مصاد ق ماد  ا  سوی د گد می

توانر  ود  کره مریبینی نما   ماد  موارد د گدی را به موجب سا د قوانی  پیش« م»اسر و در بن  

تهر شمول امور حاکمیتی قدار گیدد. ا  جمله ا   موارد، وظا ف حاکمیتی مقدر در قوانی  مدبروط 

سرالمر اداری و  قرانوج ارتقراء 3مراد  « ب»ای اسر. مضا اً ا نکه در بن  مسسسا  خصوصی حد ه

بخرری ا  وظرا ف صداحتاً تأکیر  شر   کره م رابق قروانی  و مقردرا   3114مقابله با  ساد اداری 

گیدد. ا  ا ندو، با توجره بره ایرزام قرانونی تمرامی اهر اف و حاکمیتی بد عه   ا   مسسسا  قدار می

 بینی بدای ا   مسسسا  جنبه حاکمیتی دارد.وظا ف پیش

دهن ؟ در نگا  اول، وقتری ا نکه آ ا ا   اشخاص اَعمال غید حاکمیتی نیز اناام مید گد پدسش 

گدی بدای تواج اَعمال تص یشود، نمیا   نهادها در قوانی  مدبوطه نگد سته میبه وظا ف و اه اف 

قانوج نظام پزشکی طیف وسیعی ا  وظا ف را بدای ا   سرا ماج  1ا   نهادها  ا ر. بدای نمونه ماد  

بینی کدد  اسر که تمامی آنها جنبه غیدانتیراعی و حراکمیتی دارنر  و در راسرتای مأمور رر پیش

  نهادها اسر. اما ا  طدف د گد، با   ا عراج کردد وقتری کره نهادهرای عمرومی دویتری و عمومی ا 

بینری گدی اناام دهن  و قانونگذار آج را به طور غیدمستقیم پریشتوانن  اعمال تص یغیددویتی می

ای کدد  اسر و اتیاقاً در ا   موارد مس وییر کییدی دارن ، به طد ق اویی مسسسا  خصوصی حد ره

گدی اناام دهن ، یذا در ا   موارد با   مس وییر کییدی داشرته باشرن . توانن  اَعمال تص یمینیز 

گیدد که قنری  امردی در راسرتای بدای نمونه کانوج وکال  ا نظام پزشکی ا  اعضاء حق عضو ر می

 بینی ش   حاکمیتی نیسر و منا ع آج نه تنها شامل عموم جامعههیچ  ک ا  وظا ف و اه اف پیش

رو، ا ر  اقر ام کره برا هر ف مرایی انارام شود. ا  ا  شود، بلکه شامل وکال و پزشکاج هم نمینمی
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گدی اسر. حال اگد کانوج وکال حق عضرو ر اضرا ی ا  وکرال شود، ا  مصاد ق بار  اعمال تص یمی

   نمود.تواج تهصیل مال ا  طد ق نامردوع را به ا   نهاد نسبر داد و آج را ماا ابگیدد، آ ا نمی

 

 ایتوجیه یا عدم توجیه مسئولیت کیفری اشخاص خصوصی حرفه. 2

ای با توجه به ا نکه عمومی غیددویتی و خصوصی صدف نیستن ، گیته ش  که اشخاص خصوصی حد ه

ترواج ماهیرر رو، مرییذا مرمول قوانی  م  د ر خ ما  کروری  را قرانوج تارار  نیسرتن ، ا  ا ر 

ظد گد ر که با توجه به هد  ک ا  آنها، مس وییر کییدی ا ر  اشرخاص قواعر  ای بدای آنها در ندوگانه

ترواج گیرر ا ر  اشرخاص خرارج ا  می« مسسسا  خصوصی»خاصی خواه  داشر. با توجه به عبار  

قرانوج مارا ا  اسرالمی  02دا د  شمول اشخاص حقوقی حقوق عمومی و بره تبرع آج تبصرد  مراد  

مأمور رر »مس وییر کییدی دارن . همچنی  با توجره بره عبرار   هستن . یذا در صور  ارتکاب جدم،

تواج ادعا کدد ا   اشخاص ا  آناا که مأمور به خ ما  عمومی هسرتن  و بره دنبرال نیرع می« عمومی

شخصی نیستن ، یذا ا  یهاظ ماهیر و ه ف دقیقاً مانن  اشخاص حقوقی حقوق عمومی هسرتن ، پرس 

« ب»گیدن . به و ژ  ا  آناا کره قانونگرذار در بنر  ذکور قدار میم 02تهر شمول معا یر تبصد  ماد  

صدحتاً ا   نهادها را مورد تصد ن قردار  3114قانوج ارتقاء سالمر اداری و مقابله با  ساد اداری  3ماد  

داد  و ا  یهاظ  ساد اداری و تبعا  جدم ارتکابی، آنها را مانن  اشخاص حقروق عمرومی قلمر اد کردد  

 اسر. 

گیردد بره مرواردی ماننر  در خصوص جدا می که تهر عنواج  ساد قدار می 3ی نمونه در ماد  بدا

رشاء، ارتراء، اختالس، تبانی، سوءاستیاد  ا  موقعیر اداری و غید  اشار  کدد  اسر. در ادامه در مراد  

ه، مسسسره قانوج مذکور، تهر عنواج اشخاصِ مس ول ا   قانوج، در کنار نهادهرا ی ماننر  و ارتخانر 0

دار مأمور ر عمرومی اشرار  کردد  اسرر. ای عه  دویتی و شدکر دویتی، به مسسسا  خصوصی حد ه

به تصو ب رسی   اسر، امرا قرانوج مارا ا   3114قانوج ارتقاء سالمر اداری و مقابله با  ساد در سال 

 02تبصرد  مراد  و ع م اشار  به معا یر ا  ماا ا  ا   اشخاص در  3130اسالمی با تصو ب در سال 

شک و تدد   را در خصوص مس وییر کییدی ا   نهادها بیرتد کدد  اسر.   دا تبصد  مذکور، آخرد   

اراد  قانونگذار در خصوص اعمال ماا ا  و معا یر ا  آج برد نهادهرای عمرومی دویتری و غیددویتری و 

  اسر که ا ر  نهادهرا ای اسر. به بیاج د گد، میهوم مخایف تبصد  مذکور ا نهادهای خصوصی حد ه

 به طور م لق در هد جدمی مس وییر کییدی دارن .

قانوج قانوج ارتقراء سرالمر اداری غا رل برود و ا ر   3ماد  « ب»ا  ، نبا   ا  من وق بن   باوجود

 نهادها را به طور م لق دارای مس وییر کییدی دانسر؛   دا به موجب بن  مذکور ا   مسسسا  م ابق

دارن . ادار  حقوقی قو  قضرازیه نیرز در نظد ره  بد عه   را حاکمیتی وظا ف ا  بخری ،مقدرا  و قوانی 
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نظد را تأ یر  کردد  اسرر. علرر معا یرر همی   01/30/33130مورخه  0044/30/4مرورتی شمار  

اِعمرال حاکمیرر اسرر کره علرر مرورد اشرار  در  02اشخاص حقوقی حقوق عمومی در تبصد  ماد  

و هر ف دار وظا ف عمومی نیز وجود دارد و هرد دوی آنهرا در مبنرا ه  خصوص مسسسا  خصوصی ع

مرابه هستن ، یذا من قی نیسر که نهادهای اخیدایذکد مرمول معا یرر ا  مارا ا  در تبصرد  مراد  

ای کره ا   رک طردف شربیه نهادهرای با توجه به ماهیر دوگانة مسسسا  خصوصی حد هنباشن .  02

دال لری را یره  را علیره ا ر  ترواج شخاص حقوقی خصوصی هستن  میعمومی و ا  طدف د گد شبیه ا

 شود.مسسسا  در خصوص اِعمال ماا ا  بدشمدد که در ادامه به آنها اشار  می

 

 توجیه عدم مسئولیت کیفری .1. 2

تد   دییل بدای توجیه ع م ماا ا  ا   اشخاص، ماهیر وظا ف عمرومی و حراکمیتی آنهرا شا   مهم

ی را در قبال ارازه خ ما  عمومی بد عه   دارن . با   د   که آ ا ماا ا  ا ر  اشرخاص باش  که تکاییی

توان  ارازه خ ما  عمومی را مختل کن ؟ همچنی  نظم عمومی نیز قابل بهث اسر. نظم عمرومی و می

خ ما  عمومی ارتباط نزد کی با هم دارن ؛ ب    شدح کره اخرالل در ارازره خر ما  عمرومی قگونره 

شود؟ در ادامه بهث، یزوم ت اوم ارازه خ ما  عمومی که خرود مق مره خالل در نظم عمومی میباعث ا

 شود.ای بهث میحیظ نظم عمومی اسر به عنواج دال ل ع م ماا ا  مسسسا  خصوصی حد ه

 

 ارائه خدمات عمومی .1. 1. 2

نای حقوق اداری و عنواج سنگ بخ ما  عمومی  کی ا  میاهیم بنیاد   در حقوق عمومی اسر که به

شود. قانوج اساسی جمهوری اسالمی ا رداج ها در کرورهای مختلف ا  آج  اد می لسیه وجودی دویر

ام، وظا یی مانن  ا ااد امکانا  آمو شی را گاج، ر ا ، ر رع  قرد، نیز در اصول سوم، بیسر و نهم و سی

   دویرر قردار داد  اسرر )واعظری و بدخورداری تمام ا داد جامعه ا  خ ما  تأمی  اجتماعی را بد عه

ان  ا  آناا ی که ا   موارد ا  مصاد ق برار  خر ما  عمرومی هسرتن ، (. بدخی گیته30: 3136ایبد ی،

                                                           
باشرن  کره دار مأمور رر عمرومی، مسسسرا  غیددویتری میای عهر  مسسسا  خصوصی حد ه». م ابق نظد ه مذکور 3

می دادگسرتدی، م ابق قوانی  و مقدرا  ، بخری ا  وظا ف حاکمیتی را بد عهر   دارنر ؛ نظیرد کرانوج کارشناسراج رسر

 «.سا ماج نظام پزشکی، سا ماج نظام مهن سی، کانوج وکال
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)امامی و استوارسرنگدی،  3های اداری دویر دانسرتواج ا   میهوم را  کی ا  مبانی وجودی دستگا می

3133 :10  .) 

هرا و نیا هرای متنروع و همچنری  رشر  رو ا رزوج نقرش با توجه به تهوال  جوامع، پیش آمر ج

هرا تد خ ما  به شهدون اج، وجود با وهای کمکری بردای دویررها و نیز ارازه م لوبکارکددهای دویر

هرای ها و نهادهای عمرومی غیرد دویتری ا اراد و در کنرار دسرتگا رو، سا ماجکدد. ا  همی اقتضاء می

هرای عمرومی، ترابعی قواع  حاکم بد ا   نهادها با توجه به مأمور ر دار امور عمومی ش ن .دویتی عه  

االجدا بودج اَعمال حقوقی ادار  اسر ا  قواع  حاکم بد حقوق عمومی. در حقوق عمومی  کاانبه و ال م

خورد و اخیرداً نیرز مسر وییر کییردی اصل اسر. ا   وضع در تمامی روابط حقوقی ادار  به قرم می

)عبر ایلهی و  دا مهرد،  تأثید ماهیر خاص حقوق عمومی قدار گد ته اسری تهراشخاص حقوق عموم

قانوج ماا ا  اسالمی، با درک اهمیر ا ر  موضروع کره  02گذار در تبصد  ماد  ( و قانوج001: 3131

کنر ، ا ر  اشرخاص را ا  اِعمرال ماا ا ، ارازه خ ما  عمومی در نهادهای حقوق عمومی را مختل می

 کدد  اسر.ماا ا  معاف 

که باوجود تأسیس نهادهای عمومی دویتی و غیددویتی، با توجه به حام گسرتدد  خر ما   اشار  ش 

ها، عالو  برد نهادهرای  روق، در ا رداج تد بدای دویرعمومی و تخصصی ش ج امور و ظهور وظا ف اساسی

وجود ا نکره دار مأمور ر عمرومی تأسریس شر ن  و برامسسسا  ج   ی به نام مسسسا  خصوصی عه  

دهنر . آن رور کره ا  نرام ا  خصوصی هستن ، ا  سوی دویر و به جانرینی ا  آج خ ما  عمومی ارازه می

شود، ماهیر وجودی آنها ارازه خ ما  عمومی اسر و بره ا ر  دییرل تررکیل ا   مسسسا  استنباط می

ما  عمرومی را بره شون  که با   در بدخی موارد به جای دویرر اَعمرال حراکمیتی  عنری همراج خر می

بخری ا  وظا ف حاکمیتی خود را بره ا ر  مسسسرا  واگرذار کردد  شهدون اج ارازه کنن . در ا ناا دویر 

رو، ماا ا  ا   اشخاص موجب اخالل در ارازه وظا ف و خ ما  عمومی به شهدون اج خواهر  اسر. ا  ا  

 وییر کییدی باشن .بود و ناقار با   ا   اشخاص نیز در صور  ارتکاب جدم،  اق  مس 

ال م به  کد اسر حقوق ا داج در خصوص مسر وییر کییردی کارمنر اج نیرز بره معیرار خر ما  

ای داشته اسر؛ با ا   توضین که کارمنر اج را تهرر عنرواج مرأمور   بره خر ما  عمومی توجه و ژ 

عمرومی  عمومی به رسمیر شناخته و بد اساس معیار شکلی )راب ره اسرتخ امی برا دویرر(، مرأموراج

                                                           
. شا   به همی  دییل اسر که بدخی حقوق اناج  دانسوی حق حاکمیر دویر را انکار و حاکمیرر را برد پا ره خر ما  3

ارام خر ما  کنن  و معتق ن  که ق ر  و حاکمیر وقتی مردوع اسر که دویر، ا   ق ر  را بدای انعمومی بدرسی می

 (.3: 3111موردنظد عمومی به کارگیدد و در اناام وظا ف قانونمن  باش  )مستمنی، 



 344 (22)ایپپی  ، 9311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ... ایمسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرهف

 

   

قرانوج ترر     1بدای مثال، ماد   3کن .کارمن  ا  غید کارمن  )اشخاص حقوق خصوصی( را متما ز می

هرد  رک ا  مرأمور   بره خر ما   3164ماا ا  مدتکبی  ارتراء و اختالس و کالهبردداری مصروب 

عمومی، خوا  رسمی و خوا  غید رسمی و پیمانی در صور  وصرول وجره  را بدداشرر وجره مررمول 

دا م اختالس و ارتراء قدار داد  اسر و هیچ توجهی به اعمال حراکمیتی  را غیرد حراکمیتی نکردد  ج

اسر، بلکه معیار را مأمور به خ ما  عمومی قدار داد  اسر حتی اگد آج کارمن  غیدرسمی و قداردادی 

ی و رو، امد خر ما  عمرومی موجرب تررابه کارکنراج رسرم(. ا  ا  031و  001باش . )همچنی  مواد 

هرای خصوصری غیدرسمی در مس وییر کییدی اسر که همی  امد آنها را ا  ا داد غیدکارمنر  و بخرش

کن . بدای مثال، اگد  ک شدکر بخش خصوصی وجهی در ا ر کن  در مقدرا  کییردی ا رداج ج ا می

قوج مأمور به خ ما  عمومی نیسر، عمل وی ارتراء نیسر. قنری  معیراری شا سرته اسرر کره در 

دار وظا ف عمومی نیز مورد توجه قدار گیدد؛ با ا ر  توضرین یر کییدی اشخاص خصوصی عه  مس وی

ماننر  اشرخاص که قوج ا   مسسسا  مأمور به خ ما  عمومی هستن  مس وییر کییردی آنهرا با ر  

حقوق عمومی باش . همچنی  با همی  است الل با   گیر که جدا م کارکناج آنها نیز مرمول عنراو   

ارتراء و مانن  آج باش  قوج مأمور به خ ما  عمومی هستن  که خ ما  آنها جنبره دازمری  اختالس،

دارد نه موقتی. به عبار  د گد، در خصوص کارمن اج، معیار مأمور به خ ما  عمومی بردای مسر وییر 

کییدی مالک قدار داد  ش   اسر و شخص با توجه ا   معیار ممک  اسرر مررمول جردا م کارکنراج 

شود. اما بدای مس وییر کییدی اشخاص حقوقی به ا   معیرار انن  اختالس و ارتراء و غید  میدویر م

 رس  ا  د  گا  قانونگذار مغیول مان   اسر. قن اج توجه نر   و به نظد می

با ا   توضین که در قانوج ماا ا  اسالمی با اشخاص حقوقی مأمور به خ ما  عمومی دو بدخورد 

بدای اشخاص حقوقی دویتی و عمومی و غیددویتی در موارد حراکمیتی )مرأمور بره ج اگانه ش   اسر. 

ای کره مرأمور بره خر ما  خ ما  عمومی( مس وییر کییدی قازل نیسر، اما بردای مسسسرا  حد ره

 عمومی هستن ، در تمامی جدا م مس وییر کییدی قازل اسر. 

مومی به عنواج  ک معیرار تررخیص ال م به  کد اسر در کرورها ی مانن   دانسه معیار خ ما  ع

سا مانی به کار ر ته و قاضی در هد مورد و قضیه کره شرخص حقروقی را در مقرام ارازره  رک خر مر 

کنر . عمومی بیاب  آج را  ک مسسسه عمومی و یذا آنها را مرمول بدخی قواع  حاکم بد آنها قلم اد می

شخص حقوق خصوصری اسرر. امرا بنرابد بدای مثال، صن وق بیمه تأمی  اجتماعی در ا   کرور،  ک 

رأی شورای دویتی  مانی که ا   شخص در مقام ارازه خ مر عمومی قدار دارد، همچوج  رک شرخص 

                                                           
قانوج راجع به مهاکمه و ماا ا  مأمور   به خ ما  عمومی، ا   مأمور   کسانی هستن  که بره  1. مستنبط ا  ماد  3

و باتوجره بره  شون و غیدکارمن ( تقسیم میارازه خ ما  همگانی اشتغال دارن  و به دو دسته رسمی و داوطلب )کارمن  

 گددن .آج مرمول مقدرا  کییدی مدبوطه اعم ا  جدا م اختالس و خیانر در امانر و غید  می
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توانر  حقوق عمومی و بدخوردار ا  قواع  و ژ  آج خواه  بود. قنی  معیاری در حقروق ا رداج نیرز مری

عی خراص در مقرام ارازره خر ما  مالک عمل قدار گیدد. بدای نمونه وقتی نظرام مهن سری در موضرو

-عمومی اسر با   مانن   ک شخص حقوق عمومی با آج بدخورد شود. امرا مقردرا  موجرود و تقسریم

بن ی ا   نهادها به دویتی، عمومی غیددویتی و خصوصری و تصرد ن بره آج در قروانی  مختلرف ماننر  

. مقام قضا ی نیز با   مه ود بره ده ق.م.ا اجا   قنی  بدخوردها ی را نمی 02ق.م.خ.ک و تبصد  ماد  

 نصوص قانوج بود  و در هماج راستا حدکر نما  .

در نها ر ا  آناا که بخری ا  وظا ف حاکمیتی دویر  عنری ارازره خر ما  عمرومی بره نهادهرای 

دار وظا ف عمومی واگذار ش   اسر و در نتیاره ا ر  نهادهرا در راسرتای اصرل تر اوم خصوصی عه  

کن  که ا   اصل به عنواج  کی ا  اصول مهم خ ما  عمومی برا توجره بره می خ ما  عمومی حدکر

ا نکه نیا  مددم به در ا ر خ ما  به طور پیوسته وجود داشته و مه ود بره مق رع  مرانی مرخصری 

-نیسر. تأمی  ا   نیا  ا  سوی نهادهای مدبوطه نیز با   به طور مستمد صور  پذ دد. یذا ماا ا  بری

باشر . قردا کره اقر اماتی اشخاص آشکارا با اصل ت وام خ ما  عمومی در تعارض می قی  و شدط ا  

توان  در ارازه خ ما  به نهو م اوم مانن  ماا ا  و ص ور قدارهای تأمی  کییدی بدای ا   اشخاص می

و م لوب و شا سته، تأثید منیی گذاشته و بستدسا  تعلیق و تع یلی خ ما  عمومی شود که بره نوبره 

 توان  موجب اخالل در نظم عمومی شود.می خود

 

 نظم عمومی .2. 1. 2

شود که ا  طد ق قوانی  و مقردرا  بردای بدقرداری نظم عمومی در  ک تعد ف ساد  به نظمی گیته می

شرود  را م رابق تعد یری د گرد، بره آسا ش و امنیر در حو ۀ عمومی در س ن کالج کرور بدقدار می

: 3114قی تضمی  کنن   منا ع اشخاص و اموال گیتره شرود )کاتو  راج، ماموعه نهادها و  قواع  حقو

شود ارتباط نظم عمومی با منا ع و مصاین عایی و بنیادی جامعره (. آنچه ا  ا   تعار ف استنباط می00

ای اسر که همه ا داد با   آج را مهتدم شمدد  و تااو  به آج غیرد ممکر  اسر و طبیعر آج به گونه

توانر  شرامل مصراد ق (. منا ع و مصاین بنیادی جامعره مری31 – 34: 3136همکاراج، باش  )قلبی و 

قانوج م  د ر خ ما  کروری مانن  تمامیر ارضی، قانونگذاری، امرور ثبتری، اسرتقدار نظرم و  1ماد  

امنیر، امور پزشکی و به اشر عمومی و ا  ا ر  قبیرل باشر  کره در نها رر باعرث امنیرر و آسرا ش 

شود. امنیر و آسا ش نیز  کی ا  عناصد سنتی نظم عمومی اسرر. آسرا ش عمرومی بره شهدون اج می

میهوم نبود هدگونه آ ار و ناراحتی در جامعه اسر که ا  ح ود متعارف و عادی  ن گی در جامعه خارج 

(. ا ر  عنصرد 314: 3132گددد )عباسی، باش  و جلوگیدی ا  اق اما  مخل آسا ش مددم را شامل می

گیدد. به بیاج د گرد، هرد نهرادی ها و نهادهای دویتی را در بد میی، طیف وسیعی ا  سا ماجنظم عموم
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ق.م.خ.ک برد عهر   دارد، ترأمی  کننر   و  1که مأمور به خ ما  عمومی اسر و  کی ا  وظا ف مراد  

، تضمی  کنن   آسا ش عمومی اسر. حال اگد در انارام وظرا ف ا ر  نهادهرا ماننر  نیردوی انتظرامی

ارستاج و غید  اخالیی ا ااد شود، آسا ش عمومی و به تبع آج نظرم عمرومی مخترل خواهر  شر . بیم

قانوج مقابله با  ساد بدخی وظرا ف حراکمیتی دویرر را برد عهر    3ای هم م ابق ماد  نهادهای حد ه

ه دارن  که ا   وظا ف حاکمیتی هماج ارازه خ ما  عمومی توسط دویر  ا نهادهای وابسته دویر  ا بر

 موجب قانوج اسر. 

ماا ا  ا   اشخاص به معنی اختالل در ارازه خ ما  عمومی در عمرل خواهر  برود و وقتری کره 

خ ما  عمومی ارازه نرود اویی  نتیاه آج اخالل در در نظم عمومی خواه  برود.   ردا بیراج شر  کره 

ییره دویرر بره ترد   وظ لسیه وجودی دویر ارازه خ ما  عمومی و ت اوم آج اسرر. حرال اگرد مهرم

آنهرا را درستی اناام نرود، در نها ر نظم عمومی مختل خواه  ش . به عبار  د گد، اگرد بره راحتری 

-مهاکمه و ماا ا  کدد  ا هد ماا اتی مانن  مصادر  و انهالل در خصوص آنها قابل اِعمال باش ، نمری

ان ، به درستی انارام دهنر ، توانن  خ ما  عمومی را که به موجب قانوج ا  طدف دویر به عه   گد ته

یذا آسا ش عمومی و به تبع آج نظم عمرومی مخترل خواهر  شر . بردای نمونره  ردض کنیر  کرانوج 

کارشناساج رسمی دادگستدی در صور  ارتکاب جدمی با رعا ر شدا ط قانونی منهل  را بردای مر تی 

وقی دادگسرتدی بره نظرد های کییدی و حقربسته شود. ا   در حایی اسر که امدو   بسیاری ا  پدون  

توان  ب وج اخذ نظرد تخصصری کارشناسری رأی صرادر شود. مقام قضا ی نمیکارشناس ارجاع داد  می

های دادگستدی نیز منتهی به ص ور حکم نخواه  ش  و  را اگرد احکرامی کن . در قنی  حایتی پدون  

م عمرومی خواهر  برود. صادر شود، غیدتخصصی و ناعادالنه خواه  برود کره نتیاره آج اخرالل در نظر

همچنی  اسر سا ماج نظام پزشکی و نظام مهن سی. به بیراج د گرد، همانگونره کره مارا ا  نیردوی 

ها و مادمی  خواه  بود و نظم عمومی مخترل خواهر  نظمیانتظامی به معنی اختالل در بدخورد با بی

 ای نیز همی  خواه  بود.ش  نتیاه ماا ا  مسسسا  خصوصی حد ه

 

 وجیه مسئولیت کیفریت .2. 2

که در خصوص ماا ا  اشخاص حقوقی حقروق عمرومی وجرود  بدخی ا  ا دادا  مانن  دور در ماا ا 

ای، در مرورد آنهرا وجرود نر ارد و قبرول دارد، با توجه به ماهیر تررکیل مسسسرا  خصوصری حد ره

شرخاص در  ا   رک کن . به و ژ  ا نکه ا ر  اتد میمس وییر کییدی بدای ا   اشخاص را قابل توجیه

مسسسه خصوصی هستن  و هیچ وابستگی به دویر ن ارن ، یذا قازل بودج به ع م مس وییر کییدی آنها 

ممک  اسر باعث به وجود آمر ج احسراس تبعری  و نارضرا تی شرود. در ادامره بره مروارد تروجیهی 

 شود.ای پدداخته میمس وییر کییدی مسسسا  حد ه
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 عدم تبعیض .1. 2. 2

ترواج رعا رر اصرل تسراوی و پدهیرز ا  اِعمرال هدگونره ال ل مهم ماا ا  ا   اشخاص را می کی ا  د

تبعی  نسبر به سا د اشخاص حقوق خصوصی دانسر. اصل تساوی در بدابد قانوج  ک اصل پذ د تره 

ش   و سنتی حقوق اسر که به موجب آج همه اشخاص در مقابل قانوج مساوی هسرتن  و در صرور  

وییر کییدی دارن . هدقن  ا   اصل در ابت ا در خصوص اشخاص حقیقی ظهور پیر ا ارتکاب جدم مس 

کدد  اسر ویی هیچ منعی ن ارد در خصوص اشخاص حقوقی نیز پذ د ته شود تا در مورد آنها قازل بره 

ای در هرد حرال  رک شرخص حقروق خصوصری تبعی  نباشیم. ا  آناا که مسسسا  خصوصی حد ه

-باشن ، یذا ا  نظد ماهیر با سا د اشخاص حقوق خصوصی مانن  شدکرنمیهستن  و وابسته به دویر 

نهاد بدابرد اسرر و در های مددمهای تااری  ا مسسسا  غید انتیاعی ا  قبیل نهادهای خید ه و سا ماج

صور  ارتکاب جدم با   مس وییر کییدی داشته باش . به و ژ  ا  آناا که اشخاص حقروق عمرومی بره 

لوگیدی ا  تضعیف ش ج در جامعره و بهرث دور در مارا ا   اقر  مسر وییر کییردی دال لی مانن  ج

ای را مسثتنی ب انیم. همانگونره کره در خصروص اعمرال هستن ، پس دییلی ن ارد که مسسسا  حد ه

ها نیز قنی  اسر. بدای مثال، در دعاوی علیه دویر،  قط د واج عر ایر اداری صراین صالحیر دادگا 

-های تااری، دادگا ای مانن  شدکراما بدای شکا ر علیه مسسسا  خصوصی حد هبه رسی گی اسر. 

صرداحتاً  قرط اشرخاص حقروق  02های عمومی صاین به رسی گی هستن . مضا اً ا نکه تبصرد  مراد  

 عمومی را مستثنی کدد  اسر.

 

 حمایت از بزهدیده  .2. 2. 2

نقرری اسرر کره آنهرا بره واسر ة  ایجنبه د گد اهمیر مس وییر کییدی مسسسا  خصوصی حد ره

توانن  در بزه  ر گی شرهدون اج داشرته باشرن . برا توجره بره ا نکره مسسسرا  شاج میجا گا  قانونی

ای با ا داد   ادی در جامعه در ارتباط هستن  و به و ژ  ا نکه به خاطد جا گا  قرانونی و خصوصی حد ه

-تد وارد معامله و قدارداد مریکنن  و راحرمی های عمومی، شهدون اج اعتماد بیرتدی به آناجمأمور ر

شون ، ا   احتمال وجود دارد که در صور  انهداف ا   مسسسرا  ا  مسرید قرانونی، عر   بیررتدی ا  

رو، برا توجره (. ا  ا ر 0012 -0010: 3133ابدن آبادی، ا داد جامعه مورد بزه   گی قدار گیدن  )نایی

و جهر حما ر ا  بزه   گاج، ضردور  دارد کره ا ر  اشرخاص میزاج گستدد  بزه   گی جدا م آنها 

دار مأمور ر عمومی هسرتن ؛  عنری مس وییر کییدی داشته باشن . مضا اً ا نکه مسسسا  مزبور عه  

ترواج باش ، به آنها واگذار ش   اسر و به راحتی میا نکه بدخی وظا ف دویر که اتیاقاً حازز اهمیر می

 جدا م   ادی را مدتکب ش .ها در یوای ا   مأمور ر
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ای در خصوص جدا م ارتکابی، همچنی  با   توجه داشر که ع م مس وییر کییدی نهادهای حد ه

باعث ناامی ی بزه   گاج ا  دستگا  ع ایر کییدی خواه  بود. در صورتی که بزه   گاج موضوع جردم 

نر  ممکر  اسرر درصر د احقراق ا  سوی ا   نهادها واقع شون  و نتوانن  به مداجع کییدی شکا ر کن

خرواهی و شرکا ر های غید قانونی و به سبک دادگستدی خصوصی شون . ع م استماع تظلمحق ا  را 

و ژ  ا نکره دویرر بره طرور بزه   گاج ممک  اسر موجب تادی ارتکاب جدم ا ر  نهادهرا شرود؛ بره

توان  نظرم ا  جهر د گدی میمستقیم بد آنها نظارتی ن ارن  و ع م استماع شکا ر آناج در دادگستدی 

 عمومی را مختل کن . 

 

 سلب اعتماد عمومی .1. 2. 2

گدا اج تعقیب و ماا ا  بزهکاراج به ا   دییل قابل توجیه اسر که منا ع جامعه حکرم ا  د  گا   ا   

(. 30: 3130کن  در بدابد بزهکاراج ا ستاد و آنها را به سزای عمل خود رسان  )به نقرل ا  جعیردی، می

شود، بلکه مهاکمه و مارا ا   ا    اجتماعی در ا   میهوم تنها با ماا ا  اشخاص حقیقی تأمی  نمی

شود. با توجره بره ا ر  د ر گا  اشخاص حقوقی نیز عی   ا    اجتماعی اسر و حتی بیرتد تأمی  می

ای به ا ر  دییرل مهرم اسرر کره ا ر  مسسسرا  تواج گیر که ماا ا  مسسسا  خصوصی حد همی

دهن . حال اگرد در اثنرای گیدن  و اعمال خود را در پوشش آج اناام میموجود ر خود را ا  قانوج می

کن  و باعث سلب اعتمراد دار میا   اعمال مدتکب جدمی شون  بیش ا  هد قیز جا گا  قانوج را خ شه

ج  را عوامرل اجردای عمومی به قانونگذار خواه  ش ؛   دا شهدون اج علر ارتکاب جدم علیه خود را قانو

کردد. همچنری  مسسسرا  خصوصری دانن ، در حایی که ا   قانوج با   ا  آنراج حما رر مریقانوج می

ای مصاد ق   ادی در جامعه دارن ؛ اگد  کی ا  آنها مدتکرب جدمری شرود و واکرنش مناسربی ا  حد ه

خواهر  شر  بلکره سوی جامعه صور  نگیدد، نه تنها باعث تادی ارتکاب جدم سا د مسسسا  مررابه 

رو، مس وییر کییدی مسسسا  خصوصری رود. ا  ا  اعتماد عمومی جامعه نیز نسبر به آنها ا  بی  می

ای دارای ای ا  دو منظد تأمی  و حیظ اعتماد به قانونگذاری و سرا د مسسسرا  خصوصری حد رهحد ه

  ا    اجتماعی اسر.

 

 های قابل اعمال مجازات. 1

بینی کدد  اسر. با توجه بره نوع مها ا  بدای اشخاص حقوقی پیش 4اسالمی قانوج ماا ا   02ماد  

دار خ ما  عمومی به عنواج  کی ا  استثنازا   کرد ا نکه در تبصد  ا   ماد ، اشخاص خصوصی عه  

نر   اسر، ظاهداً ا   اشخاص در صور  ارتکاب هد جدمی مس وییر کییردی دارنر  و برا عنا رر بره 

ها با توجه به نوع جدم ارتکابی قابل اعمال اسر. بدای نمونه، اگرد تمامی ا   ماا ا ظاهد ماد  مذکور، 
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نهادی مانن  کانوج وکال منهصداً به سمر ارتکاب جدم تغیید مسید دهر ، برا توجره بره ایرزام قرانونی، 

مصادر  کل اموال  ا انهالل صادر نما   که در عمل مرکالتی مانن  اخالل در نظرم دادگا  با   حکم به 

 آورد. عمومی و غید  را به وجود می

هرای نرابودگد، مرایی، تواج در قهار دسته ماا ا را می 02های ماد  بن ی، ماا ا در  ک تقسیم

(. در ا   قسمر، نهو  اعمرال 333: 3134مه ودکنن   و سایب حیثیر قدار داد )پوربا دانی و سییی، 

 گددد.ها و مرکال  احتمایی بدرسی میهد  ک ا  ا   ماا ا 

 

 های سالب حیاتمجازات. 1. 1

ماا ا  نابودگد مواردی مانن  انهالل و تع یلی دازم شخص حقوقی اسر که به حیا  شخص حقوقی 

هرای ، به معنی اتمرام کلیره  عاییررده . ا  آناا که اثد ماا ا  تع یلی دازم همانن  انهاللخاتمه می

-بینی ماا ا  انهالل بسن   کدد  و تع یلی دازم را در شرمار مارا ا شدکر اسر، قانونگذار به پیش

بنر ی، درجره  رک و بره عنرواج های اشخاص حقوقی  کد نکدد  اسر. ماا ا  انهالل ا  یهاظ درجه

قرانوج مارا ا  اسرالمی  00بره مراد   شود و با توجهتد   ماا   اشخاص حقوقی قلم اد میسنگی 

برا وجود آمر    را بدای ارتکاب جدم، به»تنها وقتی قابل اعمال اسر که شخص حقوقی  3130مصوب 

نظد « انهداف ا  ه ف مردوع نخستی ،  عاییر خود را منهصداً در جهر ارتکاب جدم تغیید داد  باش .

شون ، یذا غیدممک  وجب قانوج ترکیل میدار مأمور ر عمومی به مبه ا نکه مسسسا  خصوصی عه  

گا  در خصوص آنها صر ق نخواهر  اسر ا   اشخاص بدای ارتکاب جدم تأسیس شون  و ا   مورد هیچ

کدد. اما  دض دوم ماد  مذکور ب    شدح که اشخاص مذکور منهصداً  عاییرر شرخص حقروقی را بره 

نه هیأ  م  د  کانوج وکال بعر  ا  انتخراب سمر ارتکاب جدم تغیید دهن ، امکاج تهقق دارد. بدای نمو

ش ج توسط اعضای کانوج و ب وج قص  اناام هد کار قانونی د گد، به قص  کالهبدداری و تهصیل مرال 

انارام نامردوع، مبایغی را ا  اعضا به منظور ص ور  ا تم    پدوانه بگیدن ، ب وج ا نکره در عمرل قصر  

  کرور خارج شون . در ا   صور  با توجه به ایزام قانونی ماد  قنی  کاری را داشته باشن  و سداناام ا

بر  هی اسرر  3ایذکد و جنبه آمدانه بودج آج، دادگا  با   حکم به انهالل کانوج وکال صادر نما ر .اخید

آورد و منارد بره اخرالل در نظرم که ص ور قنی  حکمی در عمل مرکال   داوانی را بره وجرود مری

ها بدای گد ت  وکیل برا اگد نهادی مانن  کانوج وکال منهل شود طد ی  پدون  عمومی خواه  ش .   دا 

                                                           
قرانوج مارا ا   00. در خصوص ایزام  ا اختیار دادگا  به انهالل  ا مصادر  کل امروال قنانچره  کری ا  شردوط مراد  3

   دارن  که ماد  به صور  مبهم تنظیم ش   اسر؛ یریک  نبا ر  مراد  مرذکور را مهقق باش ، بدخی عقی 3130اسالمی 

هم حاکم دانسر؛ یذا ماد  ظهور در ایرزام  00ا   قانوج تیسید کدد و تخیید موجود در آج ماد  را در ماد   02  ل ماد  

 (.332: 3134اد ،  مااب و ر یعدارد. اگدقه  نظد د گد مبنی بد اختیار هم خایی ا  وجه نیسر )موسوی
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هرا هرم بسریار کنر  و حتری در مرواردی غیردممک  مرکل مواجه خواهن  ش  و رون  دادرسی پدون  

خواه  ش . مضا اً ص ما    ادی به اعضای آج نهاد  عنی وکال وارد خواه  شر  و ممکر  اسرر بردای 

رو، بدای جلوگیدی ا  قنری  صر ما  و آثرار نراگواری با ر  ا  دسر دهن . ا  ا  همیره شغل خود را 

ای مهر ود شرود و هماننر  اشرخاص ها ی در خصوص مسسسا  خصوصی حد هاعمال قنی  ماا ا 

« ب»بدخوردار شون . به و ژ  ا نکه ا   اشخاص م رابق بنر   02حقوق عمومی ا  معا یر تبصد  ماد  

 م رابق کره باشرن مری غیددویتری مسسسا  »...سالمر نظام اداری و مقابله  ساد قانوج ارتقاء  3ماد  

 عنری ا  یهراظ مبنرای تررکیل ماننر  « دارن . بدعه   را حاکمیتی وظا ف ا  بخری مقدرا ، و قوانی 

اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستن  که در تبصد  مذکور به دییل اعمال وظا ف حاکمیتی ا  تهمرل 

دار وظا ف عمومی نیز در موارد اعمال ن . نکته مهم ا نکه مسسسا  خصوصی عه  ماا ا  معاف هست

حاکمیتی با   در صور  ارتکاب جدم ا  تهمل هدگونه ماا ا  معاف شون   و در سا د مروارد نیرز بره 

ال م به  کد اسرر در بدخری  3گیته نبا   ماا ا  انهالل در خصوص آنها قابل اعمال باش .دال ل پیش

 Miljkovicتوان  شخص حقوقی را ا  ا ااد نما ن گی ج    بدای م تی منع کن  )، دادگا  میکرورها

& Bozic, 2016: 176) ای قابلیرر اعمرال که ایبته ا   مورد هم در مورد مسسسا  خصوصی حد ره

شون  که  رک خر مر عمرومی را ن ارد،   دا همانگونه که بیاج ش  ا   اشخاص به ا   دییل ا ااد می

 ک شهد  ا من قه به موجب قانوج ارازه کنن  که با   ت اوم داشته باشرن ، پرس وقتری بره موجرب  در

تواج با حکرم دادگرا  ا  ای ال م باش  نمیقانوج تأسیس  ک شعبه بدای ارازه خ ما  عمومی در من قه

 آج جلوگیدی کدد.

 

 های مالیمجازات .2. 1

شامل مصادر  کل امروال و جرزای  3130سالمی مصوب قانوج ماا ا  ا 02های مایی در ماد  ماا ا 

دار وظا ف عمومی ممکر  اسرر شود. اعمال هد  ک ا  ا   موارد بد اشخاصی خصوصی عه  نق ی می

 شود.اثدا  مختلیی در عمل داشته باش  که در دو قسمر ج اگانه بدرسی می

 مصادره کل اموال .1. 2. 1

توان  مارا اتی مناسرب و ه ف آنها کسب سود اسر، می ا   ماا ا  بدای اشخاص حقوقی تااری که

ای نره تنهرا با دارن   باش . اما در خصوص اشخاص حقوقی غیدتااری  را مسسسرا  خصوصری حد ره

                                                           
 حقروق حقروقیِ مورد اشرخاص در را انهالل ماا ا   دانسه، جزای قانوج 313 -13 مادۀ 3 بن ال م به  کد اسر که . 3

: 3134دان  )به نقل ا  پوربرا دانی و سرییی، نمی اعمال قابل صنیی هایاتهاد ه نیز و سیاسی هایگدو  و احزاب عمومی،

331.) 
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متناسب نیسر، بلکه موجب اخالل در نظم عمومی نیز خواه  ش ،   دا ا   ماا ا ، شرخص حقروقی 

کن . ا   در حایی اسر کره  عاییر آج را غید ممک  میده  و عمالً ادامه را در معدض نابودی قدار می

ای در قانوج ماا ا  اسالمی و عر م اشرار  بره مسسسرا  خصوصری حد ره 02با توجه به اطالق ماد  

تبصد  آج، مصادر  کل اموال به مانن  انهرالل بره عنرواج  رک مارا ا  و ایرزام قرانونی در مرورد ا ر  

 پذ د اسر.اشخاص امکاج

برا انهرداف ا  هر ف مرردوع نکه هیأ  مر  د   را نما نر   قرانونی ا ر  اشرخاص حتی با  دض ا 

نخستی ،  عاییر مسسسه را منهصداً در جهر ارتکاب جدم تغیید دهن ، حکم به انهالل  ا مصادر  کل 

اموال ا   اشخاص غیدمن قی اسر؛   دا نوع عضو ر هیأ  م  د   ا نما ن   قرانونی ا ر  اشرخاص برا 

قی متیاو  اسر. با ا   توضین که اعضای هیأ  م  د   ا نما ن   قرانونی مسسسرا  سا د اشخاص حقو

هرای دار وظا ف عمومی به موجب قرانوج و تهرر نظرار  دویرر  را سرا ماجای عه  خصوصی حد ه

شود که ا   اعضا با   قانوج مدبوطه آج نهاد را اجدا نما ن  و اگرد شرخص حقروقی، مدبوطه ترکیل می

ای داشته باش ، متعلق به شخصیر حقوقی آج نهاد اسر که تهرر نظرار  نهادهرای  هدرآم   ا سدما

. یذا مصرادر  3توانن  سهمی ا  آج بدای خود بدداشر نما ن   دبط قدار دارد و اعضای هیأ  م  د  نمی

-کن ، نها تاً موقعیر خود را ا  دسر مریای به آنها وارد نمیکل اموال  ا انهالل شخص حقوقی ی مه

رو، اثرد قنری  شرون . ا  ا ر دهن  که اهمیر خاصی ن ارد، قوج معموالً بدای م   موقر انتخاب می

ده ،   دا ا   نهادها وظا یی را به عه   دارنر  کره ها ی مستقیماً جامعه را تهر تأثید قدار میماا ا 

شرخص حقروقی  جنبه عمومی دارد. اما اشخاص حقوق خصوصی با توا ق اعضاء و به موجب اساسنامه،

ای داشرته کن  و اگد درآم   را سردما هدهن  که هیچ سا ماج  ا نهادی بد آج نظار  نمیرا ترکیل می

رو، ماا ا  مصادر   ا انهالل مستقیماً متوجره آنهرا باش  متعلق به اعضای شخص حقوقی اسر، ا  ا  

    اشخاص کم تع اد هستن .توان  تأثیدگذار هم باش ، به و ژ  ا نکه معموالً اخواه  بود که می

 

 جزای نقدی .2. 2. 1

شرود در جزای نق ی مدتکب به پدداخر مبلغی پول به خزانه دویر بره عنرواج مارا ا  مهکروم مری

(. ا  آناا که اشخاص حقوقی معموالً با اه اف تاراری و کسرب سرود تررکیل 1/33، 3131)اردبیلی، 

ها با جنبه با دارنر گی تد   ماا ا ی  کی ا  متناسبشود و جدا م آنها جنبه مایی دارد، جزای نق می

( و حتی بعضی جزای نق ی بدای اشخاص حقوقی را معادل حربس بردای Fieberg, 1999: 87اسر )

                                                           
هدگونره بدداشرر  را تصردف »ا رر ا  وکرال و کارگررا اج دادگسرتدی مقانوج صن وق ح 34اد  . بدای نمونه م ابق م3

 «اسر. غیدقانونی ا  وجه  ا اموال صن وق در حکم اختالس  ا تصدف غید قانونی در اموال دویر
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( به و ژ  ا نکه میزاج آج ح اقل دو بدابد و ح اکثد قهار Puka,2015: 72ان  )اشخاص حقیقی دانسته

 بدابد اشخاص حقیقی اسر. 

ای را در صرور  توان  مسسسا  خصوصری حد رهقانوج ماا ا  اسالمی دادگا  می 02م ابق ماد  

ارتکاب جدم به جزای نق ی مهکوم نما  . جزای نق ی بدای ا   اشرخاص ا  دو جهرر قابرل بدرسری 

اسر.  ک جهر ا نکه ا   اشخاص با ه ف انارام وظرا ف عمرومی و حراکمیتیِ دویرر و بره صرور  

  و ه ف آنها کسب سود نیسر، یذا مهکوم کددج آنها به جزای نق ی قابل شونغیدانتیاعی ترکیل می

توان  جنبه با دارن گی داشته باش  و قه بسا جزای نق ی آنهرا را ا  انارام وظرا ف توجیه نیسر و نمی

دار وظرا ف رس  ا نکه اشخاص خصوصری عهر  تد به نظد میقانونی با  دارد. جهر د گد که قابل قبول

و صن وق مایی آنها ج ا ا  خزانه عمومی دویر اسرر.  3هاظ عواز  و مخارج مستقل هستن عمومی ا  ی

شرود کره من برق برا تعد رف در ا ناا جزای نق ی ا  شخص حقوقی وصول و به خزانه دویر وار ز می

خصروص اشرخاص حقروقی  جزای نق ی نیز اسر و همان ور که اشار  ش  ا داد دور در ماا ا  که در

ای وارد نیسر،. همچنی  مهکومیر ا   اشخاص به جرزای نسبر به مسسسا  حد ه اسر،دویتی وارد 

توان  موجب تریی خاطد بزه   گاج شود که ا  وقوع جدا م ا ر  نهادهرا صر ما  معنروی و نق ی می

ای را دارنر  کره جرزای نقر ی بینریها و درآم های قابل پیشان . مضا اً ا   نهادها، بودجهمادی د   

 وان  در اناام وظا ف آنها اختالل ا ااد کن .تنمی

ای دار مأمور ر عمومی به د ه شربههب  هی اسر در خصوص مهکومیر مسسسا  خصوصی عه  

تواج ا   اشخاص را در صور  احدا  راب ه سببیر بی  تقصید  ا قصور آنها و جنا رر وجود ن ارد و می

اب ه سببیر بی  ر تار شرخص حقروقی و جنا رر ارتکابی به پدداخر د ه مهکوم کدد. علر اشتداط ر

شرود. ارتکابی بدای مهکوم نمودج شخص حقوقی به د ه، آج اسر که جدم بی رک  مادی مهقق نمری

ده  ای اسر که  عل و نتیاه جدم را به هم پیون  میراب ه سببیر در رک  مادی ر ره دارد و واس ه

قنانچره راب ره »دارد ر ا   راسرتا مقردر مرید 34(. تبصد  ماد  11-10: صص 3110)نایب حسنی، 

علیر بی  ر تار شخص حقوقی و خسار  وارد ش   احدا  شود د ه و خسرار ، قابرل م ایبره خواهر  

ای، بلکره اشرخاص حقروقی حقروق م ابق اطالق ا   تبصد ، نه تنها مسسسا  خصوصری حد ره« بود.

حدا  سا د شدا ط به پدداخر د ه مهکوم کنن ، با اعمومی نیز حتی در مواردی که اعمال حاکمیر می

 خواهن  ش .

 

 

 

                                                           
 نظام پزشکی. قانوج 3قانوج کانوج کارشناساج رسمی دادگستدی و ماد   3قانوج وکایر، ماد   31. نگا  کنی  به ماد  3
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 مجازاتِ انتشار حکم محکومیت .1. 1

در خصوص  02های قابل اعمال در ماد  ها  کی د گد ا  ماا ا انترار حکم مهکومیر ا  طد ق رسانه

در  هرای تد  لری نامیر ؛ اگدقرهتواج آج را ا  انواع ماا ا اشخاص حقوقی اسر که ا  یهاظ ه ف می

(. ا   ماا ا  بد اشخاص حقروقی 161، 3132بن ی ش   اسر )نوربها، قایب اق اما  تأمینی هم دسته

-توان  آنها را در معدض ا  دسر دادج مرتد اج و مداجعاج قردار دهر  )علریگذارد و میاثد خاصی می

 (.  0/303: 3100آبادی به نقل ا  پوربا دانی و سییی، 

رسر  کره ای بره نظرد نمریبا وضعیر مسسسا  خصوصری حد رهدر خصوص تناسب ا   ماا ا  

تهمیل آج قن اج قابل انتقاد باش ،   دا مسسسا  مزبور در جامعه دارای رقیب نیستن  بلکه اشخاصری 

هرا نروعی رو، انترار حکم آنها در رسانهکنن ، ا  ا  هستن  که به موجب قانوج و ایزاماً اناام وظییه می

رسانی به مددم اسر و تأثیدی بد ا  دسر دادج مرتد اج و مداجعی  نر ارد و عاق ام در جهر حق اطال

هرای رقیرب ا  آج سوءاسرتیاد  ها  را شردکرهای تااری، رسانهای هم نیسر که مانن  شدکربه گونه

(. همچنی  ب نام کددج آنها نظم عمرومی را نیرز مخترل نخواهر  eser and etc, 1998: 250نما ن  )

دهری و کن ، بلکه حتی باعث ا رزا ش خر ما در ارازه خ ما  عمومی مرکلی ا ااد نمیکدد  ا ا نکه 

رعا ر مقدرا  در عمل خواه  ش . ا کار عمومی و بزه   گاج نیز برا اطرالع ا  مهکومیرر و مارا ا  

قنی  مسسسا  بزرگی احساس اجدای ع ایر، ع م تبعی  و ترریی خراطد بیررتدی خواهنر  کردد. 

 ها باعث با دارن گی عام نیز خواه  ش ؛ م اشخاص مذکور در رسانهمضا اً انترار حک

  دا ا   واقعیتی پذ د ته ش   اسر که ا داد به سهویر حاضد به ا  دسر دادج حیثیرر و آبردوی 

رو، قه ا داد حقیقی و حتی با اهمیتی بیرتد سرا د اشرخاص حقروقی برا مرراه   خود نیستن . ا  ا  

ها به خروبی متنبره ان ( در رسانهای )که به موجب قانوج تأسیس ش  اسامی مسسسا  خصوصی حد ه

(. ا  آنارا کره 302: 3130شون  و در آ ن   قنی  جدا می را مدتکب نخواهن  ش  )رستمی و  ارع، می

ای ماا ا  انترار حکم و مواردی مانن  آج ماا اتی مناسب و قابل اِعمال بد اشخاص خصوصری حد ره

-عمومی اسر، ا   انتقاد به قانونگذار وارد اسر که قدا  قط  ک نوع ا  ا   ماا ا دار مأمور ر عه  

بینی ش   اسر. گیته ش  که ماا ا  انهالل  ا مصرادر  کرل امروال  را مهدومیرر ا  بدخری ها پیش

توانر  طیرف د گردی ا  ها قابل اعمال نیسر، یذا قانونگرذار مریها و مراغل اصالً بد ا   شدکر عاییر

 ای ا  آنها اشار  خواه  ش .بینی نما   که در ادامه به پار های قابل اعمال را پیشا ماا 

 

 های محدودکنندهمجازات .4. 1

اش را اش را ا  وی بگیدنر ، حقروق اجتمراعیها به جای ا نکه حیا  شخص و  را آ ادیبدخی ماا ا 

 اد ، مااب و ر یعکنن  )موسوی ااد میکنن  و  ا ا نکه در امکاج استیاد  ا  آنها مه ود ر اسلب می
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گیدن  کره هر ف قانوج ماا ا  اسالمی در سه دسته قدار می 02ها در ماد  (. ا   ماا ا 330: 3134

آنها مه ود کددج بدخی حقوق شخص حقوقی اسر و با توجه به ماهیر آنها و ارتباط نزد ک با نهرو  

زاج تأثید با دارن گی را داشته باش . اما امکاج اعمرال توان  بیرتد   میهای اشخاص حقوقی می عاییر

دار مأمور ر عمومی با توجه به وظرا ف آنهرا ای عه  ها در مورد مسسسا  خصوصی حد ها   ماا ا 

 گیدد.با سا د اشخاص حقوق خصوصی قابل مقا سه نیسر که در ادامه مورد بدرسی قدار می

 

 شغلی یا اجتماعی ممنوعیت از یک یا چند فعالیت .1. 4. 1

اجدای د گدی اسرر کره در قروانی  کییردی بردای آنهرا ته    دامنه  عاییر اشخاص حقوقی، ضمانر

هرا ی را آمراج (. ماا ا  مزبور، آج دسته ا   عاییرeser and etc, 1998: 246بینی ش   اسر )پیش

هرای شرخص حقروقی اییررده  که جدم به مناسبر آنها ارتکاب  ا ته باش   را ا نکره  عخود قدار می

موجبا  جدم را  داهم نمود  باش . دییل وجودیِ هد شخص حقوقی، ه ف و موضوع خاص آج اسر و 

بدای رسی ج به همی  ه ف اسر که قانونگذار به او شخصیر حقوقی داد  اسر )طباطبا ی مرستمنی، 

های تااری به ه، شدکرشود. بدای نمون(  ا ا نکه در اساسنامه بدای آج منظور ترکیل می121: 3130

شون  و ه ف آنهرا ا   عاییرر مزبورکسرب سرود اسرر  را های شغلی خاصی ترکیل میمنظور  عاییر

های اجتماعی و معموالً ب وج ه ف کسب سرود تررکیل نهاد به منظور  عاییرهای مددما نکه سا ماج

مدتکرب جدمری شرون ،  شون . حال اگد ا   اشخاص در راب ه با  عاییر شرغلی  را اجتمراعی خرودمی

توان  بدای همیره  ا موقرر، دادگا  می 3130قانوج ماا ا  اسالمی مصوب  02ماد  « پ»م ابق بن  

شخص حقوقی را ا  اناام  عاییر مدتبط ممنوع نما  . مثالً  ک شدکر یبنیاتی که شید، ماسر، کرد ، 

  و  ردوش شرید ممنروع شرود. امرا دییل عدضه شید  اس ، دوسال ا  توییکن ، بهدوغ و غید  تویی  می

رس .   ردا همران ور ای تا ح ودی غید ممک  به نظد میاعمال ا   ماا ا  بد اشخاص خصوصی حد ه

-که بیاج ش  ا   اشخاص به موجب قانوج ترکیل ش   و قانونگذار بدخی وظا ف حاکمیتی را بد عه  

دهرا بره ا ر  وظرا ف اشرار  شر   و تأکیر  ی تمامی ا ر  نهاآنها قدار داد  اسر که در قوانی ِ مدبوطه

شرود. حرال اگرد اشرخاص گدد    که اشخاص مزبور به منظور اه اف و وظا ف ا   قانوج ترکیل مری

های اجتماعی  ا شرغلی کره قرانوج بدعهر   مزبور در اثد ارتکاب جدم، به موجب حکم دادگا  ا   عاییر

 ور حاکمیتی اسر. آنها گذاشته اسر، مهدوم شون  به معنی تع یل ش ج ام

در حایی که امور حاکمیتی، آج دسته ا  اموری اسر که تهقق آج موجب اقت ار و حاکمیر کررور 

رو، نبا ر  بره دییرل ارتکراب گددد. ا  ا  اسر و منا ع آج ب وج مه ود ر شامل همه اقرار جامعه می

  د سوال بدد، پس ضردوری  جدم توسط نهادهای مزبور، امور حاکمیتی را تع یل کدد و اقت ار کرور را

های د گردی اسرتیاد  شرود. مضرا اً در صرور  اِعمرال مارا ا   روق، مسسسرا  اسر که ا  ماا ا 
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قانوج وکایر وظرا یی را  33دهن . بدای نمونه، ماد  ای عمالً کارا ی خود را ا  دسر میخصوصی حد ه

ا  ا   مروارد، عمرالً کرارا ی کرانوج بد عه   کانوج وکال قدار داد  اسر که مهدومیر کانوج ا  هد  ک 

   3بدد.وکال را ا  بی  می

 

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه .2. 4. 1

ا  تااری حازز اهمیر اسر. به طور کلی،  هایعنواج ماا ا  در شدکرا زا ش سدما ه بهممنوعیر ا  

ری بره منظرور ارتقرای ترواج های تاراجمله موضوعاتی که در اساسنامه اشخاص حقوقی قوج شدکر

گیردد، ا رزا ش سردما ه اسرر )شرد یی و مایی شخص حقوقی و ا زدوج دارا ی م مرن نظرد قردار می

کن  که اشخاص حقوقی تاراری سرود (. ا زا ش سدما ه ا   امکاج را  داهم می330: 3131همکاراج، 

توان  در بدخی موارد  ا ، میرو، مهدومیر ا  ا زا ش سدما ه به عنواج ماابیرتدی کسب کنن . ا  ا  

ای کره بره منظرور انارام ماا ا  سنگینی باش . اما ا   ماا ا  در خصوص اشخاص خصوصی حد ره

شود.   ردا ا ر  اشرخاص بره شون  قن اج قابل توجه نیسر و اعمال نمیوظا ف حاکمیتی تأسیس می

 ن ، برد ا ر  مبنرا، ممنوعیرر ا  دنبال کسب سود نیستن ، بلکه با   وظا ف قانونی مدبوطه را اجدا نما

توان  بدای آنها ماا ا  مهسوب شود. با نگاهی به قوانی  مدبوطة ا   نهادها ماننر  ا زا ش سدما ه نمی

شرود کره قانوج وکایر، قانوج کانوج کارشناساج رسمی دادگستدی  ا قانوج نظام پزشکی مرخص مری

 بینی نر   اسر.ظییه  ا ه ف پیشا زا ش سدما ه در هیچ  ک ا  ا   قوانی  به عنواج و

 

 ممنموعیت از صدور برخی اسناد تجاری .1. 4. 1

ممنموعیر ا  ص ور بدخی اسناد تااری را به عنواج  رک  3130ماد  قانوج ماا ا  اسالمی « ث»بن  

توانر  مرواردی ماننر  بینی کدد  اسر. مصاد ق اسناد تااری میو به طور موقر پیش 6ماا ا  درجه 

توانر  شرخص حقروقی را ا  ته، بدا ، بارنامه و غید  باش . نکته حازز اهمیر آنکه دادگا  نمریقک، سی

اص ار تمامی اسناد تااری مهدوم نما  ، در غید ا نصور  به منزیره تع یلری موقرر شرخص حقروقی 

ش ها نقرهای تااری و حتی در سا د شدکرو ژ  در شدکرخواه  بود؛ به ا   دییل که اسناد تااری به

، اِعمرال ا ر  مارا ا  توان  ماا ا  سنگینی باش . با ا   وجروددارن  و میمهمی در پیربدد امور آنها 

رسر  ا ردادی داشرته باشر ،   ردا دار مأمور ر عمومی به نظد نمرینسبر به مسسسا  خصوصی عه  

                                                           
. نظار  در اعمال وکال و تهیه موجبا  تدقی علمری و 3قانوج وکایر وظا ف کانوج به قدار   ل اسر:  33. م ابق ماد  3

. 1بضراعر( م رابق نظامنامره و ار  ع ییره، تعیی  وکیل بدای اشخاص معسد  را بیمعاض   قضا ی )  .0اخالقی آنها؛ 

. سدپدسرتی 4اطالع هسرتن ، ر ع ییه  ا ادار  ثبر مداجعه دارنر  و ا  قروانی  بریراهنما ی و تعلیما  به اشخاصی که د

 .وکالی مبت ی و تنظیم دور  آ ما ش آنها
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انارام اسرر. ها نهاد  ش   اسر ب وج اسناد تااری هم قابل وظا ف حاکمیتی که بد عه   ا   سا ماج

ها ی بدای مسسسا  مذکور باشر ، هد قن  اِعمال ماا ا  مذکور در عمل ممک  اسر متضم  سختی

 ها ی به همدا  دارد.اما ا   سختی نبا   مانع ا  اِعمال آج باش  و ب  هی اسر هد ماا اتی، سختی

 

 هاسایر مجازات .5. 1

برود کره  3130ج مارا ا  اسرالمی مصروب قرانو 02بینی ش   در ماد  های پیشموارد  وق ماا ا 

-ای نیسر. ا  ا  ها قابل اِعمال بد مسسسا  خصوصی حد هتهلیل آنها نراج داد بدخی ا  ا   ماا ا 

بینی شود تا در صور  یزوم مورد حکم دادگرا  قردار گیردد. های د گدی پیشرو، ضدور  دارد ماا ا 

هاسرر کره حراکی ا  نروعی  ا بزه     خاص در رسرانهها، ایزام به عذرخواهی ا  مددم  کی ا  ماا ا 

( و باعث رضا ر ا کار عمومی خواه  شر . نصرب 362: 3130ساری )رستمی  و  ارع، پریمانی و شدم

توان  ماا ا  متناسب د گدی بدای ا ر  اشرخاص و حتری پارقه  ا پالکارد در مهل وقوع جدم نیز می

 ها( باش ؛ و نامهها )مانن  ربهتد ا  انترار حکم در رسانه

بیننر  و   دا نوعی اجدای علنی ماا ا  اسر و ا رداد بیررتدی آج را در مقا سره برا رو نامره مری

انتقادا  اجدای علنی ماا ا  در خصوص ا داد حقیقی را نیز ن ارد. مرورد د گرد ا نکره در بسریاری ا  

ای شر   دم در اشخاص حد رهموارد،  ک رو کدد م  د تی  ا اِعمال  ک رو ه خاص مناد به ارتکاب ج

توان   ک ماا ا  مناسب بدای ا ر  اشرخاص باشر   ا میاسر؛ ایزام ا   اشخاص به اصالح حایر جدم

که مانن  انهالل و مصادر  تبعا  منیی بدای اشخاص ثایث  ا نظم عمومی ن ارد، بره و رژ  ا نکره ا ر  

ا ه برد آنهرا اسرتیاد  و موجرب شرود ترا اجداهای کییدی  ا اضرقابلیر را دارد تا به جای د گد ضمانر

کنن ۀ قانوج و اصالح رو ه خود های نق ش ۀ دادگا  به امهای عاملاشخاص حقوقی در مهلر تعییی 

شود با پدداخر مبلغری، جروا  ارتکراب جردم را اق ام کنن  و مانن  جزای نق ی نیز نیسر که گیته می

. ماا ا  مناسب د گرد، ایرزام بره خر ما  عمرومی (104: 3134آورد )شد یی، بدای آنها به وجود می

(. هد قن  مورد، به عنواج ماا ا  تکمیلی  ا جرا گز   حربس در eser and etc, 1998: 249اسر )

بینری آج بردای بدای اشخاص حقیقی تعیی  ش   اسر، امرا پریش 3130ق.م.ا. مصوب  14و  01مواد 

توان  منعی داشته باش ، حتی شا   مناسرب ای نمیاشخاص حقوقی، به و ژ  مسسسا  خصوصی حد ه

هم باش .   دا ا   اشخاص با منابع و امکاناتی که در اختیار دارن  بره میرزاج بیررتد و کیییرر بهتردی 

قادر خواهن  بود خ ما  عمومی ارازه کنن . ایزام به جبداج خسار  کییدی و اعاد  به وضع سرابق نیرز 

(. در حایرر عرادی Doyle, 2013, 26وان  مورد حکم قدار گیدد )تها میبه و ژ  در کنار سا د ماا ا 

اگد در اثد جدم، خسارتی به بزه     وارد شود، دادگا  در صورتی حکم به جبداج خسرار  خواهر  داد 

که بزه     آج را به موجب دادخواسر و با پدداخر هز نه دادرسی تقاضا کدد  باش . اما اگد به عنرواج 
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شود، نیا ی به رعا ر ترد یا   وق نیسر، بلکه تکلیف دادگا  خواهر  داشرر  بینی ک ماا ا  پیش

شرود. در قنری  حرایتی برا توجره بره ایهصول میهای مادی، معنوی و منا ع ممک که شامل خسار 

ای امکاج تق  م دادخواسرر اعسرار ن ارنر ، بال اصرله خسرار  بزه  ر   جبرداج ا نکه اشخاص حد ه

 خواه  ش . 

 

 یگیرنتیجه

توجره بره ای دارن ؛ ا   ک سو، باای ماهیر دوگانهمستنبط ا  مقدرا  قانونی، مسسسا  خصوصی حد ه

ا نکه شخصیر حقوقی مستقلی دارن  و تهر نظار  دویر نیستن  و همچنی  د واج ع ایر اداری در 

ور شود کره اشرخاص مرذکدعاوی علیه ا   اشخاص صالحیر رسی گی ن ارد، ا   است الل تقو ر می

هرای مس وییر کییدی دارن  و تمامی مارا ا  3130قانوج ماا ا  اسالمی مصوب  341م ابق ماد  

هرای ای برد خرالف شردکربد ا   اشخاص قابل اعمال اسر. ا  سوی د گد، مسسسرا  حد ره 02ماد  

 های حقوقی غیدتااری )مانن  مسسسا  خید ه و غید ( بد مبنای قانوجمرمول قانوج تاار   ا شدکر

شون  و م ابق قانوج مدبوطه مأمور به خر ما  عمرومی هسرتن . بره و رژ  ا نکره در خاص ترکیل می

رو، برا توجره بره قانوج ارتقاء سالمر نظام اداری و مقابله با  ساد بد ا   امد تصد ن شر   اسرر. ا  ا ر 

اکمیتی قانوج م  د ر خ ما  کروری  عنی اعمرال حر 1ا نکه مأمور ر عمومی هماج مصاد ق ماد  

 3130ق.م.ا مصروب  02اسر، یذا در مبنای ع م مارا ا  برا اشرخاص حقروق عمرومی تبصرد  مراد  

مرتدک هستن ، در حایی که اشخاص اخیدایذکد در موارد اَعمال حاکمیتی قابل مارا ا  نیسرتن . برا 

ای قبرول نکردد  و ا ر  ا   وجود، قانونگذار ا   معا یرر را در خصروص مسسسرا  خصوصری حد ره

 اص را به طور م لق قابل ماا ا  دانسته اسر. اشخ

اٌ برا اصرل ای در موارد اناام مأمور ر عمومی صرداحتقابل ماا ا  بودج مسسسا  خصوصی حد ه

هرا دارای مصراد ق کن . مضا اً ا نکه ا ر  سرا ماجتعارض دارد و آج را نق  می ت اوم خ ما  عمومی

، شهدسا ی، پزشکی به عه   دارن  و اگد به دییرل مختلیی هستن  و وظا ف مهمی در امور دادگستدی

اِعمال ماا ا  در موارد حاکمیتی نتوانن  به وظا ف قانونی عمل کنن ، کمترد   نتیاره آج اخرالل در 

اصرالح شرود و  3130ق.م.ا مصروب  02نظم عمومی خواه  بود. پس بهتد ا   اسر که تبصرد  مراد  

دار مأمور ر عمرومی نیرز گسرتدش  ابر . صوصی عه  دا د  شمول معا یر ا  ماا ا  به مسسسا  خ

گدی اناام دهن  کره ب  هی اسر ا   اشخاص مانن  اشخاص حقوق عمومی ممک  اسر اَعمال تص ی

هرا برد در ا   موارد نیز، نبا   هد ماا اتی بد ا   اشخاص قابل اِعمال باش ؛   دا اِعمال بدخری مارا ا 

  اوم خ ما  عمومی و اخالل در نظم عمومی خواه  ش .ا   اشخاص در عمل مناد به نق  اصل ت
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بدای نمونه،  دض کنی  هیأ  م  د  نظام مهن سی  ا نظام پزشکی  ک اسرتاج منهصرداً  عاییرر  

مسسسة مدبوطه را در جهر ارتکاب جدم تغیید دهن . در قنی  حایتی حکرم بره مارا ا  انهرالل  را 

ناام وظا ف قانونی ا   اشخاص خواه  ش  کره نتیاره آج مصادر  کل اموال، عمالً مناد به اخالل در ا

تضدر شهدون اج خواه  بود.   دا همان ور که اشار  ش  معموالً هیأ  م  د  ا   اشرخاص بردای مر   

-دار هم نیستن  و م ابق قانوج در سود و   اج مسسسا  خصوصی حد رهشون ، سهامموقر انتخاب می

ر  امروال ا ر  اشرخاص باعرث ورود ضردر بره هیرأ  مر  د   را ای سهمی ن ارن ، پس انهالل  ا مصاد

ها ی ماننر  ممنوعیرر ا   رک  را قنر   عاییرر نما ن گاج قانوج نخواه  ش . همچنی  اسر ماا ا 

شغلی  ا تع یلی موقر )در قدارهای تأمی ( که در طول تهقیق به آج اشار  ش . یذا نوع مارا ا  ا ر  

بینی شود کره بره انارام مأمور رر عمرومی آنهرا ها ی پیشماا ا اشخاص نیز با   ما داً با بینی و 

توانر  مارا اتی متناسرب باشر ،   ردا مسسسرا  خللی وارد نکن . بدای نمونه حکم به جزای نق ی، می

داری کل دارن  و وصول جزای نق ی ا  آنها ا  ای مازا ا  خزانهای استقالل مایی و صن وق بودجهحد ه

ترواج شرود. همچنری  مرینیسر و بدای دویر  ک نوع درآم  مهسروب مری ک جیب به جیب د گد 

مواردی مانن  ایزام به عذرخواهی، نصب پارقه  را پالکرارد و اعراد  بره وضرع سرابق، جبرداج خسرار  

 ا، ایزام به ارازه خ ما  عمومی و ... را پیرنهاد کردد کره هرم باعرث کییدی، ایزام به اصالح حایر جدم

 ها منا اتی ن ارد.شود و هم با اناام مأمور ر عمومی ا   سا ماجاج میتریی خاطد بزه   گ
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