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چکیده
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مقدمه
مفهـوم شخصـیت حقـوقی    . موضوع پژوهه حاضر، مسئولیت کیفري اشـخاص حقـوقی اسـت   

ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسالمی محل بحث نبوده و موردتوجه فقهـا قـرار نگرفتـه    
در . شـده اسـت  ت عملی در قالب نهادي ماننـد وقـف، ایـن مفهـوم پذیرفتـه     صوراست؛ اگرچه به

یافته از اشخاص یا اموال براي دستیابی بـه  شده است، اجتماع سازمانتعریف شخص حقوقی گفته
).47: 1390امامی و استوارسنگري (هدف مشترك در قالب قانونی است 

اشــخاص حقــوقی . یاشــخاص حقــوقی خصوصــی و عمــوم: انــداشــخاص حقــوقی دو دســته
هـاي تجـاري و گـروه دوم    گـروه اول شـرکت  : شـوند خصوصی به دو گروه بـزرگ تقسـیم مـی   

.شوندها و سندیکاها ازجمله گروه دوم محسوب میمؤسسات غیرتجاري که انجمن
شـود در دکتـرین   ها اشخاص عمومی هم گفته مـی اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به آن

:شوندبندي میحقوق اداري بدین ترتیب دسته
تـرین  ترین شخصـیت حقـوقی حقـوق عمـومی، بلکـه بـزرگ      تنها بزرگدولت نه: دولت-1

شخصیت حقوقی هر کشور است؛ لکن این نکته چون ازجملـه بـدیهیات اسـت، در هـیچ قـانونی      
بـه  ،1دولت در حقوق داخلی عالوه بر مجموعه حاکمیت سیاسـی کشـور  . بدان اشاره نشده است

.گرددطالق مینیز ا2قوه مجریه
این مؤسسات، واحدهایی هستند که از تابعیـت مسـتقیم دولـت    : مؤسسات عمومی مستقل-2

مؤسسـات مزبـور   . انـد شده و شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیداکردهخارج
جهـت داراي  کننـد و ازایـن  امور اداري و مالی خود را مستقالً و بـدون دخالـت دولـت اداره مـی    

توانند بـراي دفـاع از حقـوق و منـافع خـود      بودجه، حقوق و تکالیف مشخص هستند و میاموال، 
مؤسسـات  . علیه اشخاص دیگـر، در دادگسـتري اقامـه دعـوا یـا از دعـاوي مطروحـه دفـاع کننـد         

:شوندعمومی مستقل خود به دو دسته تقسیم می
خدمات کشـوري  قانون مدیریت «2ها در ماده مؤسسات عمومی دولتی که تعریف آن-الف
.هاي مذکور در قانون اساسیآمده است، مانند سازمان» 1386مصوب 

مصـوب  قـانون محاسـبات عمـومی    5مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتـی کـه مـاده    -ب
.هاها را تعریف نموده است، مانند شهرداري، آن1366

دولـت، قـوه مجریـه    آنچه در این تعاریف باید موردنظر قرار گیـرد، آن اسـت کـه منظـور از     

1. State
2. Government
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.نیست، بلکه دولت به معناي عام کلمه مدنظر است
در طی یک قرن گذشته، اشخاص حقوقی چه ازلحـاظ تعـداد و چـه ازلحـاظ اهمیـت، رشـد       

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی و بسیاري از فعالیتاي کردهگسترده
هـا و  اص حقوقی، بحث امکان ارتکـاب جـرم از سـوي آن   با رشد اشخ. اندرا به عهده گرفته... و

اي کـه در ایـن   ها در میان حقوقدانان دنیا پا گرفت و پس از مباحث گستردهمسئولیت کیفري آن
زمینه میان موافقان و مخالفان شکل گرفت، امروزه مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی توسـط      

.شده و مخالفتی با آن وجود نداردتهتبع آن قوانین کیفري به رسمیت شناخحقوقدانان و به
صـورت  ، اگرچـه بـه  1392در کشور ما تا قبل از تصـویب قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      

پراکنده در بعضـی قـوانین ضـمانت اجراهـایی بـراي اعمـال متخلفانـه اشـخاص حقـوقی در نظـر           
رسـمیت  منـد و جـامع بـه    صورت نظـام شده بود، لکن مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی بهگرفته

، مسـئولیت کیفـري اشـخاص    1388اي مصـوب  البتـه در قـانون جـرایم رایانـه    (نشـده بـود   شناخته
، مسـئولیت  1392بـا تصـویب قـانون مجـازات     ). شده بودحقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته

کـه بـا توجـه بـه قـوانین مـا قابلیـت ارتکـاب توسـط          کیفري اشخاص حقوقی در مورد جرایمـی  
.گذار قرار گرفتصورت جامع موردپذیرش قانونرا داشتند، بهاشخاص حقوقی

، ضوابط عام الزم 1392در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسالمی مصوب 
براي مسئولیت کیفري کلیه اشـخاص حقـوقی و ضـوابط خـاص مسـئولیت کیفـري هـر دسـته از         

.اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم

عام مسئولیت کیفري اشخاص حقوقیضوابط .1
هاي ، ضابطه1392قانون مجازات اسالمی مصوب 143در این قسمت بر آنیم با توجه به ماده 

143مـاده  . الزم براي تحقق مسئولیت کیفري کلیه اشخاص حقـوقی را موردبررسـی قـرار دهـیم    
:داردبیان می

حقـوقی در  در مسئولیت کیفري اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص«
صورتی داراي مسئولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی بـه نـام یـا در    

مســئولیت کیفــري اشــخاص حقــوقی مــانع . شــودراســتاي منــافع آن مرتکــب جرمــی 
.»مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

در این قسمت ذیل دو شـماره، ضـمن تحلیـل نظریـات دوگانـه در مـورد مسـئولیت کیفـري         
ها در حقوق کشورهاي دیگـر، در مـورد ضـابطه    اي گذرا به پذیرش آنخاص حقوقی و اشارهاش
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کنـیم و سـپس بیـان    ، بحـث مـی  1392نمایندگی موردپذیرش در قانون مجازات اسالمی مصوب 
.توسط اشخاص حقوقی قابل ارتکاب هستندداریم چه جرایمیمی

اشخاص حقوقیشده براي مسئولیت کیفريمبناي نظري پذیرفته. 1-1
ارتکاب جرم از طرف تمامی اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقـوقی مسـتلزم تحقـق ارکـان مـادي و         

دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارنـد تـا   گونه که میمعنوي آن جرم است؛ لکن همان
وق حقـ . بتوانند به این اعتبار رکـن مـادي جـرم را مرتکـب شـوند و رکـن معنـوي جـرم را دارا باشـند         

علـت وجـودي حقـوق کیفـري، تعـاریف و      . ي مسئولیت اتکا داردکیفري بر یک رویکرد فردگرایانه
ارکان جرم، مسئولیت کیفري و عوامل تأثیرگذار بـر آن و کیفیـت اجرایـی مقـررات کیفـري ازجملـه       

). 147: 1389عبـداللهی  (شدت متـأثر و در معـرض تحلیـل فـردي قـرار دارنـد       هایی هستند که بهحوزه
بعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طـرح مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی بـا       ط

اسـناد تقصـیر   . ترین مانع در این راه، مسئله اسناد تقصیر استلکن مهم. رو خواهد بودموانع جدي روبه
2ديو اسـتقالل فـر  1مایکل مور دلیل آن را استلزام دو اصل عقالنیت. به اشخاص حقوقی دشوار است

).Moore 1985: 23ك.براي مطالعه بیشتر ر(داند در اسناد تقصیر می
ازحـد بـر تقصـیر فـردي و     لکن بایـد اذعـان داشـت در مـورد اشـخاص حقـوقی، تکیـه بـیش        

تحلیل ساختاري اشخاص حقوقی بـر رویکـرد فردگرایانـه در    . نمایدخطاهاي انسانی، منطقی نمی
ناپذیر تلقی شوند، حقیقـت ایـن   اجتناب3خطاهاي انسانیها اولویت دارد؛ زیرا هرچقدر مورد آن

ندرت محصـول اشـتباهات فـردي    بار در عرصه فعالیت اشخاص حقوقی بهاست که حوادث زیان
هستند، بلکه بیشتر آن حوادث در زنجیره علیت خود، عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید بـا  

دیگر، در ایجاد این حوادث و وقـوع  عبارتبه). wells 2001: 16-17(دقت موردتوجه قرار گیرند 
هـاي دیگـر، ماننـد    جرایم در اشخاص حقـوقی، قصـور یـا خطـاي فـردي در مقایسـه بـا نارسـایی        

ها، سـازمان پیچیـده و متـداخل و ماننـد     قصورهاي نامحسوس مدیریتی و ارتباطی، نارسایی روش
ط یا ساختاري که حوادث در آن اتفـاق  آن، از اهمیت زیادي برخوردار نیست، لذا توجه به شرای

.تر استافتاده، مهم
باوجود موانعی که پیرامون اسناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفري آن وجـود دارد،  

در برخـی کشـورها   . انـد هاي متفاوتی بـراي حـل آن ارائـه کـرده    هاي کیفري مختلف روشنظام
1. Principle of Rationality
2. Principle of Individual Autonomy
3. Human Errors
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انـد؛ یعنـی عمـل    تعیین نمـوده 1»غز متفکرم«مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه 
منزله عمـل شـخص حقـوقی دانسـته و جـرم را بـه       ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به

این نظریه مبتنی بر دیدگاه فرضی بودن اشخاص حقوقی اسـت و  . دهندشخص حقوقی نسبت می
یست و بـر ایـن فـرض    واسطه قائل به مسئولیت کیفري نخود و بیخوديبراي اشخاص حقوقی به

شـوند، لـذا بـه    مبتنی است که اشخاص حقوقی، از طریق نمایندگان فردي خود مرتکب جرم مـی 
بـه ایـن نظریـه، نظریـه     . دنبال احراز تقصیر کیفري فردي و انتساب آن بـه شـخص حقـوقی اسـت    

هـاي  ایـن رویکـرد در تعقیـب شـرکت    ). 232: 1390کالرکسـون  (شـده اسـت   شناسایی هم گفته
تـوان  ترتیـب کـه نمـی   ایـن شـود؛ بـه  ساز مـی اي دارند مشکله ساختار پیچیده و گستردهبزرگ ک

. شــخص خاصــی را مــورد شناســایی قــرار داد کــه عناصــر متشــکله جــرم را مرتکــب شــده باشــد
ممکن است که مغـز متفکـر یـا    محدودیت دیگر این نظریه آن است که اجراي آن فقط هنگامی 

بنـابراین اگـر مـدیر شـرکت     وظیفه مدیریتی خود باشد؛ال انجامهمان رکن و نماینده اصلی در ح
در حین رانندگی کسی را زیر بگیـرد، ازآنجاکـه راننـدگی ازجملـه وظـایف مـدیریتی بـه شـمار         

)Jefferson 2001: 232(رود، شرکت مسئول نخواهد بودنمی
یا مسـئولیت  2»مسئولیت مافوق یا کارفرما«نظریه دیگري که در برخی کشورها پذیرفته شده 

موجب ایـن نظریـه در   به. کیفري اشخاص حقوقی ناشی از قصور در اعمال نظارت و کنترل است
ارتکـاب یابـد و   مواردي که در اثر فقدان نظارت و کنترل صحیح بـر اعمـال زیردسـتان، جرمـی     

کننـده داشـته اسـت در ایـن فقـدان      یکی از افرادي که در شخص حقوقی سمت ارشد و هـدایت 
اي که مجموعه ساختار و رویه شخص حقـوقی را  گونهت یا مدیریت صحیح مقصر باشد، بهنظار

بتوان در ارتکاب این جرم مقصر دانست، شخص حقوقی به خاطر جرایم این کارکنان مسـئولیت  
این نظریه بر فرضیه واقعی بودن اشـخاص حقـوقی مبتنـی اسـت و بـر ایـن       . کیفري خواهد داشت

تـوان در سـاختار، رویـه و سیاسـت شـخص حقـوقی       یر کیفـري را مـی  گرفته کـه تقصـ  باور شکل
کنـد تـا   ارکان شخص حقـوقی را وادار مـی  این نظریه این حسن را دارد که تمامی . جستجو کرد

نظارت کافی بر رفتار زیردستان و بـر سـاختار شـخص حقـوقی داشـته باشـند؛ زیـرا در غیـر ایـن          
هـا تأثیرگـذار   د و این مجازات بر همـه آن صورت مجازات براي شخص حقوقی مقرر خواهد ش

موجـب آن قابلیـت   مورد پیشنهاد قـرار گرفـت کـه بـه    »دکترین تجمیع«در انگلستان . خواهد بود
سرزنش الزم براي تحقق جرم از تلفیق اعمال جمعی اشخاص مختلفـی درون شـرکت بـه وجـود     

1. Brain theory
2. Respondent superior theory



152
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

.یت کارفرماستمثابه نظریه مسئولاین دکترین به). 232: 1390کالرکسون (آید می
در حقوق جزاي فرانسه، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی بیشتر بر اساس نظریه مغـز متفکـر   
است و در حالت کوتاهی در اعمال نظارت و پیشگیري، معموالً مسئولیت اداري یا مدنی در پـی  

:داردقانون جزاي این کشور بیان می121-2ماده. خواهد آمد
نسـبت  121-7ي تا مـاده 121-4ي لت برمبناي تمایزهاي مادهاستثناي دواشخاص حقوقی به«

گیـرد ازلحـاظ کیفـري    ها توسط نهادها و نمایندگانشان صـورت مـی  حساب آنهایی که بهبه بزه
باشـند مگـر   هایشان ازنظر کیفري مسئول نمیهمه، شوراهاي محلی و گروهبااین. باشندول میئمس

توانند موضـوع قـرارداد واگـذاري خـدمات     هایی که مییتهاي ارتکابی در اجراي فعالبراي بزه
-3ي ولیت کیفري اشخاص حقوقی با رعایت مقررات بنـد چهـارم مـاده   ئمس. عمومی واقع شوند

البتــه پــس از .»یســتولیت اشــخاص حقیقــی مباشــر یــا معــاون همــین اعمــال ن ئمســمــانع از121
ت کارفرمـا هـم تـا حـدودي     در کد مجـازات ایـن کشـور، نظریـه مسـئولی     2000اصالحات سال

احتیـاطی یـا تقصـیر کـه توسـط      اي که جـرایم غیرعمـدي ناشـی از بـی    گونهشده است؛ بهپذیرفته
یابنـد، تحـت شـرایطی    مأمورین و مقامات زیردست و در اثر کوتاهی مقامات مافوق ارتکاب می

قـدادي  ك گـودرزي بروجـردي و م  .براي مطالعه بیشـتر ر (انتساب به شخص حقوقی هستند قابل
).به بعد25: 1386

اي کـه  گونـه ؛ بـه )Jefferson 2001: 232(شـده اسـت  هم نظریه مغز متفکر، پذیرفتـه در انگلستان 
رویه مجلس اعیان این است که فقط جرایم نمایندگان اصلی و مقامـات بلندمرتبـه شـخص حقـوقی     

لکـن  ). Beale 2009: 16-19(گذارد؛ مگر در مورد بعضی جـرایم مـادي صـرف    حساب آن میرا به
اي کـه  گونـه اي قرارگرفته اسـت؛ بـه  هاي اخیر، نظریه مسئولیت کارفرما هم موردتوجه ویژهدر سال

اي وضــع شــدند کــه فقــدان نظــارت و پیشــگیري کــافی از صــدمات جــانی را موجــب قـوانین تــازه 
، هـر  عالوه بر اساس نظریـه مسـئولیت ناشـی از عمـل دیگـري     دانند، بهمسئولیت شخص حقوقی می

اي که باشند اگر مرتکب بعضی جرایم مـادي صـرف   یک از کارکنان شخص حقوقی در هر درجه
).Tarelli 2004: 3-5(آورند شوند، مسئولیت شخص حقوقی را به دنبال می

ترتیب که طبق حقوق فـدرال، مسـئولیت   متحده آمریکا، مسئله متفاوت است؛ بدیندر ایاالت
مسـئولیت  . مـوارد بـر اسـاس نظریـه مسـئولیت کارفرمـا اسـت       کیفري اشخاص حقوقی در تمامی 

یافته اسـت و در مـوارد زیـادي عمـل مجرمانـه تمـامی       شدت گسترشکیفري اشخاص حقوقی به
شـرط  به) هاي پایین سازمان قرار داشته باشندهرچند در رده(کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی 

قصـد تـأمین   راي شخص حقوقی و حداقل تا حـدي بـه  وظیفه بکه واقعاً یا ظاهراً در مقام انجاماین
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منافع آن ارتکاب یابد، حتی اگر با سیاست کلـی شـخص حقـوقی مغـایرت داشـته باشـد، بـه نـام         
متحـده حتـی   در ایـاالت . شود و مسئولیت کیفري آن را به دنبال داردشخص حقوقی گذاشته می

از جرم را اتخـاذ کـرده باشـند،    اگر مدیران شخص حقوقی تدابیر الزم و متعارف براي پیشگیري
گونـه افـراط در توسـعه    ایـن ). Beale & Safwat 2005: 113(شوند از مسئولیت کیفري معاف نمی

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی عواقب سـوئی دارد؛ بـدین نحـو کـه چـون اشـخاص حقـوقی        
اسـاس  اتهامات بیگونه راه دفاعی در برابر اتهامات ندارند، مجبورند در برابر دادستانی حتیهیچ

ها براي ادامه فعالیـت شـده   را هم پذیرفته و اقرار به ارتکاب جرم کنند و این موجب دلسردي آن
).387: 1390دلی یوسفیان شوره(برد مرور رونق تولید را از بین میو به

ر هـ ) 1375قانون مجازات اسـالمی  747ماده (اي قانون جرایم رایانه19در قوانین ایران، ماده 
ها بندها مسئولیت کیفـري شـخص حقـوقی    در برخی. صورت توأمان پذیرفته استدو نظریه را به

بـراي مطالعـه   (مطابق نظریه مغز متفکر و در برخی دیگر منطبق بر نظریـه مسـئولیت کارفرماسـت    
).25-26: 1392ك رفیع زاده .بیشتر ر

بـا مقررداشـتن   143اده که محل اصلی بحث ماست، در م1392لکن قانون مجازات اسالمی 
البتـه ایـن نظریـه در مـورد محکومیـت بـه       .ضابطه نمایندگی، نظریه مغز متفکـر را پذیرفتـه اسـت   

شده است، لکن در مورد محکومیت به دیه، مطـابق تبصـره   پذیرفته20هاي تعزیري ماده مجازات
در ایـن مـورد   . ست، نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما موردپذیرش قرارگرفته ا14ماده 

:در این ماده آمده است. هاي اشخاص حقوقی بیشتر بحث شده استمقاله راجع به مجازاتدر 
شخص حقوقی در صورتی داراي مسـئولیت کیفـري اسـت کـه نماینـده قـانونی شـخص        ... «

.»...شودحقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی
کنـد؛ زیـرا تنهـا    ري اشـخاص حقـوقی را محـدود مـی    پذیرش این نظریه دایره مسئولیت کیفـ 

شود، قابل انتسـاب  انجام می) با تفسیري که از آن خواهد آمد(جرایمی که توسط نماینده قانونی 
.به شخص حقوقی است

حال باید دید منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی چیست؟ الزم است براي فهم این مهـم  
نمایندگی در دکتـرین حقـوق مـدنی    . ق مدنی نگاهی بیندازیمبه مفهوم نظریه نمایندگی در حقو

:شده استبدین نحو تعریف
حسـاب شـخص دیگـري    بنام و به) مایندهن(ی نمایندگی عنوانی است که بر مبناي آن شخص«

اي کـه آثـار ناشـی از اعمـال     گونهبه؛کنداقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادي می) اصیل(
).42: 1380آبادي قنواتی خلف(» ودشد مستقیماً متوجه شخص اصیل میحقوقی یا قراردا
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:شودنمایندگی به سه نوع تقسیم می
ایجـاد صـالحیت و اختیـار بـراي     در ایـن نـوع از نماینـدگی،    : نمایندگی قراردادي-نوع اول

.گیردموجب اراده اصیل صورت میشخص نماینده اغلب به
موجـب رأي دادگـاه   گی قضایی در مواردي است کـه بـه  نمایند: نمایندگی قضایی-نوع دوم

.شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی نداردتعیین می
شـود کـه نماینـدگی    مـوردي اطـالق مـی   این قسم نمایندگی بـه : نمایندگی قانونی-نوع سوم

شـده اسـت و لـذا اراده طـرفین در آن نقشـی      بینـی طور مشخص پیشنماینده از اصیل در قانون به
پـدري از صـغیر کـه در اصـطالح قـانون والیـت قهـري نامیـده         مانند نمایندگی پدر و جد؛ندارد

خــاص، نماینــدگی وزرا و رؤســاي برخــی عــالوه بــر ولــی.)م.ق1183و1181مــاده (شــود مــی
ترتیـب از وزارتخانـه، سـازمان، مؤسسـه،     ها، مؤسسـات و نهادهـاي انقالبـی و غیـره را بـه     سازمان

قنـواتی  (انـد معنـی اخـص بـه شـمار آورده    نـوعی نماینـدگی قـانونی بـه    ،بی و غیرهنهادهاي انقال
).22: 1380آبادي خلف

هـا  شود در حقوق مدنی در مورد اشخاص حقوقی، نماینده قانونی بـه رؤسـاي آن  مالحظه می
هـم  1347قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصـوب  125شود؛ عالوه بر آن ماده اطالق می

:داردمیمقرر 
مـدیره بـه او تفـویض شـده اسـت      مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی کـه توسـط هیئـت   «

.»نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد
توان از ایـن تعـاریف در حقـوق مـدنی و تجـارت بـراي مشـخص        رسد میبنابراین به نظر می

قـانون  125البتـه مـاده   . استفاده کـرد 143کردن مفهوم و مصادیق نماینده قانونی مذکور در ماده 
هـاي  در بخش ششم قانون مزبور در مورد شرکت1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

عنوان یک مقرره قانونی و امـاره بـراي تعریـف عنـوان     توان آن را بهسهامی آمده است، لکن می
ارتی و سایر اشخاص حقوقی هاي تج، در مورد دیگر شرکت143نماینده قانونی مذکور در ماده 

.هم مورداستفاده قرارداد
البته عنوان مدیرعامل یا ریـیس از اهمیـت برخـوردار نیسـت؛ بلکـه مهـم شخصـی اسـت کـه          

.کند و اختیارات به او تفویض شده استوظیفه میعنوان نفر اول در شخص حقوقی انجامبه
وســط ارکــانی همچــون دانــیم بســیاري از تصــمیمات و اقــدامات در اشــخاص حقــوقی تمــی

تـوانیم عنـوان نماینـده    شـود؛ حـال آیـا مـی    اتخـاذ مـی  ... امنا، مجمع عمومی و مدیره، هیئتهیئت
توانـد ایـن باشـد کـه وقتـی      ها هم سرایت دهـیم؟ یـک پاسـخ مـی    قانونی مندرج در ماده را به آن
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گونه نتوان توان به شخص حقوقی نسبت داد، چتصمیم اتخاذي و عمل ارتکابی مدیرعامل را می
هـا  مدیره را به شخص حقوقی نسبت داد؟ عنوان مدیر بـه آن عمل ارتکابی ارکانی همچون هیئت

شود و معموالً اختیـارات و وظایفشـان کمتـر از مـدیرعامل نیسـت؛ بنـابراین عنـوان        نیز اطالق می
ت کـه  تـوان بـر ایـن نظـر آورد، آن اسـ     دلیل دیگري هم که می. ها نیز صادق استنماینده بر آن

صورت جمعی و توسـط ایـن نهادهـا گرفتـه     امروزه در بسیاري از اشخاص حقوقی، تصمیمات به
ها را به شخص حقوقی نسبت دهیم، اهـداف  شود و اگر ما نخواهیم جرایم ارتکابی توسط آنمی

هــا اعمــال شناســایی مســئولیت کیفــري اشــخاص حقــوقی تــأمین نخواهــد شــد و بســیاري از آن 
.دهند تا از چنگال قانون بگریزندرا در لواي تصمیمات گروهی انجام میغیرقانونی خودشان 

توان به این سؤال داد، این است که عنوان نماینده قانونی ظهور در مدیر پاسخ دیگري که می
که احراز قصد مجرمانه مضاف به این. چنینی را مدنظر نداشته استگذار ارکانی ایندارد و قانون

دلیـل دیگـر هـم    . گیري دخالت دارند دشوار خواهد بودفراد زیادي در تصمیمدر این موارد که ا
بایسـت بـا   گذار قصد شمول ماده نسبت بـه ایـن مـوارد را داشـت، مـی     که قانونکه درصورتیاین

قـانون  121-2طور کـه در مـاده   کرد، همانها تصریح میبر آن»ارکان«اي همچون آوردن کلمه
.شده استاستفاده»ارکان یا نمایندگان«لمات جزاي فرانسه صراحتاً از ک

باوجوداین ابهام در مفهوم نماینده قانونی، نگارنده بر ایـن بـاور اسـت کـه نظـر اول بـا مبـانی        
گـذار در شناسـایی نهـاد مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی،        حقوقی و انصاف و اهداف قانون

تی از قـانون تجـارت، افـاده حصـر     قـانون اصـالح قسـم   125که مـاده  ویژه آنبه. سازگارتر است
البته نظر دیگر نیـز خـالی از   . کند و صرفاً در مقام برشمردن یکی از مصادیق نمایندگی استنمی

.وجه نیست
کـه درون  بدون اراده شخص حقوقی و بـدون ایـن  ) ممکن است(ذکر است افرادي که شایان

بـه نماینـدگی از شـخص    باشـند و شخص حقوقی باشند، طبق قانون نماینده شـخص حقـوقی مـی   
دهند؛ مانند مدیر تصفیه، هم داخل در عنـوان نماینـده قـانونی مـذکور     حقوقی اقداماتی انجام می

.شان قابل انتساب به شخص حقوقی استدر ماده بوده و جرایم ارتکابی
ممکن است این ایراد گرفته شود که این تفسـیر از نماینـده قـانونی، دامنـه مسـئولیت کیفـري       

کند و خـأل موجـود در قـوانین قبلـی کـه قـانون مجـازات جدیـد         حقوقی را محدود میاشخاص 
بهتر است نماینده قانونی را بدین نحو تفسیر کنیم . کنددرصدد پر کردن آن بوده را برطرف نمی

توانـد ازلحـاظ   کند و اقـداماتش مـی  وظیفه مینظر شخص حقوقی انجامکه هر شخصی که تحت
بنابراین اگر یک کارگر یا کارمند شـخص  تعهد کند را در برگیرد؛حقوقی، شخص حقوقی را م
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حقوقی هم به نام یا در راستاي منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، بایـد شـخص حقـوقی را    
.ازلحاظ کیفري مسئول دانست

کنـد، لکـن   دیده را بیشـتر لحـاظ مـی   در پاسخ باید بگوییم درست است که این تفسیر نفع بزه
عنـوان  . دهـد صول تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم اجازه این تفسـیر را بـه مـا نمـی    نص قانون و ا

هـاي  مانند تمام نظـام شده و در نظام حقوقی این کشور هم بهنماینده قانونی از قانون فرانسه گرفته
گفتـه از نماینـده قـانونی   ماننـد تفسـیر پـیش   اند، تفسیري بهحقوقی که نظریه مغز متفکر را پذیرفته

هـایی کـه نظریـه مسـئولیت مـافوق یـا       تفسیر دیگر از عنوان نماینده قانونی تنهـا در نظـام  . شودمی
.پذیر استاند، امکانمسئولیت کارفرما را پذیرفته

اي قابـل دفـاع باشـد؛ زیـرا     شاید تنظیم مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی بدین نحـو از جنبـه  
صـورت گسـترده بـه مسـئولیت     گـذار بـه  نونآنجا که بحث دیه و جبران خسارت مطرح است، قا

شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسـئولیت مـافوق یـا مسـئولیت کارفرمـا را پذیرفتـه و حقـوق        
گذار هاي تعزیري مطرح است، قانوندیده را مدنظر داشته است؛ لکن آنجا که بحث مجازاتبزه

ینـده قـانونی شـخص    مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی را محدود به موردي کرده است کـه نما 
جرم را به نام یا در راستاي منافع شـخص حقـوقی انجـام    ) با همین تفسیري که از آن شد(حقوقی 

گذار از گسـترش بیشـتر مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی جلـوگیري        ترتیب قانونبدین. دهد
سـال از  گذار فرانسوي پس از گذشت چندمانند قانونگذار ایرانی هم بهشاید قانون. نموده است

زمان اجراي این قانون، احسـاس نیـاز نمایـد و در بعضـی از جـرایم، نظریـه مسـئولیت مـافوق یـا          
.مسئولیت کارفرما را جایگزین نظریه مغز متفکر کند

شرط دیگـر تحقـق مسـئولیت کیفـري شـخص حقـوقی آن اسـت کـه نماینـده قـانونی جـرم            
.انجام دهدشخص حقوقی »در راستاي منافع«یا »به نام«ارتکابی را 

کـه نماینـده قـانونی عمـل را رسـماً و عمـالً از       شخص حقوقی یعنـی ایـن  »به نام«انجام وظیفه 
اي کـه از  مثال مدیر شرکت در معاملهعنوانطرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود؛ به

در بنابراین اگـر نماینـده   برداري از طرف معامله شود؛دهد، مرتکب کالهطرف شرکت انجام می
برداري یا هر جرم دیگري بشـود تنهـا خـود    دهد، مرتکب کالهاي که به نام خود انجام میمعامله

.مسئول بوده و مسئولیت کیفري شخص حقوقی را در پی نخواهد داشت
اي کـه  شخص حقوقی بدین معناست که نماینده مثالً در معامله»در راستاي منافع«انجام رفتار 

که شـخص حقـوقی بـه    ا در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی و براي اینرا بدهد جرمی انجام می
تواند جنبه مادي یا معنوي، قطعی یا احتمالی و مسـتقیم  این نفع و فایده می. نفعی برسد انجام دهد
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کننده یک شرکت بـه ضـرر شـرکت    که ادارهمثال هنگامی هم عنوانیا غیرمستقیم داشته باشد؛ به
کند، شرکت مذکور مرتکب جرم شده اسـت  غیرواقعی و نشر اکاذیب میرقیب اقدام به تبلیغات 

بنابراین اگر نماینده جـرم ارتکـابی را فقـط بـراي بـه منفعـت رسـیدن        ؛)145: 1387االمینی روح(
خویش انجام دهد، تنها خود وي مسئول بوده و شخص حقوقی به جرم ارتکابی محکوم نخواهـد  

شخص حقوقی آن موقع دشوار خواهد بود که جـرم  تشخیص وجود مسئولیت کیفري براي. شد
بـه نظـر   . ارتکابی در جهت منافع اقلیت اعضاء شخص حقوقی نه در جهـت منـافع اکثریـت باشـد    

رسد در این مورد، جرم در راستاي منافع شخص حقوقی محسـوب نخواهـد شـد و مسـئولیت     می
در راستاي منافع شـخص  باید توجه داشت که . کیفري شخص حقوقی را به دنبال نخواهد داشت

حقوقی مرتکب جرم شدن به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعـی هـم   
که عمل ازلحاظ عرفی در راستاي شخص حقـوقی تلقـی شـود، مسـئولیت     برده باشد، بلکه همین

.کیفري آن را در پی خواهد داشت
ه است؛ بنابراین صرف وجود یکی از ایـن  استفاده کرد»یا«که ماده از لفظ توجه آننکته قابل

لذا اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقـوقی ولـی   . دو شرط کافی است
در جهت منفعت خود مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وي برسد، شـخص حقـوقی مسـئولیت    

شـخص  از طـرف دیگـر اگـر عمـل ارتکـابی در جهـت نفـع رسـاندن بـه         . کیفري خواهد داشت
شده باشـد، بـاز شـخص حقـوقی ازلحـاظ کیفـري       حقوقی باشد، ولی به جهتی بانام نماینده انجام

.مسئول خواهد بود
باید توجه داشت که اگر نماینده قانونی شخص حقـوقی از حـدود و اختیـارات خـود تجـاوز      

تـوان بـراي شـخص حقـوقی مسـئولیت     کند، تنها نماینده، مسئولیت کیفري خواهد داشت و نمـی 
البتـه محـدود کـردن مسـئولیت     ). طرح استاین بحث در حقوق مدنی هم قابل(کیفري قائل شد 

کیفري شخص حقوقی به مواردي که نماینده در حدود وظایف محـول شـده عمـل کـرده باشـد      
.میدان را براي فرار شخص حقوقی از مسئولیت کیفري بازخواهد کرد

یفـري شـخص حقـوقی نـافی مسـئولیت      آن اسـت کـه مسـئولیت ک   143نکته مذکور در ماده 
کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود و در این موارد، قاعـده تعـدد مسـئولیت حـاکم     

ارکان جـرم اعـم از مـادي و معنـوي کـه در قـانون آمـده اسـت، از سـوي          ابتدا باید تمامی . است
شـخص حقـوقی هـم    نماینده قانونی احراز شود و جرم وي اثبات گردد تا بتوانیم این جـرم را بـه  

هـاي  ترتیب هم نماینده قانونی مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازاتبدین. منتسب بدانیم
.شوندمقرر قانونی خود محکوم می
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جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی. 1-2
صـورت کلـی   ایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفري بـه قانون مجازات اسالمی 143در ماده 

که توسط این اشخاص قابـل ارتکـاب اسـت، احصـاء نشـده و ظـاهراً قاعـده        می ذکرشده و جرای
تـوان برخـی از   تـر مـی  لکن با بررسـی عمیـق  . مسئولیت کیفري عام موردپذیرش قرارگرفته است

گذار جرایم را با قانون. جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی جدا کرد
بنـدي کـرده اسـت،    هاي مختلف قانون مجازات اسالمی تقسـیم بها در کتاتوجه به مجازات آن

اعمـال بـر اشـخاص حقـوقی ذکـر      هـاي قابـل  ، جزء مجـازات 20و ماده 14حدود در تبصره ماده 
بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جـرایم قابـل ارتکـاب توسـط اشـخاص حقـوقی       اند؛نشده

هـاي  این امر با توجه بـه ماهیـت فردمدارانـه جـرایم موجـب حـد و مجـازات       . خارج خواهند بود
.طبیعی است...) رجم، قتل، شالق و(ها اعمال بر آنقابل

حقیقـی  یک سؤال ممکـن اسـت مطـرح شـود کـه در فـرض سـقوط مجـازات حـد شـخص           
توان شخص حقوقی را به دلیل ارتکاب جرم حـدي محکـوم کـرد؟    مرتکب جرم، آیا بازهم نمی

هاي مجازات حد شویم، پـس از سـقوط مجـازات    اگر وارد مصادیق ساقط کنندهرسد به نظر می
شود و مصـداقی وجـود   شود و از مجازات رها میبار نمی، مجازات دیگري بر اوحقیقیشخص

بار شود تـا بـدین نتیجـه برسـیم کـه      سقوط مجازات حد، مجازات تعزیري بر اوندارد که پس از 
هاي ماده مانند دیگر جرایم، شخص را به مجازاتاگر شخص حقوقی مرتکب جرم باشد، باید به

114مثال یکی از موارد سقوط حد، در صـورت توبـه هسـت کـه مـاده      عنوانبه. محکوم کرد20
مشـخص اسـت کـه بـا توبـه      . هاي آن مربوط به این مـورد اسـت  قانون مجازات اسالمی و تبصره

بنـابراین دلیلـی وجـود نـدارد کـه      ؛شـود کلی ساقط مـی باوجود شرایط مقرر در ماده، مجازات به
هسـت  114مـاده  2تنها یک مورد در تبصره .بتوانیم شخص حقوقی را به مجازات محکوم کنیم

در مـورد ایـن تبصـره    . شـود تحمیل مـی که با سقوط مجازات حدي، مجازات تعزیري بر شخص
اگر شخص حقیقی مرتکب جرم زنا و لواط با شرایط مقرر در تبصره، توبه کند و مجـازات او از  
حدي به تعزیري تقلیل یابـد، محتمـل اسـت کـه بتـوان شـخص حقـوقی را هـم محکـوم کـرد و           

استدالل نمـود کـه   توانهرچند از جهت دیگر هم می. را بر او تحمیل کرد20هاي ماده مجازات
شـان قابـل انتسـاب بـه     چنین جرایمی با توجـه بـه ماهیـت فردمدارانـه    ،نظر از نوع مجازاتصرف

.شخص حقوقی نیستند

مثال یک شرکتی براي انجام عمل غیرقانونی همچون عنوانممکن است گفته شود که اگر به
وان شرکت را به ارتکاب همـین  قوادي تشکیل گردد و در این زمینه فعالیت نماید، چرا نباید و نت
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محکوم نمـود، مـثالً آن را منحـل کـرد؟ ضـمن      20هاي مذکور در ماده جرم به یکی از مجازات
لکـن پیـرو   . هـا خـارج نکـرده اسـت    گذار هم جرایم حدي را از شمول این مجازاتکه قانوناین

آمـده  14ه مـاده  طـور کـه در تبصـر   توان گفت که هماندیدگاه اول و در پاسخ به این دالیل می
باشند و طبیعی اسـت کـه   هاي تعزیري میاز نوع مجازات20هاي مذکور در ماده است، مجازات

20در صـدر مـاده   . رودمجازات تعزیري براي جرم تعزیري و نه جرایم مستوجب حد به کار مـی 
ا بـه  بـار آن، مرتکـب ر  شدت جرم ارتکابی و نتـایج زیـان  هم مقررشده است که قاضی با توجه به

دانیم که جرایم حدي در قانون مجازات ما از طرفی می. نمایدها محکوم مییکی از این مجازات
مثال مجرمین این جـرایم تنهـا   عنوانپذیري را دارد؛ بهتابع نظام خاصی است که کمترین انعطاف

ن تـوان مجـازات دیگـري همچـو    هاي مقرر قانونی و فقهی محکوم گردند و نمیباید به مجازات
کـه در تعیـین مجـازات ایـن جـرایم،      ضمن ایـن . ها اعمال کردرا بر آن20موارد مذکور در ماده 

بـار حاصـله و امـوري از ایـن قبیـل هـیچ تـأثیري نـدارد؛        شدت جرم ارتکابی و میزان نتایج زیـان 
بنابراین امکان محکوم نمودن اشـخاص حقـوقی بـه ایـن جـرایم، در نظـام حقـوق کیفـري ایـران          

طبیعی است که در چنین موردي دادگاه، اشخاص حقیقی مرتکب جرایم حـدي را  . دوجود ندار
توانـد  نمایـد و شـخص حقـوقی دخیـل در جـرم را هـم مـی       به مجازات مقرر قانونی محکـوم مـی  

موجـب  عنوان مجازات تکمیلی براي شخص حقیقی، توقیف نموده و یا بـه و به23موجب ماده به
البتـه بـا توجـه بـه تعزیـري بـودن مجـازات        . کاب جرم ضبط نمایـد عنوان وسیله ارتو به215ماده 

ــه معاونــت در ایــن جــرایم محکــوم گشــته و یکــی از   معاونــت؛ اشــخاص حقــوقی مــی  تواننــد ب
.را تحمل نمایند20هاي مندرج در ماده مجازات

توان به شخص حقوقی منتسب نمـود؟  که آیا جنایات عمدي را میطرح اینحال پرسش قابل
م که تصور ارتکاب جنایت عمدي از طرف شخص حقوقی اگرچه سـخت، ولـی ممکـن    دانیمی
نماید؛ بدین ترتیب کـه نماینـده قـانونی شـخص حقـوقی در راسـتاي منـافع شـخص حقـوقی          می

که اساساً شـخص حقـوقی بـا ایـن هـدف      مرتکب جنایت عمدي نسبت به کسی شود یا حتی این
گفته در مورد جـرایم مسـتوجب حـد    مشکل پیشاز طرفی در مورد این جرایم. شده باشدتشکیل

ها مشخص اسـت و امکـان تحمیـل مجـازاتی بـر      در جرایم مستوجب حد، مجازات. وجود ندارد
هاي حدي مذکور در قانون وجود ندارد و در نام غیر منعطف ایـن  جز مجازاتشخص حقوقی به

در نـوع یـا میـزان    اي مرتبط با شخص مجـرم یـا نحـوه ارتکـاب جـرم     جرایم، کیفیت یا مشخصه
لکن در مورد جنایات عمدي مواردي وجود دارد که امکـان اجـراي   . مجازات، تأثیرگذار نیست

قـانون مجـازات   614و 612در ایـن مـوارد مطـابق مـواد     . بـرد قصاص علیه مرتکب را از بین مـی 
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جـاي قصـاص بـه حـبس تعزیـري محکـوم       ، مرتکـب جنایـت عمـدي بـه    1375اسالمی مصـوب  
ابراین اگرچه قصاص مجازات اولیه و اصلی در برابر جنایات عمدي است، لکن تنهـا  بنگردد؛می

بدیهی است هنگام تعیین مجـازات تعزیـري بـراي    . اعمال در برابر این جرایم نیستمجازات قابل
اعمـال خواهـد بـود؛   هـاي تعزیـري قابـل   جنایات عمدي، تمامی کیفیات مؤثر در تعیین مجـازات 

که جنایت عمدي قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجـه بـه غیرقابـل    بنابراین در مواردي 
، شـخص  614و 612تـوان بـا وحـدت مـالك از مـواد      اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، می

طبیعی است با توجه به غیرقابل تحمیل بودن مجازات حـبس بـر   . حقوقی را به تعزیر محکوم کرد
. اسـت 20قـوقی، از تعزیـرات منـدرج در مـاده     اعمـال بـر شـخص ح   شخص حقوقی، تعزیر قابل

تواند به جرم معاونـت  بدیهی است با توجه به تعزیري بودن مجازات معاونت، شخص حقوقی می
.در جنایات عمدي هم محکوم شود

هسـتند کـه   عمـدي جرایمـی   بنابراین جرایم تعزیـري و قتـل و صـدمات بـدنی عمـدي و غیـر      
بـدیهی اسـت در محـدوده جـرایم     . هـا محکـوم نمـود   آنتوان اشخاص حقوقی را به ارتکاب می

بسـا بعضـی جـرایم بـه علـت ماهیـت       تعزیري هم باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد، چـه 
مثـل  . هـا نباشـند  شان با ماهیت اشخاص حقوقی سـازگار نبـوده و قابـل انتسـاب بـه آن     فردمدارانه

مصوب قانون مجازات اسالمی جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم
.که ماهیتی فردمدارانه دارند1375

ضوابط خاص مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. 2
آنچه در شماره قبل گفته شد حدودي بود که براي مسئولیت کیفري کلیه اشـخاص حقـوقی   

حقـوقی  الرعایه بود؛ لکن ضوابطی هم هست که تنها مخصوص مسئولیت کیفـري اشـخاص   الزم
.حقوق خصوصی است

محدودة زمانی که اشخاص حقـوقی در آن مسـئولیت کیفـري دارنـد، یکـی از ایـن ضـوابط        
هـاي  این موضوع در مورد تمـامی اشـخاص حقـوقی کـاربرد نداشـته و صـرفاً بـر شـرکت        . است

شـوند و بایـد مراحــل و   تجـاري کـه اهـداف سـودجویانه دارنـد و توسـط مؤسسـین تأسـیس مـی         
به تشکیل شرکت را رعایت کنند و نیز هنگام انحـالل مرحلـه تصـفیه را سـپري     تشریفات مربوط
کنـد؛ زیـرا شـرکت در ایـن دو مقطـع زمـانی یعنـی در دوران تشـکیل و بعـد از          کنند، صدق مـی 

. یا فاقـد شخصـیت حقـوقی اسـت یـا شخصـیت حقـوقی کـاملی نـدارد         ) در زمان تصفیه(انحالل 
هـاي فرعـی، محـل    تبدیل شـرکت یـا وضـعیت شـرکت    همچنین وضعیت مواردي مانند ادغام یا 
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در این شماره تالش خواهد شد تمـامی ایـن مـوارد ذیـل سـه      . تردید است که نیاز به بررسی دارد
.شماره، موردبررسی قرار گیرد

مسئولیت کیفري پیش از تشکیل شرکت. 2-1
؛ لکـن  هاي تجاري را معین نکـرده اسـت  قانون تجارت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت

ها از تـاریخی داراي شخصـیت حقـوقی خواهنـد بـود کـه ایجـاد و بـه عبـارت مقـنن           این شرکت
مسئولیت اعمالی کـه قبـل از تشـکیل شـرکت، توسـط مؤسسـین شـرکت کـه         . شده باشندتشکیل

دارند، تحت پوشش شخص حقـوقی انجـام   نمایندگی شخص حقوقی در حال تشکیل را بر عهده
تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، به عهده شخص حقوقی شود، پس از اتمام مراحلمی

اي را انجـام  مثال اگر مؤسسین به اسـم شـرکت در حـال تشـکیل معاملـه     عنوانگردد؛ بهمحول می
دهند یا تعهدي قبول نمایند، شـرکت پـس از تشـکیل، آن معاملـه یـا تعهـد را بـه عهـده گرفتـه و          

حـال فـرض بگیـریم    . قابـل انتسـاب اسـت   هاي تجاري و مدنی آن بـه شـخص حقـوقی   مسئولیت
شده یا تعهدي کـه موردقبـول قرارگرفتـه همـراه بـا عمـل مجرمانـه باشـد، آیـا          اي که انجاممعامله

هم به شخص حقوقی قابل انتساب هست یا فقط مؤسسین مسـئولیت کیفـري   مسئولیت کیفري آن
:توان دادهاي متفاوتی میخواهند داشت؟ به این سؤال پاسخ

اصـل  (هاي دیگر حقوق را به حقوق جزا تسـري داد  هاي رشتهحلان مقررات و راهتونمی.1
کـه پـس از تشـکیل    ایـن . و بـر اسـاس آن مسـئولیت کیفـري مقـرر داشـت      ) استقالل حقوق جـزا 

شـده  شرکت، تعهدات مدنی و تجاري اعمالی کـه در زمـان تشـکیل آن توسـط مؤسسـین انجـام      
شود که مسئولیت کیفري آن تعهـدات را  بر آن نمیکند دلیل است به شخص حقوقی سرایت می

اصـول تفسـیر قـوانین کیفـري هـم اجـازه       . تأسـیس بـدانیم  سرایت به شخص حقوقی تـازه نیز قابل
.دهدگونه تفسیر موسع قوانین را به ما نمیاین
شده در حین تأسیس را با علـم بـه   که شرکت تعهد انجامپس از تشکیل شرکت و هنگامی.2

توان مسئولیت کیفري را قابل انتساب به شـرکت دانسـت   گیرد، میآن بر عهده میمجرمانه بودن
در ایـن  . و درواقع خود شرکت است که با پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جـرم شـده اسـت   

.زمینه تفاوتی میان مسئولیت مدنی و تجاري با مسئولیت کیفري وجود ندارد
ی در حـین رسـیدگی بـه پرونـده، شخصـیت      پاسخ دیگر این است که چنانچه قاضی جزای.3

شـده را بـراي شـخص    توانـد مسـئولیت کیفـري اعمـال انجـام     حقوقی شرکت را احراز کند، مـی 
هـا، قاضـی جزایـی الزامـی بـه      با توجه به استقالل حقوق جـزا از سـایر رشـته   . حقوقی مقرر بدارد
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صورت اضی جزایی باید بهق). 95: 1388اللهی فرج(هاي حقوق ندارد پیروي از قواعد سایر رشته
.دقیق بررسی کند و در صورت لزوم مسئولیت را به زمان انجام عمل مجرمانه هم سرایت دهد

نگارنده معتقد است که پاسخ اول با توجه به استدالالت ذکرشـده و مبـانی و اصـول حقـوق     
ان جـرم محقـق   نماید؛ زیرا در زمان انجام تعهد یا عمـل مجرمانـه، تمـامی ارکـ    تر میجزا، منطقی

که شخصـیت حقـوقی شـرکت در آن زمـان شـکل نگرفتـه       بوده و جرم به وقوع پیوسته، درحالی
شـود و  گیـرد، دیگـر عملـی انجـام نمـی     است و درزمانی که شخصیت حقوقی شرکت شکل می

وجود ابهـام موجـود در مـاده    بااین. گرفته را عطف بماسبق کردتوان شخصیت حقوقی شکلنمی
گـذار وارد میـدان شـده و    گـذارد و جـا دارد کـه قـانون    احکام متنـاقض بـاز مـی   راه را بر صدور

.ابهامات موجود در ماده را برطرف نماید

مسئولیت کیفري شرکت در مدت تسویه. 2-2
دهـد و تـا چـه زمـانی مسـئولیت کیفـري خواهـد        یک شرکت تا چه زمانی ادامـه حیـات مـی   

م دادگـاه، ورشکسـتگی و اضـمحالل آن    حکـ داشت؟ پایان حیـات یـک شـرکت بـا انحـالل بـه      
در . رسد که درهرصورت باید با توجـه بـه منـافع طلبکـاران، دوران تصـفیه را سـپري کنـد       فرامی

لکن شخصیت حقوقی آن در این مرحلـه  . شوددوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل نمی
نـی  سـتوده تهرا (یافتـه اسـت   یک شخصیت کامل نیست؛ بلکـه یـک شخصـیت نـاقص و کـاهش     

مـدیر تصـفیه در مـدت تصـفیه جـایگزین      ). 48: 1389و اسـکینی  136: 1373؛ صفار 203: 1382
حـال اگـر در   . مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا تمام امور مربوط به تصفیه را انجـام دهـد  

شـود  دهـد، مرتکـب جرمـی    این مدت مدیر تصفیه در اعمالی که به نام شخص حقوقی انجام می
دانـیم بـا مـرگ    طـور کـه مـی   قی مسئولیت کیفري خواهد داشت یا خیـر؟ همـان  آیا شخص حقو

هـم اصـل   دلیـل آن . شـود هـا متوقـف مـی   اشخاص حقیقی، تعقیب کیفري و اجراي مجـازات آن 
ها بـه علـت ادامـه داشـتن شخصـیت حقـوقی       ولی در مورد شرکت. هاستبودن مجازاتشخصی

البته . ع تعقیب آن در مدت تصفیه نخواهد شدشرکت تا پایان عملیات تصفیه، انحالل شرکت مان
باید توجه داشت که ادامه شخصیت حقوقی شرکت پس از انحالل به دلیل ضرورت تصفیه امور 
شرکت است و لذا تنها اگر جرم ارتکابی در ارتباط با اعمالی باشـد کـه مربـوط بـه امـور تصـفیه       

منظـور حفـظ   ی اسـت بـه  طبیعـ . است، شخص حقوقی همچنان مسئولیت کیفـري خواهـد داشـت   
حقوق طلبکاران اگـر شـخص حقـوقی پـیش از انحـالل بـه مجـازات جـزاي نقـدي یـا مصـادره            

تا پایان عملیات تصفیه بـه تـأخیر خواهـد    شده باشد، در صورت عدم اجرا تا زمان انحاللمحکوم
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:داردقانون جزاي فرانسه نیز مقرر می133-1در این مورد ماده . افتاد
و مصادره بعد از انحـالل شـخص حقـوقی تـا پایـان عملیـات تصـفیه بـه         ... ه وصول جریم... «

.»افتدتأخیر می

مسئولیت کیفري شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسـئولیت کیفـري اشـخاص    . 2-3
حقوقی فرعی

. هاي ادغام و تبدیل شـرکت اسـت  دو حالت دیگري که به انحالل شرکت شبیه است، حالت
شود که یک شرکت، شرکت دیگري را در خـود حـل   وقتی حاصل میادغام دو یا چند شرکت 

منظـور  . آیـد ها به وجود میشده و شرکت جدیدي از آنکند یا دو یا چند شرکت در هم حلمی
از تبدیل شرکت نیز این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجـاد شخصـیت حقـوقی    

مثال شرکت سـهامی خـاص بـا حفـظ     عنوانجدید براي آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ به
شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا شرکت تضـامنی بـه شـرکت سـهامی     

تصور است که در شرکت، پـس از ارتکـاب جـرم و قبـل از     حال قابل. عام یا خاص تبدیل گردد
؟ در مـورد  صدور حکم قطعی ادغام یا تبدیل رخ دهد، آیا مسئولیت کیفري همچنان پابرجاسـت 

ادغام باید گفت که در قوانین ایـران مقـررات منظمـی در مـورد نظـام حقـوقی حـاکم بـر ادغـام          
هاي سابق امحاء و شـرکت  که درنتیجه ادغام، شرکتها وجود ندارد، لکن با توجه به اینشرکت

جدیدي ایجاد خواهد شد، عدم مسئولیت کیفري شرکت جدید در برابر رفتار مجرمانه هـر یـک   
هـا از  توانـد مفـري بـراي شـرکت    البتـه ایـن امـر مـی    . نمایـد ها پیش از ادغام موجه مـی شرکتاز 

مسئولیت کیفري باشد؛ بدین نحـو کـه مؤسسـین شـرکت پـس از ارتکـاب جـرم بـراي گریـز از          
امـا الزم اسـت بـراي جلـوگیري از ایـن      مسئولیت، دست به ادغام شرکت با شرکتی دیگر بزنند؛

البته طبیعی است در مورد سـایر اشـخاص حقـوقی    (گذار اندیشیده شود نامر، تدبیري توسط قانو
).تصور استهم ادغام قابل

تغییر تعهـدات شـرکت پـس از    که حقوقدانان به عدمها، با توجه به آندر مورد تبدیل شرکت
اند، موجه است که تبدیل شرکت مانعی براي مسئولیت کیفـري شـناخته   تبدیل ابراز عقیده نموده

.نشود
گـاه  . مورد دیگري که در قانون مبهم است، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی فرعـی اسـت  

گـردد و  یک شرکت فرعی در گروه شرکت یا وابسته به شرکت مادر مرتکب رفتار مجرمانه می
شود که مسئولیت کیفري در قبال آن رفتـار مجرمانـه متوجـه شـرکت     موجب طرح این سؤال می
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شـرکت مـادر؟ برخـی بـا ایـن اسـتدالل کـه شـرکت فرعـی فاقـد           فرعی است یا گروه شرکت و
اختیارات الزم و مقهور سلطه گـروه شـرکت یـا شـرکت مـادر اسـت، عمـل آن را فاقـد وصـف          

برخی دیگـر بـر ایـن    . دانندمجرمانه دانسته و مسئولیت را متوجه گروه شرکت یا شرکت مادر می
سـاز  اخـذ تصـمیمات کلـی زمینـه    باورند که شرکت فرعی مباشر جـرم اسـت و شـرکت مـادر بـا     

گـروه سـوم   . ارتکاب جرم توسط شرکت فرعی است و بنابراین هر دو مسـئولیت کیفـري دارنـد   
گویند که هر شرکت در یک گروه شرکت از ماهیت قانونی مسـتقل برخـوردار اسـت و لـذا     می

ولیت تنهـایی مسـئ  یک شرکت فرعی در گروه شرکت، معموالً در برابر رفتـار مجرمانـه خـود بـه    
.دارد

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی حقوق عمومیاتیمستثن.3
اشـخاص حقـوقی در نظـر گرفتـه     مسئولیت کیفري را به شکل عام و بـراي تمـامی   143ماده 

است و درواقع پیرو اصل برابري اشخاص در برابر قـانون، همـه اشـخاص را ازلحـاظ کیفـري در      
رکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمـومی، تصـور   لکن طبع و کا. داندمقابل قانون مسئول می

هاي مذکور در ، مجازات20گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده ها را سخت میمجازات شدن آن
برخی از اشخاص . اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته استاین ماده را در بعضی موارد، قابل

لیت کیفري اشخاص حقـوقی مسـتثنا   هم هستند که اگرچه از شمول مسئوحقوقی حقوق عمومی 
پـس از بررسـی   . هـا را از ایـن قاعـده مسـتثنا دانسـت     تـوان آن طـور ضـمنی مـی   اند، لکن بـه نشده

اي هم به مستثناي ضـمنی ایـن قاعـده خـواهیم     ، اشاره20مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 
.داشت

مسـئولیت کیفـري اشـخاص    بعضی از موارد را بدین نحو، صـراحتاً از شـمول  20تبصره ماده 
:حقوقی مستثنا کرده است

مجازات موضوع این مـاده، در مـورد اشـخاص حقـوقی دولتـی و یـا عمـومی غیردولتـی در         «
.»شودکنند، اعمال نمیمواردي که اعمال حاکمیت می

براي فهم دقیق این تبصره الزم است دو نکته مذکور در آن روشـن شـود؛ اشـخاص حقـوقی     
.موارد اعمال حاکمیتمذکور در ماده و 

در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقـوق  
:عمومی در این ماده احصاء شده است

هـاي دولتـی   منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت. دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است
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اشــخاص و تمــامی » 1386قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري مصــوب «4و 2مــذکور در مــواد 
و البتـه  (شـود  سرمایه و سهام آن از طریـق منـابع دولتـی تـأمین مـی     % 50دیگري است که بیش از 

. اسـت ... هاي دولتی و هاي دولتی، دانشگاهاعم از بانک) شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد
) سی کشـور مجموعه حاکمیت سیا(باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معناي عام خود 

.کاررفته استبه
طور که در مبحث اول این همان(دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن 

قـانون  «3و مـاده  » 1366قـانون محاسـبات عمـومی کشـور مصـوب      «5در مـاده  ) فصل گفته شـد 
شـهر  ذکرشده است و مصادیق آن شـوراهاي اسـالمی   » 1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

قانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومی غیردولتـی مصـوب       «ا و موارد دیگري که در و روست
.آمده، است» 1373

طـورکلی از مسـئولیت   اشـخاص مـذکور در مـاده بـه    . نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است
کننــد از ایــن امتیــاز کیفــري معــاف نیســتند؛ بلکــه تنهــا در مــواردي کــه اعمــال حاکمیــت مــی  

ر از اعمال حاکمیت، مـواردي اسـت کـه اشـخاص حقـوقی حقـوق عمـومی،        منظو. برخوردارند
هـا بـه   وسـیله آن باشند و بـه ها، حاکم و قدرت مطلق میدهند که در انجام آناعمالی را انجام می

قـانون مـدیریت   8مـاده  . کنند و این اعمال قابل تفویض نیسـتند دهند و تحکم میمردم فرمان می
ر حـاکمیتی را تعریـف نمـوده و مصـادیق آن را بیـان کـرده       امو1386خدمات کشوري مصوب 

، مصـادیق  »از قبیـل «لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، بـا آوردن عبـارت   . است
صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست بـاوجوداین مصـادیق   امور حاکمیتی را به

!تلقی شود؟متعدد، چه امور دیگري ممکن است، حاکمیتی 
گري، اموري هسـتند کـه   امور تصدي. گري قرار دارنددر مقابل امور حاکمیتی، امور تصدي

مانند اشخاص حقـوقی حقـوق خصوصـی و اشـخاص حقیقـی      اشخاص حقوقی حقوق عمومی به
کننـد، منـافع آن لزومـاً بـه     ها اعمال قدرت و تحکـم نمـی  دارند، در انجام آنانجام آن را به عهده

رسد و قابل تفویض به اشـخاص حقـوقی حقـوق خصوصـی و اشـخاص حقیقـی       ه نمیهمه جامع
قـوانین معمـوالً   ... . ونقـل بازرگـانی، مسـکن و    باشند؛ مانند امور صـنعتی، کشـاورزي، حمـل   می

گـري منـع کـرده و تشـویق بـه      دولت و نهادهاي دولتی را تا جایی که امکان دارد از امور تصدي
قـانون مـدیریت خـدمات    13ك بـه مـاده   .ر(نماینـد  وصـی مـی  واگذاري این امور به بخـش خص 

).1386کشوري مصوب
و مـوارد اعمـال   20پس از مشخص شدن مفهوم و مصادیق اشخاص مذکور در تبصـره مـاده   



166
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

توان اذعان داشـت، در مـواردي کـه اشـخاص حقـوقی دولتـی و       حاکمیت که در ماده آمده، می
باشـند و  دهند از مسئولیت کیفري معـاف مـی  ام مینهادهاي عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انج

گـري مشـغول بـه فعالیـت باشـند، مشـمول قاعـده کلـی         تنها در مواردي که درزمینه امور تصـدي 
.مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی خواهند بود

قـانون مجـازات   20در قانون جزاي فرانسه، معافیتی مشـابه معافیـت مـذکور در تبصـره مـاده      
قـانون جـزاي ایـن کشـور     121-2ماده . شده استسات عمومی در نظر گرفتهاسالمی، براي مؤس

دار انجــام خــدمات عمــومی غیرقابــل واگــذاري  دارد، مؤسســات عمــومی کــه عهــدهمقــرر مــی
اللهـی  فـرج (باشند هستند، از قلمرو مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مستثنا مینمایندگی به غیر

).1376و کوشا و شاملو 3-131: 1388
هـا مصـوب   کشـی شـرکت  مثال در قانون قتل غیر عمـد و آدم عنوانهم بهر حقوق انگلستاند

یـا  2نسبت به اقدامات و تصمیماتی که مرتبط با سیاست اجتماعی1مراجع دولتی و عمومی2007
اسـت، از وظیفـه مراقبـت    4هـاي قـانونی  یا مرتبط با بازرسـی 3وظایفی است که در انحصار دولت

اي باشـد  که وظیفهباشند، مگر اینمذکور و درنتیجه از مسئولیت کیفري معاف میمقرر در قانون
.عنوان متصرف امالك و اعیان دارندعنوان کارفرما نسبت به کارکنان خود یا بهکه به

مجموعـه حاکمیـت سیاسـی    (، دولـت  20در کنار استثنائات صریح مـذکور در تبصـره مـاده    
طـور ضـمنی از شـمول مسـئولیت کیفـري      اصی دانست که بـه توان ازجمله اشخرا هم می) کشور

تصور این موضوع سـخت اسـت، دولـت کـه خـود، انحصـار حـق        . اشخاص حقوقی خارج است
دولت، مانع از اصل حاکمیت و قدرت عمومی . مجازات کردن را دارد، خویش را مجازات کند

).39-42: 1392زاده ك رفیع.براي مطالعه بیشتر در این زمینه ر(این امر است 
صـراحت  بـه ) ازاین ذکر شـد عالوه بر استثنایی که پیش(قانون جزاي فرانسه هم 121-2ماده 

.دولت را از قلمرو مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مستثنا نموده است
صـورت صـریح و ضـمنی مسـتثنا     که اشخاصی که اشاره شد بـه آخرین نکته در این گفتار آن

باشـند و ازلحـاظ امکـان    معـاف مـی  20اي تعزیـري مـذکور در مـاده    هـ اند، تنها از مجـازات شده
.خواهند بود14محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده 

1. Public Authority
2. Public Policy
3. Exclusively Public Functions
4. Statutory Inspections
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گیرينتیجه
قانون مجازات اسالمی، با قراردادن مسئولیت کیفري اشـخاص  143گذار ایران در ماده قانون

گـذار در  قـانون . رت مضـیق پذیرفتـه اسـت   صـو حقوقی بر اساس نظریه مغز متفکر، این نهاد را به
البتـه پـذیرش   . تحت تأثیر قانون جزاي فرانسـه بـوده اسـت   143پذیرش این نهاد و در تنظیم ماده 

گـذار موسـع   هاي تعزیري است؛ لکن در مورد دیه، قانوننظریه مغز متفکر تنها در مورد مجازات
فوق یـا مسـئولیت کارفرمـا را لحـاظ     نوعی نظریه دیگر یعنی نظریـه مسـئولیت مـا   عمل کرده و به

بـا توجـه بـه    . گذار در این زمینه قابل دفاع باشدرسد درمجموع رویه قانونبه نظر می. کرده است
حال نهاد مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قـانون مجـازات اسـالمی نبـوده اسـت،      که تابهاین

دیه و خسـارت در میـان اسـت،   هاي تعزیري بااحتیاط عمل شده و آنجا که پايدرزمینه مجازات
آنچـه قابـل   . دست قاضی را براي صدور حکم به محکومیت شخص حقوقی بـاز گذاشـته اسـت   

که قانون مجازات اسالمی در مواد مربوطه در این زمینه ابهامات و اجمـاالتی دارد  ایراد است، آن
قـداماتی انجـام   رود در جهـت رفـع ایـن نـواقص ا    لذا انتظار مـی . کندکه عمل به آن را سخت می

.شود
گذار بـا مسـتثنا کـردن دولـت، اشـخاص حقـوقی دولتـی و نهادهـاي         از جهتی دیگر نیز قانون

عمومی غیردولتی از شمول مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی، دایره این نهـاد را محـدود نمـوده    
یـر  این استثنائات نیز در حقوق جزاي کشورهاي مختلف معمول بوده و عموماً بـه دالیـل ز  . است

:شودانجام می
. اول، اقتدار و حاکمیت اشخاص حقـوقی حقـوق عمـومی در زمـان انجـام اعمـال حـاکمیتی       

مجازات کردن دولت و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی موجب تحقیر حاکمیت و کاهش 
.شودقدرت سیاسی کشور می

ی خدمات اشخاص حقوقی حقوق عموم. گناهدیدن جامعه و افراد بیدوم، جلوگیري از زیان
شـان شـده و زیـان    وظیفـه دهند، مجازات ایـن اشـخاص موجـب خلـل در انجـام     عمومی ارائه می
.کنددیدگان از جرم وارد میمضاعفی به زیان
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