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جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها نسبت به اشخاص حقوقی

اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول ویژه مجازات ها می باشد که استثنایی بر اصل قانونی بودن

مجازات ها می باشد. بدین معنا که مجازات به میزان متناسب با روحیات جسمی و روانی مجرم سازگاری

داشته باشد. شرکت حقوقی نهادی است که دارای شخصیت حقوقی می باشد و در صورت تخلف و ارتکاب

جرم از سوی قانونگذار دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شود. در ماده 20 قانون مجازات اسالمی

1392 فهرستی از مجازات ها برای اشخاص حقوقی که مرتکب جرم می شوند آورده شده است که هنگام

دادرسی توسط قاضی دادگاه با توجه به شدت جرم ارتکابی، نتایج زیانبار، میزان جرم یکی از مجازات ها را

در نظر می گیرد و مورد حکم قرار می دهد. در خصوص تعیین و اجرای مجازات اشخاص حقوقی قاضی

وظیفه دارد که به اجرای اصل فردی کردن مجازات ها توجه نموده و با توجه به شدت و میزان و نتایج جرم

صورت گرفته مجازاتی را برای شخص حقوقی در نظر بگیرد که مساعد با حال شخص حقوقی می باشد.

گاهی در این راستا یعنی برای اجرایی کردن و رعایت اصل فردی کردن مجازات ها ممکن است حکم مورد

مجازات را تعلیق، تعویق، تخفیف، تشدید، و یا عفو و توبه نیز مدنظر قرار دهد و مجازات را سنگین تر یا

سبک تر نماید. در این پایان نامه با توجه به موارد ذکر شده به ببرسی جایگاه اصل فردی کردن مجازات در

حق اشخاص حقوقی به روش توصیفی- تحلیلی خواهیم پرداخت

کلیدواژهها: : شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری، فردی کردن مجازات، قانون مجازات اسالمی

شمارهی پایاننامه: ۱۲۷۲۹۰۷۹۴۵۷۱۷۹۴۱۳۹۸۱۲۵۸۳۷
تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

رشتهی تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: دکتر حسن  بدری

M.A. Thesis:

The place of the principle of personalization of
penalties in relation to legal persons
The principle  of  individualization of  punishments  is  one of  the  special  principles  of
punishments, which is an exception to the principle of legality of punishments. This means
that the punishment is compatible to the extent that the offender is physically and mentally.
A law firm is an institution that has legal personality and is criminally liable and punished
if the legislator commits a crime. Article 20 of the Islamic Penal Code of 1392 provides a
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list of punishments for legal persons who commit crimes, which during the trial by the
judge of the court, according to the severity of the crime, harmful results, the amount of the
crime of one of the punishments and Rules. Regarding the determination and execution of
punishment of legal persons, the judge has a duty to pay attention to the implementation of
the principle of individualization of punishments and according to the severity, extent and
consequences of the crime committed, consider a punishment for a legal person that is
favorable to the legal person. Sometimes, in order to enforce and observe the principle of
individualization of punishments, the sentence may be suspended, postponed, reduced,
aggravated, or pardoned and repented, and the punishment may be heavier or lighter. In this
dissertation, according to the mentioned cases, we will examine the position of the principle
of individualization of punishment in the rights of legal entities in a descriptive-analytical
method.
.
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