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Abstract 

Criminal liability of the corporations as credit creatures has always been the 
subject of discussion, and due to the important role of corporations in the 
social life and their frequency in committing crimes, their criminal liability 
has undergone many changes at the national and international level over the 
last two decades. In parallel with it, our legislator accepted the corporations 
criminal liability in 2013 as a general rule. However, the rejection of criminal 
liability of the governmental corporations and the government has no 
preferred justification according to circumstance in national law or in the 
international documents due to non compliance with the accepted principles 
in the world such as the necessity of respect for the principle of justice. In 
this descriptive analytical study, we seek to investigate and analyze the basics 
of liability and possible flaws in the national law in comparison to the 
international documents by understanding the importance of the issue and 
criminal status and the effect of corporations, governmental and non-
governmental law on economy, industry, and daily life of societies. 
Additionally, we aim to suggest some solutions for the above mentioned 
problems by understanding the public necessity of law with the society 
developments at the national and international level. 
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و اسناد  رانیدر حقوق ا یاشخاص حقوق یفریک تیمسئول
 ی للالمنیب

   پورقاسم چورکوچان   ی عل 
واحد   یدانشگاه آزاد اسالم یشناسو جرم  ی فر یحقوق ک ی دکتر ی دانشجو

رانیشهر قدس تهران، ا

رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  یشناسحقوق جزا و جرم  اریاستاد ه یریهمورث بشت

 چکیده
همـواره مـورد بحـث بـوده و بـه دليـل نقـش مسئوليت كيفری اشخاص حقولي بعنوان موجودات اعتباری  

كنند و در ارتكاب جرای  نيز سـه  چشـمگيری دارنـد، در دو دهـه مهمي كه در زندگي اجتماعي ایفا مي 
المللي دستخوش تحوالت بسياری لرار گرفته است. لانونگذار مـا نيـز بـه مـوازات اخير در سطح ملي و بين

ي را پذیرفته است. با این وجود عدم پـذیرش مسـئوليت مسئوليت كيفری اشخاص حقول   1392آن در سال  
المللـي كيفری اشخاص حقولي دولتي و دولت حسـب مـورد، چـه در حقـوق داخلـي و چـه در اسـناد بين

كنـد توجيه منطقي و عقالني ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنيا مانند اصل عدالت و انصاف حكـ  مي 
تحليلـي و بـا درک اهميـت   -پاسخ نماند. این مقاله بـا رویكـرد توصـيفي كه رفتار مجرمانه و زیانبار بدون  

موضوع و وضع كيفری و تاثيراتي كه اشخاص حقولي حقـوق دولتـي و غيردولتـي بـر التصـاد، صـنعت و 
زندگي روزمره جوامع گذاشته اسـت مبـاني مسـئوليت و ایـرادات و اشـكاالت احتمـالي لـانون داخلـي در 

للي را تحليل و بررسي كرده و با درک لزوم همگامي حقوق بـا تحـوالت جامعـه در الممقایسه با اسناد بين
 . پردازدالمللي به ارائه طریق مسائل مزبور مي سطح داخلي و بين

 دا،یــ مر ونيپــالرمو، كنوانســ  ونيكنوانســ  ،يالمللنياسناد ب  ،ياشخاص حقول  واژگان کلیدی:

 .یفريك  تيمسئول

  :نویسنده مسئولalipourghasem1348@gmail.com
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  مقدمه
ص كلمه و چه به معني اع  آن، حــد اعــالی شــخص و شخصــيت ها چه به معني اخدولت

دادرســي و  حقولي هستند. آنها واضعان پذیرش مسئوليت كيفری اشخاص حقولي و نحوه
اعمال ضمانت اجراها عليه ایــن اشــخاص هســتند. در حقــوق داخلــي هرچنــد لبــل از ســال 

ای( مســئوليت انــهدر مقررات پراكنده بصورت غيرمستقي  و مســتقي  )در جــرای  رای  1392
كيفری اشخاص حقولي پذیرفته شده بود ليكن در این سال با تصویب دو لــانون مجــازات 
اسالمي و لانون آیين دادرسي كيفری و اعالم موضــع مشــخص، رســما مســئوليت كيفــری 

المللــي در ایــن اشخاص حقولي را پذیرفت. این در حالي است كه در معتبرترین اسناد بين 
یافته فراملــي سيون سازمان ملل متحد بــرای مبــارزه بــا جــرای  ســازمانخصوص یعني كنوان
و كنوانسيون سازمان ملل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد )مریــدا( در  2000)پالرمو( در سال 

، مسئوليت كيفری اشخاص حقولي از سوی كشورهای عضو پذیرفته شده بود.  2003سال 
 2018دا پيوســته، لــيكن در ســپتامبر ســال  به كنوانســيون مریــ   2006ایران در اكتبر سال  

رغ  تصویب مجلس شورای اسالمي به پيوستن ایران به كنوانسيون پالرمو، مورد تایيــد علي
شــورای نگهبــان لــرار نگرفتــه و موضــوع جهــت حــل اخــتالف ایــن دو مرجــع در مجمــع 
از   تشخيص مصلحت نظام لرار دارد و تاكنون كشور ما به ایــن كنوانســيون نپيوســته اســت.

لــانون جــزای 121-2كنوانســيون مریــدا، مــاده    25كنوانسيون پالرمو، ماده    10بررسي ماده  
لانون مجازات اسالمي ایران و ســایر لــوانين و مقــرارت داخلــي و   143جدید فرانسه، ماده  

تــوان دریافــت كــه در هــيچ یــك از آنهــا مســئوليت كيفــری المللي به آســاني مياسناد بين 
كلمه پذیرفته نشده است و حتــي اشــخاص حقــولي زیــر مجموعــه   ها به معني اخصدولت

المللــي نيــز صــرفاً دولت و خدمات عمومي نيز لابل محاكمه و مجازات نيســتند. اســناد بين 
جنبه اعالمي مبني بر پذیرش كشورهای عضو در این حوزه را دارد و از آنجائيكه پــذیرش 

ها نهاده و مبين آن اســت كــه دولت  مسئوليت، تدوین لوانين دادرسي و ماهوی را بر عهده
داننــد های مجرم ندارند و آن را نوعي خودزني مياین اسناد نيز اعتقادی به مجازات دولت

المللي بر خالف این عنصر در كه این خود چالش بزرگي است. عنصر لانوني در اسناد بين 
بيــان حقوق داخلي است زیرا صرفا به معنــي پــذیرش مســئوليت كيفــری شــخص حقــولي  

شود نــه مــاده یــا مــواد تعيــين كننــده كيفــر پــذیرش و عضــویت در ایــن نــوع نهادهــا و مي
پــذیرد المللي. هرچند از سوی نماینده كشورها و با حضور آنها صورت ميهای بين سازمان
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رسد، اما باید پرسيد كه آیا این خواست لاطبــه و در پارلمان آن كشورها به تصویب نيز مي
و است؟ به عبارت دیگر چنانچه این امــر بــه رفرانــدوم گذاشــته شــود مردم كشورهای عض

اكثریت مردم به مسئوليت كيفری دولت رای خواهند داد؟ آیا بــدون محاكمــه و مجــازات 
 ها است؟ ها پس از ارتكاب رفتار مجرمانه خواست مردم آن ملتماندن دولت

پاسخگویي است. های مشترک بين اشخاص طبيعي و اشخاص حقولي  یكي از ویژگي
ــه  ــزم ب ــان را مل ــوانين و مقــررات، آن ــه موجــب ل ــل رفتارهــایي كــه ب پاســخگویي در مقاب

كند و این امر یكي از همان تكاليفي است كه در تعریــف شــخص حقــولي پاسخگویي مي
1نامند.آن را »مسئوليت شخص حقولي« مي

ــران و اســناد  ــ بين مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي در حقــوق ای ــا فــراز و  يالملل ب
رغ  پــذیرش مســئوليت كيفــری اشــخاص هایي همراه بوده است. با این وصف علــينشيب

و برخي كشــورها از جملــه كشــور   الملليبين های  حقولي در بسياری از اسناد و كنوانسيون
انگلستان و ژاپن، از ضمانت اجرای لدرتمندی برخوردار نيست و با احتياط بيشتری تعيــين 

ه است. این تحوالت گاهي همراه بــا ذكــر عبــارت شــخص حقــولي و بــدون مسئوليت شد
تعيين كيفر )مانند دادگاه نــورنبرگ( و گــاهي بــدون هرگونــه ذكــر نــام شــخص حقــولي، 
مسئوليت اشخاص حقولي پذیرفته شد. در منشور دادگاه نظامي جنایتكاران جنگ جهــاني 

شورای امنيت برای جنایــت ارتكــابي  ایجاد شده توسط  الملليبين های كيفری  دوم، دادگاه
فقط به مســئوليت اشــخاص  الملليبين در یوگسالوی و رواندا و در اساسنامه دیوان كيفری 

طبيعي )حقيقي( اشاره شد و از ذكر مسئوليت كيفری اشــخاص حقــولي خــودداری بعمــل 
در دسامبر   ایدیگر و بطور مشخص و بدون هرگونه شك و شبهه  الملليبين آمد. در اسناد  

ــه  2000ســال  ــه فراملــي موســوم ب ــات ســازمان یافت در كنوانســيون ملــل متحــد عليــه جنای
كنوانسيون ملل متحد پــولي مبــارزه بــا فســاد موســوم بــه  2003كنوانسيون پالرمو و در سال 

 كنونسيون مریدا، مسئوليت كيفری اشخاص حقولي پذیرفته شده است.
 1392ارند كه در حقــوق موضــوعه ایــران تــا ســال  در حقوق داخلي ایران بسياری عقيده د

مسئوليت كيفری اشخاص حقولي به عنوان یك لاعده كلي پذیرفتــه نشــده بــود. حتــي در 
ق.م.ا(   568مواردی ه  كه ارتكاب جرم توسط اشخاص حقولي مطر  شده )ماننــد مــاده  

1. Liability
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ه دیگــر آن نمونــ  1فقط به بيان مسئوليت كيفری مدیران و دستور دهندگان اكتفا شده است.
مشاهده نمود. اما این موضوع به این معنــا  1369لانون كار مصوب   184در ماده    توانرا مي

نيست كه لانونگذار ما برای اشخاص حقولي در هيچ یك از موارد لانوني مجــازات تعيــين 
توان  لانون الــدامات تــأميني های مزبور، مينكرده باشد. از آن جمله و مقدم بر كنوانسيون

، منجزتر 1334، لانون مربوط به مواد خوردني و آشاميدني در سال  1339تربيتي در سال  و  
 1388ای مصوب  های یاد شده لانون مبارزه با جرای  رایانهاز همه آنها و پس از كنوانسيون

المللــي و چــه ها چه در اســناد بين نام برد. دو پرسش مه  این بحث آن است كه چرا دولت
تــوان بــدون آنكــه مبری از مســئوليت كيفــری هســتند؟ و اینكــه آیــا ميدر حقوق داخلي،  

شخص حقيقي )طبيعي( محكوميت كيفری حاصل نماید شخص حقولي را مسئول كيفری 
رسد برای فه  بهتــر ایــن مطالــب بایــد عناصــر تشــكيل دهنــده مســئوليت دانست؟ بنظر مي

 كيفری اشخاص حقولي مورد بررسي لرار گيرد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقي عنصر قانوني . 1
اســت  الملليبين از ركن لانوني مسئوليت كيفری اشخاص حقولي، مصوبه داخلي یا   منظور

كه در آن این مسئوليت پذیرفته شده است و غرض، عنصری كه با آن تعيين كيفر صورت 
 متفاوت است.  الملليبين نيست. این موضوع در حقوق داخلي با سند    گيردمي

عنصرقانوني مسوولیت اشخاص حقوقي درحقوق داخلي. 1-1
 1392مسئوليت كيفری اشخاص حقولي بعنوان یك لاعده كلي )نه بدون پيشينه( در ســال  

های بــين لانون مجازات اسالمي به تصویب رسيد و بــه همــه مجادلــه  143و به موجب ماده  
كــه: »در مســئوليت   داردمــيمخالفان و پاسخ موافقان این موضوع پایان داد. این ماده مقرر  

كيفری اصل بــر مســئوليت اشــخاص حقيقــي اســت و شــخص حقــولي در صــورتي دارای 
مسئوليت كيفری است كه نماینده لانوني شخص حقــولي بــه نــام یــا در راســتای منــافع آن 

. مســئوليت اشــخاص حقــولي مــانع مســئوليت اشــخاص حقيقــي جــرم مرتكب جرمي شود
 نيست«.

 . 146( ص1397، چاپ شش  )تهران: انتشارات جاودانه و جنگل،  چكيده حقوق جزای عمومي. صادق سليمي، 1
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بيــان داشــت كــه مســئوليت   تواناست، لذا مي  1392ه و لانون مصوب  از آنجایيكه این ماد
كيفری اشخاص حقولي پس از پيوستن ایران به كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبــارزه 

آبــان مــاه ســال  21مصــادف بــا  2006با فساد موسوم به كنوانسيون مریدا كه در اكتبر سال 
 تــوانافراشته است. به همــين ترتيــب ميصورت گرفت، بعنوان مصوبه داخلي لامت    1386

دی مــاه   4گفت كه تصویب این ماده لبل از تصویب مجلــس شــورای اســالمي در تــاریخ  
به كنوانسيون سازمان ملل بــرای مبــارزه بــا جــرائ    2018سپتامبر    25مصادف با    1397سال  

هبان آن را هر چند شورای نگ  1سازمان یافته فراملي موسوم به پالرمو صورت پذیرفته است.
تایيد ننموده و موضوع جهت حل اختالف بين مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گردید و ایــن مرجــع نيــز تــاكنون در ایــن خصــوص 

 اتخاذ تصمي  ننموده است.
از بررسي ماده فوق و مواد دیگر لانون مجازات اسالمي، به نكات نهــان و پيــدایي پــي  
 .شودكه به اختصار بدان اشاره مي بری يم
، بــه تنجيــز مســئوليت كيفــری اشــخاص 1392لانون مجازات اسالمي مصــوب    143ماده    -

.  داردحقولي را در نظام حقولي ایران اعالم مي
مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي و اعمــال مجــازات امــری اســتعاری اســت و ایــن  - 

. بــدان معنــا كــه گيرنــدلانوني یا عامل خود عاریه مي  اشخاص مسئوليت خود را از نماینده
رفتار مجرمانه عامل یا نماینده لانوني شخص حقولي كــه در راســتای منــافع یــا بــه حســاب 

، موجــب ورود )توجــه( مســئوليت كيفــری بــه شــودشخص حقولي یا به نام او مرتكب مي
شخص حقولي خواهد بود.

فــرد یــا افــراد مرتكــب در   بایســتقــولي ميبرای ورود مسئوليت كيفری بــه شــخص ح  - 
سمت باشند. اع  از اینكه بطور مستقي  مانند مدیر عامل یا اداره كننــده شخص حقولي ذی

و دارنــده حــق امضــا و عــاليترین مقــام اجرایــي باشــندیا بطــور غيرمســتقي  ماننــد نماینــده 
لراردادی.

دریافــت كــه  تــواناین لانون مي 143لانون مجازات اسالمي و ماده   20از اجتماع تبصره    -
ها به معنــي اخــص كلمــه و اشــخاص حقــولي دولتــي و خــدمات عمــومي بــا فــرض دولت

رأی    141یافته )پالرمو( با    سازمانئجرا  . در این روز الیحه الحاق ایران به كنوانسيون سازمان ملل برای مبارزه با 1

رأی ممتنع تصویب گردید. 9رأی مخالف و  46موافق،  
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ارتكاب جرم از مسئوليت كيفــری در مــوارد اعمــال حاكميــت مبــرا از تعقيــب و مجــازات 
شود.هستند كه در مبحث آتي بدان پرداخته مي

ی منافع یــا بــه نــام شــخص حقــولي یــا بــه در راستا  بایستفرد طبيعي نماینده یا عامل مي  -
حساب او مرتكب اعمال مجرمانه شده باشد. لذا چنانچه رفتار مرتكب جنبه شخصــي و در 
راستای منافع خود یا به نام خود یا شخص دیگری اع  از حقيقي یــا حقــولي غيرمــرتبط بــا 
شخص حقولي مورد نظر؛ مرتكب بزهي شده باشد، شخص حقولي مسئول نخواهد بود.

منظور از به نام شخص حقولي یعني اینكه »مدیر، نماینده و یــا شــخص حقــولي دیگــر كــه 
سمت لانوني دارد، در جهت منفعت شخص حقولي یا به حســاب آن تــالش كــرده باشــد. 

لــانون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمي ایــران مصــوب   51این شخص )مطابق مــاده  
1گيری دارد«.مسئوليت تصمي   ( كسي است كه از طرف شخص حقولي1/9/1384

الزم بذكر است كه برای تحقق مسئوليت كيفری شخص حقولي ضــرورتي نــدارد كــه  
مرتكب شخص حقيقي )طبيعــي( هــ  بــه نــام او و هــ  در راســتای منــافع شــخص حقــولي 
مرتكب جرم گردد و وجود یك شرط نيز لابل تحقــق اســت. بــه همــين دليــل نگارنــدگان 

»به حساب شخص حقولي« واژه مناسبتری نسبت به دو واژه به نــام یــا اعتقاد دارند كه واژه  
 121-2لانون مجازات اسالمي نيست. بسان آنچه در مــاده  134در راستای منافع او در ماده 

: »... اشــخاص حقــولي... از داردلانون جزای جدید فرانسه آمده است. این ماده مقــرر مــي
ل یــا نماینــده بــه حســاب آنهــا مرتكــب جــرم نظر كيفری مسئول جرائمي هســتند كــه عامــ 

 ...«.شودمي
ترین مقــام اجرایــي شــخص حقــولي نيســت. بلكــه منظور از نماینده لانوني الزاماً عــالي 

تواند »نماینده لانوني شخص حقولي كه به موجب اساســنامه شــخص حقــولي یــا ســایر مي
ثالــث عهــده دارد   اسناد لانوني تأسيس آن نمایندگي شخص مذكور را در برابــر اشــخاص

لذا عالوه بر مدیر عامــل، نماینــده لــراردادی، ماننــد وكيــل نيــز   2مانند مدیر عامل...« باشد.
دار نمایندگي شخص حقولي باشد و یا هر یك از عوامل شخص حقولي یــا تواند عهدهمي

عامل . لذا واژه  شودشوند یا به آنان محول ميدار انجام مسئوليتي ميخارج از آن كه عهده
تواند خارج از مصادیق نماینده در این مقوله باشد.نمي

 . 19( ص  1398، جلد دوم، چاپ پنجاه و یك  )تهران: نشر ميزان، حقوق جزای عمومي. محمدعلي اردبيلي، 1

 . 558( ص 1395)تهران: نشر شهر دانش،  ها در آیين دادرسي كيفرینكته. علي خالقي، 2
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مسئوليت كيفری اشخاص حقولي مانع از مســئوليت كيفــری اشــخاص طبيعــي )حقيقــي(   -
نيست. لذا فرض فردی كه رفتار او موجب مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي گردیــده، 

1د است.خود برائت حاصل نماید اما شخص حقولي محاكمه و مجازات شود، بعي 

مسئوليت كيفری اشخاص حقولي بصورت مشــروط پذیرفتــه شــده اســت و آن تحقــق و   -
ارتكاب رفتار مجرمانه از سوی شخص حقيقي مسئول در شخص حقولي است. این امــر از 

لانون مجازات اسالمي و بخش یازده  لانون آیين دادرسي جرائ  اشخاص   143بطن ماده  
این لانون لابل اســتنباط و  688ه و خاصه تبصره ماده حقولي كه در نه ماده تصویب گردید

استخراج است. لذا مسئوليت كيفری اشخاص حقولي یك استثنا است و همانگونــه كــه در 
لانون مجازات اسالمي آمده اســت اصــل بــر مســئوليت كيفــری اشخاصــي   143صدر ماده  

حقيقي )طبيعي( است.
ارتكــاب جــرائ  تــام و نــالص اعــ  از اشخاص حقولي نيز بسان اشخاص طبيعي لادر به    - 

شروع به جرم، جرم عقي  و جرم محال هستند.
اشخاص حقولي عالوه بر ارتكاب جرای  عمدی لادر به ارتكاب جــرائ  غيرعمــدی نيــز   -

هستند. جرائمي مانند ایراد صدمات بدني غيرعمدی ناشي از حوادث كار.
باشــند و یــا بعنــوان معــاون جــرم بــه   توانند عنوان مباشر جرم را داشته»اشخاص حقولي مي

2لحاظ تشویق یا شریك مسئوليت پيدا كنند«.

مطلب لابل ذكر اینكه از نظر نگارندگان، استعاری بــودن مســئوليت كيفــری اشــخاص  
حقــولي از افــراد طبيعــي دارای مســئوليت )مســئول( امــر مطلقــي نيســت و بعبــارت دیگــر 

یــا نماینــده لــانوني مرتكــب رفتــار   مسئوليت كيفری اشخاص حقــولي بــدون آنكــه عامــل
در نظام كيفری حاك  بر برخي كشورها مانند كشور   3مجرمانه شده باشد لابل تصور است.

ژاپن هنوز »برای به كيفر رســاندن یــك شــخص حقــولي آیــين دادرســي كيفــری مســتقلي 

 . اردبيلي، همان. 1

2. Stefani Gaston, Levasseur Qcages & Bouloc Bernard, Precis de droit penal 20

ed. (Paris: Dalloz publication, 2008) p.280. 

، مسئوليت كيفری اشخاص حقولي در ایران و انگلستان . برای دیدن نظر موافق بنگرید به كتاب: محسن شریفي،  3

 .11( ص 1394: نشر ميزان، )تهران چاپ اول 
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وجود دارد و بيشتر لوانين برای تعقيب شخص حقولي، تعقيب شخص حقيقي را ضــروری 
1نند«.دانمي

المللــي لــدری متفــاوت اســت لــذا در همــين راســتا بحــث مســئوليت كيفــری در اســناد بين 
المللــي المللي و مشخصا دو كنوانســيون بين مسئوليت كيفری اشخاص حقولي در اسناد بين 

شود.پالرمو و مریدا بررسي مي

الملليبینلیت کیفری اشخاص حقوقي در اسناد  ئو. عنصرقانوني مس1-2
 المللــيبين المللــي، ســند  های بين ها و یا آرای دادگاههای چندجانبه دولتنچه توافقنامهچنا

توان نام برد. اما با توجــه بــه اصــل ها و آرا را ميتلقي شود؛ موارد متعددی از این توافقنامه
 المللــي پيــداها بجز در مــواردی كــه مبنــای عرفــي بين نسبي بودن آثار لراردادها، توافقنامه

 آور هستند.ها الزامنامهكنند، فقط برای همان كشورهای طرف توافق
اولين سندی كه به مسئوليت كيفری اشخاص حقولي اشاره داشــته اســت آرای دادگــاه  

نامه چهارجانبه در شهر لنــدن انگلســتان و بــين كشــورهای نورنبرگ بوده كه در پس توافق
منشــور  10و  9ین مسئوليت به موجب مواد انگليس، آمریكا، روسيه و فرانسه تأسيس شد. ا

 لندن به رسميت شناخته شد.
های از آنجا كه رسيدگي در دادگاه نورنبرگ منجر به جنایتكار دانســته شــدن ســازمان 

»گشتاپو«، »اس. اس«، »اس. د« و سران نازی گردید، لابل تقدیر است امــا عمــاًل هيچگونــه 
ه نشد و مجازات تعيين شده كه به اعدام و حــبس ها در نظر گرفت مجازاتي برای این سازمان

نفر متهمان كه همگي آنان اشخاص طبيعي )حقيقي( بودند انجاميــد نــه كيفــر  23نفر از    19
  2اشخاص حقولي یاد شده.

و دادگــاه  1993یوگســالوی ســابق  المللــيبين ، دادگــاه 1946هــای توكيــو در دادگاه 
ای نشــده بــود. ایــن در ت كيفری اشخاص حقولي اشــارهبه مسئولي   1994روآندا    الملليبين 

ها نظام حقولي كشور ایران بــه مســئوليت كيفــری اشــخاص حالي است كه لبل از این سال
 1328لانون مشروطيت مصوب اول تيرماه ســال  21حقولي اشاره داشت. ماده واحده اصل 

حقولي  .  1 مجله  عبداللهي،  اسماعيل  ترجمه  ژاپن«،  كشور  در  حقولي  اشخاص  كيفری  »مسئوليت  كيون،  ان 

 . 197(، ص 1382، )48دادگستری، شماره 

. 37( ص  1396چاپ شش  )تهران: نشر ميزان، الملل، حقوق جزای بين. حسين ميرمحمدصادلي، 2
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ای بــدان شــاره( اســت. لــيكن ســه دادگــاه دیگــر ا1945)مقدم بــر رأی دادگــاه نــورنبرگ  
 نداشت. 

لــانون امــور پزشــكي دارویــي و مــواد خــوردني و   4بــه مــاده    تــواندر همين راســتا مي 
ــوب  ــاميدني مصـ ــرداد  29آشـ ــاده 1334خـ ــي  15، مـ ــاميني و تربيتـ ــدامات تـ ــانون الـ لـ

و   1367اســفند    12لانون تعزیــرات حكــومتي مصــوب  12، ماده1339اردیبهشت12مصوب
و غيــره اشــاره نمــود كــه بجــز   1354تيرماه سال    3عي مصوب  لانون تأمين اجتما  109ماده  

 مورد اول به تعيين كيفر برای اشخاص حقولي پرداخته است.
رأی موافق از 120در شهر رم ایتاليا با    1998در سال    (ICC)  1الملليبين دادگاه كيفری   

ــدود  160 ــولي در ح ــری اشــخاص حق ــئوليت كيف ــه مس ــده در آن ب ــركت كنن ــور ش كش
كشي، جنایات جنگي، جنایــت مانند نسل  الملليبين ت رسيدگي به عناوین مجرمانه  صالحي 

اساســنامه دیــوان بيــان داشــت:  25مــاده  1عليه بشریت و تجاوز رأی مثبت داد. امــا در بنــد 
»دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرای  اشخاص حقيقي صالحيت خواهد داشت... كــه 

سال اســت«. لــذا اشــخاص حقــولي مــذكور در چهــار  18يش از شرایط سني این افراد نيز ب
جرم یاد شده از شمول صالحيت دیوان خارج خواهند بــود. ایــن تبصــره در حقيقــت عــدم 

را اعــالم  المللــيبين پذیرش مسئوليت كيفری اشخاص حقولي حتي برای همان چهار جرم 
هــا، وســتن توســط دولتدارد. بنابراین، در چهــار جــرم یــاد شــده بــا فــرض بــه ولــوع پي مي

ها، صــرفاً اشــخاص طبيعــي آمــر و مــأمور در آن محاكمــه و مجــازات ها، یا ســازمانگروه
خواهند شد و اشخاص حقولي لابل محاكمه و مجــازات نيســتند. ایــن در حــالي اســت كــه 
برخي دول لبل از اساسنامه دیوان به موجب لوانين داخلي خود مسئوليت كيفری اشــخاص 

تحت   25در بخش    1995ته بودند. كشورهایي مانند استراليا در لانون سال  حقولي را پذیرف
در  121-2عنوان مسئوليت كيفری اشخاص حقولي، لانون جدیــد جــزای فرانســه در مــاده 

، لــانون جــزای چــين در ســال 1976مصــوب  51، لانون جزای نيوزیلند در ماده 1994سال  
گرفته شد كــه غالبــاً دارای ضــمانت مسئوليت كيفری برای اشخاص حقولي در نظر    1993

 اجرایي جریمه نقدی یا تعطيلي محل بود.
 بایســتمي  المللــيبين با ایــن حــال برخــي عقيــده دارنــد كــه اساســنامه دیــوان كيفــری   

هایي مانند كنوانسيون مبارزه با جــرای  دستخوش تحول لرار گيرد و به تأسي از كنوانسيون

1. International Criminal Court.
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سيون مبارزه با فساد )مریدا( ضمن تنوع بخشيدن بــه ضــمانت سازمان یافته )پالرمو( و كنوان
 1اجراها، وجاهت و اعتبار خود را ارتقا بخشد.

بدیهي است آنچه در خصوص مسووليت كيفری اشــخاص حقــولي از بررســي لــوانين  
داخلي با تمام نكات آشكار و نهان آن بيان شد)هر چند از اسناد بــين المللــي تاســي گرفتــه 

ه سرزميني كشور ما لابل اعمال و اجرا است اما بــدون تردیــد كنوانســيون باشد(در محدود
مبارزه با جنایات سازمان  یافته فراملي )پالرمو( و كنوانسيون مبارزه بــا فســاد )مریــدا( جــزء 

هستند. لذا مسئوليت كيفری اشخاص حقــولي در ایــن دو ســند   المللي جهانشمولبين اسناد  
 .دشومي  بررسي  الملليبين 

و مسئولیت شخص حقوقي  2. کنوانسیون پالرمو1-2-1
در شــهر  1994اندیشه تدوین این كنوانسيون شش سال لبل از تصــویب آن یعنــي در ســال 

در شــهر پــالرمو  2000جلسه )اجرائي( در اكتبر سال   11ناپل ایتاليا مطر  و پس از تشكيل  
 3ایتاليا به تصویب رسيد.

پذیرش مسئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي اســت. در های این كنوانسيون  از نوآوری 
بطــور  الملليبين مورد توافق و اجماع جامعه  الملليبين حقيقت اولين بار است كه یك سند 

ركــن لــانوني  4دهــد.صریح، مسئوليت كيفری اشخاص حقولي را مــورد پــذیرش لــرار مي
حــت عنــوان »مســئوليت این كنوانسيون است كه خود ماده ت  10پذیرش این مسئوليت ماده  

 داردكيفری اشخاص حقولي« اعالم موجودیت نموده و در چهار بند مواردی را اعالم مــي
 كه عبارتند از:

هــر دولــت متعاهــدی طبــق اصــول حقــولي خــودش، الــداماتي را كــه بــرای ایجــاد  -الــف
هــای جنــایي مسئوليت برای اشخاص حقولي به خاطر جنایات شدید ارتكابي توســط گروه

1. Kyriakakis, J, Corporate Criminal Liability and the ICC Statute the

Comparative Law Challenge (New York: Oxford University 2009) p. 359. 

2. Palermo Convention.

یافته«، نشریه امنيت، سال چهارم، شمار 3 پالرمو عليه جرای  سازمان  (،  1379)  ،18-17های  ه . رضا پرویزی، »معاهده 

 . 45ص 
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ضــروری باشــد، اتخــاذ   23،  8،  6،  5ان یافته، همچنين بخاطر جنایــات مقــرر در مــواد  سازم
خواهد نمود.

تواند كيفــری، حقــولي مسئوليت اشخاص حقولي طبق اصول حقولي هر كشوری مي  -ب
یا اداری )انتظامي( باشد.

چنــين مســئوليتي بــه مســئوليت كيفــری اشــخاص حقيقــي مرتكــب جــرم، خللــي وارد  -پ
.نخواهد كرد

هر دولت متعاهدی بویژه تضمين خواهد كرد كه اشخاص حقولي كه طبق ایــن مــاده   -ت
های اجرایــي مــؤثر، متناســب و بازدارنــده كيفــری یــا تــابع ضــمانت  شــوندميمسئول تلقي  

غيركيفری بویژه ضمانت اجرای مالي لرار خواهند گرفت.
كنــد. امــا ایــن ليــود مي  این بندها ليودی هستند كه كشورهای عضو را ملزم به رعایــت 

این ماده رسيدگي به جرای  ارتكابي از سوی اشخاص حقولي را بر اساس اصــول حقــولي 
 . در مــوارد دیگــردارد)لوانين داخلي( اعــالم مــي  و مقررات و لوانين حاك  بر كشور خود

كه كنوانسيون احتياط الزم را برای عــدم مخالفــت اعضــا و رعایــت عــدم   رسدمينيز بنظر  
 مداخله در امور داخلي كشورها لحاظ نموده است.  

هــای ، عبــارت جنایــات شــدید ارتكــابي توســط گروه1یكي از موارد اعالمــي در بنــد   
كنوانســيون تعيــين  23و  8، 6، 5سازمان یافته است. جنایات شدید بر اساس و لحــاظ مــواد 

منضــوج نمــود. بنظــر در حقــوق داخلــي ایــران ایــن امــر را    تــوان. با این حــال ميگرددمي
و تبصره آن برای روشن شدن این   1392لانون مجازات اسالمي مصوب    130رسد ماده  مي

كســي سردســتگي یــك گــروه مجرمانــه را بــر   هر»  :داردامر كافي باشد. این ماده مقرر مي
عهده گيرد، بــه حــداكثر مجــازات شــدیدترین جرمــي كــه اعضــای آن گــروه در راســتای 

. مگر آنكه جرم ارتكابي موجــب حــد گرددتكب شوند محكوم مياهداف همان گروه مر
یا لصاص یا دیه باشد كه در این صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكــوم 

. در محاربه و افساد في االرض زماني كه عنوان محــارب یــا مفســد فــي االرض بــر شودمي
رب یــا مفســد فــي االرض سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محــا

 .گرددمحكوم مي
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گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسج  متشكل از سه نفر یا بيشتر كــه   -1تبصره  
یــا پــس از تشــكيل، هــدف آن بــرای ارتكــاب جــرم   شــودبرای ارتكاب جــرم تشــكيل مي

 .شودمنحرف مي
ا اداره گــروه مجرمانــه سردستگي عبارت از تشكيل یا طراحي یــا ســازماندهي بــ   -2تبصره  
 است«.

تواند در لالب اجتماع افراد حقيقي )بــدون اینكــه های مجرمانه ميبا این توصيف گروه 
شخص حقولي دارای شخصيت حقولي تلقي گردند( بوده و یا در لالــب شــخص حقــولي 
واجد شخصيت حقولي باشند. ليكن بدیهي است كه مصــداق ایــن مــاده نــاظر بــه مــواردی 

ی  ارتكابي از سوی اشخاص حقولي لابل تصور باشد كــه در مباحــث بعــدی است كه جرا
 شود.بدان پرداخته مي

كنوانسيون پالرمو ناظر به جنایات شدید است. بدیهي است كه مصــادیق   10ماده    1بند   
ایــن كنوانســيون یــا ســایر مصــادیق آن در حقــوق   23و    8،  6،  5مورد نظر این بنــد و مــواد  

كشورها گامي پا را فراتر از   رسدميه كشور ما متفاوت است. بنظر  داخلي كشورها از جمل
آنچه در نظر كنوانسيون بود نهاده و صــرفنظر از نــوع جــرم و ميــزان مجــازات آن، تمــامي 

. در نظــام حقــولي شودجرایمي كه از سوی اشخاص حقولي لابل تحقق است را شامل مي
ی اشخاص حقولي اشاره نشده اســت. امــا در حاك  بر ایران، به جرای  لابل ارتكاب از سو

توانــد مبنــای شناســایي جــرای  لابــل برخي كشورها این جرای  مشخص شده است كــه مي
بــه لــانون جدیــد  تــوانارتكاب از سوی اشخاص حقولي باشد. از جملــه ایــن كشــورها مي

قســي  جزای فرانسه اشاره نمود. در این كشور كه جرای  به امور جنایي، جنحــه و خــالف ت
عنــوان   19عنوان مجرمانه، جرای  عليه امــوال شــامل    32شده است؛ جرای  عليه اشخاص با  

مجرمانه، جنحه و جنایت عليه ملت، دولت و آســایش عمــومي مــذكور در كتــاب چهــارم 
لانون جزای جدید فرانسه و جرای  خالفي عليه اشخاص در كتاب سوم این لــانون، جــرای  

عمومي مذكور در كتاب چهارم لــانون یــاد شــده مصــادیق و خالفي عليه امنيت و آسایش  
 1عناوین جرای  لابل تحقق از سوی اشخاص حقولي ذكر شده است.

كنوانسيون پالرمو به تجویز تعيين مسئوليت كيفری اشــخاص حقــولي   10ماده    2در بند   
های عضو برای اشخاص حقولي كه تحت لــوای صــالحيت ســرزميني لــرار از سوی دولت
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كنــد؛ پردازد و سه نوع مسئوليت كيفــری، مــدني، و انتظــامي )اداری( را بيــان ميميدارند  
لــيكن ميــزان و نــوع ضــمانت اجــرای مســئوليت یــاد شــده را برعهــده دولــت و حكومــت 

 نهد. كشورهای عضو مي
های روز جامعه خود و یا حفــظ مصــالح لذا كشورهای عضو با لحاظ نيازها و ضرورت 

انگاری و تصویب عنصر لانوني كه تعيــين ين خود مبادرت به جرماجتماعي حاك  بر سرزم
رســانند كــه در كننده كيفری برای اشخاص حقولي باشد ماده یا موادی را بــه تصــویب مي

بــرای اشــخاص حقــولي در   1392لانون مجازات اسالمي مصوب    20ایران به موجب ماده  
اصــوالً بــرای اشــخاص حقــولي  هفت بند تعيين كيفر شده است. اما در بسياری از كشورها

لــانون جــزای  تــوانكيفر مالي از نوع جزای نقدی در نظر گرفته شده است از آن جمله مي
 جدید فرانسه را نام برد.

بدیهي است چنانچه كنوانسيون پالرمو مبادرت بــه تعيــين مصــادیق عنــاوین مجرمانــه و  
ر داخلي دولت و كشورهای نمود به مداخله در اموتعيين كيفری برای اشخاص حقولي مي

كنوانســيون، نــوع مســئوليت را بــر اســاس  10مــاده    2شد. به همين دليل بنــد  عضو مته  مي
 اصول حقولي هر كشور اعالم نموده است.

كنوانسيون پالرمو به عدم تداخل مسئوليت كيفری اشــخاص حقــولي   10ماده    3در بند   
پــردازد. قــولي شــده اســت ميو حقيقي كه رفتار وی موجب مسئوليت كيفری اشخاص ح

بــه   تــواناین موضوع در نظام حقولي غالب كشورها نيز لحاظ شده است. از آن جملــه مي
لــانون جــزای جدیــد فرانســه بــا عبــارت »...مســئوليت كيفــری  124-2لســمت اخيــر مــاده 

اشخاص حقولي مانع از مسئوليت كيفری اشخاص حقيقي كه مباشــر همــان جــرم هســتند، 
لــانون مجــازات اســالمي ایــران عبــارت مشــابه »...   143در لسمت اخير مــاده    باشد«. یانمي

مسئوليت كيفری اشخاص حقولي مانع از مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جــرم نيســت« 
 اشاره نمود. 

همانگونه كه بيان شد، نگارندگان اعتقاد دارند كه ولوع بزه از سوی اشخاص حقــولي  
ه رفتــار وی موجــب مســئوليت كيفــری شــخص بدون آنكه مسئوليت اشــخاص حقيقــي كــ 

لانون جدید فرانســه و مــاده   121-1حقولي شده باشد، لابل تصور است و فراز پایاني مواد  
كنوانسيون پالرمو به معني الزام وجود شــخص  10ماده  3لانون مجازات اسالمي و بند    143

بــه   وانتــ حقيقي مسئول كيفــری در كنــار شــخص حقــولي مجــرم نيســت. از آن جملــه مي
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مسئوليت كيفری اشخاص حقولي ناشي از فعــل دیگــری یــا حــوادث ناشــي از كــار اشــاره 
نمود. همچنين گاهي مسئوليت كيفری مدیران و مؤسسين یا دارنــدگان حــق امضــا و غيــره 

یابد كــه نســبت بــه در مرحله لبل از ثبت یا اتمام عمليات تشكيل شخص حقولي تحقق مي
. امــا مجــازات مــدیران، مســتقل از اشــخاص بررســي كنــدمياشخاص ثالث نيز تسری پيدا  

 1.شودمي
كنــد در ميكنوانسيون یــاد شــده، دول متعاهــد را متعهــد   10از ماده    4رسد بندبنظر مي 

هــای مجــازات و ای عمل نماینــد كــه همــه ویژگيهای خود به گونهتعيين كيفر و مجازات
شــخص حقــولي را رعایــت نماینــد.   ضمانت اجرایي اشــخاص حقيقــي لابــل اعمــال بــرای

ضمانت اجرای مؤثر، متناسب و بازدارنده بودن از مواردی است كه برای اشخاص طبيعــي 
آمــوزی شــخص حقــولي مرتكــب جــرم اصــوالً مفهــومي ، لــيكن عبرتشودبكار برده مي

 ندارد. 
نوانســيون ك  رســدميبنظــر    10ماده    4نكته لابل ذكر اینكه با توجه به عبارت پایاني بند   

ای یاد شده به تعيين ضمانت اجرای كيفری از نوع مــالي ماننــد جریمــه نقــدی توجــه ویــژه
. ضــبط و مصــادره شــودهای مــالي در جــزای نقــدی خالصــه نميداشته است. اما مجازات

 اموال نيز از مصادیق دیگر ضمانت اجراهای مالي لابل اعمال بر اشخاص حقولي است.
ها مخير شدند كه مطــابق لــوانين داخلــي نوانسيون پالرمو، دولتك  10ماده    4مطابق بند   

خود به تعقيب كيفری یا اداری یا مدني اشخاص حقــولي مرتكــب جنایــات ســازمان یافتــه 
فراملي بپردازند. این امر به معني مخير بودن به تعقيــب نيســت بلكــه تعقيــب، امــری الزامــي 

ب جــرم از ســوی اشــخاص حقــولي است بدان معنا كه كشورهای عضو چنانچــه بــا ارتكــا
مواجه شوند مكلف به تعقيب و رسيدگي بــه موضــوع هســتند. لــيكن در صــورت احــراز و 
انتساب ولوع بزه از ســوی ایــن اشــخاص، در تعيــين نــوع كيفــر اداری )انتظــامي(، جزایــي 

 )كيفری( و یا مدني مختار خواهند بود.
یــك خصوصــيت و ویژگــي این وصف كنوانسيون یاد شده از نظر برخــي حقولــدانان   

بينــي ولــي . خصوصيت دیگر كنوانسيون پالرمو این است كــه جــرای  را پيش شودتلقي مي

)تهران: انتشارات  حقوق كيفری بازرگاني جرای  خاص مدیران شركت در ایران، انگلستان و مصر  . عليرضا سعيد،  1

 . 238( ص 1396خرسندی، 
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علــت ایــن   1مجازات را تعيين نكرده و این امر را به عهده كشورهای عضو گذاشــته اســت.
هــا بــه توانــد عــدم تمایــل اعضــای كنوانســيون و دولتامر همانگونه كه لباًل بيــان شــده مي

 ر امور داخلي آنان باشد.دخالت د

2. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد )مریدا( 2-2-1

كــه در شــهر پــالرمو   2000دليقاً سه سال بعد از تصویب كنوانسيون پــالرمو در اكتبــر ســال  
كشور ایتاليا تصویب شده بود، كنوانسيون مبارزه با فساد موســوم بــه كنوانســيون مریــدا در 

 26به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. این كنوانسيون در ماده    2003اكتبر  
 خود به مسئوليت كيفری اشخاص حقولي پرداخت و مقرر داشته است كه:

. هر كشور عضو طبق اصول حقولي خود الدامات مقتضي را اتخاذ خواهــد كــرد تــا در 1»
مســئوليت اشــخاص حقــولي   رابطه با شركت در جرای  مقرر شده بر اساس این كنوانسيون

 را مقرر نماید«.
كنوانســيون پــالرمو لــرار  10مــاده  1ولتي این بند از كنوانسيون مریدا را در مقابــل بنــد  

هــر دو بنــد بيــان كننــده جنبــه اعالمــي پــذیرش مســئوليت كيفــری   رسدميدهي ، بنظر  مي
ز جرای  شدید یا ها هستند؛ با این تفاوت كه دیگر سخني ااشخاص حقولي از سوی دولت

كنوانســيون پــالرمو بــوده، در  23و  8، 6، 5خفيــف نيســت و مــواردی كــه موضــوع مــواد 
 .شودكنوانسيون مریدا مشاهده نمي

های كمتــری اســت خاصــه در مسئوليت كيفری در كنوانسيون مریدا دارای ليد و شرط 
ل ارتكــاب اســت بند یك آن. لذا این بند كليه جرایمي را كه از سوی اشخاص حقولي لاب

 شود و سازمان یافته بودن اشخاص حقولي موضوعيت ندارد.شامل مي
با این حال كنوانسيون مریدا بسان كنوانسيون پالرمو تعيين كيفر برای اشخاص حقــولي  

»با توجه به اصــول حقــولي كشــور   دارد:مجرم را به عهده كشورهای عضو نهاده و بيان مي
است كيفری، اداری یا مــدني باشــد«. ایــن بنــد نيــز   عضو مسئوليت اشخاص حقولي ممكن 

كنوانسيون پالرمو بيانگر همان سه ضــمانت اجــرا اســت و بــه   10ماده    2بدون تفاوت با بند  

خاني،  1 حسين  بهمن  با.  كيفری  مسئوليت  بودن  شخصي  آمریكا  اصل  و  فرانسه  كيفری  لوانين  بر  )تهران: نگرش 

 . 143( ص 1389انتشارات مجد، 

2. Merida Convention.
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و حاكميــت دولــت و اراده ملــي   المللــيبين   تالش شــده اســت كــه بــين اراده  رسدمينظر  
 پيوندی منطقي برلرار سازد.

اشــخاص حقــولي( بــدون خدشــه وارد آوردن بــه مســئوليت   . این مســئوليت )مســئوليت3»
 اند«.كيفری اشخاص حقيقي خواهد بود كه جرای  را مرتكب شده

كنوانسيون پالرمو، منطبــق بــا لســمت اخيــر  10ماده    2این ليد نيز عالوه بر انطباق با بند   
انون لــ 121-2و منطبق با لسمت اخير مــاده  1392لانون مجازات اسالمي مصوب   143ماده  

های یــاد جزای جدید فرانسه است. البته الزم به ذكر است كه با توجه به تقــدم كنوانســيون
ــذكر از  ــانون اخيرال ــانون مجــازات اســالمي از حيــث زمــان تصــویب، تأســي ل ــر ل شــده ب

 تر است.ها و حتي لانون جزای جدید فرانسه منطقيكنوانسيون
كه اشخاص حقولي ای كــه طبــق ایــن : هر كشور عضو به ویژه تضمين خواهد كرد  4»بند  

مشمول ضمانت اجراهای كيفری و غيركيفری مؤثر، متناسب   شوندميماده مسئول شناخته  
 «.شوندميو بازدارنده 

كنوانســيون پــالرمو بایــد بيــان داشــت كــه بــرخالف  10ماده   4در مقایسه این بند با بند   
ميــان نيامــده اســت و كشــورهای  ، از ضمانت اجرای مــالي ســخني بــه10لسمت آخر ماده 

ی لابــل اعمــال بــر اشــخاص حقــولي را در هــامجازاتعضو با طيب خــاطر بيشــتری انــواع 
مصوبات لانونگذاری خود خواهند گنجانيد. ولي اینكه دول چه تضميناتي بایــد بدهنــد یــا 

عدم ارائه تضمين یا تخطي از آن چه ضمانت اجرایي دارد، منجز و مشخص نيست. 

 ن معنوی؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقي. رک2
ترین مشكل و چالش پــذیرش مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي، ركــن معنــوی اساسي

هنوز برای برخي از   رسدميارتكاب جرم از سوی اشخاص حقولي است. امری كه به نظر  
كشورها حل نشده است؛ لذا در لانونگذاری خود این امر را لحاظ نموده و برای اشــخاص 
حقولي مسئوليت كيفری به معني مجازات لائل نيستند و بجــای اســتفاده از عبــارت جــرای  

تــوان كشــور آلمــان را بعنــوان كــه ميشود  استفاده مي"تخلفات  "اشخاص حقولي از واژه  
نمونه ذكر كرد: »این امر داللت بر آن دارد كه لانونگذار كشور آلمان هنوز نتوانسته است 
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به همــين دليــل از عبــارت   1در ارتباط با اشخاص حقولي حل كند«.مشكل عنصر رواني را  
 .كندميتخلف بجای »جرم« برای اشخاص حقولي استفاده  

و رســيدن بــه مســئوليت كيفــری   2های اعالمــي از ســوی حقولــدانانگذر از همه نظریه 
صــر سازد كــه ایــن مســئوليت بــا وجــود عن مياشخاص حقولي، این نتيجه را به ذهن متبادر  

معنوی پذیرفته شده است. خواه بصورت غيروالعي و فرضي به معني اصل بر وجود عنصــر 
معنوی در اشخاص حقولي و خواه انتقال عنصــر معنــوی مرتكــب فــرد طبيعــي بــر شــخص 

 مورد لبول آنان لرار گرفته است.  الملليحقوق بين حقولي و چه در حقوق داخلي یا 
از رفتــار مرتكــب   تــوانی اشــخاص حقــولي را ميبرخي اعتقاد دارند كه عنصــر معنــو 

طبيعي كه رفتار او موجب مسئوليت كيفری اشــخاص حقــولي اســت اســتخراج نمــود. لــذا 
توان »ركن معنوی جرم را در وجود همين خصوصيت به حساب شخص حقــولي یــا در مي

 یافت.  3جهت منافع او است« 
توجه به وجود ایــن دو عبــارت بــه بيان داشت كه با   توانبا فرض پذیرش این نظریه مي 

لــانون جــزای جدیــد فرانســه و وجــود دو  2/121حساب شخص حقولي مــذكور در مــاده  
لــانون مجــازات  143عبارت بنام شخص حقولي یــا در راســتای منــافع او مــذكور در مــاده 

اسالمي ایران ضرورتي برای بررسي زوایای دیگر ایــن مــاده جهــت احــراز عنصــر معنــوی 
 ي از سوی شخص حقوق نيست.جرای  ارتكاب

ها و خواه اسنادی كه صرفاً بيــانگر اســامي كلــي ســازمان  المللي،بين اما از بررسي اسناد   
و چــه اســنادی كــه منجــزاً بــه مســئوليت كيفــری   4جنایتكاران باشد، مانند دادگاه نورنبرگ

كيفری اشــخاص كه مسئوليت    الملليبين اند اع  از اولين سند  اشخاص حقولي توجه داشته

پژوهشنامه حقوق كيفری،  1 آلمان«،  ایران و  نظام كيفری  . منصور رحمدل، »مسئوليت كيفری اشخاص حقولي در 

 . 76( ص  1398سال ده ، شماره اول، بهار و تابستان، ) 

وج2 متعددی  نظریات  این  .  ليكن  است.  زده  رل   را  حقولي  اشخاص  كيفری  مسئوليت  پذیرش  مبنای  كه  دارد  ود 

ها به لحاظ اینكه به موضوع عل  وارده اشخاص حقولي یا حقيقي است، لذا ارتباط مستي  یا غيرمستقي  با ركن  نظریه

نظریه و  دارد  حقولي  اشخاص  سوی  از  ارتكابي  جرای   نيابتيمعنوی  مسئوليت  مانند  نظریه  هایي  انگاری،  برابری   ،

تجميع، مسئوليت سازمان، فرضي بودن مسئوليت كيفری اشخاص حقولي، والعي بودن این مسئوليت، اعتباری بودن  

 آن است.

3. Desporbes Frederic, Le Qunehec& Francis, Droit, Prnal General (Paris:

Economica Publication  2005) p.410 

 .43( ص 1391، چاپ دوم )تهران: انتشارات جنگل و جاودانه، ات سازمان یافته فرامليجنای. صادق سليمي، 4
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حقولي را به رسميت شناخته است یعني كنوانسيون مبارزه با جرای  سازمان یافتــه )پــالرمو( 
كه این مسئوليت را به رسميت شناخته یعني كنوانســيون مبــارزه بــا   الملليبين و دومين سند  

كه ای ندارند. گویي این فساد )مریدا( منجزاً به موضوع عنصر معنوی اشخاص حقولي اشاره
نزد كشورهای عضو این امر با تمامي اركان، الزمه تحقق بــزه حــل شــده و غيرلابــل انكــار 

 است.
گاهي شخص حقيقي یا طبيعي كه رفتار او موجب مســئوليت كيفــری شــخص حقــولي  

شود، مسئول اجرای تصميمات مجمع عمومي یا هيأت مــدیره یــا گــروه و ... اســت. در مي
اشخاص حقولي از حيــث احــراز ركــن معنــوی كــار این فرض، پذیرش مسئوليت كيفری  

ترین مقــام اجرایــي شــخص حقــولي یــا نماینــده شــخص مشكلي نيست. اما جایيكــه عــالي
حقولي به نام یا در راستای منافع او بدون اطالع مجمع یا مؤسسين یا هيــأت مــدیره و ... بــا 

ي مســئوليت كــه بــرای اشــخاص حقــول  شــوداستفاده از اختيارات خود مرتكب رفتاری مي
 كيفری به همراه دارد، احراز ركن معنوی جرم از سوی شخص حقولي آسان نيست.

 . رفتارهای مجرمانه شخص حقوقي3
كنوانسيون پالرمو و مریدا كه مسئوليت كيفری اشخاص حقولي رسماً پذیرفته شد و   در دو

رفتــار اند، به چگــونگي امكــان ارتكــاب اشخاص حقولي لابل مجازات تشخيص داده شده
ایــن امــر بــه مراجــع رســيدگي رســد ميای نشده اســت و بنظــر مجرمانه این اشخاص اشاره

 كننده داخلي سپرده شده است.
در حقوق داخلي كشور ما از آنجا كه جرای  لابل تحقق از سوی اشــخاص حقــولي بــه  

 تفكيك مشخص نشده است، لذا بررسي رفتار مجرمانه حسب مورد به لابل تحقق بودن یــا
نبودن جرای  از سوی اشخاص حقولي بستگي دارد. در حاليكــه همانگونــه كــه ســابقاً بيــان 
شده در كشور فرانسه جرای  لابــل تحقــق از ســوی اشــخاص حقــولي بــه تفكيــك جــرای  
جنایات، جنحه و خالف با ذكر عناوین آن مشخص شده است. اما در كشور ما از عبــارت 

...«ا در راســتای منــافع آن مرتكــب جرمــي شــود»نماینده لانوني شخص حقــولي بــه نــام یــ 
و لســمت ابتــدای تبصــره مــاده   1392لانون مجازات اسالمي مصوب    143مذكور در ماده  

: »فــردی كــه رفتــار وی داردكه مقــرر مــي  1392لانون آیين دادرسي كيفری مصوب    688
مانــه موجب توجه اتهام به شخص حقولي شــده اســت...«. بيــانگر آن اســت كــه رفتــار مجر
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شخص حقولي در رفتار مجرمانه شخص حقيقي به نمایندگي اع  از لــانوني یــا لــراردادی 
یابد. لذا اعمال و رفتارهای مجرمانــه فــردی كــه رفتــار او موجــب توجــه اتهــام بــه تبلور مي

شخص حقولي گردیده )نماینده لانوني یــا لــراردادی( در حقيقــت اراده و رفتــار مجرمانــه 
 . هرچند همانگونه كه بيان شد این امر مطلق نيست.گرددميشخص حقولي نيز تلقي  

ذكر این مطلب ضرورت دارد كه اشخاص حقولي در خصوص جرای  غيرعمــدی نيــز  
مسئوليت دارند. بعبارت دیگر این اشخاص لادر به ارتكاب جرای  غيرعمــدی نيــز هســتند. 

در حــوادث ناشــي از مصداق بارز آن عدم رعایت موازین ایمني و حفاظتي ناشــي از كــار  
لانون كار به موجب مواد مــذكور در  184كار موضوع لانون كار است. با این وصف ماده 

منسو  اســت و  1392لانون مجازات اسالمي و لانون آیين دادرسي كيفری هر دو مصوب 
مسئول دانستن شخص حقيقي با وصفي كــه شــخص حقــولي مســئول شــناخته شــود امــری 

( مسئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي 1369تصویب لانون كار )  مردود است زیرا در زمان
رسما پذیرفته نشده بود. در كشور فرانسه نيز این ایده وجود داشته كه »برای تحول اساســي 
در مسئوليت كيفری مدیر كارخانه یا مؤسسه من بعــد ضــرورت دارد كــه تعهــدات ایمنــي 

1كار به كارفرما یعني شخص حقولي، محول شود«.

ورت رفتار مجرمانه شخص حقولي نتيجــه تصــمي  یــك شخصــيت و هویــت در هر ص 
انساني است. این الدام ممكن است در اثر تصمي  یك جمع تصمي  گيرنده باشد كه اراده 

و یــا یــك تصــمي    شــودمجرمانه آن جمع نسبت به شخص حقــولي اراده واحــد تلقــي مي
ت. امــا در هــر صــورت فردی باشد كــه نماینــده لــانون یــا لــراردادی شــخص حقــولي اســ 

 به نام شخص حقولي یا در راستای منافع او رفتار شده باشد. بایستمي
-2با این حال مقنن كشور ما بجای عبارت »به حساب آنها« )شخص حقولي( در مــاده  

لانون جدید جزای فرانسه، عبارت به نام یا در راســتای منــافع آن )اشــخاص حقــولي(   121
تــر برگزیــده اســت. زیــرا »چنانچــه الــدامات نماینــده شــخص مرتكب جرم شدن را منطقي

العمل كار در لانون تجارت بداني  كه از طرف آمر )شــخص حقــولي( حقولي را بسان حق
، پس این امر تابع لواعد عام لانون مدني و خصوصاً عقد كندميمبادرت به فعاليت تجاری  

 . 89. رضا فرج اللهي، همان، ص  1
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بــه نيابــت و بــه وكالــت از عبارت به حســاب شــخص حقــولي یعنــي    1وكالت خواهد بود«.
 شخص حقولي عمل كردن است.

. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقي دولتي در حقوق داخلي4
آنچــه در بررســي مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي در ایــن مقــال از اهميــت فراوانــي 

ها است. اع  از دولــت بــه معنــي برخوردار است، مسئوليت یا عدم مسئوليت كيفری دولت
المللي. بين آن، چه در نظام لضایي كشور ما و كشور فرانسه و چه اسناد    اخص كلمه یا عام

پرسش اینجا است كه چنانچه مرتكبان جرم خود دولت به معني كابينــه دولــت متشــكل از 
رئيس جمهور و وزرا و یا نخست وزیر و وزرا باشند از حيــث حقــوق داخلــي كشــورها یــا 

للي آیا لابــل تعقيــب و محاكمــه مجــازات هســتند؟ المهای بين مجامع و اسناد و  كنوانسيون
هایي كه بطور مستقي  و تحت نظارت دولت فعاليت دارند و یا سرمایه آنهــا توســط سازمان

كننــد اع  از نظامي، خدماتي، توليدی؛ چه آنانكه اعمال حاكميت مي  شوددولت تأمين مي
رســي مــوارد یــاد شــده و یا اعمال تصدی، لابل محاكمه و مجازات هستند؟ در ذیــل بــه بر

 پردازی .ها ميپاسخ به این پرسش 
»مجازات موضوع ایــن   1392لانون مجازات اسالمي مصوب    20توجه به تبصره ماده    با 

ق.م.ا( در مورد اشخاص حقولي دولتي و یا عمومي غيردولتــي در مــواردی   20ماده )ماده  
ين مــوارد پنهــان و آشــكاری «. ایــن تبصــره مبــ شودكنند اعمال نميكه اعمال حاكميت مي
 به مسئوليت و عدم مسئوليت دولت پي برد كه عبارتند از:  تواناست كه براساس آن مي

 20  مــاده  مطــابق  كننــدمي  حاكميــت  اعمــال  كه  دولتي  حقولي  اشخاص  اینكه  به  توجه  * با
 دیگــر لــوانين   در  و  نيســتند  مجــازات  و  محاكمه  لابل  1392  مصوب  اسالمي  مجازات  لانون
 بــه دولت اولي طریق به لذا. است نشده بينيپيش   مجازات  و  محاكمه  اشخاص  این   برای  نيز

 هيــأت  چنانچــه.  نيســت  مجــازات  و  محاكمــه  لابل  جرم  ارتكاب  فرض  با  كلمه  اخص  معني
 جمهــور رئــيس  باشد، مجرمانه رفتار و این  نماید اجرایي و بگيرد  الداماتي  به  تصمي   دولت

 دولــت  كابينــه  اعضــای  و(  هســتند  وزیر  نخست  یا  هورجم  رئيس   دارای  كه  كشورهایي  در)
 صــندوق در حق نقدی جزای  پرداخت  به  حك   تواننمي  و  نيستند  مجازات  و  محاكمه  لابل

 حقــولي  شــخص  كيفــری  مســئوليت  داد، امــا عــدم  او  امــوال  مصــادره  و یا  انحالل  یا  دولت

 . 123( ص 1397ميزان،  ، چاپ دوم )تهران: نشر، مقدمه حقوق تجارت. كوروش كاویاني1
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 حاكميــت اعمــال دولتــي حقولي شخص كه است مواردی به ناظر نيست بلكه مطلق  دولت
 و محاكمــه لابــل تصــدی، اعمــال  مــوارد  در  كــه  اســت  آن  موضوع  این   مفهوم  ؛ لذاكندمي

 گری،تصــدی  اعمــال  چــه  و  اســت  حاكميتي  اعمال  چه  اینكه  تشخيص  در.  هستند  مجازات
. نمــود مراجعه 1386 ماه مهر  8 مصوب كشوری  خدمات  مدیریت  لانون  8  ماده  به  توانمي
 موجــب  آن  تحقــق  كــه  هســتند  امــوری  از  دسته  آن  حاكميتي  »امور  :داردمي  مقرر  ماده  این 

 گردیــده  جامعه  الشار  همه  شامل  محدودیت  بدون  آن  منافع  و  است  كشور  حاكميت  التدار
 بــدیهي شود«.مي دیگران استفاده  برای  محدودیت  موجب  خدمات  نوع  این   از  مندیبهره  و

 چنانچــه و اســت ریگتصــدی اعمــال اســت شــده توصــيف مــاده  ایــن   در  آنچــه  بجز  است
 مجرمانــه حال عين  در و باشند داشته  فوق  ماده  موضوع  از  غير  فعاليت  نوع  حقولي  اشخاص

.  هستند  مجازات و  محاكمه لابل باشد
كننــد لابــل محاكمــه و * در این تبصره نه تنها اشخاص حقــولي كــه اعمــال حاكميــت مي

ردی كــه اعمــال مجــازات نيســتند بلكــه بــر اشــخاص حقــولي عمــومي غيردولتــي در مــوا
كننــد نيــز همــين ویژگــي حــاك  اســت. در مــورد اینكــه اشــخاص حقــولي حاكميــت مي

: داردلــانون مــدیریت خــدمات كشــوری مقــرر مــي  3غيردولتي چه اشخاصي هستند مــاده  
»موسسه یا نهاد عمــومي غيردولتــي، واحــد ســازماني مشخصــي اســت كــه دارای اســتقالل 

و بــيش از پنجــاه   شــودالمي ایجاد شده یا ميحقولي است و به تصویب مجلس شورای اس
دار وظــایف و درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منــابع غيردولتــي تــأمين گــردد و عهــده

 «.داردخدماتي است كه جنبه عمومي  
آنان را خارج   توانهایي هستند كه مي، گروهرسدميبا توجه به مراتب گفته شده بنظر   

انست. ليكن تعيين تكليف در خصوص آنــان در لــانون صــورت از موارد تبصره یاد شده د
های نظامي و چنانچه هریك از نيروهای زميني، هوایي، دریایي، نپذیرفته است. مانند گروه

مــي ارتش وسپاه پاسداران جمهوری اسالمي ایران در لالب شــخص حقــولي مرتكــب جــر
این عدم محاكمه و مجــازات بــه  مطابق این تبصره لابل محاكمه و مجازات نيستند و  شوند،

لحاظ فقدان عنصر لانوني است. شورای اسالمي شهر و شهرداری )نه شهردار( نيز طبق این 
 تبصره لابل محاكمه و مجازات نيستند.

های سازمان ملل برای مبــارزه بــا فســاد المللي و كنوانسيونپيوستن به دیوان كيفری بين  
های تبهكــار، ایــن ها و سازمانیافته )پالرمو( توسط گروه)مریدا( و مبارزه با جرای  سازمان 
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، خــود المللــيبين ها و نهادهــای  نماید كه كشورها بدون دخالــت ســازمانفضا را فراه  مي
مبادرت به محاكمه مجازات اشــخاص حقــولي داخلــي نماینــد. لــيكن در تصــویب لــوانين 

جازات برخي اشخاص حقولي مانند كه عماًل محاكمه و م  گرددداخلي استثنائاتي مقرر مي
انحالل آنها الدام به خودزني تلقي، لذا از شمول مسئوليت كيفری اشخاص حقولي خــارج 

های موجود مبني بر انحــالل گــروه گشــتاپو و اس. اس در آلمــان نيــز بــه . مصداقشودمي
 مللــيالبين موجب لوانين داخل كشور آلمان نبوده، بلكه به موجب یك فراینــد رســيدگي  

 صورت پذیرفته است.
به اشــخاص حقــولي دولتــي بــه معنــي   توانبا این وصف اشخاص حقولي دولتي را مي 

گری دارنــد و اشــخاص اع ، یعني اشخاص حقولي كه اعمال حــاكميتي و اعمــال تصــدی
 حقوق عمومي دولتي به معني اخص كلمه خود دولت به معني كابينه دولت تقسي  نمود.

لــانون مجــازات اســالمي، اشــخاص حقــولي دولتــي كــه اعمــال   20ه  مطابق تبصره ماد 
ایــن   19با رعایت ماده    20كنند لابل محاكمه و مجازات هستند. به موجب ماده  تصدی مي
آنان را تعقيب و در صورت وجود دالیل عليــه آنهــا و بــا رعایــت مقــررات   توانلانون، مي

 1392دادرســي كيفــری مصــوب  لــانون آیــين    695الــي    688شكلي تعيــين شــده در مــواد  
 محاكمه و مجازات نمود.

سه    به  حدالل  عمومي  خدمات  مؤسسات  و  دولتي  حقولي  اشخاص  شناختن  مسئول 
 . گيردها لرار ميدليل كمتر مورد استقبال حكومت

* انحالل و تعيين مجازات پس از تعقيب اشخاص حقولي دولتي یا مؤسسه عمومي خاصه  
د انحالل و بسته شدن و ممنوعيت از یك یا چند فعاليت شغلي با  مانن   هامجازاتبرخي از  

وظایف دولت و اعمال لدرت و حاكميت آن مغایرت دارد. 
* لوه لضائيه و دادگستری خود یك نهاد دولتي به معني اع  كلمه است و حتي در برخــي 

تنبيــه  كشورها خود لوه لضائيه )دادگستری( جزء لوه مجریه هستند. لذا اعمــال مجــازات و
ها نيست.رود و مورد پذیرش دولتمجرم توسط خود، امری منطقي بشمار نمي

. عــدم ارائــه خــدمات، گــرددها در حقيقت به خــود مــردم برمي* اعمال برخي از مجازات
ها و موسسات دولتــي، ممنوعيــت از انجــام خــدمات عمــومي، تعطيلي یا بسته شدن شركت

الي كه موجب كاهش تــوان حيــاتي اشــخاص حقــولي ی مهامجازاتانحالل، حتي اعمال  
گردد، موجب مجازات و ضرری بر لرباني یا لربانيان جرم كه غالباً مردمان آن سرزمين یــا 
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. كاهش یا عــدم امكــان ارائــه خــدمات، بيكــاری و غيــره از آن جملــه شودمنطقه است مي
است.

بــا   1392مصــوب    لــانون آیــين دادرســي كيفــری  114بنظر نگارندگان، تصویب مــاده   
احتياط فراوان و با اعالم اصل بر عدم ممنوعيت از جلوگيری از تمام یــا بخشــي از فعاليــت 
شغلي و امور خدماتي یا توليد و با لحاظ امر فوق به تصــویب رســيده اســت. حــال چنانچــه 

نمایند یا اشخاص حقــولي این ماده را ناظر به اشخاص حقولي دولتي كه اعمال تصدی مي
داني ، در خصوص اشخاص حقولي دولتي یا مؤسســات غيردولتــي كــه اعمــال خصوصي ب

 آید.كنند به طریق اولي الزم ميحاكميت مي
اما آیا اشخاص حقوق دولتــي یــا مؤسســات عمــومي غيردولتــي كــه اعمــال حاكميــت  

كنند تحت لوای ایــن تبصــره هرگونــه الــدام عليــه اشــخاص اعــ  از حقــولي و حقيقــي مي
دهند و با اعمال هرگونه ظل ، جور و ســتمي مبــری از هرگونــه محاكمــه و   توانند انجاممي

 مجازات هستند؟
چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد مشروعيت حكومت محل تردیــد خواهــد بــود.  

هــای دیگــر؛ و حكومت  المللــيبين هــای  زیرا چه در نظام حكومتي اســالمي و چــه در نظام
يض نژادی و غيره پذیرفته شده نيست و این امــر بعنــوان یــك رفتار ظالمانه، نژادپرستي، تبع

اصل كلي و پذیرفته شده در دنيا است. لذا بــدیهي اســت كــه حمایــت حكومــت از رفتــار 
مجرمانه و ظالمانه اشــخاص حقــولي دولتــي و مؤسســات غيردولتــي كــه اعمــال حاكميــت 

یراد صدمه بــدني بــه یــك كشي و غيره باشد یا اكنند اع  از اینكه در لالب تجاوز، نسلمي
 بایست به معني اعمال این رفتار ضد بشری از سوی دولت تلقي شود.شخص حقيقي، مي

 شــوندهرچند به سه دليلي كه بيان شد اصوالً چنين اشخاصي محاكمــه و مجــازات نمي 
ليكن این اصول كه هيچ ضرری بدون جبران بالي نماند، هيچ مجرمي بدون مجــازات رهــا 

لمي بدون پاسخ نماند، رعایت اصل عدالت و انصاف و غيره اموری فراتــر از نشود، هيچ ظ
 دالیل برشمرده شده است.  

وارد ایــن   الملليبين ها و نهادهای  لذا نگارندگان معتقدند لبل از آنكه مجامع و سازمان 
تــدبيری بــرای آن بيندیشــند تــا اشــخاص حقــولي   بایستها ميحوزه شده و بشوند، دولت

هــایي ماننــد گشــتاپو یــا اس. اس. دچــار كننــد بــه سرنوشــت گروهي كه حاكميت ميدولت 
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نشوند. چه بسا ممكن است در همين راســتا بــدواً موجبــات ســرنگوني حكومــت حــاك  را 
 ها و اشخاص حقولي یاد شده شوند.فراه  نموده و در ادامه موجب از بين رفتن گروه

المللــي مــورد حقــوق داخلــي و اســناد بين بایست در ســطح بدیهي است كه این معضل مي 
هــا و اشــخاص حقــولي هــا باشــد. حكومتتوجه لرار گيــرد و مبنــای مشــروعيت حكومت

وابسته به آنها اع  از نظامي و غيرنظامي در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه باید محاكمــه و 
دم پذیرش تر از اجرای عدالت نيست. لذا عتر و الزممجازات شوند زیرا هيچ امری مقدس

كننــد ناپســند بــوده بلكــه تنهــا مسئوليت كيفری اشخاص حقولي كــه اعمــال حاكميــت مي
بایست متفاوت از اعمال تصدی آنــان باشــد. لــذا پــذیرش مســئوليت كيفــری اشــخاص مي

حقولي دولتي اع  از اخص یا اع  كلمــه و چــه در مقــام اعمــال حاكميــت و چــه در مقــام 
دارنــد كــه مشــروعيت ت. زیرا دول به دنيا اعالم مياعمال تصدی حد اعلي دموكراسي اس

كننــد نــه مطلق بــر آنــان حــاك  اســت و بــر اســاس خواســت و اراده مــردم خــود عمــل مي
حكومت استبدادی. مسئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي بــدون وجــود مســئوليت كيفــری 
اشخاص طبيعي خاصه در جرای  غيرعمدی و مسئوليت ناشي از رفتــار دیگــری و حــوادث 

لانون كار بموجب مواد مربوطه بــه مســئوليت   184شي از كار، لابل تصور است. لذا ماده  نا
كيفری اشخاص حقولي در دو لانون مجــازات اســالمي و آیــين دادرســي كيفــری هــر دو 

منسو  شده است. باید بــين اشــخاص حقــولي و شخصــيت حقــولي تفــاوت 1392مصوب  
ه و در حقيقــت دارا شــدن حــق و لائل شد. شخصيت حقولي یك موضوع متافيزیكي بــود
هایي هســتند كــه تحــت شــرایط و تكليف در جامعه اســت. امــا »اشــخاص حقــولي تشــكل

ضوابط خاص لانوني از اجتمــاع اشــخاص حقيقــي یــا حقــولي بــه منظــور مقاصــد مشــروع 
آیند و لابليت دارا بودن ای، شغلي و مانند آن بوجود ميالتصادی، فرهنگي، سياسي، حرفه

گردد. اراده این تشكل اراده اشخاص حقولي تلقي مي 1را دارند«.حق وتكليف  

 . مسئولیت کیفری دولت به معني اخص5
دولت )كابينه(، بــه معنــي اخــص كلمــه، حــد اعــالء یــك شــخص حقــولي در یــك نظــام 

ها های حكومتي دنيا اشخاص حقولي دولتي مانند ســازمانحاكميتي است و در غالب نظام
ها به معني اع  كلمه ها و غيره ... تحت امر و زیر مجموعه همين دولتو نهادها، وزارتخانه

 . 29( ص  1398ن، )تهران: نشر ميزامسئوليت كيفری اشخاص حقولي در حقوق فرانسه رضا فرج الهي، . 1
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هستند. اما در وادی مســئوليت كيفــری در بخــش اعمــال تصــدی و وجــود سلســله مراتــب 
لدرت ، با فرض ارتكاب جرم از سوی لدرت های مادون، مسووليتي متوجه لــدرت هــای 

نــه و مســئوليت كيفــری خــود مافوق نيست و لدرت های مادون  پاســخگوی رفتــار مجرما
خواهند بود. این امر عــالوه بــر مســئوليت كيفــری اشــخاص طبيعــي اســت، حتــي در امــور 

بــه تصــمي  دادگــاه  تــواننيــز ایــن موضــوع حكومــت داشــته و نمونــه آن را مي المللــيبين 
نورنبرگ اشاره نمود كه بيان داشت »اعالم یك سازمان به عنوان جنایتكار مبين این نيست 

ه همه افراد سازمان جنایتكارند، بلكه كسانيكه رأســاً در ارتكــاب اعمــال خــالف حقــوق ك
لذا مســئوليت در چنــين وضــعيتي نيــز تــابع شــرایط   1اند مته  هستند«.)لانون( شركت داشته

 خاصي است.
برای اینكه بتوان شخصي را محاكمــه و مجــازات نمــود، او بایــد اهليــت جنــایي داشــته  

ه شرایط خاصي جمع باشند تا لابليت و اهليت ارتكاب جرم را پيدا كنند باشد. بدان معنا ك
و حدوث این اهليت در گروی تحقق شرایطي است تا از نظر لــانون بتــوان او را مجــرم یــا 

 2مرتكب جرم دانست.
تواند برای اشخاص حقولي با شرایط متفاوت وجود داشته باشــد كــه از این وصف مي 

و بــه موجــب مصــوبات   المللــيبين نصر لــانون خاصــه در ســطح  وجود ع  توانآن جمله مي
تحقــق یابــد. امــا »یكــي از عوامــل  المللــيبين ها و اســناد ، كنوانسيونالملليبين های  سازمان

اصلي عدم استقبال و پذیرش مسئوليت كيفری شخص حقولي )حقوق عمومي( نگراني از 
ها به معنــي اخــص م مسئول دانستن دولتزیرا لزو  3مسئول شناخته شدن خود دولت است«.

های نزدیك وابسته به آن مستلزم امری فراملــي اســت. زیــرا همانگونــه كــه كلمه یا سازمان
بيان شد دول، راضي به كيفر رساندن خود یا بركناری سران و غيره نيستند. در ثاني اصــوالً 

كيفری اشخاص حقولي   های پالرمو و مریدا دیدی  مسئوليتو همانگونه كه در كنوانسيون

بيگدلي،  1 ضيایي  محمدرضا  بين.  حقوق  مسلحانه حقوق جنگ  مخاصمات  انتشارات  المللي  )تهران:  چهارم  چاپ   ،

 . 249(، ص 1395دانشگاه عالمه طباطبائي، 

 . 49( ص 1386جلد اول، چاپ سوم )تهران: نشر ميزان،  كيفری  للمرو و اركان، . سيد منصور ميرسعيدی، مسئوليت2

بينسليمي،  . صادق  3 حقوق  در  كيفری  مسئوليت  و  مجرمانه  ایران  پدیده  كيفری  حقوق  و  انتشارات الملل  )تهران: 

 . 220ص  (1376ليام، 
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ها كه مستلزم مســئوليت ناظر به جرای  شدید بوده لذا ارتكاب جرای  شدید از سوی دولت
ها همراه خواهد بود.كيفری آنان باشد، همواره با عدم مشروعيت آن حكومت

ــای    ــو در نهاده ــردم دول عض ــي م ــت والع ــيبين خواس ــيونالملل ــناد ، كنوانس ها و اس
شــود و و غالبا به اراده سران حكومــت توجــه مي  گيردتر مورد توجه لرار ميكم  الملليبين 

همين كه كشوری دارای سه عنصر سرزمين، جمعيــت و حكومــت باشــد در غالــب مــوارد 
حضــور داشــته و عضــو شــود یــا اینكــه از آن خــارج گــردد.   الملليبين تواند در مجامع  مي

م بر اشــخاص طبيعــي حكومــت كننــده و منظور از مشروعيت حكومت، پذیرش لاطبه مرد
حكام آن حكومت و نظام و مرام حاك  اع  از نظام سياسي، دینــي، التصــادی، فرهنگــي و 

ها یا معاهدات و غيره كه یك دولــت بــدان غيره است. لذا باید توجه داشت كه كنوانسيون
جــالس پيوندد خواست مردم آن كشور نيز باشــد. اینكــه نماینــده حاضــر در مجــامع و ممي
از سوی یك دولت در حقيقت نماینده حكومت و حكومت نماینده یــك ملــت   الملليبين 

است، امر درستي است اما چه بسا این امر ظاهر و شــكل صــحيح آن باشــد نــه ماهيــت آن؛ 
بدان معنا كه مردم آن سرزمين خواهان چنين امری حتي خواهان حكومت حاك  بــر خــود 

هــا را نخواهنــد ها مسئوليت كيفری ناظر بــه دولتران حكومتنباشند. یقيناً در عين حال س
های خاصي كه وابسته به دولت هســتند ســرمایه پذیرفت. تصور كنيد جنا  خاص یا گروه

برنــد و فعاليــت سياســي، التصــادی، فرهنگــي و غيــره در اختيــار یك كشور را به یغمــا مي
تند، بــدیهي اســت كــه ایــن اعضای گروه خاصي باشــد كــه اتفالــاً در الليــت لدرتمنــد هســ 

حكومت مسئوليت كيفری دولت را در آن زمينــه یــا حتــي بطــور كلــي نخواهــد پــذیرفت. 
ضمن اینكه بنا به دالیلــي كــه گفتــه شــد، اساســاً تــاكنون بطــور رســمي مســئوليت كيفــری 

رسمي در ایــن   الملليبين پذیرفته نشده است و سند    الملليبين ها در مجامع داخلي و  دولت
كنوانسيون مریدا چنــين   25كنوانسيون پالرمو و ماده    10ورد وجود ندارد. از بندهای ماده  م

كه پذیرش مسئوليت كيفری اشخاص حقولي همراه با دادرسي، محاكمــه   شوداستنباط مي
 پذیرد. ها و به موجب حقوق داخلي صورت ميو مجازات از سوی دولت

عليــه دولــت و حكومــت  المللــيبين ه مجــامع  ای وجود دارد كبا این توصيف نيز نمونه 
 شــوداند. این امر مربوط ميكشوری الدام نموده و دولت مربوط را غيرمشروع اعالم داشته

اوت  6مصــادف بــا  1369مرداد ماه سال   1به حمله تجاوزكارانه عراق به كشور كویت در  
جهــان بــه رهبــری و اشغال بخشي از خاک كویت؛ امــا در آن زمــان ســيزده كشــور   1990



1400تابستان |  71شماره | 23 دوره| پژوهش حقوق عمومی | 90

اســفندماه   9ایاالت متحده آمریكا با ناوهای هواپيمابر خود وارد خليج فــارس شــدند و در  
عراق شكست خورد و صدام حسين رهبــر آنــان بــه   1991فوریه    28مصادف با    1370سال  

بــه دار مجــازات  2006دســامبر  30مصادف با 1385دی ماه سال   9اعدام محكوم شد و در  
 بعث عراق نيز غير مشروع تلقي و متالشي شد. آویخته شد و حزب

گیرینتیجه
هــا در ســطح داخلــي و بــين المللــي واجــد ایــرادات عدم پذیرش مســئوليت كيفــری دولت

اساسي لابل توجهي است. نخســت اینكــه واگــذاری تعيــين مســئوليت كيفــری و كيفــر بــه 
ودِ دولت بــه معنــي های مریدا و پالرمو مبين آن است كه خهای عضو در كنوانسيوندولت

اخص كلمه و اشخاص حقولي تابع آن از مسئوليت كيفری مبرا هستند. این امر از بنــدهای 
 كنوانسيون مریدا لابل استخراج است. 26كنوانسيون پالرمو و ماده  10چهارگانه ماده 

بر این اساس، بسياری از كشورهای عضو از جمله كشــور ایــران و فرانســه منجــزاً عــدم  
كيفری اشخاص حقولي دولتي و دولت را از لوه لانونگــذاری خــود گذراندنــد. مسئوليت  
 20لانون جدید فرانسه بــا عبــارت »بــه اســتثنای دولــت« و در تبصــره مــاده   121-2در ماده  

با استثنا كردن اشخاص حقــولي دولتــي و مؤسســات   1392لانون مجازات اسالمي مصوب  
كنند با وصف اعمال رفتارهــای مــذموم خدمات عمومي غيردولتي كه اعمال حاكميت مي

اع  از داخلي یا خارجي، به لحاظ فقدان عنصر لــانوني چــه در مقــررات داخلــي و چــه در 
لابل محاكمه و مجــازات نيســتند. لــذا چنانچــه لــوای نظــامي یــك دولــت   الملليبين اسناد  

دولــت  های مشروع مردم یك ایالت از یك كشور نماید و یــامبادرت به سركوب خواسته
به معني اخص كلمه تصــميمي مبنــي بــر اینكــه مــردم بخشــي از كشــور خــود را بــه لحــاظ 
اعتراضات و انتقاد به دولت، مــدتي در فقــر و گرســنگي نگــه دارد؛ نــه از ســوی مــردم آن 

بعنوان اشخاص حقولي لابل محاكمه و   الملليبين كشور و نه از سوی نهادهای داخلي و یا  
 مجازات نيست.

و   المللــيبين ها با پذیرنــدگان اســناد  نكه هرچند شركت كنندگان در كنوانسيوندوم ای 
غيره به نوعي نماینده حكومت و حكومت نماینده ملت اســت. لــيكن مشــخص نيســت كــه 
عدم پذیرش مسئوليت كيفری دولت به معني اخص و اع  كلمه در والــع خواســته ملــت و 

 باشد.مردم آن سرزمين نيز مي
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یــن پرســش اهميــت فراوانــي دارد. زیــرا ممكــن اســت بــه اســتبدادی بــودن پاسخ بــه ا  
ها و ها و یا عدم مشروعيت آنان ابراز عقيده شــود. برخوردهــای دوگانــه ســازمانحكومت
سر ببری  كه آیا عمــاًل بــرای موجب شده است كه كماكان در تردید به  الملليبين نهادهای  
و نهادهای داخلي به معنــي اعــ  كلمــه مســئوليت  هاها به معني اخص كلمه و سازماندولت

كيفری وجود دارد یا خير؟ و از بين رفتن حزب بعث عراق و صدام حســين در پــي تجــاور 
اعمال مسئوليت كيفری اشــخاص   توانبه كشور كویت، از سوی سيزده كشور دیگر را مي

اســت كــه در   المللي دانست. اما در هر صورت مســل حقولي دولتي از سوی یك نهاد بين 
خاصه در كنوانســيون مبــارزه بــا جــرای  ســازمان یافتــه فراملــي )پــالرمو( و   الملليبين اسناد  

كنوانسيون مبارزه با فساد موسوم به مریــدا، مســئوليت كيفــری اشــخاص حقــولي بــه معنــي 
 دولت از شمول این اسناد خارج است.

ن اشخاص بدون مسئول آخر اینكه در مسئوليت كيفری اشخاص حقولي، مسئوليت ای  
دانستن اشخاص حقولي لابل تصور است و در جرای  غير عمدی و مسئوليت ناشي از فعــل 

این لانون بموجب لوانين مجــازات اســالمي و آیــين  184غير و حوادث ناشي از كار، ماده 
 منسو  است.   1392دادرسي كيفری هر دو مصوب  

شــود كــه در لالــب ه ذهــن متبــادر ميدر راستای تعدیل معضالت تعرفه شده مواردی ب 
 گردد.پيشنهاد اعالم مي

ســتيزی، اصــل التضــای تعقيــب، اصــل ي مانند اصل عدالت و انصاف، اصــل ظل اصول 
اینكه هيچ مجرمي نباید بدون محاكمه و مجازات بمانــد و بســياری از اصــول دیگــر حكــ  

داخلــي كشــورها تلقــي كه با رعایت حق حاكميت و بدون آنكه دخالت در امــور    كندمي
ها ها به معني اخص كلمه و تابعين آن در جرای  فراملي از ســوی ســازمانشود، برای دولت
المللي مسئوليت كيفــری تعيــين شــود زیــرا منطــق عقالنــي نــدارد كــه خــود و نهادهای بين 

واضعان ضمانت اجرای كيفری برای اشخاص طبيعي باشند اما چنانچه خود بعنوان شــخص 
كب جرم شــوند، از مســئوليت كيفــری مبراگردنــد. بــدیهي اســت چنانچــه بــي  حقولي مرت

تكرار این رفتار از سوی شخص حقولي دولتي یا دولت رود، منافع مــردم آن جامعــه و آن 
 كه مسئوليت كيفری متوجه آنان باشد.   كندميسرزمين حك   

غيردولتــي همچنين در حقوق داخلي با رعایت حقوق عامه اشخاص حقــولي دولتــي و   
بایست لابل مجازات اعــ  ترذیلــي یــا مــالي ماننــد كــاهش كنند ميكه اعمال حاكميت مي
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بودجه و غيره باشند و این استدالل كه در اثر پذیرش مسئوليت كيفری دولــت و اشــخاص 
در درازمدت و تكرار، توجيه   رسدمي، بنظر  شودحقولي دولتي موجب زیان خود ملت مي

 .مرجح نداشته باشد
در پایان اینكه امكان تعيين كيفر برای شخص حقولي، بــدون مســئول دانســتن شــخص  

رود كه به این مه  اهتمام ورزد. حقيقي نيازمند مداخله مقنن است. اميد آن مي
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