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 حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت قبال در ایران نگذار قانو موضع

 

, دکتر سارا ادیبیحمیرا زنگنه چکنی  

 

 

 گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران

  گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران )نویسنده مسؤل(

 

 
 

 

تحلیلی  -حاضر با عنوان موضع قانونگذار ایران در قبال مسولیت کیفری اشخاص حقوقی با روش توصیفیمقاله  چکیده :

 جمله از حقوقی اشخاص های مسئولیتماهیت و  به بررسی مراحل مسولیت کیفری در طی سه مقطع زمانی می پردازد .

 می سر به مسئولیت این پذیرش تکاپوی در که نظامهایی از دسته آن .است حقوقی نظامهای همه پرمناقشه موضوعات

 به جرم انتساب چگونگی خصوص در مخالفان سوی از مطروحه شبهات برابر در کنندهای قانع پاسخ ناگزیرند برند،

 چه و ارتکاب قابل اشخاص این سوی از جرایمی چه که کنند مشخص همچنین .باشند داشته حقوقی اشخاص

 هایی دغدغه دیگر از دادرسی آیین موانع و مجازاتها بودن شخصی اصلی نقض است؟ اعمال قابل آنان علیه مجازاتهایی

 را مسئولیت این پذیرش نگردد، اندیشیده آن برای عملی راهکار و نشود داده آن به کنندهای قانع پاسخ تا که است

 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت پذیرش جنبش به پیش مدتها از که هایی نظام از دسته آن .ساخت خواهد دشوار

 توسیع و مسئولیت این پذیرش آثار زمینه در نمودهاند تثبیت خود کیفری قوانین مجموعه در را آن جایگاه و پیوسته

 در ایران حقوقی نظام .میبرند بهسر تکاپو در همچنان اجراها، ضمانت به بخشی تنوع در نیز و جرایم عموم به آن دامنه

 دغدغه  یک عنوان به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت به نسبت هیچگاه ، 1388 الی 1304طوالنی سالهای خالل

 به نسبت روشمند غیر و موردی استثنایی، صورت به آنکه جز برنیامد؛ آن قاعدهمندسازی مقام در و ننگریست اصلی

در  ای رایانه جرایم قانون تصویب با اینکه تا داد؛ آن پذیرش به تن حقوقی اشخاص از برخی سوی از جرایم برخی ارتکاب

 قبال در حقوقی اشخاص کیفری  مسئولیت نمودن قاعدهمند و بخشیدن رسمیت جهت در گام اولین ، 1385تاریخ

 عام صورت به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت اسالمی، مجازات قانون تصویب با سپس .شد برداشته رایانهای جرایم

 به نسبت گذار قانون باالی درك از نشان حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیت فراگیر پذیرش تردید، بی .شد پذیرفته

بحث پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، یکی از نکات مهمی  .دارد اشخاص این جرمشناسی و قضایی واقعیت

های حلراهاست که پیوسته محل اختالف نظر بوده است. فقدان راهکاری مشترك موجب شده تا کشورهای مختلف 

 شوند. های همسانی را بکار نگیرند و گاه در دامن افراط یا تفریط گرفتارها رویهمتفاوتی را اتخاذ نمایند و دادگاه

 مسؤلیت کیفری؛ اشخاص حقوقی؛ جرایم رایانه ای، کلید واژه:
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 مقدمه:

 حقوقی نظام در قاعده یک عنوان به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت پذیرش که میدهد نشان خوبی به ذیل زمانی مقطع سه

 تجارت قانون در حقوقی شخصیت عنوان ذکر با قانونگذار .1است گرفته صورت طوالنی فرآیندی یک طی بلکه باره، یک نه ایران

 و استعمال نیز و ( 591 الی 583 مواد) 1311 تجارت قانون در آن قانونی آثار و احکام، قواعد، نظامات، بیان و 1304 مصوب

 1314 و 1313 مصوب مدنی قانون و 1313 مصوب تهران دانشگاه تأسیس اجازه قانون چون قوانینی در مفهوم این توسعه

 شرکتها، دولتی، سازمانهای دولت، چون تشکیالتی و اجتماعات مدنی مسئولیت قاعدهمند پذیرش راه ( 1335 و 1002 مواد)

 همه، این با .گردید 1339 سال در مدنی مسئولیت قانون تصویب به منجر امر این چندانکه نمود؛ هموار را احزاب و بنگاهها

 که دهد می کیفرینشان مختلف قوانین در مداقه .نداشت اشخاص این کیفری مسئولیت با ای مالزمه مسئولیت این پذیرش

 فردمدارانه طبع در میتوان را آن چرایی که است استوارنشده کلی قاعده و اصل یک پایهی بر حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت

  .2کرد جستجو کیفری نظام

 نباید همه، این با .3است کرده را برداشت همین ،"فرد  "به قانونگذار کالم در رفته کار به "شخص  "واژه تعبیر با نیز قضایی رویه

 های مقرره مختلف، ادوار در برعکس، .است بوده بیگانه حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت به نسبت کلی به قانونگذار که پنداشت

 موردی و مصداقی پذیرش به نسبت را مقنن اعتقاد و باور حقوقی، اشخاص دانستن مجرم با که شدند وضع مختلفی و متنوع

                                                           

 خصوصی حقوق حقوقی اشخاص مدنی مسئولیت به راجع آن دوازده ماده و دولت مدنی مسئولیت ناظر قانون این یازده ماده1 

 .است

  23ص پیشین، محمد، اردبیلی،2 

 یکی که این به توجه با عنوان گونه این اکثریت نظر  ( 1380شهریور )اصفهان دادگستري قضایی نشست در نمونه عنوان به3 

 اشخاص که این لحاظ به و باشد می مرتکب است شده : « سوءنیت یا و معنوي عنصر جرم، اساسی عناصر و شرایط از

 جمله از مجازات اجراي چون عالوه به باشند؛ می آنها متصدي حقیقی اشخاص از مستقل اراده فاقد و نبوده ذیشعور حقوقی،

 نمیتوان و بوده غیرممکن حقوقی اشخاص به جرم انتساب از نمیباشد؛ تصور قابل اشخاص اینگونه به نسبت نیز شالق و حبس

 دانست آنها متوجه را کیفري مسئولیت .... ». است کرده تصریح نیز قضایی : « متوجه کیفري مسئولیت

 نشستهاي مجموعه قضاییه، کنند کیفر تحمل نمیتوانند عقالً زیرا نیست؛ حقوقی شخص ». ( قوه تحقیقات و آموزش معاونت

 انتشارات قم، اول، چاپ ،(1 ) اسالمی مجازات قانون مسایل ،(1 )قضایی

 صص ، 1382 قضاییه، قوه تحقیقات و آموزش معاونت -164).

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 542-593، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

    

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

022 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 شایسته را آن مدیران دیگر برخی و حقوقی شخص خود آنها، از برخی که تفاوت این با دهند؛ می نشان آنها، کیفری مسئولیت

  4اند دانسته کیفر تحمل

   5رایانه اي جرایم قبال در حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت پذیرش 

 تا داشت آن بر را قانونگذار مجازی، فضای در آنها تزاید به رو شمار و اینترنتی خدمات ارائه در حقوقی اشخاص پررنگ نقش

 اخالل و تخریب جعل، جاسوسی، غیرمجاز، شنود غیرمجاز، دسترسی چون جرایمی ارتکاب خصوص در را آنان کیفری مسئولیت

 نشر و حیثیت هتک عمومی، اخالق و عفت علیه جرایم کالهبرداری، سرقت، مخابراتی، یا رایانهای سامانههای یا دادهها در

 رایانهای جرایم قانون تصویب با اکاذیب

 مسئولیت همندسازی قاعد راستای در ایران قانونگذاری اقدام اولین مصوبه این وصف، این با .بشناسد رسمیت به 1388 سال در

 به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت شدن تبدیل مانع قانون، این نسبیگری چند هر .میشود محسوب حقوقی اشخاص کیفری

 قابل نخست، گام برداشتن جهت در او اقدام و حوزه این در مقنن تالش وجود، این با شد، الشمول عام و فراگیر قاعده یک

 مجازات قانون در جرایم عموم قبال در مذکور اشخاص مسئولیت پذیرش برای را راه حرکت، این چندانکه .میرسد نظر به تحسین

 اشخاص کیفری مسئولیت نیز قانون همین در البته .ساخت هموار ( 143 و 22 الی 20 مواد و 14 مادة تبصرة) اسالمی

 مقدمه، این با .(تعزیرات 748 و 747 مواد) است گرفته قرار حکم مورد مستقل طور به رایانهای جرایم پیرامون حقوقی

                                                           

 به متعلق اموال ضبط به مربوط واحده ماده :از عبارتند است کرده حقوقی شخص خود متوجه را مجازات که قوانینی جمله از4 

 مصوب دارویی و پزشکی امور مقررات قانون 4 ماده ، 1328 مصوب احزاب

 نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباري بیمه قانون 1 ماده ، 1329 مصوب تأمینی اقدامات قانون 15 ماده ، 1332

 و خوردنی مواد و دارویی و پزشکی امور مقررات قانون 4 ماده ، 1347 مصوب ثالث شخص مقابل در زمینی موتوري

 عبارتند میکند حقوقی شخص مدیران متوجه را مجازات که قوانینی جمله از همچنین .نظام مصلحت 1367 مصوب آشامیدنی

 و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون 8 ماده ، 1348 هنرمندان و مصنفان و ، مؤلفان حقوق از حمایت قانون 28 ماده :از

 1355 مصوب چک صدور قانون 18 ماده ، 1354 مصوب اجتماعی تأمین تنظیم قانون 9 ماده 1352 مصوب صوتی آثار

  5درتاریخ و ماده  56در هاي رایان جرایم قانون .2 /3/ .رسید اسالمی شوراي مجلس تصویب به5  1388

 فصل عنوان با (تعزیرات بخش) اسالمی مجازات قانون ( 782 ) تا ( 729 ) مواد عنوان به قانون این ( 54 ) تا (1 ) مواد

 .گردید اصالح ( 783 ) شماره به ( 729 ) ماده شماره و منظور اي رایانه جرایم
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 ارتکاب قبال در حقوقی شخص مجازات و کیفری مسئولیت تحقق شرایط بررسی دارد، تأمل مجال قسمت این در که موضوعی

 .است موصوف جرایم

 کیفري مسئولیت تحقق شرایط .

 مسئولیت تحقق برای را ذیل شرایط  ای رایانه جرایم قانون ( 19 )مادة  (تعزیرات) اسالمی مجازات قانون ( 747 ) مادة

 .است دانسته الزم کیفری

 جرم بودن رایانه اي .

 بهشمار آنها کیفری مسئولیت تحقق اساسی شرایط جمله از حقوقی اشخاص سوی از ارتکابی جرم داشتن ای رایانه ماهیت

 رایانهای محض جرایم نوع از مربوطه جرم اینکه از اعم .دهد می رخ مجازی فضای در که است جرمی 6ای رایانه جرم .میرود

 ...و جاسوسی سرقت، کالهبرداری، مانند سنتی جرایم موضوع آن تجهیزات و رایانه اینکه یا و کردن ویروسی یا هک مثل باشد،

  .7باشند می خارج بحث این قلمرو از مدارك و اسناد جعل مثل آنهاست ارتکاب واسطه رایانه که جرایمی اساس، این بر .باشد

 کتاب از یکم بخش از ششم فصل در شده احصا جرایم ای، رایانه جرایم از منظور آیا که است آن قسمت این در طرح قابل سؤال

 الکترونیک قانون تجارت چون دیگری های مقرره در مذکور ای رایانه جرایم سایر اینکه یا (تعزیرات اسالمی مجازات قانون پنجم

 13 مادة ، 1382 مصوب

 131 مادة ، 1379 مصوب رایانهای افزارهای نرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت (5

 ای رایانه جرایم عبارت اطالق امر بادی در گرچه میشود؟ شامل نیز را 1382 مصوب مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون (6

 به مربوط فصل که این به توجه با اما کند؛ می تأیید را دوم برداشت ،(تعزیرات) اسالمی مجازات قانون ( 747 ) مادة در مندرج

 پرداخته جرایم از دسته پنج احصا به که قراردارد موصف های مقرره از بخش آن ذیل خود، حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت

                                                           
6 Cyber-Crime 

  1390دانش، گنج انتشارات دوم، چاپ نوري، محمدعلی ترجمهی رایانهاي، جرایم اولریش، زیبر،7 
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 فضای در ارتکابی جرایم گونههای قبال در اجتماعی دفاع سیاست همه، این با میرسد، نظر به صائبتر دوم برداشت 8  است،

 نیز مربوط مقررههای دیگر به وضوح به حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیت به مختص فصل در قانونگذار که دارد اقتضا مجازی

 .نماید جلوگیری متهافت برداشتهای اینگونه بروز از تا نماید اشاره

 حقوقی شخص منافع راستاي در و نام به جرم ارتکاب .

 نمایندگان و اعضاء اگر نتیجه در .یابد ارتکاب آن حساب به جرم میکند، اقتضا حقوقی شخص بر کیفری مسئولیت تحمیل

 حقوقی شخص برای نمیتوانند کنند، اقدام حقوقی شخص ضرر به یا ثالث یاشخص خودشان منافع راستای در حقوقی شخص

 که نفعی کنند، اقدام مزبور شخص منافع جهت در باید حقوقی شخص نمایندگان و اعضا دیگر، سوی از .کنند مسئولیت ایجاد

  .9باشد غیرمستقیم یا مستقیم و احتمالی یا قطعی معنوی، یا مادی میتواند

 انجام حقوقی شخص انتفاع انگیزه به ای رایانه جرم که است آن مهم بلکه نیست، شرط آن یافتن فعلیت و منافع تحقق پس

 ساز سرنوشت عنصر یک عنوان به بلکه بیتأثیر عامل یک عنوان به نه بحث، مورد مسئولیت تحقق در انگیزه بدینترتیب، .شود

 .نماید می جلوه

 مرتکب و نموده اقدام اعطایی اختیارات از فراتر حقوقی شخص مدیران اگر که که است آن خصوص این در طرح قابل پرسش اما

 مدیران اینکه به بسته سؤال این به پاسخ میآوردند؟ بار به کیفری مسئولیت حقوقی شخص برای آیا شوند، رایانهای جرم

 حدود از خارج نماینده اگر قانونی، نمایندگی در اینکه چه بود؛ خواهد متفاوت آن، رکن یا بدانیم حقوقی شخص رانماینده

 .ندارد مسئولیتی هیچ اصیل و برآید خسارت عهده از باید خود ،شود شخصی به ضرر ورود موجب و کند عمل خود اختیارات

 چرا دارد؛ مسئولیت مدیران اختیارات حدود از خارج اعمال قبال در حقوقی شخص مدیران، بودن رکن نظریه پایه بر درحالیکه

 میرسد نظر به .میشود محسوب حقوقی شخص تقصیر آنان تقصیر و بوده حقوقی شخص سازمان و ساختمان جزء مدیران که

 به که مقاماتی وسیله به حقوقی شخص تصمیمات میدارد مقرر که ( 589 ) مادة چون موادی تصویب با ایران تجارت قانون

                                                           

 و رایانهاي هاي سامانه و دادهها تمامیت و صحت علیه جرایم رایانهاي، جاسوسی مجاز، غیر شنود غیرمجاز، دسترسی8 

 رایانه، با مرتبط کالهبرداري و سرقت مخابراتی، و رایانهاي سامانههاي یا دادهها در اخالل و تخریب رایانهاي، جعل مخابراتی

 اکاذیب نشر و حیثیت هتک عمومی، اخالق و عفت علیه جرایم

  1ص پیشین، محمود، االمینی، روح9 
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 الیحۀ  ( 118 )مادة یا10 ایران تجارت قانون از »، شود می گرفته ،دارند تصمیم اتخاذ صالحیت  «اساسنامه، یا قانون موجب

 متعهد را شرکت میکند، منعقد ثالث بااشخاص مدیران که های معامل گونه هر سهامی، شرکتهای در که 1 قسمتی اصالحی

 تأیید را(حقوقی اشخاص )تجاری شرکتهای مدیران بودن رکن نظریه است، دانسته مردود را مدیران اختیار عدم عذر و ساخته

 ارتکابی جرم (تعزیرات )اسالمی مجازات قانون  747 )مادة اینکه توجه با کیفری، حقوق موضع خصوص در اما 11  .کند می

 از .است گرفته قرار توجه مورد مدیریت بودن رکن نظریه میرسد نظر به است، نکرده اختیار چارچوب در اقدام به مقید را مدیران

 اتخاذ با که است قانونگذار بر گیرد؛ قرار تأمل محل متهم نفع به مضیق تفسیر واسطه به منطقی تفسیر این نیست بعید که آنجا

 .زند رقم واحدی رویۀ و نماید مرتفع را موجود ابهام زمینه، این در اصولی حال عین در و صریح موضعی

 جرم مرتکب اوصاف .

 :باشد ذیل اوصاف از یکی به متصف مرتکب که میسازد مسئول را حقوقی شخص زمانی جرم ارتکاب قانونگذار منظر از

 .باشد حقوقی شخص مدیر مرتکب (الف

 است کسی مدیر از منظور . »دارند اشعار می مدیر تعریف مقام در ،(تعزیرات) اسالمی مجازات قانون ( 747 ) مادة (1 ) تبصرة

 جرم، مرتکب بودن شخص مدیر شرط درج با قانونگذار«.دارد را حقوقی شخص بر نظارت با تصمیمگیری یا نمایندگی اختیار که

 شخص اعمال و افکار مدیر، اعمال و افکار نظریه، این وفق گذشت، که شرحی به .است کرده پیروی ثانوی شخصیت نظر از

 نه حقوقی شخص بر توصیف این با .دانست حقوقی شخص هدایتگر اراده و متفکر مغز را مدیر باید پس .میشود محسوب حقوقی

 اما (. 131-1387:126 خدابخشی،) شود قلمداد می آن ارگان مدیر اعتبار، این به و است حاکم اراده وحدت بلکه اراده، تعدد

 را شود می سپرده شخص یک از بیش به حقوقی شخص مدیریت که حالتی تکلیف گذار قانون بود شایسته اینکه ذکر قابل نکته

 گرفت نتیجه باید ،"گیری تصمیم اختیار "ی ضابطه به مذکور مواد اشاره به توجه با رسد می نظر به هرچند .کرد می روشن نیز

 برای آنان از یکی سوی از جرم انجام باشند، داشته گیری تصمیم اختیار تنهایی به کدام هر چنانچه مدیران، تعدد فرض در که

                                                           

 در آنها درباره از است عبارت ماده این متن «  .1 :اقدام و تصمیم اخذ قانون این مقررات موجب به که موضوعاتی درباره جز10 

 این بر مشروط میباشند، شرکت امور اداره براي الزم اختیارات کلیه داراي شرکت مدیران است، عمومی مجامع خاص صالحیت

 تصمیمات موجب به یا اساسنامه در مدیران اختیارات کردن محدود .باشد شرکت موضوع حدود در آنها اقدامات و تصمیمات که

 است یکن لم کأن و باطل ثالث اشخاص مقابل در و بوده معتبر سهام صاحبان و بین مدیران روابط لحاظ از فقط عمومی مجامع

  1صص پیشین، محمد، تفرشی، عیسایی11 
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 اکثریت یا اتفاق به تصمیمات که باشد الزم اساسنامه ضوابط وفق اگر ولی .است کافی حقوقی شخص کیفری مسئولیت تحقق

 او حالت این در که چرا .ساخت خواهد مسئول را مربوطه مدیر شخص صرفاً تصمیم، اتخاذ از قبل جرم ارتکاب شود، گرفته آراء

 تصمیم، اتخاذ از پس اما .گردد تلقی حقوقی شخص اقدام منزله به اقدامش تا شود نمی محسوب حقوقی شخص رکن عنوان به

 نیز نمایندگان خصوص در .کند می کفایت حقوقی شخص کیفری مسئولیت تحقق برای اعضا از یک هر سوی از جرم ارتکاب

 تنهایی به یک هر به آنکه بدون باشد داشته نماینده چند حقوقی شخص اگر که های گون به بود؛ خواهد صادق سخن همین

 مورد در اما .نیست کافی حقوقی شخص کیفری مسئولیت تحقق برای آنها از یکی سوی از جرم انجام باشد، داده عمل اختیار

 فرض بر و نیست مطرح اکثریت حصول و گیری رأی نام به مسألهای آنان وظایف حوزة در اینکه به توجه با گفت، باید ناظران

 شخص تا است کافی آنها، از کدام هر سوی از جرم انجام است، نظارت وظایف ایفای به قادر تنهایی به ناظر هر نفرات، تعدد

 .شود شناخته مسئول حقوقی

 

 حقوقی شخص مدیر دستور به جرم ارتکاب (ب

 و باشد کرده مباشرت تحقق در خود که آن بی کند، منتسب حقوقی شخص به را رایانهای جرم است قادر حقوقی شخص مدیر

 جرم ارتکاب فرمان حقوقی شخص عصبی سلول عنوان به او حالت این در .یابد رتکابا او دستور به منظور، جرم است زمانی آن

 آن موضوع بزه آنکه مگر نیست؛ حقوقی شخص برای کیفری مسئولیت موجد صرف، دستور بنابراین .مینماید صادر دیگری به را

 کیفری مسئولیت بدینسان تا کرده معرفی معنوی فاعل یک قامت در را حقوقی شخص نگذار قانو توصیف، این با .یابد فعلیت

 رایانهای جرم همان مادی فاعل است ضروری موصوف، وضعیت در نماید، می اضافه .سازد آن متوجه را  معاونت حد در نه  کامل

 خاصی جرم دستور، متعلَّقِ آنکه مگر .شد نخواهد حقوقی شخص متوجه مسئوولیتی نه، اگر و رساند ثمر به را مدیر مقصود

 کارمند میرسد، نظر به :گفت باید باشد؟ حقوقی شخص کارمند جرم مباشر که دارد ضرورت آیا سؤال این به پاسخ در .نباشد

 بند .دیگری نه است مطاع آن کارمند برای حقوقی شخص مدیر دستور اداری، مراتب سلسله حسب که زیرا است شرط وی بودن

 مجرمانه اعمال به نسبت مدیر نکردن نظارت یا بودن مطلع از که نیز (تعزیرات) اسالمی مجازات قانون ( 747 ) مادة (ج)

 بوده کارمند به جرم دستوردهنده مدیر که حالتی متعرض و برده نام حقوقی شخص به جرم انتساب دیگر طریق عنوان به کارمند

 .است شده قید مارالذکر مواد (ب بندهای در اخیر فرض حکم که است دلیل این به نمیشود، است

 مدیر نظارت عدم یا اطالع پایه بر حقوقی شخص کارمند سوی از جرم ارتکاب (ج

 توسط رایانهای جرم ارتکاب حقوقی، شخص به جرم انتساب راههای جمله از ،(بحث مورد مواد پ بند و ج بند) قانونگذار منظر از

 ارتکاب پس .باشد یافته تحقق وی نظارت عدم اثر در یا مدیر اطالع با مزبور جرم اینکه به مشروط .است آن کارمندان از یکی
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 است آن سؤال حال .زد نخواهد دامن حقوقی شخص کیفری مسئولیت به مذکور شرایط اجتماع وجود بدون کارمند توسط جرم

 از واکنش بروز امکان اینکه یا میکند کفایت حقوقی شخص نساختن مسئول برای کارمند توسط وقوعجرم از مدیر اطالع صرف که

 میدهد مثبت پاسخ پرسش این به مارالذکر مقرره ظاهر نخست نگاه در است؟ موصوف مسئولیت تحقق دیگر شرط نیز او سوی

 باشد قادر آن اعتبار به که اینروست از مدیر آگاهی و اطالع اثر بایدگفت، ژرفتر نگاهی با اما

 حقوقی شخص شناختن مسئول امر، این بر مدیر توانایی عدم فرض بر و دهد نشان جرم وقوع از ممانعت در را مقتضی واکنش

 .بود نخواهد عادالنه

 جرم ارتکاب به حقوقی شخص فعالیت از بخشی یا تمام تخصیص (د

 و نهد می تأکید انگشت حقوقی شخص فعالیت بر او، نقش و مدیر بر تمرکز جای به اشاره، مورد مواد از بند آخرین در قانونگذار

 است، ذکر شایان .میداند کیفری مسئولیت تحقق دیگر معیار را رایانهای جرم ارتکاب به آن از بخشی یا تمام تخصیص

 مدیر نظارت عدم یا اطالع دستور، مباشرت، که فرضی در نتیجه در .است مارالذکر شرایط و بندها ضوابط از مستقل مزبور ضابطه

 اراده اخیر، معیار بیان با مقنن میرسد نظر به .دانست مسئول را آن میتوان حقوقی شخص فعالیت ضابطۀ به اتکا با نشود، احراز

 و سیاست بر مبتنی نظریه به رجوع با و نماند باقی 13ثانوی شخصیت و 12نیابتی مسئولیت های نظریه حصر در تا است نموده

 در اخیر نظریۀ آمد، قبل سطور در که های گون به .زند دامن حقوقی شخص کیفری مسئولیت منطقی توسعه به ، 14مشی خط

 مستقل اراده آن برای حقوقی، شخص شخصیت از مدیران شخصیت تفکیک با حقوقی، شخص کیفری مسئولیت شناسایی فرایند

 گاه که چرا نمیداند، مدیره هیأت یا مدیر سوی از تقصیر احراز بر متوقف را حقوقی شخص کیفری مسئولیت چندانکه .است قایل

 کیفری مسئولیت به که است ای مجرمانه روند کننده ترسیم عمومی مجامع جمعی خرد از مأخوذ سیاست و اساسنامه ضوابط

 .شود می ختم مزبور شخص

 در .است قانونی شکل به حقوقی شخص گیری شکل به مسبوق موصوف، حالت در بحث مورد مسئولیت تحقق نماید، می اضافه

 موضوعی خروج بحث این قلمرو از باشد گرفته شکل مجرمانه اهداف پایه بر امر ابتدای از تشکل یک چنانکه صورت، این غیر

 .گفت سخن آن کیفری مسئولیت از بتوان تا نگرفته شکل شخصیتی حقوقی، نظر از فرض این در اساساً چه، دارد؛

                                                           
12 Vicarious Liability 
13 Identification 
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 حقوقی شخص مجازات

 جرم نقدی جزای حداکثر برابر شش تا سه) نقدی جزای را حقوقی شخص مجازات اسالمی، مجازات قانون ( 747 ) مادة

 حبس سال پنج تا رایانهای جرم حبس مجازات حداکثر اگر که نحو این به است؛ کرده تعیین انحالل و موقت تعطیلی و (ارتکابی

 و (جرم تکرار صورت در) سال پنج تا یک از و (جرم تکرار عدم صورت در) ماه نه تا یک از مورد حسب موقت تعطیلی باشد

 پنج از بیش جرم حبس مجازات حداکثر چنانچه

 در) حقوقی شخص انحالل و (جرم تکرار عدم صورت در) سال سه تا سال یک از موقت تعطیلی مورد، حسب باشد، حبس سال

 جرم با مکرر جرم مشابهت  خاص نوع از جرم تکرار اینجا در میشود مالحظه که گونه همان .دارد پی در را (جرم تکرار صورت

 مشابهت عدم عام نوع از جرم تکرار یا جرم تعدد حکم است، بدیهی .است شده دانسته مجازات اجباری تشدید موجبات از  اول

 میزان چنانچه گفت، باید 15نقدی جزای پیرامون .کرد استخراج جزا حقوق عمومی قواعد خالل از باید را  اول جرم با مکرر جرم

 پنداشته سالیانه هزینه را آن حداکثر تجاری شرکتهای ویژه به حقوقی اشخاص که چرا نیست؛ اثربخش چندان نباشد، خور در آن

 اشخاص ورشکستگی خطر آن، میزان بودن باال دیگر سوی از .مینمایند آن جبران در سعی کاالها و خدمات تعرفه افزایش با و

 طور به و مالی منابع درآمد، سطح با جریمه میزان تطبیق صواب، به مقرون راهحل .دارد پی در را ضعیف مالی بنیه با حقوقی

 گرفته قرار (اشاره مورد مواد) قانونگذار اهتمام مورد بهدرستی که است نکتهای این و است حقوقی شخص مالی واقعیت کلی

 شخص به وابسته فرعی حقوقی شخص یک سوی از جرم ارتکاب صورت در که است این سؤال جریمه اعمال خصوص در .است

 قائل باید رابطه این در میرسد نظر به است؟ مالی اجرای ضمانت اعمال مبنای آنان از یک کدام دارایی و مالی منابع مادر، حقوقی

 در .است پاسخگو خودش رفتار به نسبت تنها باشد، مستقل هویت دارای فرعی حقوقی شخص اگر که طوری به شد؛ تفکیک به

 از فرعی شخص این اگر مقابل، در .مرکزی حقوقی شخص مالی شرایط نه مزبوراست مجازات اعمال ضابطۀ او مالی شرایط نتیجه

 جزای باشد، مرکزی شخصیت های دستورالعمل و سیاستها مجری شعبه، یک عنوان به تنها و نباشد برخوردار مستقل هویتی

 شود وارد ایراد راهکار این به اینجهت از است ممکن همه این با .میشود تعیین مرکزی حقوقی شخص مالی منابع براساس نقدی

 بازدارندگی ویژه به  مالی اجراهای ضمانت اثر مقابل، در و میکند محقق را مرکزی و بزرگ حقوقی اشخاص منویات تدبیر این که

                                                           
15 Fine 
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 که آناست از ناچیزتر فرعی، حقوقی شخص محدود مالی منابع مبنای بر شده تعیین جریمه که، این چه .میدهد کاهش را 16 

 به نظر .گیرد قرار جریمه احتساب مبنای مادر مالی منابع اینکه مگر بازدارد؛ را جرم سیاستهای اعمال از را مادر حقوقی شخص

 فراهم را آن کارمندان و اعضاء بیکاری آن متعاقب و فرعی حقوقی شخص ورشکستگی موجبات سهولت به راهکار این که این

 تعلیق قبیل از غیرمالی اجراهای ضمانت پیشبینی میرود، گمان .است مواجه زیادتری انتقاد با نخست، راهکار با قیاس در میسازد،

  کیفری، محکومیت عمومی اعالن 19  المنفعه، عام کارهای و اجتماعی خدمات 18  سازمان، اصالح به مشروط 17  مجازات اجرای
 مناسبتری رهیافت مالی اجرای ضمانت محدودیتهای و ایرادات بر آمدن فایق برای 21دولت، با قرارداد انقعاد صالحیت سلب 20

 .باشد

 گرفته نظر در حقوقی اشخاص خصلت و طبع به اهتمام پایه بر واکنش نوع این چند هر افزود، باید انحالل مجازات راجعبه اما

 آنان کارگران و کارمندان سهامداران، مصرفکنندگان، بر که وخیمی صدمات و شدید آثار به توجه با کرد دقت باید اما است؛ شده

 و نگردد استفاده مذکور واکنش از 22شاذ، موارد در جز است شایسته میگذارد، جای به خود از  بیکاری و اخراج ویژه به

 ویژه به شود؛ واقع مفید میتواند خود جای در نیز حقوقی شخص موقت تعطیلی .شود بهرهگیری فوق جایگزینهای از حتیالمقدور

 ارتکاب اول بار برای جرم اگر حتی موارد همه در آن عمالا به قانونگذار که تحکمی اما .باشد شدید یا مکرر ارتکابی، جرم اگر

 .میرسد نظر به سختگیرانه قدری باشد، یافته

 

                                                           
16 Deterrence 
17 Probation 

 خطمشی دادگاه مراقبت سازمان اصالح از منظور  (Rehabilitation) .3و نظارت تحت مجرم حقوقی شخص که است آن18 

 این .شود جلوگیري جرم تکرار از که نماید اصالح گونهاي به را خود عملی رویه نیز و قوانین با انطباق به مربوط سیاست و

 وحید، اشتیاق،) شد واقع اقبال مورد ( 1991 ) فرانسه و ( 1984 - 257)آمریکا متحده ایالت مثل کشورهایی در راهبرد

 صص همان،

 
19 Community Service 
20 Adverse Dubilicity 
21 Disqualification from government contract 

 .کند فعالیت جرم ارتکاب جهت در صرفاً و داده تغییر را خود خطمشی حقوقی شخص که حالتی مچون22 
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 23  حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت عام پذیرش .

 از جرایم عموم قبال در مزبور اشخاص جنایی اهلیت بر اذعان با ایران کیفری نظام در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت سرانجام

 تکلیف تا گرفت قرار پذیرش مورد اسالمی، شورای مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون 1392ب  اسالمی مصو مجازات سوی

 پایان عرصه، این در علمی و حقوقی منازعه و مجادله سالها به و گردد روشن کیفری حقوق موضوعات برانگیزترین چالش از یکی

 .شود داده

 این با را (113-6 ) یک ماده فقط شد، مزبور مقررة تصویب به منجر نهایت در که الیحهای اولیۀ نسخۀ در البته

 بهوسیله ارتکابی جرایم که معنا بدان است حقوقی اشخاص به  تسری قابل حقوق از محرومیت و مالی مجازاتهای:»عبارت

 گذاشته حقوقی اشخاص حساب به است گرفته انجام مربوطه وظایف و نمایندگی اجرای راستای در که آنها نمایندگان و سازمانها

 اشخاص مسئولیت نافی حقوقی اشخاص مسئولیت .کند می مشخص قانون را آن اجرای نحوه و مقدار و ترتیب و داشت خواهد

 در ماده این درج گرچه باشد نمی معاون ،» .بود یافته اختصاص حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت موضوع به یا مرتکب حقیقی

 شود، می تلقی آن مهم نوآوریهای از و برجسته ویژگیهای از آن موضوع نبودن سابقه به مسبوق واسطه به اسالمی مجازات الیحه

 اشخاص کیفری مسئولیت چون ی ا پرمناقشه موضوع مختلف ابعاد به توان نمی ماده یک تخصیص با که پیداست ناگفته اما

 .ساخت روشن را آن تاریک زوایای و پرداخت حقوقی

 متن در "حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت "عنوان صریح درج عدم از خوبی به میتوان را ماده این تنظیم در مقنن زدگی شتاب

 دیگر مناسب واکنشهای و مجازاتها دیگر طیف به توجه عدم و حق سالب و مالی مجازات دو به کردن بسنده .24کرد احراز آن

 تکلیف خطمشی، و سازمان اصالح به الزام انحالل، موقت، تعطیلی محکومیت، حکم اعالن اجتماعی، خدمات مجازات، تعلیق مثل

 عدم خصوصی، حقوق حقوقی اشخاص و عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص بین تفکیک عدم خاطی، افراد تنبیه و شناسایی به

 در که شد موجب واقعیت این .است ماده این متوجه که است ایراداتی دیگر از حقوقی، شخص به جرم انتساب ضوابط جامعیت

                                                           

 کیفري مسئولیت پذیرش به نسبت ایران از قبل مدتها اسالمی کشورهاي از بسیاري که نیست اهمیت از خالی مطلب این ذکر23 

 80 مادهی و 1949 مصوب سوریه مجازات قانون 209 ماده دوم بند در نمونه عنوان به .کردهاند اقدام حقوقی اشخاص

 است شده پذیرفته حقوقی شخص کیفري مسئولیت ، 1969 مصوب عراق مجازات قانون

 از هدف و فلسفه که چرا .ندارد حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت به اعتقادي بحث، مورد ماده که نیست معنا این به این البته24 

 دلیل (ماده صدر) حقوقی اشخاص بر حقوق از محرومیت و مالی مجازات تحمیل .است بوده مسئولیت این پذیرش آن، وضع

 .است آنان کیفري مسئولیت بر آشکاري
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 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت موضوع به ( 14 مادة ذیل) تبصره یک و ( 143 و 22 تا 20 مواد) ماده چهار نهایی، تصویب

 نیستند قادر نیز مذکور مواد دید، خواهیم که ای گونه به همه، این با .گردد مرتفع مارالذکر نواقص از بخشی و یابد تخصیص

 وجود تضمینی وصف، این با .باشند داشته کنندهای قانع پاسخ حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت بر حاکم پیچیدگیهای برای

 به را حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت که دهد نشان گذار قانون که این .نشود مواجه چالش با عمل در قضایی رویۀ که ندارد

 مسئولیت مبانی موضوع، این به داده اختصاص مواد بطن از آن، بر عالوه باید بلکه کند؛ نمی کفایت است، شناخته رسمیت

 بندی دسته کیفری، مسئولیت رفع در مؤثر اسباب و عوامل اعمال، قابل مجازاتهای انتساب، قابل جرایم جرم، اسناد معیار کیفری،

 قانون متأسفانه .میداد نشان نیز را دادرسی بر حاکم ضوابط و محففه و مشدد، کیفیات و اسباب 25حقوقی، اشخاص بندی درجه و

 مداقه مطلب این شدن روشن برای .نیست برخوردار مذکور های دغدغه همه تأمین برای الزم پتانسیل از جدید، اسالمی مجازات

 .نیست اهمیت از خالی مجال این در موضوع این با مرتبط مواد در

 اشخاص متوجه را خود ( 143 ) مادة بخش چهارم از اول فصل  کیفری مسئولیت شرایط تبیین درخالل اسالمی مجازات قانون

 دارای درصورتی حقوقی شخص و است حقیقی شخص مسئولیت بر اصل کیفری مسئولیت در میدارد اشعار و نموده حقوقی

 کیفری مسئولیت .شود جرمی مرتکب آن منافع راستای در یا نام به حقوقی شخص قانونی نماینده که است کیفری مسئولیت

 کیفری مسئولیت پذیرش اساس شود می مالحظه که آنچنان نیست جرم مرتکب حقیقی اشخاص مسئولیت مانع حقوقی اشخاص

 خاطر به حقوقی اشخاص دکترین، این وفق .میباشد 26  کارفرما و مافوق مسئولیت دکترین ماده این سوی از حقوقی اشخاص

 مزبور اشخاص به رساندن نفع قصد به و استخدامی وظیفه حیطه در آنها جرم اینکه بر مشروط خود نمایندگان از هریک اعمال

 که است واقعیت این تنویر مقام در دارد، آمریکا کیفری نظام در ریشه که موصوف اندیشه .بود خواهند مسئول پذیرد، صورت

 مسئولیت با جرایم فقط نه نتیجه، در .یابد می نمود و تجلّی نمایندگانش طریق از حقوقی اشخاص مجرمانه اغراض و اعمال

 .28شوند می منتسب آن به مییابد ارتکاب حقوقی اشخاص نمایندگان ناحیه از که نیز روانی عنصر نیازمند جرایم بلکه ، 27مطلق

                                                           

 حیث از فعالیت گستردگی دامنه سرمایه، میزان فعالیت، نوع، ماهیت، براساس حقوقی اشخاص است شایسته اینکه توضیح25 

 قابل جرایم بر حاکم ضوابط و شوند درجهبندي و بندي دسته سازمانی، تشکیالت جغرافیایی گستره و برونمرزي و مرزي درون

 هدف این تحقق که است بدیهی .شود فراهم مناسب و استحقاقی مجازات اعمال و گزینش امکان تا گردد تبیین آنان به انتساب

 .اجراهاست ضمانت از گستردهاي طیف پیشبینی به منوط
26 Superior Respondent Doctrine 
27 Offences of Strict Liability 
28 Gardner, Thomas, J.Anderson & Terry M, Op. Cit, p.204 
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 دکترین تضییق و  کارکنان اعمال از برخاسته مسئولیت  نیابتی مسئولیت دکترین به نسبت بحث، مورد دکترین هرچند

 بینیاز را کیفری نظام اما است متعادلتر  مدیریتی اداری، عالی کارمندان و مدیران اعمال برخاسته مسئولیت  29  ثانوی شخصیت

 رابطه حقوقی، شخص و ارتکابی جرم بین راهبرد، این پایه بر فروض همه در نمیتوان زیرا .سازد نمی ها نظریه سایر به رجوع از

 شخص اساس آن بر و نمود جمع را مدیران از تعدادی تقصیر دارد ضرورت که حالتی در مثال، عنوان به .ساخت برقرار را انتساب

 یا شخص از را مجرمانه قصد توان نمی که زمانی یا 30  .جست بهره جمعی تقصیر دکترین از توان می شناخت، مسئول را حقوقی

 شخص سیاست براساس مسئولیت دکترین آمد قبل سطور در که شرحی به  داد تنزل حقوقی شخص به حقیقی اشخاص

 حقوقی،

 الزم جامعیت از بحث، مورد ماده مندرجات متأسفانه31  .رود می شمار به حقوقی شخص به جرم اسناد بر مناسب ای ضابطه

 .نمی باشد برخوردار مذکور موارد به پاسخ براي

 :باشد شرط دو واجد توأمان که میکند بار حقوقی شخص بر را کیفری مسئولیت زمانی قانونی نمایندة اَعمال شد، گفته چندانکه

 .پذیرد صورت مزبور شخص منفعت و سود جهت در ارتکابی جرم اینکه، دوم شود؛ جرم مرتکب حقوقی شخص نام به اینکه، اول

 تصریح شرط دو این اجتماع به حقوقی اشخاص ای رایانه جرایم قبال در ( 747 مادة) تعزیرات بخش در قانونگذار اینکه کما

 راستای در " عبارت و "نام به " عبارت بین (یا) ربط حرف قراردادن با اسالمی، مجازات قانون ( 143 ) مادة اما .است کرده

 میرسد نظر به .است دانسته کافی حقوقی شخص کیفری مسئولیت تحقق برای را موصوف شرط دو از یکی وجود ،"آن منافع

 جز اگر چه .شود رفع دارد ضرورت که باشد تایپی اشتباه یک بلکه قانونگذار، اعتقاد گر بیان نه ماده، این در (یا) ربط حرف درج

 شرایط اما است؛ رایانهای جرایم به ناظر ماده این هرچند .شد نمی استفاده (واو) ربط حرف از نیز ( 747 ) مادة در بود این

 خصوصیت فاقد جرم بودن رایانهای و است قاعده یک عنوان به حقوقی اشخاص به جرم انتساب چگونگی مقام در آن در مندرج

 .باشد آن به منحصر مزبور شرایط که است خاصی

 که دالیلی به بنا  آمریکا و فرانسه چون  حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت عرصه در سابقه واجد نظامهای شد، گفته که همانگونه

 امتناع  هستند تصدی اَعمال متکّفل که دسته آن بهجز  عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص کیفری مسئولیت پذیرش از شد، ذکر

                                                           
29 Alter ego / Identification 
30 Aggregation 
31 Foerschler, Ann, corporate Criminal Intent: Toward A Better Understanding Of Misconduct, 

California Law Riverw, 78, 1990, p.1302 
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 که است انتقاد محل آنها تفکیک عدم و حقوقی شخص مطلق به اسالمی مجازات قانون  ( 143 )مادة اشارة32  .اند ورزیده

 یا و دولتی حقوقی، اشخاص مورد در ماده این موضوع مجازات عبارت با قانون این ( 20 ) توسط تبصرة مزبور اطالق خوشبختانه

 قانونگذار شود، می مشاهده که طوری به .است گردیده مقید  اعمال کنند، می حاکمیت اعمال که مواردی در غیردولتی عمومی

 اعمال واقعگرایانه، رویکردی با عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص انواع بین تفکیک ضمن مذکور، های نمیشود »، نظام از تأسی با

 33  .است دانسته ممکن را تصدیگر حقوقی اشخاص بر مجازات

 مجازات نظر مطمح عنوان هیچ به که است دفاعیات بحث حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیت حوزه مهم موضوعات جمله از

 ادله ابراز خود، به مسئولیت انتساب دفع در تا باشند داشته را امکان این میبایست حقوقی اشخاص .است نگرفته قرار اسالمی

 افعال و اَعمال و بستهاند کار به جرم ارتکاب از ممانعت برای را الزم کوشش اینکه اثبات با یابند فرصت باید اشخاص این .کنند

 مسئولیت از است، نبوده آنها سیاست انعکاس و تکالیف انجام شیوه بیانگر دارند، قرار رأسشان در که اشخاصی و نمایندگان

 نیز دیگر سؤاالت از بسیاری قبال در و نداشته را مزبور های دغدغه تأمین توان نارسا، مقررة این است بدیهی .شوند مبرا کیفری

 این در توان می آیا کدامند؟ اشخاص کیفری مسئولیت رفع و توجیه در مؤثر اسباب و عوامل که، این جمله از نیست؛ پاسخگو

 به و درانداخت نو طرحی باید اشخاص، این ویژگیهای به توجه با یا زد تکیه حقیقی اشخاص به ناظر قواعد و ضوابط به خصوص

 کرد؟ رجوع دیگری معیارهای

                                                           

  122صص پیشین،  تهرانی، مظاهري مسعود و بهمن حسینجانی، و  140صص پیشین، محمود، االمینی، روح32 

 این به گردید، ارسال نگهبان شوراي  9تاریخ در که (الیحه قالب در )بحث مورد مقرره  20ماده تبصره تر پیش است، گفتنی33 

 یا و غیردولتی عمومی یا و دولتی : « مورد در ماده این موضوع مجازات عمال ا حقوقیِ اشخاص که بود شده تنظیم نحو

 تاریخ در نگهبان شوراي سپس /10/ که نظر این با 88 : « حقوقی اشخاص ایجاد خاص قانون موجب به که حقوقی اشخاص

 حاکمیت نه میکنند تصدیگري که میشوند حقوقی اشخاص شامل غیردولتی عمومی یا و دولتی نیست ممکن شدهاند، ». 29

 تصویب به 1390الیحه از نسخه آن در متاسفانه .میکند اعالم اخیر اشخاص بر مجازات عمالا امکان بر را خود اعتقاد

 27 تاریخ در که /9/ به اصالح، جاي به 20 ماده تبصره رسید، اسالمی شوراي مجلس

 ارسال : « مجازات 18 تاریخ در که نسخهاي در مزبور مرجع نهایت در اما .گردید حذف کلی /10/ نگهبان شوراي به 1391

 حقوقیِ اشخاص مورد در ماده این موضوع عبارت این درج با را نگهبان شوراي نظر موصوف، تبصره مجدد احیاي ضمن نمود،

 »، قید جدیداالنتشار قانون در عبارت همین النهایه و نمود تأمین عمال ا که مواردي در غیردولتی عمومیِ یا و دولتی حقوق

 است شود گردیده نمی عمال ا کنند، می حاکمیت

(www.Shora-gc.ir) .  
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 کیفری مسئولیت دارای صورتی در حقوقی  شخص :»که عبارت این ذکر با بحث، مورد قانون ( 143 ) مادة اینکه، دیگر مطلب

 شود جرمی مرتکب آن منافع راستای در یا نام ». متوقف را حقوقی شخص مسئولیت به حقوقی شخص قانونی نماینده که است

 به قایل که داده نشان ماده این در قانونگذار اخری، عبارت به .میداند  قانونی نماینده مقصر حقیقی شخص سوی از جرم احراز بر

 مقصر فرد شناسایی که زمانی تا راهکار این .است خود قانونی نماینده رفتار و قصد به حقوقی شخص مجرمانه رفتار و قصد تنزل

 حقیقی مقصر شناسایی آن، ساختار پیچیدگی و حقوقی شخص گستردگی که مواقعی در اما .است کارآمد نشود روبرو مشکل با

 اجتماعی دفاع تضعیف مأالً و حقوقی شخص مجازات عدم به منجر و نبوده اثربخش سازد، می غیرممکن غیر گاه و غامض را

 و سیسستم قصور مقصر، فرد شناسایی عدم یا شناسایی از نظر صرف که است آن راهکار مشکل، این از احتراز برای .میشود

 اروپا شورای : « مسئولیت چندانکه .دانست آن کیفری مسئولیت معیار را حقوقی شخص در گیری تصمیم روند و فعالیت ساختار

 را حقیقی شخص یک میتوان آیا که این بدون بایست می شرکتها کیفری میدارد عنوان خود راهنمای اصول در پایه همین بر نیز

 .34شود تحمیل کرد، شناسایی (»1عنوان مقصر به)

 حال در حقوقی اشخاص و تشکیل حال در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت عدم یا مسئولیت به ناظر دیگر طرح قابل سؤال

 موصوف، وضعیت در اشخاص این اینکه به توجه با میرسد نظر به اول حالت مورد در داشت، اظهار باید پاسخ در که است تصفیه

 که آنجا از گفت باید دوم، حالت مورد در اما .بود آنها بر کیفری مسئولیت به قایل نتوان نیاوردهاند، دست به موجودیتی هنوز

  می ،(تجارت قانون از قسمتی اصالحی الیحه 208 ماده) است محفوظ تصفیه ی دوره طول در اشخاص این حقوقی شخصیت

 شخص دو چنانچه .نماید می جلوه حقوقی اشخاص ادغام حالت در تر بغرنج وضعیت .بود معتقد آنان کیفری مسئولیت بر توان

 ادغام از قبل حقوقی شخص دو از یک هر ارتکابی جرایم برابر در جدید حقوقی شخص آیا شوند ادغام یکدیگر در حقوقی

 حقوقی شخص آمدن پدید شاهد حالت این در که چرا .نیست آسان چندان مزبور سؤال این به پاسخ دارد؟ کیفری مسئولیت

 پیشین شخصیت اینکه به توجه با میرسد نظر به همه این با .است نداده بروز ای مجرمانه رفتار خود از که هستیم جدید و واحد

 اگرنه، و بود معتقد آنان کیفری مسئولیت بقای بر میتوان است، یافته نمود جدید حقوقی شخص قالب در مجرم حقوقی اشخاص

                                                           

 مسئولیت اصل ایجاد بودن مصلحت به و امکان بررسی براي را اقتصادي کمیته  1983سال در اروپا شوراي است، افزودنی34 

 اروپا شوراي عضو دولتهاي مقررات کردن الشکل متحد و مقررات تنظیم کار این از هدف .داد تشکیل حقوقی اشخاص کیفري

 .بود حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت زمینه در

 اشخاص کیفري مسئولیت توسعه و رشد که خواست عضو کشورهاي از راهنما اصول تدوین ضمن 1988 سال در شورا این

 .دهند قرار خود کار دستور در را حقوقی

(Criminal Low Convention on Corrouption, available at : < http: // www. Conventions. Coe. Int/ 

treaty/ en/html/173.Htm 
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 شود، می مالحظه که همانطور35  .کنند خالی شانه مسئولیت بار زیر از بتوانند اشخاص این تا بود خواهد مناسبی بهانه ادغام

 راجع و مناسب راهکاري موصوف حاالت و صور براي نیست قادر ،خود اندك بضاعت با نیست قادر اسالمی مجازات قانون

 .کند ارایه روشنی پاسخ مذکور سؤاالت به

 اختیاراتی حقوقی شخص سوی از اما شوند نمی محسوب نماینده نظرقانونی از که است اشخاصی به اشاره دیگر بیان قابل مسأله

 ضوابط به توجه با یابد، ارتکاب جرمی حقوقی شخص منافع راستای در اشخاص این توسط اگر حال .است شده تفویض آنان به

 مسئولیت ماده، این نظر از زیرا بود نخواهد حقوقی شخص متوجه مسئولیتی کیفری حیث از اسالمی مجازات ( 143 ) مادة

 حقوقی اشخاص آنکه جهت وصف، این با .مییابد تجسم آن قانونی نماینده ناحیه از ارتکابی جرم پرتو در حقوقی اشخاص کیفری

 توسعه به اقدام فوق، تمایز برداشتن میان از با دارد اقتضا نکنند، سوءاستفاده جرم ارتکاب برای مقرره این بر حاکم خأل از

 .نمود قانونی سمت بدون ادارهکنندگان قبال در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت

 بردن کار به با حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت صریح پذیرش ضمن اسالمی، مجازات قانون ( 143 ) مادة اینکه دیگر مطلب

 واقع در .شوند مرتکب میتوانند حقیقی اشخاص که دانسته بزههایی همه ارتکاب به قادر را آنان ،"شود جرمی مرتکب " عبارت

 عمدی، جرایم اطالق، این .است کرده پیروی حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت بودن عام اصل از اقدام این با قانونگذار

 طبع واسطه به چه حقوقی اشخاص به شرعی جرایم انتساب که است حالی در این .میدهد پوشش را تعزیری و شرعی غیرعمدی،

 نیست؛ میسر حقوقی اشخاص به  عمد قتل برای قصاص مثل  آنها مجازات دلیل به چه و خمر شرب و زنا مثل  آنها فردمدارانه

 :میداد اشعار که ماده از قسمت این تنظیم نحوه افزود باید البته .است دیه پرداخت مستلزم که جنایاتی مورد در مگر

 اشخاص کیفری مسئولیت خصوص در « شود جرمی مرتکب آن منافع راستای در یا نام به حقوقی شخص قانونی نماینده ....»

 مسئولیت انحصار معنای به حقوقی شخص منفعت قصد به جرم ارتکاب اگر چه، .نیست بیابهام غیرعمدی جرایم قبال در حقوقی

 رخ حقوقی شخص نماینده مباالتی  بی یا احتیاطی بی واسطه به که جرایمی کیفری مسئولیت باشد، عمدی جرایم قبال در او

 جرایم از بسیاری اینکه به نظر اما .باشد شده حقوقی شخص عاید هم منافعی وی تقصیر پی در اینکه ولو اوست خود متوجه دهد

 و احتیاطی بی نظامات، رعایت عدم متعاقب کار، محیط و زیست محیط صنعت، بهداشت، نقل، و حمل حوزه در حقوقی اشخاص

 در حقوقی اشخاص مسئولیت مستثنیکردن مزبور، عبارت درج از قانونگذار مقصود که است بعید دهد، می رخ آنان مباالتی بی

 مورد عبارت و ماده متن کردن شفاف زمینه، این در شبهه هرگونه بروز از جلوگیری جهت بنابراین .باشد عمدی غیر جرایم قبال

 .رسد می نظر به ضروری باشد مقنن مقصود کننده روشن چندانکه اشاره،

                                                           

  242صص پیشین، وحید، اشتیاق،35 
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 واکنش دو به فقط که اولیه نویس پیش به نسبت اسالمی، مجازات قانون گفت، باید نیز حقوقی اشخاص مجازاتهای پیرامون

 موقت یا دایم ممنوعیت 38  انحالل، .است کرده عمل موسعتر بود، کرده اشاره37حقوق از محرومیت و   ،36مالی مجازاتهای یعنی،

 41  تجاری، اسناد از برخی صدور از موقت ممنوعیت ، 40سرمایه افزایش فراخوان از موقت یا دایم ممنوعیت ،39شغلی فعالیتهای از

 در که هستند حقوقی اشخاص طبع با مناسب مجازاتهای از طیفی ،44محکومیت حکم انتشار 43اموال، مصادره ،42نقدی جزای

  .است شده اشاره آنها به قانون 22 الی 20مواد

 

 موضوع بودن نوظهور مجازاتها، اهداف تأمین آنها، اهمیت چون هایی مؤلفه به توجه با مذکور اجراهای ضمانت تحلیل و تدقیق

 مطمح مینماید ایجاب که است مستقل و خور در پژوهشی نیازمند اسالمی، مجازات الیحه در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت

 هر اینکه، اول .نیست اهمیت از خالی مجال این در نکته چند ذکر همه این با .قرارگیرد پژوهشگر حقوقدانان و محققین نظر

 اشخاص خاص پیچیدگیهای و گوناگونی سرشت، به اهتمام پایه بر که اجراها ضمانت به بخشی تنوع در الیحه رویکرد چند

  قضایی، مراقبت چون مهمی تدابیر دیگر از که بود شایسته اما میرسد، نظر به دفاع قابل و منطقی است، پذیرفته صورت حقوقی
 شد می استفاده نیز  تعلیق شرط عنوان به خاصه  48  زا جرم سیستم اصالح به الزام 47  اجتماعی، خدمت 46  مجازات، تعلیق 45

                                                           
36 Financial Punishments 
37 Deprivation of rignt 
38 Dissolution 
39 Prohibition of Professional activity 
40 Ban for call of Capital increase 
41 Temporary ban on the issuance of Commerical certificates 
42 Fine 
43 Expropriation of Property 
44 Adverse Publicity 
45 Judicial Care 
46 Probation 
47 Community Service 
48 Remedial order 
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 فراهم بزهدیدگان از حمایت و اجتماعی دفاع اجراها، ضمانت 49  اصالحی هدف تحقق برای مناسبتری بستر رهگذر این از تا

 حداکثر ( تجاری اسناد اصدار از ممنوعیت یعنی اجرا ضمانتهای از یکی به قانون (20 مادة از (4 ) بند اشاره اینکه، دوم .شود

 چرا نیست معلوم اینکه، سوم .است شده تضمین آنها پرداخت که گردد چکهایی صدور از منصرف باید سال، پنج مدت برای

 است؟ کرده اشاره  انحالل  آن از شدیدتر مجازات به آنکه حال است، نکرده استفاده موقت تعطیلی اجرای ضمانت از قانونگذار

 .رسد می نظر به ضروری نیست، انحالل به نیازی که جایی در آن اعمال و  مدت بلند و مدت کوتاه  موقت تعطیلی پیشبینی

 نیز ای رایانه جرایم قبال در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت باب در قانون همین تعزیرات بخش  747مادة در که گونه همان

 .گردید می مقید حقوقی شخص مالی گردش و درآمد میزان با نقدی جزای که بود شایسته عالوه، به .است شده پیشبینی

 

 اعاده مجازات، تعلیق جرم، تعدد جرم، تکرار قواعد اعمال چگونگی نبودن روشن اضافه به اشاره، مورد خألهای و مذکور های ابهام

 وادی در قانونگذار سوی از شده برداشته گام که است واقعیت این مؤید حقوقی اشخاص خصوص در دادرسی آیین و حیثیت

 پیچیده نوظهور، تأسیس به ماده چهار فقط تخصیص با قانونگذار .است ناقص بودن، درخور بهرغم آنان، کیفری مسئولیت پذیرش

 این کیفری مسئولیت شناختن رسمیت به جز مؤثری اقدام که است داده نشان حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیت پرابهام و

 با و نمود می توجه آن تبعات و مسئولیت این پذیرش آثار به دقیق طور به داشت ضرورت آنکه حال .است نکرده اشخاص

 .ندساخت می روشن را مسئله مختلف ابعاد خاص، قانونی تصویب با حتی و متعدد موادی تخصیص

 

 جه گیري:یتن

 عنوان به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت به نسبت هیچگاه ، 1388 الی 1304طوالنی سالهای خالل در ایران حقوقی نظام 

 به نسبت روشمند غیر و موردی استثنایی، صورت به آنکه جز برنیامد؛ آن قاعدهمندسازی مقام در و ننگریست اصلی دغدغه  یک

در  ای رایانه جرایم قانون تصویب با اینکه تا داد؛ آن پذیرش به تن حقوقی اشخاص از برخی سوی از جرایم برخی ارتکاب

 جرایم قبال در حقوقی اشخاص کیفری  مسئولیت نمودن قاعدهمند و بخشیدن رسمیت جهت در گام اولین ، 1385تاریخ

 بی .شد پذیرفته عام صورت به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت اسالمی، مجازات قانون تصویب با سپس .شد برداشته رایانهای

 جرمشناسی و قضایی واقعیت به نسبت گذار قانون باالی درك از نشان حقوقی، اشخاص کیفری مسئولیت فراگیر پذیرش تردید،

  .دارد اشخاص این
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است. فقدان  بحث پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، یکی از نکات مهمی است که پیوسته محل اختالف نظر بوده

های همسانی را بکار نگیرند ها رویههای متفاوتی را اتخاذ نمایند و دادگاهحلراهکاری مشترك موجب شده تا کشورهای مختلف راه

 و گاه در دامن افراط یا تفریط گرفتار شوند.

ئولیت کیفری اشخاص به هرحال، در این رابطه نخست نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دوم نظریه عدم مس

 نماییم.حقوقی را بررسی می
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