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 بررسی نظریات انتساب جرم به مجرم در اشخاص حقوقی

 

 

 , 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(

 

 

مقاله حاضر با عنوان بررسی نظریات جرم به مجرم در اشخاص حقوقی با روش توصیفی  کیده:چ

 را جرم معیاري چه براساس و نحو چه به دادگاهها کهتحلیلی در پی پاسخ به این سوال است  –

 رابطه به راجع نظریههاي به رجوع سؤال، این به پاسخ براي کنند؟ می منتسباشخاص مجرم  به

در رابطه با انتساب جرم به مجرم دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه  است ناپذیر اجتناب انتساب،

به بحث ناممکن بودن اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی اشاره کرده اند مخالفان مسولیت کیفري 

تحقق کلیه جرائم براي مجرم شناختن شته و چرا که آنها علم و اراده اي براي انجام کار ندا

معنوي و قانونی( الزم است که عنصر روانی؛ یعنی قصد جرائم، وجود سه عنصر )مادي، مرتکب در 

توان آن را در انسان عاقل و بالغ و مجرمانه به اراده مستقیم و مختار بستگی دارد که تنها می

تواند این بار مسئولیت کیفري را به دوش کشد و مختار جستجو کرد. پس تنها انسان است که می

توانند این عناصر را در خود جاي دهند. در باشند و نمیحقوقی فاقد این خصیصه میاشخاص 

که با توجه به اراده اما مدافعان معتقدند . توان ارتکاب جرائم را منتسب به آنان دانستنتیجه نمی

جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده 

گیرد عملی یعنی وقتی که یك شخص حقوقی، تصمیم می .کنندحقیقی عمل میشبیه اشخاص 

دارد انجام دهد که داراي بار کیفري است، در حقیقت این قصد مجرمانه را از سوي جمع ابراز می

توان نظر به عمل ارتکابی تمایزي میان فاعل شود و نمیو در نتیجه عنصر روانی محقق می

 ئل شد.)شخص حقیقی یا حقوقی( قا

  جرم، مجرم،؛ اشخا ص حقوقی؛ مسؤلیت کیفري کلید واژه:
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  مقدمه :

 اثر و  جرم و فاعل میان 1سببیت ي رابطه همانا یا معین فاعل به جرم مادي بعد انتساب  مادي اسناد اثر کیفري، مسئولیت

 وضعیت با ارتباطی و است موضوعی امري سببیت، رابطۀ یا مادي اسناد .میباشد آگاه و آزاد ارادة به جرم انتساب  معنوي اسناد

 او مجرمانه فعل محصول مجرمانه نتیجۀ که است آن مهم مجرمانه، نتیجه به فاعل اراده تعلق از صرفنظر یعنی، ندارد؛ فاعل روانی

 علم واجد  سرزنش قابل و مقصر فاعلی از مجرمانه رفتار اینکه مگر نیست، کیفري مسئولیت موجد فینفسه مادي اسناد اما .باشد

 چندانکه .2کند می پیدا را مجرمانه رفتار کیفري تبعات تحمل قابلیت مرتکب، که است صورت این در و باشد شده ناشی  اراده و

 ها، آن گمان به .است آنان کیفري مسئولیت مخالفان دلیل مهمترین حقوقی اشخاص به تقصیر اسناد بودن ناممکن شد، گفته

  شوند تلقی مقصر تا دارند ارادهاي و علم نه و  مادي اهلیت  شوند مجرمانه رفتار انجام به قادر تا دارند اندامی نه اشخاص این

 و توانا قرارداد انعقاد و تجارت انجام براي را حقوقی اشخاص که ارادهاي همان معتقدند، مدافعان مقابل، در   .3معنوي اهلیت

 .مینماید کیفري مسئولیت براي قابل و جرم ارتکاب به قادر را آنها میسازد، متعهد وارده زیان و گرفته صورت تخلفات به نسبت

 پذیرش .4است جمعی اراده نوع از ها آن اراده که تفاوت این با ارادهاند، داراي حقیقی اشخاص مانند حقوقی اشخاص پس

 مزبور، نکات .است اخیر دیدگاه تفوق از حاکی اخیر دهههاي در کشورها از بسیاري سوي از حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت

 در شود، می یاد مجرم به جرم انتساب قابلیت بهعنوان آن از که خصلتی آن که میسازد فراهم را مهم سؤال این طرح مجال

  رسد؟ می ظهور منصه به چگونه حقوقی اشخاص خصوص

 حقوقی شخصیت پذیرش پیامد

 حقیقی، اشخاص تکالیف و تعهدات همان تقبل و امتیازات همان از بهرهمندي که نکته این در تجاري، و مدنی حقوق گستره در

 انجمنها، نهادها، حقوقی شخصیت پذیرش و شناسایی اساسی اهداف مهمترین از است، انسانی ذات ویژه که دسته آن مگر

                                                           
1 Causation 

 صص 88-  1390  میزان، حقوقی بنیاد سوم، چاپ اول، جلد ، کیفري مسئولیت سیدمنصور، میرسعیدي،2 

 

 عالمه دانشگاه انتشارات دوم، و اول جلد دوم، چاپ عمومی، جزاي حقوق برنار، بولوك، و ژرژ لواسور، و گاستون استفانی،3 

 4 ص ، 1383 طباطبایی،

  599ص ،  1382نو، طرح انتشارات اول، چاپ عمومی، جزاي حقوق پرویز، صانعی،4 
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 قرار نیز تجارت قانون  588ماده تصریح مورد که است واقعیتی این و ندارد وجود اختالفی 5است، تجاري تهاي شرک و سازمانها

 اختالف از نظر صرف  مجزا اقامتگاه ، 7خود به مخصوص دارایی مستقل، تعهدات و حقوق داشتن عنوان، و نام .6است گرفته

 .است پدیده دو این مشترک ویژگیهاي جمله از ، 9اختصاصی تابعیت  8دارد وجود آن معیار خصوص در حقوقدانان بین که نظري

 استوار آن ارادة و فکر فقدان پایۀ بر حقوقی شخص کیفري مسئولیت نفی در را خود اعتقاد که کسانی روي فرا اساسی سؤال حال

 را آن از ناشی مسئولیت و معامله انجام اهلیت موصوف، شخص تعهدات، و قراردادها زمینۀ در چگونه که است این 10اند ساخته

 قصد قرارداد، هر صحت شرایط جمله از که است این نه مگر میشود؟ واقع انکار مورد اهلیتی چنین جرم ارتکاب حوزه در اما دارد

                                                           

 عمومی حقوق قلمرو در که عمومی حقوق حقوقی اشخاص (الف :شوند می تقسیم دسته دو به حقوقی اشخاص است گفتنی5 

 دولت، .میکنند نقش ایفاي حاکمیت اعمال و تصدي اعمال بعد دو در جامعه افراد با سازمانی ارتباط و کشوري تشکیالت و

 داراي ثبت، به احتیاج بدون و ایجاد محض به که هستند اشخاص این جمله از نقل و حمل عمومی مؤسسات و محلی شوراهاي

 خصوصی روابط تنظیم به که خصوصی حقوق حقوقی اشخاص (ب .(تجارت قانون 587 ماده) شوند می حقوقی شخصیت

 ،(تجارت قانون 583 ماده  میکند پیدا حقوقی شخصیت ایجاد محض به که  تجاري شرکتهاي میکنند، فعالیت افراد بین

 قانون 584 ماده) یابند می پیدا حقوقی شخصیت عدلیه، وزارت مخصوص دفتر در ثبت تاریخ از که تجاري غیر مؤسسات

 و  میگردد ایجاد دفاتر در ثبت یا دولت اجازه به نیاز بدون که  ( 1354اوقاف قانون) عام موقوفه از اعم موقوفات، و (تجارت

 می ایجاد ثبت تشریفات از پس که ( 1363 خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون) خاص موقوفه

 (204-230 صص ، 1390 بهنامی، انتشارات اول، چاپ ،حقوقی شخصیت جواد، محمد صفار،) .گردد

 ماده این مطابق  .4 : «قائل افراد براي قانون که شود تکالیفی و حقوق کلیه داراي میتواند حقوقی شخص6 

 وظایف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممکن انسان فقط بالطبیعه که وظایفی و حقوق مگر است

 امثال و بنوت ت،ابو ».

 نرفته میان از و نگردیده منحل حقوقی شخصیت که هنگامی تا خود اعضاي از حقوقی شخص مالی استقالل که شد یادآور باید7 

 .آید عمل شرکت خود توسط باید آن دیون  پرداخت تجارت قانون 124 ماده حکم به و بوده پابرجا همچنان است

 مرکز  حقوقی شخص اقامتگاه خصوص در  1311مصوب تجارت قانون  590مواد بین ظاهري تعارض اختالف، منشأ8 

 ، تهرانی ستوده به کنید رجوع بیشتر جهت مطالعه) .باشد می  اداره محل  1313 مصوب مدنی قانون 1002 و  عملیات

1391 (151 : 
 در آنها اقامتگاه که دارند مملکتی تابعیت حقوقی اشخاص 1311 : «تجارت قانون  591ماده موجب به9   .3

 »است مملکت آن
10 Gardner, Thomas J.Anderson, Terry M. : Criminal Law , New York: 

Wadswarth, 2000, p. 102 
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 کیفري مسئولیت که مدنی مسئولیت تنها نه بدانیم، اراده صاحب و ذیشعور امر، این براي را اشخاص این چنانچه است؟ اراده و

 درک فقدان به قائل که صورتی در و هستند استوار اراده و قصد پایه بر بحث، مورد مسئولیت دو هر چه، .است پذیرفتنی نیز آنها

 انعقاد به قادر حقوقی شخص یك که همانطور .است اجتنابناپذیر بحث مورد مسئولیت دو هر نفی باشیم، آنان ناحیه از اراده و

 این بر را راهآهن ماشینهاي کند، نصب راهآهن خطوط کند، پر را درهها ببرد، بین از را کوهها که هدف این با است قرارداد

 .برد فرو مرگ کام به حملونقل ناامن فضاي یك در را بیشماري تعداد تا کند عمل شریرانه قادراست درآورد؛ حرکت به خطوط

 مزبور شرکت استدالل، همین با 1909 سال در نیویورک مرکزي راهآهن کمپانی پرونده در متحده ایاالت عالی دادگاه اینکه کما

 و ملیتی شرکتهاي قالب در حقوقی اشخاص فعالیتهاي دامنه بر فزایندهاي طرز به که اخیر ادوار در .11شناخت مجرم را

 است، شده افزوده اقتصادي  اجتماعی مختلف عرصههاي در سیاسی احزاب و ادبی هنري، علمی، جمعیتهاي انجمنها، چندملیتی،

 که طوري به .است یافته گرایش موافقان نفع به حقوقی اشخاص جنایی اهلیت عدم یا اهلیت باب در مخالفان و موافقان تقابل

 نیکوتري وجه به تا یابد توسعه آن کیفري مسئولیت شناسایی به حقوقی شخصیت شناسایی بر مترتب آثار که است شده پذیرفته

 شکستن هم در با ، 1992 سال در فرانسه قانونگذار پایه، همین بر .شود دفاع بزهدیدگان حقوق از و صیانت اجتماعی نظم از

 اخالقی حیث از طبیعی اشخاص، همچون را آنان حقوقی، اشخاص جنایی اهلیت و مسئولیت باب در 1810سال قانون سکوت

 ساخته مواجه 15ترمیم  اجرا ضمانت ، 14مجازات اجراي تعلیق ، 13انحالل 12جریمه قبیل از هایی واکنش با و دانسته سرزنش قابل

 مثل جرایم از برخی ارتکاب اراده و قصد واجد حقوقی اشخاص -شد الزماالجرا 1994 سال در که  قانون این وفق .است ساخته

 به رو تحول یك در 2004 سال در کشور این قانونگذار است، افزودنی .باشند کالهبرداري سرقت، غیرعمد، قتل نسلکشی،

 مجازات قانون .16هستند انجام قابل حقیقی اشخاص توسط که دانست بزههایی همه ارتکاب به قادر را حقوقی اشخاص تکامل،

 که خود کارگران و کارکنان اداري، اعضاي مدیران، اعمال قبال در را حقوقی اشخاص خود، 210 مادة در تفکر همین با نیز لبنان

  .17است دانسته مسئول شود، اقدام آنها وسایل از یکی طریق از یا یادشده اشخاص نام به

                                                           

 100ص ،  1374بهشتی، شهید دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان حقوقی، اشخاص کیفري مسئولیت محمدحسن، حسنی،11 
12 Fine 
13 Dissolution 
14 Probation 
15 Reparation- Sanction 

  1صص پیشین، االمینی، روح16 

 م،  1998الحقوقیه، الحلبی منشورات بیروت، منقحه، جدیده طبعه العامه، الجزائیه االحکام فؤاد، رزق،17 

 1 ص

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


 99-20، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره و علوم قضایی حقوق 

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 

 

 

33 
 

 

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

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

 یکی را جهان کشورهاي شرکتی، جرایم ویژه به حقوقی، اشخاص جرائم از ناشی خطرات انکار قابل غیر حقیقت ترتیب، این به

 و بپردازند حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت تبیین به کیفري، حقوق بر حاکم هاي مضیقه از فراتر تا نموده اقناع دیگري از پس

  .18دهند قرار پذیرش مورد واقعگرایانه دیدگاهی با را آن

 

 جرم 19انتساب قابلیت و حقوقی شخصیت .

 سببیت ي رابطه همانا یا معین فاعل به جرم مادي بعد انتساب  مادي اسناد اثر کیفري، مسئولیت گشت، معلوم که چنان آن

 موضوعی امري سببیت، رابطۀ یا مادي اسناد .میباشد آگاه و آزاد ارادة به جرم انتساب  معنوي اسناد اثر و  جرم و فاعل میان20

 نتیجۀ که است آن مهم مجرمانه، نتیجه به فاعل اراده تعلق از صرفنظر یعنی، ندارد؛ فاعل روانی وضعیت با ارتباطی و است

 از مجرمانه رفتار اینکه مگر نیست، کیفري مسئولیت موجد ینفسه ف مادي اسناد اما .باشد او مجرمانه فعل محصول مجرمانه

 کیفري تبعات تحمل قابلیت مرتکب، که است صورت این در و باشد شده ناشی  اراده و علم واجد  سرزنش قابل و مقصر فاعلی

 مخالفان دلیل مهمترین حقوقی اشخاص به تقصیر اسناد بودن ناممکن شد، گفته چندانکه .21کند می پیدا را مجرمانه رفتار

 مسئولیت

 و علم نه و  مادي اهلیت  شوند مجرمانه رفتار انجام به قادر تا دارند اندامی نه اشخاص این ها، آن گمان به .است آنان کیفري

 براي را حقوقی اشخاص که ارادهاي همان معتقدند، مدافعان مقابل، در   .22معنوي اهلیت  شوند تلقی مقصر تا دارند ارادهاي

 و جرم ارتکاب به قادر را آنها میسازد، متعهد وارده زیان و گرفته صورت تخلفات به نسبت و توانا قرارداد انعقاد و تجارت انجام

 از ها آن اراده که تفاوت این با ارادهاند، داراي حقیقی اشخاص مانند حقوقی اشخاص پس .مینماید کیفري مسئولیت براي قابل

                                                           
18 Hetzer, Wolfgang , Corruption as Business Practic? Corporate Criminal 

Liability in the Eutopean Union, 2007, Avalable at: www. brill. nl/ eccl, 

p404 
19 Imputability 
20 Causation 

 صص 88-  1390  میزان، حقوقی بنیاد سوم، چاپ اول، جلد ، کیفري مسئولیت سیدمنصور، میرسعیدي،21 

 

 عالمه دانشگاه انتشارات دوم، و اول جلد دوم، چاپ عمومی، جزاي حقوق برنار، بولوك، و ژرژ لواسور، و گاستون استفانی،22 

 4 ص ، 1383 طباطبایی،
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 تفوق از حاکی اخیر دهههاي در کشورها از بسیاري سوي از حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت پذیرش .23است جمعی اراده نوع

 جرم انتساب قابلیت بهعنوان آن از که خصلتی آن که میسازد فراهم را مهم سؤال این طرح مجال مزبور، نکات .است اخیر دیدگاه

 و نحو چه به دادگاهها دیگر عبارت به رسد؟ می ظهور منصه به چگونه حقوقی اشخاص خصوص در شود، می یاد مجرم به

 رابطه به راجع نظریههاي به رجوع سؤال، این به پاسخ براي کنند؟ می منتسب اشخاص این به را جرم معیاري چه براساس

 .است ناپذیر اجتناب انتساب،

 

 

  24نیابتی مسئولیت نظریۀ- . 1

 مذکور دوگانه عناصر حقوقی شخص یعنی، است؛ اي عاریه حقوقی، شخص به جرم روانی و مادي عناصر انتساب نظریه، این وفق

 دهند، انجام را جرمی آن سبب به یا وظیفه انجام اثناي در خدمه اگر که ترتیب این به .گیرد می قرض خود کارکنان و اعضا از را

 کیفري مسئولیت نامعقول گسترش اند، گرفته نظریه این به که ایرادي .ساخت خواهند مسئول کیفري حیث از را حقوقی شخص

  مجوز بدون و خودسرانه چند هر  وظیفه انجام راستاي در که را جرمی آن، اعضاي از یك هر اگر چه، است؛ حقوقی شخص

  .25میسازد مسئول را حقوقی شخص شود، مرتکب

 با جرایم توجیه مقام در صرفاً و نبود گسترده امروزي شکل به پیدایش، ابتداي در نیابتی مسئولیت تئوري که نماند ناگفته

 بر اعتقاد زمان آن در زیرا بود؛ برآمده فعل، ترک پایه بر جرایم هم آن  ندارند روانی عنصر وجود به نیازي که 26مطلق مسئولیت

 با و تدریج به اما .کند شگري کن تا دارد جوارحی و اعضاء نه و کند اندیشه که دارد عاقلهاي قوه نه حقوقی شخص که بود این

 از فعل ترک و فعل بین تفکیك اجتماعی، و سیاسی صنعتی، مختلف ابعاد در آنان محسوس تاثیر و حقوقی اشخاص تعداد تزاید

                                                           

  599ص ،  1382نو، طرح انتشارات اول، چاپ عمومی، جزاي حقوق پرویز، صانعی،23 

Vicarious Liability 24 

 ،  1389مجد، اول، انتشارات چاپ کیفري، مسؤولیت بودن شخصی اصل تهرانی، مظاهري مسعود و بهمن، حسینجانی،25 

 - 110  1 صص

 
26 Strict Lialibity 
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 از قبل که است کشورهایی جمله از انگلستان است، گفتنی .27یابد وسعت آنان کیفري مسئولیت منطقی طور به تا رفت بین

  .28بود داده قرار نظر مورد را نیابتی مسئولیت مستقیم، مسئولیت پذیرش

 مستقیم( مسئولیت ) 29ثانویه شخصیت نظریۀ- . 2

 عنصر از بینیاز جرایم قبال در و خود کارمندان رفتار اعتبار به حقوقی شخص یك نیابتی، مسئولیت وفق شد، تعلیل که نحوي به

 است، یافته تبلور مغزها نظریه یا ثانویه شخصیت نظریه برپایه که مسئولیت، از دیگري شق در اما .میشود شناخته مسئول معنوي

 روحی حاالت و اعمال نتیجه، در .میشوند محسوب شخص آن تجسم و حقوقی شخص با برابر رتبهاند، عالی که مدیران از برخی

 است فرمان و عصبی مرکز یك داراي حقوقی شخص هر اینکه، توضیح .میشود تلقی حقوقی شخص روحی حاالت و اعمال آنان،

 حاالت و اعمال نتیجه در .میشود ادره  مدیریتی اداري، عالی کارمندان و مدیران  دارند تعلق آن به که اشخاصی طریق از که

 انجام رفتاري یا میگویند سخن آنان وقتی که طوري به میشود داده نسبت حقوقی شخص به رتبه عالی اعضاي روانی  روحی

 را مربوطه جرم و داده انجام را مزبور عمل گفته، را سخن آن حقوقی شخص خود گویی شوند، می مرتکب جرمی یا میدهند

 که آنجا از .31شوند می محسوب آن بدنه از جزیی و حقوقی شخص ارکان از یکی مدیران توصیف، این با .30است شده مرتکب

                                                           

 مزبور شرکت محکومیت به که GT North of England Railway Co .3انگلستان  راهآهن پرونده در صادره رأي در27 

 عرض از مانع رفع عدم خاطر به شرکت یک یا شخص یک کردن محکوم که میزان همان به : کرد بیان نمن، د لرد شد، ختم

 - فعل - خیابان عرض در مانع یک نمودن بنا خاطر به شرکت یک یا شخص یک نمودن محکوم دارد، امکان  فعل ترك  خیابان

 (Ashworth, 1991:82 بود خواهد ممکن نیز

 ، 1374 بهشتی، شهید دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان ،حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت محمدحسن، حسنی، از نقل به

 64 ص

  70صص پیشین، محمدحسن، حسنی،28 
29 Identification 

  1386مطهري، شهید عالی مدرسه دکترا، رساله حقوقی، اشخاص کیفري مسئولیت وحید، اشتیاق،30 

 98 صص -94

 :است شده ارایه نظریه چهار ،(حقوقی شخص )تجاري شرکت با مدیران رابطه حقوقی ماهیت تبیین خصوص در است گفتنی31 

 و شرکاء وکیل را مدیران برخی، البته .است موکل به وکیل نسبت همان شرکت به مدیر نسبت نظریه، این وفق :وکالت نظریه .1

 دارد، وجود موکل و وکیل اراده دو وکالت در اینکه، چه نیست؛ ایراد از خالی نظریه این .میدانند شرکت وکیل را آنان برخی

 دیدگاه، این برابر ي : قانون نمایندگی نظریه .2 .ندارد وجود مدیران تصمیم جز ارادهاي حقوقی اشخاص مورد در اینکه حال

 از نظریه این بر .باشد وکالت انجام واختیار سالم اراده داراي اصیل که ندارد لزومی و بوده حقوقی شخص قانونی نماینده مدیران
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 روانی عنصر نیازمند جرایم ارتکاب توجیه خصوص در میکند، حقوقی شخص متوجه مستقیم طور به را مسئولیت مزبور نظریه

 اما است؛ جامعتر ،  32است مطلق مسئولیت با جرایم به ناظر قدانان حقو از بسیاري بهزعم که  نیابتی مسئولیت نظریه به نسبت

 حقوقی، اشخاص گونه این ساختار در زیرا .میرسد نظر به انتقاد قابل غیرمتمرکز، و بزرگ حقوقی اشخاص و شرکتها خصوص در

 بسیاري عمل، در و نتیجه در .مینمایند تفویض دیگر واحدهاي و بخشها به را خود وظایف از برخی اغلب مدیره هیأت یا مدیران

 این تضییق به توجه با بودن، مجرمانه صورت در که میپذیرد صورت متوسط و میانی مدیران توسط مهم اقدامات و تصمیمات از

  .33نمود نخواهد حقوقی شخص متوجه را مسئولیتی دکترین،

                                                                                                                                                                                           

 در میشود؛ تعیین دادگاه توسط یا قانون حکم به که اصیل توسط نه نماینده قانونی، نمایندگی در که شده وارد ایراد حیث این

 تا و نیست عزل قابل اصیل توسط قانونی نماینده عالوه، به .است شخصیت یک آن، مدیریت سازمان و حقوقی شخص حالیکه

 عنوان به مدیران نظریه .3 .هستند عزل قابل حقوقی اشخاص مدیران حالیکه در باشد؛ نمی عزل قابل قانونی شرایط حفظ زمان

 شخص و میشوند محسوب شخص حقوقی خدمه و کارگران جزء مدیران نظریه، این مطابق (:حقوقی شخص) شرکت کارگزار

 مسئولیت نظریه براساس و مدیران اختیارات حدود از خارج اعمال قبال در شرکت مسئولیت لذا .میباشد آنان کارفرماي حقوقی

 با کارگران، اعمال قبال در شرکت مسئولیت در که است آن نظریه این بر وارده اشکال .است توجیه قابل دیگر فعل از ناشی

 هیچ تحت حقوقی، شخص که حالی در میشود؛ بري مسئولیت از برده کار به را الزم احتیاطات تمام کارفرما که این اثبات

 که این به توجه با :مدیران بودن رکن نظریه .4 .سازد مبرا مسئولیت از ثالث اشخاص مقابل در را خود تواند نمی شرایطی

 از خارج اعمال قبال در حقوقی شخص مسئولیت براي مناسبی کننده توجیه نمیتواند مدیران قانونی نمایندگی و وکالت نظریههاي

 را آنان که مدیران دانستن رکن نظریه دانست، حقوقی شخص خدمه را مدیران نمیتوان طرفی، از و باشد مدیران اختیارات حدود

 تصمیمگیرنده، سازمان عنوان به مدیران تقصیر وصف، این با .رسد می نظر به بتر مناس میکند، تلقی شرکت بدنه از جزیی

 چاپ دوم، جلد تجاري، شرکتهاي حقوق از تحلیلی مباحثی محمد، تفرشی، عیسایی) .میشود محسوب حقوقی شخص تقصیر

 117) -126 صص ، 1386 مدرس، تربیت دانشگاه انتشارات اول،

 
32 Cremona, Marise & Herring, jonathan : Criminal Law, London, Macmillan, 1998, p.88 

 توجه قابل شده، رسیدگی ثانویه شخصیت دکترین براساس که  ( 1971 )انگلستان لتسکودر شرکت پرونده مورد این در33 

 دادگاه .شد عرضه قانونی قیمت از بیشتر کاالها آنها، از یکی در که بود سوپرمارکت هشتصد داراي بزرگ شرکت این .است

 از و نمیشود محسوب هدایتگر و عاقله قوه سوپرمارکت مدیر که استدالل این با اعیان مجلس اما کرد؛ اعالم محکوم را شرکت

 حکم و ندانست مسئول را شرکت است، نکرده تفویض میانی مدیران به را خود وظایف از بخشی هیچ مدیره هیأت طرفی،
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 انباشتگی( یا تجمع ) 34جمعی تقصیر نظریۀ- . 3

 شخص تقصیر اساس کارکنان، خطاي جمع و مدیران تقصیر برآیند بلکه هدایتگر، قوه یك و خاص مدیر یك تقصیر نه گاه،

  جامعه مدرن قدرتهاي مجرمانه اهداف شرایط، برخی در که فهماند می ما به جمعی تقصیر نظریه .35میدهد تشکیل را حقوقی

 دید، متمرکز خاص شخص وجود در را جرم روانی و مادي عناصر بتوان که این بدون گیجکننده، فضاي یك در  حقوقی اشخاص

  .36است شده توزیع آن مختلف بخشهاي و حقوقی شخصی اعضاي بین مذکور عناصر اینکه، چه رسد؛ می ظهور منصه به

 با نه شد خواهد ممکن حقوقی شخص کارکنان عمل و مجرمانه قصد ترکیب با حقوقی شخص به جرم انتساب حالت، این در

 اشخاص کیفري مسئولیت دفاع قابل گسترش به مزبور استراتژي ترتیب، این به 37  کارکنان از یکی مجرمانه عمل و قصد احراز

 و معظم حقوقی اشخاص از دسته این کیفري مسئولیت جزا، حقوق بر حاکم کالسیك معیارهاي وراي تا میزند دامن حقوقی

 .نماید توجیه را گسترده

 حقوقی شخص 38سیاست نظریۀ- . 4

 تبع به که طوري به میدهند؛ قرار خود توجهات کانون را آن اعضاي و افراد حقوقی، شخص به جرم انتساب در گفته پیش نظرات

 قصد مذکور، دکترینهاي اخري، عبارت به .کند می پیدا مسئولیت حقوقی شخص آنها، تقصیر احراز و افراد سوي از جرم ارتکاب

 اعضاي مجرمانه رفتار و قصد به تنزل قابل را حقوقی شخص مجرمانه

                                                                                                                                                                                           

 نتیجه، در و نبوده هدایتگر و عاقله قوه متوسط، درجه مدیر اعیان، مجلس نظر از که میشود مالحظه .کرد نقض را محکومیت

 - 76)80 صص پیشین، منبع محمد حسن، حسنی، به بنگرید بیشتر مطالعه جهت ) نمیشود محسوب شرکت تصمیم او تصمیم

 
34 Aggregation 

 کشتیرانی شرکت به متعلق کشتی غرق پیرامون  1987سال تلخ حادثه به مربوط پرونده در35 

 در زیرا، شد؛ مطرح جمعی تقصیر دیدگاه داد، رخ دماغه پنجرههاي بودن باز واسطه به که انگلستان

 ملوان کمک و ارشد افسر و کشتی رئیس تا گرفته کمپانی از زیادي اشخاص و افراد تراژدي این وقوع

 دادگاه و شد رد دیدگاه این برهه آن در البته .بودند مقصر کشتی تجهیزات و خدمه بر نظارت مسئول

 .شناخت مسئول را شرکت
36 Hetzer, Wolfgang, op.cit, p.384 

  11صص پیشین، تهرانی، مظاهري مسعود و بهمن حسینجانی،37 
38 Policy Theory 
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 وقوع رغم به که وضعیتی در اما است؛ کارآمد کند شناسایی را مقصر افراد یا فرد بتواند که آنجا تا تفکر این البته .دانند می خود

 عدم نتیجه، در و نبوده اثربخش نباشد، میسور حقوقی شخص ساختار بودن پیچیده دلیل به آن مقصرین یا مقصر شناسایی جرم،

  .39داشت خواهد پی در را اجتماعی دفاع تضعیف و حقوقی شخص مجازات

 از فارغ آن، کیفري مسئولیت احراز و حقوقی شخص مستقل ماهیت تأیید صواب، مقرون راهکار معضل، این از برونرفت جهت

 است، برخوردار پیچیده و غیرمتمرکز ساختاري از حقوقی شخص که حالتی در میشود باعث رویکرد این .است فردي مسئولیت

 است، گفتنی .نباشد کیفري مسئولیت از گریز به قادر باشد، کامل مسئولیت واجد که کرد شناسایی را شخصی نتوان چندانکه

  .40اند آمده فائق حقوقی اشخاص به غیرعمد قتل چون جرایمی انتساب دشواري بر مدل این پذیرش با استرالیا چون کشورهایی

 تحول با 1915 سال در را کیفري نظام حقوقی، اشخاص انواع تکثر و گسترش پی در مهاجرپذیر، است کشوري که استرالیا

  .41ساخت مواجه مزبور اشخاص مشی خط و سیاست نظریه پذیرش جمله از اساسی

 مجرمانه قصد که جمعی تقصیر نظریه برخالف اینکه، چه است؛ جمعی تقصیر نظریه از بیش نظریه این جامعیت توصیف، این با

 در و قصد، این اثبات به حقوقی، شخص سیاست ساختار در تعمق با کند، می احراز آن اعضاي به رجوع با را حقوقی شخص

 یك تصمیم نه گاه، که است مهم این تبیین مترصد اخیر، رویکرد بیان، این با .میپردازد مزبور شخص سرزنش قابلیت نتیجه،

 دامن آن به و نموده هدایت را قانون نقض حقوقی شخص فرهنگ کالم یك در و رفتار شیوه قواعد، سیاست، نگرش، که فرد،

 حقوقی شخص رسمی قواعد و مکاتبات مذاکرات، مشروح تجلسات، صور اساسنامه، به رجوع با آن احراز که فرهنگی میزند؛

 گردیده آن سرنشینان مرگ به منجر که خودروسازي شرکت یك اتومبیلهاي از برخی گرفتن آتش آنکه، مثل .بود خواهد میسور

 کسب انگیزه به شرکت صریح سیاست متعاقب خود، که باشد غیراستانداردي و نقیمت ارزا انژکتور دستگاه نصب از ناشی است،

 حمل شرکت یك کامیون رانندگان از تعدادي که گباري مر و ناگوار حوادث اینکه، یا .باشد گرفته قرار کار دستور در بیشتر سود

 آنان عرفی توان از فراتر و مضاعف کار تحمیل بر مبنی شرکت سیاست در آفریدهاند، رانندگی حین در خوابآلودگی علت به ونقل

 .شود یابی ریشه مضاعف، سودآوري سوداي با

 مثل .باشد قانون ناقض غیرمستقیم نحو به بلکه مستقیم طور به نه حقوقی، شخص سازمانی روند و سیاست است ممکن حتی

 روانه فاسد دارویی مواد و غیراستاندارد کاالهاي سابق، ضررهاي جبران و ها هزینه کاهش بر شرکت مداوم تأکید متعاقب که این

 در بلکه جرم ارتکاب به خود اعضاي تهییج طریق از نه حقوقی شخص به مجرمانه قصد انتساب است ممکن همچنین .گردد بازار

                                                           

  1ص پیشین، وحید، اشتیاق،39 

  17ص پیشین، محمدحسن، حسنی،40 
41 Wagner, Markus, Corporate Criminal Libility: National and International 

Responses, 1999, PP. 4-5 
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 غیرقانونی  فعالیت هر یا رشوه دادن مالیاتی، تقلب از اطالع بهرغم که این مثل .شود محقق خود، نماینده مجرمانه رفتار تأیید پی

 این از جلوگیري براي الزم کوشش انجام یعنی خود، مثبت تکلیف به  حقوقی شخص انتفاع جهت در و وظیفه حیطه در کارمند

 و سیاست پایه بر شده بنا سازمانی مسئولیت پذیرش که کرد اذعان میتوان اوصاف  این با .نکند عمل تخلفات نوع

 رویکرد، این نتیجه .است اشخاصحقوقی براي مستقل ماهیتی قبول و بودن فرضی تئوري نهادن وا معناي به مشی، خط

  .42است  مرگبار حوادث قبال در خاصه  کیفري مسئولیت از غیرمتمرکز ساختار داراي حقوقی شخص گریزناپذیري

 

 حقوقی اشخاص گونه هاي کیفري مسئولیت

 ملی، سطح در .میشوند تقسیم المللی بین حقوقی اشخاص و داخلی حقوقی اشخاص به کالن منظر یك از حقوقی اشخاص

 بین عرصۀ در .میگردند منفك خصوصی حقوق حقوقی اشخاص و عمومی حقوق حقوقی اشخاص به داخلی حقوقی اشخاص

 اشخاص از اساسی گونۀ دو المللی بین شخصیت فاقد حقوقی اشخاص و المللی بین شخصیت واجد حقوقی اشخاص نیز المللی

 باید که است موضوعی نه، یا دارند قرار کیفري حقوق تابعان جرگۀ در مزبور اشخاص کلیۀ آیا اینکه .روند می شمار به حقوقی

 .نمود تأمل آن به نسبت

 داخلی حقوق حقوقیِ اشخاص . 1-

 حقوق حقوقیِ اشخاص و عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص یعنی، قسم، دو به حقوقی اشخاص مشهور، بندي تقسیم یك در

 هاي حوزه در همواره که جرایمی نوع و کثرت حقوقی، اشخاص تزاید به رو تعداد آمد، که شرحی به .میشوند تقسیم خصوصی

 مدیران و کارکنان سوي از مجازي محیط و نقل و حمل کار، غذایی، مواد بهداشت، صنعت، زیست، محیط بشر، حقوق مختلف

 سوي از را خصوصی حقوق حقوقیِ اشخاص کیفري مسئولیت پذیرش امکان یابد، می ارتکاب آنها حساب به و اشخاص این

 خواه  خصوصی حقوق حقوقی اشخاص مطلق نتیجه، در .است ساخته مساعد حقوقی نظامهاي از کثیري و حقوقدانان از بسیاري

 مسئولیت از بحث که آنگاه اما .اند مسئول کیفري جهت از قانون، برابر در برابري اصل برپایۀ  غیرانتفاعی یا خواه انتفاعی هدف با

 بر را خود اعتقاد مخالفت، مقام در برخی .مینماید رخ موضوع دشواري آید، می میان به 43عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص کیفري

                                                           
42 Wells, Celia, Op.Cit, p.138 

 سازمان داخلی تقسیمات نیز وزارتخانهها .است مستقل عمومی مؤسسات و دولت بر مشتمل عمومی حقوق حقوقی اشخاص43 

 وزارتخانهها مستقیم تابعیت از که هستند واحدهایی مستقل عمومی مؤسسات اما .میدهند تشکیل را دولت حقوقی شخصیت
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 نیز و جامعه آسایش و جمعی منافع تأمین وظیفۀ که کردهاند تعلیل اینگونه عمومی،  دولتی مؤسسات کیفري مسئولیت عدم

 .است دولت عهده بر بزهکاران مجازات و تعقیب

 تضعیف و داخلی قلمرو در قوا تفکیك اصل ناقض دولت کیفر وانگهی کند؟ مجازات را خود تواند می چگونه قدرت نهاد این حال

 منظور، مجازات اگر اینکه، چه است؛ مفهوم بی و عبث اساساً دولت کیفر عالوه، به .است المللی بین عرصه در آن جایگاه کننده

 جیب جز معنایی بیهوده، اقدام این که شود می واریز آن به مجدد و گردیده کسر عمومی خزانه از مبلغی عمل در باشد، جریمه

  44ندارد دولت پول کردن جیب به

 در .45شد خواهد دهندگان مالیات بار افزایش باعث و جامعه آحاد به رسانی خدمات در اختالل موجب دولت مجازات باالخره، و

 به مقرون طریق که گمانند این بر دارند، قرار مسأله این با مطلق موافقت مقام در نه و کامل مخالفت مقام در نه که برخی مقابل،

 اَعمال خالف بر تصدي اَعمال اینکه، توضیح .است دولتی عمومی مؤسسات تصدي اَعمال و حاکمیتی اَعمال بین تفکیك واقع،

 از بسیاري در خصوصیسازي سیاست عنوان تحت که واگذاري نوع این .است خصوصی بخش به واگذاري قابل حاکمیتی،

 .باشد می مبنا همین بر شده واقع اقبال مورد سوسیالیستی کشورهاي

 تفکیك این با .است خصوصی ارگانهاي به تفویض قابل اَعمال از مظاهري مخابرات، و اي بیمه عملیات نقل، و حمل کداري، بان

 دیدگاه، همین با .دانست کیفري مسئولیت واجد را میباشند اعمال نوع این متکفل که دولت به وابسته حقوقی اشخاص میتوان

 در و گسترده سطوح و ابعاد در تجاري و صنعتی فعالیتهاي آن در که جهان صنعتی کشورهاي مهمترین از یکی عنوان به ژاپن

 را مسئولیت از قسم این آورد، بوجود خود حقوقی نظام در  1932سال از که تحولی با دارد، جریان شده تفویض حال عین

 نفی بهرغم رساند، تصویب به 1994سال در که کیفري قوانین مجموعه در فرانسه قانونگذار ترتیب همین به .46پذیرفت

                                                                                                                                                                                           

 مؤسسه و دولتی عمومی مؤسسه :قسماند دو نیز موسسات است، افزودنی .اند کرده پیدا دولتی حقوقی شخصیت و شده خارج

 یک ماده ت بند) میشوند اداره دولت توسط و ایجاد قانون موجب به که دارد مؤسساتی به اشاره اول نوع .غیردولتی عمومی

 عمومی موسسات مقابل در .( 1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون 3 ماده و 1345 مصوب کشوري استخدام قانون

 پنج ماده) میشوند تأسیس عمومی خدمات هدف با و قانون اجازه با که است سازمانی واحدهاي از دسته آن شامل غیردولتی

 جانبازان بنیاد خرداد، پانزده بنیاد مسکن، بنیاد احمر، هالل بنیاد شهرداریها، 1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون

 .میباشند مؤسسات اینگونه از مصادیقی اجتماعی تأمین سازمان و اسالمی انقالب
  4ص پیشین، برنار، بولوك، و ژرژ لواسور، و گاستون استفانی،44

  184ص پیشین، رضا، الهی، فرج45 

 ،  45شماره دادگستري حقوقی مجله عبداللهی، اسماعیل ترجمه ژاپن، در حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت ان، کیوتو،46 

 1 ص ، 1382 زمستان
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 قرار تائید مورد را واگذاري قابل فعالیتهاي خصوص در یشان گروهها و محلی شوراهاي کیفري مسئولیت دولت، کیفري مسئولیت

 حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت پذیرش بر عالوه رویکرد، همین از تأسی با نیز 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون .داد

 در که است داده نشان اعتقاد غیردولتی، و دولتی از اعم تصدیگر، عمومی حقوق حقوقی اشخاص مسئولیت به خصوصی حقوق

 .گرفت خواهد قرار نظر مورد بعدي سطور

 

 غیرعمد ) پیوست در که دولتی مؤسسات ،47قتل قانون وفق نمونه، بهعنوان .است توجه قابل رویکرد این نیز انگلستان حقوق در

 از نمایندگی به که شرکتی هر و است گردیده ذکر آنان نام قانون این یك شماره48  2007سال مصوب )شرکتها آدمکشی و

  .49بود نخواهد مصون غیرعمد، قتل اتهام به کیفري تعقیب از کند، می فعالیت کار پیمان عنوان به یا دولت

 بین الملل حقوق حقوقیِ اشخاص . 2-

 و دولتها  المللی بین شخصیت واجد اشخاص مسئولیت حقوقی، اشخاص کیفري مسئولیت عرصه در پرمناقشه مباحث دیگر از

 آن المللی، بین شخصیت .است 51غیردولتی نالمللی بی سازمانهاي  المللی بین شخصیت فاقد اشخاص و 50دولتی سازمانهاي

 مسئولیت .52سازد می فراهم را نهاد یك المللی بین تعهدات و حقوق اجراي و قبول بهرهمندي، موجبات که است قابلیتی

 در و مطرح  نورنبرگ دادگاه به تقدیمی کیفرخواست طی  دوم جهانی جنگ از پس که این رغم به دولت، المللی بین کیفري

 جنایات عنوان تحت المللی بین مسئولیت طرح تصویب به منجر و پیگیري فعالیت، سال سی به نزدیك و جد به نیز ملل سازمان

                                                           

 ،  45شماره دادگستري حقوقی مجله عبداللهی، اسماعیل ترجمه ژاپن، در حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت ان، کیوتو،47 

 1 ص ، 1382 زمستان
48 Homicide and Manslaughter Act 2007 

  2ص پیشین، حسن، محمد حسنی،49 

 اهداف پرتو در و پایه معاهده بر که کشورهاست از گروهی از متشکل  منطقهاي و جهانی از اعم  سازمانها از دسته این50 

 : 241)1 بیگدلی،) :باشد آمده وجود به مشترك

 غیره، و زیست محیط بشر،  حقوق نقل، و حمل مختلف زمینههاي در دولتها مشترك اهداف چارچوب در سازمانها، نوع این51 

  (283همان) .گیرد می شکل معاهده، تصویب بدون

 ماده این وفق .5  : «داشت خواهد صالحیت حقیقی اشخاص جرایم به نسبت اساسنامه مطابق دیوان52 
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 مسئول دولت عمومی اذهان در پس این از که پیشنهاد این با نهایت در و نگرفت قرار پذیرش مورد گردید، الملی بین تخلفات و

 .53شد مخالفت کنند، می عمل او نام به که باشد کسانی اعمال

 تاریخ طول در چپاولگر دولتهاي سوي از المللی بین جنایات ارتکاب و اساسی تعهدات شدید نقض که کرد انکار توان نمی اگرچه

 پذیرفت باید اما است، ساخته آشکار پیش از بیش را آنها مجازات و محاکمه ضرورت جهانی، خانمانسوز جنگهاي اثناي در بهویژه

 محاکمه تعقیب، مستقل مراجع پیشبینی عدم مجازاتها، و جرایم اعالم و احصاء پیشبینی، عدم حاکمیتها، مخالفت چون موانعی تا

 .پوشید نخواهد عمل جامه خود به مهم این نشود، مرتفع مذکور متخلفان مجازات اعمال و

 چهار رسیدگی، از پس اگرچه گفت، باید هستند نیز نورنبرگ دادگاه اساسنامه ابداعات از که جنایتکار سازمانهاي خصوص در

 اما شدند، اعالم جنایتکار نورنبرگ دادگاه سوي از« نازي حزب سران جامعه » و « گشتاپو »،« د .اس »،« اس .اس »سازمان

 مرجع ناحیه از که چرا سازمانهاست؛ این منجمله حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت بر اذعان منزله به اقدام این گفت توان   نمی

 .نگردید لحاظ آنها براي مجازاتی هیچ مزبور

  54.بود آنها اعضاي و سران مجازات و محاکمه براي محملی تنها مذکور، نهادهاي کردن اعالم جنایتکار واقع در

 مسئولیت به قائل حقوقی، اشخاص کیفري مسئولیت به اعتنایی بی با نیز 55المللی بین کیفري دیوان اساسنامه  ( 25 )ماده

 در 57پالرمو کنوانسیون تصویب با و نماند مزبور سند در متوقف المللی بین جامعه خواست همه، این با 56 است شده فردي

 زمینه این در را خود الزامآور سند اولین تا نمود دنبال را حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت  فراملی نیافته سازما جرایم خصوص

 در وضوح به حقوقی، اشخاص کیفري مسئولیت شناسایی براي الزم اقدامات تمهید به عضو دول تکلیف .رساند ظهور منصه به

 کشورهاي به را آن نوع و اجرا ضمانت تعیین و نموده اکتفا جرایم تعیین به تنها مزبور کنوانسیون البته .است شده مقرر سند این

                                                           

 المللی، بین خدمات حقوقی دفتر مجله ابرندآبادي، نجفی حسین علی ترجمه دولت، بینالمللی جرم ماري، یر پی دوپویی،53 

 ، 276 ص ، 1369شماره

 176 ص ،  1390میزان، نشر پنجم، چاپ کیفري، بینالمللی حقوق محمد، اردبیلی،54 

 رم نشست در کنندگان شرکت از کشور  160مجموع از کشور  120نمایندگان تأیید به  1998ژوئن  17در اساسنامه این55 

 .است نشده ملحق آن به ایران اسالمی جمهوري کنون تا که است گفتنی .رسید

 56 

 ملل سازمان عمومی مجمع اجالس پنجمین و پنجاه تصویب به 2000 سال اکتبر در کنوانسیون این

 . 57 است نرسیده اسالمی شوراي مجلس تصویب به هنوز کنوانسیون این که است گفتنی .رسید متحد
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 مالحظه شکل این به .58کنند اختیار را حقوقی حتی یا اداري کیفري، واکنشهاي خود، صالحدید به تا است کرده واگذار عضو

  .است نمانده منفعل المللی بین حقوقی شخصیت فاقد حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت پیرامون بینالملل نظام که میشود

 

  :نتیجه گیري

که با در خصوص انتساب جرم به مجرم می توان به دیدگاه دو گروه موافق و مخالف اشاره کرد . گروه موافقان بر این باور هستند 

اراده شبیه اشخاص حقیقی توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و 

گیرد عملی انجام دهد که داراي بار کیفري است، در حقیقت این قصد کنند یعنی وقتی که یك شخص حقوقی، تصمیم میعمل می

توان نظر به عمل ارتکابی تمایزي میان فاعل شود و نمیدارد و در نتیجه عنصر روانی محقق میمجرمانه را از سوي جمع ابراز می

گردد و یقی یا حقوقی( قائل شد. به هر حال این شخص انسان یعنی شخص طبیعی است که مرتکب عمل کیفري می)شخص حق

بایست مد نظر قرار در حقیقت در این مورد قصد مجرمانه و اراده انحرافی از ارکان تحقق جرم و حضور عنصر روانی است که می

اند که که در تحقق کلیه جرائم براي مجرم شناختن مرتکب در جرائم، وجود بر خالف گروه اول گروه مخالفان بر این عقیده 59گیرد

معنوي و قانونی( الزم است که عنصر روانی؛ یعنی قصد مجرمانه به اراده مستقیم و مختار بستگی دارد که تنها سه عنصر )مادي، 

تواند این بار مسئولیت کیفري را به دوش ه میتوان آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار جستجو کرد. پس تنها انسان است کمی

توان ارتکاب جرائم توانند این عناصر را در خود جاي دهند. در نتیجه نمیباشند و نمیکشد و اشخاص حقوقی فاقد این خصیصه می

 .60را منتسب به آنان دانست

جمعی مشترک که در مورد اشخاص حقوقی باشند نظر به اراده البته کسانی که معتقد به مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی می

مطرح است، معتقدند این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی وقتی که یك شخص حقوقی تصمیمی 

گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده و در نتیجه عنصر روانی جرم متجلی می

 . 61رددگمی

                                                           

  17- 18،  45ص ، 1379شماره چهارم، سال امنیت، نشریه فراملی، نیافته سازما جرایم علیه پالرمو معاهده رضا، پرویزي،58 
 233، ص 1389منصور، راستین، مقررات کیفري بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی، چاپ دوم،  - 59
 22، ص 1383محمدعلی، اردبیلی، حقوق و جزاي عمومی، تهران، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ هفتم،  - 60
 233، جلدو دوم، ص 1385منصور، راستین، مقررات کیفري بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی،  - 61
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پذیر نیست. اما در پاسخ، هایی از قبیل اعدام و حبس در مورد افراد حقوقی میسر و امکانطرفداران نظریه اخیر معتقدند مجازات

 .62کنندنظران به جاي اعدام انحالل و به جاي حبس تعطیلی موقت را تجویز میصاحب

. در توضیح اینکه فرد 63کندشخصی بودن مجازات لطمه وارد میاز سوي دیگر قبول مسئولیت جزایی براي اشخاص حقوقی به اصل 

یا افرادي که جزء یك واحد حقوقی هستند چنانچه مرتکب تخلفی شوند، همان اشخاص باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نه 

شوند. مجازات می اجتماع فرضی آنها، در صورتی که اگر یك شخصیت حقوقی مجازات شود همه افرادي که در آن اجتماع هستند

شوند که هیچ و زیان می گناه نیز متحمل آسیبها پیوسته افرادي بیدانند که در اجراي مجازاتمخالفین این نکته را درست می

شود که با تواند مجازات اشخاص حقوقی را نیز توجیه نماید و به وضوح مشاهده میاند و این مینقشی در ارتکاب بزه نداشته

گردند. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که چه اد حقیقی همسر و فرزندان چگونه از برخی حقوق خود محروم میمجازات افر

شخص حقیقی باشد یا حقوقی در صورت اعمال مجازات باید خود انسان آن را متحمل گردد و در همین نقطه است که مجازات 

 کند.افراد حقوقی با اشخاص حقیقی برخورد پیدا می

هایی از قبیل تعطیلی دیگر این است که مهمترین هدف تنبیه مجازات و اصالح مجرم است. در حالی که در اجراي مجازات استدالل

معنی رسد و در نتیجه تنبیه و اصالح بیهاي مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمیموقت شخص حقوقی یا اتخاذ مجازات

کنند. ي مجازي بوده که فاقد شعور و ادراکند و رنج و درد و شرمساري را احساس نمیگردد. مضافاً اینکه اشخاص حقوقی افرادمی

توان از هاي مالی به عنوان اقدامات تأمینی میپذیرند، چرا که بر این باورند که با مجازاتدر مقابل، مخالفین نیز این استدالل را نمی

 تربیتی را بدین روش درباره اشخاص حقوقی نیز تحصیل نمود.ارتکاب جرائم و تخلفات در آینده کاسته و تأثیر اصالحی 
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