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 چکیده

ضرورت بسزایی دارد. هدف  حقوقی های نظام مباحثی است که در همه جمله از حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت

 اشخاص نیابتی و مستقیم کیفری مسئولیت به مربوط نبجوا ی همه ی مطالعه و اصلی از انجام این پژوهش  بررسی

تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از  –پژوهش از نوع توصیفی نیا .انگلستان است و ایران نظام حقوقی دو در حقوقی

 را به خاطر رفتار یکه بر اساس آن بتوان فرد یابتین یفریک تیتحت عنوان مسئول یمقوله ا  رانیدر حقوق ا آن بود که

 یاشخاص حقوق یانگلستان برا ینظام حقوق .نشده است ینیب شیدانست پ یفریک تیمسئول یدارا یگرید یارتکاب

 م،یمستق تیلمسئو رشیاست که قبل از پذ ییکرده است. انگلستان از جمله کشورها ییرا شناسا یفریک تیمسئول

در حال حاضر  نیابتی یفریک تیمن ال از مفهوم مسئولکا یفریرا مورد نظر قرار داده بود. برداشت نظام ک یابتین تیمسئول

 تیبه مفهوم مسئول انهیم کردیو رو یابتین یفریک تیمسئول قیمض ،یابتین یفریک تیموسع مسئول کردیاز سه رو یکیبه 
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 مقدمه .1

برای اینکهه   گیرند. های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می امروزه، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه

حقهوقی   بعها  دارای بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشهد. انسهان ط  

است که از آن متمتع می شود و تکالیفی است که قهرا  باید انجام دهد. حق متعلق به انسهان و تکلیهف بهه عههده انسهان      

، 9731کاتوزیهان،  )برقهرار نمهود  است. بنابراین می توان گفت برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شهد و نهه تکلیفهی    

تمهاع نمهوده و شختهیتی بهه     ه به علل خاصی عده ای از مردم برای منظهور معینهی اج  . ولی گاهی اتفاق می افتد ک(901

موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفهری   .وجود می آورند که بستگی به شختیت هیچ کدام از تشکیل دهندگان ندارد

اشهخاص   اشخاص حقوقی یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوقی است، زیرا مسئولیت کیفهری در مرحلهن نخسهت بها    

حقیقی که دارای جسم، رگ و پوست می باشند ارتباط می یابد و اینکهه آیها اشهخاص حقهوقی کهه فاقهد جسهم، رگ و        

 .پوست می باشند می توانند از نظر کیفری مسئول شناخته شوند، پرسشی است که پاسخ به آن چندان ههم سهاده نیسهت   

   (11، 9739است.)جعفری لنگرودی،  معین شدهس شختیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هر ک

سهازی در   ویژه با رشهد آهنهخ ختوصهی    اشخاص حقوقی بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بشر به   ی احاطه

های خطرنها    اواخر قرن بیستم، حقیقتی انکارناپذیر است. عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت

اسهت تها     را برآن داشهته  -9/1/9711و اخیرا  ایران از  -91از قرن  –های حقوقی همچون انگلستان اشخاص حقوقی، نظام

شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقهت   برپایه دالیلی چون واقعیت جرم

مقتهر، مسهؤولیت کیفهری آنهان را بهه      داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقهی   بیشتر اعضا و سهام

رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جهرم بهه شهخق حقهوقی     

توان عناصر مادی و روانی جهرم را بهه    توان عنتر تقتیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ آیا می چیست؟ چگونه می

بهه ایهن ههدف نایهل شهد؟       -نیهابتی  -صهورت غیرمسهتقیم   که باید بهه  وقی منتسب کرد یا اینطور مستقیم به شخق حق 

استراتژی نظام کیفری انگلستان و ایران در قبال این مهم چیست؟ دکترین حقوقی درختوص چگونگی انتساب جرم بهه  

به اصل نمایندگی، قائل  ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل شخق حقوقی قائل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل

به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخق حقوقی هستند. وفق این نظریه، انتساب عناصر مهادی و روانهی جهرم بهه شهخق      

حقوقی، عاریه ای است، یعنی، شخق حقوقی عناصر دوگانه مذکور را از اعضا و کارکنان خود قرض می گیرد. بهه ایهن   

ه یا به سبب آن جرمی را انجام دهند، شخق حقوقی را از حیث کیفری مسئول ترتیب که اگر خدمه در اثنای انجام وظیف

خواهند ساخت. ایرادی که به این نظریه گرفته اند، گسترش نامعقول مسئولیت کیفری شخق حقهوقی اسهتز زیهرا اگهر     



، شهخق  هریک از اعضای آن، جرمی را که در راستای انجام وظیفه ه هر چند خودسرانه و بهدون مجهوز مرتکهب شهود     

نبهود و   حقوقی را مسئول می سازد. ناگفته نماند که تئوری مسئولیت نیابتی در ابتدای پیدایش، به شکل امروزی گسترده 

صرفا  در مقام توجیه جرایم با مسئولیت مطلق ه که نیازی به وجود عنتر روانی ندارند. آن هم جرایم بر پایه تر  فعهل،   

اد بر این بود که شخق حقوقی نه قوه عاقلهه ای دارد کهه اندیشهه کنهد و نهه اعضها و       بر آمده بود، زیرا در آن زمان اعتق

ثیر محسوس آنان در ابعهاد مختلهف   أجوارحی دارد تا کنش گری کند. اما به تدریج و با تزاید تعداد اشخاص حقوقی و ت

ولیت کیفهری آنهان وسهعت    صنعتی، سیاسی و اجتماعی، تفکیک بین فعل و تر  فعل از بین رفت تا به طور منطقی مسهئ 

نظهر   یابد. گفتنی است، انگلستان از جمله کشورهایی است که قبل از پذیرش مسئولیت مستقیم، مسئولیت نیابتی را مورد

 .قرار داده بود

موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوقی است، زیرا 

خست با اشخاص حقیقی که دارای تجسم خارجی می باشند ارتبهاط مهی یابهد و اینکهه آیها      مسئولیت کیفری در مرحلن ن

اشخاص حقوقی که فاقد تجسم خارجی می باشند می توانند از نظر کیفری مسئول شناخته شوند؟ پیدا شهدن شختهیت   

ا بهه رسهمیت   برای نمونه انگلستان بطهور موسهع مسهئولیت کیفهری اشهخاص حقهوقی ر       .حقوقی در نتیجه احتیاج است

شناخته. با توجه به اینکه امروزه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی مورد مطالعه علم حقوق قرار می گیرند و بها  

توجه به موضوع بحث برانگیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تحقیق و پژوهش در این زمینه از ضرورت ههای ایهن   

اسهت مطالعهه تطبیقهی بهر روی مسهئولیت کیفهری مسهتقیم و نیهابتی         پژوهش می باشد. با توجه به مراتب فوق بهدیهی  

شختیت حقوقی و تبیین زوایای پنهان این موضوع، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان از اهمیهت غیهر قابهل انکهاری     

 برخوردار است.

 

 تعریف شخص حقوقی .2

توجهه فقهها    ده و مهورد ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسالمی محل بحث نبومفهوم شختیت حقوقی 

شده است. در تعریف شهخق   صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفته  قرار نگرفته استز اگرچه به

یافته از اشخاص یا امهوال بهرای دسهتیابی بهه ههدف مشهتر  در قالهب قهانونی           شده است، اجتماع سازمان حقوقی گفته

 (941، 9710.)امامی،است



 ت کیفری مستقیمتعریف مسئولی .3

که از  ی دارای یک فرمانروایی استهر شخق حقوقدر رابطه با مفهوم مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی باید گفت که 

اعمهال و   جهه ی. در نتشهود ی ادره مه   یتیریاداری، مد یو کارمندان عال رانیمدمانند  که به آن تعلق دارند یاشخاص قیطر

 نهد یگویآنان سخن م یوقت به طوری که شودی نسبت داده م یبه شخق حقوقرتبه  یاعضای عال یروان -یروح حاالت

آن سخن را گفته، عمل مزبور را انجام  یشخق حقوق خودیی گو شوند،ی مرتکب م یجرم ای دهندی رفتاری انجام م ای

لهذا بها ایهن تعریهف مفههوم مسهئولیت مسهتقیم اشهخاص حقهوقی روشهن           اسهت.   شده مرتکب داده و جرم مربوطه را

 (911، 9731گردید.)صفار،

باشهد   یگرید اعمال مسئول یثابت است که شخق به طور قانون یتنها در صورت یگریبه علت رفتار د یفریک تیمسئول

بهودن   یبر اصل شخت ییاستثنا ،یابتینی فریک تیشود. مسئول ریمرتکب تقت ،یگرید یرفتار ارتکاب جهیدر رابطه با نت ای

مجرمانه است و  عملی فاعل معنو قتیحق شود، دری مجازات م یگریه خاطر عمل دکه ب یشخت یعنیمجازات است. 

جهز در   نیشهود. بنهابرا   یم مهیجرم است ضم یشده و فاعل ماد عملکه مرتکب  یمجرم اصل تیاو به مسئول تیمسئول

قهانون مجهازات    941. مهاده  ستین حیصح ر،یاز فعل غ یناش یفریک تیمسئول لیتحم کرده، نییکه قانونگذار تع یموارد

 (19، 9733)اشتیاق،استثناست. نیا انیدر مقام ب یاسالم

عناصهر   یشهخق حقهوق   ،یعنه ی استز ای هیعار ،یجرم به شخق حقوق یانتساب عناصر مادی و روانبه عبارت دیگر 

بهه سهبب    ایه  فهیکه اگر خدمه در اثنای انجام وظ بیترت نیا به. ردیگی دوگانه مذکور را از اعضا و کارکنان خود قرض م

 (93، 9731جانی، سینح)ساخت. مسئول خواهند فرییک ثیرا از ح یحقوق شخق را انجام دهند، یآن جرم

 

  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی .4

مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اسهت.   ،یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان

هها رویهه ههای     موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبهع آن دادگهاه  فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه 

متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند به نحوی که بعضی از 

اشخاص حقوقی ممکهن و  کشورها همچون قانون جزای کوبا اجرای همه نوع کیفر)اعم از مالی و غیر مالی( را در مورد 

 .های جایگزین اعدام و حبس سخن بگوید روا بداند و از انحالل و تعطیل شدن شختیت های حقوقی بعنوان مجازات

از بین قوانین جزایی کشور ها، قهانون جهزای کوبها از    » :دکتر علی آبادی راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد

قانون مزبور مجازات های پهیش بینهی    «حقوقی مقام ممتازی را دارد.لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص 



ه به  مهثال  های اشخاص حقوقی منطبق ساخته وعلل آن را نیز ذکر کرده است شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات

 (11، 9731،علی آبادیاست.) کرده تعیین را مؤسسه انحالل اعدام، مجازات جای

 

 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت مبنای عام .5

های الزم برای تحقهق    ، ضابطه9711قانون مجازات اسالمی متوب  947در این قسمت بر آنیم با توجه به ماده 

در مسئولیت کیفری اصهل بهر   » دارد: بیان می 947بررسی قرار دهیم. ماده  مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی را مورد

دارای مسئولیت کیفری است کهه نماینهده قهانونی شهخق     مسئولیت شخق حقیقی است و شخق حقوقی در صورتی 

شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقهوقی مهانع مسهئولیت اشهخاص      حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی 

  «.حقیقی مرتکب جرم نیست

 

 مسئولیت مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی انگلستان .6

 یابتی در نظام حقوقی کامن المسئولیت کیفری مستقیم و ن -6-1

لیت کیفری فعل غیر یکدست نیسهت برخهی از ایهن حقوقهدانان     مسئوبرداشت حقوقدانان نظام کیفری کامن ال از مفهوم 

مفهوم موسعی از آن را در نظر داشته اند و حتی از آن حمایت هم کرده اند برخی دیگر به دنبال ارئه یهک مفههوم کهامال    

لیت کیفری فعل غیر خارج شدند عالوه بهر ایهن دو   مسئوه اند و بی آنکه بدانند عمال از محدوده مضیغ از این مفهوم بود

گروه، گروهی نیز وجود دارند که سعی کردند رویکرد میانه ای را در پیش گرفته و در اظهار نظر خهود از چههار چهوب    

 منطق فراتر نروند.  

 لیت کیفری فعل غیرمسئومفهوم موسع -6-2

لیت کیفهری  مسهئو از حقوقدانان و قضات متعلق به نظام حقوقی کامن ال بدان معتقدنهد کهه    ای اشت که عدهطبق این برد

فعل غیر مبتنی بر نوعی رابطه علیت است که بین رفتار اولیه یک فرد و نتیجه ای که در اثر تداوم آن رفتار بهه بهار آمهده    

ت است از مسئولیتی کهه فهردی بهه خهاطر فعهل دیگهری       لیت کیفری فعل غیر عبارمسئوشود. بدین سان  است ایجاد می

به عنهوان مثهال اگهر     .کند مشروط بر اینکه بتوان رابطه علیتی را بین رفتار اولیه او و نتیجه مجرمانه برقرار کرد تحمل می

گنهاهی  لحانه با پلیس درگیر شود و در اثر تیراندازی پلیس رهگذر بیسجرم شدید مثل سرقت م کابدر هنگام ارت xآقای 

لح( باید در دادگاه به خاطر دو اتهام مورد محاکمه قرار گیرد. اتهام ارتکهاب یها شهروع بهه     سبه قتل برسد آن فرد)سارق م



لحانه و اتهام قتل آن رهگذر در واقع در ختوص اتهام دوم او به خاطر عملی که از دیگهری سهر زده   سارتکاب سرقت م

 لیت کیفری فعل غیر است.مسئوهمان گیرد و این  است تحت تعقیب کیفری قرار می

لیت کیفری فعل غیر مطرح شده است. یکی از این دالیهل ایهن اسهت کهه از نظهر      مسئودالیل مختلفی در توجیه این نوع 

طرفداران این دیدگاه قتلی که در این شرایط رخ داده است نتیجه رفتار اولیه فردی است که مبادرت به ارتکهاب آن جهرم   

از حقوقدانان متعلق به این نظهام   ای نابراین آن فرد در این مورد قابل سرزنش است در این رابطه عدهشدید کرده است. ب

 کنند که در این مورد قانون مرتکب آن جرم شدید را نهه تنهها در ختهوص نتهایجی کهه مهی       حقوقی چنین استنباط می

نی کند، اما از نظر قانونگذار غیر قابهل قبهول   توانسته پیش بی توانسته پیش بینی کند بلکه در ختوص نتایجی هم که نمی

شهدیدی بهوده   جهرم  ی که گفته شده است این است که چون مرتکب در صدد ارتکاب رداند. دلیل دیگ است مسئول می

بهه عبهارت دیگهر بها توجهه بهه شهدت زیهاد          .توان یک قتد ضمنی برای ارتکاب قتل را هم به او نسهبت داد  است می

توان قتد ارتکاب این جرم و عنتر روانی جرم قتل را یکسهان در نظهر گرفهت. اسهتدالل      میخطرناکی جرم مورد نظر 

شوند نسبت به جان انسان هها بهی تفهاوت     ن اینکه کسانی که مرتکب جرم شدید میآدیگری هم صورت گرفته است و 

 انجام آن مهی  بهجود این مبادرت دانند که رفتار ایشان چه خطرات مهلکی به همراه دارد اما با و هستند. در واقع آنها می

 (allevy, 2012, 22کنند. این ذهن شیطانی مرتکبین جرم شدید گویا در مورد نتایج احتمالی آن رفتار هم وجود دارد.)

 لیت کیفری فعل غیرمسئومفهوم مضیق -6-3

تار دیگری دارد به شهرط  لیت کیفری فعل غیر مسئولیتی است که فردی قانونا نسبت به رفمسئودر مفهوم مضیق منظور از 

اینکه خود دستور ارتکاب آن رفتار را به آن دیگری داده باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که دستوری از طرف کسی مبنهی  

سئول اعمهال خهود خواههد بهود و الغیهر. در واقهع       مبر انجام عملی صادر نشده باشد فقط انجام دهنده آن عمل شختا 

لیت کیفری فعل غیر هستند. و با این رویکرد بهه دنبهال   مسئومخالف مقوله ای تحت عنوان طرفداران این دیدگاه به کلی 

کنهد کهه جهای     ایند. لرد ریموند در این زمینه بیان مینم آنند که قلمرو این مسئله را تا آنجا که ممکن است محدود نمی

صیل را نسبت به رفتار ههای نماینهده   توان ا ست که بر خالف حقوق مدنی در حقوق کیفری نمییهیچ گونه مناقشه ای ن

مسئول دانست. هر کس فقط به خاطر اعمال خود باید پاسخ گو بوده و بخاطر رفتار خود باید مواخذه و یا تشویق شهود.  

پهذیرد کهه    ی این تفکیک را پذیرفته اند. اصیل در صورتی از رفتار نماینهده تهاثیر مهی   اهمه نویسندگان حقوق کیفری مبن

توان برداشهت کهرد: اول اینکهه بهرای      تکاب آن رفتار را به نماینده داده باشد. از این عبارت دو نکته را میخود دستور ار

لیت کیفری فعل غیر باید یک رابطه منطقی و کاری بین مرتکب جرم ومتهم وجود داشته باشد به نحهوی کهه   مسئوتحقق 



جه دوم، اصیل فقط در صهورتی مسهئول کیفهری عمهل     ردنده او در نظر گرفت و در یبتوان یکی را اصیل ودیگری را نما

 (McAuley, et al,2000,120 نماینده است که خود دستور انجام آن را داده باشد.)

 لیت کیفری فعل غیرمسئوتبیین رویکرد میانه به  مفهوم -6-4

مرز های آن را کهامال  لیت کیفری فعل غیر سعی شده است ضمن قبول چنین مسئولیتی مسئودر رویکرد میانه کامن ال به 

ارتکابی فهرد دیگهر مسهئول دانسهت. طبهق ایهن        مشخق نمایند تا خارج از آن چهارچوب نتوان فردی را به علت عمل

شهود   آن مسئولیتی است که فردی به خاطر رفتهار ارتکهابی فهرد دیگهر متحمهل مهی       ،لیت کیفری فعل غیرمسئورویکرد 

انتتاب به این فرد باشد یا اینکه آن دیگری نماینده قانونی وی باشهد. طبهق   مشروط به آنکه اعمال آن دیگری قانونا قابل 

از طریهق نماینهدگی و از طریهق انتتهاب قهانونی       :شهود  لیت کیفری فعل غیر از دو طریق حاصل مهی مسئواین برداشت 

 (Hallavi,2012,28)اعمال

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن ال .7

دو نظریه که در کامن ال برای توجیهه مسهئولیت کیفهری اشهخاص حقهوقی مطهرح شهده اسهت را          به طور کلی می توان

مسئولیت کیفهری   9140در دهه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رشد کمی داشت. اما 9140مشاهده کرد. پیش از دهه 

یعنهی شهبه   نها رشد قابل تهوجهی یافهت و دکتهرین شختهیت ثهانوی نضهج گرفهت. ایهن دکتهرین از حهوزه دیگهری            آ

جرم)مسئولیت مدنی( اخذ شده است و مفهوم آن این است که برخی مواقع یک شهخق حقهوقی صهرفا بخهاطر اعمهال      

 مستخدمینش مسئول نیست، بلکه به حساب خودش و بخاطر اعمال خودش مسئول می باشد.

تفاده کرده است و نیهز باقتهد   کمپانی کنت، متهم به این شده بود که با قتد به اغوا و کالهبرداری از یک سند جعلی اس

کالهبرداری مطالب کذب و نادرستی را بیان کرده است. مدیر حمل و نقل این کمپانی از اسناد و گزارش ههای جعلهی و   

کاذب برای تحتیل کوپن بنزین استفاده کرده بود. دادگاه بدوی رسیدگی کننده به این پرونده اتهام کالهبهرداری شهرکت   

ت سهامی نمی تواند مقتر و مرتکب جرم نیازمند به اثبات یهک عنتهر روانهی نادرسهت باشهد،      را براین اساس که شرک

نپذیرفت. به هنگام رسیدگی محدد این پرونده در دادگاه تجدید نظر قاضی محکمه پذیرفت که الزم است عنتهر روانهی   

اختیهاراتش سهندی را بها علهم بهه       به کمپانی نسبت داده شود و توضیح داد که اگر نماینده مسئول یک کمپانی در قلمرو

و قتد کالهبرداری نیز داشته باشد به موجب اختیاراتی که کمپانی به وی داده است، من تتهور   جعلی بودن آن ارائه کند

 می کنم که علم و اگاهی و قتد او را می بایست به کمپانی نسبت داد. 

عمهد مطهرح شهد، وقهوع قتهل غیهر عمهد یکهی از         در قرن بیستم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابهر قتهل غیهر    

موضوعاتی بود که ممکن است از فعالیت اشخاص حقوقی ناشی شود و در جوامع صنعتی وقوع چنین قتل ههایی بسهیار   



نفر  در ارتباط بها حهوادن ناشهی از کهار      100بر طبق آماری که هر ساله در انگلستان انتشار می یابد بیش از  .زیاد است

نهامطلوب   طیدر شهرا درصد حوادن ناشی از نگهداری کاالهها   31و در آمار مذکور نتیجه گرفته شده که کشته می شوند 

 یمعقهول و متعهارف مه    یو مراقبهت هها   اطیاحت تیشرکت ها در عا تیریو با تتور مد یو داروساز یمیدر صنعت ش

مورد قتهل در صهنعت    371 تعداد 9131 تا 9139 نیمورد قتل در هنگام کار رخ داد. ب 93397به بعد  9131باشد. از سال 

 انیه شهرکت هها و کارفرما   تیریمهد  هیبا  وجود عمل مثبت از ناح اقتل ه نیدرصد ا 30از  توان یساختمان رخ داد که م

نضهج   دهیه ا نیه ا شهود،  یم یناش یاشختاص حقوق تیاز قتل ها از فعال یاریموارد بس نکهیکرد. با توجه به ا یریجلوگ

 ربهه خهاط   یشرکت استخراج مهواد معهدن   9131قرار دهند. در سال  بیعمد تحت تعق ریعلت قتل غ گرفت که آنها را به

عمهد تها زمهان طهرح      ریه به خاطر قتل غ یاشختاص حقوق یفریک تیقرار گرفت. اما مسئول بیعمد تحت تعق ریقتل غ

 نیه واقع نشهد. علهت ا   یررسمورد ب ینفر شد به نحو مناسب 931آزاد که سبب مرگ  تیفعال کیپ یکشت یپرونده واژگون

که وزارت حمهل و نقهل انگلسهتان از     یشد. در گزارش ارجاز بندر خ یباز دماغه کشت یبا دربها یبود که کشت نیحادثه ا

 یدماغه کشهت  یاز بسته بودن پنجره ها نانیبه خاطر قتور در اطم ینمود، نه تنها از خدمه و کارکنان کشت هیحادثه ته نیا

و قتهور   هاتحادثه شهد خطها و اشهتبا    نیکه منجر به ا یراتیمورد سرزنش قرار  داد. تقت زیرا ن یمپانانتقاد نمود بلکه ک

از بسهته   نهان یاش اطم فهه یکهه وظ  یکشهت  زاتیو افسر ارشد و کمک ملوان مسئول نظارت بر خدمه و تجه یکشت سییرئ

کامهل در اوضهاع و    قیه نهد. امها تحق  روشن بود یدر صدور دستور ها یکشت تانیبود و قتور کاپ یکشت یبودن درب ها

کهه   ینهفته است و همه کسان یدر خود کمپان یاساس ریتقت هک گردد یاستنباط م نیحادثه موجب ا نیا طیاحوال و شرا

 یکمپهان  تیریبهه خهاطر قتهور مهد     تیریمهد  یمربوط بوده انهد  و همهه اعضها    یکمپان تیریاز آنها نام برده شد به مد

 (Hallevy, 2012,29 )مشتر  دارند. تیمسئول

 

 رویکرد نظام حقوقی انگلستان نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی .8

 پذیرش مسئولیت شخص حقوقی بر پایه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم-8-1

 یاست به گونهه ا  ریانکار ناپذ یو اجتماع یروزمره بشر یها تیدر فعال یر عتر حاضر نقش اشخاص حقوقد

سهبب و در   نیو بهه همه   نهد ینما یم فایرا در آن ا یریقرار داده و مداخله چشمگ ریثأن را تحت تآ یاز جنبه ها اریکه بس

. از نهد ینما یشوند و خود را در مقابل عکس العمل قانونگذار مشاهده مه  یناخواسته مرتکب جرم م ایراستا خواسته  نیا

 کیه آن به عنوان  رشیو پذ تیمسئول لیتحم شیکم و ب ،یاز ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوق یریشگیپ یرو برا نیا

اشهخاص   یفهر یک تیکشهورها در مهورد مسهؤول    دگاهیه قرار گرفته اسهت. نگهرش و د   یفریک یاصل مورد قبول نظام ها



را بهه   یاشخاص حقوق یفریک تیمسئول قینمونه انگلستان بطور موسع و فرانسه به طور مض ی. براستین کسانی یحقوق

است که نظام های حقوقی تردید خود را در پذیرش مسهئولیت مهدنی اشهخاص حقهوقی     دیر زمانی  شناخته اند. تیرسم

کنار گذاشته و آن ها را در زمره تابعان حقوق مدنی قرار داده اند، هر چند در قلمرو کیفری، مسئولیت اشخاص مزبور بها  

مدارانهه قهوانین کیفهری و    ملی افزون تر پذیرفته شده اسهت. دلیهل ایهن درنهخ طهوالنی، ویژگهی فرد      أخیری بیشتر و تأت

حاکمیت تفکری بود که بر پایه دالیلی چون نا ممکن بودن اجرای بعضی از مجازات ها، وفاداری بهه اههداف مجهازات،    

پایبندی به اصل شختی بودن مجازات و از همه مهم تر فقدان اراده و قتد در نزد اشخاص حقوقی، آنان را فاقد اهلیت 

 (10-11، صق 1، ج9719ست.)اردبیلی ،پذیرش مسئولیت کیفری می دان

مایکل مور در پاسخ به اینکه چرا اشخاص حقوقی، همسنخ با حیوانات، جمادات و انسان های بهالغ و دیوانهه،   

اسناد تقتیر به مرتکب مسهتلزم دو اصهل عقالنیهت و اسهتقالل     »فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه تلقی شده اند می نویسد: 

یت، تتورات و امیال انسان در نهاد او شکل می گیرد و در عالم خارج عینیت می یابد و او می فردی است. بر پایه عقالن

تواند برای ظهور و بروز اندیشه های خود به برهان متوسل شود و به اسباب آن را تبیین نماید و بر آن نظهارت کنهد. بهه    

گذر بتواند اعمال خود را هدایت و آمال خود را این ترتیب، حاکمیت فرد بر خود، صفتی مهم در نزد اوست تا از این ره

به منته ظهور رساند. ماحتل کالم آنکه به انقیاد درآوردن رفتار و فرمانروایی بر نفس و روان فقهط بهه دسهت موجهود     

 (Moor, 1989,21 ).«طبیعی به نام انسان ممکن است و الغیر

 مسئولیت غیر مستقیم -8-2

ان دو گانه مادی و روانی به طوری که بدون هر یک از مولفهه ههای مهذکور،    جرم پدیده ای است استوار بر ارک

ال مسئولیت کیفری شکل نخواهد گرفت. وفق قواعهد عمهومی حهاکم بهر حقهوق کیفهری، اصهوال         آساختار حیاتی آن و م

ضهرورت   مسئولیت متوجه کسی است که از عهده ارکان جرم برآمده باشد. با این همه، در برخی از حاالت و بر حسهب 

اجتماعی بر اساس نظریه مسئولیت نیابتی ماخوذ از اصل نمایندگی گاه مسئولیت بر اشخاصهی تحمیهل مهی شهود کهه در      

 شکل گیری اجزای جرم دخالت مستقیمی ندارند این نظریه که خاستگاه آن حقوق جزای انگلستان است، مشعر بهه ایهن  

اینده کارکنان خود، اعم از فرودست و فرادست محسوب مهی  است که اشخاص حقوقی هماند کارفرمایان حقیقی نم نکته

 شوند و در قبال خطای کیفری آن ها مسئول و پاسخ گو هستند. 

مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی به علت ماهیت فرضی خود قابل قیاس با اشخاص حقیقی نیستند و همچون 

 (Wells, et al, 2001 )به این پدیده، جامه عمل بپوشانند.ن که از طریق خدمه خود آآنها نمی توانند مرتکب جرم شوند، جز 

پس اگر خدمه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب جرمی شوند، عالوه بر خود، شخق حقهوقی را نیهز مسهئول    



می سازند. بدین سان نظریه موصوف، با هدف فروگشایی معضل انتساب ارکان مادی و روانی جرم به شخق حقوقی به 

 .(Pieth, et al, 2010, 129)صورت عاریه ای و تسهیل محکومیت آن منته ظهور رسیده است

در نظام کیفری انگلستان نظریه مسئولیت نیابتی، نخست در ختوص جرایم با مسئولیت مطلق، آن ههم جهرایم   

آن بود که این اشخاص نهه مزهزی بهرای     9100مبتنی بر تر  فعل پذیرفته شد، چه تتور غالب نظام های پیشین تا سال 

ودن. به همین منظور، تحمیل مسئولیت بر چنین موجهوداتی صهرفا  بهه جههت     اندیشیدن دارند و نه فیزیکی برای رفتار نم

جرایمی که برای تحقق، از یک سو نیازمند کنش و رفتار مثبتی نیستند و از دیگر سو منوط به احراز تقتیر از سوی فاعل 

اعل آن ها نمی باشند، آن ها نمی باشند، قابل تتور می نمود. بنابراین یک شرکت ممکن است به خاطر تقتیر از سوی ف

قابل تتور می نمود. بنابراین یک شرکت ممکن است به خاطر  قتور در ارائه گهزارش سهاالنه بهه مقامهات ذی ربهط و      

اما وجهود مسهائلی عملهی و     (Justice, 2011, 45. )قتور در کنترل فاضالب های خود و امثال آن، محکوم و مجازات شود

کسب سود بیشتر و نیز فاصله گرفتن نظام حقوقی انگلستان از نظریه فرضی انگاشتن سوء استفاده عدیده شرکت ها برای 

اشخاص حقوقی موجب شد تا به تدریج محاکم دامنه مسئولیت کیفری این اشهخاص را بهه جهرایم مبتنهی بهر فعهل نیهز        

توجیهه پهذیر اسهت،     توسعه دهند و اذعان کنند به همان میزان که محکوم کردن اشخاص حقوقی به خاطر عدم رفع مانع،

محکوم نمودن آن ها برای ایجاد مانع نیز ممکن خواهد بود یا همان گونه که قتور در اعمال نظارت بر اعمهال خدمهه از   

انونی نیهز مهوجبی   قه سوی یک شرکت زمینه محکومیتش را فراهم می سازد، ترغیب این شخق به نقض اسهتانداردهای  

با این تعدیل می توان قلمرو نظریه نمایندگی را از یک سهو   .(Pieth & lvory, 2011,53)برای مسئول شناختن آن خواهد شد

مضیق و از سوی دیگر موسع ارزیابی کرد. مضیق از این حیث که صرفا  جرایم مادی را شامل مهی شهود و انبهوه جهرایم     

قوقی رخ مهی دهنهد، در   نیازمند به عنتر روانی را همچون جعل، کالهبرداری، تقلب مالیاتی و قتل که توسط اشخاص ح

بر نمی گیرد. موسع از این جهت که مطلق جرایم ارتکابی از سوی خدمه هر چند کم اهمیت را قابل انتساب به اشخاص 

حقوقی می داند و افزون بر آن، کسب اجازه از این اشخاص را نیز مؤثر در مقام نمی داند. علهت اصهلی مخالفهت رویهه     

ر قبال ارتکاب جرایم نیازمند عنتر روانی، غیر مسهتقیم بهودن اسهناد مسهئولیت بهر      ی در تحمیل مسئولیت کیفری دیقضا

اشخاص حقوقی بر پایه نظریه نمایندگی است، چه اینکه آن ها بر این گمان بودند که به عاریه گرفتن عنتر روانی جهرم  

اصهل فهردی بهودن     از خدمه و کارمند از سوی اشخاص حقوقی نوعی انحهراف در سهاختار معمهول مسهئولیت کیفهری     

مسئولیت کیفری محسوب می شود. از سوی دیگر، تحمیل مسئولیت مستقیم به این قبیل اشخاص به علهت عهدم داشهتن    

قوه عاقله و تفکر شدنی نیست. به همین دلیل، توسیع دایره مسئولیت کیفهری اشهخاص حقهوقی بهه مهاورای جهرایم بها        

اشخاص موصوف به تازگی نضج گرفته بود، دشوار مهی نمهود و   مسئولیت مطلق در مقطعی که موضوع مسئولیت کیفری 

جز موارد استثنائی مثل تتریح قانونی از آن احتراز می شد. حال آن که به نظر می رسد علهت اصهلی تحمیهل مسهئولین     



نیابتی به اشخاص، اعم از حقیقی و حقهوقی، وظیفهه محتهوم آنهان در اعمهال نظهارت بهر عوامهل خهود و پیشهگیری از           

های ناگوار و حوادن تلخ است. حال اگر بین تقتیر این اشخاص در انجام وظهایف نظهارتی و ههدایتی و انجهام     رخداد

تخلف از سوی نماینده، رابطه سببیت برقرار باشد، از عنتر روانی الزم بهرای سهرزنش شهدن برخهوردار خواهنهد بهود.       

میت نیست و بها اجتمهاع شهرایط مهذکور کهه      گفتنی است که موقعیت نماینده در سلسله مراتب شخق حقوقی حائز اه

ناگفته پیداست که نظریهه مسهئولیت مهافوق و     .اثبات آنها بر عهده نهاد تعقیب است، مسئولیت کیفری آن شکل می گیرد

کارفرما قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بیش از حد گسترش می دهد، چهه بهه قهدرت کشهف و ممانعهت از      

 (Sahloo,2013,26 خاص به عنوان شرط دیگر تحقق مسئولیت، وقعی نمی نهد.)ارتکاب جرم توسط این اش

 مسئولیت مستقیم-8-3

پر رنخ شدن حضور اشخاص حقوقی در تمامی وقایع اجتماعی، به تبهع انقهالب صهنعتی و پدیهده ختوصهی      

جاد کرد تها بتهوان   سازی، موجبات تضعیف نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی را فراهم ساخت و این امر موقعیتی را ای

قواعد ناظر به اسناد جرم اعم از اسناد مادی و اسناد معنوی را درباره آن ها به طهور مسهتقیم و بهه موقهع اجهرا کهرد، بهه        

طوری که در گام نخست، رابطه علیت بین رفتار مزز متفکر شخق حقوقی یعنی مدیر عامهل و هیئهت مهدیره بها نتیجهه      

ر بین رفتار شخق حقوقی و فرهنخ سازمانی و نتایج خطرنا  آن برقرار گشت تا بهه  مجرمانه و در گام دوم رابطه مزبو

این شکل، انتساب مسئولیت به شخق حقوقی نه بر پایه مسئولیت فردی، بلکه بر اساس ساختار و سازمان خود شهخق  

ستان در این زمینه به چه حقوقی)غیر اشتقاقی(صورت گیرد. با این مختتر، حال باید دید موضع نظام کیفری ایران و انگل

 صورت است.

 پذیرش مسئولیت شخص حقوقی بر پایه نظریه همانند سازی)شناسایی یا برابرانگاری(-8-4

خروج نظام کیفری انگلستان از سر درگمی ناشی از مجعول دانستن اشخاص حقوقی و فاقد ذهن دانسهتن ایهن   

، بها  9140ب جرائم نیازمند عنتر روانی از سوی آنان، از دهه قبیل موجودات غیر انسانی و متعاقب آن، عدم امکان ارتکا

تبلور نظریه شختیت ثانوی میسر گشت. البته ظهور این رویکرد به معنای واپس زدن نظریه مسئولیت نیهابتی نبهود، چهه    

در قبهال   هر کدام از آنها کارکرد خاص خود را داشتند. نظریه مسئولیت نیابتی در مقام توجیه مسئولیت اشخاص حقهوقی 

ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق و نظریه شختیت ثانوی در صدد تحمیل مسئولیت بر اشخاص مزبور در ازای ارتکهاب  

جرائم نیازمند عنتر روانی است، چه با وجود اراده در نزد آنان، به ارتکاب بی واسطه جرم و تحمل تبعات کیفری رفتهار  

اراده ای که از طریق اعضای تتمیم ساز، هدایتگر و بلنهد   .(Harding,2010,83)ردمجرمانه خود و نه نمایندگانشان اعتقاد دا

پایه این اشخاص شکل می گیرد. مرتبه باالی برخی از اعضای شخق حقوقی چنان است که شخق آنان سخن شخق 



قهوقی  حقوقی، قتد آنان قتد شخق حقوقی و اعمال آنان اعمال شخق حقوقی تلقی می شود. بر این مبنا، شخق ح

نه به خاطر اعمال نماینده و خدمه، بلکه به اعتبار اعمال خود، متقبل مسئولیت می گردد. البته این اندیشه همچون نظریهه  

مسئولیت نیابتی بر این گمان است که شخق حقوقی از طریق کارکنان منشاء اثر است و باید پاسهخ گهو باشهد، بها ایهن      

 (  999، 9731جانی، ه گرفته از پرسنل که ماخوذ از خود اوست.)حسینتفاوت که قتد و اراده شخق حقوقی نه عاری

 مسئولیت شخص حقوقی بر پایه نظریه تجمیع )تقصیر جمعی(-8-5

گسترش شرکت های عظیم با ساختار سازمانی پیچیده، تزاید فجایع ناشی از فعالیهت خطرنها  آنهان و نهاتوانی     

شخاص به دلیل مشکل بودن و گاه غیر ممکهن بهودن شناسهایی فهرد     دکترین همانند سازی در انتساب مسئولیت به این ا

خاصی که بتوان او را مقتر یافت و عناصر مادی و روانی جرم را به طور کامل به او نسبت داد، محهاکم انگلسهتان را بها    

ه خود جلب نظر حقوقدانان را ب« تقتیر جمعی»چالش جدی مواجه نمود. این نارسایی باعث شد تا نظریه دیگری به نام 

کند و راهکاری گره گشا به شمار رود. بر اساس این نظریه، سرزنش اشخاص حقوقی خطاکار، نه در گرو احهراز تقتهیر   

در نزد فردی خاص مقام عالی رتبه که از رهگذر تلفیق اعمال جمعی اعضها و کارمنهدان شهخق حقهوقی امکهان پهذیر       

آزمونی برای اثبات ناکهار آمهدی نظریهه هماننهد      9133در سال  نفر در پی غرق شدن کشتی هرالد 911خواهد بود. مرگ 

قتور در نبستن درهای دماغه کشتی و  ،سازی و فرصتی مزتنم برای طرح نظریه تقتیر جمعی بود. علت واژگونی کشتی

 نفوذ آب از طریق آن بود. تالش ها برای جستجوی شخق که همه تقتیر بر گردن او باشد بی نتیجهه مانهد و سهرانجام   

معلوم شد که همه اعضا و ارکان در این واقعه نقش داشته اند. کمک ملوان به جای بستن درها در حهال اسهتراحت بهود.    

افسر ارشد کشتی بر روی پل فرماندهی به کار دیگری مشزول بود. ضمن اینکه در دستورهای ناخدای کشتی نسهبت بهه   

حکومیت شرکت متخلف بر پایه تقتهیر جمعهی بهود کهه در     وظایف کارکنان نیز ابهام وجود داشت. نظر هیئت منتفه م

 (Wells,2001,25 کمال تعجب از آن استقبال نشد.)

  

 ی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایرانتمسئولیت مستقیم و نیاب .9

 اشخاص حقوقی در حقوق ایران-9-1

قی حقهوق ختوصهی و   با وجود اینکه اشخاص حقوقی به دو دسته متمایز از یکدیگر تقسهیم مهی شود)اشهخاص حقهو    

ن تعمومی( اما گاهی در این امر تردید پیش می آید که شخق حقوقی مورد نظهر، جهزء کهدام یهک از آنهها اسهت. یهاف       

معیاری مشخق برای تمییر این دو از یکدیگر بسیار دشوار است و برای تمیز آنها نظرهای مختلفی عنهوان گردیهده کهه    

 ند.هیچ یک ضابطه و معیار قطعی به شما نمی آی



 مهم ترین معیارها عبارتند از:

مطابق این نظر برای تمیز اشخاص حقوقی عمومی و ختوصی باید دید، هدف اصلی از ایجاد شهخق   . هدف اصلی:1

حقوقی چیست. اگر هدف شخق حقوقی غیر مادی و تأمین کننده یکی از حوائج عمومی باشد، شخق حقوقی حقهوق  

 ق حقوقی حقوق ختوصی است.عمومی و اگر هدف منافع مادی باشد، شخ

مطابق با این نظر اگر اشخاص حقوقی با قانون یا با تتهمیم دولهت)در معنهای اعهم(     . منشأ پیدایش اشخاص حقوقی: 2

ایجاد شوند، شخق حقوقی حقوق عمومی و اگر منشأ پیدایش آن ها اشهخاص عهادی باشهد، شهخق حقهوقی حقهوق       

 ختوصی است.

با توسل به عامل اراده می توان اشخاص حقوقی را از یکدیگر تمییز داد. اگهر عضهویت    مطابق با این نظر. عامل اراده: 3

در یک مؤسسه و نهاد امری ارادی و اختیاری باشد، چنین تشکلی از عداد شخق حقوقی حقوق ختوصهی اسهت، امها    

 مومی است.اگر عضویت در آن اجباری باشد)مانند عضویت وکال در کانون وکال( از عداد شخق حقوقی حقوق ع

 

 ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی-9-2

 همحهدود . ضوابطی هم هست که تنها مختوص مسئولیت کیفری اشهخاص حقهوقی حقهوق ختوصهی اسهت     

زمانی که اشخاص حقوقی در آن مسئولیت کیفری دارنهد، یکهی از ایهن ضهوابط اسهت. ایهن موضهوع در مهورد تمهامی          

جویانه دارند و توسط مؤسسهین تأسهیس    های تجاری که اهداف سود  ته و صرفا  بر شرکتاشخاص حقوقی کاربرد نداش

شوند و باید مراحل و تشریفات مربوط به تشکیل شرکت را رعایت کنند و نیز هنگام انحالل مرحله تتفیه را سهپری   می

ز انحالل)در زمان تتفیه( یا فاقهد  زیرا شرکت در این دو مقطع زمانی یعنی در دوران تشکیل و بعد ا ،کند کنند، صدق می

شختیت حقوقی است یا شختیت حقوقی کاملی ندارد. همچنین وضعیت مواردی ماننهد ادغهام یها تبهدیل شهرکت یها       

 های فرعی، محل تردید است که نیاز به بررسی دارد.  وضعیت شرکت

ههای تجهاری را    شهرکت  قانون تجارت زمان ایجاد شختهیت حقهوقی  : مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکتالف( 

ها از تاریخی دارای شختیت حقوقی خواهنهد بهود کهه ایجهاد و بهه عبهارت مقهنن         معین نکرده استز لکن این شرکت

شده باشند. مسئولیت اعمالی که قبل از تشکیل شرکت، توسط مؤسسین شرکت که نمایندگی شخق حقهوقی در   تشکیل

شود، پس از اتمام مراحل تشکیل شرکت و ایجهاد   قی انجام میدارند، تحت پوشش شخق حقو  حال تشکیل را بر عهده

مثال اگر مؤسسین به اسم شرکت در حهال تشهکیل     عنوان  گرددز به شختیت حقوقی، به عهده شخق حقوقی محول می

ای را انجام دهند یا تعههدی قبهول نماینهد، شهرکت پهس از تشهکیل، آن معاملهه یها تعههد را بهه عههده گرفتهه و              معامله



شهده یها     ای کهه انجهام   های تجاری و مدنی آن به شخق حقوقی قابل انتساب است. حال فرض بگیریم معامله لیتمسئو

ههم بهه شهخق حقهوقی قابهل        قبول قرارگرفته همراه با عمل مجرمانه باشد، آیها مسهئولیت کیفهری آن    تعهدی که مورد

 توان داد: های متفاوتی می ال پاسخانتساب هست یا فقط مؤسسین مسئولیت کیفری خواهند داشت؟ به این سؤ

های دیگر حقوق را به حقوق جزا تسری داد)اصل استقالل حقوق جزا( و  های رشته حل  توان مقررات و راه نمی .9

که پس از تشکیل شرکت، تعهدات مدنی و تجهاری اعمهالی کهه      بر اساس آن مسئولیت کیفری مقرر داشت. این

شود کهه   کند دلیل بر آن نمی شده است به شخق حقوقی سرایت می  در زمان تشکیل آن توسط مؤسسین انجام

تأسهیس بهدانیم. اصهول تفسهیر قهوانین       سرایت به شخق حقوقی تازه  مسئولیت کیفری آن تعهدات را نیز قابل

 دهد. گونه تفسیر موسع قوانین را به ما نمی کیفری هم اجازه این

شده در حین تأسیس را با علم به مجرمانهه بهودن آن بهر      که شرکت تعهد انجام پس از تشکیل شرکت و هنگامی .1

واقع خود شرکت اسهت کهه بها     توان مسئولیت کیفری را قابل انتساب به شرکت دانست و در گیرد، می عهده می

پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جرم شده است. در این زمینه تفاوتی میهان مسهئولیت مهدنی و تجهاری بها      

 ندارد. مسئولیت کیفری وجود

پاسخ دیگر این است که چنانچه قاضی جزایی در حین رسیدگی به پرونده، شختیت حقوقی شرکت را احهراز   .7

شده را برای شخق حقوقی مقرر بدارد. با توجه به استقالل حقهوق    تواند مسئولیت کیفری اعمال انجام کند، می

 ،9733 ،اللههی  ههای حقهوق نهدارد)فرج    یر رشتهها، قاضی جزایی الزامی به پیروی از قواعد سا جزا از سایر رشته

صورت دقیق بررسی کند و در صورت لزوم مسئولیت را به زمان انجام عمل مجرمانهه   (. قاضی جزایی باید به11

 هم سرایت دهد.

تهر   نطقهی م جهزا،  حقهوق  اصهول  و مبهانی  و ذکرشهده  اسهتدالالت  به توجه با اول پاسخ که است معتقد نگارنده  

کهه    حهالی  را در زمان انجام تعهد یا عمل مجرمانه، تمامی ارکان جرم محقق بوده و جرم به وقوع پیوسته، درنمایدز زی می

گیهرد، دیگهر    زمانی که شختیت حقوقی شرکت شکل می شختیت حقوقی شرکت در آن زمان شکل نگرفته است و در

وجود ابهام موجهود در مهاده     این کرد. باگرفته را عطف بماسبق  توان شختیت حقوقی شکل شود و نمی عملی انجام نمی

گهذار وارد میهدان شهده و ابهامهات موجهود در مهاده را        گذارد و جا دارد که قانون راه را بر صدور احکام متناقض باز می

 برطرف نماید.

دهد و تا چهه زمهانی مسهئولیت     یک شرکت تا چه زمانی ادامه حیات می: مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویهب( 

رسهد کهه    مهی  حکم دادگاه، ورشکستگی و اضمحالل آن فرا  فری خواهد داشت؟ پایان حیات یک شرکت با انحالل بهکی



هرصورت باید با توجه به منافع طلبکاران، دوران تتفیه را سپری کند. در دوران تتهفیه شختهیت حقهوقی شهرکت      در

  نیستز بلکه یک شختیت ناقق و کهاهش شود. لکن شختیت حقوقی آن در این مرحله یک شختیت کامل  زایل نمی

 .یافته است

مدیر تتفیه در مدت تتفیه جایگزین مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا تمام امور مربهوط بهه تتهفیه را    

شود آیا  دهد، مرتکب جرمی  انجام دهد. حال اگر در این مدت مدیر تتفیه در اعمالی که به نام شخق حقوقی انجام می

دانیم با مرگ اشخاص حقیقی، تعقیب کیفری و  طور که می ئولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟ همانشخق حقوقی مس

ها بهه علهت    هاست. ولی در مورد شرکت  بودن مجازات  هم اصل شختی شود. دلیل آن ها متوقف می اجرای مجازات آن

عقیب آن در مهدت تتهفیه نخواههد    ادامه داشتن شختیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تتفیه، انحالل شرکت مانع ت

شد. البته باید توجه داشت که ادامه شختیت حقوقی شرکت پس از انحالل به دلیل ضرورت تتفیه امور شهرکت اسهت   

و لذا تنها اگر جرم ارتکابی در ارتباط با اعمالی باشد که مربوط به امور تتفیه است، شخق حقوقی همچنان مسهئولیت  

منظور حفظ حقوق طلبکاران اگر شخق حقوقی پیش از انحالل به مجازات جزای  ست بهکیفری خواهد داشت. طبیعی ا

 شده باشد، در صورت عدم اجرا تا زمان انحالل تا پایان عملیات تتفیه به تأخیر خواهد افتاد.    نقدی یا متادره محکوم

 

 نمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایرا-9-3

 9711قبل از تتویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخق و قانون مجهازات اسهالمی   نظام کیفری کشور ما تا 

 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. 

یهدا  طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گهروه یها جمهع واحهدی تسهری پ     

رویه قضایی نیز تا قبل از تتویب قانون جدید، هر جا سخن از شهخق در مقهررات    (17، ص1، ج9737.)اردبیلی ،کند

ولی در عهین حهال حتهی تها قبهل از تتهویب قهانون         .کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است

قوانین قبل و بعد از انقالب به مواردی برمی خهوریم کهه   و قانون جرائم رایانه ای نیز در  9711مجازات اسالمی متوب 

مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری بهه اشهخاص حقهوقی    

 شهخق  خهود  متوجهه  را حقهوقی  اشهخاص  جهرایم  کیفر و مسئولیت موارد بعضی در زیرا در همه موارد یکسان نیست

  می داند. (حقوقی شخق مدیران)حقیقی اشخاص متوجه را مسئولیت این موارد بعضی در و نموده حقوقی

قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همهواره فاعهل    موجود، بنظر می رسد در قوانین

ا بها دقهت در قهوانین    مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تتمیم خالف به نحوی شرکت داشته اند. ام



 9711و قهانون مجهازات اسهالمی متهوب      1/7/33یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانهه ای متهوب    اخیرالتتویب و

گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی  مالحظه می

وقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفهری  از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حق

   .شناخته است
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بر این مساله تتریح دارد که مسئولیت کیفری شختی اسهت بها    9711قانون مجازات اسالمی  949در حقوق ایران ماده 

گرفته است که بر اساس آنها ممکن اسهت فهردی بهه خهاطر رفتهاری کهه دیگهری        شرایطی را در نظر  941این همه ماده 

به موجب این ماده مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگهری تنهها    .مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری شناخته شود

ار ارتکهابی  در صورتی ثابت است که شخق به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد و یا در رابطهه بها نتیجهه بها رفته     

دانسهت زیهرا    949را اسهتثنایی بهر حکهم مهاده      941توان حکم ماده  دیگری مرتکب تقتیر شود تردیدی نیست که نمی

قتور یا تقتیر شده است این قتور  بدهد که مسئول کیفری فعل غیر مرتک کامال نشان می 941شرایط مذکور در ماده 

بها   را دیگری مرتکب شده است به قاصر یا مقتر اصلی منتسب کهرد. شود که بتوان رفتاری را که ظاه و تقتیر باعث می

نچه گفته شد در حقوق ایران  مقوله ای تحت عنوان مسئولیت کیفری فعل غیر که بر اساس آن بتوان فهردی را  آتوجه به 

 به خاطر رفتار ارتکابی دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست پیش بینی نشده است.  

 گیری نتیجه

مناقشه همه نظام ها حقوقی اسهت. آن دسهته از نظهام    له موضوعات پرکیفری اشخاص حقوقی از جممسئولیت 

هایی که در تکاپوی پذیرش این مسئولیت به سر می برند، ناگزیرند پاسخ قهانع کننهده ای در برابهر شهبهات مطروحهه از      

ین مشهخق کننهد کهه چهه     سوی مخالفان در ختوص چگونگی انتساب جرم به اشخاص حقوقی داشته باشهند. همچنه  

جرایمی از سوی این اشخاص قابل ارتکاب و چه مجازات هایی علیه آنان قابل اعمال است؟ نقض اصلی شختی بهودن  

مجازات ها و موانع آیین دادرسی از دیگر دغدغه هایی است که تا پاسخ قانع کننده ای به آن داده نشود و راهکار عملهی  

 ین مسئولیت را دشوار خواهد ساخت.  برای آن اندیشیده نگردد، پذیرش ا

بها   .اسهت  یشخت یفریک تیدارد که مسئول حیمساله تتر نیبر ا 9711 یقانون مجازات اسالم 949ماده  رانیدر حقوق ا

 یگهر یکهه د  یبهه خهاطر رفتهار    یرا در نظر گرفته است که بر اساس آنها ممکن اسهت فهرد   یطیشرا 941همه ماده  نیا

تنهها   یگهر یبه علت رفتهار د  یفریک تیمسئول ماده نیشناخته شود به موجب ا یفریک تیولمسئ یمرتکب شده است دارا



 یا رفتهار ارتکهاب  یه  جهه یدر رابطهه بها نت   ایباشد و  یگریمسئول اعمال د یثابت است که شخق به طور قانون یدر صورت

 رایه دانسهت ز  949م مهاده  بهر حکه   ییرا استثنا 941حکم ماده  توان یکه نم ستین یدیترد .شود ریمرتکب تقت یگرید

 نیه ا کهه  شهده اسهت   ریتقته  ایه قتور  بمرتک نیابتی یفریکه مسئول ک دهد یکامال نشان م 941مذکور در ماده  طیشرا

منتسهب   یمقتر اصهل  ایمرتکب شده است به قاصر  یگریرا که ظاهرا د یکه بتوان رفتار شودی باعث م ریقتور و تقت

که بهر اسهاس    نیابتی یفریک تیتحت عنوان مسئول یمقوله ا رانیدر حقوق ا فتتوان گ بنابراین به صورت کلی می کرد.

 نشده است. ینیب شیدانست پ یفریک تیمسئول یدارا یگرید یرا به خاطر رفتار ارتکاب یآن بتوان فرد

کهرده اسهت. انگلسهتان از جملهه      ییرا شناسها  یفهر یک تیمسهئول  یاشخاص حقوق یانگلستان برا ینظام حقوق

 یفهر یبرداشهت نظهام ک   را مورد نظر قرار داده بود. یابتین تیمسئول م،یمستق تیمسئول رشیاست که قبل از پذ ییکشورها

 قیمضه نیابتی،  یفریک تیموسع مسئول :کردیاز سه رو یکیدر حال حاضر به  ریفعل غ یفریک تیکامن ال از مفهوم مسئول

نظهام   نیالبته اغلب حقوقدانان ا .شودیمحدود منیابتی  یرفیک تیبه مفهوم مسئول انهیم کردیرونیابتی و  یفریک تیمسئول

 باشند.  یسوم م کردیبه رو لیمتما یحقوق
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