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 چکیده
های امرروزی یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگیزمانی اصطالح جرایم سازمانتلفیق و هم

مختلفی چون قاچرا  یافتة سازماندیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم طرح راهکارهای حمایت از بزه
اردات خودروها و کاالهای مسروقه به سایر کشورها و انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچا  اعضای بدن، و

اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهرای آنهرا در کنرار پیچیردگی بنام بسیاری جرایم علیه سالمت، آن هم 
هرای متدردد بره دیدگان و آسری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقو  بزهقابل توجه بزهکاری

با ابهام مقررات مرتبط، زمینره را همراه قو  ایران، پراکندگی و عدم قاطدیت جوامع مختلف شده است. در ح
وجود آورده است. در ایر  پرهوهس سردی شرده کره برا هبرای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان ب
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 مقدمه

یافته، و همچنری  وقروع روزافرزون آنهرا از طریرق با توجه به گسترش قابل توجره جررایم سرازمان

برای تداوم و پنهان ساخت  فدالیت های مجرمانره و همچنری  ارتکراب  ها و اشخاص حقوقیشرکت

  اشرخاص را بسریار از برزه دیردگان ایر حمایرتبسیاری جرایم در خالل آنها، ضرورت پرداخت  به 

هرای عمردق قررن یافته یکری از چالسپررنگ می سازد. به عرالوه آنکره مقابلره برا جررایم سرازمان

جررایم های وقوع ایر  شدن و توسدة روابط در دنیای مداصر، فرصتویکم است؛ زیرا با جهانیبیست

وقی، نظام کیفری یک کشور نیز باید هرم از ای  رو در بُدد حق .استنیز رشد چشمگیری پیدا کرده 

یافته نسربت بره ترسریم یرک های بسیار سریع در شگردهای ارتکاب جرایم سرازمانگام با پیشرفت

سیاست کیفری جامع در مسئولیت کیفری مرتکبان ای  جرایم اقدام نماید. بُدد مهرم ایر  سیاسرت 

به و یا مکلف سراخت  آنهرا بره کیفری تبیی  جهات مسئولیت اشخاص حقوقی در حمایت همه جان

جبران رفتارهای زیانبارشان است؛ بویهه در حالتی که سازمان یافتگی در قال  یک شرخ  حقروقی 

مرزهرای یافته ارتکاب یابند عموما بره طور سازمانتبلور پیدا کند. جرایم اشخاص حقوقی چنانچه به

ز نوع خاصری از برزه دیردگان را سرزمینی نی قشوند و در همان محدودسرزمینی خاصی محدود نمی

یافته و به نام یک شخ  حقوقی، سازمان طورآورد. قاچا  انسان یا قاچا  مواد مخدر بهوجود نمیهب

یافته از سوی شخ  حقوقی، واردات تجارت خودروهای مسروقه به کشورهای دیگر به شکل سازمان

شخ  حقوقی، قاچرا  اعضرای بردن  کاالهای ناقض سالمت با اطالعات جدلی به کشور با بستر یک

یافته ای هسرتند کره در قال  یک شخ  حقوقی درمانی و غیره از جمله مصرادیق جررایم سرازمان

شرناختی و حقروقی گردد. در ادبیات بی  المللی جررم وقوعشان با وجود شخ  حقوقی تسهیل می

دیردگان جررایم  از برزه اصولی کالن بررای حمایرت حرداکثری برخی از کشورهای پیشرو ضوابط و

. ای  پهوهس درصدد اسرت ترا راهکارهرای جررم اشخاص حقوقی به طور عام پیس بینی شده است

را  یافته اشخاص حقوقیحمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمانسازوکارهای شناختی و قانونی 

ضدیف، مبهم و توأم با توجه به اینکه  رویکرد حقو  کیفری ایران در ای  زمینه بسیار تبیی  نماید. 

های متدددی است و از طرفی جرم خیزی قابل توجه، آن هرم بره دلیرل وجرود بسرترهای با چالس

هرا از یافته با انواع پوشرسسازمان توجهی را برای ظهور جرایم مختلف مختلف در ایران، مجال قابل

هرای حقروقی از ایرتسازد بنابرای  نگاه مرحله مردار بره انرواع حمجمله اشخاص حقوقی فراهم می

بنردی دو گانره از سرازد. از ایر  رو، در ایر  مقالره برا دسرتهدیدگان ای  جرایم را ضرروری مریبزه

شناسری وضردیت های جرم شناختی و حقوقی، به آسری های قابل طرح، در دو بُدد حمایتحمایت

آنها بیان شرده مقررات و آموزه های موجود پرداخته است و راهکارهایی در جهت تقویت حداکثری 

یافته ای  مقاله به صورت تخصصی بره با توجه به اهمیت حقو  بزه دیدگان در جرایم سازماناست. 
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هرای جررم تبیی  موضوع طرح شده اشاره خواهد داشت. در پهوهس پیس رو ابتدا به تبیی  حمایت

هوی را بررسی های حقوقی شکلی و مابزه دیده شناختی اشاره کرده، و پس از آن حمایت -شناختی

 خواهیم نمود. در نهایت راهکارهای جبران خسارت بررسی خواهد شد.

 

 مفاهیم .1

 بزه دیده شناختی -های جرم شناختیحمایت .1. 1

قانونگذاری گاه ریشه در مطالدات جرم شناختی دارد، در -از آنجا که مقررات و سیاست های حقوقی

توان با مقدم ساخت  بحث اشخاص حقوقی نیز می افتهیسازمان زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم 

شناسری بره از آنها، در قال  شناخت راهکارهای برخاسته از مطالدرات جررم شرناختی و برزه دیرده

مهرم از علروم جنرایی جنبرة شناسی تقنینی نحوه حمایت پرداخت. در ادامه با تأکیرد برر دو آسی 

هرای ناسری حمرایتی در مقرام بحرث از حمایرتششناسی پیشگیری و بزه دیردهتجربی، یدنی جرم

 شود.شناختی تالش میجرم

 

 شناسی پیشگیرانههای جرمحمایت .1 .1. 1

های قابرل تروجهی لفهؤتوان مشناسی پیشگیری، میشناسی، یدنی جرمتری  شاخه جرمدر کاربردی

ی اجتمراعی هرادیردگان بره رسرمیت شرناخت. مداونرترا برای افزایس حمایت همه جانبره از برزه

هرای ها، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سرازمانپیشگیری از وقوع جرم دادگستری

 غیرره، هرای مختلرف و اجتمراعی وزارتخانره-مختلف، نیروی انتظامی، واحدهای حقوقی و فرهنگری

ای های پیشگیرانه خرود پایبنرد باشرند مری تواننرد در اقسرام مختلرف رویکردهرچنانچه بر رسالت

 پیشگیری از جرم، از پیشگیری وضدی گرفته تا پیشگیری کیفری، موثر واقع شوند.

 

 های اشخاص حقوقی و کاهش رقم سیاه این بزهکارینظارت دقیق و مستمر بر فعالیت .2 .1. 1

دلیل تمایرل بره مخفری مانردن و ارتکراب در اشرخاص حقروقی بره رقم سیاه و خاکسرتری جررایم

هرای باشرد. طبرق بررسریمیو آمار دقیقی از ای  جرایم موجود نباال بوده های همواره بسته محیط

انجام شده و واقدیات موجود، رقم سیاه در ای  جرایم باالست و اغل  ای  جرایم در آمارهای رسرمی 

راجع به میزان ارتکاب جرم وارد نمی شوند. جرم شناسران دلیرل ایر  مطلر  را در تروان فکرری و 

دانند. به همی  دلیرل اسرت کره برخری نویسرندگان از جررایم یقره هکاران میمهارت باالی ای  بز

کنند. زیرا ای  نوع از جرایم در آمرار جنرایی وارد سفیدی و شرکتی با عنوان بزهکاری پنهان یاد می

ایر   (. در کنرار۱1 :139۱شوند و جزو رقم سیاه بزهکاری محسوب مری شروندحرحیمی نرهاد، نمی
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وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش دهی ای  جرایم اسرت.  مسأله عامل دیگری هم

میلی مدموالً دو دلیل دارد: اول اینکه ارتکاب ای  جرایم، به ویهه کالهبرداری،  به دلیل ساده ای  بی

لوحی قربانی جرم تلقی می شود و چه بسا ای  امر موجبات استهزای وی را فراهم کنرد. بره عرالوه، 

های بزرگ تجاری، حیات اقتصادی شان در گرو اعتمراد مرردم اسرت. لرذا بره خروبی شرکت مدموالً

گرردد و ایر  امرر ای شدن موضوع میپلیس از ارتکاب جرم، موج  رسانهدانند که مطلع کردن می

واهد شد. لذا ترجیح می دهند تا موضوع را فراموش کرده و موج  سل  اعتماد عمومی از شرکت خ

در  .(13: 1383موسروی مجراب، و 29-18 :1391هیمی، حبررای مطالدره بیشرترابرا پیگیری نکنند

در انگلستان مرکز جرایم برای مثال برخی کشورها مراکز تخصصی در ای  حوزه تاسیس شده است. 

 ( با توجه به هدف عمدق خود در راستای دریافرت مروارد وقروع جررایم SOCAیافته حشدید سازمان

 گونره جررایم ایجراد کررددقی  نسبت به آنها، کاهس بسریار زیرادی را در ای یافته و آغاز تسازمان

(Goldstock,1994:43). مند در خصوص تحلیل مشکالت خراص لذا در صورت وجود تالشی نظام

 پذیر، کاهس وقوع ای  جرایم بهتر محقق خواهد شرد. پرذیرشای  جرایم و شناساییِ آماج دسترس

گذاری بر تحلیل ساختار فرصتی است که الگوهای حل مشکالت یهچنی  تدبیری خود مستلزم سرما

در پیشگیری از ایر   توان دریافت که کدام شیوهشود؛ زیرا از خالل آنها میناشی از جرم قلمداد می

جرم مؤثر است و به چه صورتی باید آن را تددیل نمود. ای  نهاد سازی نظارتی و انتشار آمار را نباید 

نیز باید در دستور کار قررار  1لی مدنظر قرار داد بلکه توجه و ارتباط متقابل فراملیصرفا به صورت م

توانند با بهبود ثبت و نگهداری اطالعات و نیز امکران دسترسری المللی میگیرد. نهادهای ملی و بی 

وبرة یافته اشخاص حقوقی را تسهیل کنند، تا بره نهای مرتبط با جرم سازمانمحققان به آنها، تحلیل

 خود با گسترش اَشکال تحلیلی، باعث تأثیر سریع مداخالت پیشگیرانه شوند.

 

آماا  یاا بازه  باه کااراشخاص حقوقی بزهو مشروع ممانعت در دسترسی قانونی  .3 .1. 1

 دیدگان جرم

هرایی اشخاص حقوقی ممک  است در آینده اشخاص و یا حروزه یافتهسازمان ارتکاب برخی از جرایم

تواند پس از کشف ای  جررایم ای و اجرایی مینمایند. در ای  راستا، اقدامات پیگیر رسانه دیدهرا بزه

از سطح بزه دیدگی آنها بکاهد. لذا چندبُدد بودن همکاری میان تمام نهادهای مرتبط برا هرر حروزه 

                                                           
های جهانی بسیار کلی بوده و کشورها بر مبنا و مدیار واحردی در جهرت رسریدن باید توجه نمود که آمارهای گزارش .1

توان اعتبار چندانی را برای آن ها قائل شرد. لرذا در خصروص ایر  اشرخاص به ای  آمارها عمل نکرده اند و بنابرای  نمی

ریرزی صرحیح ورد و حداقل بر اساس شواهد موجود بایرد برنامرهخهای بسیاری به چشم میحقوقی و آمار جرایم مدضل

 ملی و آماریابی احتمالی برای تدابیری پیشگیرانه را مدنظر قرار داد.
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 پیشگیری قابل توجهی را به دنبرال داشرته باشرد. مولفره تواندمیعملیات مجرمانه اشخاص حقوقی 

ای هرای شریلی و حرفرهمهم دیگر آن است که برخی از ای  جرایم به مناسربت و در بسرتر فدالیرت

یابند. یدنی مرتک  از موقدیت شیلی خود استفاده کرده تا از ای  فدالیت های مشروع به ارتکاب می

شرود ترا بزهکرار بره برزه دیرده خرود مند شود. وجود ای  خصوصیت باعث میشکل غیرقانونی بهره

رود ترا هرای خُررد انتظرار مریدسترسی قانونی و مشروع داشته باشد. مثالً از کارخانجات و فروشگاه

 تبلیغ نموده و محصوالت خود را مدرفی نمایند که ای  فدالیت ها طبیدی و قانونی اسرت امرا اساسراً

ده مرواد کنند. برای نمونره، کارخانجرات تولیرد کننرفرصت برای ارتکاب جرایم شرکتی را فراهم می

غذایی ممک  است ادعاهای نادرستی را دربراره ارزش غرذایی و بهداشرتی محصروالت خرود مطررح 

سطح پرایی  »درباره  1استوفرکمیسیون تجارت فدرال مقرر داشت که شرکت  199۱کنند. در سال 

ای را مطرررح کرررده در خررط تولیررد محصرروالت آشررازی خررود ادعاهررای درو  و فریبنررده 2«سرردیم

 (.1۶۱ :1391مایکل و سیماسون، سالی ، حبنسون، تاس

 

 اصالت سنجی مستمر از اشخاص حقوقی و اعالم موارد بی اعتبار .4 .1. 1

شررکت هرای ثبرت نشرده را از ثبرت شرده شناسرایی نمایرد و از ایر  رو،  توانردمیاصالت سنجی 

است که جررایم  از ادامه فدالیت های غیرقانونی جلوگیری نماید. بدیهی تواندمیاعتبارسنجی جامع 

هرا و آن، با عدول از وظایف و اساسرنامه یافتهسازمان و غیر یافتهسازماناشخاص حقوقی در هر نوع 

طور برنامه مشخ  نانوشته و برا دهد. اینکه یک شخ  حقوقی بهاستانداردهای رفتاری آنها رخ می

ز انتظرار عررف و قرانون انجرام دیدگان تولیدات و یا خدمات خود را خارج اسوء استفاده از اغفال بزه

کننرد و گراه صررفا بره خسراراتی  دهد در قبال رفتارهای خود که گاه عنوان مجرمانه پیردا مریمی

شود مسئولیت دارد. عملکرد نهادهای نظارتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک مبتنی منتهی می

ه موثری تلقی گردد. در حرال حاضرر اقدام پیشگیران تواندمیبر اصالت سنجی دوره ای عملکرد آنها 

توان کرارآیی سرامانه شناسرنامه ملری اشرخاص حقروقی را ارتقرا داد و برا شرمول درج مروارد و می

هرای دولتری و غیردولتری های تخطی آنان در ای  شناسنامه، برای مراجع مختلرف و سرازمانحوزه

مصررف کننردگان یرا  حمایت کننده از برزه دیردگان بره عنروان مثرال سرازمان حمایرت از حقرو 

های مردم نهاد و انجم  حمایت از حقو  مصرف کننردگان فرراهم گرردد. ایر  رویکررد برا سازمان

های جرم شناسی پیشگیری و تردابیر پیشرگیرانه ی وضردی همخروانی دارد و از طریرق آن رهیافت

پیشگیری اجتماع  هایتوان با افزایس خطر ارتکاب، اطالع رسانی برخاسته از آن را نیز با رهیافتمی

                                                           
1. Stouffer 

2. Low Sodium 



 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  افشین پارسایی، علیرضا سایبانی  و  امیرحسین رهگشا           12

 

توان ارتباط عملکرد با بازرسران مدار همسو دانست. در راستای تقویت عملی ای  اصالت سنجی، می

استاندارد و دیگر بازرسان را تقویت نمود و اطالعرات الزم و کارشناسری شرده را از آنران دریافرت و 

 سنجی قرار داد.مستمسک اصالت 

 افت های بزه دیده شناسی حمایتیهای برخاسته از رهیحمایت .1 .4 .1. 1

ضدف بزه دیدگان اشخاص حقوقی در قال  بزه دیده شناسری حمرایتی های منفی و لفهؤحذف م

ها و راهکارهای قابل توجهی را در راسرتای حمایرت همره جانبره از برزه دیردگان تواند جنبهمی

دیردگان اشرخاص  مرتبط بدست دهد. اصل مهم مورد تأکید برخی نویسندگان در حمایت از بزه

 1حقوقی آن است که حمایت باید وسیع باشد، بویهه نسبت به جرایم فرامرزی اشرخاص حقروقی

مداصر کمتر به افراد توجه کرده و بیشتر به فهم سراختاری فراینرد  بزه دیده شناسانتسری یابد.

برر های مختلرف زنردگی شریوه ریمند هستند و ای  کرار ازطریرق فهرم ترأثشناسی عالقهقربانی

گیرد. ای  مفهوم مبنا و پایره بسریاری صورت می ،«شیوه زندگی»مدل  ی،شناسدیدهالگوهای بزه

 ؛شناسی جزایی اسرت و بره توسرده آن کمرک شرایانی کررده اسرتدیدهاز تفکرات مربوط به بزه

شرود. ایر  می عضویت در سازمان و گروهالگوهای رفتاری مثل باره در ییهادرنتیجه شامل سؤال

امرا برر روی الگوهرایی از  ،ساختاری اسرت ،شناسی اگرچه در رویکرد اصلی خوددیدهاز بزهتلقی 

شروند. شرده مررتبط میشناسی جزایی تمرکز دارد که به جرم در مفهوم مدمول و پذیرفتهقربانی

نمودن انواع دیگرر است. برای تلفیق یافتهسازمان شده و مدمول شامل جرائم ای  مفهوم پذیرفته

 ،افتردمثال آنچه در پشت درهای بسرته اتفرا  میعنوانشناسی در مفهوم اصلی و کلی، بهنیقربا

 .(McLaughlin,2017:314 (یافتهنظیر بزه دیده شدن اطفال و زنان در جرایم  سازمان

 توانایی اشخاص در تشخیص و آگاهی از بزه دیدگیافزایش  .2 .4 .1. 1

دیدگی خود، مدتها پس از ارتکاب جررم حاصرل یا شاکی از بزه در ای  جرایم مدموالً وقوف بزه دیده

توانند خودشران را دیدگان از ورود آسی  به خود ناآگاه هستند و نمیشود و حتی بسیاری از بزهمی

دلیل ای  است کره برزه دیردگی در ایر  امر به و ای  ( Hazel,2009:128عنوان بزه دیده بیابندحبه

م و غیر ملموس اسرت و لرذا برزه دیردگان یرا متوجره برزه دیردگی خرود جرایم مدموالً غیر مستقی

گردند. مثالً در جرایم زیسرت محیطری ارتکرابی از سروی اشرخاص شوند یا با تأخیر متوجه مینمی

شرود، حقوقی مانند ایجاد آلودگی هوا یا تخلیه زباله های سمی، آثار بزه دیدگی با تأخیر ظراهر مری

گردد. در ایم، با مرور زمان بیمار شده و آثار بزه دیدگی شان نمایان میچون افراد در مدرض ای  جر

جرایم تقل  محور و بردن مال در دفدات مکرر از مشتریان نیز بسیاری از بزه دیدگان بدد از گذشت 

شوند. لذا در جرایم اشخاص حقوقی، آثار جرم نوعا آنی نیست و در زمان متوجه بزه دیدگی خود می

                                                           
1. cross-border corporate crimes 
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شود. مثالً در جرایم مربوط به نقض حقو  مصررف کننردگان ماننرد کراالی خ  میطول زمان مش

کیفیت مواد غذایی یا خودروسازان، یا تبلییات خالف واقع و کرم فروشری، برزه دیرده در لحظره، بی

شود، بلکه مصرف کننده و متداقباً اقتصاد کشور در طرول زمران از برزه متوجه بزه دیدگی خود نمی

می شوند یا حتی ممک  است اصالً آگراه نشروند. اینکره یرک شرخ  حقروقی در  دیدگی خود آگاه

 هرای جررم نمایرد و ایر  اقردام برا همران ویهگریرا به طور وسیع منتشر مری 1اقدامی کاالی آلوده

 گیرد، از زمان وقوع ترا حصرول نتیجره و تشرخی  علرت برودن ایر  رفترار صورت می یافتهسازمان

هرای مرورد اعتمراد دولرت و انی طول بکشد. لذا حضور گسترده سازمانممک  است زم یافتهسازمان

تواند بر سرعت تشخی  و آگاهی برزه نهادهای قضایی در تمام کشور و اعالم سریع از سوی آنها می

(. بره عرالوه، 1۶: 1393دیدگان تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد حابراهیمی و صاد  نهاد نرائینی، 

رتباط مستقیمی با جرم ارتکابی نداشته باشد. مرثًال کشرور ثروتمنردی کره برا ای  آثار ممک  است ا

و خصوصی روبرو است، به مرور زمان دچار بحران و فقر می جرایم مالی و اقتصادی در بخس دولتی 

شرود، می گیرد، قردرت خریرد مرردم کرم میشود و فساد، همه ارکان جامده، از جمله دولت را فرا 

 .(2219 :139۶نجفی ابرند آبادی: حرواج می یابد المتی در بی  مردم مشکالت بهداشتی و س

 

 جامعیت بخشی در بزه دیدگان مورد حمایت .5 .1. 1

اتخاذ می گردد بایرد در وهلره اول  یافتهسازمانتدبیری که برای مقابله حمایت گونه با بزهکاری  هر

تناس  وسدت رفتارشران گسرترده  به ای  نکته توجه کرد که بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی به

هستند. بزه دیده جرایم ای  اشخاص هم اشخاص حقیقری هسرتند و هرم اشرخاص حقروقی ماننرد 

برزه "سازمان ها. در یک تقسیم بندی پلیس آمریکا، برزه دیردگان جررایم شررکتی را بره دو گرروه 

تفکیرک نمروده  "...(ححیوانات، محیط زیست و 3بزه دیدگان غیرانسانی"و  "2دیدگان انسانی حفردی(

است. آمارها حاکی از آن است که بزه دیدگان غیرانسان نه تنها کمتر، بلکه در سرطح برزه دیردگان 

تری  قربانیان جرایمی مانند کالهبرداری، جدل و اخرتالس های دولتی عمدهسازمان. انسانی هستند

                                                           
بی مباالتی مسئوالن ذیربط و خریرد  . نمونه عملی ای  مورد در ایران، پرونده مشهور به بیماران هموفیلی بود که در اثر1

خون های آلوده از فرانسه و تزریق آن به بیماران، تددادی از افراد مجروح و بدضاً مقتول شدند. از آنجرایی کره آثرار ایر  

جرم تأخیری بود، امکان برقراری رابطه علیت میان مرگ و میرها و خرید خون های آلروده دشروار برود. هرچنرد کره در 

 پرداخت خسارت بزه دیدگان شد اما در مسئولیت کیفری و بحث انتساب، مشکالت زیادی پدید آمد. عمل حکم به

دادگاه عمومی تهران. الزم به ذکرر  1۱۶۱صادره از شدبه  13/1/1383مورخ  1۱3۱برای مطالده بیشتر رک. رأی شماره 

 وهس و پاالیس خون ایران بودند.است که خواندگان ای  دعوا، وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و شرکت په

2. Individual victims  

3. Non person victims 
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دی  رفترار را مرتکر  خود ممکر  اسرت چنر یافتهسازماناینکه ای  شخاص در رفتارهای  1هستند.

های مهم و مبنایی است. لذا بر ای  مبنا، باید چنی  درنظر گرفت که بره تناسر  هرر شوند از مولفه

اشخاص حقوقی باید اقدام حمرایتی متناسر  اتخراذ گرردد.  یافتهسازمانیک از ای  مصادیق جرایم 

باشد و خرروج از آن نیازمنرد  چتر حمایتی در برابر ای  رفتارها اصوال باید گسترده و اصل بر شمول

 دلیل باشد.

 

 نهای بزه دیدگاپوشش کامل خسارت .2 .1. 1

ها مدموالً بزه دیده مشخ  و مستقیمی ندارند، ولی آثار غیر مسرتقیم ی شرکتیافتهسازمانجرایم 

شود. شاید به دلیل همی  ویهگی باشد که برخری گمران و غیر ملموس آن، عده زیادی را شامل می

هستند. در حالیکه ایر  سرخ  صرحیح نیسرت  2اند که ای  جرایم جزو جرایم بدون بزه دیده کرده

چون مدموالً بزه دیده ای  جرایم، غیر مستقیم و غیر ملموس هستند. مثالً در جرم فرار مالیاتی کره 

بی  شرکت ها بسیار شایع است، دولت به طور مستقیم و افرراد بره طرور غیرر مسرتقیم برزه دیرده 

چون باید مالیات بیشتری داده و خدمات کمتری دریافت کنند. به همری  دلیرل اسرت کره  هستند

شناسان مدتقدند که بزه دیدگی در ای  جرایم با مدیارهای بزه دیدگی در جرایم سرنتی، برخی جرم

تطابق کامل ندارد. مهم تری  دلیل آن هم تأثیر غیر مستقیم اغل  ای  گرروه از جررایم برر جوامرع، 

در ای  مورد باید توجه داشت ) Newburn,2007:450فرد مدی حها و شرکتهاست تا بر یک تشکل 

های غیر مستقیم، در بسیاری از موارد مانند قربانیان محیط کراری یرا جررایم که در ای  بزه دیدگی

زیست محیطی که باعث مرگ یا جراحت افراد می گردد، قصد عمردی و مسرتقیم آسری  رسراندن 

دیدگی افراد می شرود و عرده زیرادی از لکه اعمال آن ها به طور غیرمستقیم باعث بزهوجود ندارد، ب

 (Hazel,2009:136ح گیرندقرار میافراد فار  از س  و جنسیت در مدرض ای  بزه دیدگی ها 

 

 های حقوقیحمایت .2

و  هرابه لحاظ حقوقی، نیاز است تا قدرت اشرخاص حقروقی در برابرر برزه دیردگان برا وضرع مقررره

گردد که در نهایت بره بره هایی در مقررات شکلی و ماهوی متوازن گردد. ای  موضع باعث میلفهؤم

و چندبُدردی اشرخاص حقروقی حمایرت  یافتهسرازمانلحاظ حقوقی نیز در برابر رفتارهای مجرمانه 

 دیدگان صورت گیرد.درخوری از بزه

 

                                                           
1. Braithwaith, John, White collar crime, Annual review social, vol 11,No 1,P 25. 

2. Victimless crimes 
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 های حقوقی شکلیحمایت .1. 2

توان با درج در مقررات دادرسی افتراقی ناظر به جرایم حقوقی را می-یهای قانونبرخی از حمایت

ها از یک سو با ترسیم چارچوب جامع دهی نمود. ای  حمایتیافته اشخاص حقوقی سامانسازمان

تر برای تدقیر  و همچنری  پریس بینری مراجرع اختصاصری مررتبط و در نهایرت اجررای قروی 

دیردگان آرامس نسبی و بازدارندگی در نقض حقرو  برزه های تدیی  شده در مقام تأمی مجازات

 جامده برمی آید. 

قبل از پرداخت  به جزئیات بحث در ادامه باید اشاره کرد که موانع مختلفی ممک  اسرت کره 

هرایی کره برخری مقرررات تأثیر قرار دهد، از جمله مصونیتحمایت شکلی از بزه دیدگان را تحت

سرازد. لرذا هایی که تقی  ای  جرایم را دشروار مریند، مصونیتشوبرای اشخاص حقوقی قائل می

باشد. مانع احتمرالی دوم عردم شرفافیت ی ای  بُدد از حمایت میشرط اولیه 1مقابله با ای  موارد

افزایرد مریبرر آثرار مثبرت ایر  حمایرت  2مقابله کیفری شکلی است که تضرمی  ایر  شرفافیت
(Binnie,2016:64  .) 

 

 دهندگان و اعالم کنندگان جرایم اشخاص حقوقیگزارشحمایت از  .2. 2

و افرزایس مقبولیرت عملکررد  تأثیر مالحظاتی چرون سیاسرت جنرایی مشرارکتیبه تدریج، تحت

دادرسی و بی کیفر مرانی بزهکراران،  ةجرایم و همچنی  مقابله با اطالنهادهای قضایی در تدقی  

ی کیفرری جررایم مهمری چرون جررایم هرااعالم جرم واجد جایگراهی قابرل توجره در دادرسری

ازطرف دیگر، با توجه جهانی شدن برخی جرایم و افزایس  .(Kramer,2012:3)یافته شد سازمان

یافته فرا ملی و تشکیل گروه های مجرمانه کره روزافزون جرایم اقتصادی و به ویهه جرایم سازمان

ای جرز توسرل بره ه می اندازند چارهالمللی را نیز به مخاطرنه فقط امنیت داخلی بلکه امنیت بی 

شهروندان و استفاده از اطالعاتی که فقط برخی از آنان به مناسبت شیل یا موقدیت خراص خرود 

در اختیار دارند و حتی اجبار آنان، در برخی موارد، به اطالع رسانی و تدیی  مجازات برای مطلرع 

در فرآیند کیفری به کشف و تدقیر  ممتنع، وجود ندارد. در واقع، نخستی  جنبه مشارکت مردم 

یند اتوانند از گذر اعالم و افشای جرم در فرها، مردم میگردد که حتی با انحصار دولتجرم بر می

به طور کلی مفهوم اعرالم جررم حابراهیمری، ( 1۱2: 1392کیفری مشارکت کنندحدلماس مارتی، 

لی قولی، نسربت بره اخبرار جررم (، نمایانگر مصداقی است که اعالم کننده به شک18-2۱: 1391

                                                           
1. Fight impunity for cross-border corporate crimes by choosing to assert jurisdiction 

2. Guarantee accountability and transparency in the justice process when pursuing corporate 

crimes 
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قانون آیی  دادرسی کیفرری  ۶۱نماید. ای  مصدا  به نحوی است که در ماده واقع شده اقدام می

های مردم نهاد به رسمیت شناخته شده اولی  مصدا  و قبل از اعالم جرم از سوی سازمان 1392

اخته شرد، مقرن  در است. پس از آنکه فرض اساسی اعالم جرم به شکل شفاهی به رسرمیت شرن

نمایرد. قسرمت بینری مریاعالم جرم کتبری را پریس 1392قانون آیی  دادرسی کیفری  ۶1ماده 

اعظمی از ای  جرایم، از قبیل جرایم بازار سرمایه، جرایم بانکی، جرایم مقرر در قانون کار، جرایم 

ایر  راسرتا هرای جرامدوی در علیه حقو  مصرف کننده، واجد متضرران هستند و نقس سرازمان

 ثر ارزیابی گردد.ؤتوانست بسیار ممی

 همچنی  نکته مهم و قابل استفاده در تمام جرایم از جمله جرایم اشخاص حقوقی بره شرکل 

قانونگرذار حمایرت از  1392قانون آیی  دادرسری کیفرری   91یافته آن است که در ماده سازمان

دیرده، شراهد،  منظور حمایرت از برزهبهبازپرس »: اعالم کنندگان را چنی  پیس بینی کرده است

مطلع، اعالم کننده جرم یا خانواده آنان و همچنی  خانواده متهم در برابرر تهدیردات، در صرورت 

دهرد. ضرابطان ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را بره ضرابطان دادگسرتری دسرتور می

در ابداد دیگری از جررایم «. هستنددادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس 

 توان اعالم جرم برخی دیگر اشخاص را موثر دانست. اشخاص حقوقی می

گذار مصادیقی چون اعالم جرم از سوی کارکنان دولتری و روسرای ادارات را در مروادی قانون

 3شناسرد. همچنری  در مرادهبه رسرمیت مری 1392قانون آیی  دادرسی کیفری  12چون ماده 

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع ای  »آمده است:  139۶مبارزه با تأمی  مالی تروریسم  قانون

قانون موظفند مرات  را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصالح اعالم 

یکی از ضوابط مهرم «. کنند، در غیر ای  صورت به مجازات تدزیری درجه هفت محکوم می شوند

که ای  بُدد از حمایت را تقویت مری کنرد آن اسرت کره از مطلدران و گرزارش دهنردگان  مرتبط

هرای مناسر  حمایت های مانند عدم نشر مشخصات آنران، حمایرت پلیسری، پرداخرت تشرویقی

مندسازی مواردی چون اعالم جرم از . در حقو  کشوریهای انگلیس و آمریکا ضابطه1صورت بگیرد

و جرم انگاری ترک گزارش فساد عامرل مهمری در ارتقرای جایگراه ها سوی اعضای درونی شرکت

(. در نتیجره ی ایر  1۶: 1391کارکرد ای  نهاد در مقابله با جرایم مهم بروده اسرت حابراهیمری، 

کررده پیس بینی های مختلف اعالم جرم را مصدا  از حمایت حقوقی، رویکرد قانونگذار که جنبه

اما با ای  وجود می توان توجه به دو بدد مهم را برای افزایس باشد. است شایسته و قابل قبول می

اثربخشی ای  حمایت مدنظر قرار داد؛ از یک سو اعتالی جایگاه اعالم جرم در حد شرکایت بررای 

                                                           
1. Put in place appropriate measures and incentives to protect victims, informants, whistle-

blowers witnesses and experts in corporate crimes cases 
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یافته و از سروی دیگرر اقامره سرازمان آغاز تدقی  کیفری علیه اشخاص حقوقی مرتکر  جررایم 

ان راهکارهای مناسر  در تدقیر  جررایم ایر  اشرخاص مدادل شکایت را به عنو 1دعوای گروهی

 حقوقی تلقی نمود. 

 

 افتراقی کردن مراحل مختلف دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی -اختصاصی .3. 2

یافته حاکی از سازمان سازی پاسخ دهی کیفری قضایی به اشخاص حقوقی مرتک  جرایم افتراقی

ای  اشخاص شناسایی گردید نسبت بره ترسریم تمرام ای  نکته مهم است که پس از آنکه جرایم 

یافته دیردگان جررایم سرازمانیند به نحو شایسته و متناس  با اقتضائات حمایت محور از برزهافر

های حاکم اهمیرت اولیره و اساسری دارد. اینکره کلیرت اقدام گردد. در ای  راستا ترسیم سیاست

گیری یا ترمیمی، التیام بخس و یا امنیتی بر جهتگیرانه باشد یند آیا سختاحاکم بر تمام ای  فر

و نحوه پیس بینی تمام مراحل تأثیر خواهد گذاشت. به عالوه اینکه بحث از امکران ورود عردالت 

بحث قابل توجهی را مطررح سرازد.  تواندمیهای سازشی در ای  جرایم نیز ترمیمی و حل و فصل

به اختالفات بازرگانی، اقتصادی از جمله در قال   امروزه عملکرد نهادهای داوری در رسیدگی زیرا

 بازار سرمایه از جایگاه مهم روزافزونی برخوردار شده است. 

عنوان راهبردی مقدم بر تواند بهها میرسیدگی و تشریفات آنق از همی  رو، نظام بخشی نحو

تمرکرز تدقیر  کنترل کیفری مدنظر قرار گیردبه عنوان یک اصل برخی از نویسرندگان از لرزوم 

اند که بیشتری  جررایم منسروب بره آنران کیفری بر آن دسته از اشخاص حقوقی ای سخ  گفته

در راستای تکمیل ای  تدقی  افتراقی اشخاص حقوقی نیز برخی بر مولفه ی دیگرر لرزوم  2است.

 پس(. 89-۱۶: 139۱حمیرزایی منفرد،  3اند.تدقی  شدیدتری  جرایم اشخاص حقوقی سخ  گفته

از آن نهادها، نهادهای دادرسی و مبتنی بر محاکمه خود مستلزم اختصاصی شدن است و تدیری  

یافته سرازمان ای که با گستردگی، به روز بودن و پیچیدگی جرایم مراجع، قضات و تشریفات ویهه

اشخاص حقوقی به منظور رسیدگی اهمیت دارد. خواه در سطح دادگراه کیفرری یرک و خرواه در 

                                                           
1. Class Action 

طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقا  حق برای تدداد کثیری از افرادی که به تنهرایی انگیرزه کرافی بررای 

آورد. از طریق ای  شیوه اقامره دعروا، کرارایی سیسرتم قضرایی افرزایس پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می

(. دعراوی 89: 1393نماید حقاسرمی و فرالح، صرفه جلوه می به یادی از افراد، مقرونیابد و طرح دعوا از سوی تدداد زمی

کننده، ضد انحصار، حقو  استخدامی، حقو  مدنی، محیط زیسرت های متدددی از قبیل حقو  مصرفگروهی در زمینه

 شوند.و... طرح می
2. Investigate and prosecute those corporate actors most responsible for the wrong doing 

3. Pursue charges that reflect the gravity of the corporate crimes committed 
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حکایت از رویکرد مقدم برر  تواندمیی مهم دیگری که ه کیفری دو، ضرورت دارد. نکتهسط دادگا

 1392قانون نظام صنفی کشور مصوب  12ماده  2کیفری تلقی گردد، در تبصره -رسیدگی قضایی

 ۱1رسریدگی بردوی بره تخلفرات موضروع مرواد»پیس بینی شده است. بره موجر  ایر  مقررره 

گذاری حعدم اجرای ضوابط قیمت ۶3حاحتکار( و  ۶۱حتقل (،  ۱9 فروشی(،حکم۱8فروشی(، حگران

و توزیع( درمواردی که موضوع شکایت شاکی یرا گرزارش برازرس حراکی از تخلرف بریس از سره 

( ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شد  سازمان تدزیرات 3۰۱۱۱۰۱۱۱میلیون ح

ن صندت، مدردن و تجرارت برا دعروت از شراکی و حکومتی، نماینده اتا  اصناف و نماینده سازما

ای  امر خود تالش است بر بازگرداندن اعتماد عمومی بره فضرای « .عنه انجام خواهد شدمشتکی

باشد. هرچنرد مقرررات ها به مراجع قضایی و تدیی  کیفر میی رسیدگیکس  و کار و عدم احاله

خوردار است، اما رویکرد تقنینی مبتنی برر ضابطگی برهایی نیز در به دلیل بیای  ماده از کاستی

بدد از تدیی  مراجع کیفری برای رسیدگی بره ایر  جررایم،  باشد.قضازدایی در آن قابل توجه می

از جملره جررایم  جهت گیری مهم آن است، تدیی  اینکه آیا ای  جرایم اشخاص حقروقی عمردتاً

یفات ریرا خیرر اهمیرت دارد. در تشر اقتصادی و یا جرایم موثر در اختالل نظام اقتصادی هسرتند

رسیدگی نیز پیس بینی استفاده از نظرات کارشناسان و نمایندگان حامی تمام بزه دیدگان، خواه 

جهت گیری قابل توجهی را بوجود آورد. در ای  رسریدگی برا  تواندمیآنانی که شکایت نکرده اند 

ن الرزام نمرودن قاضری بررای تدیری  حضور نمایندگان بزه دیدگان بالقوه و آینده، می تروان بردو

 مجازات، وی را نسبت به ای  بزه دیدگان صرفا مکلف به تدیی  جبران خسارت نمود.

 

 های حقوقی ماهویحمایت. 3

توان با ی سیاست حقوقی شکلی، بُدد مهم دیگر را میبا تشریح راهبردهای کالن و مهم در عرصه

ی ناظر به جرم و نروع مجرازات پیگیرری و بحرث های حقوقی ماهوی و قاعده گذارعنوان حمایت

هرای سراختاری و های شکلیِ روبنایی و بدون حمایترسد که صرف حمایتنمود. زیرا به نظر می

یافته اشرخاص حقروقی تواند کارآیی الزم را در مقابله کیفری با جرایم سازمانمبنایی ماهوی نمی

 داشته باشد.

 

 سهولت درمجازات دهی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گذاری صریح و توأم باقاعده .1. 3

گام در جهت رسمیت بخشیدن و قاعده مند نمودن مسئولیت کیفری اشرخاص حقروقی در اولی  

ساس با تصوی  قانون مجرازات اسرالمی، مسرئولیت کیفرری اشرخاص شد. ای رایانه جرایم قبال
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راگیر مسئولیت کیفری اشرخاص حقروقی، تردید، پذیرش فبی .عام پذیرفته شد صورت حقوقی به

قضایی و جرم شناسی ایر  اشرخاص و اهمیرت قانون گذار نسبت به واقدیت  باالی درک نشان از

؛ موسروی 8: 139۱ ؛ جدفرری،139۱حمایت از بزه دیدگان داردحبررای مطالدره بیشرتر شرریفی، 

لیت کیفرری اشرخاص اهمیرت پریس بینری تقنینری از مسرئو .(1۱8: 139۱زاده، مجاب، و رفیع

های مبنایی در مسرئولیت حقوقی، اگرچه اهمیت باالیی دارد، اما جزئیات مختلف مرتبط با نظریه

کیفری از یک سو و همچنی  عدم رفع قانون اختالف نظری های مختلف در ای  راسرتا کماکران 

ته با بسرتر یافسازمان گردد. ای  بحث که گاه جرایم مجال نقض حداکثری حقو  بزه دیدگان می

از ابتدائی تری  نکات قابرل طررح در ایر   تواندمیگیرد شخ  حقوقی عمومی دولتی صورت می

بیان نمود. به نرام شرخ   1از  .م.ا 1۱3توان در رابطه با ماده زمینه باشد. بحث مهم دیگر را می

منظر کفایت در از  تواندمییافته قاچا  انسان یا قاچا  مواد مخدر سازمان حقوقی بودن عملیات 

انتساب مسئولیت کیفری موضوع بحث قضایی و حقوقی قرار گیرد. در نهایت قاعرده مهرم دیگرر 

توان ضروابط را بره طرور دقیرق ای  است که در ارکان جرایم قابل استناد به اشخاص حقوقی می

از  در قصد و آگراهی تمرام کمرال مشخ  کرد. به عنوان مثال گاه سازمان یافتگی عملکرد لزوماً

ها را شامل گردد که در نهایت به فجایدی منتهری نتایج نباشد، بلکه خود مجموعه از سهل انگاری

شوند. یا بحث مهم دیگر، در مصادیق مهم، به محض احراز وقوع نتیجه نسبت بره برخری برزه می

سخ  توان نسبت به سایر اشخاص بزه دیده از مطلق بودن رفتار و عدم نیاز به نتیجه دیدگان، می

انرد تفکیرک قائرل شرد و بیشرتر از گفت ، هرچند در نوع پاسخ به مواردی که هنوز محقق نشده

 های غیرکیفری ترمیمی استفاده نمود. پاسخ

 

 تناسب کیفر با نوع نقش حقوق بزه دیدگان از سوی اشخاص حقوقی .2. 3

های سل  مجازات گذار جنایی در میانانتخاب سیاست ة با توجه به ویهگی اشخاص حقوقی دامن

حیات، سل  آزادی، مجازات بدنی و مجازات مرالی مطررح اسرت. در حقرو  کیفرری کشرورهای 

پیشرو، از جمله فرانسه، آمریکا و انگلستان، مجازات سال  حیرات، حتری در مروارد کالهبررداری 

و همچنی  ابراهیمی و صراد  نرهاد  131 :1393حجدفری،  2مدوف هپروندشرکتی کالن از جمله 

 (1۶۱ ،1392ائینی، ن

                                                           
در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخ  حقیقی است و شخ  حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت  -1۱3ماده  .1

فع آن مرتکر  جرمری شرود. مسرؤولیت کیفرری کیفری است که نماینده قانونی شخ  حقوقی به نام یا در راستای منا

 .اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتک  جرم نیست
2. Bernard Madoff 
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های بدنی نیز در رابطه با جرایم مبتنی بر انتفاع مالی مورد استفاده قرار نگرفته است. مجازات

و یا جرایم مبتنی بر تخلف از ضوابط و متناس  نیست و هیچ یک از کشورهای مورد اشاره بردی  

ت نسربت بره ایر  رفتارهرا اند. بنابرای  تنها انتخابی که برای تدیی  مجازاسمت سو  پیدا نکرده

 وجود دارد حبس و جزای نقدی است. 

یافته اشرخاص ها را نوعی جرایم سرازمانتوان پولشویی از مجرای شرکتبر همی  اساس، می

 138۶قرانون مبرارزه برا پولشرویی  9حقوقی تلقی کرد که قانونگذار مجازات آن به موج  مراده 

مثرال دیگرر رفتارهرای  1ل از آن دانسرته اسرت.محکومیت به جزای نقدی و استرداد عواید حاص

خالف رویه های کس  و کار در تولید محصوالت و حمایت از حقو  مصرف کنندگان اسرت، کره 

عرالوه برر توجره بره جبرران خسرارت مردنی، بره  1388کنندگان قانون حمایت از حقو  مصرف

نیرز سیاسرتگذاران بره . در مرواردی 2حکم داده است 19و  18پرداخت جزای نقدی نیز در مواد 

قانون  ۱۶اهمیت هم عرض جزای نقدی با حبس تأکید نموده است. به عنوان مثال در صدر ماده 

ی بدی  شرح به ای  اهمیت هم عرض توجه نمروده اسرت. ایجراد دامنره 138۱بازار اورا  بهادار 

تدیی  کیفرر  انتخاب میان حبس و جزای نقدی در ای  ماده، تدیی  تکلیف را در قال  اصول عام

ی قضایی واگذار نموده است. همچنری  توزیرع فردی و متناس  با جرم ارتکابی به محاکم و رویه

های بزرگ متولی مجازات متناس  کیفری و نه لزوما تأکید بر جزای نقدی که در خصوص شرکت

 امور کس  و کار کارآیی چندانی ندارد، مورد تأکید برخی مطالدات بوده است.

یافته سازمان توان در مواردی که جرایم اشخاص حقوقی به شکل ر آن است که میلفه دیگؤم

اند از تفکیک کیفر بر اساس نوع و مدیار ارتکاب سخ  گفرت. از یرک طررف وقروع اکثرر رخ داده

                                                                                                                                              
 (1۶۱ ،1392و همچنی  ابراهیمی و صاد  نهاد نائینی،  131 :1393حجدفری، ی بیشتر ای  پرونده ر.ک برای مطالده

 منرافع و اصرل برر مشرتمل جررم ارتکاب از حاصل عواید و درآمد داستردا بر عالوه پولشویی جرم مرتکبی  – 9. ماده 1

جزای نقردی بره میرزان یرک چهرارم عوایرد حاصرل از جررم محکروم  به( آن قیمت یا مثل نباشد، موجود اگر وح حاصل

 .شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گرددمی

ال یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال یرا خردمات مدیروب باشرد و بره واسرطه آن ر چنانچه کا 18. ماده2

حداکثر ترا مدرادل  عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدیعی ، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف 

 چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

( ایر  قرانون 8( الری ح3ندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مرواد حر عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکن 19ماده

در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کاال و خدمات به مصرف کنندگان عالوه بر جبرران خسرارت وارده نمایند 

 حداکثر مدادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. به جزای نقدی

ن کاال و خدمات از ایفاء هر یک از تدهدات خود در قبال خریدار خودداری کررده و تبصره ر در صورتی که عرضه کنندگا

 .یا آن را به صورت ناق  و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند عالوه بر انجام کامل تدهد، خسارت وارده را جبران نمایند
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جرایم در ای  حوزه بُدد انتفاعی دارند و از طرف دیگر، دسته ی دیگری از جرایم در ای  حوزه به 

اند و بحرث انتفراع در ی ضوابط تدریف شده جرم انگاری شدهسهوی یا عامدانه صرف عدم رعایت

ی کیفرگرذاری را قائرل توان نوعی تفکیک دوگانرهآنها مطرح نیست. بر مبنای همی  تفکیک، می

شد، که اصل بر تدیی  جزای نقدی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی اسرت، امرا در مرواردی کره 

د و در اثر آن رفتار نیز انتفاعی ایجاد گرردد، الزم اسرت کره بسرته بره عامدانه رفتاری ارتکاب یاب

ی اول مجازات متناس  مردنظر قررار گیررد. چنانچره ایر  امرر، در میزان انتفاع، حبس در درجه

ی تقنی  و سیاستگذاری جنرایی محقرق نگرردد، الزم اسرت کره از سروی قانونگرذار طری مرحله

  تفکیک در تدیی  مجرازات بره عنروان راهبرردی عملری، دستورالدملی برای محاکم ذیصالح، ای

تر از نوعی پیشنهاد راهبردی در رابطره برا توان به شکلی خاصدر آخر می ایجاد و نهادینه گردد.

ی اشرخاص حقروقی نراقض حقرو  تضمی  حداکثری تناس  پاسخ کیفری با رفتارهای مجرمانره

لرذکر و برا نظرر بره وسردت حقرو  کنندگان سخ  گفت. برا توجره بره مالحظرات فرو  امصرف

تروان بره عنروان را مری طبقه بندی کیفر بر اساس نتایج حاصلهکنندگان و جرایم مرتبط، مصرف

های کیفری مدنظر قرار داد. نتایج نیز، بسته به تحقق یا تر پاسخعاملی در راستای توزیع متناس 

ن و نیرز تدرداد متضررران آن رفترار ی آعدم تحقق آنها و نیز بسته به نوع نتیجه، دامنه و گستره

توان میزان تضرر و نقض حقو  اشخاص مصررف بندی هستند. از ای  حیث نه تنها میقابل طبقه

. 1کننده را مشخ  ساخت بلکه عالوه بر آن مدل قابل قبولی در پاسخ کیفری بوجود خواهد آمرد

سوی اشرخاص حقروقی  ی مهم دیگر آن است که در جرایم ناقض حقو  مصرف کنندگان ازنکته

هرا را متفراوت شررایط مقررر در ایر  مجرازاتمی توان شمول مجازات های تبدی و یا تکمیلی و 

تدیی  نمود و در عی  عدم وجود ممنوعیتی برای اعمال ای  مجازات ها اما باید نوع دسرتورات و 

نظرم بره نظرر مری رسرد در  .2ها را به سمت احیای حقو  مصرف کنندگان جهرت دادمحرومیت

قانون مجازات اسالمی بیشتر ناظر به جنبه سزا دهی  2۱و  23حقوقی فدلی با توجه به آنکه مواد 

وفایده گرایانه با توجه به شخصیت و فردیت اشخاص حقیقی وضرع شرده انرد در مرورد اشرخاص 

خی حقوقی کاربرد نداشته باشند. الیته نمونه هایی مبتنی بر ممنوعیت فدالیت یا لیو پروانه در بر

                                                           
توان عنوان نمود کره چنانچره دند میتوانند مشمول جرایم تبدی و یا تکمیلی گری کس  و کار می. اینکه جرایم حوزه1

 ها وجود ندارد.مجازات ها وجود داشته باشند ممنوعیتی برای اعمال ای شرایط مقرر در ای  مجازات

مراجع ذی صرالح رسریدگی »از قانون حمایت از حقو  مصرف کنندگان اشاره کرد  2۱توان به مادهبه عنوان مثال می 2

های مقرر قانونی، عرضه کنندگان کراال و خردمات یرا تولیدکننردگان و فروشرندگان را تتوانند عالوه بر مجازاکننده می

مجبور به جمع آوری کاالهای عرضه شده به منظور تدمیر و اصالح و رفع عی  کاالهای فروخته شده یا خردمات عرضره 

 «.شده نمایند
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کره مقرر داشته اسرت  1383قانون قاچا  مصوب  ۱از قوانی  خاص وجود دارند. برای مثال ماده 

شرده  چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع ای  قرانون، تشرکیل

 2۱یرا مراده باشند، عالوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فدالیت یا مجوز آنها ابطرال میگرردد. 

شرود میمربوط  هایی به داروخانه 13۶1مصوب  ون تدزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانیقان

فرد بوده و به علت تخلف موقتاً تدطیل گردیرده و پروانره تأسریس از  که در یک منطقه منحصربه

گذار به عنروان مجرازات تکمیلری حرق گررفت  متخلف سل  شده است. در چنی  شرایطی قانون

از متخلف به مدت پنج سال سل  نموده است؛ یدنی در ای  جا قانونگذار عالوه بر  مجدد پروانه را

تحمیل مجازات اصلی حتدطیلی موقت داروخانه و ابطال پروانه( مرتک  را به مردت پرنج سرال از 

 .گرفت  مجدد پروانه تأسیس داروخانه محروم نموده است

 

 1کیفر اشخاص حقوقیتوجه به جبران خسارت از بزه دیدگان در کنار  .3. 3

که دارد، که بدضی بالقوه و در  ایدیدگانِ گستردهبزهیافته و سازمان نظر به انواع مختلف جرایم  

توان اهمیت مضاعف توجه به جبران خسارت را مردنظر قررار داد. جبرران دهند، میآینده رخ می

از قرانون حمایرت از  19 و 18، 1۶خسارت به عنوان یکی از مهمتری  ابزارهای جبرانی در مرواد 

چنی  مقرر شده است  1۶به رسمیت شناخته شده است. در ماده  1388مصرف کنندگان مصوب 

مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشرخی  مرجرع رسریدگی کننرده بره »که: 

باشرد کره موجر  ورود خسرارت و عهده شخ  حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مری

های خارجی عالوه بر شررکت مرادر، شردبه یرا ه مصرف کننده شده است. در مورد شرکتاضرار ب

های گستردگی توجه نگاه جبرانی نسبت به شخصیت «.نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود

تبصره ای  ماده که اساسی ترری   دارد. درحقوقی خارجی نیز پرده از نگاه مترقی ای  قانون برمی

در کلیره مرواردی کره تخلرف از ناحیره »ساخته است چنی  مقرر شده است کره  نکته را متذکر

اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخ  حقوقی پرداخت شود ولی مسرؤولیت جزایری 

توجه مسئولیت به اموال شررکت و یرا «. متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخ  حقوقی است

رعت در احیرای حقرو  مصررف کننردگان را بره شخ  حقوقی نکته ی بسیار مهمی است که س

نیز به ای  مهم توجه  138۶قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو  ۱دنبال خواهد داشت. ماده 

 کرده است. اما به طور کلی اساس بحث جبران خسارت ای  است که در جرایم مهمی چون جرایم 

برران جنبره قرانونی و جزئیرات آن یافته اشخاص حقوقی، سازوکار اجرایی و شکلی ای  جسازمان

                                                           
1. Ensure that victims of corporate crimes are able to obtain effective remedies 
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مشخ  گردد. اینکه ای  جبران در قال  دعوای خصوصی و همانند تشریفات طرح ضم  دعروای 

کیفری یا در مرجع حقوقی باشد نشان از کلیت دارای چالس و ابهام است. زیرا جررایم مهمری از 

صورتی مهم تر برزه دیردگان  دیدگان ناآگاه و یا بهویهه برای حمایت از آن دسته بزههای  قبیل، ب

ای که هنوز شکایت ننموده اند، نیازمند تحول فرایند شکلی جبران است. به عالوه اینکه نوع آینده

جبران خسارت و نگاه التیام بخس به موج  آن نیز از محوریت قابل توجهی برخروردار اسرت. در 

صرف تأکید بر جزای نقدی بره   .م.ا، به دلیل عدم توجه به جبران خسارت و 2۱ای  راستا ماده 

 باشد.عنوان درامدی برای دولت قابل نقد می

 

 گیرینتیجه

یافته در رویکرد نوی  خود با نام اشخاص حقوقی اقدام به ارتکراب جررایم امروزه مجرمان سازمان

هرا بره کشروری نمایند و با توجه به جهانی شدن اقتصاد و محدود نبودن فدالیتمختلف خود می

هرای آوردنرد. قاچاقچیران مرواد مخردر در قالر  شررکتدست میهودهای قابل توجهی بواحد س

مرتبط با بهداشت و آموزش پزشرکی،  هایقال  برخی شرکتدارویی، قاچاقچیان اعضای بدن در 

واردات خودروهای مسروقه، واردات کاالهای نراقض سرالمت برا اطالعرات جدلری بره کشرورهای 

یافته اشخاص حقوقی هسرتند. ایر  امرر فرار  از سازمان ی جرایم مختلف از جمله مصادیق فرامل

دهرد. از هزاران مصداقی که دارد در درون کشور و با بستر شرکت ها و اشخاص حقوقی روی مری

ای  حیث در کشورها، از جمله کشور مرا امرروزه برا نظرر بره توجره و توسرل ابتردایی روزافرزون 

مقابله با جرایم اشخاص حقوقی در نقض حقرو  مصررف قانونگذاران به حقو  کیفری در راستای 

کنندگان به رویکرد عملیاتی سیاستگذاران جنایی تبدیل شده است. اگرچه ای  نگررش، برا لرزوم 

یافته بره ایر  عرصره، سرازمان حفظ سالمت و پویایی اقتصاد در تضاد است، امرا ورود بزهکراران 

یفری را در راستای حمایت حرداکثری از برزه تحول در راهبردها و اصول ناظر به سیاستگذاری ک

دیدگان را متحول ساخته است. به همی  دلیل نگرش راهبرد مدار التزام قانونگذاران به مقردمات 

ماقبل از جرم انگاری و کیفرگذاری، راهبردهای ناظر بره تدیری  مجرازات و راهبردهرای کنتررل 

ای  راهبردهای سه گانه در ابتدا الزم  شکلی جرایم اشخاص حقوقی را ایجاد می نماید. به موج 

گذاران در پرتو عدم التزام به اصل حداقل بودن کنتررل کیفرری و امنیتری سرازی است که قانون

رویکرد جرم انگاری جرایم اشخاص حقوقی ناقض حقو  اشخاص را مدنظر قرار دهد و در پرتو آن 

انتظرامی را قانونگرذاری نماینرد. های مردنی و سراس اداری ها و راه حلجامدیت بخشی به پاسخ

گستره ی پاسخ های مدنی و اداری انتظامی در مقرررات مررتبط برا حمایرت از حقرو  اشرخاص 

یافته قابل توجه است، اما فرآیند شکلی و تخصصیِ تأمی  و احیای حقرو  موضوع جرایم سازمان
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. حال در قالر  جررم ویهه جبران خسارات آنان چندان مورد توجه قرار نگرفته استهنقض شده ب

انگاری رفتارها، اگرچه بسیاری از رویه های میایر اصول و ضوابط عملکرد اشخاص حقروقی جررم 

انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانی  و نیاز ویهه به قانون جامع با سرازوکار مشرخ  حمرایتی از 

ی  ایرراد در کنرار بزه دیدگان اشخاص حقوقی از جمله ایرادات اساسی ای  کنترل کیفری است. ا

قدرت قابل توجه بسیاری از اشخاص حقوقی، مانند شرکت های تولید کننده خودرو و یا شررکت 

های مخابراتی، به نقض حداکثری حقو  اشخاص منتهی شده است. از سوی دیگرر برا توجره بره 

مرری اینکه در حقو  ایران برقرارساخت  زیرساخت های الزم در جهت اتخاذ تردابیر پیشرگیرانه ا

حقروقی، -زمان بر است، مقتضی است که پس از توجه ویهه به حمایت کیفری و حمایت جبرانری

های پیشگیرانه به شکل مشارکتی و تقویت عملکرد پیشرگیرانه از طریرق بسترهای اعمال حمایت

 نظارت و بازرسی اقدام نمود. 

 شوند؛در خصوص موضوع پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می

یافته برا اسرتمداد از سیاسرت حمایت از اشخاص بزه دیده در جرایم  سازمان سازوکارهای-1

های بنیادی  و حقو  بشرری قربانیران جررم توجره جنایی تقنینی علمی و کارآمد به توسده حق

نماید. برای مثال در مرحله پساکیفری راهکارهای مشخصری بررای حمایرت از قربانیران در اکثرر 

 ران وجود ندارد. های حقوقی از جمله اینظام

از حیث حقو  شکلی نیز سیاسرت جنرایی کرامرت مردار اقتضرا دارد ترا قربانیران جررایم  -2

یافته بتواننررد از حقررو  انسررانی در مراحررل پرریس دادرسرری، دادرسرری و و پررس از آن از سررازمان

 های دستگاه قضایی برای تحقق نظم عادالنه در فرایند دادرسی برخوردار شوند. حمایت

هزینه دسرتگاه عردالت کیفرری را  تواندمیگری ده روشهای پیشگیری مبتنی بر کنستوس-3

های مرادی بره عنروان افرراد یافته عرالوه برر هزینرهتقلیل بخشد؛ زیرا قربانیران جررایم سرازمان

باشرند. از ایر  حیرث پذیر برای ادامه حیات فردی و اجتماعی نیازمند مراقبت و درمان میآسی 

 کارا و اثر بخس باشد.  تواندمیس از پیشگیری واکنشی پیشگیری کنشی بی
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