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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  

  حقوقی شخص مجازات شناسی گونه
    ١پوربافرانی حسن  
  ٢  مهدیه سیفی  

  دهکیچ
 تیمـسئول رشیپـذ ،١٣٩٢مـصوب ی اسـالم مجـازات قانونی ها ینوآور ازی کی
 مجـازات چگونگی بحث ،این موضوع پذیرش با. استی حقوق اشخاصی فریک
 هـرمرتکـب  توانـد ینمـی حقـوق شـخص که گونه همان. شود  میمطرحنیز ها  آن
 این ٢٠ ۀماد ،اساس این بر. نیست شدنی اعمال او هب هم مجازاتی هر ،شودی جرم
 در. اسـت برشـمرده رای حقـوق اشـخاص بـرای شدنی اعمالی ها مجازات ،قانون
را ی حقـوق شـخص مجـازات بـه مربوط مسائل و نکاتهمۀ  قانون این ،حال عین

 اعمـال ۀنحـو ۀزمینـ در قـانون در موجـود ابهامـات بـه توجه با. است دهکرن انیب
ی حقـوق شخصی ها مجازات ،نوشتۀ پیش رو ،...و تکمیلی اصلی، یها مجازات

  .کند می نقد و ارزیابیرا ها   آنبندی درجه و تکمیلی و اصلی از ّاعم
  

                                                                 
 ٢۶/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیارت ـ ١٠/٧/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(hpoorbafrani@yahoo.com) ) مسئولۀسندینو(ار دانشگاه اصفهان یاستاد. ١
  .(mahdieh603603@yahoo.com) یشناس کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٢
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 مجـازات تبعـی، مجـازات اصـلی، جـازاتم ،یحقـوق شـخص :یدیلکواژگان 
  .شرعی مجازات ،یلیتکم
  مقدمه

 ایـن. گردیـدی اجتماعی زندگ ۀصحن بهی حقوق اشخاص ورودموجب  ،جوامع شرفتیپ
 ایـن بر. داشت دنبال به راها   آنتوسط جرم ارتکاب جمله از مشکالتی گسترده، حضور
، امـا افتادنـد سـساتٶم ایـن توسـط جـرم ارتکـاب از گیریپیش فکر به ها دولت ،اساس

 ماهیـت بـا ،)اختیـار و عقـل بلـوغ، (حقیقـی اشخاص برای کیفری مسئولیت معیارهای
 اشـخاص تنهـا کـه داشـت حاکمیت اندیشه این ها مدت. نبود سازگار حقوقی اشخاص
 مـارتی،  ـدلمـاس( باشـند داشته کیفری مسئولیت نتیجه در و عقل و اراده توانند  میحقیقی
٧: ١٣٩٣۵(.  

 را حقـوقی اشـخاص کیفـری مـسئولیت جامعـه، مقتـضیات سـو یک از ترتیب بدین
 اشـخاص کیفـری مـسئولیت مبـانی بـا مـسئولیتی چنـین دیگـر سوی از و کرد می توجیه
 ۀهمـ از بیش حقوقی شخص مجازات که اعتقاد این باالخره. نداشت همخوانی حقیقی
 نیتـأم قـوقیح اشـخاص مـورد در را کیفـری حقـوق اهـداف ،دیگری اجراها ضمانت

؛ زیرا وضـع مجـازات )١١/١١ش: ١٣٨۶ اشتیاق،(، غلبه یافت )(Maglie, 1999: 290 کند می
 ۀوجودآورنـد هبـ که آن، خالف رفتار ۀکنند محکومنه تنها بیان حمایت از یک ارزش و 

  .(Dandurand, 1999: 27) هست زین رانهیشگیپ و بازدارنده ریتأث یک
 تیمـسئول کـشورها، ازی اریبـس ازی رویـپ بـه رانیـا گـذار قـانون دالیل، نیهم به بنا

 انـسان قاچـاق بـا مبـارزه قـانون در خـاص صـورت بـه ابتدا رای حقوق اشخاصی فریک
 در عـام طور به نهایتدر  و ١٣٨٨مصوب ی ا انهیرا میجرا قانون سپس و ١٣٨٣مصوب 
 اشـخاص کیفـری مـسئولیت پذیرشاما . رفتیپذ ١٣٩٢مصوب  اسالمی مجازات قانون

 اشـخاص مناسب کیفرهای شناسایی در مشکل ، بلکهنیست کارپایان  یامعن به حقوقی
  .هاست آن عمالِا ۀنحو و حقوقی

 قـادری قـیحق اشخاص که شوند مییجرا مرتکب توانند یمهرچند ی حقوق اشخاص
ی قـیحق اشـخاص کـه شـوند محکـومیی فرهـایک به توانند ینم هستند،ها   آنارتکاب به

 کـردن وارد کـه مجـازات هـدف راسـتای در حـال ایـن با. (Ibid.: 27) شوند یم محکوم
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 تـوان  مـی،)١: ١٣٩٣ شـیکر،( کننـد  مـینقـض را قـانون که است کسانی به درد از میزانی
 ایـن. گرفـت نظـر درها   آنشخصیت با متناسب حقوقی اشخاص برای را ییها مجازات
 دائـم تعطیلی و انحالل مثل حقوقی شخص نابودگر یها مجازات از تواند  میها مجازات

 تـا امـوال ۀمـصادر ماننـد حقـوقی شـخص فعالیـت بـه شـدید اخاللگـر یها مجازات تا
 و موقـت صـورت بـه خـاص شـغلی فعالیـت از منـع مانند ناقص اخاللگر یها مجازات
 مقالـه دوم قـسمت در هـا مجـازات ایـن بـه. باشد نوسان در حیثیت سالب یها مجازات
 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت مخالفان ایراد این تسلیم دنبای هرچند. گردد می اشاره
 مـورد در آزادی سـالب و بـدنی یهـا مجـازات مانند ها مجازات از برخی اجرای که شد

 حقیقـت ولی ،)٢/١١۶: ١٣٧١ صانعی، ؛١۶٢: ١٣٧۶ محسنی،( نیست ممکن حقوقی اشخاص
 شـخص مجـازات هـای گونـه تعیـین در انگذار قانون محدودیت یعنی ایراد این در نهفته

 بـود غافل نباید هم نکته این از حال عین در. بود چاره فکر به و پذیرفت باید را حقوقی
 حقـوقی اشـخاص بـرای مجازات مختلف های گونه تعیین درگذار  قانون دست اگر که
 ارتکـاب در کننـده مداخلـه ِحقیقی اشخاص مجازات برای محدودیتی هیچ ،است بسته
 حقیقـی اشـخاص مجازات جمع کیفری، مسئولیت شرایط جودو فرض به و نیست جرم
  ١.(Jiachen, 1999: 77; Schunemann, 1999: 295) است ممکن حقوقی و

 مجـازات از اعـم (حقـوقی اشـخاص مجـازات هـای گونـه کیفرشناسی ترتیب بدین
 کـه اسـتی فـریک حقـوقی اساسـ و مهـمی محورهـا ازی یک) تبعی و تکمیلی اصلی،

 نیـز ها مجازات این از کدام هر مصادیق لحاظ از. باشد می دقیقررسی و ب تحلیلشایستۀ 
 بــه فقــط را حقــوقی شــخص تــوان مــی آیــابــرای نمونــه،  دارد؛ وجــود مهمــی مباحــث
 حـدود، (هـا مجـازات سـایر بـهوی  محکومیـت یـا کـرد محکـوم تعزیری یها مجازات
 آیـا ؟اسـت چگونـه اصلی یها مجازات اعمال ۀنحو نیز ممکن است؟) دیات و قصاص

 جملـههـا از  ایـن.  ...ِرا نیـز بـه او اعمـال کـرد؟ و تبعی و تکمیلی یها مجازاتتوان  می

                                                                 
 اشـخاص یفـریت کیولئمـس ...«:  بـه ایـن موضـوع اشـاره داردی قانون مجـازات اسـالم١۴٣ ۀذیل ماد. ١

  قانون مجازات فرانسه هـم١٢١ـ٢ۀ ل مادیذ. »ستی مرتکب جرم نیقیت اشخاص حقیولئ مانع مسیحقوق
 به عنـوان مرتکـب یقی اشخاص حقیفریت کی مانع مسئولی اشخاص حقوقیفریت کیمسئول«: دیگو می
  .»ستی ن١٢١ـ٣ ۀت مفاد بند چهارم مادی با رعا،ا معاون همان اعمالی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

١٠۴  

 ١.گـردد می تحلیل وبررسی  موجود، قوانین نقد با همراه نوشته این در که است مباحثی
 سـپس و شـرعی و تبعـی تکمیلـی، کیفرهـای شناسی گونه ،مبحث دو جستار حاضر در

  .گیرد را پی می حقوقی شخص اصلی یها مجازات شناسی گونه

  حقوقی شخص شرعی و تبعی تکمیلی، کیفرهای شناسی گونه .١
اسـت  شـده بنـدی طبقـه جهـت چنـد از حقیقـی اشخاص یها مجازات که گونه همان

 بندی طبقه قابل نیز حقوقی اشخاص های مجازات ،)۶١: ١٣٨۴ بولک، ؛٢/۴: ١٣۵٢ آبادی، علی(
 انـد کرده بندی طبقه حیث سه از را حقیقی اشخاص ازاتمج ًمعموال دانان حقوق. است

ــ ٣/۶٠: ١٣٩٣ اردبیلــی، ؛٢٨١: ١٣۴٠ بــاهری،(  ضــعف و شــدت حیــث از مــورد، اولــین. )۶١ـ
 تقـسیم خـالف و ای جنحـه جنـایی، یهـا مجـازات ۀدست سه به خود که است مجازات

 آزادی، البس بدنی، یها مجازات به که هاست آن ماهیت نظر از مورد، دومین. شود می
 نـسبت لحـاظ از ها مجازات تقسیم مورد، سومین. شود  میتقسیم... و حق سالب مالی،
 تقـسیم تبعـی و تکمیلـی اصـلی، بـه هـا مجـازاتمنظر،  این از که است یکدیگر باها  آن
 تـوان  مـیو اسـت شـدنی اعمـالنیـز  حقـوقی اشخاص برای بندی تقسیم این ٢.شوند می

 طـور همان اما. کرد بندی تقسیم الگو این بر اساس هم را حقوقی اشخاص یها مجازات
 حقیقـی اشـخاص یهـا مجازات بندی تقسیم ،اسالمی مجازات قانون در گذار قانون که
 طور همین نیز حقوقی اشخاص مورد دراست،  نپذیرفته را خالف و ای جنحه جنایی، به

 سـپس و تکمیلـی یهـا مجازات عمالِا قابلیت ابتدا پژوهش حاضر، از بخش این. است
                                                                 

 تهران، یها  در استانیدگی نگارندگان از شعب خاص رسیاندیقات میتحقشایان ذکر است که بر اساس . ١
اصفهان، سمنان، ایالم، گیالن، بوشهر و یزد حاکی از این است که تا به حال موردی که شـخص حقـوقی بـه 

رسـد   می به نظر.وجود ندارد محکوم شده باشد، ی قانون مجازات اسالم٢٠ ۀ مندرج در مادهای مجازات
هـای مـذکور در ایـن  ضمن خوشحالی از عدم ارتکاب جرم قابل مجازات. چنین باشدنیز های دیگر  در استان

مدت توسط اشخاص حقوقی، باید اذعان کرد که عدم محکومیت شخص حقوقی در این مدت شاید هم بـه 
های قانون جدید مجازات اسالمی  از ظرفیتدگان ید انیا عدم شناخت زیا اعالم آن یعدم کشف جرم دلیل 

در شناسایی مسئولیت کیفـری گذار  قانون جستن یشی پ،ن حالیبا ا. ط قضات نسبت به آن باشدا عدم تسلی
  .ن استیتحسشایستۀ اد در معرض ارتکاب جرم هستند، ی زیل گستردگی که به دلیاشخاص حقوق

 ی عربـیگر از جمله کشورهای دی کشورهایست و در نظام حقوقیران نی خاص حقوق ا،یبند مین تقسیا. ٢
  .ز وجود داردین) ١١۴ـ١٠٧: ١٣٨٧  و کلب،یلوترم(و فرانسه ) ۶٨۴: ١٩٨۴ ،یسنُح(
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 شـرعی یهـا مجـازات اعمال قابلیت ًنهایتا وکند  می بررسی حقوقی اشخاصرا بر  تبعی
  .نماید واکاوی میها   آنمورد دررا ) دیات و قصاص حدود،(

  حقوقی اشخاص و تکمیلی مجازات .١ـ١
 حقـوقی اشخاص به تکمیلی مجازات تحمیل برای مانعی هیچ حقوقی، تحلیل لحاظ به

 ۀمحدودکننـد یـا سـالب یهـا مجازات ۀزمر از ًعمدتا ها مجازات این چون ؛ندارد وجود
 بـه نـسبتها   آنعمالِابه لحاظ منطقی،  که هستند) اجتماعی حقوق از محرومیت (حق

 اشـخاص بـه اعمـال قابـل یهـا مجـازات میـان در. اسـت پـذیر امکان حقوقی اشخاص
 شـالق عـضو، قـصاص ،نفـس قـصاص اعـدام، مانند (بدنی یها مجازات تنها حقیقی،

 اعمـال حقـوقی اشـخاص بـه ،)حـبس (آزادی سـالب یها مجازات و) تعزیری و یّحد
 نیـز تکمیلـی یهـا مجـازات کـه حق ۀمحدودکنند یا سالب یها مجازات اماشوند،  نمی

 یهـا مجازات در دقت. باشند  میحقوقی اشخاص به اعمال قابل اند، دسته این از ًعمدتا
 ایـن از برخی که است آن بیانگر اسالمی مجازات قانون ٢٣ ۀماد در احصاشده تکمیلی
 قــرار »اجتمــاعی حقــوق از محرومیــت مجــازات «ِیّکلــ عنــوان ذیــل کــه هــا مجــازات

 داشـتن از منـع؛ بـرای نمونـه، دارنـد را حقـوقی اشـخاص بـه اعمـال قابلیـت گیرند، می
 دخیلٶسسۀ م... توقیف ؛عمومی خدمات به الزام ؛تجارت اسناد اصدار یا و چک دسته
 محکومیـت حکـم انتـشار و معین کار یا شغل حرفه، یادگیری به الزام ؛جرم ارتکاب در

 اشـخاص کـه وقتـی تکمیلـی، یها مجازات عمالِا نیز فرانسه کیفری حقوق در. قطعی
 و اسـتفانی( اسـت شده پذیرفته شوند،) جنحه و جنایت نه (خالفی جرایم مرتکب حقوقی
 قـانون ١٣١ــ۴٠ ۀمـاد ذیل طبق. )١١۴ــ١١٣: ١٣٨٧ کلب، و لوترمی ؛ ۶۶٢ـ ٢/۶۶١: ١٣٧٧ دیگران،
 یـک عمـالِا مانع حقوقی، اشخاص مورد در خالفی های مجازات اعمال ،فرانسه جزای

  .باشد  نمی١٣١ـ۴٣ ۀماد در شده بینی پیش ِتکمیلی یها مجازات از مورد چند یا
ر اشـخاص بـات تکمیلی عمال مجازِ ا، قانون مجازات اسالمی٢٣ ۀ ماد،با وجود این

  :دارد ّمقرر میاین ماده . پذیرد  نمیحقوقی را
ۀ درج تا شش ۀدرج از تعزیری مجازات یا قصاص حد، به که را فردی تواند می دادگاه
 و ارتکـابی جـرم بـا متناسب قانون، این در رّمقر شرایط رعایت با است کرده محکوم یک

  . ...نماید محکوم زیر تکمیلی های مجازات از مجازات چند یا یک به وی خصوصیات
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 ایـن بیشتر .شود  میشامل رای قیحق اشخاص تنها که دیگو  میسخن »فرد «از ماده
 برخـی رغـم ، بـهحـال هـر بـه. استی قیحق اشخاص تیماه با متناسب هم ها مجازات
ر گذا رویۀ قانون ،)٢/٧١: ١٣٩٢ اردبیلی،( رسد  مینظر به گذار قانون اقدام مدافع که نظرات

 صائب چندان حقوقی اشخاص مورد در تکمیلی مجازات عمالِا قابلیت پذیرش عدم در
 بـرای اصـلی یهـا مجـازات تعیین در مقنن شد، گفته که گونه همان کهه ویژه ب ،نیست

 مجـازات تعیـین در محـدودیت اینگاه  و است بوده محدودیت دچار حقوقی اشخاص
ۀ اجـاز کـه حـالی در. گـردد اصـلی زاتمجـا شـدید نوع تعیین به منجر تواند  میاصلی
 حقـوقی اشـخاص بـرای تکمیلـی مجـازات صـدور اختیـار در هـا دادگـاه به گذار قانون
 حقـوقی اشـخاص بـرای متناسـب مجـازات اعمـال برای را ها دادگاه دست توانست، می
 کنار در و کرده انتخاب را تری سبک مجازات اصلی، مجازات حیث از ًمثال ؛کند بازتر
 کمتـر ،مجـازات بـار زیان آثار که یروط به کند، تعیین را مناسب تکمیلی زاتمجا ،آن

 حقوقی شخص خدمات به نسبت دیگر نفع ذی اشخاص و کارمندان ،داران سهام متوجه
 اشـخاص اصـلی مجـازات عنـوان به را موقت تعطیلی گذار،  قانوندیگر طرف از. گردد

 تکمیلـی مجـازات عمـالِا بـرای گـاهداد بهمقنن  ۀاجاز و استبینی نکرده  پیش حقوقی
 خـوبی به هم ٢٣ ۀماد در موجود های ظرفیت. کند برطرف هم را نقصان آن توانست می
 به اشاره »مؤسسه «ۀواژ ،٢٣ ۀماد »ر «بند در ،مثال یارب ؛داد  میدادگاه به را امکان این

 مجازات لعماِا در دادگاه به گذار قانون ۀاجاز صورت در نیبنابرا. داردی حقوق شخص
 ،یلـیتکم مجـازات عنـوان بـه توانـستند یمـ ها دادگاه حقوقی، شخص به نسبت تکمیلی
 مـاه چنـد مـدت بـه را) بزهکـار های شعبه از ای شعبه یا (جرم ارتکاب در لیدخ ۀمؤسس

 یهـا مجازات که ٢٠ ۀماد در موقتی لیتعطاز آنجا که . کنند فیتوق) سال دو حداکثر(
 مـدت بـه مؤسـسه فیـتوق است، دهشنی نیب شیپ ،ردهرا احصا ک حقوقی شخص اصلی

  .کند پر را خأل نیا توانست یمی لیتکم مجازات عنوان به سال، دو حداکثر

  حقوقی اشخاص و تبعی مجازات .٢ـ١
 محرومیـت شـکل به ًعمدتا ایران، جمله از مختلف کشورهای حقوق در تبعی مجازات

 قابـل یهـا مجـازات ۀزمـر در اجتمـاعی حقوق از محرومیت .است اجتماعی حقوق از
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 مشکلی تبعی، مجازات ماهیت حیث از بنابراین. باشد مینیز  حقوقی اشخاص به اعمال
نیـز  ١٩٩٢جزای فرانسه مـصوب  قانون. وجود ندارد حقوقی اشخاصبر  آن عمالِا برای

 را تبعـی مجـازات ْقبـل از کـه ای متفرقـه قـوانین ،را نپذیرفته است تبعی مجازات هرچند
 ١٣٣ــ١۴ ۀمـاد. )۶۶٧: ١٣٧٧ دیگـران، و استفانی( اند شده حفظ همچنان اند، کرده بینی پیش
 در. اسـت پذیرفتـه را حقـوقی اشـخاص جرایم به نسبت حیثیت ۀاعاد شمول ،قانون این

 سال پنج گذشت از پس ،محکوم حقوقی شخص حیثیت ۀاعاد ،ماده این ٢ و ١ بندهای
 اجــرای از سـال پـنج یـا زمــان مـرور دنشـ سـپری یــا نقـدی جـزای پرداخـت تـاریخ از

: ١٣٨٧ کلـب، و لـوترمی( شـود  مـیحاصـل زمـان مرور شدن سپری یا دیگر های محکومیت
  .)١۶٢ـ١۶١

 حقـوقی اشـخاص ربـ تبعـی یهـا مجـازات عمـالِا کـه رسد  مینظر به حال عین در
 حقـوق از محرومیـت صـورت به تبعی مجازات دانیم  میکه گونه همان. نیست منطقی
 شـورای در عـضویت نظیـر اجتمـاعی های موقعیت و مناصب تصدیهمچون  عیاجتما

 ریاســت انتخابــات بــرای شــدن داوطلــب نظــام، مــصلحت تــشخیص مجمــع نگهبــان،
 در اشــتغال روســتا، و شــهر اســالمی شــوراهای اســالمی، شــورای مجلــس جمهــوری،

 اشـخاص نـه دارد، حقیقـی اشـخاص بـه اختـصاص کـه است ...و دولتی های دستگاه
 دیـروز تا ًمثال که فردی پذیرند  نمیجامعهاعضای  که است آن هم بحث مبنای. وقیحق
 مهـم نهـاد یـک عـضویت به ناگهان امروز است، بوده حبسدر  جرم ارتکاب خاطر به

  .شود نگهبان شورای عضو یا مجلس ۀنمایند ًمثال درآید؛ حکومتی
 یهـا مجازات به ناظر که اسالمی مجازات قانون ٢۶ و ٢۵ مواد در دقت ،حال هر به
 را رویکـرد همین تبعی یها مجازات مورد درگذار  قانون که است آن بیانگر است، تبعی
  :٢۵ ۀمادبر اساس . است کرده دنبال

 زمان، مرور شمول یا حکم اجرای از پس عمدی، جرایم در کیفری قطعی محکومیت
 تبعـی مجـازات نعنـوا بـه اجتمـاعی حقوق از را محکوم ،ماده این در رّمقر مدت در

 و حیـات سـالب هـای مجـازات بـه محکومیـت در سـال هفت ـ الف: کند  میمحروم
 قطـع بـه محکومیـت در سـال سـه ـ ب ؛اصلی حکم اجرای توقف تاریخ از ابد حبس
ّمجنـی ۀدیـ نـصف از بیش وارده جنایت ۀدی که صورتی در عضو قصاص عضو،

 علیـه 
 ی،ّحـد شـالق بـه محکومیت در الس دو ـ پ. چهار ۀدرج تا حبس و بلد نفی باشد،
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ّمجنی ۀدی نصف ،واردشده جنایت ۀدی که صورتی در عضو، قصاص
 از کمتـر یـا علیه 

  .پنج ۀدرج حبس و باشد آن

 راهـا   آنمـاده ایـن ۀگانـ سـه بنـدهای درگـذار  قانون که ییها مجازات از کدامچ هی
 حقوقی اشخاص به اعمال قابل یها مجازات ۀزمر از ، استدانسته تبعی مجازات دارای

 مجـازات قانون ٢۶ ۀماد در مندرج اجتماعی حقوق مصادیق در دقت. آیند  نمیشماره ب
 بـا تناسـبی ًعمـدتا کـه اسـت آن بیانگر آید  میشماره ب »تبعی مجازات «کهنیز  اسالمی
  .ندارد حقوقی اشخاص

  حقوقی اشخاص و) دیات و قصاص حدود، (شرعی یها مجازات .٣ـ١
کرد،  اعمال حقوقی اشخاصتوان بر  را نمی مجازاتی هر که شد هاشار مقدمه در هرچند

 دیـه، خـاص ماهیت نیز و ایران کیفری حقوق در شرعی یها مجازاتاهمیت  به توجه با
 در مهـم مباحـث ازی کـی. شـودبررسـی  جداگانـه صورت به بحث این که استبایسته 
 شـرعی یهـا جـازاتم بـهی و کردن محکوم امکان ،یحقوق شخصی ها مجازات مورد

 دیگـر مـورد دو سپس و دیهدربارۀ  ابتدا قسمت این در که است )حدود و قصاص دیه،(
  .کنیم  میصحبت

 نـصوص قرآنـی اسـت ءجـزاز این رو و است به صراحت از دیه نام برده کریم قرآن 
دیـه  «بـه بـاور فقیهـان امـامی،. )٣٨: ١٣٧۶صـالحی، (ای در آن راه ندارد  که شک و شبهه

ا ایراد جرح بایـد ادا یصورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و  است که درمالی 
ی اسـالم مجـازات قـانون ۴۴٨ ۀماد. )١٩: ١٣٨٠ گرجی، ؛٢/١٨۶: ١٩٧۵خویی، موسوی (» شود
  :گوید  میهید فیتعر در نیز

 نفـس، بـر عمدی غیر جنایت سبب به مقدس شرع در که است معینی مال ر،ّمقد ۀدی
 رّمقـر نـدارد، قـصاص جهتـی هر به که مواردی در عمدی جنایت یا ت،منفع یا عضو
  .است شده

 ؛٢٠٩ ــ٢٠٧: ١٣٩٢ پوربـافرانی، ؛١٣۵: ١٣٧٣ ،یدیرسـعیم( هیـد حقـوقی تیماه از نظر صرف
 همـواره آن، پرداخـت بهی حقوق شخص تیمحکوم امکان ِموضوع ،)۴۶: ١٣٧۶ ،یصـالح
 از حـداقل ،یحقوق شخصی فریک تیلمسئو پذیرش عدمدلیل  به اما است، بوده مطرح
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امـا اینـک بـا . دیـگرد یمـی منتف پرسش نیا دانستند،  میمجازات را هید که کسانی دید
  .ردیگ یم خود بهی ا تازه رنگ مسئله نیا ،یحقوق شخص ِیفریک تیمسئولپذیرش 

 اشـخاص عـضو نقـص یـا صـدمه مرگ، به منجری اریبس اتفاقات و حوادث امروزه
 راه تنهـااز آنجـا کـه . هستند حوادث نیا أمنشی حقوق اشخاصگاه  که شود یمی قیحق

 شـخص تـوان یمـ ایـآ است، هید حادثه، بودنی عمد ریغ به توجه با موارد نیا در جبران
  کرد؟ محکوم آن پرداخت به رای حقوق
ممکـن  هیـد بـهوی  تیـمحکوم ،یحقـوق شخصی فریک تیمسئول رشیپذ از شیپ
 نظـر دری حقـوق شخصی برا را هید پرداخت پراکنده، رتصو به نیقوانی برخ اما نبود،
ی لـیر نقـل و حمـل ۀشـبک بـه آزادی دسترسـ قـانون ٢ ۀماد ٢ ۀتبصر مانند ؛بودند گرفته

  :آن موجب به که ١٣٨۴ مصوب
 ریلی سوانح بروز صورت در مورد حسب ،قانون این موضوع های شرکت و آهن راه... 

 دیده سانحه افراد به دیه پرداخت و خسارت انجبر مسئول ،مدنی مسئولیت قانون مطابق
  .باشند می

 بای حقوق اشخاص ریسا توسط هید پرداخت امکان ،خاص موارد در جز ترتیب بدین
؛ شـد برطـرف ١٣٩٢ اسـالمی مجـازات قانون بیتصو با مشکل نیا. بود مواجه مشکل

 و یحقـوق شـخص رفتـار نیبـ تیـعل ۀرابطـ چنانچـه «،١۴ ۀمـاد ۀتبـصرزیرا بر اسـاس 
 نیهمچنـ. »...بـود خواهـد مطالبـه قابـل خسارت و هید ،شود احراز واردشده، خسارت

  :قانون این ۵٠۵ ۀماد طبق
 بـا آن برخورد یا و خودرو شدن واژگون مانند حوادثی سبب به رانندگی هنگام گاه هر

 قهـری علـل حادثـه، سـبب که صورتی در ،شوند تلف یا مصدوم خودرو سرنشینان موانع،
 وقـوع چنانچـه. است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند و نبوده سیل و لزلهز همچون
  .است ضامن شخص آن ،باشد دیگری حقیقی یا حقوقی شخص به مستند حادثه

. اسـت دهکـر ذکـر مطلـق صـورته برا ی حقوق شخص ،١۴ ۀماد ۀتبصر و ماده نیا
 وی دولتی حقوق اشخاص ،)١٨٩ :١٣٩٢ زاده، قاسم و صفایی( نظرات برخیبر خالف  نیبنابرا
 قـرار مـاده نیـا مشمول کنند،  میتیحاکم اعمال کهی زمانی حتی دولت ریغی عموم یا
  .رندیگ یم
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 و قـصاص مـستوجب جـرایم ارتکاب امکان بهکه  است الزم دیات از بحث ذیل اما
 تـصورتـوان ب کـه فرض به ًاوال. شود اشاره هم حقوقی اشخاص طرف از حد مستوجب

 قالـب در ًمـثال کـه حقیقـی اشـخاص جمعـی ۀاراد یعنی حقوقی شخصارادۀ  که کرد
 شـرب یا عمد قتل ًمثال جرایم این از یکی ارتکاب به اند، آمده گرد شرکت ۀمدیر تئهی

 چنـینزیـرا  ؛است ممکن غیر رسد  مینظر به کهـ  )٢/۶٩: ١٣٩٢ اردبیلی،( گیردب قّتعل خمر
 حـال ایـن بـا ، ـباشدـ او نـام بـه نه و حقوقی شخص منافع راستای در تواند  مینه جرمی
) شـالق ًمـثال (یّحد مجازات یا) عضو یا نفس قصاص از ّاعم (قصاص مجازات اعمال

 را ییها مجازات چنین نیز گذار ، قانوناساس این بر. است ممکن غیر حقوقی شخص بر
  .است نگرفته نظر در حقوقی شخص برای

  قیحقو شخص اصلی کیفرهای شناسی گونه .٢
 ۀمـاد. کنـد  مـیاعمال حقوقی اشخاصبر  را اصلی یها مجازات ًصرفا ایران گذار قانون
 تا است داده اجازه دادگاه به کرده و احصارا  ها مجازات اینقانون مجازات اسالمی  ٢٠

؛ امــوال کــل ۀمــصادر ؛حقــوقی شــخص انحــالل «یهــا مجــازات از مــورد دو یــا یــک
 مـدت بـرای حـداکثر یا دائم طور به اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت

 برای حداکثر یا دائم طور به سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت ؛سال پنج
 پـنج مـدت بـرای حـداکثر تجـاری اسـناد از برخی اصدار از ممنوعیت ؛سال پنج مدت
 ِوقیحقـ شـخص ربـ را »ها رسانه وسیله به محکومیت حکم انتشار و نقدی جزای ؛سال
  ١.کند اعمال مجرم
 شـخصی بـرا را هـا مجـازات از مشابهی فهرستنیز  دیگری کشورها کیفری نیقوان
  :ایاسپان مجازات قانون ١٢٩ ۀماد؛ برای نمونه، طبق اند گرفته نظر دری حقوق

 ۀدور یـک بـه آن کـردن منـوط یـا دهد شرکت کاملی لیتعط به حکم تواند یم دادگاه
 یا محدود ۀدور کی یبرا آن ۀادار قیتعل ،یحقوق خصش کردن منحل ،یزمان محدود
  .(Schunemann, 1999: 295) شتریبی ها تیفعال از تیممنوع

                                                                 
 اختـصاص یً صـرفا دو مجـازات بـه اشـخاص حقـوقی مجازات اسالمۀیاول الیحۀ ١٣٣ـ ۶بر اساس مادۀ . ١

  ).٨٢/١۴۵ش: ١٣٩٢گران، ی و دیفیشر (»ت از حقوقیمحروم«و » ی مالهای مجازات«: شتدا
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 بـوده ایرانگذار  قانون الگوی کهنیز  ١٩٩٢ مصوب فرانسهجزای  قانون ١٣١ـ٣٩ ۀماد
 سـال پنج حداکثر یا دائمی ممنوعیت ؛انحالل «یها مجازات ْترتیب به بند ٩ طی است،

 پـنج حـداکثر مـدت بـه گرفتن قرار قضایی نظارت تحت ؛شغلی فعالیت چند یا یک از
 چنـد یـا یک یا حقوقی شعب و دفاتر سال پنج حداکثر مدت برای یا دائم تعطیلی ؛سال
 از سـال پـنج بـرای حـداکثر یـا دائـم اخراج؛ است شده واقع جرم آن در که آن از مورد

 بـرای عمـومی دعـوت از سـال پـنج رایبـ حداکثر یا دائم ممنوعیت؛ عمومی بازارهای
 از اســتفاده یــا چــک اصــدار از ســال پــنج حــداکثر بــرای ممنوعیــت؛ گــذاری ســرمایه
 و اسـت رفتـه کـار به جرم ارتکاب در که اشیایی ۀمصادر و ضبط؛ پرداخت های کارت
  ١.است دهکر بینی  را پیش »جمعی ارتباط وسایل توسط آن نشر یا دادگاه یأر اعالن

 ایـران گـذار قانون اینکه است وارد ایران اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد به که نقدی
 نکرده استفاده موقت تعطیلی مثل مجازاتی از ،فرانسه قانون از ناقص ای هترجمبر اساس 

 شـخص کـدام بـه قّمتعلـ مجـازات کـدام که است نکرده حیتصرافزون بر این، . است
یی کـارا از تـا باشـد متناسـبی حقوق شخص تیماه با دیبا مجازات رایز ؛استی حقوق
 ها دادگاه به را مجازات دو تا کی عمالِا اختیار ماده این طور همین. شود برخوردار الزم
 مجـازات دو مـواردی چه در و یک مواردی، چه در که نکرده مشخص ولیاست  داده
 مکدای ها مجازات مجازات، دو تعیین موارد در ای شود؟ یماعمال ی حقوق شخصی برا

» یارتکاب جرم شدت «مانند ه،ماد در کاررفتهه ب عبارات ؟اند جمع قابل گرییکد با درجه
 اجمـال امـا دهـد،  مـینـشان راگذار  قانون گیری جهت یّحد تا »جرم بار زیان جینتا «و

  .است باقی همچنان
 گـروه سه به توان  میرا ٢٠ ۀماد در احصاشده یها مجازات ها،ایراد این از نظر صرف

 »حیثیـت سـالب مجـازات «و »اخاللگـر یها مجازات «،»نابودگر یها مجازات «یّکل
 هـم دیگـری نحـو بـه که است ذکرشایان . یمکن می بررسی ذیل شرح به که کرد تقسیم
ــههــا   آنتقــسیم ،آن و کــرد تقــسیم را مــاده ایــن در منــدرج یهــا مجــازات تــوان مــی  ب

 یهـا مجـازات« ،»مـالی یهـا مجـازات« ،»حقـوقی شـخص ۀنابودکنند یها مجازات«

                                                                 
  .٢۵٨: ١٣٩٠، ی؛ بوشهر١٩/۵٧ش: ١٣٧٩، ینیحس: ک. ر١٣١ـ٣٩ تا ١٣١ـ٧د  مواۀ ترجمۀ مطالعیبرا. ١
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 مـالی، یهـا مجازات ۀزمر از چون که است »حیثیت سالب مجازات« و »محدودکننده
 مجـازات از فراتـر اثـری کـه شـده ذکر هم حقوقی شخص اموال کل ۀمصادر مجازات

 اشـاره که هم موارد سایر در و است انحالل مجازات به نزدیک آن ماهیت و داشته مالی
 شخـصیت در اخاللگـر یهـا مجازات« عنوان کند،  میقصد مطلب همین شد، خواهد
  .رسد  مینظر به تر مناسب است،گذار  قانون ۀاشار مورد مصادیق ۀهم جامع که »حقوقی

  حقوقی شخص نابودگر های مجازات. ١ـ٢
 حیـات بـه کـه شـود مـیگفتـه  ییهـا مجـازات بـه حقوقی شخص نابودگر های مجازات
 این از حقوقی شخص دائمی تعطیل و نحاللا مجازات. دهند  میخاتمه حقوقی شخص
 فقـط اسـالمی مجـازات قانون ٢٠ ۀماد »الف« بند در گذار ، قانونمیان این از. اند دسته

 ای اشـاره حقـوقی شـخص دائم تعطیلی مجازات به و است برگزیده را انحالل مجازات
 یقـیحق اشخاص مورد در اعدام مجازات نظیر شدت، لحاظ از انحالل مجازات. ندارد
 شـخص یـک حقـوقی حیـات تنها نه حقوقی شخص انحالل با که تفاوت این با است،
 شـرکت آن زیـاد کارمنـدان ًاحیانـا و شرکت آن داران سهام بلکه پذیرد،  میپایان حقوقی

 و تیـاهم بـه توجـه بـا ترتیـب بـدین. دهنـد  میدست از را خود کار و شده متضرر هم
 تعزیری یها مجازات ۀزمر در را آن اسالمی تمجازا قانون ١٩ ۀماد مجازات، نیا شدت
  .است داده قرار ها مجازات ترین سنگین یعنی یک ۀدرج

 یابـد، لیتقل آن شمول موارد که دارد وجود دغدغه نیا اعدام مورد در که طور همان
 عمـالِا ۀریـدا امکـان ّحـد در که است مطرح موضوع نیا زینی حقوق اشخاص مورد در

 تناسـب اصـل سـبب بـه شرکت انحالل«که  استی هیبد. یابد کاهش انحالل مجازات
  .(Fieberg, 1999: 85) »شود گرفته کار به تیاهم کم میجرا مورد در تواند ینم

 یـا شـرکت اهـداف که شود گرفته نظر دری زمان تنها دیبا شرکت انحالل «،واقع در
 ایـن بر. (Kolz, 1999: 70) »استیی جزا ریتقص ارتکاب جهت در ًمایمستق شیها تیفعال

  :گوید می اسالمی مجازات قانون ٢٢ ۀماد ،اساس
 ارتکـاب بـرای کـه شـود می اعمال زمانی آن اموال ۀمصادر و حقوقی شخص انحالل
 در ًمنحصرا را خود فعالیت نخستین، مشروع هدف از انحراف با یا آمده وجوده ب جرم

  .باشد داده تغییر جرم ارتکاب جهت
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 جـرم ارتکـابی بـرا ــ١: شـود یمـ منحلی حقوق شخص لتحا دو در تنها نیبنابرا
 در. بپـردازد جـرم ارتکـاب بـه ًمنحـصرا ه،یـاول مـشروع هـدف رییـتغ با ـ٢. آید وجود هب

 گـردد  میاعمال انحالل مجازات وقتی »ًمنحصرا «ۀواژ به عنایت با دوم، مورد خصوص
 کنــار در شــرکتی اگــر بنــابراین .باشــد جــرم ارتکــاب بــرای تنهــا شــرکت فعالیــت کــه

 انحـالل مجـازات باشـد، داشـته هـم مستمری ۀمجرمان های فعالیت قانونی، های فعالیت
 منحـصر وی اصـل تیـفعال و هـدف کـه اسـت نیا دارد تیاهم آنچه. گردد  نمیاعمال
ی تبعـ وی فرعـی هـا تیفعال و اهداف اگر نیبنابرا. است جرم ارتکاب ،یحقوق شخص
 امـر ایـن. شـود ینمـ اعمـال انحـالل تمجـازا باشـد، جـرم ارتکـاب ،یحقـوق شخص
 نـدارد، دیگـری کـارایی جـرم ارتکـاب جـز حقـوقی شـخص وقتـی. اسـت پذیر توجیه
 جـرم ارتکـاب حـال در لحظـه هـر وضع این با زیرا دهد؛ ادامه خود حیات به تواند نمی
 جـرم ارتکاب به منحصر او فعالیت وقتی ،دیگر طرف از. گرفت را آن جلو باید و است
 ؛داد انحالل به حکم توان  نمیدارد، هم دیگری قانونی های فعالیت آن کنار در و نیست
 ،انحـالل مجـازات بـا طرفـی از و شـده منـد بهـره جامعـه او قـانونی های فعالیت از زیرا

 انحــالل مجــازات. آیــد  مــیوارد شــرکت کارمنــدان و داران ســهام بــه زیــادی صــدمات
 هـا مجـازات بـودن شخـصی اصل به ردیگ یها مجازات از بیشتر بسیار حقوقی اشخاص
 داد اختـصاص حـالتی بـه را آن بایـد صدمه این از جلوگیری برای و کند  میوارد صدمه
 جرم ارتکاب برای تنها اینکه از ّاعم است؛ جرم ارتکاب حقوقی شخص فعالیت تنها که

  .باشد داده قرار جرم ارتکاب را خود منحصر فعالیت ،ادامه در یا شده ایجاد
 مـورد در را انحـالل مجـازات فرانـسه،جزای  قانون ١٣١ـ٣٩ ۀماد ٩ بند راستا این در

 صـنفی هـای اتحادیه نیز وی اسیسی ها گروه و احزاب ،یعموم حقوق ِیحقوق اشخاص
 انحـالل مجازات کهگوید  نیز به صراحت می ١٣١ـ٩ ۀماد ١ بند و ١داند  نمیاعمال قابل

                                                                 
تواند بـر  ی میفریت کی قانون مجازات فرانسه مسئول١٢١ـ٢ ۀبند نخست مادبر اساس است که شایان ذکر . ١

هـای  اتحادیـه، ی حقـوق عمـومِیب اشـخاص حقـوقین ترتیبد. جز دولت بار شودبه  یهر شخص حقوق
ی ت حقـوقی مستعد شخـصِ هر گروه،گریبه عبارت د.  دارندیفریت کی همه مسئول...ها و ، انجمنصنفی
 یر انتفاعیا غی یتش، انتفاعی فارغ از فعالین شخص حقوقی مسئول باشد؛ خواه ایفریتواند از لحاظ ک می

طور که گفته شد، مجازات انحالل در مـورد اشـخاص  ن حال همانیدر ع). ٣٨: ١٣٩٣، یجعفر(باشد 
  .ستی قابل اعمال نی صنفهای اتحادیهز یهای سیاسی و ن وق عمومی، احزاب و گروه حقِحقوقی
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 کـه وقتی ا یباشد شده جادیا جرم تکابار برایی حقوق شخص که شود  میاعمال وقتی
 در اینکـه بـر مـشروط باشـد، شـده منحـرف خـود ۀاولی هدف از جرم ارتکاب منظور به

 بـرای آن مجـازات کـه باشـد ای جنحـه یـا جنایـت ۀدرجـ از ارتکابی جرم ،اخیر حالت
 میجرا قانون. )۶۶٠: ١٣٧٧ ، و دیگرانیاستفان( باشد زندان سال پنج از بیش حقیقی اشخاص

. کنـد مـیی نیب شیپی حقوق شخصی برارا  انحالل مجازات زین ١٣٨٨مصوب ی ا انهیرا
 از موقـتی لـیتعط ،یحقـوق شخص مجازات اگر ،قانون این ٢٠ ۀماد »ب« بند اساس بر

  .شد خواهد منحلی حقوق شخص جرم، تکرار صورت در باشد، سال سه تا یک
 و اسـت محدود اموال کل ۀادرمص همانند انحالل مجازات اعمال موارد ،حال هر به
 مقابـل در جامعـه منـافع از حمایـتدلیـل  بـه شـود  مـیاعمال که هم استثنایی موارد در

  .(Heine, 1999: 246) است مجرمانه سساتٶم و ها سازمان
 شـخص نـابودگر یهـا مجـازات ۀزمـر از زین دائمی لیتعط مجازات انحالل، کنار در
ی برخـ. اسـتنکرده ی نیب شیپآن را  اسالمی اتمجاز قانون که آید  میشماره ب حقوقی
 رای حقوق شخص دائمی لیتعط و انحالل مجازات دو هر ا،یاسپان و فرانسه مانند کشورها

 انحـالل، مجـازات در دارنـد، مشابه تیماه مجازات دو نیاهرچند . اند کردهی نیب شیپ
 درحـال آنکـه  ماند،  نمییباق آن ازی اثر و شود یم منحلی ّکل طور بهی حقوق شخص

 دسـت از را خـودی کارکردهـا امـا اسـت،ی بـاق همچنانی حقوق شخص دائم،ی لیتعط
  .دهد یم

  حقوقی شخص فعالیت در اخاللگر یها مجازات. ٢ـ٢
هـا   آنفعالیـت در اخاللگر یها مجازات حقوقی، شخص نابودگر یها مجازات کنار در
 حقـوقی اشخاص بارۀدر آزادی سالب یها مجازات کاربرد عدمدلیل  به. دارد وجود نیز
 اشـخاص، ایـن مـورد در نـابودگر یهـا مجـازات کـاربرد وسـیع ۀگستر عدم جهت به و

 و مـالی یها مجازات موقت، تعطیلی نظیر اخاللگر یها مجازات به ًعمدتا انگذار قانون
 حقـوقی اشـخاص ماهیـت بـا متناسب که شغلی یا اجتماعی حقوق سالب یها مجازات
 مجـازات کـارکرد ًدقیقـا موقـت تعطیلـی مجازات ،میان این در. ندشو  میمتوسل ،است
 ایـن از فرانـسه گذار قانون برعکس ایران گذار قانون اما دارد را حبس یعنی آزادی سالب
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 سـالب و مـالی یهـا مجـازات ًصـرفا و نکـرده اسـتفاده حقوقی اشخاص برای مجازات
 تناسـب بـه توجـه با شد ارهاش که طور همان. است برگزیده را شغلی و اجتماعی حقوق
 در که بودند مجازاتی تنها ،ها مجازات از دسته این حقوقی، شخصیت با مجازات دو این
. بودند شده بینی پیش ١٣٣ـ ۶ ۀماد در حقوقی اشخاص برای اسالمی مجازات ۀاولی ۀالیح
 یهـا مجـازات ۀزمـر در کـهرا  حقـوق از محرومیت و مالی یها مجازات فقط ماده این
 ایـن کـه رسـد  مـینظر به. کرد می بینی پیش است، حقوقی شخص فعالیت در گرلاخال

 و باشـد حقـوقی اشخاص با متناسب تواند  میکه است مجازاتی ترین مناسب ها مجازات
 داران، سـهام قبیـل از ثالـث اشـخاص به نسبت دیگر یها مجازات به نسبت هم آن زیان

 ٢٠ ۀمـاد بـه توجـه از. اسـت کمتر وقیحق شخص از کنندگان استفاده سایر و کارمندان
 و انحـالل مجـازات از غیـر کـه گـردد  مـیمالحظه نکته این نیز اسالمی مجازات قانون
 محکومیـت حکـم انتـشار از غیـر نیـز و دارنـد محدودی عمالِا ۀدایر که اموال ۀمصادر

 مجـازات دو ایـن حـول مـاده آن در منـدرج دیگر یها مجازات تمامی ،ها رسانه ۀوسیل به
 سـپس و مـالی یها مجازات ابتدا ذیل در. است) مالی مجازات و حقوق از محرومیت(

 در اخاللگـر یهـا مجـازات ۀزمـر از کـه شـغلی و اجتماعی حقوق سالب یها مجازات
  .شوند بررسی می ،آیند  میشماره ب حقوقی شخص فعالیت

  مالی یها مجازات. ١ـ٢ـ٢
 مـورد در کـه هـستند ییهـا مجـازات تـرین مهـم ماهیتـشان، لحاظ به مالی یها مجازات
 ۀمصادر مانند شدید ییها مجازات ،میان این دراما . دارند عمالِا قابلیت حقوقی شخص

 تـا کنـد  مـیاخـتالل دچـار را حقـوقی شـخص شدت به که حقوقی شخص اموال کل
 شـرکت فعالیـت در کمتـری اخـتالل که سبک نقدی جزای مانند خفیف یها مجازات

 ۀمـصادر عام، ۀمصادر یها مجازات ترتیب بهادامه  در. شوند دیده می آورد،  میوجود هب
  .شوند بررسی و تبیین می نقدی جزای و خاص

  )حقوقی شخص اموال کل ۀمصادر (عام ۀمصادر مجازات )الف
. دولـت نفـع به هیعل محکوم اموال از قسمتی یا تمام ضبط از ست اعبارت اموال ۀمصادر
: ١٣٨٢ صـالحی،( شـود  میتقسیم خاص ۀمصادر و عام ۀدرمصا ۀدست دو به اموال ۀمصادر
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 ریـغ و منقـول ،ینقد از اعم هیعل محکوم اموال تمام ضبط ،عام ۀمصادر از منظور .)١٣٧
 ۀهمــ از حقــوقی شــخص امــوال عــام ۀمــصادر مجــازات. اســت دولــت نفــع بــه منقــول
 بنـد .گـردد  مـیوی فعالیـت در کامـل اخالل باعث و است شدیدتر مالی یها مجازات

 قانون این ١٩ ۀماد در و دارد اشاره مجازات این به اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد »ب«
  .است داده قرار یک ۀدرج تعزیری یها مجازات ۀزمر در را آن گذار قانون نیز

 ،باشد میی مال مجازات ک یعنوان به دانان حقوق بندی دسته در هرچند مجازات این
 بـه کیـنزدی تیمـاه اسـت، اقتـصادیها   آنفعالیت ۀحیط که حقوقی اشخاص مورد در

 ۀمـصادر بـا زیرا ؛دارد دائم تعطیلی و انحالل مثل حقوقی شخص نابودگر یها مجازات
دلیل اسـت  همین به شاید ١.ردیگ یم قراری نابود معرض دری حقوق شخص اموال، کل
 اشـخاص ربـ عمـالِا قابـل یهـا مجـازات انواع که فرانسه جزای قانون ١٣١ـ٣٩ ۀماد که

 بـه تنهـا مـاده این ٨ بند ٢.کند نمی ای اشاره مجازات این به ،را بیان کرده است حقوقی
 قـصد یـا رفتـه کـار بـه جـرم ارتکـاب در کـهکنـد   مـیاشـاره اشـیایی ۀمـصادر و ضبط

 دسـته بـ جـرم ارتکـاب ۀنتیج در یااست  داشته وجود جرم ارتکاب در آن کارگیری هب
 اینکـه تـا رسـد  مـینظـر بـه تـر عادالنـه و منصفانه ،مجازات تعیین گونه این. باشد آمده
 اسـت بـدیهی. شـود داده حقـوقی شـخص امـوال کل ۀمصادر به حکم یّکل صورت به
 هـای دادگـاه باشـد آمده دسته ب جرم ارتکاب راه از حقوقی شخص اموالهمۀ  گاه هر

 اشـاره جـرم ارتکاب از حاصله اشیای ۀمصادر و ضبط به که ٨ بند ذیل اساس بر فرانسه
 تعیـین بـه ، ٨ بنـد وجـود بـا لذا و دهند  میاموال کل ۀمصادر و ضبط به حکم ،کند می

  .نیستنیاز  حقوقی شخص اموال کل ۀمصادر مجازات
ی حقوق اشخاص مورد در ًغالبا حقوقی شخص اموال کل ۀمصادر مجازاتیی سو از
 نیای تجار ریغ ۀمؤسس یکخصوص  در و شود یم اعمال دارندی تجاری ها تیفعال که

                                                                 
کـه شـود  ِاعمـال مـی یمـوارددر ًن مجـازات صـرفا یـ ا،یقانون مجازات اسالمبر اساس ن جهت یبه هم. ١

  .ت منحصر آن، ارتکاب جرم استیا فعالیجاد شده ی ارتکاب جرم ای برایشخص حقوق
 یً مثال بـرا؛ن مجازات اشاره کرده استی به اییم خاص به صورت استثناینسه در جرا فراگذار قانونالبته . ٢

 ٢ در بند ،ت شوندیه بشریگر علی دیها تی و جنایکش ت نسلی که مرتکب جنایمجازات اشخاص حقوق
 از امـوال یا بخـشیـ تمـام ۀمـصادر«مجـازات ) ٢٠١٢ مـارس ٢٧ یالحاق( فرانسه ی قانون جزا١٣١ـ ٨ ۀماد
  ).۵۴: ١٣٩٣ب، یاد(است کرده  بینی پیشرا » ها آن
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 نیـانیـز  اسـالمی مجـازات قـانون در. داشـت نخواهـدی چنـدانیی کـارا مجـازات نوع
 ۀمادبر اساس  ،شدبیان  قبل مبحث در که طور همان و است انحالل فیرد هم ْمجازات

 را خـود هـای تیـفعال یابیاید  وجوده ب جرم ارتکابی برای حقوق شخص کهی زمان ،٢٢
 فوق مطالب به توجه بای طرف از. شود یم اعمالبدهد،  رییتغ جرم ارتکاببرای  ًمنحصرا

 نیـا و شـود یمـ مـصادرهی حقـوق شـخص اموال تنها ،ها مجازات بودنی شخص اصل و
  .ابدی ینمتعمیم  شرکا اموال به مجازات
 هـر مـورد در نکـهیا به توجه با که شود  میمطرح پرسش، این فوق مطالب به توجه با
 دو هر در و است مشابهی حقوق شخص رفتار اموال، کل ۀصادرم و انحالل ِمجازات دو
 جهـت در ًمنحـصرا را خـودی هـا تیـفعال «یـا »آمـده وجـوده بـ جرم ارتکابی برا «یا

  ؟چیست مختلف مجازات نییتع اریمع ،»داده رییتغ جرم ارتکاب
ی اقتصاد تیفعال کهی حقوق اشخاص مورد در وی اقتصاد میجرا در رسد یم نظر به

 ۀجنبـ داشـتن بـا مجازات نیا زیرا ؛شود یم اعمال اموال کل ۀمصادر مجازات د،کنن یم
 خـصوص در و اجراسـت ضـمانت نیبهتری اقتصاد میجرا تیماه به توجه با وی بازدارندگ
 انحـالل مجـازات ست،ینی اقتصاد نوع ازها   آنمیجرا کهی تجار ریغی حقوق اشخاص
 هم با ها مجازات نیا عمالِای برای قحقو اشخاص تیماه ،قتیحق در. گردد  میاعمال
 الزامـی ها دادگاه و نیست تفکیکی چنین اسالمی مجازات قانون در البته. است متفاوت

  .ندارند تفکیک این رعایت به

  خاص ۀمصادر )ب
 ۀمصادر«. است خاص ۀمصادر ،یحقوق اشخاص هیعلی مالی ها مجازات از گریدی کی

 گـاه جـرم، موضـوع گـاه کـه امـوال ازی خشب بر دولت تیمالک از ست اعبارت خاص
 ان،یگلـدوز ؛٣/١٠٠: ١٣٩٣ ،یلـیاردب( »دیـآ  میشمار به جرم آلت و ابزار گاه و جرم محصول

 ،یالله فرج( دارد وجود خاص ۀمصادر از مفهومی چنیننیز  فرانسه حقوق در. )٣٣٢: ١٣٨۴
 شـخص امـوال کـل ۀمـصادر بـهفقط  اسالمی، مجازات قانون ٢٠ ۀماداما . )١۵٣: ١٣٨٨

 ۵ ۀتبـصر وجـود بـا شـاید. است نکرده اشاره خاص ۀمصادر به وکند  می اشاره حقوقی
  :تبصره نیابر اساس . است دانسته زائد را آن ذکر ١٩ ۀماد
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 در کـارگیری بـه آن از مقـصود یـا رفته کار به جرم ارتکاب در که اموالی و اشیا ضبط
 مـورد در و خـارج ٢٠ ۀمـاد »ب« دبنـ و مـاده این شمول از ،است بوده جرم ارتکاب

  .شد خواهد عمل قانون این ٢١۵ ۀماد برابرها  آن

  :دارد یمّمقرر  هم ٢١۵ ۀماد
 و اشـیا تکلیـف بایـد تعقیـب موقوفی یا منع قرار صدور صورت در دادستان یا بازپرس
 یـا شـده تحـصیل جرم از یا و بوده جرم ارتکاب ۀوسیل یا دلیل که را شده کشف اموال
 تـا کنـد تعیـین ،اسـت شده داده اختصاص استعمال برای یا و استعمال تکاب،ار حین

 و امـوال تکلیـف دادگـاه ضـبط، مـورد در. شود معدوم یا ضبط مسترد، مورد، حسب
  .کند می تعیین را اشیا

 ًمـثال خـاص ۀمـصادر بـه رای حقـوق شـخص، دادگـاه ،٢١۵ ۀمـاد استناد به نیبنابرا
 موجب به آن، برافزون . کند  میمحکوم »شده تحصیل جرم از که اموالی و اشیا ضبط«

 ٣٠ ۀمـادنیـز  و اسـالمی مجـازات قـانون ٧١٢  و٧٠٩ ،۵٢٢واد م ًمثال قانونی خاص مواد
 تعیـینمـصادرۀ خـاص  نیـز) ١٣٨٩ اصالحی (١٣٧۶ مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون
  .شود می اعمال حقوقی اشخاص بر که است شده

  ینقدی جزا )ج
: ١٣٧١ صـانعی،( شـود  مـیبینـی پـیش نقدی جزای دارد مالی ۀجنب که جرایمی در ًمعموال

 هـستند، مالی جرایم ارتکاب معرض در ًعمدتا هم حقوقی اشخاص کهاز آنجا . )٢/٢٢٨
 مجـازات قـانون ٢٠ ۀمـاد »ج« بنـد ،اسـاس همین بر. است الزم مجازات این بینی پیش

 پرداخـت ازاسـت  عبارت ًماهیتای دنقی جزا. کند می اشاره »نقدی جزای «به اسالمی
: ١٣٩٣ ،یلـیاردب ؛١٣۴: ١٣٨٢ صـالحی،( دولت ۀخزان به مجازات عنوان به پول مبلغی اجباری

٣/٩١(.  
 اسـت،ی مـال میجـرا ۀزمر ازی حقوق اشخاصی ارتکاب میجرا شتریب نکهیا به توجه با

 کـه نجـاآ ازهمچنـین . اسـتی نقـدی جـزا ،هـا آنقابـل اعمـال بـر  مجازات نیتر جیرا
 بیـشتری بازدارنـدگی حالت نقدی جزای هستند، سود دنبال به ًمعموال حقوقی اشخاص

 سـاده چنـدان منـصفانه ِینقـدی جزا اعمال اما. (Fieberg, 1999: 87) دارد عرصه این در
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) گـزاف فقـط نـه (منـصفانه هم و مؤثر هم که شود محاسبهی ا گونه به دیبا رایز ؛نیست
 نیچنـ امـا نـدارد را گـزافی نقـدی جـزای هـا انیز منصفانه ِینقدی جزا ًمسلما. باشد

  .(.Ibid) است دشوار اریبسی ا محاسبه
 کـه است نیسنگی نقدی جزا یک لیتحمی اصل هدف مواردی دری بازدارندگ هرچند

، (Heine, 1999: 244) دیـآ  مـیدسته ب مجازات شیافزا لۀیوسه ب ،یاقتصادنظریۀ  اساس بر
 است ممکن که دارد را رادیا نیا نیسنگی نقدی جزا ،نظران حبصای برخ اعتقاد به اما

 داران سـهام و کارمنـدان شـدن مجـازات باعث که سازد منحرف تجارت از را ها شرکت
ی مـالیی دارا بای کم ارتباطی نقدی جزا کشورها، ازی اریبس درافزون بر این، . شود یم

  .(.Ibid) دارد جرم ۀلیوسه ب جادشدهیا خسارت ۀنیهز و شرکت
 برابـر چنـد رای حقـوق اشـخاصی بـرای نقـدی جـزا زانیم گذاران نقانو حال این با

  :سالمیا مجازات قانون ٢١ ۀماد طبق؛ برای نمونه، اند گرفته نظر دری قیحق اشخاص
 چهـار حـداکثر و برابـر دو حداقل حقوقی اشخاص بر اعمال قابل نقدی جزای میزان
 حقیقـی اشـخاص ۀوسـیل بـه جـرم همـان رتکابا برای قانون در که است مبلغی برابر
  .شود می تعیین

ی حقـوق اشـخاصی نقـدی جـزا ،فرانـسه مجازات قانون ١٣١ـ٣٨ ۀمادبر اساس  نیز
 تکـرار در آن میـزان و استی قیحق اشخاصی برا شده ینیب شیپ مبلغ ِبرابر پنج حداکثر

 حقـوق در. )۶۶٠: ١٣٧٧ ، و دیگـرانیاسـتفان( شـود یم برابر دو حقوقی اشخاص توسط جرم
 سـال از »برابـری اصـل «جـای بـه »برابـر آثار اصل «جایگزینی به توجه با نیز انگلستان
 را نقـدی جزای میزان متهم، مالی وضعیت اساس بر تا اند شده ملزم قضات بعد به ٢٠٠٣

. )١٩٠: ١٣٩٣ مهـرا،( باشـد داشـته تـوجهی قابـل اثـر مـتهم بر که نمایند تعیین ای گونه به
 شـخص مـالی وضـعیت بـودن مـساعد بر را فرض حاضر حال در کشور این ایه دادگاه
 مـالی وضـعیت حقـوقی شـخص چنانچـه و گذاشـته نقـدی جزای پرداخت در حقوقی
 میـزان تعـدیل جهـت حکـم صدور از قبل را مربوطه مدارکنداشته باشد، باید  مطلوبی
  .)١٩١: همان( دهد ارائه دادگاه به نقدی جزای
 فرانسه مجازات قانون ٢٠٠۴ی اصالح ١٢١ـ٢٨ ۀماد که است الزم نکته این ذکر پایان در

  :دارد می رّمقر جالب اقدامی در
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 اشـخاصی بـرا کـه باشـدی اتیـجنا ازی حقـوق شخص توسط ارتکابی تیجنا چنانچه
 ورویـ ٠٠٠/٠٠٠/١ یحقوق شخص نقدی جزای زانیم است، نقدی جزای فاقدی قیحق

  .بود خواهد

 میجـرا ازی اریبـس در. توانـد از ایـن راهکـار الگـو بگیـرد مـیگذار ایـران نیـز  قانون
 ایـن ارتکـاب صورت در. است نشده بینی پیشی نقدی جزا مجازات ،یقیحق اشخاص
 دارد،را  نقدی جزای به حکم صدور حق دادگاه هرچند حقوقی، اشخاص توسط جرایم

 توانــد  مــیبــرداری گرتــه ایــن و نیــست مــشخصی حقــوق شــخصی نقــدی جــزا زانیــم
  .باشد ها مجازات بودن قانونی اصل با منطبق و کننده کمک

  شغلی یا اجتماعی حقوق سالبی ها مجازات .٢ـ٢ـ٢
 حقـوق سـالب مجازات ،حقوقی شخص های فعالیت در اخاللگر یها مجازات ۀزمر از

 مـالی یهـا مجـازات نظیـر هم مجازات این که رسد  مینظر به. است شغلی یا اجتماعی
 ،آنی اصل هدف. باشد حقوقی اشخاص با متناسب تواند  میکه است یمجازات ترین مناسب
 اسـالمی مجـازات قانون ٢٠ ۀماد. استی حقوق شخصی ها یآزاد و حقوق کردن محدود

  .پردازد یم حقوق ۀمحدودکنند یا سالبی ها مجازات بیان به بند سه در ذیل شرح به

  اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از موقت یا دائم ممنوعیت )الف
  :کند می اشاره مجازات این به اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد »پ« بند

 مدت برای حداکثر یا دائم طور به اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت
  .سال پنج

 یها مجازات ۀزمر در شغلی فعالیت چند یا یک از دائم ممنوعیت آن نیز ١٩ ۀماد در
  .باشد می شش ۀدرج یها مجازات ۀزمر در موقت عیتممنو و پنج ۀدرج تعزیری

رسـیدن  بـرای و است آن خاص موضوع و هدف حقوقی، شخص هر ِوجودیدلیل 
 تمنی،ٶمـ ییطباطبا( است داده حقوقی شخصیت او به گذار قانون که است هدف همین به

 بـه توان  میرا حقوقی شخص اجتماعی و شغلی های فعالیت ،اساس این بر. )٣٠٣: ١٣٩٢
 آنجـا از. کـرد تقـسیم فرعی و) شده تشکیل آن برای که (محوری های فعالیت ۀدست دو
 و انحـالل حکـم در حقـوقی شـخص محـوری فعالیـت از مئـدا ممنوعیت به حکم که

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

ونه
گ

 
سی

شنا
 

ات
جاز

م
 

ص
شخ

 
قی
حقو

/ 
شها

ژوه
پ

١٢١  

 بـه حکـم اسـت، حقـوقی شخص موقت تعطیلی حکم در آن موقت ممنوعیت به حکم
 اگر رایز باشد؛ ی حقوق شخصی محوری ها تیفعال شامل تواند  نمیفوق های تیممنوع
یی کارا ًعمال شود، ممنوع شده لیتشک آن خاطره ب کهی اصل فعالیت از حقوقی شخص
 ٢٠ ۀمـاد »پ« بنـد از کـهحال آن گردد، منحل است ممکن و دهد  میدست از را خود
 در اخالل باعثنیز  فرعی های تیممنوع به حکم ًمسلما. شود  نمیاستنباط چیزی چنین
  .نیست آن فعالیت انجام دری اساس مانع اما شود  مییحقوق شخصی ها تیفعال

 شـامل رای تیفعال ت،یممنوع « واست مشخص مجازات نیا قلمرو فرانسه حقوق در
 عمـل مرتکـب، آن انجـام نیح در یا یافته ارتکاب آن انجام مناسبت به جرم که شود یم

 شـاملفقـط  تیـنوعمم نیـا. )١۵٩: ١٣٨٨ ،یاللهـ فـرج( »اسـت سـاخته محقـق را مجرمانه
 ،نویـسندگان برخی تعبیر به. شود ینم شامل رای قیحق اشخاص و است یحقوق شخص

 شخص توانند یم ن،یمع ۀحرف انجام از شده محروم ِیحقوق شخص یاعضا یا نیمؤسس«
  .)همان( »کنند سیتأس حرفه همان انجامی برا رای گریدی حقوق

  سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از موقت یا دائم ممنوعیت )ب
  :کند می تصریح مجازات این به اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد »ت« بند

 مـدت بـرای حـداکثر یا دائم طور به سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت
  .سال پنج

 را هیسـرما شیافـزای بـرای عمـوم دعـوت از دائـم تیـممنوعنیز  قانون این ١٩ ۀماد
  .داند  میشش ۀدرج را موقت تیمنوعم و پنج ۀدرج تعزیری مجازات

 شیافـزا. شـود یمـ شامل رای تجاری ها شرکت فقط و است مهم اریبس مجازات نیا
 نقــش خــاص و عــامی ســهامی هــا شــرکت ژهیــو بــهی تجــاری هــا شــرکت در هیســرما

  :تجارت قانون ۵ ۀماد بر اساس. داردی ا کننده نییتع
 ۀیسـرما و الیـر ونیـلیم پـنج از عـامی سـهامی هـا شـرکت ۀیسـرما س،یتأسـ موقع در

 ۀیسرما کهی صورت در. باشد کمتر دینبا الیر ونیلیم یک از خاصی سهامی ها شرکت
 ظـرف دیبا شود کمتر ماده نیا در مذکور حداقل از علت هر به سیتأس از بعد شرکت
 بـه شرکت یا دیآ عمل به اقدام مقرر حداقل زانیم تا هیسرما شیافزا به نسبت سال یک
 هـر وگرنـه یابـد شـکل رییتغ تجارت قانون در مذکوری ها شرکت انواع ازی گرید نوع
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  . ...کند درخواست دار تیصالح دادگاه از را آن انحالل تواند یم نفع یذ

 ۀیسـرما نتوانـدی سهام شرکت و باشدی ضرور هیسرما شیافزا اگر ماده نیا بر اساس
 اگـربه ویـژه  بود، خواهد ادیز اریبس آنی امدهایپ وشود  منحل می دهد، شیافزا را خود

 ایـن در مجـازاتی چنین اینبنابر. باشد شده ممنوع هیسرما شیافزا از دائم طور به شرکت
 بـه آن آوردن شـماره بـ و است نابودگر باشد، محدودکننده آنکه از بیش خاص حاالت
 مجــازات تــا اســت تــر درســت حقــوقی شــخص فعالیــت در اخاللگــر مجــازات عنــوان

  .شغلی و اجتماعی وقحق ۀمحدودکنند
 نمــودن محــدود منظــور بــهیی هــا مجــازات نیچنــ نیــز دیگــر کــشورهای نیقــوان در
 متنـوع تـدابیر اسـتناد هبـ هـا دادگـاه « ودارد وجـودی حقـوق شخصی تجاری ها تیفعال

ی ریجلـوگ گذاشته، منفصانه ریغ ریتأث بازار بر کهی تجاری ها تیفعال از توانند  میقانونی
 در شرکت مثل خاصی ها تیفعال انجام از تیممنوع پروانه، لغو شامل تدابیر نیا. کنند

گهـ قـرارداد، بـستن خاص،ی کاال دیتول ،یعمومی ها مناقصه  در. اسـت... و دادنی آ
 یـا هـا مجـازات نیچنـ تـا اسـت مجازی فریک دادگاه هلند، و فرانسه مثل کشورهای برخ

 انجـام بـه مجازی ادار مقامات نهات کشورها، ریسا در. کند لیتحم مجرم به را دستوراتی
  ).(Heine, 1999: 246-247 »هستندی کار نیچن

  تجاری اسناد از یبرخ اصدار از موقت ممنوعیت )ج
 اسـناد از برخـی اصـدار از ممنوعیت «:کند می اشاره مجازات این به ٢٠ ۀماد »ث« بند

 در را آن نیـز اسـالمی مجـازات قـانون ١٩ ۀمـاد. »سال پنج مدت برای حداکثر تجاری
 مجـازات توان  میرا مجازات این. است داده قرار شش ۀدرج تعزیری یها مجازات ۀزمر

 در اخـالل باعـث و رددای ادیـز اریبـسی مـال آثـار امـا دانست هم حقوق ۀمحدودکنند
 یهـا مجـازات ۀزمـر در آن آوردن شـماره بـ رو ایـن از. شود  میحقوقی شخص فعالیت
 صدور زیرا ؛حقوق ۀمحدودکنند مجازات تا است تر مناسب شخص فعالیت در اخاللگر

 ازی تـوجه قابـل بخـش و دداری ا ژهیـو تیـاهمی تجـاری هـا شـرکت دری تجار اسناد
 امـر در کـه هـستندی اسـناد ،یتجـار اسـناد. ردیـگ یمـ صورت آن ۀلیوسه ب ها پرداخت
 در تـسهیل منظـور بـه تجـارت حقـوق. رونـد به کار مـیی تجار معامالت در و تجارت
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 مینأت تااست  آورده وجوده ب را تجاری سند طلب، انتقال مشکالت رفع و ثروت ردشگ
 حقـوق تشریفات و است انتقال قابل آسانی به سند این. نماید اعطا آن ۀدارند به بیشتری
 منتقـل دیگـری بـه نفـر یـک از سـهولت بـه اعتبـارات و گردد  نمیرعایت آن در مدنی
 اشخاص ویژهه بو  حقوقی شخص ممنوعیت ترتیب ینبد. )٣/١۶: ١٣٨٢ عرفانی،( شود می

 در شـدیدی اخـالل ،اسـنادی چنـین صـدور از دارنـد تجـاری هـای فعالیت که حقوقی
 اصدار تیممنوع مطلق نیز به طور گذار قانون حال این با. کند  میایجادوی  های فعالیت
 یک کدام وی منظورکند  مشخصکند، بدون اینکه  را اعالم میی تجار اسناد ازی برخ
 عـامی تجـار اسـناد. دارند خاص و عام مفهوم دو ،تجاری اسناد. استی تجار اسناد از

 قـانون طبـق خاصی تجار اسناد. است... و انبار قبض کاال، حمل رسید بارنامه، شامل
 از برخـی که تجاری اسناد ماهیت به توجه از. است برات و سفته چک، شامل تجارت،

 کـشتی ناخـدای ۀوسـیل بـه که دریایی ۀبارنام صدور مانند است شرکت کار ۀالزمها  آن
: همـان( آهـن راه بـا کـاال حمـل رسید یا گیرد  میصورت کشتی در کاال بارگیری هنگام

 مفهـوم ،»یتجـار اسـناد ازی برخـ «عبـارت از گـذار قـانون منظـور رسد  مینظر به .)١٨
 بارنامـه،ماننـد  اریتج اسناد سایر و است چک و سفته برات، یعنیی تجار اسناد خاص
  .گیرد  نمیبر در را... و کاال حمل رسید
ی اجراهـا ضـمانت ازی یکـ چـک صـدور از تیـممنوعنیـز  فرانسهجزای  قانون در
 یـک ،١٩٣۵ اکتبـر ٣٠ قـانونی ۀنامـ یـینآ موجب به ابتدا ممنوعیت این. استدار  پیشینه

) ١٩٧۵ اصـالحی (١٩٧٢ ۀیـژانو سوم قانون موجب به که بود اختیاری تکمیلی مجازات
ی هـا کـارت از اسـتفاده و چک صدور از رای حقوق شخص مجازات، نیا. اصالح شد
 ریسـا از اسـتفاده وی نیتـضم و دار مـدت چک صدور حقی ول دکن یم ممنوع پرداخت
  .)١۶٧: ١٣٨٨ ،یالله فرج( است محفوظ اوی برا پرداختی ابزارها

  حیثیت سالب یها مجازات .٣ـ٢
 تعبیـر بـه. دارد کیفری حقوق در طوالنی ای سابقه ،موهن یا یثیتح سالب یها مجازات
 محکوم، کردن داغ به مربوط خاطرات خصوص این درکه  است کافی اساتید از برخی

 او دادن قـرار عمـوم معـرض در و تیـر بـه یو بـستن یـا او گـردن بـه آهنی لُغ آویختن
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 امـا انـد، پیوسـته تـاریخ به مروزها ها مجازات این. )٢/١٢٨: ١٣۵٢ آبادی، علی(  شودییادآور
 ؛دنـوجودم کیفـری قوانین در ندارند، بشری حقوق موازین با مغایرتی که ،آن از اقسامی

 وقـوع محل در پارچه نصب ۀوسیل به» حکم اعالن «یها مجازات به توان میبرای نمونه 
 محل در» پالکارد نصب «،١٣۶٧ مصوب حکومتی تعزیرات قانون ٢ ۀماد موضوع ْجرم
 از استفاده به ای جاده ترابری سساتٶم و ها شرکت الزام قانون ۶ ۀماد موضوع ْجرم وقوع

 از معرفـی «و »جرایـد در نام اعالم «،١٣۶٨ مصوب بارنامه و مسافری وضعیت صورت
 امـور حکـومتی تعزیـرات قـانون ٢٢ و ١ مـواد موضـوع ترتیـب بـه» گروهـی هـای رسانه

 از یکـی یـا یّمل ۀرسان در محکومیت حکم شارانت «و ١٣۶٧ مصوب درمانی و بهداشتی
 کـرد اشـاره اسـالمی مجـازات قانون ٣۶ ۀ مادۀتبصر موضوع »کثیراالنتشار های روزنامه

 وگـذارد  ی مـیخاصـ اثـر حقـوقی اشـخاص بـر ها مجازات این. )٣/١٠۶: ١٣٩٣ اردبیلـی،(
 آبـادی، لـیع( دهـد قـرار نامراجعـ و مـشتریان دادن دسـت از معـرض در راها   آنتواند می

١٣۵٢/١٢٩: ٢(.  
 ۀوسـیل بـه محکومیـت حکـم انتـشار «،شـده اشـاره های مجازات میان ازگذار  قانون

 برگزیده حقوقی اشخاص برای اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد »چ« بند در را »ها رسانه
 بنـد. است داده قرار شش ۀدرج تعزیری یها مجازات ۀزمر در را آن نیز ١٩ ۀماد و است

 آن انتـشار یـا دادگـاه حکـم اعـالن«: گویـد نیز می فرانسهجزای  قانون ١٣١ـ٣٩ ۀماد ٩
 ۀنـیهز «آنکـه جالـب. »دیگـر بصری و سمعی جمعی ارتباط وسایل یا مطبوعات توسط
 پرداخت هیعل محکوم رای جمع ارتباط لیوسا در دادگاه میتصم پخش یا انتشار یا اعالن

 صـادر را میتـصم ازی بخـش پخـش یا شرن یا اعالن دستور است ممکن دادگاه. کند یم
  .)١۵۶ـ١۵۵: ١٣٨٨ ،یالله فرج(» دینما منتشر را آن مفاد یا کند

 رقابـت نتیجـه در و مـردم اطـالع حق جهت دری اقدام را آن مجازات نیا طرفداران
 حـساس هـا رسـانه قیطر از خودی عموم ریتصو به ها شرکت رایز ؛دانند  میمنصفانهی تجار

 و باشـد داشـتهدر پی  نشده ینیب شیپ نتایج است ممکن حکم انتشار لحا نیا با. هستند
 نیـا رفـعی برالذا . (Heine, 1999: 250) گردد نهیزم نیا در ها رسانه ۀاستفادءسو به منجر

ی هـا شـرکت ۀچهـر کـردن مخـدوشی بـرا ها رسانه ۀسوءاستفاد ازی ریجلوگ و امدهایپ
 ها رسانه توسطی فریک عدالت اطالعات یاافش ًمثال ؛شود دهیشیاندی ریتداب دیبا بزرگ
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  .(.Ibid) شود مند نظامی گذار قانون قیطر از دیبا حقوقی شخص جرم به نسبت
 مجـازات قـانون ٢٠ ۀمـاد در تیـمحکوم حکم انتشار مجازات بارۀدر نکته دو ذکر
 انتـشار از مطلـق صـورت به ٢٠ ۀماد »چ «بند هرچندنخست اینکه . است الزم اسالمی
 حکـم منظـور، کـه نیـست تردیـدی دیـگو  میسخن حقوقی شخص تیممحکو حکم

 ۀتبرئـی حتـ یـا رییـتغ معـرض در قطعی غیر محکومیت حکم و است قطعی محکومیت
 کـه اسـته رسـانه ۀواژ بارۀدر دوم ۀنکت. دارد قرار تجدیدنظر دادگاه دری حقوق شخص

 و،یـراد ون،یـزیتلو ماننـدی جمعـ ارتبـاط لیوسا گونه هر و است شدهبیان  مطلق طور به
 شـخص کـهی مجـازات و میجرا نیب توان یم حال عین در. شود را شامل می... و روزنامه
 مواردی حقوقی شخص مجازات گاه هر. شد قائل تناسب شود یم محکوم بدانی حقوق
 یـک ۀدرجـ تعزیـری یهـا مجـازات ۀزمر از که باشد اموال کل ۀمصادر یا انحاللمانند 
 حکـم انتـشار از هـدف زیرا دارد؛را  تلویزیون مانند ییها سانهر در انتشار اقتضای است،
 هـای روزنامه ّحد در موارد سایر در و است آنی محتوا از مردم آحاد اطالع ت،یمحکوم

 ۀقاعد به عمل در دادگاه تکلیف نافی ،ندارد وجود ماده در قیدی چنین هرچند. یّمحل
  .نیست نیز »مجازات و جرم تناسب«

  یریگ جهینت
 بـه. انـد پذیرفتـه را حقـوقی اشـخاص کیفری مسئولیت زیادی کشورهای که هاستمدت
 عـدالت اجـرای برای ای وسیله دیگر ْمجازات مدرن، جوامع در دانان، حقوق برخی تعبیر

 از اسـتفاده ِعملـی منفعـت بـه سـزادهی، ربـ کیـدأت جـای به امروزه. شود  نمیمحسوب
 بنـابراین. گـردد  مـیکیـدأت اجتمـاعی ررفتـا بـر آن ثیرأتـنیـز  و کیفـری اجرای ضمانت

. شـود  مـیکاسـته ،»نیـستند مجـرم ًواقعا ها شرکت« که استدالل این ارزش از روز به روز
 دهـی نظـم بـرای کیفـری حقوق ابزارهای از استفاده در اجتماع منفعت ۀمالحظ امروزه
 قـانون درنیز  رانایگذار  قانون. )٣۴٢: ١٣٨۴ فلچـر،( کند  میقانع بیشتر را ما ها شرکت رفتار

 اشـخاص ِکیفـری مسئولیت پذیرش با. است پیوسته قافله این به ١٣٩٢ اسالمی مجازات
 درکـه  اسـت بـدیهی. شـود  مـیمطرح اشخاص این با متناسب ِمجازات بحث ،حقوقی
 سـالب و بـدنی یهـا مجـازات حقیقـی، اشـخاص بـرای شده شناخته یها مجازات میان
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 اشـخاص بـر پـذیر اعمـال ِاصـلی یهـا مجـازات ،یـانم ایـن در. ندارد جایگاهی آزادی
 نظیـر اخاللگـر یهـا مجـازات و انحالل مانند نابودگر یها مجازات به محدود ،حقوقی
 کـه گـردد  میحیثیت سالب مجازات و حق ۀمحدودکنند یا سالب و مالی یها مجازات

قایسه با در م ناقص صورت به را ها مجازات این مصادیق اسالمی مجازات قانون ٢٠ ۀماد
 ِاصـلی یهـا مجـازات تعیـین در گـذار قـانون هرچنـد .اسـت پذیرفته فرانسهجزای  قانون

 فقـط ًمـثال و اسـت محـدودیت دچـار اشـخاص ایـن ماهیـتدلیـل  به ،حقوقی شخص
 هـم هـا مجـازات همـین ۀمحـدود در نماید، انتخاب را شده اشاره یها مجازات تواند می

 حـبس نظیر که موقت تعطیلی مجازات تعیین از ًمثال واست  نداشته را الزم نگری ژرف
 است الزم ،این بر افزون. است ورزیده غفلت است، حقیقی اشخاص مورد در دار مدت

گـذار  قـانون خـودرا  خـاص ۀمجرمانـ رفتارهـای برای خاص یها مجازات امکان ّحد تا
 ودخـ گیـر دامـن ًصـرفا اشـخاص، ایـن بـرای نامناسـب مجـازات تعیین زیرا کند؛ تعیین

 کـه هـمهـا   آنکارمنـدان و داران سـهام حال شامل آن بر عالوه و نشده حقوقی شخص
 کــه اســت آن نــشانگر امــر ایــن .شــود ، مــیهــستند شــهروندان از زیــادی تعــداد ًاحیانــا
 بـه یأر صـدور هنگـام در بایـدنیز  اشخاص این اتهامات به رسیدگی ِمسئول های دادگاه

: ١٣٨٩ رحمـدل،( مجازات و جرم قضایی تناسب ۀدقاعکنند و از  توجه قضیه جوانب ۀهم
  .غفلت نورزند )١۶٢

قابلیـت  حقوقی اشخاص برها   آنماهیت به توجه با هرچندنیز  تکمیلی یها مجازات
 را هـا دادگـاه توسط آن عمالِا اسالمی مجازات قانون ٢٣ ۀماد نگارش ۀنحو دارداعمال 
 و هـا مجـازات این ۀ وضعفلسف دیدگاه زا هم تبعی، یها مجازات مورد در اما. تابد برنمی
 از. نـدارد دنبال به را منطقی ،حقوقی اشخاص برایها   آنعمالِاگذار،  قانون نگاه از هم
  .است حقوقی اشخاص بر اعمال قابل دیات تنهانیز  شرعی یها مجازات میان

 و »یاصـلی هـا مجـازات« گـروه دو دری حقوق اشخاصی ها مجازات ترتیب بدین
 اقیسـ بـه توجـه با حاضر حال در هرچند .استی بررسشایستۀ  »یلیتکمی ها مجازات«
 ،نیـست ممکنی حقوق اشخاصبر ی لیتکمی ها مجازات عمالِا آن،ی بندها و ٢٣ ۀماد

 ۀکلم جای بهکه  است کافی را اصالح نماید؛ ٢٣ ۀماد مورد این در تواند  میگذار قانون
  .شود جایگزین »شخصی«واژۀ  »فردی«
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  یاسشن تابک
 ،)فرانـسه جـزای قـانون از اشـخاص علیـه جـرایم بخـش شرح و ترجمه (اشخاص علیه جرایم مجید، ادیب، .١

  . ش١٣٩٣ میزان، تهران،
  . ش١٣٩٣ ،٣ج و . ش١٣٩٢ میزان،، تهران، ٢ج ،عمومی جزای حقوق محمدعلی، اردبیلی، .٢
 دانشگاهتهران،  دادبان، حسن ۀترجم ،یعمومی جزا حقوق لواسور، ژرژ بولک و برنار ،گاستون ،یاستفان .٣

  . ش١٣٧٧ طباطبایی، عالمه
 گرایانـه واقع واکنش ؛حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت ۀتوسع و پذیرش به گرایش« وحید،سید اشتیاق، .۴

  . ش١٣٨۶ ،١١ ۀشمار ،حقوقی های پژوهش ۀمجل ،»توسعه آثار به
  . ش١٣۴٠ علمی، برادران ۀچاپخانتهران،  ،عمومی جزای حقوق محمد، باهری، .۵
  . ش١٣٩٠ انتشار، سهامی شرکتتهران،  ،جزا حقوق جعفر، بوشهری، .۶
  . ش١٣٨۴ مجد،تهران،  چهارم، چاپ ابرندآبادی، نجفی حسین علی ۀترجم ،کیفرشناسی برنار، بولک، .٧
  . ش١٣٩٢ جنگل،تهران،  ،)اشخاص علیه جرائم (اختصاصی جزای حقوق حسن، پوربافرانی، .٨
 دانـش، شـهر حقـوقی های پژوهش و مطالعاتٶسسۀ متهران،  ،کار و کسب کیفری حقوق امین، جعفری، .٩

  . ش١٣٩٣
  . م١٩٨۴ ،العربیه ةالنهض داربیروت،  ،)العام القسم (اللبنانی العقوبات قانون شرح نجیب، محمود سنی،ُح . ١٠
  . ش١٣٧٩ اردیبهشت و فروردین ،١٩ ۀشمار ،دادرسی ۀمجل ،»فرانسه جزایی قانون« سیدمحمد، حسینی، . ١١
 چـاپ ابرنـدآبادی، نجفـی حـسین علـی ۀترجم ،جنایی سیاست بزرگ های نظام ری،  می،مارتیـ  دلماس .١٢

  . ش١٣٩٣ میزان،تهران،  دوم،
  . ش١٣٨٩ سمت، تهران، ،مجازات و جرم تناسب منصور، رحمدل، . ١٣
 هـای دگرگـونی« فرجیهـا، و محمـد تفرشـی عیـساییمحمـد  ،زاده حبیب محمدجعفر محسن، شریفی، .١۴

  . ش١٣٩٢ تابستان ، ٨٢ ۀشمار ،دادگستری حقوقی ۀمجل ،»ایران در یحقوق اشخاص کیفری مسئولیت
  .ش ١٣٩٣ جنگل،تهران،  مکان، جنت آقایی حسین ۀترجم ،مجازات ماهیت و مفهوم دیوید، شیکر، .١۵
  . ش١٣٧۶ ،یاسالم غاتیتبل دفترقم،  ،یمال مجازات یا هید فاضل، ،یصالح .١۶
  . ش١٣٧١ دانش، گنجن،  تهراچهارم، چاپ ،عمومی جزای حقوق پرویز، صانعی، .١٧
 نـوزدهم، چـاپ ،)محجـورین و اشـخاص (مـدنی حقـوق زاده، قاسم سیدمرتضی و سیدحسین صفایی، .١٨

  . ش١٣٩٢ سمت،تهران، 
  . ش١٣٨٢ سحوری، مشهد، ،کیفرشناسی جاوید، صالحی، .١٩
  . ش١٣٩١ سمت، تهران، جدهم،یه چاپ ،اداری حقوق منوچهر، تمنی،ٶم ییطباطبا .٢٠
  . ش١٣٨٢ میزان،تهران،  ،ارتتج حقوق محمود، عرفانی، .٢١
  . ش١٣۵٢ ملی، بانک ۀچاپخان ،تهران ،جنایی علوم عبدالحسین، آبادی، علی .٢٢
  . ش١٣٨٨ زان،یمتهران،  ،فرانسه حقوق دری حقوق اشخاصی فریک تیمسئول رضا، ،یالله فرج .٢٣
 علوم اهدانشگمشهد،  ثانی، سیدزاده سیدمهدی ۀترجم ،کیفری حقوق بنیادین مفاهیم ،.پی جورج فلچر، .٢۴

  . ش١٣٨۴ رضوی، اسالمی
  . ش١٣٨٠ تهران، دانشگاهتهران،  ،اتید ابوالقاسم، ،یگرج .٢۵
  . ش١٣٨۴ زان،یمتهران،  دوازدهم، چاپ ،یعمومی جزا حقوقی ها ستهیبا رج،یا ان،یگلدوز .٢۶
  . ش١٣٨٧ میزان،تهران،  ،فرانسه عمومی کیفری حقوق های بایسته کلب، پاتریک و لورانس لوترمی، .٢٧
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  . ش١٣٧۶ دانش، گنجتهران،  ،)کیفری مسئولیت (عمومی جزای حقوق رتضی،م محسنی، .٢٨
  . م١٩٧۵ بابل، ةمطبع ،جا بی ،المنهاج ةتکملی مبان ابوالقاسم،سید ،ییخوموسوی  .٢٩
  . ش١٣٩٣ میزان،تهران،  ،انگلستان کیفری حقوق ۀدانشنام نسرین، مهرا، .٣٠
  . ش١٣٧٣ زان،یمتهران،  ،اتیدی حقوق تیماه منصور، ،یدیرسعیم . ٣١

32. Dandurand, Yvon, “Entertaining Realistic Expectations about the Effect of Criminal 

Sanctions Imposed on Corporate Entities: Canada”, in: Albin Eser & Günter Heine & 

Barbara Huber (eds.), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, 

International Colloquium, Berlin, 4-6 May 1998, 1999. 

33. Fieberg, Gerhard, “National Developments in Germany: An Overview”, in: Albin 

Eser & Günter Heine & Barbara Huber (eds.), Criminal Responsibility of Legal and 

Collective Entities, International Colloquium, Berlin, 4-6 May 1998, 1999. 

34. Harald, Kolz, “Forms of Criminal Responsibility of Organisations: Aspects of the 

Legal Practice in Germany”, in: Albin Eser & Günter Heine & Barbara Huber (eds.), 

Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, International Colloquium, Berlin, 

4-6 May 1998, 1999. 
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& Günter Heine & Barbara Huber (eds.), Criminal Responsibility of Legal and Collective 

Entities, International Colloquium, Berlin, 4-6 May 1998, 1999. 
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال
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  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال
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ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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