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کفالت اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی از متهمین و 

آنهاي  چالش

1محمد جعفر رادمرد

چکیده 

جمعیت زندانیان ومعضالت و مشکالت اجتماعی و حقوقی و روانـی کـه   باال بودن نرخ 

مهم نظام قضـایی کشـور مـا بـوده اسـت و      هاي  همواره یکی از دغدغه، زندان به دنبال دارد

کیفري جدید در چنـد  هاي  تالش هایی که با هدف رفع این معضالت و جایگزینی سیاست

قبل از محاکمات کیفري به دلیـل  هاي  بازداشت.سال اخیر سرعت گرفته موید این امر است

هرچند موقت اما سهم قابل تـوجهی از محبوسـین را   ، عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل

که به هدف کاهش مشـکل مزبـور   اي  متعاقب اصالحات عمده.به خود اختصاص داده است

ــد   ــوده ش ــوانین پیم ــانون  ، در ق ــدوین ق ــذار در ت ــاالخره قانونگ ــین ب ــی  آی ــريدادرس  کیف

، به عنوان یک نوآوري مهم و در پاسخ بـه نیازهـاي اجتمـاعی و حقـوقی روز     1392مصوب

تـوان  مـی  پـذیرفت و 221بحث قبول کفالت اشخاص حقوقی از متهمین را در تبصره مـاده  

امـا بایـد دیـد در     2.گفت گامی بلند در جهت توسعه زمینه اجراي قرارهاي تامینی برداشـت 

به ویژه اشخاص حقوقی بخش عمومی ودولتـی تـا چـه     کفالت اشخاص حقوقی، مقام عمل

به معاذیر متعـدد  ، در این جستار با بررسی قوانین و مقررات مختلف.حد قابلیت اجرایی دارد

mohammadایمیل.کارآمور وکالت کانون وکالي دادگستري.1 jafrradmard45@gmail.com

–1392مـتهم در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی دادرسـی کیفـري مصـوب       هاي  مقاله پژوهشی تقویت حقوق و آزادي.2

محمد مهدي ساقیان استادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
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و مختلفی اشاره خواهیم نمود که تا حد بسیار زیادي اجراي تبصره فوق را بـا موانـع قـانونی    

.نمایدمی مواجه نموده و متعذر

قـرار  -اشـخاص حقـوقی عمـومی    –اشخاص حقوقی دولتـی  -التکف:واژگان کلیدي

تامین

مقدمه 

عقد کفالت موضوع مـواد  ، منشاء و مبناي کفالت کیفري، بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان

بر این اساس کفالت عقدي است که به موجـب آن احـد از   .قانون مدنی است 751الی  734

صرف نظر از اینکـه آیـا در   .تعهد کند در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را، طرفین

گردد یا خیر و صرف نظر می بین متهم و مقام قضایی عقدي منعقد، کفالت کیفري در واقع

باید اذعان داشت که مقررات حقوق مـدنی بـه هـیچ    ، این دو تاسیس حقوقیهاي  از تفاوت

دانـیم  یمـ  همانگونـه کـه  .سیستم کیفـري نظـام قضـایی مـا نیسـت     هاي  عنوان پاسخگوي نیاز

اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی بخش حقوق خصوصـی و اشـخاص حقـوقی    

موضـوع قـانون   و موسسات تجاري یا غیر تجـاري ها  شرکت.شوندمی بخش عمومی تقسیم

به معناي اعم و موسسات عمومی غیر دولتی اعـم  تجارت و موقوفات در دسته اول و دولت

 دردسـته دوم قـرار  ، را بـر عهـده داشـته باشـند     از اینکه اعمـال حاکمیـت یـا اعمـال تصـدي     

دولتی در قانون محاسـبات عمـومی و قـانون    هاي  وجه تمایز و تعریف انواع بخش.گیرندمی

1.خدمات کشوري بیان گردیده استمدیریت

(ماده –قانون محاسبات عمومی .1 وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی اسـت کـه بـه موجـب قـانون بـه ایـن عنـوان         )2:

.شناخنه شود

شـود و   موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظریکی از قواي سه گانه اداره می

.عنوان وزارتخانه ندارد

 50بـیش از  .....سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شـود و  شرکت دولتی واحد)4(ماده

.درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد

سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون هاي  عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهاي  موسسات و نهاد)5(ماده 

.شوند عمومی دارند تشکیل میبه منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه 
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دولتی که اعمـال تصـدي را برعهـده دارنـد از حیـث      هاي  از آنجا که بسیاري از شرکت

سهامی هاي  بع موادي از قانون تجارت بوده و به شکل شرکتتشکیل و ارکان و اداره آن تا

تجـاري بخـش   هاي  قانونگذار به منظور مشتبه نشدن آنها با شرکت، نمایندمی خاص فعالیت

و موسسـات بـه   هـا   سه شرط را براي اطالق دولتی بودن بـر ایـن شـرکت   ، حقوق خصوصی

گـردد کـه   مـی  دولتی محسوب، شرکتی، بنا بر این مقررات.الزم دانسته است، صورت توام

بـه موجـب قـانون    :ثانیـا .متعلـق بـه دولـت باشـد    درصد سهام یا سـرمایه آن  50بیش از :اوال

تاسیس شده باشد و به عبارت دیگر به موجب مصوبه مجلس یا بـا اجـازه آن تاسـیس شـده     

.به تصویب هیات وزیران رسیده باشدها  اساسنامه این شرکت:باشد و ثالثا

عبارت اشخاص حقـوقی بـه نحـو     1394کیفري دادرسی  آیین قانون 221ماده در تبصره 

گرچـه در   1.گـردد مـی  مطلق و عام به کار رفته و ظاهرا شامل هر دو دسته اشخاص حقـوقی 

قبول کفالت یا وثیقه از سوي اشخاص حقـوقی بخـش خصوصـی نیـز مشـکالت و مـوانعی       

راه قبـول کفالـت اشـخاص حقـوقی      وجود دارد لیکن عمده بحث ما بر موانع موجود بر سر

.دولتی و عمومی متمرکز خواهد بود

به سـابقه تـاریخی بحـث کفالـت اشـخاص حقـوقی دولتـی خـواهیم          "در این مقاله بدوا

و معاذیر قانونی در اجراي تبصره یاد شده را با اشاره و ذکر مواد ها  پرداخت و سپس چالش

تجربه سی سـاله نگارنـده بـه لحـاظ     .مودبررسی خواهیم ن، مرتبط قوانین و مقررات معارض

گردید تا براي اولین بار و بـه نحـو تفصـیلی    اي  اجرایی دولتی انگیزههاي  فعالیت در دستگاه

با ریشـه یـابی علـل عـدم توفیـق در      در بحث کفالت دولت از اشخاص ورود نموده تا شاید

معارض وارایه راهکارهـایی  براي بازنگري در قوانین و مقررات اي  زمینه، منویات قانونگذار

.فراهم گردددر جهت اجرایی شدن قانون وتحقق توسعه حقوق شهروندي

تدوین عبدالصمد جوان بخت انتشارات آواي حکمت 1392کیفريدادرسی  آیین مجموعه قوانین و مقررات.1
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سابقه تاریخی:گفتار اول

دادرسـی   آیـین  که اولـین قـانون در زمینـه    1290در قانون اصول محاکمات جزایی سال 

موضوع کفالت یا وثیقه از سوي اشـخاص حقـوقی بـه سـکوت     ، گرددمی کیفري محسوب

به عقیده برخی حقوقدانان شاید دلیل آن این بوده است که تا آن زمـان  .گزار گردیده بودبر

البته الزم به ذکر است در زمـان  .نفس شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته نشده بوده است

تهیه اولین پیش نویس قانون اصول محاکمات جزایی مدت زیادي مجلس شـوراي ملـی بـه    

تحت عنوان قانون پیش نویس قانونی، ناچار و بنابر نیاز محاکمدالیل سیاسی تعطیل بوده به 

ماده در کمیسیون داخلی مجلـس و بـا تاییـد     506موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر

مستشار فرانسوي تهیه و از نظرتطبیق با موازین شرعی به تایید علمـاء وقـت از جملـه محمـد     

1.حسن مدرس رسید

کفالت شخص حقوقی پیش ، آن 131نویس اولیه و در ماده جالب توجه اینکه در پیش 

بینی گردیده بود اما در زمان نهایی شدن که تاریخ دقیق آن مشخص نیست این امـر حـذف   

هر شخص بـا ثـروت   ":پیش نویس اولیه بدین قرار بوده است 131متن ماده .گردیده است 

که شاید معـادل  )داراشوري(سید محمد حسن مدرس در هنگام تصویب قانون صول محاکمات جزایی که ابتدا در .1

الرحمن الرحیم حقیر در کمیسیون داراشوري و کمیسـیون خـارج حاضـر     بسم اهللا:داخلی باشد، میگویدهاي  کمیسیون

بودم و به قدر امکان سعی نمودم به حکم الضرورات تبیح المحظورات امور جزایی کـه بـه محـاکم صـلحیه و محـاکم      

الفتی شود، موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امـور آن مخـ   جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیالت ارجاع می

قوانین موقتی اصول محاکمـات  :و در مقدمه قانون چنین آمده است.قمري 1330فی شهر رجب .به قوانین اسالمیه ندارد

ماده پس از جلب نظریات جناب مسیو آدولف پرلی مستشـارعدلیه مجلـس بـه شـور اول گذاشـته       506جزاي مشتمل بر

قانون مزبور بـه عمـل نیامـده بـود و بنـا بـه ضـرورت و         شده بود که به علت انفصال مجلس شوراي ملی مداقه کامل در

لزوم، قوانین موقتی مزبور در کمیسیون مخصوص از طرف وزارت عدلیه از آقایان حجه االسالم سـید حسـن مـدرس،    

حاجی سید نصر اهللا، آقاي ذکاءالملـک و اقـاي میـرزا رضـا خـان نـائینی تشـکیل و مداقـه در شـور ثانویـه مطـرح و بـا             

تطاب اجل آقاي مشیر الدوله و جناب آقاي آدولف پرنی، پروکور و مستشار دولت جمهـوري فرانسـه   حضورجناب مس

به عمل آمده وبه تصویب کمیسیون مزبوره و تصدیق حضرت حجه االسالم آقاي مدرس که یکی از آقایان علماء نظار 

پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشـنبه نهـم    طراز اول هستند رسیده و از جانب آقاي ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیات وزرا

.ه ق وزرا تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبور را به موقع اجرا گذارد1330رمضان المبارك 
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وجـه  .ورت فـرار او شـود  تواند کفیل متهم شـده و مسـئول وجـه معـین در صـ     می یا شرکتی

".الضمانه ممکن است وجه نقد یا منقول معین باشد

 136توانـد مـاده   مـی  در ایـن قـانون  یکی ازقرائن اختصاص کفالت به اشخاص حقیقـی 

به موجب این ماده در مـواقعی کـه حضـور    .بعدي آن باشد هاي  مکرر این قانون و اصالحیه

وجـه  ، اگر ظرف بیسـت روزمـتهم را حاضـر نکنـد    متهم الزم بوده و به کفیل اخطار شود تا 

الکفاله ضبط خواهد شد و در صورت عدم تادیه وجه الکفاله بـه ازاي هرپنجـاه ریـال یـک     

1.روز توقیف خواهد شد

این وضعیت تـا زمـان تصـویب قـانون منـع توقیـف اشـخاص در قبـال تخلـف از انجـام           

دادرسـی   آیـین  تصـویب قـانون   تـا ، گـردد می لذا مالحظه.تداوم داشت1352تعهدات مالی

البته این امر خـود  .تغییرات محسوسی در مبحث قرارهاي تامینی مشهود نیست 1378کیفري 

اجتمـاع و  هـاي   گردد کـه نتوانسـته پـا بـه پـاي نیـاز      می از اشکاالت قوانین کیفري محسوب

بـه خصـوص اینکـه    .تغییـر نمایـد  ، تصویب قوانین تجاري که با سرعت در حال توسعه بـود 

قانون تجارت وجود شخصیت حقوقی مستقل را براي شخص حقـوقی بـه رسـمیت شـناخته     

توانـد داراي کلیـه   مـی  داشـت شـخص حقـوقی   مـی  این قانون که مقرر588خاصه ماده.بود

مگر آنچه از حقوق که بـه طـور   گردندمی دارا، حقوق و تکالیفی شود که اشخاص حقیقی

لذا بنا بر نظر اغلـب  ...باشد مانند ابوت و بنوت وطبیعی اختصاص به نوع حقوق انسان داشته 

سپردن وثیقه و قبول کفالت از حقوق مختص بـه اشـخاص حقیقـی نیسـت و بـه      ، حقوقدانان

.منعی در پذیرش کفالت شخص حقوقی نیست، نظر ایشان با وجود سکوت قانون

کیفـري  دادرسـی   آیین تا قانون1378کیفري مصوبدادرسی  آیین در فاصله زمانی قانون

بـه دلیـل سـکوت قـوانین قبلـی      ، که کفالت اشخاص حقوقی را به صراحت پـذیرفت  1392

این اختالف .2باشیم می مختلف و متعارضهاي  شاهد استدالالت و نظریات و همچنین رویه

qavanin.ir/lawسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران  –قانون اصول محاکمات جزایی .1

، تـدوین عبـد الصـمد جـوان     1394با اصالحات و الحاقات خـرداد   1392کیفري مصوب اسفند دادرسی  آیین قانون.2

.1397بخت، انتشارات آواي حکمت، 
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نظرها هم در نفس قبول کفالت یا عدم آن مطرح بود و هـم در مـواردي کـه قبـول کفالـت      

آن به اشـخاص حقـوقی دولتـی یـا خصوصـی اختالفـاتی بـه        در تسري ، محل اختالف نبود

توان در نشست می مختلف و جالب توجه راهاي  عمده اختالفات و اظهار عقیده.وجود آمد

و صـاحب نظـران   ها  و مقامات دادسراها  میان روساي دادگستري 5/3/1384حقوقی مورخه 

 دالالت ایـن مجمـع  مـا در جمـع بنـدي نظـرات و اسـت     .حقوقی استان تهـران مشـاهده کـرد   

1.توانیم نظرات عنوان شده را به دو دسته تقسیم نماییممی

گروه اول

اقـدام اشـخاص   ، قـانون تجـارت   588این گروه اعتقاد دارند با توجه بـه عمومـات مـاده    

حقوقی به سپردن وثیقه یا قبول کفالـت آنهـا از متهمـین از حقـوق مخـتص افـراد انسـانی و        

در ادامـه  .2ن از طرف مقامـات قضـایی نیـز منعـی نخواهـد داشـت      حقیقی نبوده و لذا قبول آ

:دالیل توجیهی دیگري هم از سوي این گروه عنوان شده است

قرار کفالت و وثیقه ناظر بیشتر ناظر بر اموال است تا اشخاص و بنا براین آنچـه مهـم    -1

او  کفالت هـر شخصـی را کـه مالئـت    ، توان به تصریح قانونمی است مالئت طرف است و

.پذیرفت، محل تردید نباشد

ضمانت اشخاص را به طور عام )1378(کیفري دادرسی  آیین قانون 140و  135مواد  -2

.و مطلق پذیرفته و قیدي در خصوص نپذیرفتن کفالت اشخاص حقوقی وجود ندارد

در قوانین شکلی اصل بر تفسیر به نفع متهم است وایجاد محـدودیت بـراي مـتهم بـه      -3

3.مغایر اصل فوق است، تعرفه کفیل منحصر به تعرفه شخص حقیقی باشد اینکه در

law.com/data-www.ariaموسسه خانه حقوق آریان .1

.1396قانون تجارت، تدوین حسین ساعتچی یزدي، انتشارات مجد، .2

، فصـل  1392متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی کیفري مصـوب  هاي  تقویت حقوق و آزاديساقیان، محمد مهدي، .3

.1393نامه پژوهشی حقوق کیفري دانشگاه عالمه طباطبایی، سال دوم، شماره ششم، بهار 
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امــروزه حضــور مــوثر و انکــار ناپــذیر اشــخاص حقــوقی در مــراودات و مناســبات   -4

.اقتصادي و حقوقی مورد توافق همگان و حقوقدانان است، اجتماعی

.استکاهش آمار زندانیان سازگار هاي  قبول کفالت اشخاص حقوقی با سیاست -5

بر اشخاص حقوقی مورد پذیرش قـرار گرفتـه   ها  همانگونه که اعمال برخی مجازات -6

.به طریق اولی پذیرش تعهدات آنان هم فاقد اشکال خواهد بود

مالئـت اسـت و از جهـت احـراز مالئـت کفیـل چـه بسـا         ، هدف قانونگذار از تامین -7

نـان بیشـتري نسـبت بـه افـراد      این مهم با سهولت واطمی، شخص حقوقی باشد، چنانچه کفیل

.پذیردمی حقیقی انجام

گروه اکثریت بـر ایـن   .به دو دسته تقسیم شده اند، الزم به ذکر است موافقین فوق خود

بنـا  .ممنوعیت قانونی وجود دارد، عقیده هستند که نسبت به اشخاص حقوقی بخش عمومی

به مدیران اشخاص حقوقی  قانون تجارت اختیارات وسیعی 588گر چه ماده، برنظر این عده

اعطا کرده لکن در زمینه سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا قبول کفالت که ممکن است 

 این امر قانونی نیست و مخالف، مآال منتهی به توقیف و مصادره اموال و وجوه دولتی گردد

باشند و حتی در مورد اشخاص حقوقی بخش حقـوق خصوصـی هـم در صـورتی قبـول      می

دانند که اصل و امکان ایداع وثیقـه بـه نفـع    می الت یا ایداع وثیقه از سوي آنان را قانونیکف

در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد یا اینکـه متعاقبـا در   ، اشخاص یا قبول کفالت اشخاص

تنها در این صـورت اسـت کـه شـبهه     .جلسات مجامع قانونی مورد تصویب قرارگرفته باشد

و مصلحت سهامداران از طرف مدیران که در واقع نقش امین و وکیل را عدم رعایت غبطه 

.بر عهده دارند بر طرف خواهد شد

گروه دوم

به طور کلی مخالف اصل پذیرش وثیقه یا کفالت شـخص حقـوقی   ، که دراقلیت هستند

:برخی از دالیل آنها به قرار زیر است.هستند

اختیـار  ، عالوه بر اهلیـت ، و تسلیطمالکیتبر خالف اشخاص حقیقی که بنا بر اصل  -1

588مـاده در اشـخاص حقـوقی  ، نسبت به امـوال خـود را دارا هسـتند   هرگونه تصمیم گیري
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قانون تجارت صرفا اصل اهلیت و اختیار را مطرح نموده و رابطه مـدیران اشـخاص حقـوقی    

، مـامی ایـادي امـانی   در ت.با اموال در اختیارشان رابطه مالکیت نبوده و ید آنان امـانی اسـت  

.اختیارات امین موسع نیست و متوقف بر غبطه ومصلحت مـالکین قـانونی ایـن امـوال اسـت     

بــدیهی اســت اقــدام بــه توثیــق امــوال شــرکت یــا قبــول کفالــت از اشــخاص ثالــث و حتــی 

 ثالـث محسـوب  ، سهامداران که از نظر حقوقی به لحاظ شخصیت مستقل شرکت از اعضـاء 

این گروه نیـز در عـدم پـذیرش قبـول     .ارز اقدام به ضرر موکل استاز مصادیق ب، شوندمی

البته هیچ کدام از دو .با گروه قبل اتفاق نظر دارند، کفالت اشخاص حقوقی دولتی ازمتهمین

.گروه مذکور دالیل ممنوعیت کفالت در بخش دولتی را بیان نداشته اند

دارد که نشانگر نظـر مقـنن در   کیفري وجود دادرسی  آیین قراین و اماراتی در قانون -2

به عنـوان مثـال گفتـه شـده چنانچـه وثیقـه       .خروج اشخاص حقوقی از کفالت و وثیقه است

یـا در   1.که اعسار از خصایص غیر تاجر و خاص اشخاص حقیقی است.....گذار معسر شود

شـود و  مـی  جاي دیگر مواردي وجود دارد که اصطالحا جزو معاذیر کفیل در احضار متهم

متذکر مواردي  1378کیفري دادرسی  آیین قانون 106ماده .تصاص به کفیل حقیقی دارداخ

و فوت همسـر یـا اقربـا تـا     )2بند(از این معاذیر شده بود مانند مرضی که مانع حرکت شود 

مـاده  )د(و)ب(بنـد  همچنـین )6بنـد  (و در توقیف بـودن )بند سه(درجه سوم از طبقه دوم 

تراض به نظر رئیس حوزه قضایی درپرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله این قانون در اع 143

.را متذکر گردیده که فقط از شخص حقیقی ساخته استمواردي

وثیقـه و کفالـت   هـاي   مختلـف قضـایی در خصـوص تـامین    هـاي   وجود تعداد کم رویه

حـاکی از وجـود   ، کیفـري جدیـد  دادرسـی   آیـین  اشخاص حقوقی تا قبل از تصویب قـانون 

جزایی در مواجهه با تعرفه وثیقه یا کفیل دولتی هاي  احتیاط زیاد مقامات دادسراها و دادگاه

ادامـه  )221تبصـره مـاده  (و ابهامات باقیمانده است که البته ایـن امـر بـا وجـود نـص قـانونی      

:تواند به ادامه بحث کمک نمایدمی اشاره به چند نظر مشورتی.دارد

کنفـرانس ملـی   ، 92کیفـري دادرسـی   آیـین  حیدري علی آبادي، ابراهیم، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی در قـانون .1

civilicaهزاره سوم علوم انسانی شیراز .com
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هـاي   یـا سـایر سـازمان   هـا   امـوال شـهرداري   "8/10/66مورخـه   7632/7نظریه مشورتی 

دولتی در قبال افراد یا کارمنـدان قابـل تودیـع نیسـت و مقامـات اداري صـالحیت و اختیـار        

2-1"...ندارند وثیقه یا کفالتسپردن اموال دولتی را به عنوان 

 این نظریه هرچند راهگشاي بسـیاري از ابهامـات بـوده لـیکن دلیـل و مسـتند ممنوعیـت       

سپردن اموال دولتی را براي وثیقه با کفالت را بیان ننموده و به عبارتی منصوص العله نیسـت  

.و ما در ادامه به ذکر و بررسی دالیل این امر خواهیم پرداخت

از بذل توجه به مجموعه مواد مبحـث پـنجم    "8/12/68مورخه  5875/7نظریه مشورتی 

شـود کـه اشـخاص حقـوقی     مـی  اسـتنباط  کیفـري چنـین  دادرسـی   آیـین  از فصل نهم قـانون 

توانند به هیچ عنوان ضامن حضور متهمان در مراجع قضایی باشند و مدیر عامل یا مـدیر  نمی

توانند مبادرت به چنین اقـدامی نماینـد کـه    می مسئول هم از باب شخصیت حقیقی خودشان

".باشدمی ندر هر حال تشخیص مالئت و اعتبار آنها با مراجع قضایی صادر کننده تامی

جلب کفیل را فاقد مجوز دانسته اسـت   12/4/78مورخه  1629/7شماره نظریه مشورتی

.جلب در شخص حقیقی متصور است.

بنا بر نظر فقها با فوت کفیل در امور مـدنی   :30/1/93مورخه  7/93/114نظریه مشورتی 

زیرا تعهد ناشی از کفالـت قـائم بـه شـخص کفیـل اسـت و حاضـر        .شودمی تعهد وي ساقط

نمودن مکفول محتاج به اطالعات الزم راجـع بـه مکفـول اسـت و تعهـد مزبـور حـق مـالی         

لـذا  .دین او به ورثه او منتقـل گـردد  ، کند تا با فوت کفیلنمیمستقیم براي مکفول له ایجاد 

3.توان به معرفی متهم مکلف نمودنمیورثه را 

-ariaموسســه خانــه حقــوق آریــا     -کیفــريهــاي  نشســت حقــوقی بــا عنــوان کفالــت یــا وثیقــه در پرونــده       .1

law.com/dataaria-law.com/data

10/9/93کیفــري میــثم بهرامــی روزنامــه اطالعــات دادرســی  آیــین مقالــه بررســی قــرار کفالــت بــا توجــه بــه الیحــه.2

etelaat.com/2p=88185

.wwwپایگاه خبري اختبار آنالین .3 ekhtebar.com .
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دادرسی  آیین پذیرش قانونی کفالت اشخاص حقوقی در قانون:گفتار دوم

1392کیفري

شود که مالئـت او بـه تشـخیص بـازپرس بـراي      می کفالت شخصی پذیرفته ":221ماده 

، چنانچـه بـازپرس مالئـت کفیـل را احـراز نکنـد      .پرداخت وجه الکفاله محل تردیـد نباشـد  

رسـیدگی و  ، دادستان موظف است در همان روز.رساندمی مراتب را فوري به نظر دادستان

در صـورت تاییـد   .تشخیص دادستان براي بازپرس الزامی اسـت .در این باره اظهار نظر کند 

.شودمی نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج

1.پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بال مانع است ":تبصره

بـا پـذیرش اصـل     221کیفري گرچه با وضع تبصره مـاده  دادرسی  آیین ن جدیددر قانو

لیکن ، قبول کفالت اشخاص حقوقی به بخشی از اختالف نظرات سابق برآن خاتمه داده شد

گردند یا خیـر؟ و  می هنوز در زمینه اینکه آیا اشخاص حقوقی دولتی نیز مشمول این تبصره

کماکان سکوت شده و لذا این دو ، ملکی از ناحیه دولتهمچنین بحث قبول وثیقه نقدي یا 

، نیـز  "..با رعایت مقـررات ایـن مـاده    "عبارت .مبحث از مباحث چالشی و قابل تامل است 

.حکایتی بیش از احراز مالئت کفیل ندارد

 مشمول شخص حقـوقی دولتـی  ، ممکن است در پاسخ به این سوال که آیا تبصره مزبور

"اشخاص حقوقی "یاري بر این عقیده باشند که اطالق و عموم عبارت گردد یا خیر؟ بسمی

اما به نظر ما مهمتر ازمباحث نظـري و لغـوي وضـع یـک مـاده      .گذارد نمیجایی براي ابهام 

اینکه با قوانین دیگر در تعارض قرار نگیرد و بتواند یکی از .آن استقابلیت اجرایی، قانونی

نگارنـده بـا بهـره منـدي از تجربـه شـغلی       ، ر گفتار بعـدي د.نیازهاي جامعه را پاسخگو باشد

مـوارد متعـددي از مقـررات و قـوانینی را ارایـه و بررسـی       ، اجرایـی هـاي   فعالیت در دستگاه

گیـرد و  مـی  خواهد نمود که با صراحت یا به نحو تلویحی در معارضه بـا تبصـره فـوق قـرار    

.زدسامی زمینه اجراي تبصره مورد بحث را متعسر یا متعذر

1397کیفري تدوین عبدالصمد جوان بخت انتشارات آواي حکمت چاپ دوم دادرسی  آیین مجموعه قوانین.1
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قانونی قبول کفالت اشخاص حقوقی حقوق هاي  موانع و چالش:گفتار سوم

عمومی

در ابتدا باید بدانیم که اشخاص حقوقی موضوع حقـوق عمـومی هـم شـامل دولـت بـه        

و موسسات عمومی وابسته به دولت ها  سازمان، وزارتخانه ها، قواي سه گانه(مفهوم عام آن 

گردد و هم شامل نهادها و موسسـات عمـومی غیـر دولتـی     می دولتیهاي  شرکت، یا مستقل

که فهرست آنها در ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمـومی  ها  مانند شهرداري

.و اصالحات بعدي آن احصاء شده است 1373غیر دولتی مصوب

تعاریف و وظایف و اختیارات مصادیق هر یک از اشخاص حقوقی عمومی مـذکور از   

موضوع این نگارش خارج بوده و عالقمندان را به مراجعـه بـه قـوانین و مقـررات     حوصله و 

وجـه اشـتراك تمـام    ، اما آنچـه در مبحـث مـا واجـد اهمیـت اسـت      .نمایدمی مربوطه ارشاد

مصادیق اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی مزبور که همانا ماهیت مالکیت اموال و وجوه در 

.اختیار آنها و تعلق آن به دولت است

قضات و صـاحب نظـران حقـوقی کـه بـا امکـان کفالـت        ، گفتیم که در بیان حقوقدانان

.به بیان کلی ممنوعیـت و مخالفـت اکتفـا گردیـده اسـت     ، مخالف هستند، دولت از متهمین

، سـازد می ممتاز، آنچه جستار حاضر را از تمام تحقیقات و نظرات عنوان شده قبلی تا کنون

رات جاري نظام به منظور توجیه و بیان چرایی این ممنوعیـت  تفحص در مبانی قوانین و مقر

:پردازیممی اینک به بیان موارد و بحث مختصر در هر کدام.است

اصول کلی و تحلیل حقوقی  -1

، بر خالف اشخاص حقیقی که بنا بر اصل حرمت مالکیـت خصوصـی و قاعـده تسـلیط     

ایستی اراده و اعمال حقوقی خـود را  اشخاص حقوقی نوعا ب، هرگونه اختیاري را دارا هستند

به توسط فرد یا افرادي از اشخاص حقیقی که نقش مدیران مجاز را بر عهده دارند به منصـه  

امانی بـوده و محـدود   ، ید این نمایندگان در نقش وکیل اعضاء و سهامداران.ظهور رسانند 

نونی سازمان یا شرکت به اختیارات تفویضی آنان در اساسنامه و یا مصوبات بعدي مجامع قا

، بنا براین عدم تعدي و تفریط و رعایت غبطه و مصلحت صاحبان اموال.مربوطه خواهد بود
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دارد اشخاص حقـوقی داراي تمـام   می قانون تجارت که بیان 588اصل بوده و لذا مفاد ماده 

، خواهنـد بـود  ، شوندمی وظایف و اختیارات شخص حقیقی جز آنچه افراد حقیقی ذاتا دارا

1.نافی این بحث نبوده و به مفهوم جواز اقدام در خارج محدوده امانت نیست

مالکیتی نسبت به اموال شخص حقوقی تحـت  ، از طرفی مدیران اشخاص حقوقی دولتی

تصدي خویش ندارند و به بیان برخی فی الواقع اهلیـت الزم را بـراي قبـول کفالـت و عقـد      

هنگـامی کـه امهـال بـدهی     ، از طـرف دیگـر  .ندارنـد کفالت یا رهـن و وثیقـه امـوال دولتـی     

بـه سـبب آنکـه عرفـا و منطقـا موجـب کـاهش ارزش        (، اشخاص به دولـت یـا تقسـیط آن   

ممنوع گردیده و جز در موارد خاصی آن هم به موجب قـوانین و  ، )گردد می اقتصادي مال

ممنـوع   به طریق اولی هبه و بخشـش امـوال دولتـی   ، مجاز نیست، با رعایت تشریفات خاص

نبـوده  اي  الزم به توضیح نیست که عقد کفالت یا وثیقه قضـایی از عقـود مغابنـه   .خواهد بود

لذا چه در وثیقه قضایی و چه در .گرددمی وهمچون هبه و عاریه در مقام تبرع و احسان واقع

امـوال مربوطـه ضـبط    ، کفالت همواره این خطر وجود دارد که با عدم امکان احضـار مـتهم  

شخص ، اگر وثیقه گذار یا کفیل.گرددمی تلف مال محسوب، ز دید صاحب مالگردد که ا

از نظر قصد و اراده حقوقی وي ، با امعان نظر به قصد تبرع و احسانی که داشته، حقیقی باشد

این امر که مدیر دستگاه دولتی ، با مشکل خاصی مواجه نیستیم اما در شخص حقوقی دولتی

.ولتی و به عبارتی اتالف آنها را داشته باشد کامال مردود است اختیار احسان و تبرع اموال د

.به صراحت گویاي این امر است 8/10/66مورخه  7632/7نظریه مشورتی شماره 

نکته جالب توجه دیگر اینکه قبول کفالت یا وثیقه دولت با اصل وحدت مالکیت اموال 

!!ضایی بـه نفـع دولـت ضـبط گـردد     اینکه اموال دولت توسط مقام ق.دولتی نیز منافات دارد

.بحثی قابل تامل است

1398ن چاپ سومتدوین لیال نیکوزاد انتشارات مهرگان مبی-قانون تجارت.1
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با اصالحات بعدي  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  -2

براشخاص حقوقی دولتی که از بودجه دولتی برخوردار ، این قانون به عنوان قانون مادر 

1.گیردمی موادي ازاین قانون مورد بررسی قرار.حاکم است ، هستند

عبـارت از مبلغـی اسـت    "دارد که اعتبار می بیان"اعتبار "تعریف واژه  در 7ماده  -الف

دولـت بـه   هـاي   که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل بـه اهـداف و اجـراي برنامـه    

چنانچه قائل به امکان قبول کفالت یا وثیقه اموال  ".رسدمی تصویب مجلس شوراي اسالمی

خـاص   "اعتبـار مصـوب   "ه یا وجه الکفاله به دنبـال  دولتی باشیم بایستی براي پرداخت وثیق

هـاي   یابیم که در هیچ کـدام از ردیـف  می دربا بررسی دقیق در موضوع.این موضوع باشیم

یـا وجـه الکفالـه    تا کنون ردیفی تحت عنوان وثیقـه گذاشـتن وجـوه   مصوب بودجه گذشته

.گرددنمیمشاهده ، براي آزادي موقت متهمین

هاي  دیون بالمحل همان بدهی ":داردمی اشعار "دیون بال محل "تعریفدر  8ماده  -ب

گذشته است که در بودجه اعتباري بابت آن پیش بینی نشده یا بدون هاي  قابل پرداخت سال

 با دقت در متن مزبور محرز "اختیار دستگاه ایجاد شود نظیر احکام صادره از مراجع صالحه

وثیقه از محل دیون بالمحل دستگاه اجرایی ممکن نیست پرداخت وجه الکفاله یا ، گرددمی

چرا که گرچه ممکن است گفته شود از مصادیق مواردي است کـه بودجـه بـراي آن پـیش     

ــده ــی نگردی ــودن اســت در اینجــا مفقــود    ، بین ــل پرداخــت ب ــی رکــن دیگــر آن کــه قاب ول

بینـی   ناخواسـته و پـیش  هـاي   دیگر بخشی از دیون بالمحل شامل محکومیـت ازطرف.است

شـهرداري   100و کمیسـیون هـایی ماننـد مـاده     هـا   نشده از سوي مراجع قانونی نظیر دادگـاه 

است و وجه الکفاله اصوال تطابقی با محکومیت در مراجع صـالحه نـدارد و ناخواسـته و    ...و

.پیش بینی نشده نیزنیست

ایجـاد  ، هـد دارد کـه تع مـی  از نظر این قانون بیان "تعهد "قانون در تعریف  13ماده  -ج

ممکن است تصور شود که قبول کفالت متهمین نیز از جهت ایجـاد  .دین بر ذمه دولت است

.1396مجموعه قوانین مالی و محاسباتی، تدوین محسن عباسی مقرب، انتشارات مجد، .1
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اما باید دقت نمود هر ایجاد دینی بر ذمـه دسـتگاه   .محسوب است، تعهد، دین بر ذمه دولت

ذمـه دولـت را   ، توضیح اینکه برابر ادامه همـین مـاده  .قانونی و قابل پرداخت نیست، اجرایی

یکی در مقابل خرید کـاال یـا خـدمات مـرتبط بـا      .توان مشغول نمودمی هار موردفقط در چ

، سـوم .دوم اجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقـد شـده باشـد    ، فعالیت سازمانی

و معاهـدات بـین   هـا   احکام صادره قطعی از مراجع قانونی و چهـارم پیوسـتن بـه کنوانسـیون    

گردد که قبول کفالت و پرداخت وجه الکفالـه و  می صالمللی که با دقت در هرکدام مشخ

ها  گنجد و نه تنها پرداخت آننمیوثیقه از سوي دستگاه دولتی در هیچ کدام فروض مزبور 

و اداري براي اقـدام کننـدگان   ، مدنی، کیفريهاي  غیر قانونی است بلکه موجبات مسئولیت

.را به همراه دارد

و ودیعـه هـا   ه شاید بتوان وجه الکفاله را از محل سـپرده قانون این شائبه را ک 41ماده  -د

ماخوذه به عنوان هاي  لیکن باید بدانیم سپرده.نمایدمی ایجاد، تامین کرداشخاص نزد دولت

ایـن ودایـع بایسـتی بـه     .مـالی دولـت مسـتقیما قابـل هزینـه کـرد نیسـت       هاي  یکی از ورودي

گـردد و هـر سـه مـاه یکبـاردر       واریـز )بـدون حـق برداشـت   (دولتی یک طرفههاي  حساب

متخلفـین  .باید فهرست آن به خزانه اعالم گردد، صورتی که به هر علت قابل استرداد نباشد

از.گردنـد مـی  تخلفات اداري ومستشـاري دیـوان محاسـبات معرفـی    هاي  از این امر به هیات

یـا  دولـت نیسـت و مـوارد قـانونی نحـوه اسـترداد       هـا،   طرف دیگر مالک اصلی ایـن سـپرده  

 بـه عنـوان نمونـه   .ي داخلی وزارت دارایـی تبیـین شـده اسـت    ها  نگهداري آن در آیین نامه

...کـه مـردم جهـت اخـذ اشـتراك آب و بـرق و گـاز و تلفـن و        اي  به ودیعـه اولیـه  توانمی

.شودمی اشاره نمود که با برچیدن انشعاب به مالکان آنها مسترد، نمایندمی پرداخت

رد وجود اعتبار در بودجه کشور به خـودي خـود بـراي اشـخاص     دامی مقرر 50ماده  -ه

بایسـتی بـا رعایـت مقـررات     ، کنـد و اسـتفاده از اعتبـارات   نمیحقیقی یا حقوقی ایجاد حق 

کنـد کـه در خانـه    می این ماده ضرب المثلی را در ذهن تداعی.مربوط به خود به عمل آید

.زیاد است اما حساب و کتاب دارد، قاضی گردو
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و موسسات دولتی ها  قانون حکایت از نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه 90و53اد مو -و

ــاق هزینــه.توســط وزارت دارایــی دارد ــر عهــده ایــن وزارت  هــا  انطب ــانونی ب ــا مقــررات ق ب

اگـر مشـار الیـه    .شـود مـی  بـا حکـم ایـن وزارت منصـوب    ها  ذیحساب در تمام دستگاه.است

است ضمن تـذکر بـه مـدیر مربوطـه و اخـذ       موظف، پرداخت وجهی را خالف قانون بداند

چنانچـه بـر اسـاس     92دستور کتبی مراتب را به وزارت دارایی گزارش نمایـد و طبـق مـاده    

یـا تعهـدي   ، بر خالف قانون وجهی تامین یا پرداخت گـردد ، گواهی خالف واقع ذیحساب

ه و هر یک از این تخلفات در حکـم تصـرف غیـر قـانونی در وجـو     ، علیه دولت امضاء شود

نگارنده در طول خـدمت  .شودمی اموال دولتی محسوب و مرتکب به مراجع قضایی معرفی

هزینـه کـرد در خصـوص    ، سی ساله خود حتی یک نوبت هم مشاهده ننموده که ذیحسـابی 

.وثیقه یا وجه الکفاله حتی براي باالترین مقامات سازمانی را مجاز شمرده باشد

کمک و اعانه به افراد وموسسـات غیـر دولتـی     قانون محاسبات در خصوص 71ماده  -ز

ممکن است این شبهه در ذهن پدیدار گردد که ماهیت کفالـت  .از محل بودجه دولتی است

.پرداخت آن مجازاست، گردد و به استناد این مادهمی نیز نوعی کمک و اعانه به افراد تلقی

عانه به افـراد منحصـرا از   گردد که کمک و امی مالحظه، لیکن با تدقیق در ماده مورد بحث

کمک و اعانه به اشخاص است مانند ، سوي دستگاه هایی مجاز است که فعالیت قانونی آنها

سازمان هالل احمر و کمیته امـداد و وزارت بهداشـت و درمـان و سـتادهاي بحـران کـه در       

همـین  ثانیـا حتـی در مـورد    .فعال هسـتند ....همگانی وهاي  مواقع بروز سیل و زلزله و بیماري

تعیـین و بـه تصـویب مجلـس     ، و اعانـات ها  ضوابطی براي پرداخت کمکها،  ادارات و نهاد

ــالمی  ــوراي اس ــی ش ــد م ــاده .(رس ــت      5م ــالی دول ــررات م ــی از مق ــیم بخش ــانون تنظ ق

، نکته جالب توجه در اینجـا ایـن اسـت کـه در مـوارد مشـابه و طبـق معمـول        ).1380مصوب

شـود امـا در اینجـا بـه لحـاظ      مـی  یـران محـول  تصویب ضوابط و جزئیات امـر بـه هیـات وز   

تصویب ضوابط آن در صالحیت مجلس شـوراي اسـالمی قـرار گرفتـه     ، حساسیت موضوع

مجوزي براي پرداخـت وجـه الکفالـه متهمـین یـا وثیقـه       ، با مراجعه به ضوابط ابالغی.است

.یافت نگردیده است، قضایی آنان به عنوان اعانه و کمک
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تی و عمومی اقالم یا وجوهی تحت عنـوان هـدایاي مردمـی یـا     دولهاي  گاه دستگاه -ح

هـاي   الزم به توجه است نحوه هزینه کـرد ایـن قسـم از ورودي   .دارندمی خودیاري دریافت

به تفصیل تشریح گردیده و ردیف مجازي تحـت  ، مصوبهاي  مالی دولت نیز در آیین نامه

.ه استپیش بینی نگردید، عناوین وجه الکفاله یا وثیقه افراد

1351قانون برنامه و بودجه مصوب  -3

تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی یا جـاري بـا توجـه بـه     ، داردمی قانون فوق مقرر 28ماده 

این قانون و بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجـه کـل کشـور صـورت      21ماده 

عمرانی بدون تـامین  هاي  متخلفین از این امر و نیز کسانی که در اجراي طرح.خواهد گرفت

مبادرت به صدور دستور یا امضاي سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن کـه دینـی را   ، اعتبار

لذا با .باشند می قانون محاسبات 85مشمول مجازات مقرر در ماده ، بر ذمه دولت ایجاد کنند

دین بر ذمه دولت  رسد که تردیدي در ممنوعیت ایجادنمیوجود این تصریح قانونی به نظر 

1.باشدها  از محل اعتبارات جاري یا عمرانی وزارتخانه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت و مصـرف آن در    32ماده  -4

1380موارد معین مصوب 

، دولتـی بـراي چـاپ تقـویم    هـاي   انجام هر گونه هزینه توسط دسـتگاه  ":داردمی مقرر

فردي یا هاي  تسلیت و پالکاردهاي تشریفاتی و میهمانی اطالعیه و آگهی تبریک و، سالنامه

هـاي   و درآمـد هـا   جمعی از محل اعتبارات جـاري و عمرانـی و خـارج از شـمول و کمـک     

لـذا  ."ممنوع و در حکم تصرف غیر قـانونی در امـوال عمـومی و دولتـی اسـت     ، اختصاصی

ذکر نـام در مـوارد    حساس بوده و بهها  گردد وقتی مقنن روي کوچکترین هزینهمی مشاهده

 بـا هزینـه کردهـاي مشـکوك تقویـت     این اصل را در مواجهه، پردازدمی مجاز و غیر مجاز

کند که هیچ پرداختی مجاز نیست مگر اینکه مصوبه یـا مسـتند قـانونی داشـته باشـد و بـا       می

موجـود  ، توجه به اینکه در مورد هزینه کرد براي پرداخت وجه الکفاله یا وثیقه نص قـانونی 

.اصل بر عدم است، حتی در صورت تردید ، نیست

rc.majlis.irمجلس شوراي اسالمی هاي  مرکز پژوهش.1
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قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر داشـته  )ه(بند 

قـانون محاسـبات    70انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانین مختلف از جمله ماده 

هاي  ر خصوص محدودیتعمومی بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانونی د

.متبادله ممنوع استهاي  تخصیصی و شرح عملیات موافقت نامه

ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقـام منـدرج در قـوانین    ، همین قانون)ح(بند

اجرایی ممنوع اعالم و مسئولیت اجراي ایـن حکـم را بـر    هاي  بودجه سنواتی توسط دستگاه

اه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف وي و مدیران مالی آنها قرار عهده باالترین مقام دستگ

، داده و اضافه نموده است که تخلف از این حکـم و سـایر مـوارد تعهـدات زایـد بـر اعتبـار       

.مشمول مجازات قانونی است

این قانون نیز در مورد اموال غیر منقول دولت حاوي مطلب مهمی است که در  69ماده  

عمـال امکـان دسترسـی دایمــی بـه اسـناد مالکیـت ایـن امـوال را بــراي          مـورد وثـایق ملکـی   

دولتی محدود ساخته در نتیجه ازنظرعملی نیز امکان هاي  و موسسات و شرکتها  وزارتخانه

بـه  .گـردد مـی  ارائه اصول اسناد براي وثیقه متهمین و بازداشت در سوابق ثبتـی غیـر میسـور   

دولتـی  هـاي   کـه بـراس اسـتفاده دسـتگا    اي  بنیـه موجب این ماده کلیـه اراضـی و امـالك و ا   

متعلق به دولـت بـوده و در اسـناد مالکیـت آنهـا نـام دولـت        ، خریداري و تملک شده است

گردد وکلیه این می جمهوري اسالمی ایران با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوطه درج

اقتصــادي و دارایــی قرارمــی اســناد در اختیــار اداره کــل امــوال امــوال دولتــی وزارت امــور 

عدم اجراي مقررات این قانون در حکم تصـرف غیـر مجـاز در    ، این ماده 7در تبصره .گیرد

آیین نامـه امـوال دولتـی و آیـین نامـه       26همین امر در ماده .گرددمی اموال دولتی محسوب

کیـد  تا 1382اجرایـی مصـوب   هاي  مستند سازي وتعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه

بنابراین بر فرض محال که معاذیر قانونی هم براي توثیق ملکی شـخص حقـوقی   .شده است

داشت از نظر عملی هم به لحاظ عدم دسترسی بـه اصـول اسـناد    نمیعمومی و دولتی وجود 

1.اعمال توثیق ملکی از اموال دولتی وجود نداشته و ندارد، مالکیت

rc.majlis.irمجلس شوراي اسالمی هاي  مرکز پژوهش.1
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1371قانون رسیدگی به تخلفات اداري 8ماده  -5

یکـی از مـوارد تخلفـات    .ماده مزبوربه احصاء تخلفات کارمندان دولـت پرداختـه اسـت   

ایـن مـاده تصـریح شـده      2تحت عنوان نقض قـوانین و مقـررات مربوطـه اسـت کـه در بنـد      

هر نوع استفاده غیر مجاز از امـوال دولتـی    25ماده تسامح در حفظ اموال و بند  10بند .است

مقام و موقعیت اداري سایر تخلفاتی هستند که ممکن اسـت مقـام    و باالخره سوء استفاده از

دستوردهنده یا اقدام کننده دولتی که اقدام به وثیقه گذاشتن وجوه یا اموال دولت یا کفالت 

نمایند به ارتکاب این تخلفات مـتهم گردنـد و یـک یـا چنـد مجـازات اداري       می از متهمین

بیخ شفاهی و کتبـی گرفتـه تـا انفصـال و اخـراج در      از تذکر وتو، این قانون 9مقرر در ماده 

به عالوه اینکه برخی از تخلفات اداري جنبه جزایـی نیـز داشـته و عـالوه بـر      .انتظارآنهاست

1.رسیدگی و تعقیب و صدور حکم کیفري را به دنبال دارد، اعمال تنبیهات اداري

)بخش تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  598ماده  -6

هر یک از کارمنـدان و کارکنـان    ".گرددمی اهمیت و ارتباط با بحث عینا نقلبه لحاظ 

سایر اموال متعلق به دولت را که بر حسـب وظیفـه بـه    ......وجوه نقدي یا......قواي سه گانه و

بدون اینکـه قصـد تملـک آن را داشـته     ، قرار دهدستفاده غیر مجاز مورد ا، آنها سپرده شده

محسوب و عالوه بـر جبـران خسـارت وارده و پرداخـت اجـرت       متصرف غیر قانونی، باشد

همچنین است در صورتی که به علت اهمال یـا  .شودمی ضربه محکوم 74به شالق تا ، المثل

را بـه مصـارفی برسـاند کـه در     هـا   موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گـردد یـا آن  ، تفریط

مصـرف نمـوده    ین یا زاید بـر اعتبـار  اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد مع، قانون

".باشد

اعتبـاري خـاص   ، در قـوانین بودجـه مصـوب   ، با توجه به اینکـه قـبال نیـز عنـوان گردیـد     

جابجـایی اعتبـارات   ، مصرف در محل توثیق یا وجـه الکفالـه متهمـین پـیش بینـی نگردیـده      

ول شـخص  لذا نفس توثیق اموال دولـت یـا قبـ   .گرددمی جرم تلقی، موجود هم بدین منظور

همان منبع.1



...کفالت اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

مقاالت

89

جرم بوده ، گرددمی حقوقی دولتی به عنوان کفالت که منجر به اضرار و اتالف اموال دولتی

الزم به ذکر است در این ممنوعیت قـانونی تفـاوتی   .است598و عنصر قانونی آن همین ماده 

شـود یـا سـایر افـراد     مـی  بین اینکه متهم از مقامات یا کارمندان همان دستگاه که کفیل واقع

.تصریح گردیده است 8/10/66مورخه 6732/7این امر در نظریه مشورتی .نداردوجود 

مباینت با اساسنامه و شرح وظایف مندرج در آن -7

هر گونه فعالیت خارج از اساسـنامه و اهـداف تعیـین شـده بـراي       1398در قانون بودجه 

.2تبصـره  4بنـد (دولتی ممنوع گردیده اسـت  هاي  شرکت مشـابه ایـن   الزم بـه ذکـر اسـت    )

ممنوعیت براي سایر مصادیق اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتـی در قـوانین دیگـر    

قانون تجارت و اطالق و عمـوم آن را   588که ماده اي  بنابر این به رغم نظر عده.وجود دارد

پندارند باید توجه داشت این آزادي عمل نـا  می مجوز قبول کفالت یا وثیقه شخص حقوقی

جـز در موضـوعاتی کـه بـه     ، الیحه اصـالحی قـانون تجـارت    118وطبق ماده  محدود نبوده

داراي کلیـه اختیـارات الزم   ، مـدیران شـرکت  ، موجب این قانون در صالحیت مجامع است

حـدود  مشـروط بـر آنکـه تصـمیمات و اقـدامات آنهـا در       ، براي اداره امور شـرکت هسـتند  

امکـان درج ایـن امـر در    ، در مورد اشخاص حقوقی بخش خصوصی.باشد موضوع شرکت

امــا در مــورد اساســنامه و شــرح وظــایف .اساســنامه یــا انجــام تغییــرات بعــدي میســر اســت 

وموسسات دولتی ضمن آنکه تا کنون چنین اموري پـیش بینـی نگردیـده بلکـه     ها  وزارتخانه

وزارتخانه و موسسات ، اگرموضوع بحث.امکان تغییرات درآن هم به سهولت ممکن نیست

دولتـی  هاي  دارد و اگر شرکتنیاز به اصالح قانون در مجلس شوراي اسالمی، دولتی باشد

و هـا   ماده واحده قـانونی تعیـین مرجـه تصـویب و اصـالح و تغییـر اساسـنامه شـرکت        ، باشد

بیان داشته که تصـویب یـا انجـام هرگونـه تغییـر و      1366مصوبها  موسسات تابعه وزارتخانه

بـا کسـب مجـوز از مجلـس     ها،  تابعه وزارتخانههاي  اصالح در اساسنامه موسسات و شرکت

شوراي اسالمی بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه و تاییـد سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی بـر      

.عهده هیات وزیران است
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هـا   آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانـه  -8

1384و اصالحات سال 1351مصوب

کـه هـیچ مقـام دولتـی مجـاز بـه بخشـودن مطالبـات حـوزه خـود از           با در نظر داشـت این 

در.باید بدانیم تنها ارفاق ممکنه امهال بدهی اشخاص یا تقسیط آن اسـت ، اشخاص را ندارد

آیین نامه مزبور مقرر گردیده که حد اکثر امکان دادن مهلت به اشخاص براي تسویه بدهی 

 12سه ماه و امکان تقسیط هم تا ، مالی بدهکار با در نظر گرفتن وضعها،  ایشان به وزارتخانه

بـراي اعطـاي   .اجـراي تسـهیالت مزبـور منـوط بـه سـپردن تضـمین معتبـر اسـت         .ماه اسـت  

الزم به توضـیح اسـت از آنجـا کـه     .جلب نظر وزارت دارایی الزامی است، بیشترهاي  مهلت

حد اکثر تـا   1351درآیین نامه ، گرددمی امهال یا تقسیط بدهی فی نفسه ضرر مال محسوب

بنـا بـه نظـر    ، گرفت که در اصالحات بعـد از انقـالب  می تعلق، درصد هم بهره به اقساط 12

.غیر شرعی تشخیص و لغو گردید، شوراي نگهبان

توان این گونه استنباط نمود که می از مفاد این آیین نامه و ارتباط آن با موضوع بحث ما

این قـدر محـدود و متوقـف بـر تشـریفات مـذکور       تا ، وقتی امهال یا تقسیط مطالبات دولت

 با این فرض که وجوه دولتی در امهال و تقسیط در نهایت به صندوق دولت مسترد، گردیده

گردد و در قیاس با پرداخت وثایق نقدي یا وجه الکفاله که امکان برگشت آن در فرض می

ت توثیق متهمـین یـا قبـول    به طریق اولی باید قایل به ممنوعی، عدم احضار متهم وجود ندارد

.باشیم، کفالت آنان از طرف دولت که در واقع بخشش اموال و وجوه دولتی است

1386قانون مدیریت خدمات کشوري -9

، گردند موجب ضرر و زیان دولتدر صورتی که کارمندان با اقدامات خود  "92ماده 

ان آنهـا در کشـف و اعـالم    چنانچه مدیران یا سرپرست، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی

به موجـب  ."مطابق قوانین با آنها برخورد خواهد شد، اهمال نموده باشند، تخلف کارمندان

این قانون اگر کارمندان اجـراي دسـتور مقامـات مـافوق خـود را خـالف قـوانین و         96ماده 

بـه   مغایرت دسـتور را بـا قـوانین و مقـررات     "کتبااند  مکلف، مقررات اداري تشخیص دهند

.مقام مافوق اطالع دهند
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1390قانون ارتقاء سالمت اداري-10

فساد عبارت اسـت از هرگونـه    ".این قانون فساد را این گونه تعریف نموده است 1ماده 

فعل یا ترك فعلی که با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم با نقـض  

وارددولـت  ...منـافع یـا  ، ضرر و زیانی را به امـوال یا قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد 

غیــر قــانونی از منــابع عمــومی و انحــراف از ایــن منــابع بــه ســمت   هــاي  نمایــد و پرداخــت

اجرایـی و  هـاي   این قانون کلیـه مسـئولین دسـتگاه    13و در ماده  ".غیر قانونیهاي  تخصیص

اسـتفاده غیـر   مربـوط بـه   بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایماند  کارمندان آنها موظف

منظـور  .....آنهـا  مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا امـوال دولتـی یـا عمـومی یـا تضـییع      

بالفاصـله بایـد مراتـب را بـه مقامـات      ، تحـت هـر عنـوان   ، نفعی براي خود یا دیگري نمودن

قضایی یا اداري رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش کننـد و در غیـر ایـن صـورت     

.قانون مجازات اسالمی خواهند شد 606مشمول مجازات موضوع ماده 

گردد که قبـول کفالـت از دیگـري توسـط مـدیران      می با تدقیق در مصادیق فساد محرز

ورود ضـرر و زیـان بـه     ":اشخاص حقوقی دولتی و عمومی و از طـرف سـازمان متبـوع اوال   

در بودجه به سمت تخصیص غیـر   پرداخت غیر قانونی و انحراف ":اموال دولت است و ثانیا

شود کـه بـا ایـن تفاسـیر     می منظور نمودن نفعی براي دیگري محسوب:"قانونی است و ثالثا

 داخل در مصادیق فساد تلقی و مـرتکبین را در معـرض تعقیـب و محکومیـت کیفـري قـرار      

.دهدمی

کفالت اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی دررویکرد قضایی :گفتار چهارم

اموال شهرداري و یا سایر  ":داردمی اشعار 8/10/66مورخه  6732/7مشورتی  نظریه -1

قابل تودیع نیسـت و مقامـات اداري صـالحیت    ، سازمانهاي دولتی در قبال افراد یا کارمندان

هر چند این نظریه مربوط بـه قبـل   1".سپردن اموال دولتی را به عنوان وثیقه یا کفالت ندارند

کیفري جدیـد بـوده لـیکن بـه نظـر نگارنـده علیـرغم        دادرسی  آییناز تصویب قانون جدید

ekhtebar.comپایگاه خبري اختبار آنالین .1
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دیدگاه مقنن منحصر به کفالت اشخاص حقوقی ، این قانون 122اطالق و عموم تبصره ماده 

باید دانست هر چند در اثبات این عقیده مسـتند صـریحی در ایـن    .باشدمی بخش خصوصی

که بخش عمده آن از سـوي نگارنـده    لیکن با شواهد و مستندات قانونی، وجود نداردقانون

توان به قصد و نیت مقنن پی برد و النهایـه  می در این مقاله تقدیم حضور خوانندگان گردید

براي طـرح استفسـاریه و ایجـاد    اي  شاید انگیزه، ایجاد تردید در زمینه قلمرو تبصره یاد شده

.وحدت رویه گردد

و در نتیجـه شـمول آن بـه اشـخاص     از طرفی در پاسخ کسانی که تفسـیر موسـع تبصـره    

تـوان پاسـخ داد کـه    مـی  ایـن گونـه  ، دانندمی حقوقی بخش عمومی و دولتی را به نفع متهم

.تفسیري ارزش قانونی و اعتبار دارد که در سایه آن قوانین و مقررات دیگري نقض نگـردد 

فـري و  کیدادرسـی   آیـین  چه در زمان حکومت قانون سـابق از طرفی حداقل تجربه نگارنده

تـا کنـون بـه خصـوص      1392کیفـري  دادرسـی   آیـین  در فاصـله اجرایـی شـدن قـانون    ، چه

کیفـري متشـکله علیـه    هـاي   متعددي که به عنوان نماینـده قضـایی در پرونـده   هاي  درپرونده

چـه ، به این واقعیت مهم رسیده که علیرغم مفاد تبصره و کلیـت آن ، حضور داشته، مدیران

هـا   دیران و ذیحسابان و چه از طرف مقامات دادسراها و دادگاهاز طرف دستگاه اجرایی و م

و حتی یـک مـورد   همواره قبول وثیقه و کفالت دولتی به دیده تردید و انکار نگریسته شده

.نیز مقبول و عملی نگردیده است

پیـرو دادخـواهی    16/1/72مورخـه   10/11دهم دیوان عالی کشـور در دادنامـه   شعبه -2

 25شهري چهارمحال و بختیاري علیه اداره کل منـابع طبیعـی آن اسـتان کـه     اداره کل زمین 

به عقد صلح در قبال هکتار از اراضی ملی استان را به شرکت تعاونی مسکن کارکنان متبوع

قـانون   114و  113ضـمن اشـاره بـه مـواد     !!واگـذار نمـوده بـود   ، یک ریال ویک سیر نبات

کــه اراضــی و امــوال غیــر منقــول در اختیــار  چنــین اظهــار نظــر نمــوده، محاســبات عمــومی

هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانونی قالبـل تطبیـق   متعلق به دولت است و ها  وزارتخانه

 25مالکیت شخص باید مطلق باشد و اراضی دولتی طبق ماده ، چرا که در صلح و هبه نیست

و وحدت مالك حاصله  از این راي و موارد مشابه.قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست



...کفالت اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

مقاالت

93

توان عدم اختیار مدیران دسـتگاههاي دولتـی و عمـومی را بـراي وثیقـه      می با رهن و کفالت

1.گذاشتن اموال دولت یا قبول کفالت از افراد را استنباط نمود

نتیجه گیري

بـه عمـل آمـده و تفحـص در مقـررات و قـوانین جـاري و رویـه         هاي  از مجموع بررسی

 قــانون 122تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اجــراي تبصــره مــاده  مــی محــاکم و دادســراها

در خصوص قبول کفالت اشخاص حقوقی که با هـدف مترقـی    1392کیفري دادرسی  آیین

قوانین .باشدمی توسعه دامنه قرار تامین کفالت تصویب گردیده با موانع جدي قانونی مواجه

ره مـذکور بـا بـه ویـژه در خصـوص      و مقررات متعددي تصریحا یا تلویحا ظهورعملی تبصـ 

محدود شدن صلح دعاوي دولتی و داوري .اشخاص حقوقی دولتی غیر ممکن ساخته است 

بـه ویـژه   .بی ارتباط با بحـث مـا نیسـت   ، به تصویب در هیات وزیراناموال عمومی و دولتی

اجـراي تبصـره   ، الکترونیکی متعدد در جهت شفاف سازي هزینه کردهـا هاي  استقرار سامانه

از یک سو کلیت و عام الشمول بودن ظـاهر و  .مذکور را بال استفاده و متروك نموده است

مبین شمول بر اشخاص حقوقی موضوع خصوصی و اشخاص موضـوع  ، متن تبصره مذکور

دولتی هاي  حقوق عمومی و دولتی است و از سوي دیگر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه

است بـه نحـوي    122وعدم قابلیت اجراي تبصره مادهحاکی از ممنوعیت  "و عمومی شدیدا

هیچ مقام و مسئولی خطر عواقب قانونی امر را نپذیرفته وعطاي ، که با وجود تبصره یاد شده

رسـد  مـی  بنابراین و براي برون رفت از وضعیت موصوف به نظـر .بخشندمی آن را به لقایش

دین وسـیله نـوعی امتیـاز بـراي     چنانچه مقرر باشد تبصره مذکور در بخش دولتی اعمال و بـ 

:اوال، گیرند برقـرار شـود  می حمایت از مدیران و کارمندانی که بناحق در معرض اتهام قرار

شمول آن به بخش دولتـی مـورد تصـریح    ، باید با اصالح تبصره یا اخذ استفساریه از مجلس

نحو مشروح تبیین و  باید سازو کار اجرایی آن در قوه مجریه و قضاییه به ":قرار گیرد و ثانیا

.تصویب گردد

.1397صلح و اجاره و احکام راجع به آنها، انتشارات فردوسی، چاپ اول، بازگیر، یداهللا، .1
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