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 چکیده
اخیذ  »قیرار   کنید،  یصادر می  دهید به متّهم و امکان جبران خسارت بزه یدسترس یبرا ییکه مقام قضا ییاز جمله قرارها

 یداراتبیع آن   و بیه شیرکت   یقیانون  یهیا  تیی در تمیام فعای  تواند یم یاست. شخص حقوق« وجه ایکفایه نییبا تع لیکف

، شیخص  4/12/1392ی مصیوب  فیر یک یدادرسی  نییی قانون آ 221براساس تبصره ماده . ی شودفریو ک یمدن تیمسیوی

ونی و تعارض با برخیی قیوانین   اما اطالق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قان .متهم شود لیکف تواند یم زین یحقوق

ای به بررسیی شیرایط    گردد. پووهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه می مبنایی

 دیی با یاشیخاص حقیوق  کفایت در مورد پردازد. نتیجه پووهش آنکه  های کفایت توسط شخص حقوقی می و محدودیت

کفاییت   .اسیت و غیرقابیل توجییه    یخالف قواعد حقوقبه طور کلی  یویتد یکفایت شخص حقوق .شد  یقائل به تفک

منیافع شیخص    یدر راسیتا با دو شرط قابل پذیرش است: کفایت از متهم مورد نظیر   یدویت ریغ یشخص حقوقتوسط 

کفایت از سوی موقوفه نییز بیا    .و با تصمیم مرجع صایح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد یحقوق

علیهم در وقیف خیاص    توجه به شخصیت حقوقی آن، م روط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوف

 است.  

 .شخص حقوقی، کفایت، قرار تأمین ،آیین دادرسی کیفری ها: هكلیدواژ

  

                                                      
عضو گروه فقه و حقوق امامیه دان گاه مذاهب اسالمی تهران و عضو شورای علمی گروه مطایعات قضیای اسیالمی پووه یگاه     -1

 h.rostami1365@gmail.com قوه قضائیه

 استادیار گروه فقه و حقوق و معاونت پووه ی دان گاه معارف قرآن و عترت اصفهان -2

 mohammadreza1.haghshenas@gmail.com 
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 مقدمه

 اریی اخت شیبه منظور افزا (23/3/1394و اصالحی  4/12/1392)مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری

 یدیی هیا نهیاد جد   از آن یه که برخساختمطرح  و نظارت قضایی نیتأم های، قرارییعمل مقام قضا

قیرار ایتیزام بیه عیدم     »مثیل   (690و  287، 247، 217. )میواد  هستند رانیا یفریک یدادرس نییدر آ

نظیارت بیا    قیی وجه ایتزام از طر نییتعشده با موافقت متهم با  نییمحل اقامت تع ایمنزل  زخروج ا

یکیی از   همیان قیانون(   217 میاده . )بنید چ  «زاتیتجه نیبدون نظارت با ا ای یکیایکترون زاتیتجه

بار بیه موضیوع کفاییت توسیط      نینخست یاست که برا 221تبصره ماده نهادهای جدید این قانون، 

 نیی مقررات ا تیبا رعا یکفایت اشخاص حقوق رشیپذ» :دارد یپرداخته و مقرر م یاشخاص حقوق

 «.ماده بالمانع است

بیه   یلی یتحل روشموضیوعه بیا    نیقیوان  لیی و تحل یحقیوق  نینوشتار با استفاده از دکتر نیا در

 رسید  یبه نظر م شود. می پرداخته یشخص حقوقتوسط کفایت صدور قرار و حدود  طیشرا یبررس

 یدویتی  یاشخاص حقوق نیب یستیبا .ستین رشیپذبه طور مطلق قابل  یکه کفایت اشخاص حقوق

 .دیگرد  یقائل به تفک یدویت ریو غ

 شناسي واژه -1

: 1381، نیاسیت. )معی   «یکس یبه جا یبه عهده گرفتن کار» یواژه کفایت از ماده ک ف ل به معنا

1در زبان انگلیسی،  باب ک ف ل(
Bail    .به معنای قبول مسیوییت یا حمیل بیار اسیت (Houghton 

Mifflin,2009, bail)  در اصطالح آیین دادرسی کیفری، اصطالحBail Bond    به معنای قیرار وثیقیه

است یعنی تعهدی که متهم یا شخص ثایثی طبق دستور مقیام قضیایی و مییزان پیویی تعییین شیده       

شود ویی اگر در موعد مقرر حاضر ن د وثیقیه بیه نفیع دوییت      فرد آزاد می ،سپارد. پس از امضا می

 (The Gale Group,2008,bail bondشود. ) میضبط 

ییه   مکفیول اسیت هرگیاه مکفیول     حاضیر سیاختن  ایتزام به  یکفایت به معنای فقهاصطالح در 

اسیت   یسیلطنت  کفاییت، یذا حق  (113، ص4: ج1410ی، عامل ؛21، ص3: جتا یب ،ی)بحران. بخواهد

 لیمکفول بر کف حاضر ساختن آن وجوب جهیحاصل و نت لییه بر کف مکفول یکه با عقد کفایت برا

                                                      
 .biulreو ری ه التین  baillierاز ری ه فرانسوی  -1
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 یءاز حیق بیر   لیی او، ذمّیه کف حاضیر سیاختن   بیا  ( 339، ص3: ج1382، است. )هاشمی شاهرودی

 (252، ص4: ج1417 ،یعامل؛ 189، ص26: ش1369ی، )نجف .شود یم

 قرار كفالت -2

در برابیر   مطایبیه آن است که حضور مرتب میتهم را در مواقیع    یشخص ،یدر اصطالح حقوق لیکف

 توانید  یمی  ییقضیا  مقام( 147، ص2: ج1374 ،ی. )آخونددینما یوجه، تعهد و کفایت م ینیمبلغ مع

 ییمقیام قضیا  صیورتی   نی. در چندی( صادر نمالیاتهام، قرار کفایت )به منظور اخذ کف میپس از تفه

ندانسته و  یمتهم، تعهّد او را کاف تیّشخص ایجرم  تیّاهم ایدادگاه( با توجه به ادیه آثار  ای)دادسرا 

میتّهم در مواعید    به حاضر سیاختن حاضر شده تا متعهّد  یشخص ثایث یستیکه با کند یبه او ابالغ م

متعهّد به حاضر ساختن متهم  لیکه کف نیتوجه به ا با (136 :1392، یمدّ نظر بازپرس شود. )مهاباد

 کنید  یم یمعرف« وجه ایکفایه»به عنوان  لیه کفاست ک معینی تعهّد، مال نیا یضمانت اجرا شود یم

بیا   ییمقام قضا( 317: 1399)عابدی، متّهم، آن مال را بپردازد.  یکه در صورت تخلّف و عدم معرف

همان قانون( همچیون شیدت    250ماده) «ییو نظارت قضا نیتأم یتناسب قرارها یها مؤیّفه»یحاظ 

 ی(، شیدت مجیازات احتمیای   دهیی د وارده بیر بیزه   یجرم )با یحاظ حداقل و حداکثر خسارت احتمای

معلیوم و   هکفایی ایرا به عنوان وجیه   یمتهم و ... مبلغ تیو وضع تیمتوجّه متّهم،سابقه متهم، شخص

 (235 :1394 ،ی. )خایقکند یکفایت را با اخذ امضاء احراز م یبرا لیموافقت کف

 اختصاص صدور قرار كفالت به متهم حقیقي -3

قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار کفایت در مواردی که متهم شیخص   690 قانونگذار در ماده

حقوقی باشد را ممکن ندانسته و قرارهای تأمین کیفری ممکن برای شخص حقوقی را منحصیر در  

قرار ممنوعییت تغیییر ارادی در وضیعیت    »و « های شغلی قرار ممنوعیت از انجام بعضی از فعاییت»

شود که قرارهای تأمین کیفری موضیوع میاده    از این ماده استفاده میدانسته است. « شخص حقوقی

 همان قانون اختصاص به موردی دارد که متهم از اشخاص حقیقی باشد. 247و  217

 حقوقي یتشخصمبدأ ایجاد  -4

مبدأ تحقق شخصیت حقوقی برای مصادیق مختلف شخص حقوقی در احراز موضوع تبصیره میاده   

ای از  آید کیه دسیته   شخص حقوقی هنگامی پدید میقانون آیین دادرسی کیفری اهمیت دارد.  221

از اموال که بیه اهیداف خاصیی اختصیاص     ای  افراد که دارای منابع و فعاییت م ترک هستند یا پاره
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ها را طرف حیق و تکلییف ب ناسید و بیرای آنهیا       در کنار هم قرار بگیرند و قانون آند ان داده شده

  (164 :1394قاسم زاده،  ،شخصیت مستقلی قائل گردد. )صفایی

تواند دارایی داشته، معامله کند، اسیتخدام کیرده، تعهید نمایید، خواهیان ییا        شخص حقوقی می

یه قرار گیرد. حتی پس از انحالل نیز تا پییش از  خوانده دعاوی قرار گرفته، محکوم یه و محکوم عل

مانید. )داراب   میی  تصفیه کامل، شخصیت حقوقی شرکت تجاری، به صورت ناقص و حداقلی باقی

شیخص   یرسم ندگانینما ماتیتصمتجارت، قانون  5892و  1101 وادم( براساس 134: 1391پور، 

 یاساس رکنِ اراده و قصد در اعمیال شیخص حقیوق    نیبرا است. یشخص حقوق میتصم ،یحقوق

 نیمطرح است، ا یشخص حقوق تیکه در ماه یو م ترک یبا توجه به اراده جمع رایمحرز است ز

 (504 :1372)صفار،  .هستند یقیاشخاص حق هیاشخاص در قصد و اراده شب

ثبیت دارای  به محض ایجاد و تأسیس، و بدون نیاز به « ها و مؤسسات دویتی و عمومی شرکت»

این مقرره درباره نهادهای عمومی غییر دویتیی   ( قانون تجارت 587ماده  )شخصیت حقوقی هستند. 

 3و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است نییز حیاکم اسیت.    شتهکه دارنده خصوصی ندا

 (391 -396: 1386)افتخاری، 

و بایید شیرکت را بیه ثبیت     پدیدآورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند 

. از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتّی با مسووییت کیفری نیز رو به رو خواهنید بیود  اگر برسانند. 

شخصییت  بیا قیانون خیاص،    های بازرگانی به جهت پیوند بیا نهادهیای دویتیی،     شرکتایبته گاهی 

سهامی ک ت و صینعت شیهید   شرکت »قانون اساسنامه   5ماده ) .حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند

 (  3/6/1370« به تی

تجیاری غیردویتیی، مییان    هیای   در خصوص نقش ثبت در تحقیق شخصییت حقیوقی شیرکت    

                                                      
 «.توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود اشخاص حقوقی را می» -1

 «.شود یدارند گرفته م خاذتصمیمموجب قانون یا اساسنامه صالحیت اته ص حقوقی به وسیله مقاماتی که بتصمیمات شخ» -2

قیانون   9و میاده   2تبصیره   7میاده  انید:   شان تصیریح نمیوده   های مربوطه به عنوان نمونه این قوانین به شخصیت حقوقی سازمان -3

؛ 18/4/1351ک ور  یو بانک یقانون پوی 10؛ ماده 19/9/1382مصوب وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

« بنیاد شهید انقیالب اسیالمی  » قانون اساسنامه  یماده  ؛15/11/1356« سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی»قانون اساسنامه  2ماده 

 ... . 27/2/1377مصوب 
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اندی مندان حقوق تجارت اختالف نظر است و نص قانونی صریحی در این زمینیه وجیود نیدارد.    

ت یکیل  »بیا  ی تجیار غیردویتیی  های  قانون تجارت، شرکت 583ماده اطالق  برخی قائلند بر اساس

بنابراین ثبت یا عدم ثبت شرکت با ضمانت اجرا یا احتمال ارائیه   .یابند می ، شخصیت حقوقی«شدن

؛ داراب 112، 1/48: 1395، )اسیکینی درخواست انحالل به دادگاه توسط دادستان را به دنبیال دارد.  

گیردد   می کاملبازرگانی هنگامی های  شخصیت شرکت»برخی دیگر قائل هستند  (136: 1391پور، 

و بر این نظر به تحلیل متن برخی میواد قیانونی، آراء برخیی محیاکم و دکتیرین       «که به ثبت برسند

(. یییکن  117 -123: 1390؛ صقری، 169 :1394قاسم زاده،  ،صفایی)اند  حقوق فرانسه استناد نموده

ثبت دالییت  های بازرگانی پیش از  بر نقص شخصیت حقوقی شرکتقانون تجارت  583ظاهر ماده 

  ارد.ند

توسیط مؤسسیین ایجیاد    « تعهید »شرکت، به نام و برای شرکت  اگر پیش از ثبت در هرصورت

  وییتیدارای مسی ، شرکت پیس از ثبیت   بزه شوندوجب خسارت یا مرتکب مآنها های  شود یا اقدام

 بنابراین قبول کفایت توسیط شیرکت تجیاری پییش از ثبیت     . خواهد بود و این جنبه کاشفیت دارد

تواند بعد از ثبت، برای شرکت و اگر هرگز شیرکت شخصییت حقیوقی نیابید، بیرای مؤسسیین        می

 مسیوییت ایجاد کند. )صقری، همان(

حقوقی باید به ثبت برسند و پییش از    ت کیالت و مؤسسات غیر تجارتی برای کسب شخصیت

غیرتجیارتی  اصیالحی ثبیت ت یکیالت و موسسیات     نامه  آیین 1ماده ) آن شخصیّت حقوقی ندارند

در  (24/12/1382)قانون نظیام صینفی ک یور     21. طبق ماده (قانون تجارت 584ماده و  5/9/1337

همگین وجیود داشیته باشید، افیراد       های شغلی م ابه یا هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعاییت

« اتحادییه »ایین میاده،    1کنند و طبق تبصره می صنفی با رعایت این قانون مبادرت به ت کیل اتحادیه

یابید.   وزارت بازرگیانی رسیمیّت میی     دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در

 (388: 1386)افتخاری، 

موقوفات اموایی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به ی  هدفِ خییر اختصیاص داده   

 -146: 1378وزییان،  )کات نیسیتند.  یراشده است. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تج

 «.موقوفه عیام دارای شخصییت حقیوقی اسیت    »...  22/4/1354 قانون اوقاف 3ماده ( براساس 145

قیانون ت یکیالت و اختییارات سیازمان حی  و اوقیاف و امیور خیرییه          3میاده  همچنین بر اساس 
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 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متویی یا سازمان حسب میورد نماینیده  » (6/10/1363)

: 1391)طاهری،  شود. وقفنامه ایجاد میاز زمان تنظیم اموال موقوفه شخصیت حقوقی «. باشد آن می

1/118) 

ها مخایف با انتظامات عمومی ییا نام یروع    مؤسسات و ت کیالتی را که مقاصد آننکته این که 

این ماده موضوع های  . چنانچه مؤسسه یا شرکت(قانون تجارت 586ماده  ) توان ثبت کرد است نمی

بیه   های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم زنند، پیرو مقررهببه انجام بزه دست 

مؤسسیات  و هیا   شیرکت هیا و مؤسسیات، فقیط     در میان انواع شرکتبنابراین  شود. رسیدگی میآن 

تحقیق   قیانون تجیارت مصیوب    583وفیق میاده    زیرا نام روعند که فاقد شخصیت حقوقی هستند

 شخصیت حقوقی منوط به رسمیت داشتن آن نزد قانونگذار است.

 كفالت شخص حقوقيشرایط  -5

شیخص حقیوقی در   پس از بحث درباره مبدأ تحقق شخصیت حقوقی، پرسش اساسی آن است که 

که حکم به اطالق جیواز کفاییت بیرای هیر      توضیح این تواند کفیل ی  متهم شود  چه مواردی می

 به دنبال داشته باشد: انگیزیدافس ثارآشخص حقوقی، ممکن است 

ت میدیره  أعنوان مثال اگر عضو هی به. نفوذ در شخص حقوقی صاحبامکان سوء استفاده افراد  -1

بیه خیاطر   ی  شرکت تجاری سهامی عام بخواهد بیا اسیتفاده از امیوال و مسیتغالت شیرکت،      

آن چه بسا  .ت متعهد شودرا از اموال شرکه کفایایو وجه متهمی شده کفیل شخصی، های  انگیزه

سیاختن  ر حاضی یا به هر دییل دیگری  همتهم که هیچ ارتباطی با شرکت مزبور ندارد، متواری شد

 شیود.  داران میی  گذاران یا سهام این موجب ضرر سایر سرمایهاست که  م خصاو ممکن ن ود، 

 انست  توان مستند د را می4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفری  221آیا تبصره ماده 

دارد  شود کیه بییان میی    قانون آیین دادرسی کیفری بی تر می 230این حساسیت با توجه به ماده 

را ظرف میدت مقیرر حاضیر     ویویی مطایبه شده  ر حاضر ساختن مکفولگذا کفیل یا وثیقهاز  اگر

مبلیغ وجیه ایکفاییه    که ممکن اسیت   شود میاموال کفیل صادر از دستور ضبط وجه ایکفایه نسازد، 

   .دیده باشد میزان خسارت بزهبیش از 
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ایراد ساختاری در محل تأمین وجه ایکفایه. اگر قرار باشد شیخص حقیوقی، کفییل باشید و در      -2

گیردد.   میی  نهایت حکم به ضبط وجه ایکفایه صادر شود، محل تأمین بودجه آن با اییراد مواجیه  

، های دویتی یا عمومی حیاکمیتی  مؤسسات و شرکت ها و کفایت توسط سازمانتوضیح اینکه در 

اگر مدیر ی  سازمان دویتی بخواهد کفیل یکی از کارمندان خود که متهم به جرمی است ب یود  

متبوعش متعهد شود، آیا این از مصیادیق اسیتفاده   دویتی و وجه کفایت را از محل اموال سازمان 

میدیر یی  صیندوق    است  ییا اگیر   بودجه ایمال یا هزینه خارج از ردیف  شخصی از اموال بیت

ای بیرای یی     یا وثیقه هکفایایوجه  ،ایتامکم  به خیریه بخواهد از محل اموال وقف شده برای 

از حیطه اهداف و منیافع شیخص   خارج  به منزیه صرف اموال درمتهم غیر یتیم را تعهد کند، آیا 

  نیستحقوقی 

 جواز كفالت توسط شخص حقوقيشرایط  -6

تواند شاهدی بیر   معمول نسبت به شخص حقیقی متصور است چنانچه این امور می به طور کفایت

قیانون آییین    234میاده   -2عدم ذکر کفایت شیخص حقیوقی در قیوانین سیابق      -1 این ادعا باشد:

فوت فقط درمیورد  در حایی که  1کند یه فوت کفیل اشاره میأکه به مس 4/12/1392دادرسی کیفری 

انحیالل غییر ارادی و حتیی     زیرا استدر نگاه نخست ها فقط  است. امّا اینشخص حقیقی متصور 

تر فقط به  انحالل ارادی شخص حقوقی، به منزیه فوت آن است و قانونگذار از باب مصداق متداول

 فوت اشاره نموده است.

تواند  میشرایطی آنچه در این تبصره موجب بحث است آن که شخص حقوقی چگونه، در چه 

تجیاری در قاییب شیرکت سیهامی عیام،       غیردویتیی  متهم شود  آیا ی  شخص حقوقی کفیل ی 

از محیل   هکفایی ایمتهم، وجه  حاضر ساختنتواند کفیل هر متهمی شود  و در صورت تخلف از  می

که به عنوان نماینده  حقیقیشخص  آناموال شرکت یعنی از سرمایه سهامداران تأدیه خواهد شد یا 

مورد جیواز کفاییت بیرای     رسد برای می بنظررا بپردازند   هکفایایباید وجه  هآن، قبویی کفایت نمود

تفکیی   بین شخص حقوقی دویتی و عمومی با شخص حقوقی غییر دویتیی   باید شخص حقوقی، 

 .نمود

                                                      
 «.قه منتفی استگذار، قرار قبویی کفایت یا وثی در صورت فوت کفیل یا وثیقه» -1
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 كفالت توسط شخص حقوقي دولتي -1 -6
در صیورت   و حاضر ساختن مکفیول  از آنجا که کفایت در واقع ایجاد ی  تعهد بر ذمه کفیل برای

بجز در یی  میورد   است، کفایت توسط شخص حقوقی دویتی، ضبط وجه ایکفایه  حاضر نساختن،

های دویتی، امانتی در اختیار مسیول مربوطه است  بودجهیف( زیرا؛ ا .باشد نادرست و غیراصویی می

 گیری مایکانه و تصرف خارج از حدود مربوط به وظایف سازمان یا مؤسسیه  و مسیول، حق تصمیم

مسیول بخواهد به نمایندگی از شخص حقوقی دویتی، تعهّد به حاضر  بنابراین اگر مربوطه را ندارد.

از طرفیی   .پرداخت وجه ایکفاییه نمایید، خیارج از حیطیه اختییارات اوسیت      احیاناً ساختن متهم و 

ای احتمایی بر دویت برای یافتن و حاضر سیاختن میتهم اسیت. همچنیین اگیر میتهّم        تحمیل هزینه

ممکین نبیود، تحمییل هزینیه وجیه ایکفاییه بیر         حاضر سیاختن مکفیول  تواری شد یا به هر دییل م

های دویتی، محدود به اعتبیارات مصیوب    مصرف بودجه . ب(استو مصداق ضرر بر آن ایمال  بیت

اش بیا   ای که بیه سیازمان دویتیی بیرای مصیارف داخلیی       توان بودجه و قوانین مربوطه است و نمی

 بیه اسیتناد  این مطلیب  . م خص داده شده را صرف پرداخت وجه ایکفایه نمودهای مصرفی  ردیف

 است:قابل اثبات  قوانین مختلف

متمرکیز    کیل   داری  خزانیه   هیای  در حسیاب   دوییت   هیای  دریافت  کلیه»قانون اساسی:  53اصل  -1

 «.یردگ  می  انجام  قانون  موجب  به  مصوب  ها در حدود اعتبارات پرداخت  شود و همه می

  و اسیتفاده   ارتیش   و امکانیات   از وسایل  شخصی  برداری  بهره  هر نوع     »قانون اساسی:  148اصل  -2

 «. است  و نظایر اینها ممنوع  شخصی  ، راننده گماشته  صورت  از افراد آنها به  شخصی

نوان مصایح عمیومی و  آنچه از اموال منقویه و غیر منقویه که دویت به ع»...مدنی: قانون  26ماده  -3

منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تمل  خصوصی نیست و همچنین است اموایی که موافیق  

 «.مصایح عمومی به ایایت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد

که مصرف وجوه عمومی را منحصر در مصیارف  ( 1/6/1366) قانون محاسبات عمومی 13ماده  -4

هیا و مؤسسیات    های مربوط به وزارتخانه وجوه عمومی عبارت است از نقدینه»داند:  عمومی می

هیای دویتیی، نهادهیا و مؤسسیات عمیومی غیردویتیی و مؤسسیات وابسیته بیه           دویتی، شیرکت 

های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیسیت و صیرفنظر از نحیوه و     سازمان
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 «.باشد به موجب قانون قابل دخل و تصرف می من اء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی

گذاری برای متهمین  وثیقه، خودر نظریه م ورتی کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل ک ور د -5

 قیانون  114یغایت  112با توجه به مواد »از محل اموال دویتی را غیرقانونی ت خیص داده است: 

های دویتی قابل نقل و انتقال با شرایط  شرکت و دویت غیرمنقول اموال چون عمومی، محاسبات

گذاری آن در جهت اتهامات اشخاص حقیقی اعم از دویتی و غیردویتیی از   معینی است که وثیقه

قانون مذکور که وجیوه عمیومی را تعرییف نمیوده و      13شمول آن خارج است و مطابق با ماده 

یذا استفاده غییر از   ،استمصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کرده 

 32493/1)نظریه شماره ت/«. رسد موارد یادشده خالف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر می

 (6/12/1375کمیسیون حقوقی مورخ 

اگر به عنوان استثناء باید گفت  توسط دویت صحیح نیست. ثیقهیا تودیع وکفایت بنابراین قبول 

و بر ای بودجه را دارند، از ابتدا  الحیت تعیین مصارف هزینهصالحی که ص قانونگذار یا مقامات ذی

ای برای کفایت یا وثیقه با ضیوابط م یخص تعییین     ردیف جداگانهاساس مصلحت سازمان متبوع، 

اگیر در  چنانچیه   خواهید بیود.  ی م خص برای کفایت یا وثیقه بال اشکال  بودجه این کنند، مصرف

گذاری برای آزادی اتباع ایرانیی و مقامیات    ی برای وثیقها بودجه وزارت خارجه، بودجه های ردیف

حق عمومی قانونگذار یا  شود کهشوند قرار داده  کنسویی که در خارج از ک ور با اتهامی مواجه می

قیانون   139همچنیین اصیل    صالح برای تعیین مصارف بودجه دییلی بر این امر اسیت.  مقامات ذی

  امیوال   راجیع بیه    دعاوی  صلح» که مقرر داشته ن حق قرار دادتوان مؤیّد دیگری بر ای میاساسی را 

و بایید    است  وزیران  هیأت  تصویب  به  در هر مورد، موکول  داوری  به  آن  یا ارجاع  و دویتی  عمومی

گییری درمیورد امیوال دویتیی در میوارد خیاص را بیرای         که حیق تصیمیم  « برسد  مجلس  اطالع  به

 ت.مجریه قرار داده اس قوه

 تجاري كفالت شخص حقوقي غیر دولتي -2 -6

 :ی دارندم ترک های ویوگی ی تجاریها شرکت

. شیرکاء  2محدود به موضوع منیدرج در اساسینامه اسیت.    و حیطه تصرفات آن اهلیت شرکت  -1

بر دارایی شرکت، حق عینی ندارند یعنی در طول مدّت شرکت، عیین امیوال و   گذاران(  )سرمایه
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وجوه شرکت متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است و متعلق به هیچ ی  از اشخاص حقیقیی  

. طلبکیار از شیرکت )از جملیه    3هر فرد اسیت.   آن متعلق بهگذار نیست بلکه فقط سهام  سرمایه

کند(، برای تأدیه طلبش باید به وجوه و امیوال   می هکفایایوقتی مقام قضایی اقدام به وصول وجه 

پس از حکم بیه انحیالل شیرکت،    ند ویی اگر شرکت موجودی کافی نداشت، شرکت مراجعه ک

اگیر   .4 (111، 1390)صیقری،   تواند به اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت رجوع کند. طلبکار می

ی شرکاء کافی نباشد، بایید   سرمایه شرکت )شخص حقوقی( برای تأدیه هر دوی دیون و سرمایه

را بدهید  ضبط وجه ایکفایه اگر دادستان زمانی دستور این . بنابروصول شود هاابتدا طلب طلبکار

بایید   هکفایی ایکه سرمایه و دارایی شرکت دچار نقصان شده اسیت، ابتیدا دییون از جملیه وجیه      

 (75 -76 :1391،پرداخت شود. )افتخاری

، رفتار شخص حقوقی در 1/2/1392قانون مجازات اسالمی  143ماده معیار مستفاد از بر اساس 

کند که ایف( نماینده قانونی شخص حقیوقی مرتکیب آن    ایجاد میکیفری رایش مسیوییت صورتی ب

. براین اسیاس  فعل شده باشد ب( آن رفتار به نام یا در راستای منافع آن شخص ارتکاب شده باشد

رفتار شخص حقوقی هم در جنبه مدنی )مثل کفایت( و هم در جنبه کیفری بایستی با یحاظ این دو 

در صورتی صحیح است کیه کفاییت   غیردویتی کفایت متهم توسط شخص حقوقی س شرط باشد. پ

 .  باشد و با تصمیم مسیوالن دارای صالحیت در راستای اهداف یا منافع شخص حقوقی آن متهم،

با یحاظ این دو شرط ممکن است حتی کفایت از شخصی غیر از مدیران ارشد یا حتیی خیارج   

ف توجیه پذیر باشد زیرا مصرف بودجه در راستای آن خالف از مجموعه شرکت نیز به دالئل مختل

شیده اسیت. بیه     گییری  منافع شرکت نیست و شخص صایح )هیأت مدیره یا هم تیراز آن( تصیمیم  

و میدیران شیخص    بازداشت موقیت شیده   یاگر یکی از مسیویین شرکت، به اتهام جرمعنوان مثال 

شود، در راستای منیافع   شرکت میکاهش ارزش سهام موجب  این وضعیتحقوقی ت خیص دهند 

با مانعی مواجه نخواهید بیود.   این رفتار  ،نمایند هکفایایکفایت و تعهد به وجه قبول شرکت اقدام به 

، کفایت در راستای منافع و اهداف شخص حقوقی است و تصیمیم بیه آن توسیط    چنین موردیدر 

قیانون آییین    221شده و یذا به استناد تبصره ماده  اخذنمایندگان حقوقی شرکت یا شخص حقوقی 

  .شود اقدام مجاز تلقی می دادرسی کیفری
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 غیر تجاريغیردولتي كفالت شخص حقوقي  -3 -6

از آنجا که اهلیت و حیطه تصرفات ت کیالت و مؤسسات غیرتجاری منحصر در حدود و ضیوابط  

ویب مجمیع عمیومی رسییده اسیت     تعریف شده در اساسنامه است که به امضای مؤسسیین و تصی  

(. یذا کفایت توسط شخص حقوقی غیرتجاری نیز همانند شیخص تجیاری،   389: 1386)افتخاری، 

فقط درصورتی امکان پذیر است که این اقدام در راستای اهداف و منافع تعریف شده در اساسینامه  

 و توسط مدیران صایح صورت گرفته باشد.

 هموقوفتوسط كفالت  -4 -6
( منظیور از  2: 1422)نجفیی،  «. حبس عین مال و تسبیل منافع و عوائد آن»اصطالح یعنی وقف در 

توان با عقیود   سازد و موقوفه را نمی می حبس عین، آن است که مای  مال را از مایکیت خود خارج

یا اعمال حقوقی مختلف، نقل مایکیت داده یا عمدًا تلیف نمیود. تسیبیل یعنیی اینکیه بیه صیورت        

 شود.   دائمی، منافع و عوائد مال برای استفاده موقوف علیهم قرار داده میغیرمعوض و 

هیای اساسیی شیخص     یکیی از م خصیه  موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل اسیت چیون   

شخص حقیوقی اعتبیار    ءشود تا عقال حقوقی، مای  شدن است و از مهمترین عواملی که سبب می

مایی   هیا،   هفی ووقموقف صادق است؛ زیرا برخی از  باشد. این مطلب در مورد کنند، مایکیت آن می

در توانید   می موقوفه. شود( می )مثل مایکیت زمین وقف شده بر دربی که بعداً بر آن نصب شوند می

با اثبات مایکییت بیرای عنیوان وقیف افیزون بیر شخصییت         علیه واقع شود.موقوفوقف دیگری، 

زییرا   ،شیود  هبه نیز بیرای آن ثابیت میی   قبول حقوقی، تمامی احکام مایکیت مانند خرید، فروش و 

بنیابراین خیود موقوفیه چیه در وقیف       ی عقلی و عرفی مایکیت اثبات این امور خواهد بیود.  الزمه

 ( 208: 1395خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی است. )صفار، 

 221در خصوص جواز کفایت از سوی موقوفه به عنوان شخص حقوقی و شمول تبصره میاده  

یین دادرسی کیفری بر آن، نص قانونی وجود ندارد و ضروری است در چنیین میوردی بیر    قانون آ

قانون اساسی با مراجعیه بیه فقیه )بیه خیاطر ماهییت شیرعی موضیوع(، تکلییف           167اساس اصل 

 م خص گردد.

منوط  واقف و شروطبا رعایت موقوفه مال هرگونه استفاده از یکی از احکام وقف آن است که 



 1400 پاییز( هفتم ی شماره -چهارم ی دوره) آراء علمی فصلنامه            150

از موقوفه، عین مال را تلف نکند و آن را از حایت تسبیل ها  تصرفات و بهره برداریبر آن است که 

( م هور فقها معتقدند تصرفاتی که موجب تلف یا نقل مل  عین 29: 1424خارج نکند. )ینکرانی، 

موقوفه شود، جایز نیست و حتی واقف نیز اختیار چنین تصمیمی را ندارد زییرا بیا ماهییت وقیف     

 سازگار نیست

وقیف  »یکی از آنها تقسیم وقیف بیه   اند.  مختلفی برای وقف مطرح کردههای  فقها تقسیم بندی

)مثیل وقیف یی  بیاب منیزل      « وقیف انتفیاع  »)مثل وقف ی  باب مغازه برای مسیجد( و  « منفعت

( در وقف منفعت، متویی 71: 1413مسکونی برای اقامت امامت جماعت مسجد( است. )خراسانی، 

حاکم شرع، اختیار بی تری دارند برای اینکه نوع تصرف یا شیخص متصیرف و    یا موقوف علیهم یا

منتفع را منفعت را تعیین نمایند ویی به شرطی که ضرر یا خسارت به عین موقوفیه وارد ن یود. بیه    

اصیل اویییه در وقیف نییز،     انید.   همین جهت فتوا به جواز اجاره دادن موقوفه در وقف منفعت داده

(. یعنیی  81: 1424؛ ینکرانیی،  2/80)خراسیانی، همیان؛ خمینیی، بیی تیا،       وقف منفعت بودن است

 شخصی به صورت معوض و موقت، مای  منفعت موقوفه شود. این با ماهیت وقف سازگار است.

. بیرای  اسیت  «عدم صحت کفایت توسط موقوفیه »بر اوییه اصل پی ین، های  با توجه به توضیح

 :  این اصل اوییه دو استثناء قابل طرح است

به صورت صریح یا تعبیرهایی که عمومیت دالیت آن شامل شیود، کفاییت از   شرایط واقف از -ایف

به عنوان وجه کفایت استفاده شود. مانند آنکیه واقیف، صیرف    « منافع موقوفه»متهم و استفاده از 

عائدات و درآمد موقوفه در امور خیریه یا حمایت از زندانیان و متهمان بیی بضیاعت را مطیرح    

ده باشد. این حایت تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص نخواهد داشت. با توجه به اینکیه در  کر

توان )جز در موارد خاص قانونی( به تملی  ثاییث دراورده ییا ضیبط      نمی وقف، عین موقوفه را

نمود، در هنگام صدور قرار کفایت و در مقام احراز مالئت کفیل )کیه در ایین فیرض، شیخص     

، الزم است ضمن بررسیی مفیاد وقفنامیه، کفاییت درآمید و منیافع قابیل        حقوقی موقوفه است(

حصول موقوفه برای تأمین وجه ایکفایه توسط مقام قضایی احیراز شیود. پیس اگیر مبلیغ قیرار       

کفایت به قدری سنگین باشد که در ارزیابی عرفی، امکان استیفای وجه کفایت از درآمد موقوفیه  

باشید، قبیول کفاییت صیحیح     نامه  ر خالف شرایط وقفنباشد یا موجب صرف منفعت موقوفه ب

 نیست.
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واقف ضمن وقف خیاص شیرط کیرده باشید کیه      یه از موقوف علیهم باشد و  که مکفول یا این -ب

فروش یا نقل مایکیت موقوفه در صورت نیاز شدید موقیوف علییهم، جیایز باشید. )سیبزواری،      

( بنابراین وقتی بیع موقوفه که انتقال قطعی و خروج حتمی از حایت وقف است، 86، 22: 1413

که احتمال خروج از وقیف  جایز باشد؛ به قیاس اویویت کفایت یا وثیقه گذاری از سوی موقوفه 

 محسوبو سازگار با شرع مصرف وقف  هایجزء موردو تمل  شخص ثایث را به دنبال دارد، 

 .. همچنین الزم است این اقدام توسط متویی وقف )متویی خاص یا عام( صیورت گییرد  شود می

 (2/30 تا، یحائر ، ب)

 لزو  احراز شرایط در پذیرش كفالت -7

توسط شخص حقوقی غیردویتی دو شرط دارد: ایف( کفاییت در راسیتای   بیان شد که جواز کفایت 

تعریف شده شخص حقوقی باشد ب( این اقدام توسط مقام صیایح صیورت   های  و ضابطهها  هدف

کفاییت شخصیی پذیرفتیه    »قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشیته   221بگیرد. با توجه به ماده 

حل تردید نباشد. چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز شود که مالئت او به ت خیص بازپرس م می

مقام قضایی بایستی پیش از صدور قیرار قبیویی   «. رساند... نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می

کفایت شخص پی نهادی به عنوان کفیل، اهلیت )تمکن قانونی از کفیل شدن( و مالئت وی )تمکن 

بررسی نماید زییرا مالئیت، نییاز بیه اثبیات داشیته و مفیروض        قانونی از پرداخت وجه ایکفایه( را 

 (1/237: 1394شود. )خایقی،  انگاشته نمی

معیار ت خیص اهلیت و مالئت شخص حقوقی متفاوت از مالئت شیخص حقیقیی اسیت. در    

بایغ، عاقل و رشید بودن برای احراز اهلیت و اثبیات تمکین میایی بیا      شخص حقیقی بطور معمول

فیش حقوقی یا سند مایکیت، برای احراز مالئت وی برای پرداخت وجیه ایکفاییه    شواهدی از قبیل

کافی است. اهلیت شخص حقوقی غیردویتی از طریق تأسیس و نیز ثبت )درموارد یزوم( و مالئیت  

یابد. برای احراز اهلیت شیخص حقیوقی    وی از طریق دارا بودن شرایط الزم برای کفایت تحقق می

ایی اساسنامه، وقفنامه یا مدارک دیگری کیه اثبیات کنید ایین کفاییت در      ضروری است که مقام قض

باشید و نییز سیمت و صیالحیت مقیام و       راستای اهداف و منافع تعریف شده شخص حقوقی میی 

نماینده مربوطه را بررسی نماید زیرا در صورت عدم وجود این شرایط امکان وصول قیانونی وجیه   

 همان قانون خواهد بود. 221ایکفایه نخواهد بود و این نقض ماده 
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قانون آیین دادرسی کیفری، در مقام قانونگذاری حیق کفاییت    221نکته دیگر آنکه تبصره ماده 

برای اشخاص حقوقی و امکان قبویی کفایت آنها توسط مقام قضایی در دایره حقوق عمومی اسیت  

ویحی )اطالقیی( اقیدام   و این منافاتی با آن ندارد که در دایره حقوق خصوصی پذیرش صریح یا تل

به کفایت در اساسنامه یا تصمیمات مجمع عمومی را ضروری بدانیم زیرا قانونگذار در قانون آییین  

ها و مؤسسیات در داییره    دادرسی کیفری، در مقام توسعه یا تضییق اهلیت یا ضوابط فعاییت شرکت

 1حقوق تجارت و نیز ضوابط شرعی وقف نبوده است.

 از وجوه و اموال دولتيمنع تودیع وثیقه  -8

تیوان بیه عنیوان وثیقیه     آیا وجوه و اموال دویت را میآید این است که سیوایی که در اینجا پیش می

های دویتی که در راستای انجام وظیفه و صرفاً در ارتباط با مسییوییت محوییه    برای کارکنان دستگاه

نظریه کمیسیون حقیوقی شیماره و    شوند در مرجع قضایی تودیع نمود  دویتی مرتکب جرائمی می

( 2)114( یغاییت  1)112با توجیه بیه میواد     است:بدین شرح /ت1/32493ی   6/12/75تاریخ نظریه 

های دویتیی قابیل نقیل و انتقیال بیا       قانون محاسبات عمومی چون اموال غیرمنقول دویت و شرکت

از دویتیی و   گیذاری آن در جهیت اتهامیات اشیخاص حقیقیی اعیم       شرایط معینی است که وثیقیه 

( قیانون میذکور کیه وجیوه عمیومی را      3)13غیردویتی از شمول آن خارج است و مطابق بیا میاده   

اسیت. ییذا   تعریف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کیرده 

 رسد. استفاده غیر از موارد یادشده خالف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر می

 رویه قضایي در كفالت اشخاص حقوقيرویکرد  -9

کیه  باشد تیا خیود شیخص و ایین    که قرار وثیقه بی تر قائم و ناظر به مال شخص میبه این توجهبا 

نماید ارائه وثیقیه از  نماید فلذا فرقی نمیتعرفه وثیقه و صدور قرار قبویی وثیقه حق عینی ایجاد می

 که:این شروط  یا حقیقی ایبته با رعایت ،جانب شخص حقوقی باشد

 : شخص حقوقی دویت )به مفهوم اعم( و مال تعرفه شده جزء اموال دویت نباشد.اوالً

شخص حقوقی حسب مورد چنین امری تجیویز شیده و ییا در    نامه  : در اساسنامه یا شرکتثانیاً

                                                      
 .1/239: 1394برای نظر مخایف مراجعه شود به: خایقی،  -1
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مجامع عمومی مربوط چنین اختیاری داده شود و اما در این خصوص کیه آییا کفاییت از اشیخاص     

 موجود است: های قضاییدر رویه باشد یا خیر دو نظریهابل پذیرش میحقوقی ق

قانون تجارت که با صراحت بییان داشیته    588ظریه اکثریت قریب به اتفاق آرا :به دالیت ماده ن

تواند دارای کلیه حقوق و تکاییفی شود که قانون برای افیراد قائیل اسیت مگیر     شخص حقوقی می»
کیه کفاییت از   و ایین « بیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد...حقوق و وظایفی که به طور ط

برای شخص حقیقیی )انسیان(    باشد که به مقتضای طبیعت انسان صرفاًجمله حقوق و تکاییفی نمی

گونیه تصیریحی در   که قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدنی هیچاین باشد مضافاًملحوظ گردیده

د به تعرفه مکفول نداشته بنابراین کفایت از اشیخاص حقیوقی در   قائم به شخص حقیقی بودن تعه

 باشد.های کیفری قابل پذیرش میپرونده

کیه  نماید و ایین ت: باعنایت به این که در عقد کفایت کفیل تعهد به تعرفه مکفول مینظریه اقلیّ

بودن کفایت، نبوده بنابراین به واسطه قائم به شخص انجام چنین امری جز از شخص حقیقی ساخته

 ت پذیرش ندارد.های کیفری قابلیّکفیل شدن شخص حقوقی در پرونده

 گیري و پیشنهادها نتیجه
کنید و   مقام قضایی در رسیدگی به پرونده و برای تضمین دسترسی به متهّم، قرار تأمین صیادر میی  

قیانون آییین دادرسیی     221به استناد تبصره میاده   .است هکفایاییکی از آنها، قرار اخذ کفیل با وجه 

 تواند کفیل متهم در قرار کفایت شود.   کیفری، شخص حقوقی می

تواند کفیل کسی شود زییرا   شخص حقوقی دویتی اصوالً نمیدر پووهش حاضر مطرح گردید؛ 

ای و در معیرض تلیف قیرار دادن     هیای بودجیه   تصرف در وجوه و اموال دویتی بر خیالف ردییف  
گیذار   که قانوناینخالف قواعد حقوقی است مگر شود و این  ایمال است که امانت محسوب می تبی

 قرار دهد.با شرایط م خص ردیف مصرفی خاصی برای کفایت متهمین  ،در بودجه

قانون  143ماده معیار مستفاد از در مورد کفایت شخص حقوقی غیر دویتی، بطور کلی به استناد 

توانید   قانونی مختلف قانون تجارت و سایر قیوانین، فقیط در صیورتی میی    و مواد  مجازات اسالمی

در راستای اهیداف و منیافع   این اقدام  یف(داشته باشد: اوجود گذار شود که دو شرط  کفیل یا وثیقه
توسیط نماینیده معتبیر شیخص     اقیدام   ب(باشید،  شخص حقوقی که در اساسنامه آن تعریف شده 

 .  گیرد صورتحقوقی و به نام شخص حقوقی 
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. از نوع وقف منفعیت باشید   1به این شرط صحیح است که: موقوفه نیز فقط  مال کفایت توسط

. این عمیل بیه صیراحت ییا بیه صیورت       3. یحاظ تناسب وجه کفایت با منفعت و عوائد موقوفه 2

 .یه جزء موقوف علیهم باشد مکفولاینکه یا بوده  جزء شرایط واقفضمنی 

قانون ضروری است که مقام قضیایی بیویوه بیا بررسیی اساسینامه ییا       همان  221به استناد ماده 

وقفنامه، وجود این دو شرط را در شخص حقوقی غیر دویتی در هنگام صدور قرار قبیویی کفاییت   

، شرایط اقیدام شیخص حقیوقی    221گردد قانونگذار با اصالح تبصره ماده  می احراز نماید. پی نهاد

وجوه مربوط به آن را م خص سازد به نحوی که از صرف منیابع   برای کفایت و استفاده از اموال و

تواند چنیین باشید:    می آن در محل غیراصویی و خالف قواعد حقوقی اجتناب گردد. متن پی نهادی

پذیرش کفایت اشخاص حقوقی غیردویتی با رعایت مقررات این ماده و احراز عدم مغیایرت ایین   »

 «وقی بالمانع است.اقدام با اساسنامه یا وقفنامه شخص حق
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Abstract 

One of the orders can be granted by the judicial authority for access to the accused party 

and the possibility of compensating the injured party is the order to "obtain a guarantor 

by determining the amount of bail". A legal person can participate in all legal activities 

and consequently have civil and criminal liability. According to Article 221 of the 

Criminal Procedure code, a legal person can also stand bailing. However, the the letter 

of the sentence in the mentioned note causes legal ambiguity and may conflict with 

some basic laws. The present study examines the conditions and limitations of legal 

person's standing bail by descriptive- analytical method and data collection by library 

method. The result of the research is that in the case of standing bail by a legal entity, a 

distinction should be made. The standing bail of a state legal person is generally against 

legal rules and unjustifiable. Bail is acceptable by a non- governmental legal entity with 

two conditions: the bail of the accused party in the interests of the legal entity and with 

the decision of the competent authority at the level of management of the legal entity. 

standing bail by the endowment, depending on its legal personality, is subject to 

compliance with the terms of the endowment letter or the agreement of the endowed 

against the special endowment. 

Keywords: Criminal procedure law, Injunction of bail, Bail, Legal Entity.  


