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 کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران مسئولیت 

 

 ∗فرید محسنی

 ∗∗وندحسام ابراهیم

 چکیده

برانگیـز   ی برای اشـخاص حقـوقی از موضـوعات بحـص    شناسایی مسئولیت کیفر

اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفـری   ترین مهم. یکی از استحقوق جزا 

. این مقاله ابتدا به تعریـف، مفهـوم و پیشـینه    استآن از جوانب مختلف حائز اهمیت 

حزب پرداخته و پـس از تبیـین شخصـیت حقـوقی احـزاب و تعیـین زمـان تشـکیل         

قی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی بـرای فعالیـت احـزاب را    شخصیت حقو

شناسایی مسئولیت کیفری برای احـزاب و مبـانی و ارکـان       بیان نموده است. ضرورت

ب ایـن مقالـه اسـت. در    ـمطال جمله ازی ـاین نو  از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون

تعیـین مسـئولیت     ا بـرای نحـوه  هـای حزبـی، راهکـاری ر    این میان با تفکیک فعالیت

ـ   ون مجـازات اسـالمی   ـکیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایـرادات قان

ردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، ـزاب مرتفع گـجدید در تبیین مسئولیت کیفری اح

یافته از سوی افراد عـادی و اشـخاص حقـوقی ماننـد احـزاب       تمایز بین جرایم ارتکاب

ول در جـرایم  ـص مسئـ ـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـ ـق جرایسیاسی، فر

کـه   هایی  ازاتـی، مجـص حقوقـراه شخـازات شخص حقیقی به همـحزبی، تالزم مج

ها نیـز از مسـائلی    ازاتـال این مجـوه اعمـد و نحـت اعمال دارنـدر این خصوص قابلی

وادی از ـر بین این سطور به مت. دـه شده اسـار به آنها پرداختـاست که در این نوشت

اشـاره و ضـرورت بـازبینی آن و    « هـای سیاسـی   ت احزاب و گروهـوه فعالیـقانون نح»
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های سیاسـی و غیـره مـورد تأکیـد قـرار       ی بر سایر مقولهـرد حقوقـدن رویکـمقدم ش

 گرفته است.

شـده،  کیفـری، شخصـیت حقـوقی، جـرایم حزبـی      تیمسئول حزب، ها:کلیدواژه

 جرایم حزبی.
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 مقدمه

اهمیت حـزب در نظـام سیاسـی بـر هـی  کـس پوشـیده نیسـت. در یـک نظـام           

سیاسـی و رشـد     ساالری، حزب الزمـه و ضـامن توسـعه    دموکراتیک و یا مبتنی بر مردم

چنان که بایست رشد نیافتـه   جامعه مدنی است. البته این امر در تاریخ سیاسی ایران آن

اند، تمایز فراوانـی دارد. از آنجـا    ر تجربه نمودههای دیگ است و عمالً با آنچه برخی کشور

که نگاه این مقاله به موضو  حزب صرفاً از منظر حقوقی است، لذا بررسـی چرایـی ایـن    

هـای مختلـف،    طلبد. شاید پس از بررسی حقوقی موضو  از جنبـه  امر مجال دیگری می

هایی  تشکل  این کلیهآورد. بنابر به دستهای الزم در این خصوص را  بتوان علل و راهکار

ایـن    اند، در محدوده عنوان حزب مجوز گرفته  که در کشور پس از طی مراحل قانونی به

هـای مختلـف در تعریـف و     گیرند. بر همین اساس تعـابیر و قیـل و قـال    بررسی قرار می

تحلیل موضو  از دیدگاه سیاسی، خارج از قلمرو بحص قرار دارند. نکته حائز اهمیـت در  

حقوقی پیرامون احزاب آن است که پدیداری و تولد یک حزب در بسـتر قـانونی    مطالعه

های حزبی توسـط گرداننـدگان    گردد. حیات یک حزب به معنی انجام فعالیت محق  می

اعمال صادره از سوی احزاب که در راستای اهداف تعریـف شـده حـزب در     حزب است.

تعبیـر  « هـای حزبـی   فعالیـت »بـه  اساسنامه و مرامنامه آن و در چارچوب قـانون باشـد   

بسا در مواردی این اعمال  ها نباید مخالف قانون باشد، چه شود. به عبارتی این فعالیت می

جرم تلقی شوند. به همین ترتیب مسأله مسئولیت کیفـری احـزاب نیـز در قلمـرو یـک      

بـه   قانون قابل بررسی است. بر این اساس باید بررسی نمود که آیا اصوالً احزاب سیاسی

گردند؟ قلمرو مسئولیت آنهـا تـا    طور تام و کامل محسوب می عنوان اشخاص حقوقی به  

چه حدی است؟ چه جرایمی از سوی احزاب قابلیت ارتکاب دارند؟ قواعد حاکم بـر ایـن   

یافته از سوی افراد عادی و اشـخاص حقـوقی    جرایم چگونه است؟ آیا بین جرایم ارتکاب

توان جـرم را بـه احـزاب منتسـب      ود دارد؟ چه موقع میمانند احزاب سیاسی تفاوت وج

کرد؟ فرق جرایم حزبی با تخلفات حزبی چیست؟ مجازات این جرایم بر چـه کسـی بـار    

گیرنده یا شخص حقوقی حـزب یـا هـر دوی    شود: مدیران و اشخاص حقیقی تصمیم می

عمـال ایـن   هایی در این خصوص قابلیت اعمال دارنـد؟ و نحـوه ا   آنها؟ اصوالً چه مجازات

 ها چگونه است؟ مجازات

 پاسخ به این سئواالت در گرو تبیـین مسـئولیت کیفـری احـزاب و شناسـایی آن     

گـردد و پـس از بیـان     است. در این مقاله ابتدا تعریف، مفاهیم و پیشینه آن مطـرح مـی  
شرایط قانونی برای فعالیت احزاب، لزوم شناسایی مسـئولیت کیفـری احـزاب، مبـانی و     

ز لحاظ نظری و قـانونی و نیـز تحـوالت قـوانین مـرتبط بـا موضـو  بررسـی         ارکان آن ا
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های  ی، گروهاسیهای س احزاب و گروه تینحوه فعالقانون  2ماده  5شود. طب  تبصره  می
باید در اساسنامه  1های حزبی متقاضی پروانه عالوه بر داشتن شرایط قانونی برای فعالیت

ا نسبت به قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران    و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود ر
بیان کنند. فعالیت حزبی در خارج از چهارچوب قانون اساسی و اهداف نظـام جمهـوری   

هـا محـور    تواند جرم نیز تلقی شود. این فعالیـت  باشد، بلکه می تنها ممنو  می اسالمی نه
این سئواالت هسـتیم  دهند. در این نوشتار به دنبال پاسخی برای  بحص ما را تشکیل می

شود و چه کسی مسئول اعمال  که چه موقع فعالیت احزاب وارد قلمرو حقوق کیفری می
 گردد؟ شده محسوب می انجام

نماید،  ، احزاب سیاسی را به ذهن متبادر میمییگو یماصوالً وقتی از احزاب سخن 

اصـطالح   شود. به عبـارت دیگـر،   یعنی تشکلی که فعالیت سیاسی دارد حزب خوانده می

احـزاب  »رود. بنـابراین   های اقتصادی یا حقوقی و نظائر آن بـه کـار نمـی    حزب در زمینه

اند و در جهـت اهـداف    هایی هستند که طب  قانون به وجود آمده معرف تشکل« سیاسی

در این عبارت بـه  « سیاسی»دهند. واژه  سیاسی و کسب قدرت به فعالیت خود ادامه می

کـه  « قـدرت سیاسـی  »ها اشاره دارد که حـول محـور    تشکل ماهیت اهداف و اعمال این

وافـی بـه مقصـود    « احزاب»رسد عبارت  لذا به نظر می 2سیاست است، قرار دارد.   جوهره

 آورد. سیاسی در این عبارت، تخصیصی را به وجود نمی  بوده و به کار بردن واژه

 3شــد. م، واژه حــزب در ادبیــات سیاســی متــداولـدهـــرن هجـا از قـــدر اروپــ
 

 
وزارت  صیحسـب تشـخ   یمظنونـان بـه جاسوسـ   »قانون فعالیت احزاب، برخـی از افـراد ماننـد     5طب  ماده . 1

از « تا قبل از صدور حکم برائت از دادگـاه صـالح   یسازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالم ایاطالعات 

مدیره مشارکت در احزاب و فعالیت حزبی محرومند. عالوه بـر ایـن مـاده در     هیأتتأسیس حزب، شرکت در 

قوانین دیگری نیز فعالیت حزبی، به مناسبت شغل و حرفه برای برخی از افراد منع شده است. برخـی از ایـن   

 اند از: افراد عبارت

باطی وزارت امور خارجه مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انض 89کارمندان وزارت امور خارجه )ماده ـ 

 (7/3/1352مصوب 

 (29/2/1362وزیر اطالعات )بند چهار ماده واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطالعات مصوب ـ 

قانون تأسـیس   12حفاظت اطالعات و واحدهای اطالعاتی )ماده های سازمانکارکنان وزارتخانه اطالعات و ـ 

قـانون اسـتخدامی وزارت    8و بنـد هــ مـاده     27/5/1362مصـوب   وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایـران، 

 (25/4/1374اطالاعات مصوب 

قانون مقررات اسـتخدامی سـپاه پاسـداران انقـالب      16کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی )بند د ماده ـ 

 (21/7/1370اسالمی مصوب 

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی  17کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )بند هـ ماده ـ 

 (25/4/1374جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .77 .، ص1374، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، محمود صدری ترجمهتفکر سیاسی، ، تیندر، گلن. 2

 13، ص. 1378، نشر دادگستر، تهرانزاده، احمد، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، نقیب .3
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دهنـد کـه مـورد قبـول اکثـر       تعریفی از احزاب جدید به دسـت مـی   2واینر و 1الپالمبارا
ی خـوب   بـه باشـد و   این تعریف متضمن چهـار شـرط مـی    3نویسندگان قرار گرفته است.

 دهد: ویژگی احزاب جدید و فرق آنها با دیگر تشکالت سیاسی و اجتماعی را نشان می

یالت پایداری است که حیات سیاسـی آن  حزب مستلزم وجود سازمان و تشک ـ1
آن فراتر باشد. این شرط دوام و بقای حـزب و اسـتقالل    گذاران بنیاناز حیات 
 4گذاران اولیه آن است. آن از بنیان

هـایی   تشکیالت حزبی دارای سازمان مستقر در محـل همـراه بـا زیرمجموعـه     ـ2
ظم و متقـابلی  باشد که در سطح ملی فعالیت داشته و با یکدیگر روابط مـن  می

های پارلمـانی کـه فاقـد تشـکیالت      داشته باشند. این شرط فرق حزب با گروه
 دهد. مستقر در یک محل و فاقد فعالیت در سطح ملی است را نشان می

اراده رهبران ملی و محلی سازمان بر کسب قدرت استوار باشند نه بـر اعمـال    ـ3
 5های فشار است. نفوذ و گروه های ذی نفوذ. این شرط وجه تمایز گروه

ویـژه از طریـ  انتخابـات، باشـد. ایـن        حزب باید در پی کسب حمایت عمومی، بـه  ـ4
هـای بریـده از مـردم را     شرط ویژگی دموکراتیک احزاب جدید و فرق آنها با گـروه 

شود. همچنین معیار اخیر وجه مناسبی بـرای تمیـز احـزاب سیاسـی از      یادآور می
شـوند.   تکیه بر رمی مردم به زور متوسل مـی  جای های تروریستی است که به  گروه

 6کند. از سوی دیگر این معیار رابطه نزدیک احزاب با انتخابات را آشکار می
حـزب  »گونـه تعریـف کـرد:     توان حزب را در علم سیاست این در تعریفی ساده می

اجتما  افرادی است که از نظـر اجتمـاعی و اقتصـادی و فکـری دارای مصـالح و منـافع       
 7«.کنند کلی فعالیت می  ی هستند و برای تحصیل قدرت در چارچوب یک برنامهمشترک

در علم حقوق بر خالف علوم سیاسی چندان تالشی برای بـه دسـت دادن یـک تعریـف     

 
1. Joseph Lapalombara 
2. Myron Weiner 

نیافتگی فرهنگ سیاسی و ناکارآمدی احزاب سیاسی ایـران،   . جهت اطالعات بیشتر، ر. ک: خرمی، قاسم، توسعه3
 .26ـ  30، صص. 1377نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پایان

ایـم.   ی بنیانگـذاران آنهـا بـوده   حزاب زیادی با مرگ حیات سیاستاریخ سیاسی ایران شاهد مرگ ا در . بالعکس،4
نامـه کارشناسـی   رحیمی، اکرم، موانع ساختاری نظام استبدادی و شکست احزاب سیاسی ایـران پایـان  ک: ر.

 .1375ارشد علوم سیاسی، سازمان برنامه و بودجه، 
واجد این خصیصه نیستند و بیشتر گـروه فشـار    اند . اکثر احزابی که در ایران، قبل و بعد از انقالب فعالیت کرده5

نیـا،   اند. ر. ک: تبریـزی  گردند تا حزب  هر چند که عنوان حزب را به صورت قانونی برای خود گزیده تلقی می
های  زمینه»  دالوری، ابوالفضل، 1371الملل،  حسین، علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، تهران، نشر بین

 .1375، فصلنامه نقد و نظر، شماره سوم و چهارم، «اسیناپایداری احزاب سی
 .17زاده، احمد، منبع پیشین، ص. نقیب. 6
 .9. ص ،1351اله، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات عطایی، یوسفی، ولی. 7
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حقــوقی از حــزب سیاســی نشــده اســت. امــا یــک تعریــف قــانونی از حــزب در قــانون  
هـای   ه فعالیـت احـزاب و گـروه   قانون نحو»االجرای کنونی در رابطه با احزاب، یعنی  الزم

است متشکل  یالتیحزب: تشک»این قانون:  1  ماده 1وجود دارد. بر اساس بند « سیاسی
و  یاسـ یکه با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت س یقیاز اشخاص حق

اسـاس   بر رانیا یاسالم یو مقررات نظام جمهور نینقد و اصالح آن، در چهارچوب قوان
تواند  حزب می .کند یم تیفعال یاستان ای یو اساسنامه مصوب خود در سطح ملمرامنامه 

تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعـه، مجمـع و سـازمان سیاسـی     
 1«ند.فعالیت ک

بایست بـه صـورت    گردد، می اصوالً تعاریف قانونی بنابر آثاری که بر آنها مترتب می
روه، جمعیـت، انجمـن، جامعـه، مجمـع و     گـ »گذار د. قانوندقی ، جامع و مانع ارایه شون

در « عناوین دیگری»را نیز در حکم حزب دانسته است. آوردن عبارت « سازمان سیاسی
شود تعریف قانونی آمـاج   گذار قصد تعریف آنها را دارد باعص میمیان مفاهیمی که قانون

بـ  ایـن مـاده احـزاب     تفاسیر خالف مقصود قانون و عدالت واقع شود. بـه هـر حـال ط   
مشی  کشور و خط  سیاسی باید دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و باید به صورتی به اداره

شـده در علـم سیاسـت بـرای      این معیار با هـدف تعیـین   هرچند کلی نظام مربوط باشد.
تر از  احزاب، یعنی کسب قدرت و مشارکت در قدرت همخوانی دارد، در عین حال وسیع

 2گیرد. را هم در بر می« های فشار گروه»اعمال نفوذ توسط آن بوده و 

قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است. مشـروط بـر اینکـه اصـول      26طب  اصل 
استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی ایـران را نقـض   

ت در یکـی از آنهـا   توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرک نکند و هی  کس را نمی
نیز حقـوق و   3«های سیاسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه» 13  مجبور ساخت. ماده

مشـروط بـر اینکـه    معرفی نمـوده اسـت    احزاب های مجاز  عنوان فعالیت  امتیازاتی را به
این قانون و نیز رفتار خالف سایر قـوانین و   18  مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده

های غیرقانونی کـه موجـب مسـئولیت کیفـری      )ازجمله جرایم( نگردند. فعالیتمقررات 
 باشد. گردد، محور اصلی بحص حاضر می می
 
 یهـا تیـ اقل ایـ  یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یها ها و انجمنتیاحزاب، جمع تیقانون فعال» 1   ماده. 1

حـزب، جمعیـت، انجمـن،    »داشته بود:  انیب یاسالم یمجلس شورا 7/6/1360مصوب « شناخته شده ینید
سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیالتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشـخاص  

آن بـه صـورتی بـه     ها و رفتـار سیس شده و اهداف، برنامهأسیاسی معین ت  ها و مشیحقیقی معتقد به آرمان
 «اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسالمی ایران مربوط باشد.

 .21زاده، احمد، منبع پیشین، ص. ک: نقیبر.« حزب»و « گروه فشار»خت تمایز . برای شنا2
ابـر مفـاد   و بر رانیا یاسالم یو مقررات جمهور نیدر چهار چوب قوان تیپروانه فعال یاحزاب داراـ    13ماده ». 3

 .«: ..برخوردارند ریز ازاتیقانون از حقوق و امت نیا
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نکته دیگر در تعریف ذکرشده این اسـت کـه حـزب توسـط یـک گـروه اشـخاص        

شود و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه حـزب دارای شخصـیت حقـوقی         حقیقی تأسیس می

ت کیفری احزاب الزم است ابتدا شخصـیت حقـوقی   باشد. برای روشن شدن مسئولی می

 حزب از منظر حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

 . شخصیت حقوقی احزاب1

بسـیار  « شخص حقوقی»با « شخصیت حقوقی»لو، اساساً  در ادبیات حقوقی کامن

شخصیت حقوقی ظرفی برای دارا شدن حقوق و تکـالیف  »متفاوت است. به بیانی ساده 

اشـخاص حقیقـی   »ی  اشخاص نیز در علـم حقـوق بـه دو دسـته     1«برای اشخاص است.

عبـارتی،   شـوند. بـه    تقسیم مـی « اشخاص حقوقی )ساختگی یا مصنوعی(»و « )طبیعی(

گـذار،  قانون  شود که با اجازه ها و نهادها و م سساتی اطالق می شخص حقوقی به شرکت

شـوند و   یفی مـی آنهـا، دارای حقـوق و تکـال     دهنـده  مستقل از اشخاص حقیقی تشـکیل 

مصـلحت اشـخاص    شـود تـا در نهایـت،    نیز بر آنها تحمیل می ها و تشریفاتی محدودیت

مند از این شخص حقـوقی، مراعـات گـردد. بنـابراین وجـود شـخص حقـوقی و         حقیقی بهره

اسـاس   باشـد. بـر   مـی  های فلسفی حقوقی دیدگاهشخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از 

شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشـخاص اسـت   »یکی از تعاریف ارائه شده 

که برای تحق  هدفی معین و مطاب  ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صـالحیت  

 2«قوق و تکالیف مستقل را دارد.دارا شدن ح

قـانون فعالیـت احـزاب، حـزب      1  ماده 1طور که اشاره گردید، بر اساس بند  همان

بنـابراین حـزب از مصـادی  بـارز      3شـود.  توسط یک گروه اشخاص حقیقی تأسیس مـی 

گردد. ذکر اینکـه الزم    باشد که توسط اشخاص حقیقی تأسیس می شخصیت حقوقی می

گیرد و اشـخاص حقـوقی قـادر بـه      توسط اشخاص حقیقی شکل میاست که حزب تنها 

از دیگر دالیل مثبت شخیصـت حقـوقی بـرای احـزاب، لـزوم وجـود        4ایجاد آن نیستند.
 

1. Martin, Elizabeth, Oxford Dictionary of Law, 7th edition, Oxford, Oxford University 
Press. 2003. 

رسـد کـه    . به نظـر مـی  13ص. ، 1389، انتشارات سمت، تهرانهای تجاری،  پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت .2
تر است و نویسنده نیز قصد تعریـف شـخص حقـوقی را داشـته      فوق، به تعریف شخص حقوقی نزدیک تعریف

 شود. است. به عبارتی، در ادبیات حقوقی کشور ما شخصیت حقوقی و شخص حقوقی یکی در نظر گرفته می
است متشـکل   یالتیشکت ب:ـ حز1 :باشند اصطالحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر میـ    1ماده . »3

 ...«ی قیاز اشخاص حق
 یهـا و انجمـن  یو صنف یاسیس یها ها و انجمنتیاحزاب، جمع تیقانون فعالنامه اجرایی  آیین» 2. طب  ماده 4

ت م سـس( الزامـاً اشـخاص    ـان گـروه )هیئـ  ـکنندگـ نیز تأسـیس « شناخته شده ینید یهاتیاقل ای یاسالم
 حقیقی بودند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%94_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82


208 

 

 

ب 
صو
ی م
ت اسالم

رویکرد قانون مجازا
1392

به قسامه
 

ی در حقوق ایران 
ب سیاس

ی احزا
ت کیفر

مسئولی
 

برای تشکیل احزاب است. این دو، مخصوص اشخاص  2«هیئت م سس»و  1«اساسنامه»

 باشند. های حقوقی می حقوقی و از لوازم اساسی برای تشکیل غالب شخصیت

یکی از مسائل مربوط به مسئولیت کیفـری احـزاب کـه بـه شخصـیت حقـوقی       

شود، زمان تشکیل شخصیت حقوقی احزاب اسـت. ایـن موضـو  در     احزاب مربوط می

های تجاری نیز حائز اهمیت است. مثالً،  مورد سایر انوا  اشخاص حقوقی نظیر شرکت

اساس نـو  آنهـا    های تجاری بر قانون در مورد زمان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت

یکی از نکات مهم در مـورد زمـان تشـکیل     3بینی نموده است. احکام متفاوتی را پیش

شخصیت حقوقی برای احزاب سیاسی، تفکیک میان مرحله ثبوتی و اثباتی آنها است. 

شخصیت حقوقی از مقوله و جنس شخصیت اعتباری است، نه وجود خـارجی. وجـود   

یفات قانونی و ثبـت در دفتـر مخصـوص بـه منصـه      اعتباری تنها از طری  رعایت تشر

این تفکیـک در مـورد    4.رسد و قبل از آن در عالم خارج هی  اعتباری ندارد ظهور می

زمان تشکیل شخصیت حقوقی حزب نیز الزم اسـت. بـا ایـن توضـیح کـه شخصـیت       

حقوقی احزاب نیز در زمان تشکیل هیئت م سـس و امضـای اساسـنامه آن از لحـاظ     

بـرای   شود. اما تا این زمان گویی نطفـه حـزب شـکل گرفتـه ولـی      ل میثبوتی تشکی

موجودیت یافتن در جهان خارج و قابلیت دارا شدن حقوق و تکـالیف وجـود شـرایط    

دیگری نیز ضروری است. از جمله الزم است ابتدا اساسنامه آن از طری  فرمانداری به 

ساسنامه از شرایط اساسی برای که قابل اجرا بودن ا آنجااطال  وزارت کشور برسد. از 

تـوان   لذا زمان انتشار اساسنامه حزب در روزنامه رسمی را می 5باشد، فعالیت حزب می

عنوان مرحله اثباتی و زمان قانونی تشکیل حزب دانست. مسئولیت کیفری احـزاب   به 

توان به شخصـیت   گردد و جرایم ارتکابی قبل از آن را نمی نیز از این زمان مستقر می

 .حقوقی حزب منتسب دانست
 
سـند مصـوب مجمـع    ، اساسـنامه » هـای سیاسـی   قانون نحوه فعالیت احزاب و گـروه  1ماده  12بر اساس بند . 1

کننده ساختار تشکیالتی و ارکان و حدود وظـایف و اختیـارات، نحـوه تعیـین و تغییـر       عمومی است که بیان
بع مالی، نحوه اعضاء، شرایط تغییر و اصالح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منا

 «د.باش انحالل حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می
م سـس: اشـخاص حقیقـی     هیـأت : »های سیاسـی  قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه 1ماده  12. بر اساس بند 2

باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه  می
 «د.نماین لیت اقدام میفعا

هـای سـهامی اشـاره     ل شـرکت ـالیحه اصالح قانون تجارت به زمان تشکی 17ای ماده ـبه عنوان مثال انته. 3
 کرده است.

 ،28و  27، نشـریه وکالـت، شـماره    «هـای سـهامی   زمان تحق  شخصیت حقـوقی در شـرکت  » شاملی، مجید،. 4
 .52، ص. 1384ماه  دی

 نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب. آیین 5  دهما 2. همانند حکم تبصره 5



209 

 

 

ل 
سا
ی، 
تر
گس
داد
ی 
وق
حق
ه 
جل
م

م،
یک
 و 
اد
شت
ه

 
د و
 نو
ره
ما
ش

 
تم
هش

، 
ن 
ستا
تاب

13
96

 

 . مبانی و ارکان مسئولیت کیفری احزاب2

تر بیان گردید، احزاب دارای شخصیت حقـوقی هسـتند و لـذا     طور که پیش همان
واکـنش حقـوق کیفـری نسـبت بـه       همانندهنگام نقض قوانین کیفری توسط آنها باید 

ز اوقـات فعالیـت   اشخاص حقوقی، به آنها نیز واکنش کیفـری نشـان داد. البتـه گـاهی ا    
گیرد که در این صورت بر اساس قانون و اصول  احزاب رنگ جرایم سیاسی را به خود می

هـای   ای متفاوت نسبت بـه سـایر شخصـیت    بنیادین آیین دادرسی کیفری باید به شیوه
. شخص حقوقی بودن نیز مستلزم برخورد کیفـری متفـاوتی بـا    رفتار کردحقوقی با آنها 

های خاص این اشخاص که در ادامه به آنهـا اشـاره    انند مجازاتاشخاص حقیقی است. م

 خواهد شد.

پذیرش شخصیت حقوقی و آثار آن برای قبول مسئولیت کیفری و قابلیت انتساب 
به عبارتی دارا شدن ح ، مسـتلزم قبـول مسـئولیت    »فعل مجرمانه به آن کافی نیست. 

 هرچنـد  1«قوق خصوصی است.کیفری نیست و این یکی از نقاط افتراق حقوق جزا با ح
نیز برخی به مسئولیت کیفری اشخاص حقـوقی معتقدنـد و برخـی     دانان حقوقدر میان 

امـا گـرایش غالـب در اغلـب کشـورها بـه سـوی پـذیرش          2نیز منکر وجود آن هستند،
 مسئولیت کیفری این اشخاص است.

د و بـه  به کار برده نشده بو« احزاب»یا « حزب»در قانون اساسی مشروطیت کلمه 
« ها و اجتماعـات  انجمن»جای آن در اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی از اصطالح  

بهره جستند. قوانینی که بعدها توسط مجلسین یا هیـأت دولـت در ارتبـاط بـا احـزاب      
بودند و بدان تصریح و استناد کردند. از آغاز مشـروطیت تـا     تدوین شد متأثر از این ماده

ای از قوانین در رابطه با احـزاب تصـویب شـد،     پاره هرچند ایران،انقراض رژیم سلطنتی 
توان گفت که این قوانین اهمیت چندانی نداشتند و بیشتر در رابطـه بـا تعیـین     ولی می

بودند که به استناد اصل مذکور منحل گشته بودند. با این حال، در  تکلیف اموال احزابی
و « احــزاب»ایـران اصــطالح   اصـل بیســت و ششـم قــانون اساســی جمهـوری اســالمی   

صریحاً به کار برده شد و بعـدها نیـز توسـط هیـأت     « های سیاسی ها و انجمن جمعیت»
باره تدوین گردیـد، کـه بیـانگر اهمیـت      دولت و مجلس شورای اسالمی قوانینی در این 

قـانون نحـوه   »االجـرای کنـونی    تحزب در نظام جمهوری اسالمی ایران است. قانون الزم
هـا   احزاب، جمعیت تیقانون فعالاست که جایگزین « های سیاسی زاب و گروهفعالیت اح

 
و  51های حقوق قضایی، شـماره   ، دیدگاه«ها از نظر تا عمل تحوالت مسئولیت کیفری شرکت». محسنی، فرید، 1

 .30، ص. 1389، پاییز و زمستان 52
،   صـفار 19. ص ،1388. ر.ک: مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی در حقـوق فرانسـه، تهـران، نشـر میـزان،          2

 .99، ص. 1382محمدجواد، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، 
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شـده   شـناخته  ینـ ید یهـا  تیاقل ای یهای اسالم و انجمن یو صنف یاسیهای س و انجمن
وهشـت   مـاده و چهـل   وسـه  سـت یفوق مشتمل بر ب قانونشده است.  7/6/1360مصوب 
 یاز سـو  8/8/1395 خیو در تار بیتصو یاسالم یمجلس شورا در 4/11/94 تاریخ تبصره در

(، 7( مـاده ) 2(، تبصـره ) 1( مـاده ) 13( و )2) یبندها دییمصلحت نظام با تأ صیمجمع تشخ
مصـلحت نظـام    ( مواف  بـا 22( ماده )2( و تبصره )10( ماده )5( و تبصره )5(، بند )8ماده )
 داده شد. ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ده سـال اسـت و   صیتشخ

 د.پس از انقضاء این مدت قابل تمدید خواهد بو

هـایی    برخـی از فعالیـت   هـای سیاسـی   قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه 18  ماده

ماده در مقام بیان تخلفات احـزاب بـوده و نـه    ممنو  برای احزاب را برشمرده است. این 

گردد  مشخص میتعیین جرایم احتمالی برای ارتکاب توسط احزاب. با دقت در این ماده 

که برخی از موارد مذکور در این ماده )مانند دریافت هر گونه کمک مـالی از بیگانگـان(   

آیند. بـه   نفسه جرم نیستند و یا حداقل با تحق  برخی شرایط دیگر جرم به شمار میفی

انگاری برای فعالیـت احـزاب نبـوده و اینهـا تخلفـاتی       عبارت دیگر این ماده در پی جرم

قابـل   ـ  که یک مرجع اداری و نه قضـایی اسـت  ـ  10 تنها در کمیسیون مادههستند که 

 باشد.   رسیدگی می

کدام از قوانین قبلی نیز به مسئولیت کیفری احزاب  عالوه بر قانون مذکور، در هی 

ای نشده و فقط به ذکر تخلفات و اعمال ممنوعه از سوی احزاب بسنده شده است.  اشاره

ذکر تخلفات و عنـوان برخـی جـرایم، مقـرر گردیـده اسـت کـه        در قانون جدید، پس از 

ها، مانع از تعقیب قضایی جرایم ارتکابی نخواهد  گروه تخلفاتدرباره  1تصمیم کمیسیون

در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته  19  ماده 3بود و بر اساس تبصره 

قـانون اساسـی صـورت     168باشد، این رسیدگی با حضور هیأت منصـفه موضـو  اصـل    

نیز به ایـن امـر تصـریح     1395قانون جرم سیاسی مصوب  2  بند پ ماده در 2.پذیرد می

 
به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظـارت بـر فعالیـت احـزاب و     »دارد:  این قانون مقرر می 10ماده  .1

شده در این قـانون، کمیسـیون احـزاب بـه شـرح زیـر در        های دینی و انجام وظایف تصریح های اقلیت انجمن
 :شود کیل میوزارت کشور تش

 ـ نماینده دادستان کل کشور1
 یهیـ نماینده رئیس قوه قضا2
ـ یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه 3

 فعالیت بدون ح  رمی
 ـ معاون سیاسی وزارت کشور4
 .«ین نمایندگان داوطلبـ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسالمی از ب5

دادگـاه کیفـری   »، رسیدگی به جرایم سیاسی در صالحیت 1392قانون آیین دادرسی مصوب  302. طب  ماده 2
 است که جایگزین دادگاه کیفری استان شده است.« یک
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( قـانون فعالیـت احـزاب،    16) )د( و )هــ( مـاده   م مندرج در بندهاییجرا»شده است و 

هـای دینـی    هـای اسـالمی یـا اقلیـت     های سیاسی و صنفی و انجمـن  ها، انجمن جمعیت

از مصادی  جرم سیاسی شـناخته شـده اسـت. بـه عبـارت      « 1360 شده مصوب شناخته

 ی کیفری ندارد و تنها کمیسیون مـاده ها دادگاه دیگر، قانون فعالیت احزاب کاربردی در

قـانون نحـوه   »تواند به آن رجو  کند. دلیل ایـن مسـأله آن اسـت کـه      است که می 10 

احزاب است و تکلیفـی   فاقد هر گونه نگاه کیفری به« های سیاسی فعالیت احزاب و گروه

گذار تنها وظایف برای مراجع قضایی در این قانون آورده نشده است. بر همین مبنا قانون

نسـبت داده اسـت. در    10  ( به کمیسـیون مـاده  11  و اختیارات خاصی را )به شرح ماده

در  ،ی هسـتند یاحـزاب سیاسـی کـه دارای پروانـه فعالیـت نهـا      »آمـده اسـت:    19  ماده

( شوند، کمیسـیون احـزاب متناسـب بـا     18مرتکب تخلفات مذکور در ماده )که  صورتی

 :کند موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می
  تذکر شفاهی ـ1
  تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه ـ2
  ها اخطار و اعالن از رسانه ـ3
  ولتیهای د ها و کمک محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه ـ4
  تعلی  فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه ـ5
  سال توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک ـ6
 .«توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحالل از دادگاه ـ7

امـر در   به عبارتی، کمیسیون ح  انحالل احزاب را به طور مسـتقل نـدارد و ایـن   
اقد هر گونه نگاه متخصصـانه  اختیار محاکم قضایی قرار دارد. متأسفانه قانون جدید نیز ف

بـا توجـه بـه سـابقه فعالیـت       10  حقوق کیفری به احزاب است، زیـرا کمیسـیون مـاده   
کـاری کمیسـیون،      خود و در نظر داشتن صـرف تجربیـات محـدود بـه حـوزه       ساله  سی

اصــالحاتی را در طــرح گنجانــده کــه اغلــب در راســتای تصــمیمات و اختیــارات خــود 
ه به اینکه کمیسـیون از اختیـارات قضـایی برخـوردار نبـوده و      کمیسیون است و با توج

کننـدگان   گرفته اسـت، تـدوین   پیگیری جرایم احزاب قانوناً در محاکم قضایی صورت می
اند. لـذا طبیعـی    را تدوین نموده طرح اصالح قانون احزاب، صرفاً از بُعد خاصی این طرح

 ر آن یافت. توان د است که پاسخ برخی از سئواالت جزایی را نمی
شـود. امـا    بر اساس اصول کلی، جرایم احزاب نیز در محاکم قضایی رسـیدگی مـی  

یافته است، در این قوانین مشـخص نشـده اسـت.     اینکه چه کسی مسئول جرایم ارتکاب

شـود و یـا اشـخاص حقیقـی      آیا مسئولیت کیفری بر شخصیت حقـوقی حـزب بـار مـی    
اند، مسئول هسـتند؟   ارتکاب جرم نقش داشتهگرداننده احزاب و افرادی که مستقیماً در 
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برای پاسخ به این سئوال در حال حاضر باید به اصول موجود در قوانین جزایی مراجعـه  
تا حدی تکلیف را روشن ساخته اسـت   1392نمود. البته قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شود. که در ادامه به آن نیز اشاره می
لیت ارتکاب دارند، جرایم تعزیری هسـتند. در  اغلب جرایمی که از سوی احزاب قاب

مورد جرایم مستوجب مجازات دیه، به خاطر ماهیت خاص این مجازات و غلبـه داشـتن   

مالی آن، مشکلی در مورد مسئول دانستن حزب وجود ندارد و با توجه بـه تبصـره     جنبه

بـودن   توان یـک حـزب را در صـورت جمـع     همین قانون می 505  ق.م.ا و ماده 14  ماده

شرایط قانونی به پرداخت دیه محکوم نمود. در مورد جرایم مستوجب قصاص نیز تکلیف 

 مشخص است و امکان ارتکاب جنایت و اجرای قصـاص در مـورد احـزاب وجـود نـدارد      

راستای اهداف حزب بتوانند مرتکـب جنایـت بـر تمامیـت      در که اعضای حزب، هرچند

های حدی ابهامـاتی وجـود دارد    وجب مجازاتجسمانی افراد شوند. در مورد جرایم مست

پردازیم. در اینجا  و به آن می« شدهجرایم حزبی»و « جرایم حزبی»که در هنگام تشریح 

کنیم که با توجه به ریشه فقهی حدود و اصول و قواعـد   تنها به ذکر این نکته بسنده می

حقـوقی حـزب   خاص حاکم بر آنها، امکان بار نمودن مجازات جرایم حدی بر شخصـیت  

که اعضای حزب در قبال ارتکاب آن مسئول هستند. بـه هـر حـال،     هرچند وجود ندارد،

قانون مجازات اسالمی جدید، شخص حقـوقی حـزب در صـورتی دارای     143  طب  ماده

و یا در راستای منـافع آن حـزب    قانونی حزب به نام  مسئولیت کیفری است که نماینده

در این مـاده اطـالق دارد و محـدود بـه جـرایم      « یجرم»شود. مفهوم « جرمی»مرتکب 

رسد امکان تحق  جـرایم حـدی از سـوی اشـخاص      تعزیری نشده است. ولی به نظر می

ایـن جـرایم ریشـه در منـابع     چراکـه   حقوقی منطب  با شر  و مطاب  نظر مقنن نباشد،

ی معاصـر  فقهی دارند و برای ایجاد حکم جدید در آنها نیاز به نص یا حداقل فتوای فقها

گذار، امکان ارتکاب جرایم مستوجب حد از سوی اشـخاص  است. شایسته است که قانون

 حقوقی را صراحتاً مشخص نماید.

سئوال دیگری که باید به آن پاسخ گفت این است که آیا اساساً لزوم یـا ضـرورتی   

 پردازیم. بر شناسایی مسئولیت کیفری احزاب وجود دارد؟ در ادامه به این بحص می

 . ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری احزاب1ـ2

، در وجـود مسـئولیت کیفـری بـرای     1392با توجه بـه قـانون مجـازات اسـالمی     

شخصیت حقوقی حزب تردیدی وجود ندارد. اما قبل از بررسی احکـام آن، جـواب دادن   

به این سئوال بسیار مهم است که آیا لزومی بر بار کردن مسئولیت بـر خـود شخصـیت    

توجـه بـه اینکـه تحـزب یکـی از        ب وجود دارد؟ یک نظر این اسـت کـه بـا   حقوقی حز
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سـاالر و ضـامن توسـعه سیاسـی و      سیاسـی مـردم    ها برای نیل به جامعـه  ترین ابزار مهم

توانند در پوشش احزاب برای نیـل بـه مقاصـد شخصـی      پیشرفت کشور است، افراد نمی

رقـانونی گـذر کـرده و از    خود و رسیدن به اهداف سیاسـی و غیرسیاسـی از مجـاری غی   

مسئولیت کیفری بگریزند. لذا در صورت وقو  جرم تنها اشـخاص حقیقـی هسـتند کـه     

بایستی تاوان اعمال خود را بپردازند. نظر متصور دیگر این است کـه شخصـیت حقـوقی    

هـای   طور کـه موفقیـت   آن است. همان  دهنده حزب جدای از شخصیت اشخاص تشکیل

شـود، نـه اعضـای آن و حتـی      برای خود حزب شناخته میسیاسی   یک حزب در عرصه

پذیرد، بهتر اسـت کـه    اغلب ارتکاب جرم نیز در راستای اهداف سیاسی حزب صورت می

افراد یـک حـزب بـا      ارادهخود شخصیت حقوقی حزب مسئول کیفری قلمداد شود، زیرا 

زب است. بـه  شود، برخاسته از نهاد ح هم ادغام شده و تصمیمی که در نهایت گرفته می

چنـین کـه از یـک     بسا اعمـالی ایـن   عالوه، جرایم حزبی دارای انگیزه سیاسی بوده و چه

 رو  نیـ اهای مردمـی پشـتیبان آن باشـد. از     زند، مورد قبول حامیان و توده حزب سر می

تـر داشـت. ایـن دیـدگاه باعـص ایجـاد انگیـزه بـرای          بایستی نسبت به آنان نگاهی مالیم

گمان عامل م ثری در  شود که بی گرایی در جامعه می حزبی و تحزب های افزایش فعالیت

توسعه نظام سیاسی و پیشرفت کشور است. نظر دیگر که شاید بهتر از این دو باشد ایـن  

پـردازیم. البتـه ایـن نظـر      است که قائل به تفکیک باشیم که در ادامه به بررسی آن مـی 

یفری مستقیم احزاب با مبانی حقوق صرفاً یک پیشنهاد برای منطب  کردن مسئولیت ک

 باشد و در مواد قانونی همه جزئیات این نظر وجـود نـدارد،   اسالمی و حقوق موضوعه می

 تواند این شیوه را با تصویب در قوانین مربوطه در پیش بگیرد. گذار میقانون هرچند

  نقش کلیدی احزاب در کنترل قدرت در جامعـه و لـزوم تـداوم حیـات حـزب بـه      
های حیاتی در شناسایی احزاب، ضرورت تفکیک مسئولیت حزب از  ن یکی از م لفهعنوا

سـازمانی اعضـای     طلبد. از آثار این تفکیک، توجه بـه مرتبـه   را می مسئولیت اعضای آن
گر شخصیت عاقله و هدایت  عنوان قوه به « گردانندگان حزب»حزب است. تفاوت اعمال 

کنند و مجـری منویـات    ورات مدیران پیروی میکه از دست« اعضای معمولی»حقوقی و 
آنان هستند، بایستی موجب تفاوت امکان مسئول دانستن شخصیت حقوقی حزب شود. 

قانون مجـازات اسـالمی جدیـد را مبنـای مسـئولیت کیفـری حـزب         143  چنانچه ماده
لیت گذار در مقام اعمال مسئوقانون»بدانیم، این مهم برآورده نخواهد شد. توضیح اینکه 

سازمانی نمایندگان شخص حقـوقی نکـرده     نیابتی، هی  تالشی برای تفکیک بین مرتبه
است، حال آنکه بین رفتار مدیران و نمایندگان معمولی تفـاوت وجـود دارد. اهتمـام بـه     

جایگاه این دو گروه به اعتبار آثاری که در پی دارد، حائز اهمیت است. از جمله چنانچـه   
حقوقی، مقررات را نقض کند، مدیران قادرنـد بـا اثبـات اینکـه      معمولی شخص  نماینده
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شـخص    اند، موجبـات تبرئـه   کوشش الزم را برای جلوگیری از ارتکاب جرم به خرج داده
های  شورای اروپا نیز در اصول راهنمای خود، خطاب به کشور 1«حقوقی را فراهم سازند.

 2عضو به این موضو  تصریح نموده است.

قــانون احــزاب سیاســی، انتخابــات و »نگلســتان در فصــل بیســتم از گــذار اقــانون

به ایـن مطلـب توجـه داشـته و در مـورد جـرایم و        3«2000ها، مصوب سال  پرسی همه

تخلفات احزاب به تفکیک بین مسئولیت حزب، گردانندگان اصـلی و اعضـای عـادی آن    

 پرداخته است.

 . نظریه مسئولیت کیفری احزاب سیاسی2ـ2

جـرایم سـرزده از یـک حـزب را      تبیین مسئولیت کیفری احزاب سیاسی،منظور  به 
جـرایم حزبـی    تقسـیم نمـود.  « شـده جرایم حزبی»و « جرایم حزبی»توان به دو دسته  می

جرایمی هستند که یا تنها از سوی نهاد حزب قابل ارتکاب هستند و یـا اینکـه در راسـتای    
باشند، ارتکـاب یافتـه و خـالی از هـر      اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده

هسـتند. امـا   « جـرم سیاسـی  »گونه خشونت باشند. به عبارتی این جرایم از مصادی  بـارز  
گونـه   انـد و هـی    شده جرایمی هستند که در پوشـش احـزاب ارتکـاب یافتـه    جرایم حزبی

اشد. امـا  ای با اهداف مشرو  احزاب نداشته و نیز منطب  با تعریف جرایم سیاسی نب مالزمه
اند، از جمله داشـتن   های خاصی را برای جرایم سیاسی قبول کرده ویژگی دانان حقوقاکثر 

 4هدف کامالً سیاسی، عاری بودن از خشونت و متوجه بودن جرم نسبت به دولت.
جرایمی هسـتند کـه در مـورد آنهـا امکـان حمـل       « جرایم حزبی»طب  این نظر 

« شـده جرایم حزبـی »که در دارد. در حالیمسئولیت کیفری بر شخصیت حقوقی وجود 
توان مسئول دانست. بـر ایـن اسـاس     تنها اشخاص حقیقی دخیل در ارتکاب جرم را می

مستلزم مجازات قصاص، دیات و حـدود هسـتند و یـا مشـتمل بـر ویژگـی        جرایمی که
 طور کلی یا قابل انطباق با عنوان جرایم حزبی نیستند و یا اصـوالً   باشند، به خشونت می

از سوی شخصیت حقوقی حزب قابل ارتکاب نیستند تا بتـوان مسـئولیت کیفـری را بـر     

حزب بار کرد. بنابراین، در این موارد مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقیقـی خواهـد   
گـردد،    بود. البته باید توجه داشت که در مواقعی که شخص حقوقی حزب مجـازات مـی  

 
انتساب مسئولیت کیفری »تفرشی، محمد  و محمد فرجیها، زاده، محمدجعفر  عیسایی . شریفی، محسن  حبیب1

هـای حقـوق کیفـری، دانشـگاه علـوم اسـالمی        ، آموزه«اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان به
 .68ص.  ،1392، پاییز و زمستان 6رضوی، شماره 

2. Wells, Celia, Corporation and Criminal Responsibility, 2nd edition, Oxford, Oxford 
University Press, 2001, p. 122. 

3. Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, Parliament of the United Kingdom. 
 .28 .، ص1377انتشارات ققنوس،  . برای اطالعات بیشتر ر.ک: زراعت، عباس، جرم سیاسی، چاپ اول، تهران،4

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_Parties,_Elections_and_Referendums_Act_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
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هـای مجرمانـه در ورای شخصـیت حقـوقی      زهچنانچه اشخاص حقیقی با سوءنیت و انگی
حزب مرتکب جرم شده باشند، این امر نبایـد مـانعی بـرای مسـئول دانسـتن اشـخاص       

اند و هم بـه رشـد و    حقیقی مرتکب جرم باشد. زیرا هم منافع سوء خود را پیگیری کرده
قـانون مجـازات    143  انـد. در مـاده   های حزبـی و تحـزب آسـیب رسـانده     توسعه فعالیت

 نیز بر این امر تأکید شده است. 1392می مصوب اسال
ل زیـر  ـتـوان بـه شکـ    ده را میـشهای جرایم حزبی و حزبی بنابراین تفاوت ویژگی

 بیان کرد:

جـرم سیاسـی اسـت  تنهـا از       در جرایم حزبی، ماهیت جرم سیاسی است  انگیـزه 
ر مرامنامـه و  سوی احزاب قابلیت ارتکاب دارند و یا در راستای اهداف اصیل حزب کـه د 

باشند  گرداننـدگان   یابند  خالی از هر گونه خشونت می اساسنامه آمده باشند ارتکاب می
هـای   دهند یا از وقو  جرم مطلع هستند  و انگیزه اصلی حزب دستور ارتکاب جرم را می

تأثیر است و یا اینکه در درجات بعد از مناسبات سیاسی قرار  شخصی در ارتکاب جرم بی
شده، یک یا چند م لفه از موارد مذکور موجود نیست. در مـورد  ا در جرایم حزبیدارد. ام

ای وجود داشته باشد. کما اینکه مواردی از این قبیل در تـاریخ   ارتداد ممکن است شبهه
در قـانون   هرچنـد  انقالب اسالمی نیز قابل بررسی است. در این خصوص باید گفت کـه 

 220  صریح قرار نگرفته است، ولی بـر اسـاس مـاده   مجازات ساب  و جدید ارتداد مورد ت
در مورد حدودی که در قـانون ذکـر نشـده اسـت      1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

شود. به عبارتی ارتـداد بـه طـور     قانون اساسی عمل می 167)ازجمله ارتداد( طب  اصل 
مجـازات و  توان با رجو  به منابع فقهـی معتبـر    انگاری شده است و می غیرمستقیم جرم

 احکام ارتداد را تعیین نمود.
آیـد، زیـرا طبـ      به شمار نمـی « جرایم حزبی»رسد این مورد نیز از  اما به نظر می

قانون فعالیت احزاب، احزاب باید صراحتاً التزام خـود را بـه قـانون     2  هماد 5  تبصره  ماده

. بنـابراین، نفـی   اساسی جمهوری اسالمی ایران در اساسنامه و مرامنامه خود ذکر کننـد 

ضروریات دین مبین اسالم پس از تشکیل حزب مغایر بـا اساسـنامه و مرامنامـه حـزب     

  جـرایم »شـود تـا ارتـداد بـا تعریفـی کـه از        شده خواهد بود و این امر باعص می تأسیس

جـرایم    عنوان کردیم، همخوانی نداشته باشـد. از سـوی دیگـر، ارتـداد در زمـره     « حزبی

نیز به ارتداد اشاره نشده و حتی بـا   1395نون جرم سیاسی مصوب سیاسی نیست. در قا

این قانون نیز سـازگار   2و مصادی  جرم سیاسی در ماده  1تعریف جرم سیاسی در ماده 

نیست. بنابراین، در این مورد نیز اشخاص حقیقی پاسخگوی اعمال و رفتار خود خواهند 

سـط اقـدامات تـأمینی و یـا اختیـار      توان احزاب چنین افـرادی را تو  که می هرچند بود،

عنـوان    منحل نمود. انحالل حزب از این طریـ  بـه   10 دادگاه با تقاضای کمیسیون ماده
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 مجازات شخصیت حقوقی حزب نخواهد بود و جدای از مسئولیت کیفری مستقل حزب،

 اعمال خواهد شد.
ـ  که« جرایم حزبی»اما در مورد  ا توجـه بـه   همگی تحت عنوان تعزیرات قرار دارند، ب

بنیادهای حقوقی که در این جرایم کاربرد دارند، ازجمله نهاد تبـدیل مجـازات، مسـئولیت    
 گونـه   یهـ کیفری ناشی از فعل غیر و تفاوت رسیدگی در جرایم سیاسی با جـرایم عـادی،   

منعی برای مسئول دانستن شخص حقوقی حزب نداریم. قانون مجازات اسالمی جدید نیـز  
 هرچنـد  ت خاص برای شخصیت حقوقی حزب را برطرف کرده است.مشکل انتخاب مجازا

عنـوان یـک شـخص حقـوقی خـاص و        بـه  های مذکور تناسب زیادی با احزاب که مجازات
 متفاوت از سایر اشخاص حقوقی ندارد.

تـوان بـا تمسـک بـه نظریـات       از لحاظ نظری، مشکل عنصـر معنـوی را نیـز مـی    
از نظر وجـود قصـد در احـزاب     1نمود. طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حل

توانـد خطـا کنـد.     در مورد آنها نام برد که همچون اراده فردی می« اراده جمعی»باید از 
اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی و به مانند ایشان عمل فیزیکی خـارجی   دیترد یب

های  لیتدهند، اما چون محرک در فعا که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی
یا در برخی موارد تحـت عنـوان   « فاعل حقیقی»عنوان   توان آنها را به مادی هستند، می

شناسایی کرد. ممکن است ایراد شود که این مسأله بـه اصـل شخصـی بـودن     « معاون»
کند. اما چنین نیست. زیرا همچنان که عنوان شد، اراده فردی جای  جرایم خلل وارد می

دهـد. احـزاب توسـط اعضـایی کـه دارای اراده و اختیـار آزاد        یخود را به اراده جمعی م
شـوند کـه شـخص     عنوان مثال اعضای هیأت رهبری یـا اجرایـی( اداره مـی     هستند )به

ای است و باید پاسخگوی اعمال خـود باشـد. لـذا     حقوقی حزب بالتبع دارای چنین اراده
 ت.شخص حقوقی حزب در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری اس

کـه طرفـداران مسـئولیت کیفـری     « نگـر  نظریه مسئولیت کلـی »توان به  همچنین می
از دیـدگاه آنـان بـه مبنـایی بـرای مسـئولیت        اند، اشاره کرد کـه  اشخاص حقوقی ارائه نموده

بـر مبنـای ایـن نظریـه، یـک شـخص       »مستقیم و مستقل اشخاص حقوقی بدل شده اسـت.  
نـاک گـردد کـه جـرایم در آن قابلیـت ارتکـاب       تواند باعص ایجاد یک محیط خطر حقوقی می

ای  مـال مجرمانـه  دارند و در چنین حـالتی اشـخاص حقـوقی مسـتقیماً در مقابـل چنـین اع      
 2«شوند. مجازات می

کنندگان الیحه  رسد تدوین در شرایط کنونی و با توجه به قوانین حاکم، به نظر می
این مسائل کنند و مسـئولیت   اند که خود را درگیر قانون احزاب با سکوت خود نخواسته

 
 .29، ص. 1389 نشر میزان، ن،تهراشناسی و مسئولیت کیفری، اللهی، رضا، جرم. ر.ک: فرج1

2. Delmas Marty, Mireille, Droit Penal Des Affaires, Partiene General, Tome 1, Pfi, 1996, p. 122. 
 .183به نقل از همان، ص. 
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انـد. بـر اسـاس اصـل برائـت، تـا زمـانی کـه          کیفری در مورد احزاب را به سکوت نهـاده 
گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جداگانـه بـه رسـمیت نشـناخته اسـت،       قانون
گونـه کـه اشـاره کـردیم، در      توان بر مسئول بودن آنها حکم صریح نمود. اما همـان  نمی

در قانون مجازات اسـالمی جدیـد، مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی        اقدامی مثبت
این قانون که در این رابطه است، فقط تا حدی منطبـ    143  شناسایی شده است. ماده

« جرایم حزبی»شده ما برای تبیین مسئولیت کیفری احزاب است. گفتیم که  با نظر ارائه
اب هستند و یا اینکه در راسـتای  جرایمی هستند که یا تنها توسط نهاد حزب قابل ارتک

اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده باشند، ارتکاب یافته و خـالی از هـر   
گونه خشونت باشند  لذا اکثر مواردی که طب  این قانون مسئولیت کیفری بر شخصیت 

 باشند. زیرا جرایم حزبی در هر می« جرایم حزبی»شود، همان  حقوقی حزب تحمیل می
نیز جرایمـی هسـتند   « شدهجرایم حزبی»یابد.  حال در راستای اهداف حزب ارتکاب می

گونـه کـه    که خود شخص حقیقی بار مسئولیت آن را به دوش خواهد کشید. البته همان
شود، این امـر نبایـد    قبالً توضیح دادیم، در مواردی که شخص حقوقی حزب مجازات می

قانون مجازات  143  تکب جرم باشد و در مادهمانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مر
اسالمی جدید نیز به درستی به این امر اشاره شده است. با این حال با توجه به اینکه در 

ای، بـرای   قانون جرایم رایانـه  19  بر خالف ماده قانون مجازات اسالمی جدید، 143  ماده
اسـتای منـافع آن کـافی    در ر« یا»مسئولیت کیفری شخص حقوقی، ارتکاب جرم به نام 

مسئولیت کیفری  برای بار کردن 143  است، بنابراین در مواردی احکام مستنبط از ماده
که شخص در جایی ـ شده است بر حزب با آنچه مدنظر ما در مورد جرایم حزبی یا حزبی

تفاوت دارد. زیرا ممکـن اسـت یـک     ـ شود حزب مرتکب جرم می« به نام»حقیقی تنها 
که در واقع خارج از مصادی  جرم حزبی است و در آن کیفر  ـ بار را ی خشونتفرد، اعمال

به نام حزب سیاسی خود مرتکب شـود   ـ نماید دادن شخصیت حقوقی حزب ناموجه می
و حتی این اعمال در راستای منافع آن حزب هم نباشد. وجهه و اعتبار نام یـک حـزب،   

  خواهد بود و ممکن است مـورد اسـتفاده  های مجرمانه  نقاب مناسبی برای انجام فعالیت
های سوء به عضویت احـزاب در   اعضای عادی و سودجوی احزاب گردد که تنها با انگیزه

عنوان مثال فردی از اعضای یـک حـزب بـه نـام حـزب و بـدون اطـال          آمده باشند. به 
را بـه   ای های سودآور مجرمانـه  گردانندگان حزب اقدام به قاچاق انسان نماید. یا فعالیت

شخصی انجام دهد که هی  مناسبتی با اهداف حزب در اساسنامه و   نام حزب و با انگیزه
شده هستند که در لوای آن نداشته باشد. این اعمال درست همان جرایم حزبی  مرامنامه

قـانون   143  یابند. در این حالت طب  مـاده  وجهه و اعتبار یک حزب سیاسی ارتکاب می
صیت حقوقی حزب نیز مجازات خواهد شد. با توجه به مطالبی که مجازات اسالمی، شخ

گذشت، این نو  برخورد با جرایم سرزده از فعاالن حزبی با مصالح تحزب سازگار نیست. 
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قـانون   19  از متن این ماده حـذف شـود و هماننـد مـاده    « یا»شاید بهتر است که کلمه 
گیـری در مـورد اشـخاص     باعص سـهل که این تغییر  هرچند 1ای رفتار شود. جرایم رایانه
گذار نیز در زمان تصویب این قانون به اشـخاص حقـوقی   شود. قانون ساز میحقوقی جرم

مخصوصاً تجاری( که معموالً در ارتکاب جرایم نقش پررنگی دارند، توجه داشـته   عادی )
است و کمتر به اشخاص حقوقی خاص مانند احزاب توجه نموده است که ارتکـاب جـرم   

اما باز هم این راهکار مشکل ما را حل نخواهد کرد، چراکـه   بسامد است. آنها کم  ناحیهاز 
ممکن است جرمی هم در راستا و هم به نام شخصیت حقوقی حزب ارتکاب یابد ولی بـا  

شایسـته   رسـد کـه   تعریفی که از جرایم حزبی ارائه گردید، هماهنگ نباشد. به نظر مـی 
های حقوقی و ارتبـاط اغلـب جـرایم احـزاب بـا       تاست به علت خاص بودن این شخصی

قواعد و احکام مربوط به جرایم سیاسی، مسئولیت کیفری آنها بر مبنای ماهیت سیاسی 
 این جرایم به صورت جداگانه تبیین شود.

گذاری افتراقـی در مـورد مسـئولیت کیفـری و جـرایم و      دلیل دیگر بر لزوم قانون
امروزه احزاب سیاسـی در غالـب کشـورهای    »سو  های احزاب آن است که از یک مجازات

ــارات    ــدارات و اختی ــوده و بعضــاً از اقت ــالی ب ــالی و غیرم ــابع عظــیم م جهــان دارای من
توسعه یافته که حتـی انـوا  بزهکـاری     بدان جاای برخوردارند. این وضعیت تا  العاده فوق

ـ     ب بزهکـاری  این احزاب نیز همگام با تحوالت مدرن، تغییـر شـکل داده اسـت و در قال
از سوی دیگر، حساسیت نقـش احـزاب در    2«یابد. یافته و بعضاً مافیایی نمود می سازمان

بـر لـزوم   « تداوم حیات حزب، جدای از گردانندگان حزب»توسعه سیاسی کشور و لزوم 
کند. لزوم تحدید مسئولیت در این مورد  تحدید امکان مسئول شناختن احزاب تأکید می

مانند اتریش و لتونی و مقدونیه بـرای احـزاب مصـونیت از     هاییتا جایی است که کشور
های سیاسی آنهـا فـارغ    همچنین، توان مالی باالی احزاب و انگیزه 3تعقیب قائل هستند.

هـای معمـول بـرای اشـخاص      شود که سـودمندی مجـازات   از مسائل اقتصادی باعص می
شـود، در مـورد    ین مـی حقوقی، که بیشتر متناسب با طبع تجاری و اقتصادی آنهـا تبیـ  

گذاری افتراقی در مورد احـزاب و  احزاب صدق نکند. این امر دلیل دیگری بر لزوم قانون
های متناسب با خود آنهاست. در نتیجه، در شرایط کنونی، بـه نظـر    لزوم تبیین مجازات

جهـت تعریـف    1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      143  رسد که مـالک مـاده   می
ای احزاب سیاسی چندان با ماهیت سیاسـی فعالیـت آنهـا و خـاص     مسئولیت کیفری بر

 
 .86ر.ک: شریفی، محسن  و همکاران، منبع پیشین، ص. « و»به « یا»جهت دیدن نظر مواف  با تبدیل . 1
، فصلنامه پژوهش حقـوق و سیاسـت،   «ررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایرانب». غالمی، حسین، 2

 .171، ص. 1389، پاییز 30سال دوازدهم، شماره 
3. See: Federal Act on the Financing of Political Parties (Political Parties Act 2012 

[Parteiengesetz 2012]). 
Federal Law Gazette I No. 56/2012. & POLITICAL PARTIES ACTs, Official Gazette of 
the Republic of Macedonia” no. 76/2004, 5/2007, 8/2007, 5/2008. 
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قـانون احـزاب     بودن شخصیت حقوقی آنها سازگار نیسـت و بهتـر اسـت کـه در الیحـه     
 اقداماتی در این جهت انجام شود.

با  1392های مذکور در قانون مجازات اسالمی  . عدم تناسب مجازات3ـ2

 مسئولیت کیفری احزاب

قـانون مجـازات اسـالمی     143  برای مجازات احـزاب، مـاده   مستند قانونی موجود

است و چنانچه احزاب را طب  همین ماده کیفـر دهـیم، مجـازات ایـن اشـخاص       1392

این قانون اعمال خواهد شد. بـا توجـه بـه طبیعـت متفـاوت       20  حقوقی بر مبنای ماده

 143  کـه در نگـارش مـاده   -هـای تجـاری    احزاب و سایر اشخاص حقوقی مانند شـرکت 

متأسفانه عالوه بر اینکه قوانین جاری، در مورد مسـئولیت کیفـری    -اند کانون توجه بوده

ایـن   20  بینی شده نیز نامتناسب است. در ماده های پیش احزاب مناسب نیست، مجازات

( این قانون مسئول 143)  که شخص حقوقی بر اساس مادهدر صورتی»قانون آمده است: 

بار آن بـه یـک تـا دو مـورد از      به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان شناخته شود، با توجه

 شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: موارد زیر محکوم می

 انحالل شخص حقوقی ـ الف

 مصادره کل اموال ـ ب
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم یـا حـداکثر     ـ  پ

 برای مدت پنج سال

طور دائم یا حداکثر برای  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به  ـ  ت

 مدت پنج سال

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ـ ث

 جزای نقدی ـ ج

 ها وسیله رسانه انتشار حکم محکومیت به  ـ چ
لتـی و یـا عمـومی    مجازات موضو  این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دو ـ  تبصره

 «شود. کنند، اعمال نمی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می
در این ماده نکاتی وجود دارد. در الیحه قانون مجازات اسالمی متن این مـاده بـه   

« این امر مانع از مجازات شـخص حقیقـی نیسـت   »جای عبارت   صورت دیگری بود و به
بـه کـار رفتـه بـود کـه      « باره مرتکب جـرم عالوه بر مجازات شخص حقیقی، در»عبارت 

گویای این مطلب است که مجازات شخص حقیقی در هر صورت بر وی اعمـال خواهـد   
نیز آمده است که در مسئولیت کیفری، اصل بر مسـئولیت   143  شد. کما اینکه در ماده

شخص حقیقی است و این به معنای شناسایی مسئولیت کیفری مستقل برای اشـخاص  
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مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی مـانع مسـئولیت       »عبارت  هرچند ت.حقوقی نیس
باشد و در  آمده است، درست می 143  که در ماده« اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

بـه   20  شـود  امـا مـتن مـاده     هر حال لزوم مجازات شخص حقیقی از آن برداشت نمـی 
خت. شـاید بـه همـین    سـا  بود که این لزوم را به ذهن متبـادر مـی   ای نگارش یافته گونه

آن قـانون اسـت در    143  جهت این ماده اصالح شده و عبارت جدید که منطب  با مـاده 
های  رسد که در برخی از موارد، خصوصاً در مورد فعالیت متن ماده آورده شد. به نظر می

حزبی، بایستی این تالزم وجود نداشته باشد و به مجازات شخص حقوقی بسنده نمـود و  
گونه نباشد که با مجازات شـخص حقـوقی، اشـخاص حقیقـی نیـز مجـازات        همیشه این

گردند. شناسایی مسئولیت کیفری مستقل برای احزاب به رشـد و توسـعه تحـزب و بـه     
کنـد. از سـویی دیگـر، گـاهی در عمـل لـزوم ایـن         های حزبی کمک می افزایش فعالیت

مـذکور در الیحـه    20  با قرائتی ضعیف از مـتن مـاده   هرچند شود. استقالل احساس می
شد عدم مالزمـه مسـئولیت شـخص حقیقـی را نیـز       قانون مجازت اسالمی هم می  اولیه

برداشت کرد. اما در اقدامی مثبت، در نگارش ایـن مـاده تجدیـدنظر شـد و بـه عبـارت       
بسنده شد، تا این قاضـی باشـد کـه تشـخیص دهـد در چـه مـواردی         143  انتهای ماده

وقی مجازات شود. شاید گفته شود که ایـن کـار بـه    شخص حقیقی همراه با شخص حق
افزایش قدرت قاضی و اختیار او در مجازات و عدم مجازات شخص حقیقی منتج خواهد 

گونه نیست  زیرا ارکان و شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون  شد، اما این
 مشخص شده است.

  اصی است که در مـاده انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن دارای شرایط خ
انحالل شخص حقوقی و مصـادره امـوال آن   »قانون مجازات اسالمی ذکر شده است:  22

شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف نخستین،  زمانی اعمال می
در مورد انحالل احزاب «. فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

ون فعالیت احزاب شرط خاصی ذکر نشده و تنها انحالل آن به دادگاه واگذار شـده  در قان

را در نظـر   22  است. در نتیجه برای انحالل احزاب دادگاه بایستی شرایط مذکور در ماده
های حقوقی، مخصوصاً برای احزاب، حاوی نتایج مفیـدی   بگیرد. این ماده برای شخصیت

شده و دست قضات را در پایان دادن بـه عمـر احـزاب    است. زیرا باعص تداوم عمر حزب 
 1های بارز حزب در علوم سیاسی مطـرح شـده اسـت.    کند. این تداوم از ویژگی می  کوتاه

همچنین این ماده به درستی مواردی را ذکر کرده که انحالل حزب در این شرایط کامالً 
 منطقی جلوه کند.

 
 ، فصـلنامه مطالعـات  «نقش احـزاب در توسـعه سیاسـی و امنیـت ملـی     »رحیمی، حسین، برای اطالعات بیشتر، ر.ک: . 1

 .146، ص. 1378، تابستان 4، شماره 2راهبردی، دوره 
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توان بـه   کند که در مورد احزاب می میترین مجازاتی را ذکر  بند سوم این ماده عام

یافته و شـرایط و اوضـا  و    بایستی متناسب با جرم ارتکاب کار بست. مدت محرومیت می
کنندگان قـانون مجـازات جدیـد،     احوالی باشد که جرم در آن ارتکاب یافته است. تدوین

هـا بـه    الیـت اند، زیرا ممنوعیت از تمـامی فع  را به کار برده« یک یا چند فعالیت»عبارت 

باشد. باید توجه داشت که در مـورد اعمـال ایـن بنـد در      ای همان انحالل حزب می گونه
های بنیادی احزاب که حیات حزب در گرو آن است را بـه   مورد احزاب نبایستی فعالیت

توان در راستای این بند، یک حـزب را   عنوان مثال نمی  طور دائم از حزب سلب نمود. به
ترین هدف یـک حـزب    تخابات به طور دائمی محروم نمود، زیرا اساسیاز مشارکت در ان

شرکت در انتخابات برای کسب قدرت است و محرومیت از این فعالیت فرق چنـدانی بـا   
مشـروط بـه    22  ذکر شـده و در مـاده   20انحالل حزب ندارد و انحالل در بند اول ماده 

بیشتر مربوط بـه اشـخاص    20  وجود شرایط خاصی شده است. بند چهارم و پنجم ماده
تـرین   باشد. در بند ششم به جـزای نقـدی اشـاره شـده کـه معمـول       حقوقی تجاری می

های حقوقی است. برای اعمال مجازات نقدی نیز حد و  مجازات اشخاص حقوقی در نظام
میـزان  »همین قانون آمده است. طبـ  ایـن مـاده:     21  معیاری تعیین شده که در ماده

اعمال برای اشخاص حقوقی دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است جزای نقدی قابل 
طبـ   «. شـود  که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می

همین قانون نیز میزان جزای نقدی برای اشخاص حقیقی بـا توجـه بـه درجـه      19  ماده
ی نقدی اشخاص حقوقی جرم تعزیری مشخص شده است. پس قاضی برای محاسبه جزا

عنوان مجازات برای  رسد که جزای نقدی به  مراجعه کند. به نظر می 19  بایستی به ماده
ای  سو احزاب معمـوالً بـه منـابع مـالی گسـترده       احزاب چندان مفید نباشد، زیرا از یک

برقـرار   21  از سوی دیگر میزان جزای نقدی با توجه به سقفی که ماده متصل هستند و
ه است، مبل  باالیی نخواهد بود تا باعص ایجاد فشار بر روی احزاب گـردد. بـه نظـر    نمود
ترین مجازات برای احزاب بند دوم )ممنوعیت از یک یا چند فعالیـت   رسد که مناسب می

شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال( و بنـد هفـتم ایـن مـاده     
مهم دیگر این است که چـه    باشد. مسأله ها( می رسانه)انتشار حکم محکومیت به وسیله 

با توجه به جرم ارتکابی و »این مسأله را باید با توجه به عبارت  جرمی چه مجازاتی دارد.
قانون مجازات اسالمی حل نمـود. احتمـال اول ایـن     20  در متن ماده« بار آن نتایج زیان

مالک قرار گرفته شـود. عـالوه بـر    گانه مجازات تعزیری در اینجا  است که درجات هشت
مشکالت اجرا نمودن این فرضیه )برای مثال: عـدم انطبـاق جـرایم اشـخاص حقیقـی و      

 20  های مـذکور در مـاده   گانه در انتخاب مجازات حقوقی و ناکارآمد بودن درجات هشت
با توجـه بـه جـرم ارتکـابی و نتـایج      »رسد که عبارت  قانون مجازات اسالمی( به نظر می
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  این امر را مدنظر ندارد و اختیار تعیین مجـازات بـه طـور کامـل بـر عهـده      « بار آن نزیا
گذار عـالوه بـر دادن اختیـارات فـراوان بـه      قاضی نهاده شده است. در این صورت، قانون

و « جرم ارتکـابی »قضات هی  مالک مشخصی در دسترس آنها قرار نداده است. عبارات 
رسد منظور از جرم ارتکابی، نو  جرم و  ستند. به نظر مینیز مبهم ه« بار آن نتایج زیان»

بسـیار  « بـار جـرم   نتـایج زیـان  »مجازات آن جرم باشد. عبـارت    اگر تعزیری باشد درجه
گذار چه نو  نتایجی را مدنظر داشته است. آیـا  باشد و معلوم نیست که قانون تر می مبهم

دی از جمله سیاسی، اجتماعی را نیز تنها نتایج مادی مدنظر است و یا اینکه نتایج غیرما
شود. در هر صورت تخمین آثار، یک امر نسبی است و از هر قاضی بـه قاضـی    شامل می

دیگر ممکن است میزان آن نوسان شدیدی پیـدا کنـد. بـا ایـن حـال، بهتـر اسـت کـه         
بندی کند تـا   های اشخاص حقوقی را نیز مانند اشخاص حقیقی درجه گذار مجازات قانون
تر باشـد.   ب مجازات و کیفرگذاری، که امری بسیار حساس است، برای دادگاه آسانانتخا

 شود که اهداف مجازات نیز بهتر حاصل شود. این کار باعص می
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 گیری نتیجه

 اصـل  و فرهنگـی  و سیاسی ویژه برای توسعه در جامعه به حزب اهمیت به توجه با

 قوانین تدوین جامعه، اجتماعی سیاسی تحوالت در احزاب نقش و احزاب فعالیت آزادی

 احـزاب  ترقی و رشد مسیر تواند می هم احزاب فعالیت مورد در نگرجانبه  همه و منسجم

 احزاب اهمیت از فارغ. دهد حرکت سازنده و صحیح مسیر در را آنها هم و آورد فراهم را

 از یخـال  نیـز  موجود قوانین. است نگردیده تهیه خصوص این در جامعی قوانین کنون تا

 .است بوده احزاب به نسبت کیفری حقوق متخصصانه نگاه
 و موانـع  هـا،  سـ ال  بـا  کـه  اسـت  مهمـی  مسـئله  احـزاب  کیفری مسئولیتهرچند 

بـه نحـو مسـتقل    1392ولی در قانون مجـازات اسـالمی      است متنوّعی مواجه راهکارهای

قی قابـل  مورد بحص قرار نگرفته و لـذا صـرفاً در قالـب مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـو       

 راسـتای  در جـرم  که مواردی در جدید، اسالمی مجازات قانون اساس بر باشد. پیگیری می

 از مـورد  دو یـا  یـک  بـه  را احـزاب  تـوان  مـی  باشـد  گرفتـه  انجام احزاب نام به یا و اهداف

 تبیـین  جهـت  احکـام  ایـن  امـا . کـرد  محکوم قانون این 20 ی ماده در مذکور های مجازات

 به شخصـیت  کیفری مسئولیتزیرا هرچند انتساب . نیست کافی باحزا کیفری مسئولیت

باشـد   ای از مـوارد مفیـد مـی    گردیده است و از این جهت در پاره ریپذ امکان حزب حقوقی

و نیز مالحظـات جـرم شناسـانه قابـل تأمـل       اجراییولی در برخی دیگر از موارد از جهت 

 و «حزبـی  جـرایم » یک بین عناوینتفک به همین دلیل در این مقاله تالش گردید با است.

 ارائه گردد. احزاب کیفری مسئولیت تعیین ی نحوه برای راهکاری ،«شده حزبی جرایم»
 یـک  عمـالً در  شـوند،  مـی  جـرایم  مرتکب آن اعضای که احزابی کشورها، اغلب در

 خـاطر  بـه  امـر  ایـن . گردند می ی سیاسی حذف از عرصه حقوقی نه و سیاسی روند صرفاً

 ایـن  در گذاری  ابهام و سکوت به ها دولت گرایش و احزاب مورد در کیفری نینقوا فقدان

 مواد به توجه با حزب دانستن مسئول و دادن کیفر امکان در ایران، هرچند. است عرصه

 بـرای  را راه نیـز  جدید اسالمی مجازات قانون نهایی تصویب و دارد وجود مختلف قانونی

 عالوه ،باشد یاسالم مجازات قانون عمل مالک چنانچه اما است  ساخته هموارتر امر این

 اصـل  هم باز بود، خواهد جرم به ناچار پاسخگوی حزب حقوقی شخصیت که مواردی بر

 دانسـتن  مسـئول  بـر  فـر   حقوقی اشخاص مجازات و است حقیقی اشخاص مجازات بر

 است بـین  بهتر باشد و قابل تأمل می   رویه این که رسد می نظر به. است حقیقی اشخاص

 ـ  حزبـی  هـای  فعالیـت  مـورد  در خصوصاًـ   حقوقی و حقیقی اشخاص کیفری مسئولیت

 جـرایم  تعریف و شناسایی مقصودی چنین به نیل برای گام اولین. تفکیک صورت پذیرد

بر این اساس الزم اسـت  . باشد می سیاسی جرایم تعریف نیز و شده حزبی جرایم و حزبی
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یت کیفـری اشـخاص حقـوقی در قـانون مجـازات      نظـری مسـئول  ضمن توجه به مبـانی  

از منظر حقوق کیفری صرف، مورد توجّه قرار گیـرد و مسـئولیت    احزاب اسالمی، قانون

 گردد. کیفری احزاب بر این پایه تنظیم
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