
 
 
 

 DOI:10.22124/jol.2020.16768.1926 

 DOR: 

                                                                        
 

 

  
 

 

 

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران،  

 انگلستان و آمریکا 
 

   1امین نیکومنظری 

 2  دکتر باقر شاملو 

 
 1399/ 8/ 19  :  تاریخ پذیرش    1399/ 3/ 19تاریخ دریافت:   

 

 چکیده 
ههها فیوههاو  اخ اشههخاص  وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه بههه وجههوت اری ههاری و نرضههی   

های بههدنی  های شخص حقیقی اخ جمله فجاخا فجاخا   که بسیاری اخباشد به طوریحقیقی فرتکب جرم فی

بهها یهه مرئ فسهه و یت  1392ال  شوت. قانو  فجاخا  اسالفی فصوب سهه ارمال نمی تر فورت اشخاص حقوقی

کیوری اشخاص حقوقی و تعیین کیور برای امن تسیه اخ اشخاص نصل نومنی تر حقوق کیوری امرا  گشوته  

یههرتاخت و  ضمانت اجراهای کیوری فی  تحلیل  و  بررسی  به  توصیوی،  -تحلیلی  رومکرتی  با  حاضر  است. نوشیار

قائل شههد  وجههوت اری ههاری و نرضههی بههرای اشههخاص  های حاضر حکامت اخ امن تارت که باوجوت  تحلیل مانیه

حقوقی، کارکرتهای فجاخا  اخ ق یل باختارندگی، اصالح، توا  گیری و... قابلیت انط اق با شههخص حقههوقی را  

  کیوههری  قههوانین  کههه  کنههدفی  رهنمههو   فوضوع  امن  به  فا را  انگلسیا  و  فرمکا کیوری هاینظام تط یق تارت.

  بههه  را  فجههاخا   کارکرتهههای  توانههدنمی  و  نیست  برخورتار  فناس ی  ساخوکارهای  اخ  گ اری  کیور بحث تر امرا 

  .تهد  یوشش  خوبی

 

 اشخاص حقوقی، ضمانت اجرای کیوری، باختارندگی، اصالح، توا  گیری  واژگان کلیدی: 

 

  تانشجوی توره تکیری حقوق کیوری و جرم شناسی تانشگاه شهید بهشیی.  1

 b_shamlo@bu.ac.ir)نومسنده فس ول(شناسی تانشگاه شهید بهشیی تهرا متانشیار گروه حقوق جزا و جر. 2
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 مقدمه

بینهی و ی مرئ فس و یت کیوری برای اشخاص حقوقی یامها  راه نیسهت، بلکهه  یهاخی بهرای ییش

اجرای ضمانت اجراهای کیوری نس ت به  نهاست. ضمانت اجرای کیوهری ر هار  اسهت اخ واکهنش 

کننده های شدمد و کنیرلخاص حقوقی.اساساً حقوق کیوری به جهت یاسخرسمی تر برابر جرامم اش

های کنیرل رسمی و ییر رسمی فیمامز فی گرتتو رنیار اشخاص حقوقی را تحهت خوت اخ تمگر نظام

 ورت. اخ امن روی بدو  وجوت ضمانت اجراهای فناسب، اثری بر فس و یت کیوهری انقیات خوت تر فی

 ترمن ساخ و کارهای انیساب ره به جامی نخواهد برت.هد بوت و جافعاشخاص حقوقی فیرتب نخوا

گیری اخ ههای ششهماشخاص حقوقی با توجه به وضعیت فیواو  خوت با اشخاص حقیقی تواو 

حیث انیساب ما ردم انیساب جرم، نحوه جرم ارتکابی، فسوو یت کیوری با اشخاص حقیقی تارنهد و 

گیری بها ههای ششهمجاخا  امن تسهیه اخ اشهخاص نیهز تواو های فبنابرامن بدمهی است که شیوه

اشخاص حقیقی تاشیه باشد. نکیه فهم تر فورت تعیین کیور و کیور گ اری برای اشهخاص حقهوقی 

توجه به تو تمدگاه ف کور تر فورت اشخاص حقوقی فی باشد و با توجه به امن کهه کیوهر تههی بهه 

اشهخاص حقهوقی برخهورتار اسهت  ه ا اههدا  و  تری نسه ت بههاشخاص حقیقی  اخ سابقه طوالنی

های فخیلف کیوری بهوته اسهت بهه های کیور برای اشخاص حقیقی همواره فورت توجه نظامومژگی

های تور تهاکنو  تحهت تهاثیر امهن ها اخ گ شیهطوری که همواره مک سیر نزو ی تر شد  فجاخا 

ه به وضعیت فیواو     ها با اشهخاص شوت. و ی، برای اشخاص حقوقی با توجها فشاهده فیاندمشه

های فخیلف حقوقی بوته است اخ امن روی ضرور  تارت بها بررسهی حقیقی کمیر فورت اهیمام  نظام

( ما کیورهای تعیین شده 1کارکرتهای کیور تر فورت اشخاص حقوقی به امن سواال  یاسخ تات که:  

( کیورهای تعیین شهده بهرای 2  باشد؟؛برای اشخاص حقوقی قابل انط اق با کارکرتهای فجاخا  فی

( 3 تههد؟؛ها را یوشش فیاشخاص حقوقی تر نظام حقوق کیوری امرا  شه فیزا  اخ اهدا  فجاخا 

ههای خالهای فوجوت تر کیورهای اشخاص حقوقی تر نظام حقوق کیوری امرا  تر فقامسهه بها نظام

ای ت عی و تکمیلی بر اشخاص حقوقی ه(  ما افکا  فجاخا 4حقوقی  فرمکا و انگلسیا  کدام است؟؛

برای تعمیق بیشیر تر امن خفینه فوضوع بحهث را  تر نظام حقوق کیوری امرا  فوجوت است ما خیر؟

به تو قسم تقسیم و تر خصوص هرمک به تحلیل خواهیم نشست: تر قسم نخست، ضمانت اجراهای 

ههای تکمیلهی و س فجاخا کیوری فا ی بررسی و تر قسم توم، ضمانت اجراهای ییهر فها ی و سه 

توانند فیحمل شوند بها توجهه بهه کارکرتههای فجهاخا  بها رومکهرت ت عی که امن اشخاص بعضاً فی

 تط یقی نظام  فرمکا و انگلسیا  با نظام حقوقی امرا  فقامسه و تحلیل خواهد شد.  
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 مالی  اجراهای ضمانت .1

ام، حه س، ت عیهد و شهالق، بها ط هع اخ  نجامی که بسیاری اخ ضمانت اجراهای سنیی همچو  ارهد

شهو  گزمنی  جهایها قابلیت اجهرا ندارنهد، نهاگزمر بامهد اخ  اند و نس ت به   اشخاص حقوقی بیگانه

رنوا  ضمانت اجرای فا ی بهره گرنت که ر ار  است اخ امجات نقص تر افوال فجهرم کهه قهانو  بهه

امن ضمانت اجراها کهه اخ سهوی نظهام  (.296: 1394)شاف یاتی،  کندفجاخا  جرم ارتکابی فقرر فی

تر اخ سامر اشخاص تجاری اخ ارتکاب جرم، اثربخش  1اند، تر باختارندگیکیوری با اق ال فواجه گرتمده

های فها ی و (. خمرا اشخاص فورت اشاره با انگیزه283:  1394ضمانت اجراها نشا  تاته است)شرموی،

کننهد و خهم فشهی خهوت را شده نعا یت فیفحاس ههای  تر و بر یامة رمسکحصول به فنانع انزو 

های گوناگونی تارند: جزای نقدی، فصهاتر  افهوال و بخشند. ضمانت اجراهای فا ی صور سافا  فی

اند. تر امنجا صرناً به خألهای قانونی فوجوت تمه که تر قانو  فجاخا  اسالفی فورت اشاره قرار گرنیه

 .شوتتر خفینه اجرامی    یرتاخیه فی

 

 2زای نقدیج .1. 1

جزای نقدی تر خفر  کیورهای تعزمری است که برخال  کیورهای بدنی و سها ب  خاتی و حیییهت، 

گونه تعرضی به جسم و شخصیت فعنوی و  خاتی فحکوم ندارت؛ بلکه نظر به فهال وی تاشهیه و هیچ

  بهیهر، جهزای (. به ر ار297:  1387اجرای   ، امجات نقصا  تر فال فحکوم است)احمدی فوحد،  

ر ار  است اخ ا زام فحکوم   -ترمن ضمانت اجراهای شخص حقوقی بوتهکه اخ فهم-نقدی ما جرممه  

جزای نقدی به تالمل فیعدتی فاننهد   (.  167:  1393به یرتاخت وجه نقد به حساب تو ت)ارتبیلی،  

خاص سررت تر وصول و اجرا، قابلیت ترجه بندی و فیناسب کهرت  بها شهد  جهرم و تقصهیر اشه

امجهات تر فهد بهرای تو هت، تهوا  بهاالی فها ی  حقوقی، ردم تحمیل هزمنه به خزانه رموفی تو ت،

ههای حقهوقی اخ جملهه  فرمکها، اشخاص حقوقی تر یرتاخت جزای نقدی فورت اق ال تر کلیهه نظام

 (. Clark,2005:34انگلسیا  و امرا  قرار بگیرت)

هامی همهراه اسهت. رهدم هها و فحهدوتمت، ابهامباوجوتامن ضمانت اجرای جزای نقدی با امراتها

باشهد خمهرا فیهزا  ییافدگرامی ما ییافدگرامی فحدوت اخ جمله امراتهای اساسی بهر امهن واکهنش فی

هها جزای نقدی فورت ارمال بر اشخاص حقوقی تر قیاس با بنیهه فها ی، تر  فهد و سهوت سرشهار   

 
1. Deterrence 

2. Fine 
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. و اخ سوی تمگهر   1شوتکننده فحسوب نمی  نمامد و تر فجموع مک تهدمد کیوری فرروبناشیز فی

تواند تارای تا ی ناسد باشد؛ اخ امن جهت کهه تحمیل جزای نقدی خارج اخ توا  اشخاص حقوقی فی

. 2احیمال ورشکسیگی امن اشخاص و اخراج قهری صدها نور اخ یرسنل را بهه تن هال خواههد تاشهت

فد و تارامهی  ر ما نروتر بوت  اخ سطح ترشوت جزای نقدی تر هر تو حا ت نراتشنا  که فالحظه فی

اشخاص حقوقی ییافدهای نافطلوبی تر بر تارت و راهکار فناسب جههت بهرو  رنهت اخ امهن ت عها  

فنط ق ساخین ف لغ جزای نقدی با تر فد و تارامی امن اشهخاص و بهه طهور کلهی شخصهی کهرت  

م بهه تهدبیرهای فخیلوهی های حقوقی برای تحقهق امهن فههضمانت اجرای جزای نقدی است. نظام

قانو  فجاخا  اسهالفی، جهزای نقهدی   21فوجب فات   هگ ار امرا  باند. شنا  که قانو فیوسل شده

اشخاص حقوقی به فیزا  حداقل تو برابر و حداکیر شهار برابرِ ف لغی است که بهرای ارتکهاب جهرم 

  به امن فقهرره وارت کهرت تواا  یه امراتی که فیاست.  کرته  توسم شخص حقیقی تر قانو  تعیین  

امن است که تر فورت جراممی که فجاخا  جزای نقدی تعیین نشده اسهت، ناقهد راهکهار اسهت و اخ 

سوی تمگر تر بسیاری اخ فوارت جزای نقدی تعیین شده برای شخص حقوقی بسیار اندک بهوته کهه 

د. بنابرامن نظهام حقهوق باشانزامش تو ما شهار برابری برای شخص حقوقی ناقد باختارندگی الخم فی

کیوری انگلسیا  برای فمانعت اخ  بروخ شنین نیامج نافعقو ی، فعیار تعیهین جهزای نقهدی بهر یامهه 

 تارامی و گرتئ فا ی ساالنه اشخاص حقوقی را ییش بینی کرته است. 

امن کشور با همین فنطق انزامش فیزا  جرممه فجرم را بهه شهر    31991قانو  ردا ت کیوری

نیهز توجهه  1هیهت  فشهورتی تعیهین فجهاخا  .ار تات  ییانسیل فا ی    تجومز کرته استفحور قر

 
ف لغ جرممه قابل ارمهال بهر کارنرفهای فجهرم را تها  1974به رنوا  نمونه قانو  سالفت و اممنی حین کار انگلسیا  .  1

ها بهر یرونهدهیانزته فیلیو  یوند انزامش تات. امن ف لغ که باالترمن ف لغ جرممه تا    خفا  فحسوب فی شد تر مکهی اخ 

شرکیی که به رلت قضور بارث فرگ کارگری تر اثنا کار شده بوت تحمیل گرتمهد. هیها  فشهورتی تعیهین فجهاخا  تر 

تر اخ مک ترصد گرتئ فها ی و فعهاتل مهک واکنش به امن حکم ابراخ تاشت، اخ  نجا که فیزا  جرممه تعیین شده یامین

توا     را واکنش فناسب و بامسیه برای تحقق ههد  باختارنهدگی ی شرکت فحکوم است، نمیترصد سوت خا ص ساالنه

 .(284:  1394تانست)شرموی،

به رنوا  فیال شرکت کوشکی به رنوا  ژوتکنیکال کاسیو د انگلسیا  که به اتهام قیهل ییهر رمهد مکهی اخ کارکنها  .  2

فحکوم گرتمد. شرکت ف کور بنا بهه و هشیات و ینج هزار تالر    خوت فحاکمه و فقصر شناخیه شد، به جزای نقدی سیصد

های یرفجات هه تاتگهاه تجدمهد نظهر بهه سهطح جهت های گوناگو  اخ جمله سنگینی جرممه اریراض کرت. مکی اخ بحث

جرممه فورت حکم تخصیص مانت. خمرا امن فیزا  جرممه فعاتل بیست و ینج ترصد گرتئ فا ی ساالنه شرکت بهوت کهه 

من وجوت؛ تاتگاه اریراض شرکت را وارت ندانست و اظهار تاشت که انحالل شرکت به ریهم شد. با افنجر به انحالل    فی

فامه تاسف بوت  اجیناب نای مر است؛ خمرا امن وضعیت نییجه سهل انگاری و فسهافحه نهاحش امهن شهخص حقهوقی تر 

 .(285باشد)هما :اموای وظیوه قانونی فی
3. Criminal Justice Act 1991 
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هامی شو  شد  جرم و توا  فا ی اشهخاص حقهوقی بهه هنگهام تعیهین تاتگاه را به تقت تر فؤ وه

 جزای نقدی جلب کرته است.

ظهام تری نسه ت بهه تو نتر نظام کیوری  فرمکا تعیین جرممه اشخاص حقوقی با فعیهار تقیهق

ها با توجه به رهنموتهای تعیهین کیوهر کمیسهیو  تعیهین فجهاخا  گیرت. تاتگاهف کور صور  فی

کنهد. تر فرحلهه اماال  فیحده، جرممه قابل ارمال بر اشخاص فزبور را طی ینج فرحله فشخص فی

. تر فرحلهه توم، نمهره مها سهطح 2شهوتنخست ف نای جرممه بر اسهاس سهطح جهرم فشهخص فی

شوت، ا  یهه تاتگهاه بامهد اخ نمهره قوقی است که تر فحدوته مک تا ته تعیین فیفجرفیت شخص ح

ای فانند نقش یرسنل را ی رت ه تر تحقق جرم، بزرگی ینج شروع کنند و با تکیه بر کیویا  فشدته

ای فانند ما کوشکی شخص حقوقی، سابقه فجرفانه، نقض تسیور ما قرار قضامی و نیز کیویا  فخووه

گهرتت. تر فه ت عیت اخ قانو ، ی مرئ فسهوو یت و همکهاری تر تحقیقها  و...تعیهین فیتاشین برنا

فرحله سوم فربو  به تعیین ضرمب حداقل و حداکیر جرممه با توجه به جدول فجرفیت است و تر 

گرتت و سرانجام تر فرحله ینجم ف لغ تقیهق فرحله شهارم فحدوته جرممه قابل ارمال فشخص فی

حقوقی بامد تر شهارشوب فحدوته ف کور به    فحکهوم شهوت، انیخهاب و تر   ای که شخصجرممه

 گرتت.حکم تاتگاه ترج فی

 

 پرداخت دیه  .2. 1

باشد بر یامه ف انی اخالقی و امهدئو وژمک رنوا  مکی اخ کارکرتهای کیور فیکه به  3تناع اخ بزه تمده

بینی ه ما بسیگا  او فشاهده کرت. ییشتوا  برخی اخ تمهیدا  حمامیی را تر فورت بزه تمداسالم فی

قانو  فجاخا  اسالفی(، یرتاخت تمه اخ سوی بیت ا مال)فاته   463یرتاخت تمه اخ سوی راقله)فاته  

قانو  فجاخا  اسالفی و...( بر ف نای قارده الم طل تم افری فسهلم، یهیش بینهی   475،  474،  473

تهوا  بهه رنهوا  سوی شخص حقهوقی را فیهای بدنی و نیز یرتاخت تمه اخ  صندوق تافین خسار 

 هامی اخ امن حمامت اخ بزه تمده  قلمدات نموت.  نمونه

تهوا  تر برخهی اخ قهوانین بینهی ج هرا  خسهار  وارته بهر او را فیاهیمام به بزه تمهده و ییش

( 1972های کیوری  فرمکا و انگلسیا  نیز فشاهده کرت به رنوا  فیال قهانو  رهدا ت کیوهری)نظام

ها و تهد تا تر خفا  تعیین کیور تر ق ال صدفههای کیوری امن نرصت را فیگلسیا  نیز به تاتگاهان

قهانو    4های بزه تمده حیی بدو  تقاضای او ف اتر  به صدور قرار ج هرا  خسهار  کننهد.خسار 

 
1. Sentencing Advisory Penal 

 سطح او یه جرم با توجه به نیامجی همچو  خدشه به ردا ت و فیزا  خسار  وارته به سطح باالتری ارتقا فی مابد.. 2
3. Retribution 
4. Compensation Order 
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 ( با اهیمافی بیشیر به بزه تمده اخ ج را  خسهار  او بهه بهه رنهوا  ضهمانت1982ردا ت کیوری )

( همچنهین قهانو  اخییهارا  تاتگهاه ههای 77:  1376اجرای اصلی نام برته است)تبسیانی کرفهانی،

نیز به فوضوع ج را  خسار  و صدور قرار تاتگاه توجه نشا  تاته است و با بهه کهار   2000کیوری  

بههرت  واژه اشههخاص بههه طههور فطلههق،    را شههافل هههر تو اشههخاص حقیقههی و حقههوقی تانسههیه 

(. نظام کیوری  فرمکا بیش اخ نظام کیوری انگلسیا  بهه ج هرا  خسهار  307:  1394است)شرموی،

توانهد کیوری تمامل نشا  تاته است. فطابق رهنموتهای تعیین کیور اماال  فیحده، تاتگهاه هها فی

رنوا  شر  تعلیق فجاخا  و هم به صور  ضمانت اجرامی فسهیقل ج را  خسار  کیوری را هم به

. اهمیت ج را  خسار  بزه تمده، رهنموت تعیین کیور را بر    تاشیه است تا فورت توجه قرار تهند

صدور قرار ج را  خسار  را اخ سوی تاتگاه ا زافی ارالم کند. ا  یه تر فوارتی که شهخص حقهوقی 

ییش تر خسار  بزه تمده را ج را  کرته باشد ما تعدات بزه تمدگا  خمات باشد و رسیدگی به فوضوع 

فوجب تطومل تعیین فجاخا  شوت و ما فوضوع یرونهده ییچیهده ارخمهابی شهوت، صهدور خسار   نها  

 شنین قراری ا زافی نیست.

شخص حقوقی تر ق ال خسارا  فا ی و وقوع جناما  نیهز ضهافن تر نظام حقوق کیوری امرا ،  

ه، قانو  فجاخا  اسالفی است. بر ط ق امن فهات  505است. مک نمونه اخ شنین تعهدی فوضوع فات   

هنگام رانندگی اسهت، شخص حقوقی ضافن حواتثی فانند واژگونی خوترو ما برخورت    به فوانع به

قهانو  فجهاخا   14فشرو  بر امنکه وقوع حاتثه، فسیند به شخص حقوقی باشد. افها ت صهر  فهات  

 تارت: »شنانچهه رابطهةا  کر مک ضابطة کلی وضع کرته است و بیها  فهیاسالفی برخال  فات  نوق 

رلیت بین رنیار شخص حقوقی و خسارا  وارته احراخ شوت، تمهه و خسهار  قابهل فطا  هه خواههد 

 خواهد بوت«.   20. ارمال فجاخا  تعزمری بر اشخاص حقوقی فطابق فاته  1بوت

های ترابری خفینی، تارندگا  وسامل نقلیه فکلف هسیند برای اطمینها  اخ برای فیال تر شرکت

های خوت، هر توره با فراجعه به فراکز فعامنهة ننهی، برشسهب فعامنهه توبوسبوت  ا  نقص  و  ریببی

رلت نقص ننی خوترو )نهه تقصهیر راننهده و مها شهخص ثا هث(، اتوبهوس ترمانت کنند. حال اگر به

واژگو  شوت و سرنشینا      سهیب و خسهار  ب یننهد، شهخص حقهوقی اخ بهاب تسه یب ضهافن 

یرتاخت تمه حسب فوارد فربو  به یرتاخهت تمهه بهوته و اخ   (. افر فسلم،71:  1393است)ارتبیلی،  

 
 وی همکالسهی تمگر اخ فصدوم کوتک وا دمن که شهرمار شهرسیا   2  کیوری  105  شع ه  970433  کالسه  یرونده  تر.  1

 رملکهرت بهر کهانی نظهار  رهدم جههت به فدرسه اخ و ورخئ خنگ تر طول ناحیه اخ کوتکشا  ششم به  سیب جهت  هب 

 و رمهوفی تاتسهرای تههم شهع ه  اخ  اصهداری  گهرت  یهی  فنع  قرار  فوجب  به  بوتند  کرته  شکامت  ورخئ  حین  تر  کوتکا 

 شهخص قصهور  و  باشهد  جرم  ف اشر  رمل  به  دفسین  بامد  جنامت  که  اسیدالل  امن  با  1397/  2/  3  تارمخ  به  شهرمار  انقالب

  .است  شده گرت یی فنع  قرار  به فنیهی  یرونده گرتت  نمی  احراخ(  فدرسه)  حقوقی
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گه ار بهرای تعیهین فسه و یت امن حیث، تواوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست. اهیمام قانو 

قانو  فرقوم، شامسیه است. شهرا کهه ق هل اخ   14فوجب فات   یرتاخت تمه توسم شخص حقوقی به

 فیوجهه بهاالترمن فقهام فسه ول شهخص حقهوقی هها فسه و یت را صهرناًتصومب امن قانو ، تاتگاه

تانسیند و وی را فحکوم به یرتاخت تمهه کهرته و یهس اخ سررسهید یرتاخهت، تر صهور  رهدم فی

کرتند. تر حها ی کهه های فا ی را تر حق وی اجرا فیقانو ِ نحو  اجرای فحکوفیت 3یرتاخت، فات  

ا  باخنشسیگی خوت نیز اخ فس و یت فمکن بوت شخصِ فس ول یس اخ تور  تصدی و ما حیی تر تور

 .1دناشی اخ یرتاخت تمه خالصی نیاب

 

 2مصادرة اموال .3. 1

رنوا  فصاتر  افوال جامگاه خوت را با گ شت خفا  تر خرات خانه کیوری حوظ کرته است تها ههم بهه

فجاخا  به خدفت گرنیه شده باشد و هم اخ گرتئ وسامل فضر و خطرناک تر جافعه جلوگیری بهه 

فصاتره افوال که به رنوا  مکی اخ فجاخا  ههای اشهخاص حقهوقی تر (.  20:  1390ورت)ت یر، مل  ر 

های ترجه مهک بهوته کهه تر قانو  فجاخا  اسالفی ییش بینی شده است اخ جمله فجاخا   20فاته  

امهن فجهاخا  تر تو نهرض انحهرا  اخ ههد   20شده و ط ق فاته بینی ییشقانو  ف کور  19فاته  

فصاتره ما ض م  .3یین ما یعا یت خوت را فنحصراً تر جهت ارتکاب جرم تغییر تاته باشدفشروع نخس

افوال، نوری فجاخا  رینی است که به اسییالی تو ت بر بخش مها تمهافیِ افهوال فوجهوت تر خفها  

   .(435: 1382)و یدی،    گیرتارتکاب جرم تعلق فی

 رهام  فصاتره  اخ  فنظور  .مابدفی  نموت  اصخ  و  رام  فصاتره  شکل  تو  تر  افوال  فصاتره  کلی  طور  به

 اخ  فنظهور  و  باشهدفی  نقهدی  ییهر  و  نقدی  اخ  ارم  خوت  افوال  کلیه  اخ  رلیه  فحکوم  فحروفیت  کلی،  ما

 
 کهه  رشت  جزامی  رموفی  111  شع ه  اخ  صاتره  ،31/6/1389  فورخ  8909971311800509  شماره  تاتنافه  فوجب  به.  1

 جهاته، بها  سهیارا بنهزمن یمپ ییامانه ساخی جدا رملیا  ایاجر  تر  گرنیه  صور   ف االتیبی  و  احییاطیبی  اثر  بر      تر

 و راه اتاره و راکهب توافها  تقصهیر بهر ف نهی را افهر کارشناسا  نظر تاتگاه .گرتتفی فرگ ار یسانحه تشار  فوتور  راکب

 بهه کهه اسهت    رمهیس کهه فه کور، اتاره حقهوقی شهخص نهه امن افا تهد،فی  تشخیص  واقع  به  فقرو    سیارا  ترابری

 .شوتفی  فحکوم  ح س  اخ  بدل  نقدی  جزای  و تم  او یا  حق  تر  تمه  یرتاخت
2. Confiscation 

 نهرض بها  کیوهر  تعیین  جهت  تر  تاتگاه  تکلیف  که  است  امن  است  وارت  ا  کر  نوق  ف کور  قانو   20  فاته  به  که  امراتی.  3

 تو اخ مکهی وجهوت صهور  تر رسهدفی نظر به است؟ فخیر تاتگاه حال هر تر ما  است  ا زافی  نوق  شر   تو  اخ  مکی  وجوت

 نیسهت  وجهه  اخ  خها ی  نیهز      فخها ف  قهول  کهه  شنهد  ههر  باشد  افوال  فصاتره  حکم  تعیین  به  فکلف  تاتگاه  نوق  نرض

 (190:  1394  فجاب،  فوسوی)
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 ارت ها  ارتکهابی جرم با نحوی به که است اشیامی و افوال اخ بخشی بر  تو ت  فا کیت  خاص،  فصاتره

 .تارند

ی فخیلوی شو  قانو  جرامم فربو  بهه قاشهاق فهوات هاتر نظام کیوری انگلسیا  نیز تر فقرره

، قهانو  روامهد ناشهی اخ 1994، قانو  قاشهاق فهوات فخهدر1988، قانو  ردا ت کیوری  1986فخدر

و فههم تهر اخ همهه، قهانو   2000، قانو  ترورمسم 2000، قانو  اخییارا  تاتگاه کیوری1995جرم

همچنهین بهرای  رت م با جرم اشاره شده استی خاص افوال فبه فصاتره 2002روامد ناشی اخ جرم 

اجرای بهینه امن افر اتاره ها و نهاتهای خاصی اخ جمله اتاره تعقیب حکوفیی، اتاره تعقیب فا یهاتی 

و گمرکی و اتاره اسیرتات افوال ییش بینی شده است. ا  یه تر هیچ مک اخ قوانین ف کور اخ فصاتهر 

تر فههورت شههخص حقههوقی یههیش بینههی نشههده رههام افههوال شههه تر فههورت شههخص حقیقههی و شههه 

 .(Milington,2007: 6است)

توا  فصاتره خاص را ضمانت اجرامی ضروری، فنصوانه و تر جهت تعقیب ههد  تر فجموع فی

تواند به صور  ییشگیری وضعی و سلب نرصهت فجرفانهه بهروخ ییهدا سزا تهی، باختارندگی )که فی

ای ( و تر فقابل، فصاتره رهام را جلهوه12:  1380ا قی،  )خ  ساخی فجاخا  توصیف کرتبکند( و ناتوا 

: 1394گیری کیوری ییرراتالنه تانست و    را ضمانت اجرامی نها فناسهب خوانهد)ارتبیلی،اخ سخت

برای اشخاص حقوقی ییش بینی شهده اسهت تارای   20(. به کارگیری فصاتره رام که تر فاته  171

باشهد. بنهابرامن تر نظهام حقهوقی یاثر اخ ت عا  سوء    فیگناه خماتی ف ثار سومی بوته که انرات بی

 ی شناسامی فس و یت کیوهری بهه شهمارهای ییش رو تر ررصهانگلسیا  و  فرمکا که اخ جمله نظام

روند، حیی تر حا یی که امن اشخاص به فنظور ارتکاب جرم تاسیس شوند و ما یس اخ تاسیس اخ فی

اخ ضهمانت اجهرای  خوت را بهه ارتکهاب جهرم تخصهیص تهنهدفسیر قانونی فنحر  شوند و نعا یت  

  .(300: 1394فصاتره کل افوال اسیواته نشده است)شرموی،

 

 1ضمانت اجراهای غیر مالی.  2

های گونهاگو  فجهاخا  اخ جملهه ها هد ضمانت اجراهای ییرفا ی ابزارهامی هسیند تا اخ طرمق   

تهری تعقیهب بخش  شکل اطمینها تمده، به  بزهساخی، سزاتهی، اصالح و حیی ج را  خسارناتوا 

ها، حیییهت و برخی اخ امن ضمانت اجراها همچو  انیشار حکم فحکوفیهت بهه وسهیله رسهانهشوند.  

شهوند. برخهی اری ار شخص حقوقی را خمر سوال برته و تر تافین هد  سزاتهی بهه کهار گرنیهه فی

زامش سرفامه مها فمنوریهت اخ صهدور اسهنات تمگر فانند فمنوریت اخ نعا یت شغلی، فمنوریت اخ ان

 
1. Non-financial Sanctions 
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. برخی نیهز فاننهد انحهالل، امهن 1کاهندتجاری، توا  اشخاص حقوقی برای انجام افور فزبور نرو فی

کنند. و سرانجام، برخی تمگر اخ ضمانت اجراهها اشخاص را به کل ناتوا  اخ انجام هرگونه نعا یت فی

خسار  ییر فا ی، خهدفا  اجیمهاری و رنهع نقهص اخ جمله تعلیق اجرای فجاخا  به شر  ج را   

تر امهن   تهنهد.و حمامت اخ بزه تمده را تر کانو  توجه قرار فی  2های اصالحیسیسیم جرم خا، هد 

 د:  گیرنترمن ضمانت اجراهای کیوری فورت بررسی قرار فیبخش، فهم

 

 3انحالل شخص حقوقی .1.  2

شخص حقیقی است. شرامهی فجهاخا  انحهالل را ضمانت اجرای انحالل همانند فجاخا  فرگ برای  

بامد تر سلب کافل اریمات جافعه نس ت به اتافة نعا یت برخی اشخاص حقهوقی اخ اتافهة نعا یهت و 

بها امهن (.  308:  1394هها تانست)شهرموی،  قطع افید نس ت به باختارندگی و اصالح و تگرگهونی   

سهاخی و اررهاب و همهین طهور های ناتوا ترمن فزمت انحالل را تهتفین ههد توا  فهمتوصیف فی

هامی تانست که اخ سوی تمگر ضمانت اجراهای کیوری قابهل تهتفین باختارندگی فجاخا  تر وضعیت

که شخص حقوقی به تکرار جرم، خاصه جرامم فهم و ناقض حقوق اساسی شهو  نیست. فانند خفانی

ای فیل قاشاق انسا ، تو ید فوات حیا  و  خاتی تست خند با فوضوع شخص حقوقی نعا یت فجرفانه

فخدر، قواتی، قاشاق انسا  و کاله رتاری بوته باشد. تر انگلسیا  نیز قانو  شکنی اشخاص حقوقی 

 تر فوارتی فوجب انحالل  نها ارالم شده است. 

رنوا  فیال، واحد صدور یروانه اممنی و سالفت  خبسیوس اخ جمله نهاتهامی اسهت کهه قهاتر به

های جهدی، خطرنهاک و بهه ضهرر سهالفت تخلف شخص حقوقی که خها ق حاتثهه  است تر صور 

هها . بهه رهالوه،  رای تاتگاه4رموفی باشد، فجوخ نعا یت  نها را  غو نمامد و به حیا     یاما  بخشد

تواند به طور فسیقیم و ییر فسیقیم شخصیت حقوقی را فنحل نمامهد فاننهد خفهانی کهه فیهزا  فی

توجهی نراتر اخ تر فد ما گرتئ فا ی شخص حقوقی باشد که به فقدار قابل  جرممه نقدی فورت حکم

 5گرتت.فنیهی به انحالل    فی

شهوند. تر نظام کیوری امرا  نیز تر فوارتی خاص، اشخاص حقوقی با یدمد  انحهالل فواجهه فی

روع های انحالل امن اشخاص، ر ار  است اخ تتسیس برای ارتکاب جرم، انحرا  اخ ههد  فشهجهت

قهانو  فجهاخا   22)فهات   -رمهوم جهرامم-نخسیین و فنحصر نموت  نعا یت خوت با ارتکهاب جهرم

 
1. Incapacitation 

2. Rehabilitation 

3. Dissolution 

4. Control of Asbestos Regualtion 2006 

 به رنوا  فیال فی توا  به رای صاتره رلیه شرکت کاسیو د اشاره کرت.. 5



 (23)پیاپی ،    1400  ستان بهار و اتب     اول،   ،شماره  دوازدهم فری / سال ژپوهشنامه حقوق کی  امین نیکومنظری و   باقر  شاملو            254

 

قهانو  فه کور، بخهش تعزمهرا (. اشهکال   748)فهات     -ایاخ نوع رامانهه-اسالفی( و نیز تکرار جرم  

شده جهت جلوگیری اخ تتسیس شخص امنجاست که فمنورییی برای فدمرا  شخص حقوقیِ فنحل

د و تکرار نعا یت فجرفانه اخ طرمق   ،  حاظ نشهده است)فوسهوی فجهاب، رنیهع خاته، حقوقی جدم

1394 :203). 

  

 هادر رسانه 1انتشار حکم محکومیت  .2.  2

انیشار حکم فحکوفیت اخ    تسیه ضمانت اجراهامی است که فطلق اشخاص حقوقی ییر تجهاری و 

انیشار حکم تاتگاه، وجاهت و اری ار اشخاص   رت.گیتجاری ارم اخ کم تر فد ما یر تر  فد را تر بر فی

ساخت جههت ارهات  اری هار ییشهین، ها را واتار فیکند و   حقوقی را تر نزت انکار رموفی سست فی

تر فهورت اشهخاص حقهوقی ییهر تجهاری کهه بهر یامهه   رنیار و شیو  فدمرمت خوت را اصالح کننهد.

ی ضمانت اجراهای ییر فا ی فانند انیشار حکهم تر اند، به طرمق او های ییر فا ی شکل گرنیهارخئ

رسانه های جمعی تر تز زل اری ار و نووذ اجیماری امن اشهخاص فهوثر تر فقهام اسهت و  نهها را تر 

 (. 315: 1394و شرموی،  Schlegel,1990:38)    کندهای قانو  شکنانه تحرمک فیتجدمد سیاست

فعافله کنندگا  و رموفی اشخاصی است کهه   کنندگا ،اثر تمگر امن ضمانت اجرا  گاهی فصر 

تر خارج و تاخل قلمروی کشور اخ وضعیت اشخاص حقوقی فحکوم و تنظیم روابم خوت با  نهاسهت. 

ط یعی است که برخی اخ اشخاص یس اخ اطالع رسانی به قطع رابطه، و برخی تمگر به کاهش رابطه 

یل اهمیت امن ضما  اجهرا کمیهر اخ ی خوت با اشخاص حقوقی فجرم تست فی خنند و به همین ت 

تهوا  اجهرای انیشهار حکهم به امن ترتیهب فی  (.Deckert,2011:172)  تمگر ضمانت اجراها نیست

 های سزا تهی، باختارندگی و اصالح فجاخا  ارخمابی کرت.تاتگاه را تافین کننده هد 

اکهنش و ضهرور  های فخیلف به اهمیهت امهن ونظام کیوری انگلسیا  با همین تلقی تر فقرره

کشهی قهانو  قیهل ییهر رمهد و  تم  10اسیواته اخ    اشهاره کهرته اسهت. بهه رنهوا  فیهال فهاته  

ساخت که شرکیی را فرتکب قیل ییر رمد ما  تم کشی شده است ها را قاتر فیتاتگاه  20072شرکت

صهاتره بهه   را فیناسب با شد  جرم انجام تاته فحکوم و تسیور انیشار    را صاتر کند. تر تسهیور

انیشار فوارتی شو  جرامم ارتکابی، جزمیا  امن جرامم، فیهزا  جرممهه تحمیهل شهده و همچنهین 

شوت. خوتتاری شرکت فحکوم اخ اجهرای شرامم فربو  به ترفیم و اصالح وضعیت جرم خا اشاره فی

ا  باشد و نیز قانو  فراکهز تجهاری و خهدفامن تسیور، خوت جرفی فسیقل و قابل کیورخواست فی

ها اخییار ارهال  نیز به فنظور تاثیر سوء بر شهر  و اری ار اجیماری فحکوفین به تاتگاه  2000ا ی  

 
1. Publication of Condemnation Verdict 

2. Corporate Manslaughter and Corporate Act 2007 
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های فرت م با اشخاص حقوقی را توومض کرته است تا با توسل به امن ابزار شرم سهاخ، و انیشار حکم

 (.  318:  1394ها را تر فعرض سرخنش رموفی قرار تهد)شرموی،  

م بهه انیشهار حکهم فحکوفیهت تات کهه شهخص توا  حکخفانی فیری امرا  تر نظام حقوق کیو

( وگرنهه حکهم 100:  1392حقوقی به فجاخا  تمگری ییر اخ انیشارِ حکم فحکوم شده باشد)فصدق،

به انیشار فجرفیت فوجه نیست. اخ سهوی تمگهر، انیشهار حکهم فحکوفیهت شهخص حقیقهی شهو  

  1.گرتت، با ردا ت ساخگار نیستفجاخا  فضاروی فحسوب فی

کند: »انیشار حکم فحکوفیت قطعی تر جرامم خمهر کهه   فجاخا  اسالفی بیا  فیقانو  36فات   

های فیزا  فال فوضوع جرم ارتکابی، مک فیلیارت رمال ما بیش اخ    باشد، ا زافی اسهت و تر رسهانه

، قهانو  36شوت: ...« بها توجهه بهه فقهررا  فهات  های کییراالنیشار فنیشر فیفلی ما مکی اخ روخنافه

گ ار شیو  انیشار حکهم را بیها  کهرته و      اسالفی جرامم اقیصاتی را احصا نموته و قانو فجاخا

انیشار حکهم   -3بیش اخ مک فیلیارت رمال بوت  فوضوع جرم؛    -2قطعیت حکم؛    -1ر ار  است اخ:  

ص های کییراالنیشار. افا تر واقع، گسهیر  بسهیاری اخ جهرامم اشهخاتر رسانة فلی ما مکی اخ روخنافه

قانو  فه کور خهارج اسهت.  36گیرت و اخ شمول فات  حقوقی تر قا ب امن تسیه اخ جرامم جای نمی

همچنین تقیقاً فشخص نیست که امن فجاخا  بامد تر روخنافة کییراالنیشار ما روخنافهة فحلهی و تر 

اسهت و طور که بیها  شهد، تارای فصهاتمق فیعهدت شند نوبت انیشار مابد. فنظور اخ رسانه نیز هما 

گیرت. یس ضرور  اصالح قهانو  تر فوارتی شافل راتمو، تلومزمو  و حیی نضای فجاخی را تر بر فی

گهرتت. امن خصوص جهت جلوگیری اخ تضییع حقوق اشخاص حقهوقی بهیش اخ یهیش احسهاس فی

گرتت که انیشار حکم تر رسانه و تعیین نوع فصداق   ، بسیه به گسیر  نعا یت شخص ییشنهات فی

های ناشی اخ انیشهار نیهز بهر رههد  ی تر اخییار تاتگاه صاترکنند  حکم باشد و تحمیل هزمنهحقوق

 .شخص حقوقی فرتکب جرم قرار گیرت

 

 (های سالب حقها )مجازاتانواع ممنوعیت .3.  2

هامی اخ مک ما شند قانو  فجاخا  اسالفی تر بندهای »پ«، » « و »ث«، به فمنوریت  20تر فات   

و اجیماری، ترو  رموفی بهرای انهزامش سهرفامه و اصهدار برخهی اخ اسهنات تجهاری   نعا یت شغلی

 
 108 تاتگهاه شهماره تاتنافهه فوجهب بهه کهه کهرت  اشاره  اهواخ  شهر  هوای    وتگی  یرونده  به  توا فی  خصوص  امن  تر.  1

 انیشهار حقهوقی شهخص برای و ح س فجاخا  رموفی بهداشت  رلیه  تهدمد  اتهام  به  قانونی  نمامندگا   برای  سابق  جزامی

 انیشهار  و  اندشده  فحکوم  ح س  فجاخا   به  قانونی  نمامندگا   امنکه  به  توجه  با.  بوت  تاته  قرار  حکم  فورت  را  رسانه  تر  حکم

 و رهدا ت فهواخمن بها که  بوته  قانونی  نمامنده  بر  فضاروی  فجاخا       بررالوه  و  تاشیه  نراوانی  سوء   ثار  تواندفی  حکم  امن

 .نیست  ساخگار  انصا 
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طور تائم تر تو فورت اول، اشاره شده است. امن تسیه اخ کیورهها و حداکیر برای فد  ینج سال ما به

همچنین ر ار  »حداکیر برای ینج سال ما به طور تائم« تارای اشکال است؛ خمرا وجوت تعارض بین 

ها بدمهی بوته و ضهرور  اصهالح امهن تسهیه اخ کیورهها ضهروری بوت  مکی اخ   اشی اه  تو فد  و

شهوند، کیورههامی رنوا  فجاخا  سا ب حق شناخیه فی(. امن تسیه که به41:  1394است)توجهی،  

نمامند)احمدی فوجب    مک ما شند حق اخ حقوق فشروع و قانونی فجرم را سلب فیهسیند که به

قهانو  فجهاخا  اسهالفی، جملگهی اخ   20های قیهد شهده تر فهات   (. فحروفیت237:  1387فوحد،  

صور  فوقت بر شهخص طور تائم و برخی بهها بهکیورهای اصلی هسیند که برخی اخ امن فحروفیت

ریم اهمییشا ، تر قهانو   مهین تاترسهی کیوهری ها رلیگرتت و برای اجرای   حقوقی تحمیل فی

گونه اخ احکهام، جن هة ارالفهی تارت و شده است. شراکه اساساً اجرای امنبینی نفقررا  خاصی ییش

رنوا  بینی نشده اسهت. بههساخفا  و نهاتی که بیوا  امن احکام را به    ارالم کرت، تر قوانین ییش

فیال، مک شرکتِ تو ید فوات ی امی اخ تو یدکرت  مک ما شند فحصول برای فهد  یهنج سهال فنهع 

 گرتت.  فی

ر به شرکتِ ف کور امن فمنوریت ارالم شوت، هیچ نوع ضهمانت اجرامهی بهرای فقابلهه بها حال اگ

گه ار، سهاخفا  فیهو ی بینی نشده اسهت. یهس ضهرور  تارت قانو اسینکا  احیما ی شرکت، ییش

اجرای حکم را فانند وخار  بهداشت، ترفا  و  فوخئ یزشهکی و... بهرای فوضهوراتی اخ امهن تسهت 

 ای اسینکا     را فشخص کند.تعیین و ضمانت اجر

 

 اصالح وضعیت جرم زا و خدمات اجتماعی .4.  2

ههای کیوهری اخ جملهه اصالح وضعیت جرم خا ضما  اجرای نومنی است که اخ سوی برخهی اخ نظام

انگلسیا  و  فرمکا به هد  ییشگیری اخ تکرار جرم و تافین هد  اصالح و باخیروری فجاخا  نسه ت 

اق ال و به بوته  خفامش برته شده است. امن تسیه اخ فجاخا  هها افییهاخا    به اشخاص حقوقی فورت

ومژه ای تارند: نخست، قابلیت ارمال به کلیه اشخاص حقوقی ییر تجاری و تجاری را تارت؛ توم، امن 

انهد خهوتترای تسیه اخ ضمانت اجراها اخ تسری به تمگر انرات، شرکا که تخیل تر ارتکاب جرم ن وته

سوم، ارمال امن ضمانت اجرا بهرخال  جرممهه نقهدی قابهل خرمهد ن هوت  جهرامم توسهم کند؛  فی

ها تسافحی ندارت؛ شهارم، تهد جافعه تر جرامم   رساند و نشا  فیاشخاص حقوقی را به اث ا  فی

ضمانت اجرای فوصو  فوجب تنومر انکار رموفی اخ وضعیت واقعی اشخاص حقوقی و تنظیم رابطه 

 (.Fiss,1990: 236شوت) نها فی رابطه ی خوت با

گیری اخ اصول راهنمهای تعیهین بینی توره مک تا ینج سا ه و با بهرهنظام کیوری  فرمکا با ییش

کیور خفینه را برای تحقق شهرامم فه کور را نهراهم کهرته اسهت. همچنهین نظهام حقهوق کیوهری 
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هها بهه اصهالح خهی اخ فقررهانگلسیا  شه تر قا ب اصول راهنمای تعیین کیور و شه تر شارشوب بر

هها خای حاکم بر اشخاص حقوقی و ترومج مک نرهنگ اخالقی قانو  فدار تر فیها    های جرمرومه

بهه صهدور قهرار اصهالح  2007ارینا نموته است. به رنوا  فیال تر قانو  قیل ییر رمد و  تم کشی 

شهخاص حقهوقی فجهرم تر وضعیت جرم خا به رنوا  مک ضمانت اجرای فسیقل به فنظهور ا یهزام ا

های فرگ بار نگرمسیه شهده اسهت.    شهه تر قهرار ها و س باتخاذ تدابیر فناسب جهت رنع رافل

صاتره بامد به    اشاره شوت ر ار  است اخ نوع تخلف و نقض قانو  اخ سوی شخص حقوقی، ارت ا  

ا فوضوع اممنهی و بین نقض قانو  و فرگ حاتث شده و همچنین هرگونه نارسامی و فعضل فرت م ب

 بهداشیی که فنجر به نییجه خمان ار شده است و ضرور  تارت که رنع شوت. 

جهت اجرای بهینه تسیورهای اصالح وضعیت تاتگاه، امن قانو  اجاخه تاته اسهت تها اخ فراجهع 

تر طههول توره فراق ههت بهههره  1نظههارتی ذی صههالح اخ جملههه هیهها  اجرامههی اممنههی و سههالفیی

( و فیاسوانه تر شمار ضمانت اجراهای کیوری اشخاص حقهوقی تر نظهام 324  :1394گیرت)شرموی،

 گرتت.حقوق کیوری امرا  شنین ضمانت اجرامی فشاهده نمی

ههای کیوهری شهو  خدفا  اجیماری رامگا  اخ تمگر ضمانت اجراهامی است کهه اخ سهوی نظام

برابهر رهنموتههای تعیهین رنوا  شر  تعلیق فجاخا  به فنصه اجرا گ اشیه شهده اسهت.   فرمکا به

ها بامد اشخاص حقوقی را با توجه به فهار ، تخصهص و افکانهاتی کهه فجاخا  امال  فیحده، تاتگاه

های ناشههی اخ جههرامم خههوت فحکههوم تارنههد بههه انجههام خههدفا  اجیمههاری فههرت م بهها  سههیب

وا  (. تر حقوق کیوری امرا  اخ ضمانت اجرای خهدفا  اجیمهاری بهه رنهDoyle,2013:29)2کنند

ای اشهخاص فجاخا  جامگزمن ح س اشخاص حقیقی نهاف رته شهده اسهت. افها تر جمهع فجهاخا 

 حقوقی امن ضمانت اجرا وجوت ندارت.

 

 ضمانت اجراهای تبعی و تکمیلی. 3

 نهدارت؛  وجوت  حقوقی  اشخاص  به  تکمیلی  فجاخا   تحمیل  برای  فانعی  هیچ  حقوقی،  تحلیل   حاظ  به

 حقهوق   اخ  فحروفیهت)  حهق   کنند   فحدوت  ما  های سا بفجاخا   فرهخ  اخ  رمدتاً  هافجاخا   امن  شو 

 
1. Health and Safety Executive 

توا  به واتار کرت  مک شرکت حمل و نقل فجرم  سرومس تهی بهه تانهش  فهوخا  بهی بضهارت، به رنوا  فیال فی.  2

های یژوهشی مهک تانشهگاه، فوظهف کهرت  مهک شهرکت سهاخفانی به انجام یروژهفکلف نموت  مک فوسسه تحقیقاتی  

ی خهدفا  رامگها  بهه فیقلب به هم ماری تر ساخت خوابگاه تانشجوما ، فیعهد کرت  مک بیمارسیا  فیخلف بهه ارامهه

فنهانع ی خمست فحیطهی تر جههت بیمارا  تهی تست، ا زام مک شرکت   وته کننده فحیم خمست به اجرای مک یروژه

ههامی اخ های نظافی سرباخا  مک یاتگا ، بهه رنهوا  جلوهرموفی و فقید نموت  مک شرکت تو ید   اس به تافین   اس

 خدفا  اجیماری تر فورت اشخاص حقوقی اشاره کرت.
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 یه مرافکا   حقهوقی  اشهخاص  بهه  نسه ت  هها    ارمهال  فنطقهی،   حهاظ  بهه  کهه  هسیند(  اجیماری

 قهانو   23  فهاته  تر  شهده  احصها  تکمیلهی  هایفجاخا   تر  تقت(.  87:  1394  یوربانرانی،سیف،)است

 را  حقهوقی  اشهخاص  بهه  ارمهال  قابلیت  ها  فجاخا   امن  اخ  برخی  که  است      بیانگر  اسالفی  فجاخا 

 رمهوفی؛ خهدفا  بهه ا هزام تجهاری؛ اسهنات اصدار ما و شک تسیه تاشین اخ فنع  نمونه،  برای  تارند؛

 امهن، وجهوت بها. فعین کار ما شغل حرنه، ماتگیری  به  ا زام  جرم؛  ارتکاب  تر  تخیل  فوسسه...    توقیف

 را حقهوقی اشهخاص بهر  تکمیلی  فجاخا   ارمال  اسالفی،  فجاخا   قانو   23  برخی بر امن باورند فاته

 شهافل را حقیقهی اشهخاص تنهها که گومدفی سخن  «نرت»  اخ  فرقوم  فاته  ابیدای  تر  خمرا  ی مرت؛نمی

تر ابیدای فاته اخ  «نرت»توا  بیا  کرت که واژه (؛ ا  یه تر فقام یاسخ فی38:  1399شوت)فصدق،  فی

های تکمیلی قابلیت ارمال بر اشهخاص حقهوقی فنطقی فجاخا   باب یل ه  فده است و با مک توسیر

شوت را تارت. هر شند که ضهرور  تارت تر ییر اخ فوارتی که فنحصراً به اشخاص حقیقی فربو  فی

 فانع اخ توسیرهای گوناگو  تر امن فورت گرتت.    اصالح فاته ف کور،  گ ار باقانو 

 فنطقهی حقهوقی اشخاص بر های ت عیفجاخا  لارما رسد کهفی نظر به ت عی  فجاخا   فورت  رت

 تصدی  همچو   اجیماری  حقوق   اخ  فحروفیت  صور به  ت عی  تانیم فجاخا فی  گونه کههما .  نیست

 نظهام،  فصهلحت  تشخیص  فجمع  نگه ا ،  شورای  تر  رضومت  نظیر  های اجیماریفوقعیت  و  فناصب

 روسهیا؛ شهر اسالفی شورای ،اسالفی شورای فجلس جمهوری، رماست انیخابا  برای شد   تاوطلب

 حقهوقی، اشهخاص نه  تارت،  حقیقی  اشخاص  به  اخیصاص  که  است...  و  های تو ییتسیگاه  تر  اشیغال

 بها تناسه ی رمدتاً اسالفی فجاخا  قانو  26 و 25 فوات تر تقت و جرامم  امن  فاهیت  باتوجه به  حال

 .(251: 1398فنظری،نیسیند)نیکو حقوقی اشخاص بر  ارمال  قابل  و  ندارند حقوقی اشخاص

 

 گیرینتیجه

بینی فاهیت فسیقل اشخاص حقوقی اخ اشخاص حقیقی فوجب شده است کهه بیهوا  اههدا  ییش

ای که فعیقد به امن هسهیند کهه سهامر ها به رسمیت شناخت. برخال  ردهها را تر فورت   فجاخا 

وت فاهیهت فسهیقل و گرتت وجهاهدا  فجاخا  جز باختارندگی تر فورت اشخاص حقوقی فحقق نمی

تواننهد تاشهیه های فحاس ه شده و وجوت  ثار و ت عا  خطرناکی که امن تسیه اخ اشخاص فیرمسک

های ارتکهاب جهرم را انهزامش تهنهد، باشند، وجوت ضمانت اجراهای کیوری که قاتر باشهند هزمنهه

سهاخفانی اشهخاص ها اخ ارتکاب جرم بیانجافد. با توجه به خهم فشهی تواند به فنصر  کرت    فی

حقوقی که فوجب رومه و نرهنگ جرم خیز اشخاص حقوقی است و نظام ردا ت کیوری با توسل به 

تهد. با اجراههای اصهالح کننهده ضمانت اجراهای سزاتهنده، شنین نرهنگی را فورت تق یح قرار فی
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ت اشهخاص توا  کارکرت اصالح و بهاخیروری را تر فهورشیوه فدمرمت و ترفیم کننده خطی فشی فی

 حقوقی به رسمیت شناخت.

رنوا  مکی تمگر اخ کارکرتهای فجاخا  تر فورت اشهخاص حقهوقی فهورت حمامت اخ بزه تمده به

تر   1392های فخیلف کیوری قرار گرنیه است و تر قانو  فجاخا  اسالفی فصوب سهال  توجه نظام

قهوقی را بهه رسهمیت تر جهت حمامت اخ بزه تمده یرتاخت تمه توسم اشهخاص ح  14ت صره فاته  

توا  گوت که کارکرتهای فجاخا  ارم اخ نامده گرامی و سزا تهی)گرامهی( شناخیه است. بنابرامن فی

 تر فورت اشخاص حقوقی به طور کلی فورت توجه قرار گرنیه است. 

نظام حقوق کیوری انگلسیا  و  فرمکا که به رنوا  نظام های ییش رو تر شناسهامی فسهوو یت 

اند، کهه تر بینی کرتهحقوقی ضمانت اجراهای فیعدتی را برای اخاص حقوقی ییش  کیوری اشخاص

انهد و امهن تر بینهی کرتهفقامسه نظام حقوق کیوری امرا  طیف وسیعی اخ ضهمانت اجراهها را ییش

گ ار کیوری امرا  با اقی اس اخ حقوق نرانسه ضمانت اجراهای ییش بینی شهده حا ی است که قانو 

هامی که فی توانند امن اشخاص امجهات قوقی با رمسک خطرا  احیما ی و نیز  سیببرای اشخاص ح

نمامند هماهنگی ندارت به رنوا  فیال تر بحث جزای نقدی فیزا  جزای نقدی برای شخص حقیقی 

باشد و شنانچه بخواهیم شخص حقوقی را تر جرم جعل اسنات راتی حداکیر هجده فیلیو  رمال فی

حداکیرشهار برابر    را تر نظر بگیرمم که امهن فیهزا  تر فقابهل  ثهار و ت عها  فجاخا  کنیم بامد  

باشد و   ا نظام حقوق کیوری انگلسیا  و  فرمکها تر ارت ها  بها جرامم امن اشخاص بسیار ناشیز فی

 تری تارت.اشخاص حقوقی ساخوکارهای فناسب

نی تر تعیین کیور و اجهرای    تر فورت سامر ضمانت اجراهای کیوری تعیین شده ابهافا  نراوا

ای باشهد وجوت تارت به طور فیال تر فورت انیشار حکم تر رسانه فشخص نیست کهه تر شهه رسهانه

تواند برای شهخص حقیقهی نمامنهده حکم فحکوفیت انیشار مابد و صر  انیشار حکم فحکوفیت فی

به فصاتره رام تارت که امهن   قانونی فجاخا  فضاروی باشد. تر فورت فصاتره افوال ظاهر قانو  اشاره

تواند فوجب انحالل کافل شرکت گرتمده و  ثار ج را  نایه مری بهر سهامر کارکنها  نوع فصاتره فی

شخص حقوقی تاشیه باشد. انحالل شرکت نیز تقیقا فشخص نیست که بامد با شه ساخو کاری انجام 

ص حقوقی به فصاتره افهوال مها شوت و اخیال  نظر ف نی بر امن که  ما تاتگاه تر فحکوم کرت  شخ

 انحالل اخییار تارت ما خیر فحل تتفل است.

 

 پیشنهادها

های جهامگزمن و خهدفا  گ ار تافنة ضمانت اجراهای کیوری را انزامش تاته و به فجاخا قانو   -1

 اجیماری توجه ومژه تاشیه باشد.
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انه را  فشهخص و تقیقها گ ار حدوت و ثغور ضمانت اجراهامی شو  انیشار حکم تر رسهقانو   -2

 باشد.ارالم نمامد که امن ضمانت اجرا برای شه جراممی قابل تحقق فی

های تجهاری ومژه بهرای شهرکتگ ار ضمانت اجرای جزای نقدی را به نحو تمگهری بههقانو   -3

ههای نظهام حقهوق کیوهری انگلسهیا  و  فرمکها بههره توا  اخ رهنموتفعین کند و تر امن خفینه فی

 جست.

برای ضمانت اجرای فصاتره بهیر است به جای فصاتره کل افوال به فصاتره افهوال ناشهی اخ -4

 جرم تغییر مابد.

تر بحث انحالل شخص حقوقی تقیقاً ساخو کار انحالل و ساخفا  فیو ی    را به نحو تقیقهی -5

 فعین و فعرنی نمامد.

فجهاخا  را تر فهورت اشهخاص های ت عی و تکمیلی و نیز قرار تعومهق و تعلیهق  بحث فجاخا -6

 حقوقی به نحو تقیقی فشخص و فعین نمامد.
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