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مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
محسن

شریفی1

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی (واحد مرودشت)
(تاریخ دریافت 1394/04/20 :ـ تاریخ تصویب)1396/09/05 :

چکیده
تا اواخر قرن بیستم ،انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظامهای حقوقی برپایة دلیلهای
معتنابهی چون تصنّعیبودن این اشخاص ،عدم اهلیّت جنایی ،عدم تناسب مجازات با ماهیّت آنها ،عدم تأمین
هدفهای مجازات ،بهویژه اصالح و بازپروری ،نقض اصل شخصیبودن مجازات و تخصص در هالهای از
ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورتهای اجتماعی و نقش فزایندۀ اشخاص مزبور در تحوّلهای اجتماعی و نیز
در اختیار داشتن منبعهای خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی ،صنعتی ،زیست محیطی،
بهداشت ،حمل و نقل ،جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری
از اینگونه رخدادها ،پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتنابناپذیر کرد .اذعان به هویّت مستقل اشخاص
حقوقی و اعتقاد به ارادۀ جمعی حاکم بر آنها ،پیشبینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص ،از جمله
انحالل -مجازاتی همسنگ با اعدا ِم اشخاص حقیقی -و نیز مراقبت قضایی بهمنظور تأمین هدف اصالحی،
برهانهای مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد .برپایة این واقعیت ،نظام کیفری
فرانسه در سال  1992میالدی و نظام کیفری ایران در سال  1392شمسی ،مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را
نه بهعنوان یک استثنا ،بلکه بهعنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند .اینکه در دو نظام مورد بحث ،گسترۀ
چنین مسئولیّتی گونههای مختلف اشخاص حقوقی ،اعم از خصوصی و عمومی را دربرمیگیرد یا تنها مشمول
مورد نخست میشود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرطهای تحقّق این
مسئولیّت کدامند؟ بزههای قابل انتساب به اشخاص مورد بحث ،متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائ ِم
آنها شامل چه مصداقهایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدفهای مجازات برخوردارند یا
نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.
کلیدواژگان :اشخاص حقوقی ،مسئولیّت کیفری ،جرم ،مجازات ،نظام کیفری ایران ،نظام کیفری فرانسه.
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مقدمه
برخالف مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی که دیرزمانی است به موضوعی مأنوس و بیمناقشه در
حقوق مدنی تبدیل شده ،مسئولیت کیفری آنها در قلمروی کیفری پدیدهای نوظهور و پرمناقشه
تلقّی میشود .در برابر این پرسش تاریخی که آیا اشخاص حقوقی میتوانند در زمرۀ تابعان حقوق
کیفری قرار گیرند یا خیر ،پاسخها یکسان نبوده است .برخی با توجیههایی چون عدم امکان اِعمال
بسیاری از ضمانت اجراهایی مانند اعدام ،حبس و تبعید در حق اشخاص حقوقی ،نقض اصل
شخصیبودن مجازات ،نقض اصل تخصّص ،عدم تأمین هدفهای مجازات ،خاصه هدف سزادهی،
اصالح و مهمتر از همه ،عدم اهلیّت اشخاص حقوقی در اِسناد تقصیر به خود ،پاسخ منفی به پرسش
مزبور دادهاند .مورد اخیر که مهمترین دلیل مخالفان به شمار میرود ،از آن رو است که آنها
اشخاص حقوقی را موجودهای انتزاعی و غیرواقعی پنداشته ،برای آنها مختصاتی چون جسم ،روح
و قوۀ عاقله قائل نیستند ( .)Gritter, 2007, P. 33از این نظرگاه ،رفتار مجرمانه و حالت روانی ،منبعث از
دو اصل استقالل فردی (اختیار) و عقالنیّت (ادراک) است که اشخاص حقوقی از آنها بیبهرهاند
( .)Israel ETAL, 2009, P. 53با این توصیف ،نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از یکسو به معضل
سازوکار انتساب مسئولیّت به این اشخاص و از سوی دیگر به مشکل ضمانت اجراهای قابل اِعمال به
آنها ،خاصه نقض اصل شخصیبودن مجازات بازگشت دارد .در کنگرۀ بینالمللی حقوق کیفری
 1929در بخارست ،به استناد دلیل اخیر با پیشنهاد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مخالفت
بهعمل آمد .در این نشست ،پروفسور ژان آندره رو 1بر این ایده استوار بود که با مجازات اشخاص
حقوقی ،همة اعضا ،چه آنها که در ارتکاب جرم شرکت داشتهاند و چه آنها که نداشتهاند و حتی
نمیخواستهاند جرم اتفّاق افتد ،به کیفر میرسند و این برخالف عدالت است (پرادل ،1394 ،ص.)152
در مقابل ،موافقان مسئولیّت کیفری ،اشخاص حقوقی بر این گمانند که میتوان با توسّل به
واکنشهایی چون جریمة نقدی ،انحالل ،تعطیلی موقت ،مصادرۀ اموال ،محدودکردن فعالیّت شغلی،
خدمت اجتماعی ،به ضمانت اجراهای قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی دست یافت و به هدفهای
سزاگرا و پیامدگرای مجازات جامة عمل پوشاند .اشخاص حقوقی بر پایة ریسکهای محاسبهشده
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و تحلیل عقالنی هزینه – فایده 1مرتکب جرم میشوند؛ از اینرو ،استفاده از ضمانت اجرهای شدید
و افزایشدهندۀ هزینهی جرم ،خواهد توانست آنها را از ارتکاب جرم منصرف کند .اصالح و
بازپروری اشخاص حقوقی نیز از رَهگذر مراقبت قضایی بر تصمیمهای مجمعهای عمومی ،هیأت-
مدیره و اصالح سیستم جرمزای آنها میسّر خواهد بود .حمایت از بزهدیده ،چه از حیث ترضیة خاطر
و چه از جهت جبران خسارت ،در پرتوی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و استفاده از
ضمانت اجراهای مناسبی چون قرار جبران خسارت و خدمت اجتماعی به وجه مطلوبی تأمین خواهد
شد .در مورد نقض اصل شخصی بودن مجازات باید گفت که اوالً نباید پنداشت اشخاصی چون
سهامداران ،بیگناه و فاقد تقصیرند؛ بلکه برعکس ،بسیاری از جرائم اشخاص حقوقی ریشه در خطا
و دستکم بیتفاوتی آنها دارد .هرچند اثر غیرمستقیم ضمانت اجراها بر اشخاص ثالث ،منحصر به
اشخاص حقوقی نیست و در مورد اشخاص حقیقی نیز مشابه این وضعیت قابلرؤیت
2013, PP. 43-51

است ( Sahlool,

 Serlooten, 2010, P. 306 andو اردبیلی ،1394 ،ص.)57

راجع به چگونگی انتساب مسئولیت به اشخاص حقوقی ،تاکنون راهکارهای متعددی از سوی
نظامهای حقوقی به بوتة آزمایش گذاشته شده است .چنانکه نظام کیفری آمریکا از سازوکار تقصیر
جمعی 2و مسئولیت مافوق و کارفرما )Nanda, 2011, P. 65( 3و نظام کیفری انگلستان از نظریة شخصیّت
ثانوی 4و همچنین نظریة مسئولیت سازمانی )Dressier ,2007, P. 916( 5برای تحقّق این امر مهم بهره
جستهاند .نظام کیفری فرانسه نیز از رهگذر مسئولیت غیرمستقیم 6یا عاریهای ،7یعنی ارتکاب جرم از
طریق نمایندگان یا نهادهای قانونی اشخاص حقوقی ،مسئولیت کیفری را در قبال عمومِ جرائم اعم
از عمدی ،غیرعمدی ،با مسئولیت مطلق و نیازمند عنصر روانی بر آنها تحمیل کرده است .همچنین
در نظام مزبور طیف گسترده ای از ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی ِ متناسب با ماهیّت اشخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cost-Benefit
2. Collective Guilty
3. Respondeat Superior
4. Secondary Personality Theory
5. Organizational Responsibility
6. Indirect Responsibility
7. Vicarious Responsibility
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حقوقیِ انتقاعی و غیرانتفاعی پیشبینی شده تا از این طریق به هدفهای معتنابه مجازات جامة عمل
پوشانده شود ( .)Pieth & Ivory, 2011, P. 48سرانجام ،نظام کیفری ایران با تأسی از رویة حاکم بر نظام
کیفری فرانسه و در چارچوب مسئولیت کیفری اشتقاقی 1و از مجرای رفتار مجرمانة نمایندۀ انسانی
و قانونی -فعل ،ترک فعل -و حالت روانی آنها که به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی
ارتکاب مییابد ،به مسئولیت کیفری گونههای مختلف اشخاص حقوقی ،بهجز اشخاص حقوقی
متکفّل اَعمال حاکمیتی اذعان شده و بر این تفکّر تاریخی که یک شخص حقوقی نمیتواند مجرم
باشد

(person/entity can not be blameworthy

 )A legalبطالن زده است (مادۀ  143قانون مجازات

اسالمی) .ضمانت اجراهای پیشبینیشده و قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی در این نظام نیز از تنوعی
نسبی  -نه در حد تنوع موجود در نظام کیفری فرانسه -برخوردار است (مادۀ  20قانون مجازات
اسالمی).
گفتنی است که مسبوق بر این در این حوزه ،دو مقاله از سوی دو مؤلفِ مختلف به ترتیب،
تحت عنوانهایِ دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه 2و
دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران 3به چاپ رسیده که به رغمِ
درخوربودن ،تحقیقهایی ناکافی هستند؛ هرچند مطالعههایِ صورت گرفته روی دو نظامِ مزبور ،نه
بهصورت تطبیقی بلکه به طور مستقل بوده است .همچنین ،روش تحقیق در هر دو نوشتار ،توصیفی
است و نه تحلیلی و یا توصیفی-تحلیلی .همچنین ،بسیاری از مدلهایِ مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی ازجمله ،مسئولیت سازمانی ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر در واکنش ،مسئولیت مبتنی بر قدرت
و پذیرش ،مطمحِ نظر قرار نگرفتهاند .عالوهبراین ،در مورد شرطهایِ انتساب مسئولیّت به اشخاصِ
مورد بحث ،تبیین وافی صورت نگرفته و بهطور مشخص معلوم نشده که چرا از منظرِ نظامِ کیفریِ
نخست ،برای تحقق این امر مهم ،باید نمایندۀ قانونیِ شخصِ حقوقی جرم را بهنام و در راستایِ منافع
شخصِ حقوقی انجام دهد؛ حال آنکه از نگاهِ نظامِ کیفریِ اخیر ،احراز یکی از دو معیارهایِ مذکور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این مسئولیّت که دربرابر مسئولیّت غیراشتقاقی قرار میگیرد ،معتقد به واقعی بودن ماهیّت شخص حقوقی نیست و تنها از طریق
انتقال تقصیر اعضای انسانی به شخص حقوقی ،قائل به مسئولیّت کیفری او است.
 .2روحاالمینی ،محمود ،مجلة فقه و حقوق ،سال چهارم ،شمارۀ  ،16بهار .1387
 .3شریفی ،محسن  ،مجلة حقوقی دادگستری.1392 ،

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه 85 /
محسن شریفی

از سوی دادگاه ،کافی دانسته شده است؟ همچنین ،این نوشتار بی آنکه ترکیبی صرف از تحقیقهایِ
مذکور باشد ،با رویکردی تطییقی و با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی ،موضعِ هر دو نظام مورد
اشاره را در این زمینه بهصورت مزجی بررسی ،قوتها و نارساییهایِ هریک را آشکار و در پایان،
برای رفع نارساییهایِ حاکم بر نظام کیفری ایران ارائة طریق خواهد کرد.
 .1اشخاص حقوقی تابع حقوق کیفری
تفکیک اشخاص حقوقی به دو دستة اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی و اشخاص حقوقیِ
حقوق عمومی و وجود تمایزهایی بین آنها ،ایجاب میکند تا مسئولیّت کیفری هریک بهصورت
مجزّا مورد مداقّه و بررسی قرار گیرد.
 .1-1اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی
موضوع اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی ،روابط خصوصی مردم و فعالیت آنها در زمینههای
مختلف است؛ اعم از اینکه هدف مورد تعقیب آنها انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد .برای شناسایی این
اشخاص باید به شاخصهایی مثل منشأ ایجاد ،هدف ،ارادۀ عضویت و ضوابط و مقررات حاکم بر
آنها رجوع کرد .از حیث منشأ پیدایش ،بهطور اصولی پدیدآورندۀ اشخاص حقوقیِ حقوق
خصوصی ،اشخاص خصوصی هستند ،نه مقامهای عمومی و دولتی .از نظر هدف ،میتوان رویکردِ
معمول فعالیّتهای اغلب این اشخاص را غیرعمومی و سودجویانه توصیف کرد؛ هرچند که برخی
از آنها مثل مؤسسههای خیریه ،مقصودی غیرانتفاعی و عامالمنفعه را دنبال میکنند (رضاییزاده،1390 ،

صص .)86-87به این ترتیب ،شخصیّتهای حقوقی موضوع حقوق خصوصی نمیتوانند در اموری که
داخل در صالحیت اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی است ،جز مواردی که قانون تجویز کرده ،مانند
اعطای صالحیت آموزشی و پذیرش دانشجو به دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیرانتفاعیِ
غیردولتی ورود پیدا کنند .از حیث ارادۀ عضویت نیز  ،برخالف اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی،
ورود و عضویت در اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی اختیاری است (موسیزاده ،1395 ،ص.)74
در ارتباط با مسئولیّت کیفری اشخاص مورد اشاره ،اعم از شرکتهای تجاری ،مؤسسههای
غیرتجاریِ انتفاعی و مؤسسههای تجاری غیرانتفاعی باید توضیح داد :همگیِ آنها بر پایة اصل برابری
اشخاص دربرابر قانون در قبال رفتار اِعمال مجرمانة مرتبط با فعالیت خود واجد مسئولیّت کیفری و
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شایستة تحمل مجازاتند .این امر مهم در نظام کیفری ایران از اطالق مادۀ ( )143قانون مجازات
اسالمی که مقرر میدارد ...« :شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیّت کیفری است که » ...و
مفهوم مخالف تبصرۀ مادۀ ( )20قانون مزبور که اشعار میدارد« :مجازات موضوع این ماده درمورد
اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اِعمال حاکمیت میکنند ،اِعمال
نمیشود» و در نظام کیفری فرانسه از حکم مادۀ ( )121-122مجموعه قانون کیفری نوین (مصوب
 1992و اصالحی  )2004که بیان میدارد« :اشخاص حقوقی به استثنای دولت ،بر مبنای مادۀ -124
 121تا مواد  121-127و در موارد پیشبینی شده بهوسیلة قانون یا آییننامه ...مسئول میباشند،» ...
قابل برداشت است ( .)Deckert, 2011, P. 150با این همه ،درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیِ
حقوق خصوصی ،پرسشی چند قابل طرح است :نخست آنکه آیا حزبهای سیاسی و سندیکاهای
صنفی ،بر اساس اصل برابری ،همچون سایر شخصیتهای حقوقی مسئولیت کیفری دارند یا اینکه
قانونگذار نسبت به خطاکاری آنها سیاستی افتراقی درپیش گرفته است؟ پرسش دوم ،ناظر به جرائم
ارتکابی اشخاص حقوقی قبل از ثبت و امکان یا عدمِ امکان توجه مسئولیت کیفری به آنهاست.
پرسش سوم ،معطوف به این موضوع است که آیا اشخاص حقوقی پس از انحالل بهخاطر جرائم
ارتکابی در دورۀ تصفیه واجد مسئولیت کیفری هستند یا نه؟
در پاسخ به پرسش نخست ،باید گفت که نظام حقوقی فرانسه برای اشخاص حقوقی مورد بحث
تا قبل از ثبت ،موجودیتی قائل نشده و مسئولیت کیفری ناشی از جرائم ارتکابی در مرحلة تشکیل را
معطوف به مؤسسان کرده است ( .)Ibid, P. 542امّا در نظام حقوقی ایران ایجادِ تشکیالت و مؤسسههای
غیرتجاری ه ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری منوط شده است (مادۀ  584قانون تجارت).
بنابراین ،ارتکاب هرنوع جرم پس از تشکیل ،تحت شرطهای مذکور در مادۀ ( )143قانون مجازات
اسالمی1اشخاص مذکور را مسئول مینماید .برخالف موردهای مذکور ،حکمهای قانونگذار راجع
به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری ،متشتت و غیریکسان است؛ بهطوریکه شرکت
سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در مادۀ ( )17الیحة قانونی
 ،1347یعنی قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی از سوی منتخبان تشکیل یافته و شخصیت حقوقی
پیدا می کند .درنتیجه ،تشریفات ثبت این شرکت تأثیری در تکوین شخصیّت آن ندارد .شرکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1راجع به شرطهای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در بندهای بعد مقاله توضیح داده خواهد شد.
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سهامی خاص نیز ابتدا تأسیس و سپس به ثبت میرسد .امضای اساسنامه ،تعهد سرمایه ،انتخاب
مدیران و بازرسان – که الزم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند – و قبولی کتبی سمت
از سوی آنها ،شرطهایی برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت مزبور قبل از ثبت بهشمار میروند
(مادۀ  22الیحة قانونی  .)1347شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایة
نقدی تأدیه و سهمالشرکة غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (مادۀ  96قانون تجارت) .در شرکت
تضامنی1و نسبی نیز همین حکم جاری است2 .برای تشکیل شرکت مختلط سهامی3،عالوه بر امضا و
تسلیم اساسنامه یا شرکت نامه ،پرداخت ثلث سرمایة و تعهد دو ثلث مابقی و همچنین ارزیابی و
تحویل سهمالشرکة غیرنقدی ضروری است 4.تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی5نیز با تنظیم
شرکت نامه است .در این شرکت ،برخالف شرکای با مسئولیت محدود که میتوانند قسمتی از
سرمایة نقدی را تأدیه و مابقی را تعهد کنند ،شرکای ضامن مکلّف به پرداخت تمام سرمایة خود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مادۀ ( )118قانون تجارت« :شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که سرمایة نقدی تأدیه و سهمالشرکة غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم
شده باشد».
 .2مادۀ ( )185قانون تجارت« :دستور مادۀ  123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118در مورد شرکت نسبی نیز الزمالرعایه است».
 .3مادۀ (162قانون تجارت)« :شرکت مختلط سهامی ،شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا
چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود».
 .4چون برابر مادۀ ( )176قانون تجارت ،مفاد مقررات مواد ( 41 ،39 ،38 ،29 ،28و  )50قانون تجارت مصوب  1311در مورد شرکت
مختلط سهامی نیز جاری است.
 .5مادۀ ( )141قانون تجارت« :شرکت مختلط غیرسهامی ،شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا
چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود .شریک ضامن ،مسئول کلیة
قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان
سرمایهای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد».
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هستند1.و 2شرکت تعاونی نیز ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا طبق مقررات مخصوصی
که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد ،تشکیل

شود3.

شایان ذکر است که ،الیحة تجارت ایران (مادۀ  )125با عدول از معیار قانون تجارت و گرایش
به معیار قانونگذار فرانسه ،تکوین شخصیّت حقوقی کلیة شرکتها را منوط به واقعة ثبت کرده است
که در صورت تصویب نهایی و تأیید از سوی شورای نگهبان ،اقدامی درخور خواهد بود.

4

در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت :باتوجّه به اینکه انحالل ،مقدّمة ورود اشخاص حقوقی
منحل شده به مرحلة تصفیه است و نه موجب زوال شخصیّت حقوقی آنها ،منطقی خواهد بود که
دربرابر جرائم مرتبط با امر تصفیه که از سوی نمایندۀ قانونی به حساب آنها ارتکاب مییابد ،مسئول
دانسته شوند .چنانکه شعبة دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی واقعبینانه ،شخصیّت حقوقی
شرکت را پس از انحالل و تا پایان مدّت تصفیه ،باقی و پابرجا تلقّی کرده و مقرّر داشته است« :وصول
جریمه ...و مصادره ...بعد از انحالل شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر میافتد» این رأی
مستبط از مادۀ ( )131-133مجموعة قانون نوین فرانسه ( 1992اصالحی  )2002است که بهرغم
قیاسکردن انحالل با مرگ شخص حقیقی ،بین انحالل و تصفیه ،تفکیک قائل شده است (فرجالهی،

 ،1388ص .)98در نظام حقوقی ایران هم باتوجّه به اینکه به موجب این مادۀ ( 208الیحة قانونی
1347تجارت)« :تا خاتمة امر تصفیه ،شخصیّت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی خواهد
ماند »...و بهرغم سکوت قانون مجازات اسالمی در این خصوص ،میتوان به مسئولیت کیفری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مواد ( )141و (  )152قانون تجارت.
 .2ممکن است از مفاد مادۀ ( )150قانون تجارت که حاکی از آن است که تا شرکت ثبت نشود ،شرکا در حالت قبل از تشکیل
شرکت هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند ،نتیجه گرفته شود که ثبت شرکت مزبور ،شرط پیدایی شخصیّت حقوقی آن است
اما با توجه به مفهوم مخالف مادۀ ( )152قانون تجارت که پرداخت سهمالشرکه از جانب شرکای شرکت را آغاز شخصیت حقوقی
این شرکت میداند ،شبهة مذکور رفع میشود .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه شرکت مورد بحث ،آمیختهای از شرکتهای تضامنی
و با مسئولیت محدود است ،اجرای مفاد مواد ( )118و ( )96قانون تجارت در مورد اینشرکت منطقی به نظر میرسد (صفار،
محمدجواد؛ پیشین ،ص.)151
 .3مادۀ ( )193قانون تجارت« :شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا طبق مقررات
مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد ،تشکیل بشود ولی به هر حال مفاد مواد 32و  33الزمالرعایه است».
 .4مادۀ ( )125مقرر میدارد « :اشخاص حقوقی باید نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسند و شخصیّت حقوقی آنها پس از ثبت در
مرجع مذکور و آگهی مراتب در روزنامه رسمی کشور به هزینة شخص حقوقی علیه ثالث قابل استناد است.»...
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اشخاص حقوقی در دورۀ تصفیه در قبال جرائمی که مدیران تصفیه به نام یا در راستای منفعت
اشخاص حقوقیِ متبوع مرتکب میشوند ،نظر داد.
همچنین در رابطه با پرسش سوم باید متذکر شد که نظام کیفری فرانسه ،برای اشخاص حقوقیِ
شکلیافته در قالب حزب یا سندیکا نیز همچون دیگر اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل شده
است؛ با این تفاوت که اشخاص مزبور را از شمول ضمانت اجراهای انحالل 1و مراقبت قضایی2معاف
کرده است (مادۀ ( 131-139)3مجموعه قانون کیفری نوین) ( .) Marchéal, 2010, P. 38در مقررههای
کیفری ایران نهتنها از حیث مسئولیت کیفری ،بین حزبها و سندیکاها و دیگر اشخاص حقوقی
تفاوتی رؤیت نمیشود ،بلکه از حیث ضمانت اجراهای کیفری ازجمله انحالل نیز بین آنها جز
مساوات برقرار نیست (اطالق مادۀ 20قانون مجازات اسالمی و نیز مقررههای موردی پیشین ،مانند
قانون مصوب خرداد  .)1310در مورد مراقبت قضایی هم باید گفت :اساساً اِعمال چنین ضمانت
اجرایی که میتوانست در خدمت هدف اصالحی و بازدارندگی مجازات بهکار گرفته شود ،در حق
اشخاص حقوقی پیشبینی نشده است.
 .2-1اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی
این دسته از اشخاص مثلِ دولت و وزارتخانهها ،شهرداری و شوراها ،شرکتهای دولتی ،سازمان
تأمین اجتماعی در زمینة خدمت عمومی و عامالمنفعه فعّال و برخالف اشخاص حقوقیِ حقوق
خصوصی ،به محض ایجاد و بینیاز به ثبت ،کسبِ شخصیّت میکنند3.و 4پدیدآورندگان اشخاص
مزبور نه اشخاص حقیقی ،که فرمان باالترین مقامِ رسمی کشور 5و نهادهایی چون دولت 6،قوانین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dissolution
2. Judicial Surveillance
 .3مادۀ ( )587قانون تجارت در این خصوص بیان میکند «:مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به
ثبت ،دارای شخصیت حقوقی میشوند».
 .4با این همه ،در مواردی قانون ،ثبت برخی از اشخاص حقوقیِ حقوق را الزامی کرده است؛ مثل قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی،
مصوّب .1331
 .5به عنوان مثال میتوان به تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی مصوب  1372/7/14و بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسالمی
مصوّب 1372/2/23 ،بر اساس فرمان فرماندهی کل قوا اشاره کرد.
 .6مثل آییننامة راجع به اساسنامة جدید سازمان زمین شهری ،مصوب .1367/4/15
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موضوعه 1و مصوّبههای شوراهای عالیاند .2در خصوص هدف نیز ،فلسفة وجودیِ این قبیل
موجودها ،تأمین هدفهای غیرانتفاعی و تعقیبِ نیازهای عمومی است .همچنین ،ارادۀ افراد در
عضویتِ اشخاص مورد بحث مدخلیتی ندارد .در کل ،میتوان گونههای مختلف اشخاص حقوقیِ
حقوق عمومی را در چهار گروهِ سازمانهای کشوری ،شوراهای محلی ،سازمانهای فنی یا تخصّصی
و سایر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی گنجاند.
پرسش این است که آیا ویژگیای بهنام عمومیبودن ،میتواند به عذری برایِ اشخاص حقوقیِ
حقوق عمومی تبدیل ،و آنها را مصون از مسئولیتِ کیفری سازد؟ دکترین و اغلب نظامهای حقوقی
امروزین با تفکیک بین نوعهای این اشخاص و اَعمالِشان ،اشخاص حقوقیِ حقوق عمومیِ متکفّل
اَعمال حاکمیتی را از جرگة مسئوالن کیفری خارج کردهاند .منظور از اَعمال حاکمیتی ،آن دسته از
اعمالی است که تبلور قدرت سیاسی دولت است .قدرتی که دولت بر اساس آن قانون وضع میکند،
فرمان میدهد ،محاکمه و مجازات میکند ،مالیات برقرار میکند ،فرمان جنگ میدهد ،رابطة
سیاسی خود را با دولتی دیگر برقرار یا قطع مینماید ،اقدام به عزل و نصب سفرا میکند و مانند آنها
(گرجی ازندریانی ،1394 ،صص 16-19و طباطبایی مؤتمنی ،1395 ،ص .)24مهمترین توجیههایِ ناظر به این
دیدگاه عبارتاند از -1 :این شخصیت ،قدرتمندترین مرجع تضمینکنندۀ منافع فردی و جمعی بوده
و تنها او است که مسئولیت تعقیب و کیفر مرتکبان جرم را برعهده دارد و روا نیست شخصی که
کیفردهی در انحصار او است ،اقدام به مجازات خویش کند ( .)Levassure & others, P. 277در این معنا،
دولت سه کارکرد دارد :کارکرد قانونگذاری ،اجرایی و قضایی؛ درنتیجه ،قوای سهگانه مقنّنه،
مجریه و قضائیه از مصادیق دولت محسوب میشوند (قاضی شریعتپناهی ،1395 ،صص -2 .)54-55بهرغ ِم
وجود ارتباط و تعامل میان قوای سهگانه ،آنها منفکّ از یکدیگر بوده و پذیرش مسئولیت کیفری
دولت در تعارض با اصل تفکیک قوا قرار میگیرد.از اینرو ،چنانچه قوه قضائیه ،نهادهای حاکمیتی
و سازمانهای تابع آنها را به محاکمه کشد ،آنها را مُسخّرِ خود ساخته و به استقاللشان لطمه
خواهد زد -3 .حاکمیت ،پلی است میان نظم عمومی داخلی و نظم بینالمللی؛ یعنی از طریق حاکمیّت
است که این دو نوع نظم به هم پیوند میخورند و بهاینترتیب ،یگانگی حقوقی دولت ظهور مییابد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مثل قانون راجع به تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه ،مصوّب .1363/10/12
 .2مثل مصوبة1371/7/11شورای عالی گسترش آموزش عالی کشور که به تأسیس مؤسسة آموزش علی باقرالعلوم منجر شد.
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و سرانجام ،سایر دولتها در برابر این استقالل سر تعظیم فرود میآورند .بدیهی است هر چه پایههای
اقتدار حاکمیت مستحکمتر باشد ،توانایی و سهم او در قاعدهگذاری بینالمللی بیشتر و قدرت او در
دفاع از منافع ملی کشورش افزون میشود .در مقابل ،تنزّل قدرت سیاسی دولت به تنزّل موقعیت
بینالمللی آن میانجامد و قدرت چانهزنی او در این عرصه را کاهش میدهد (گرجیازندریانی،1394 ،

صص .)16-19با محاکمه و مجازات دولت ،اقتدار آن نهتنها در سطح ملّی ،بلکه در پهنة بینالمللی
تضعیف میشود زیرا دولتی که در درون حاکمیت به دلیل محاکمهشدن ،شوکت خود را از دست
داده است ،در گسترۀ جهانی هم ،جاللی نخواهد داشت -4 .عدم ترتّب فایده بر اِعمال مجازات،
دلیل دیگر مخالفت با مسئولیت کیفری دولت به شمار میرود .به عنوان مثال ،در اجرایِ مجازاتی
چون جریمه ،مبلغی از خزانه عمومی برداشته و باری دیگر به همان مأخذ واریز میشود
P. 316

( Mayaud,

 -5 .)2007,از آنجا که مجازات دولت و مؤسسههای عمومی دولتی باعث اختالل در

خدماترسانی آن نسبت به عموم مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر میشود ،معافیتشان از مسئولیت،
اجتناب ناپذیر است (فرجالهی ،388 ،ص.)120
بر این اساس ،فرازِ اول مادۀ ( )121-122مجموعة قانون کیفری نوین فرانسه بهصراحت دولت و
اشخاص حقوقی حقوقِ عمومی که فعالیتشان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست را مصون
از مسئولیت کیفری اعالم کرده است ( .)Deckert, 2011, P. 150نظام کیفری ایران نیز برابرِ تبصرۀ مادۀ
( )20قانون مجازات اسالمی با این بیان اینکه «مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی
دولتی و یا غیردولتی در مواردی که اِعمال حاکمیت میکنند ،اِعمال نمیشود» ،از همین خطمشی
پیروی کرده و مادۀ ( )143را از اطالق انداخته است.
با اینهمه ،آنجا که اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی -چه دولتی و چه غیر دولتی -به اَعمال
تصدّی مشغول و در این راستا مرتکب جرم میشوند ،از مسئولیّت مبرّا دانسته نشدهاند .منظور از
اَعمال تصدّی ،آن گونه اَعمالی است که وسیلة فرمان و تحکّم دولت و نهادهای عمومی آن نیستند.
اشخاصِ موصوف در تصدّی به این نوع اَعمال ،تفاوتی نسبت به اشخاص خصوصی نداشته و مانندِ
آنها به تجارت ،خرید و فروش ،اجاره ،حمل و نقل و ...میپردازند (موسیزاده ،1395 ،ص .)258چون
این سنخ فعّالیّتها قابلِ تفویض به بخشّ خصوصی است ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مذکور
در این حوزه نهتنها اختاللی در انجام خدمات عمومی ایجاد نمیکند ،بلکه موجب اجرای عدالت
کیفری و تساوی همگان دربرابر قانون نیز میشود (کوشا ،1389 ،ص .)125البته با توجه به دولتیبودن
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آنها و اینکه دولت نمی تواند اقدام به انحالل خود کند ،منطقی است که به جای ضمانت اجرای
انحالل ،از ضمانت اجراهای دیگر بهره جسته شود ( .)Mayaud, 2007, P. 376از جمله ،جزایِ نقدی که
بهنوبة خود ،در انعکاس مجرمیّت و سرزنش اجتماعی آنها مؤثر در مقام خواهد بود .قرار جبران
خسارت1و قرار انتشار2حکم محکومیّت و مانند آنها نیز میتوانند در حمایت از منافع بزهدیده و
تأمینِ سایر هدفهایِ حقوق کیفری سودمند

باشند3.

قانونگذار فرانسه در مادۀ ( )121-122مجموعة قانون کیفری نوین خود (اصالحی  ،)2004از
همین منطق پیروی ،و مسئولیت کیفری نسبیِ اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی را در قبال فعالیتهای
موضوع قرارداد واگذاری (قابل تفویض به اشخاص خصوصی) بدون ارائة تعریفی از آنها مورد
پذیرش قرار داده است ( .)Ibidبه همین ترتیب ،نظام کیفری انگلستان در برابر اتهام مهمی چون قتل
غیرعمد ،مؤسسة دولتی را همچون اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (قانون قتل غیرعمد و آدمکشی
مصوب  4)2007در قبال اقدامهای مرتبط با فعالیتهای غیرانحصاری و قابل تفویض مسئول شمرده
است ( .)Wells, 2011, pp. 99-101در نظام کیفری ایران ،وضع بغرنج است؛ گرچه از یکسو ،نص
صریحی در مورد مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقیِ تصدّیگر وجود ندارد و از دیگرسو ،از مفهوم
مخالف تبصرۀ مادۀ ( )20قانون مجازات اسالمی که عنوان میدارد « :مجازات موضوع این ماده در
مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اِعمال حاکمیت میکنند ،اِعمال
نمیشود» نیز در این زمینه ،فروگشا نیست؛ زیرا ،در قلمروی کیفری ،چنین مفهومی بهدلیلِ تعارض
با اصل قانونی بودنِ جرم و مجازات ،نمیتواند از حجیّت برخوردار باشد .راهکارِ مقرون بهصواب
آن است که قانونگذار با بیانی صریح ،اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومیِ متکفًلِ اَعمال تصدی را بر
پایة اصل تساوی اشخاص و از آنرو که اَعمالشان قابل واگذاری به نهادهای خصوصی است ،تابعِ
خود کند.
پوشیده نماند که ،صرف نظر از تبصرۀ مادۀ( ،)20عنایت به مادۀ( )158و بندهایِ آن(الف ،ب و
پ) ،از این حیث حائز اهمیت مینماید که اَعمالِ حکومتیای که بر مبنایِ قانون نباشند را جرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Compensation Order
2. Adverse Publicy Order
 .3به موضوع ضمانت اجراها در قسمت واپسین مقاله ،اشاره دقیقتری خواهد شد.
4. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007.
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پنداشته است .همینطور است ،حکمِ مادۀ( .)458از این رهگذر میتوان اینگونه برداشت کرد که،
در وضعیتی که از یکسو ،موضوعِ جرم ،تمامیت جسمی شهروندان باشد و دیگر سو ،پایِ ضمانت
اجرایی چون دیه در میان ،در حوزۀ مسئولیتِ کیفری ،بهدرستی ،تبعیضی بین اشخاص حقوقی روا
دانسته نشده است .در این چارچوب ،تبصرۀ مادۀ( )14نیز در خورِ توجه است؛ زیرا ،اطالق حاکم بر
آن ،کلیة اشخاص حقوقی را مشروط به احراز رابطة سببیت بین رفتارِشان و زیان بهبارآمده ،در زمرۀ
تابعان حقوق کیفری قلمداد ،و مسئول کیفری شناخته است .از حیث نمونه پژوهی در این رابطه،
میتوان به رأی صادرهی شعبهی ( )101عمومی (جزایی) شهرستان محمود آباد در تاریخ 1392/4/11
به شمارهی  9209971227500237که به محکومیت ادارهی برق شهرستان به پرداخت دیه بر برپایهیِ
قانون مجازات اسالمی انجامید ،اشاره کرد .ماجرا این بود که ،ادارۀ مزبور برخالف ضوابط و
مقررات ،دستور نصب و انشعاب در حریم ممنوعه را صادر و این امر موجب مرگ یکی از یکنفر
و مصدومیّت دیگری بر اثرِ برق گرفتگی میشود .حسب محتویات پرونده ،منزل مقتول در حریمی
قرار گرفته بوده که وفق مقررات ،نمیبایست هیچگونه عملیات ساختمانی -تا هر ارتفاعی -در آن،
صورت گیرد .بهِ رغمِ این ،ادارۀ موصوف ،با بیتوجهی به این نکته ،به واگذاری انشعاب برق اقدام
و عالوه بر آن ،در عملیات اجرایی ،از کابلهایِ فاقد روکشِ حفاظتی استفاده مینماید.
نمونة دیگر به شعبة اول دادسرایِ عمومی و انقالبِ تهران(ناحیة بیست و هشت) ،در پروندۀ
کالسة  9400063برمی گردد که تقصیرِ پنجاه درصدیِ شخصیت حقوقیِ شرکت آزاد راهِ تهران-
پردیس با نمایندگیِ قانونیِ آقایِ ح .ر.م را مبنی بر قتل غیرِ عمدِ عابر پیاده بهعلتِ عدمِ نصب حصار
یا گاردریل در محل حادثه و نقض مادۀ( )1قانون ایمنیِ راهها را احراز و به استناد مادۀ( )265قانون
آیین دادرسیِ کیفری به صدور قرار جلب به دادرسی مبادرت مینماید .در قرار مزبور()1395/3/25
که به تأیید دادستان و صدور کیفرخواست میانجامد ،به تبیینِ رابطة سببیت بین رفتار شرکتِ مورد
بحث و مرگِ پرداخته شده است .مشابه این وضعیت را میتوان در پروندۀ کالسة  9400087همین
شعبه مشاهده کرد .موضوع از این قرار است که عدمِ رعایتِ نظامهایِ دولتی از سویِ ادارۀ شهرسازیِ
بهارستان ،بهنحو تسبیب (عدمِ نصبِ عالمتهایِ هشدار دهنده) ،به دو فقره قتلِ غیرِ عمد و یکفقره
صدمة بدنیِ غیرِ عمدیِ شهروندان منتهی میشود .به همینمنظور ،در اجرایِ مادههایِ( )688و ()689
قانون آیین دادرسی کیفری به این شخصِ حقوقی ،تبیینِ اتهام صورت گرفته و سپس ،حسبِ
دلیلهایِ موجود ،قرار جلب به دادرسی-اَش صادره میشود .در ادامه ،این قرار از سویِ دادستان
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تأیید و منجر به صدور کیفرخواست و تقاضایِ محکومیت و مجازاتِ نهاد مورد بحث از ناحیة دادگاه
به استناد تبصرۀ مادۀ ( )492( ،)291( ،)143( ،)20( ،)14و ( )506قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392و مادۀ ( )714قانون مجازات اسالمی مصوب  1372میشود.
اضافه بر مقررههایِ مذکور ،مادۀ( )67قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مصوب  1392و
اصالحات 1394را هم نباید از نظر دور داشت که برای کلیة اشخاص حقوقی ،حسبِ مورد جزای
نقدی معادل دو تا چهار برابرِ میزان مقرر برای اشخاص حقیقی(متن ماده) ،ممنوعیت از فعالیت از
یک تا دوسال به واسطة ارتکاب جرم در دفعة نخست(بند الف) ،و انحالل به جهت ارتکابِ جرم
در دفعة دوم(بند مزبور) و یا بهصورتِ سازمان یافته و لو در دفعة نخست(بند ب) ،در نظر گرفته
است.
 .2شرطهای تحقق مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی
اذعان به ضرورت مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی بهعنوان رهیافتی ناگزیر برای کنترل رفتار
آنها و راهکاری ضروری برای صیانت از منفعتِ اجتماع و بزهدیدگان ،گرچه مهم ،اما پایان کار
نیست .تعیین ضابطة انتساب این مسئولیّت به اشخاص مزبور ،موضوع دیگری است که تعیین تکلیف
آن ضروری است .ارتکاب جرم به نمایندگی از طرف شخص حقوقی و نیز ارتکاب جرم بهحساب
(بهنام یا در راستای منفعت) شخص حقوقی از مهمّترین ضابطههای انتساب مطمح نظر نظامهای
کیفری فرانسه و ایران است که در زیر ،جزئیات آنها تبیین خواهد شد.
 .1-2ارتکاب جرم به نمایندگی از طرف شخص حقوقی
دیدگاهی که اشخاص حقوقی را نه پدیدههایی فرضی ،بلکه واقعیتی اجتماعی و انکارناپذیر
پنداشته و برای آنها فینفسه تشخّص قائل است ،مکانیسمی وضع میکند تا از طریق رجوع به
خطمشی و سیاستهای ناصواب اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،اِسناد مستقیم مسئولیت1به این قییل
موجودها را توجیه کند .این رویکردِ کلنگر که به مسئولیّت سازمانی2یا غیراشتقاقی 3گرایش دارد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Direct Responsibility
2. Organizational Responsibility
3. Non-Derivative
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تقصیر شخص حقوقی را نه از رهگذر جستوجو در رفتار و حالت روحی و ذهنی نماینده بلکه از
مجرای کاوش در رویه و فرهنگ جرمزای شخص حقوقی احراز میکند .1بهاینشکل ،مقام قضایی
بی نیاز از اثبات خطای اعضای انسانی شخص حقوقی ،با مداقّه در مصوّبههای مجمعهای عمومی،
مشروح مذاکرهها ،نگرشها و شیوۀ مدیریت ناصحیح ،قادر است خطایِ خودِ شخص حقوقی را
کشف و مسئولیت کیفریاش را احراز کند .قانون قتل غیرعمد و آدمکشی مصوّب  22007و قانون
ارتشای مصوب  32010انگلستان ،شاهدهایی مثالی از مقرّرههایِ پیشبینی کنندۀ چنین مدلی از
مسئولیتاند (.)Wong, 2012, PP. 24-34 and Gobert, 2008, P. 427
در مقابل ،دیدگاهی که ماهیت اشخاص حقوقی را فرضی تلقّی کرده و برای آنها ارادۀ مستقل
قائل نیست ،بهگونهایی غیرمستقیم  -اشتقاقی -4و از طریق رفتار اعضایِشان مسئولیت را متوجّه
آنها میکند .در اینخصوص ،نظام کیفری انگلستان ،برپایة نظریة مغز متفکّر یا برابرانگاری 5،فعل
و ترک فعلِ ناقضِ قانونِ اُرگانها  -مدیران ارشد اشخاص حقوقی -را فعل یا ترک فعل آنها
محسوب و موجد مسئولیتِشان میداند ( .)Pieth, 2007, P. 179; Wells, 2000, P. 5نظام کیفری آمریکا با
انعطافی بیشتر و با تکیه بر نظریة مسئولیت مافوق و کارفرما ،6اشخاص حقوقی را در قبال خطاهایِ
فردیِ صورتگرفته در چارچوب وظیفة استخدامیِ کلیة کارمندان و خدمتکارانِشان -فارغ از سلسله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1عنصر فرهنگ و رابطة آن با فعالیت اشخاص حقوقی ،نه تنها محقّقان علوم جنایی حقوقی ،بلکه اندیشمندان علوم جنایی تجربیِ
تحلیلی را نیز به تأمل واداشته است .از منظر جرمشناسانِ امروزین ،دیگر نمیتوان برخالف گذشته جرائم اشخاص حقوقی ،بهویژه
جرائم شرکتی را در حاشیة توجه قرار داد .همچنین نمیتوان از نقش فرهنگ سازمانی بهعنوان عاملی مهم در جرمزایی بسیاری از
جرائم چشم پوشید و به آن وقعی ننهاد .باید پذیرفت در موردهای بسیاری اشخاص حقوقی  -مثل شرکتهای بزرگ -جرائم ارتکابی
با اتکا به نقش کلیدی فرهنگ سازمانی و ماهیّت اعمال مجرمانة آنها قابل تبیین هستند ،نه با تأکید و تمرکز بر وضعیت اجتماعی،
اقتصادی مرتکبانِ انسانیِشان .بدینسان ،اصالح فرهنگ سازمانی این امکان را فراهم میکند تا به بهترین شکل از تکرار جرم توسط
اشخاص حقوقی جلوگیری و آن ها را به شهروندانی قانونمدار تبدیل کرد .برای مطالعة بیشتر ،ر .ک( :محسنی ،1390 ،صص-139
.)138
2. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007.
3. Bribery Act 2010 (UK), S. 7(1).
4. Derivative Responsibility
5. Secondary Personality Theory
6. Respondeat Superior Theory
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مراتب سازمانی -مسئول میشمارد ( .)Hsanas, 2009, P. 1342در نظام کیفری فرانسه ،مسئولیت کیفری
اشخاص حقوقی ،هم به اعتبار جرائم اُرگانها ،و هم بهواسطة نمایندگانشان عینیّت مییابد .مادۀ
( )121-122مجموعة قانون کیفری نوین 1در این خصوص مقرر میدارد« :اشخاص حقوقی ...بر
مبنای مادۀ (  )121-124تا مادۀ ( )121-127و مادههای قابل پیشبینی در [دیگر] قانونها و
آییننامهها ،نسبت به جرائمی که به حساب آنها توسط نهادها (ارگانها) یا نمایندگانشان ارتکاب
مییابد ،از لحاظ کیفری مسئول هستند .»...چنانکه مالحظه میشود ،مسئولیّتِ مورد اشارۀ این ماده
از نوع نیابتی است و گسترۀ آن وسیعتر از مسئولیت مبتنی بر نظریة مافوق و کارفرما و مضیّقتر از
مسئولیت بر پایة نظریة برابرانگاری است .بهاینترتیب ،اشخاص حقوقی رکنهای مادی و روانی
جرائم منتسب به خود را برای مسئولیتیافتن ،تنها از اشخاص حقیقی مذکور بهعاریه میگیرند
(.)Caille,2009, P. 82
البتّه بر این امر ،استثنایی حکمفرماست و آن ،جایی استکه ،اشخاص حقوقی از راهکارِ تفویض
اختیار استفاده و اختیار انجام کار یا فعالیّت یک واحد یا بخش معینی را به یک کارمند واگذار کنند.
چنین تفویض اختیاری ،رفتار کارمندِ غیرنماینده را آنچنان با اهمیّت و تأثیرگذار میکند که
میتوان آن را به حساب شخص حقوقی گذاشت .در این مورد ،دیوان عالی کشور در یکی از آرای
خود در  13اکتبر سال  22009تصریح میکند :مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی میتواند بهواسطة
کارمندان حقوقبگیرِ خود که ابزار الزم را برای اقدام از طرف آنها در اختیار داشته باشد ،گسترش
و توسعه یابد (.)Marchéal, 2009, P. 83
نکتة اینکه ،قانونگذار فرانسه به رغمِ تأکید بر نقش نهاد (اُرگان) و نمایندگیِ شخص حقوقی
در تکوین مسئولیّت کیفری ،نسبت به تعریف عاملهای مذکور و بیان مصداقهای آنها ،موضع
سکوت اختیار و به اختالف نظرها دامن زده است .به گمان بعضی ( ،)Peradel, 2007, P. 501مقصود از
نماینده ،شخص واجد قدرت و اختیاری مانند مدیرعامل است که بهنام و بهحساب شخص حقوقی
ایفای نقش میکند و منظور از نهاد (اُرگان) ،مجمعهای عمومی ،هیأتمدیره و هیأت ناظرانند که از
طریق خرد جمعی و تصمیم گروهی بر فعالیت شخص حقوقی اثر گذاشته و سیاست حاکم بر آن را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Criminal Code (France), art. 121-122.
2. Cass. Cim, October 13, 2009.
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ترسیم میکنند .برخی دیگر ( )Belghoul, 2004, P. 16با تعبیری موسع از مفهومِ نهاد ،مصداق آن را به
مدیرعامل و کارمند عالی -مدیریتی نیز توسعه دادهاند .در هر شکل ،با توجه به انفعال قانونگذار در
این رابطه ،این مقام قضایی است که در عمل با اهتمام به جایگاه اعضای شخص حقوقی در سلسله
مراتب اداری و تأثیرگذاری آنها دست به تشخیص خواهد زد.
نظام کیفری ایران مانند نظام مانند فرانسه ،دخالت یک شخص حقیقیای که عنوان نمایندگی
قانونی شخص حقوقی را بهخود اختصاص دهد ،شرط انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی
دانسته است (مادۀ  143قانون مجازات اسالمی) .بهایننحو ،مسئولیت کیفریِ مطمح نظرِ مقنّن از نوعِ
اشتقاقی -غیرمستقیم -است و بدین خاطر ،احراز خطای ساختاری و سازمانیِ شخص حقوقی در
پیدایش آن ،چنانکه در رویکردِ نوینِ نظامهای انگلستان

( Corporate Manslaughter and

 )Corporate Homicide Act 2007و استرالیا ( )Industrial Manslaughter Act, 2003جایگاه
یافته ،مدخلیّتی ندارد .ازجمله ضعفهای متوجّه مادۀ ( )143آن است که برخالف مادۀ ()121-122
مجموعة قانون نوین کیفری فرانسه به نهاد (اُرگانها) شخص حقوقی همچون هیأتمدیره ،مجمعهای
عمومی و شوراهای اداری بهعنوان عاملهای ایجاد مسئولیّت کیفری شخص حقوقی اشاره نکرده
است .اگر رفتار مجرمانة یک نمایندۀ انسانی میتواند موجبی برای مسئولیّت کیفری شخص حقوقی
باشد ،خطای تشکیالت جمعی که اُرگانهای شخص حقوقی به طریق اولی موجب این مسئولیّت
هستند .با این وجود ،برخی(رفیعزاده ،1392 ،ص  )27استدالل کردهاند که چون تصمیم صورت-
گرفته در رکنهای شخص حقوقی ،خاصّه مجمعهای عمومی ،برخاسته از مشارکت افراد زیادی
است و در چنین مواردی احراز قصد مجرمانه مرتکبان دشوار و چهبسا غیرممکن مینماید ،اشاره-
نکردن قانونگذار به تشکیالت موصوف ،آگاهانه و بر پایه عقالنیّت بوده است.
ضعف دیگر مادۀ مورد بحث ،مشابه همان است که در قانون فرانسه وجود دارد و آن ،مبرهن-
نکردن مفهومِ نمایندگی قانونی و مصداق یا مصداقهای آن است .آیا میتوان نمایندۀ شخص
حقوقی را منحصر به مدیرعامل با توجّه به مادۀ ( )125قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت (مصوب
 )1347که مقرر میدارد « :مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأتمدیره به او تفویض
شده است ،نمایندۀ شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد» ،کرد؟ یا میتوان با تفسیری
منطقی از چنین عنوانی ،اشخاصی چون بازرسان و هر شخص دیگری را که تحت هدایتهای مدیران
شخص حقوقی و بهحساب شخص حقوقی ایفای وظیفه میکنند ،نماینده خطاب کرد؟ بهنظر میرسد
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آنچه بیش از عنوان رسمی اعضای شخص حقوقی اهمیت دارد ،حوزۀ اختیار و سهم آنها در
فعالیتهای شخص حقوقی است .چهبسا به کارمند غیرعالی -مدیریتی ،از جانب مدیرعامل یا هیأت
مدیره مأموریتی تفویض شود تا از طرف شخص حقوقی به سرانجام رساند .تردیدی نیست که این
نقشِ محوری ،جایگاه چنین مأموری را تا سرحد یک نمایندۀ واقعی ارتقا داده و اقدامِ مجرمانة او را
بهحساب شخص حقوقی میگذارد .هرچند اگر جز این باشد ،اشخاص حقوقی خواهند توانست با
توسل به ترفندی چون تفویض اختیار به سهولت از مسئولیت کیفری رها شوند و حقوق کیفری را
در کنترل رفتار خود خلع سالح کنند .گفته شد که رویة قضایی فرانسه برای جلوگیری از وقوع
چنین تالی فاسدی ،تفویض اختیار را نهتنها مانعی فراروی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نمیداند ،بلکه آن را برای توسعة ضروریِ این مسئولیت مهم میشمارد .بایسته است قانونگذار ایران
نیز همین رویکرد را اتخاذ و مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی را دستخوش اصالح کند .درخور
ذکر است ،مادۀ ( )19قانون جرائم رایانهای مصوّب  11388با اتخاذ موضعی منطقیتر ،نهفقط جرائم
ارتکابی توسط یا به دستور مدیران ،بلکه جرائم ارتکاب یافته از سوی کارمندان را نیز بهشرطِ اطالع
یا عدمِ عدم نظارت آنها را نیز به شخص حقوقی منتسب کرده است (یوسفیانشوردلی ،1390 ،صص-391

.)390
 .2-2ارتکاب جرم بهحساب شخص حقوقی
ارتکاب جرم توسط نمایندۀ قانونی یا اُرگان شخص حقوقی ،شرط الزم امّا ناکافی برای مسئولیت
کیفری شخص حقوقی است .عالوه بر آن ،باید جرم بهنام اشخاص حقوقی ارتکاب یابد .قانونگذار
ایران در فرازی از مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی و قانونگذار فرانسه در صدر مادۀ (-)121-122
البتّه با عبارت بهحساب شخص حقوقی -مجموعه قانون کیفری نوین به این قید تصریح کردهاند.
پس اگر مدیر یک شخص حقوقی بهنام خود و خارج از محدودۀ استخدامی اقدام به معاملة مزوّرانه
و توأم با تدلیس کند ،تبعات کیفری آن ،متوجه خودِ او و نه شخص حقوقی

است ( Desportes, 2002,

.)P. 187
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1گفتنی است که این قانون در ( )56ماده در تاریخ مذکور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است .به موجب مادۀ ()55
قانون مزبور ،شمارهی مواد ( )1تا ( )54این قانون به عنوان مواد ( )729تا ( )782قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل
جرائم رایانهای منظور و شمارۀ مادۀ ( )729قانون مجازات اسالمی به شمارۀ ( )783اصالح شده است.
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گذشتهازاین ،الزم است اقدام مجرمانة نماینده یا اُرگان شخص حقوقی به منظور تأمین منفعت
آن صورت گیرد .این قید نیز از ضرورت بهحساب شخص حقوقی گذاشتن جرم و انتساب مسئولیت
کیفری به شخص حقوقی منتج میشود .درنتیجه اگر غرض مدیر شخص حقوقی و یا هیأتمدیره از
نقض قاتون و ارتکاب بزه ،دستیابی به منفعت خویش یا شخص سومی باشد ،مسئولیت کیفری
شخص حقوقی را باعث نخواهد شد .پرسش این است که اگر مقصودِ عاملهای مذکور از ارتکاب
جرم ،منتفعکردن اقلیّتی از اعضای شخص حقوقی باشد ،مسئولیت کیفری شخص حقوقی را موجب
خواهد شد یا نه؟ از آنجا که نمیتوان منفعت اقلیّت را نماد منفعت شخص حقوقی دانست ،بهنظر
می رسد این حالت نیز مشابه حالت قبل باشد و شخص حقوقی را مسئول نسازد .درمورد منفعت
شرطشده باید متوجه بود که دامنة آن وسیع و شامل جنبههای مادی ،معنوی ،محقق و محتمل میشود
(روحاالمینی ،1387 ،ص.)145
تفاوت موضع نظامهای کیفری فرانسه و ایران راجع به شرطهای دوگانة موصوف از این حیث
است که مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی ،تحقق هریک از دو شرطِ وقوع جرم بهنام یا در راستای
منفعت شخص حقوقی را برای شکلگیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی میداند؛ به این
شکل که اگر نماینده یا اُرگان ،جرم را بهنام شخص حقوقی اما در راستای منفعت خود مرتکب شود،
شخص حقوقی را مسئول خواهد کرد؛ همچنین است اگر آنها فعالیت مجرمانه را بهنام خود اما در
جهت تعقیب منفعت شخص حقوقی انجام دهند (رفیعزاده ،1392 ،ص .)30در مقابل ،دانشمندانِ کیفری
فرانسه اغلب بر این گمانند که از عبارتِ بهحساب شخص حقوقیِ مندرج در مادۀ ( )121-122اقتران
و اجتماع هر دو شرط برداشت میشود ( .)Desportes, 2002, P. 187قانون جرائم رایانهای ایران نیز در
مادۀ ( )19خود -مادۀ ( )747قانون مجازات اسالمی -1همچون نظام کیفری فرانسه ،تجمع هر دو
شرط مورد نظر را الزمة مسئولیّت کیفری شخص حقوقی در چارچوب جرائم رایانهای میداند .بهنظر
میرسد قانونگذار در مورد جرائم رایانهای موضع اصولیتری را اختیار کرده است؛ زیرا در وضعیتی
که نماینده ،رفتار مجرمانه را نه به حساب شخص حقوقی بلکه به اعتبار خود انجام دهد ،شخص
حقوقی را از شمول مخاطبهای حقوق کیفری خارج و مسئولیت را معطوف به خویش میکند .در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برابر این ماده ...« :چنانچه جرائم رایانهایی بهنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد ،شحص حقوقی دارای مسئولیت
کیفری خواهد بود».
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واقع جرمی که به حساب شخص حقوقی ارتکاب نیافته باشد ،نمیتواند نمایانگر ارادۀ مجرمانة
شخص حقوقی حتی بهشکل غیرمستقیمِ آن باشد .در این حالت ،این شخص حقیقی نماینده است
که در معرض اتهام قرار میگیرد.
به همینگونه ،اگر نمایندۀ شخص حقوقی جرم را به نام شخص حقوقی ،امّا به انگیزۀ نفع شخصی
خود یا ضرر شخص حقوقی انجام دهد ،تحمیل مسئولیت کیفری به شخص حقوقی منصفانه نیست
و عدالت اقتضا حکم میکند که تنها نماینده به عنوان شخص منتفِع ،آماج مسئولیت واقع شود .پس
نباید وجود هریک از شرط های مزبور را به منزلة تحقق شرط دیگر دانست؛ بلکه تحقّق مستقل هر
یک از آنها ضرورت پیداییِ مسئولیت کیفری شخص حقوقی است .اینکه به چه دلیل قانونگذار
در قبال جرائم رایانهای اشخاص حقوقی به تحقق هر دو شرط و در قبال عموم جرائم آنها به تحقق
هریک از این شرطها حکم کرده است ،معلوم نیست .اینگونه نیست که جرائم رایانهای از ویژگی
خاصی برخوردار و این امر تالزم دو شرط مورد بحث را موجب میشود .قانونگذار در موضوع
جرائم رایانهای صرفنظر از توصیف هریک از جرائم ،به اصول کلیِ انتساب مسئولیت کیفری به
اشخاص حقوقی ازجمله اصل نمایندگی و شرطهای تحقق این اصل اشاره کرده است؛ اصلی که
درمورد عموم جرائم قابل صدق است .چنانکه قانون مجازات اسالمی در مادۀ ( )143با اتکا به چنین
اصلی ،در مقام انتساب عموم جرائم به اشخاص حقوقی برآمده است؛ پس خصوصیتی در جرائم
رایانهای نیست که اجتماع شرطهای مذکور ،منحصر به آنها شود .درکل ،موضع قانون جرائم
رایانهایی که به موضع اتخاذ شده در حقوق فرانسه نزدیکتر است ،بهدلیل توصیف منصفانه و
منطقیاش از مسئولیّت کیفریِ اشخاص حقوقی ،درستتر و منصفانهتر به نظر میرسد
(میرمحمدصادقی ،1392 ،ص .)272از اینرو ،شایسته است قانونگذار با اصالح مادۀ ( )143ضابطة هر
دو مقرّره را مشابه و همسو کند .با اینوجود تا زمانی که در این رابطه تغییری در موضع قانونگذار
صورت نپذیرفته است ،ناگزیر به پذیرش وضع موجودند؛ یعنی در خصوص جرائم رایانهای ملتزم به
احراز هر دو شرط و در مورد سایر جرائم ،مکلّف به احراز یکی از آنها هستند.
نکتهی پایانی ،اشاره به عدم نفی مسئولیّت کیفری شخص حقیقی مقصر با مسئولیت یافتن شخص
حقوقی است .گرچه اگر جز این باشد ،مدیران و نمایندگان که با ارادۀ مستقل به حساب شخص
حقوقی دست به ارتکاب جرم میزنند ،از شخص حقوقی به عنوان حائلی برای گریز از مسئولیت
کیفریِ خود استفاده میکنند .برای جلوگیری از چنین فرجامِ سوئی ،قسم اخیر مادۀ ()121-122
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مجموعه قانون کیفری فرانسه مقرر داشته است« :مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی با رعایت
مقرّرههای بند چهارم مادۀ ( )121-123مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مباشر یا معاون نیست» .به
این منوال ،میتوان انتظار داشت پیشبینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی چون مدیران ،به
تقویت احساس مسئولیتِ شغلی آنها در اجرای ضابطهها ،استاندارها و بازدارندگیِشان از ارتکاب
بزه بینجامد ( .)Deckert, 2011, P. 163قانونگذار ایران نیز با درکِ صحیح از این واقعیت ،هماعتقاد با
دیدگاه قانونگذار فرانسه ،در فراز پایانی مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی تأکیده کرده است...« :
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب نیست» .البتّه نباید
فراموش کرد آنجا که تحقیقات بازپرس مبرهن کند که جرم ارتکابیافته ،نه محصول خطای فردیِ
شخص حقیقی که نتیجة خطای سیستمی و سازماندهی معیوب است ،مسئولیت شخص حقیقی
ناموجه و ناعادالنه مینماید.
 .3جرائم قابل انتساب به اشخاص حقوقی
پس از درکِ ضرورتِ مسؤولیتِ کیفریِ اشخاص حقوقی ،باید دید کدام دسته از جرائم ،قابل
ارتکاب از سوی آنهاست؟ آیا آنها شاملِ عمدی و هم غیر عمدیاند یا فقط غیر عمدی و چرا؟
نظام کیفری فرانسه در گام نخست ( )1994اشخاص حقوقی را برای ارتکاب جرائمی خاص ،واجد
اهلیّت معرفی کرد .سرقت ،کالهبرداری ،خیانت در امانت ،تخریب ،پولشویی ،جعل ،جرائم زیست-
محیطی ،نسلکشی ،جرائم علیة بشریت ،صدمههای عمدی و غیرعمدی و قتل غیرعمد ،مصداقهایی
از این جرایم هستند که در مادۀ( )121-122مجموعة قانون کیفری نوین لیست شدهاند .چنانکه
مالحظه میشود از حیث نوع ،اشخاص حقوقی توانا بر ارتکاب کلیة جرائم ،اعم از غیرعمدی،
عمدی ،با مسئولیت مطلق و نیازمند اثبات تقصیر هستند ،اما از جهت مصداق ،توانا بر ارتکاب جرائم
مندرج در مادۀ مزبور و ناتوان از ارتکاب سایر جرائم ازجمله جرائم ناشی از نقض مقرّرههای حوزۀ
کار ،مالیات ،کار ،بورس فرض شدهاند .این رویکرود که موجبات سوءاستفاده اشخاص حقوقی و
گریز آن ها از مسئولیت کیفری در چنین موردهایی را فراهم کرد ،قانونگذار را برآن داشت با
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اصالح مادۀ ( )121-122در نهم مارس 12004به یک قاعدۀ کلی دست زند و با دیدی وسیع ،آنها
را همچون اشخاص حقیقی واجد اهلیّت برای ارتکاب کلیة جرایم بشناسد .این اصالحیه از  31دسامبر
 2005به موقع به اجرا گذاشته شد ( Marchéal, 2009, PP. 57-58و روحاالمینی ،1378 ،صص.)147-150
در نظام کیفری ایران ،قانونگذار در مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی با استعمال واژه جرم
بهصورت مطلق ،اشخاص حقوقی را از طریق نمایندگان قانونیِ خود ،توانا بر ارتکاب کلیة جرائم
معرفی کرده است .بهرغمِ این ،باتوجه به تبصرۀ مادۀ ( )14که از میان مجازاتهای حدود ،قصاص
و دیات ،فقط مجازات اخیر را قابل تحمیل به اشخاص حقوقی دانسته است؛ همچنین نظر به اینکه
ضمانت اجراهای مندرج در مادۀ ( ،)20جملگی تعزیریاند و در برابر جرائم تعزیری و نه شرعی به
منصّة اجرا گذاشته میشوند ،باید نتیجه گرفت :حکم مادۀ ( )143منصرف از جرائم شرعی است؛
بهجز قتل غیرعمد که مستنبط از تبصرۀ مادۀ ( )14با شرطهایی قابل انتساب به اشخاص حقوقی
خواهد بود 2.به نظر میرسد ،موضع قانونگذار دربرابر جرائم شرعی به این شکل قابل دفاع نباشد.
منطقیتر آن بود که با تفکیک قائلشدن بین این جرائم و نیز تمییز بین صورتهای دخالت در
ارتکاب آنها ،از حیث مباشرت یا معاونت اقدام به اتخاذ موضع میشد .هرچند از یک نگاه ،جرائم
شرعی دو دسته اند :دسته نخست ،همچون زنا و شرب خمر هستند که جز از طریق فاعل انسانی قابل
ارتکاب نیستند و مجالی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فراهم نمیکند اما این امر مانع تحقق
معاونت اشخاص حقوقی در این جرم نیست .بنابراین اگر یک شرکت که صاحب هتلهایی در مناطق
توریستی است ،برای از دست ندادن مشتریهای خود یا برای کسب سود سرشار و با علم و آگاهی،
برخی از اتاقهای هتلهای خود را جهت ارتکاب زنا در اختیار توریستهای مایل به این اقدم قرار
دهد ،معاون در زنا خواهد بود .همچنین اگر شرکت مهاجرتی (الف) از طریق نمایندۀ خود مرتکب
زنا نسبت به یکی از مسافرهای شرکت مهاجرتی (ب) شود تا با بدنام کردن شرکت رقیب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مطابق این اصالحیه« :اشخاص حقوقی به استثنای دولت ،بر اساس مادههای ( )121-124تا ( )121-127نسبت به جرائمی که به
حسابِشان و از سوی نهادها یا نمایندگان آنها صورت میگیرد ،از جهت کیفری مسئول هستند .به رغم این ،شوراهای محلی و
گروهای آنها از لحاظ کیفری مسئولیت نمییابند ،جز به جهت ارتکاب جرائمی که در راستای فعالیتشان میتوانند موضوع قرارداد
واگذاری خدمات عمومی قرار گیرند.»...
 .2مطابق این تبصره « :چنانچه رابطه علیّت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردهشده احراز شود ،دیه و خسارت ،قابل مطالبه
خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ  20خواهد بود».
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مشتریهای آن را به سمت خود جذب کند ،به اتهام زنا قابل تعقیب خواهد بود .بدیهی است ،پیگرد
نمایندۀ زانی به اتهام زنا به قوت خود باقی خواهد بود.
اما دستة دومِ جرائم شرعی مانند قتل عمد و محاربه هستند که تصوّر ارتکاب آنها از جانب
اشخاص حقوقی منتفی نیست ،مثل اینکه نمایندۀ شخص حقوقی (الف) بهنام یا در راستای منافع آن،
بازرسی به نام (ب) را که متوجه آلوده شدن شخص حقوقی مزبور به پولشویی شده است را به قتل
برساند یا باشگاه ورزشی (ج) جهت پیروزی در مسابقهای مهم ،تأثیرگذارترین بازیکن باشگاه رقیب
(د) را با به قتل رساندن ،از گردونه خارج و جام قهرمانی را خود تصاحب کند .درزمینه مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی در چنین وضعیّتی میتوان به دو تعبیر متوسّل شد :تعبیر نخست آنکه به
اعتبار مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی که اشخاص حقوقی را قادر به ارتکاب عموم جرائم از
طریق نمایندۀ قانونی آنها می داند ،اشخاص حقوقی (الف) و (ج) را قاتل شناخت و به مجازاتی
چون انحالل که معادل قصاص است ،محکوم کرد که با این دیدگاه ،معاونت در قتل موضوعیّتی
ندارد و نقش اشخاص مزبور در این دو واقعه ،فاعلیّت در قتل خواهد بود .بر پایة تعبیر دوم ،قتل عمد
جرمی است که مجازات آن طبق نصّ شرع ،قصاص است که فقط در حق اشخاص حقیقی چون
نمایندۀ شخص حقوقی قابلیت اجرا دارد .به رغم قوّت برداشت نخست ،باتوجّه به تبصرۀ مادۀ ()14
قانون مذکور که از بین مجازاتهای حد ،قصاص و دیه ،تنها قائل به اِعمال دیه بر اشخاص حقوقی
شده است ،بهنظر میرسد ارادۀ قانونگذار متمایل به برداشت اخیر باشد .در این صورت ،شخص
حقوقی از جهت معاونت در قتل عمد که جرمی است تعزیری ،قابل تعقیب است و از حیث واکنش
کیفری ،مشمول یک یا دو ضمانت اجرای پیشبینیشده در مادۀ ( )20میشود.
در مقام جمع بندی باید گفت اشخاص حقوقی قادرند در پرتوی سازوکارهای انتساب ،همة
جرائم را  -به استثنای جرائمِ مرتبط با مختص اشخاص حقیقی همچون شرب خمر ،ترک انفاق و
زنا -در هر سه فرضِ مباشرت ،مشارکت و معاونت مرتکب شوند .بر پایة نظریة برابرانگاری ،مباشرت
اشخاص حقوقی از طریق رفتار مجرمانة کارمندان عالی ـ مدیریتیِ آنها تحقق و تجسم مییابد .بر
مبنای نظریة مافوق و کارفرما ،مباشرت اشخاص حقوقی نهتنها از طریق اقدامِ مدیران بلکه از جانب
اقدامِ کارمندان ردهپایین صورت میگیرد .وفق نظریة تقصیر جمعی ،ترکیب و تلفیق رفتارهای همه
یا دستهای از کارمندان ،شخص حقوقی را در قامت یک مباشر قرار میدهد .براساس نظریة مسئولیت
سازمانی ،رفتار اشخاص حقوقی در آیینة فرهنگ و سیاست آن قابل رؤیت است .در نتیجه اگر
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فرهنگ و ساختار شخص حقوقی سبب وقوع رفتار مجرمانه شده باشد ،میتوان شخص حقوقی را
صاحب آن رفتار دانست.
شرکت در جرمِ اشخاص حقوقی نیز باتوجّه به ماهیت جرم ،علم و آگاهی از جرم یا تقصیر
نسبت به آن ،از طریق دخالت توأمان شخص حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر اعم از حقوقی یا
حقیقی در عملیات اجرایی جرم ،قابل تصور است .از آنجا که این مفهوم ،چیزی جز اجتماع مباشرین
در تداخل و عرض یکدیگر نیست (نوربها ،1387 ،صص191-202و اردبیلی ،1394 ،ج ،2صص،)77-84
مجازات هریک از شرکا از جمله شخص حقوقی مجازات فاعل مستقل خواهد بود .بنابراین از طریق
توسّل به وسیلة متقلّبانه توسط شخص حقوقی (الف) و بردن مال دیگری توسط شخص حقوقی (ب)،
آنها شرکای در کالهبرداری خواهند بود یا شرکتهای (الف) و (ب) با تشریک مساعی و
تخصیص عالمانة حسابهای خود به عملیات پولشویی ،شرکای آن جرم لقب میگیرند .همچنین،
اگر به علت عدم ایمنی تجهیزات شرکت تولیدی (الف) یکی از کارگران آن دچار آسیب شود و
در اثنای انتقال به بیمارستان بهواسطة بیاحتیاطی رانندهای بهنام (ب) دچار سانحهی دیگری شود و
فوت کند و علّت مرگ ضربههای ناشی از هر دو حادثه تشخیص داده شود ،اشخاص حقوقی و
حقیقی مذکور ،شرکای در قتل شبهعمد هستند .گفتنی است با استعمال واژۀ «شخص» بهجای واژهی
«فرد» در مادۀ ( )125قانون مجازات اسالمی ،واژۀ «هرکس» نیز محمول بر واژۀ «شخص» خواهد بود
و به این ترتیب در مورد مشارکت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم میتوان به این ماده استناد کرد1.

اقدامِ اشخاص حقوقی در کسوت معاونت نیز آنجا معنا مییابد که بدون دخالت در عملیات اجرایی،
اصیل و مباشر را در ارتکاب جرم استعانت کنند .مثل اینکه شرکت بازرگانی (الف) از طریق
اطالعاتی که در اختیار شرکت (ب) قرار میدهد ،شرکت مزبور را در تخلفهای ارزی ،تقلّب
مالیاتی یا قاچاق کاال یاری دهد .بدیهی است وجود شرطهای قانونی همچون وحدت قصد و اقتران
یا تقدم زمانی میان رفتار شخص حقوقی معاون و مرتکب جرم که جای بحث آن در این نوشتار
نیست ،ضرورت تحقق معاونت در مورد هر شخص از جمله شحص حقوقی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برابر این ماده« :هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند و جرم مستند به رفتار همة آنها باشد،
خواه رفتار هریک بهتنهایی برای وقوع جرم کافی باشد ،خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد ،خواه متفاوت ،شریک در
جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا
چند نفر باشد ،مقصران ،شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هریک از آنان ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
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 .4ضمانت اجراهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی
ضمانت اجرای کیفری عبارت است از واکنش رسمی دربرابر جرائم اشخاص حقوقی .حقوق
کیفری بهخاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب میشود ،از دیگر
نظامهای کنترل رسمی و غیررسمی متمایز و رفتار اشخاص حقوقی را تحت انقیاد قرار میدهد .اساس ًا
بدون وجود ضمانت اجراهای مناسب ،اثری بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مترتّب نیست و
جامعترین سازوکارهای انتساب ،راه بهجایی نخواهند برد .میتوان مدعی بود اگر نیمی از حقوق
کیفری به چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی متمرکز است ،نیمِ دیگر آن
معطوف به ساماندهی ضمانت اجراهای کیفری دربرابر جرائم آنها مصروف است .این مهم نیز
محقق نخواهد شد ،مگر اینکه از طیف متنّوع و گستردهای از ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی علیة
اشخاص مورد اشاره استفاده شود .از رهگذر چنین تنوعی است که امکان انطباق ضمانت اجراها با
ماهیت این اشخاص فراهم و هدفهای مجازات بهویژه بازدارندگی ،اصالح و ترمیم زیانهای مادی
و معنوی بزهدیده تأمین میشود (حسنی ،1390 ،صص.)120-121
نظام کیفری فرانسه با درک این واقعیت ،طیف گستردهای از ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی
قابل اِعمال نسبت به گونههای مختلف اشخاص حقوقی را مشخص و فراروی دادگاه قرار داده است.
ضمانت اجراهای جرائم جنایی و جنحهای این اشخاص عبارتند از :جریمه ،انحالل ،ممنوعیت از
انجام یک یا چند فعالیت حرفهایی یا اجتماعی بهصورت دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال ،مراقبت
قضایی برای مدّت حداکثر پنج سال ،تعطیلی دائم یا موقت برای مدّت حداکثر پنج سال ،اخراج از
بازارهای عمومی برای همیشه یا به مدت حداکثر پنج سال ،ممنوعیتِ فراخوان عمومی به منظور
پسانداز (افزایش سرمایه) ،ممنوعیتِ صدور چک ،بهجز آنهایی که پرداختشان تضمین شده و یا
به شخص حقوقی امکان رجوع مستقیم به بانک محالعلیه را میدهد ،ضبط اموال استفاده یا مهیاشده
برای ارتکاب جرم و یا ناشی از آن ،اعالم یا انتشار حکم محکومیّت ،مصادرۀ حیوان بهکار گرفتهشده
در وقوع جرم یا آماج جرم واقعشده ،ممنوعیت دائمی یا حداکثر برای مدّت پنج سال از در اختیار
قرارداشتن حیوان (مادۀ  131-137و  131-139مجموعة قانون کیفری نوین) ،مصادرۀ همه یا بخشی
از اموال ،آنجا که جرمِ شخص حقوقی علیة بشریت باشد (مادۀ  .)213-3ضمانت اجراهای جرائم
خالفی آن ها نیز ناظر به جریمه ،محرومیت یا محدودیتِ فعالیت شخص حقوقی است (مادۀ -140
.)131
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یادآور میشود که مجازات انحالل و مراقبت قضایی نسبت به حزبها ،سندیکاها و اشخاص
حقوقی حقوق عمومی به دلیلهایی که پیشتر اشاره شد ،به موقع به اجرا گذاشته نخواهد شد .در
مورد سایر اشخاص حقوقی نیز زمانی میتوان به مجازات انحالل توسل جست که شخص حقوقی
به منظور ارتکاب جرم پا به عرصة وجود گذاشته یا از هدف قانونی اولیة خود عدول کرده و فعالیت
خود را به سمت ارتکاب جرم منحرف و تخصیص داده باشد؛ با این شرط که مجازات جرم مربوطه
برای اشخاص حقیقی ،دستِکم سه سال زندان در پی داشته باشد (مادۀ ( .)131-139)1مداقّه در این
دو شرط ،معلوم میک ند که به دلیل تبعات سوء انحالل ازجمله اخراج و بیکاری خدمه و پرسنل ،از
راهکارِ انحالل می توان فقط در موردهای نادر و در رابطه با برخی جرائم شدید ،آن هم از نوعِ
عمدیای چون سرقت جنایی استفاده کرد ( .) Le Gunehec, 2001, P. 24همچنین به منظور تقویت
خصیصة بازدارن دگی جریمه ،میزان قابل وصول از اشخاص حقوقی پنج برابر جریمة قابل اِعمال بر
اشخاص حقیقی در مورد ارتکاب همان جرم است؛ البتّه طریق دیگرِ تقویت اثربخشی جریمه ،لحاظ
آن بر مبنای ضریبی از حجم معامله و گردش مالی ساالنة اشخاص حقوقی ،بهویژه اشخاص حقوقی
انتفاعی و تجاری است که به دلیل پیچیدهبودن نحوۀ محاسبة آن ،طی مذاکرات پارلمانی مورد اقبال
قرار نگرفت ( .(Ibid,P. 15اگرهم در موردی برای جرم مربوطه جریمة نقدیای برای اشخاص حقیقی
پیش بینی نشده باشد ،دست دادگاه برای محکومیّت شخص حقوقی تا سقف یک میلیون یورو باز
خواهد بود (مادۀ  .)131-138افزون بر اینها ،اگر جرم شخص حقوقی از نوع خالف درجة پنج
باشد ،جریمه ،قابل جایگزین با یک یا چند مورد از ضمانت اجرهای ممنوعیتِ صدور چک و
ممنوعیت از استفاده از کارت خودپرداز به مدت حداکثر پنج سال ،ضبط اموال بهدستآمده از جرم،
بهکارگرفته برای جرم یا تهیّهشده برای جرم است (مادۀ  .)131-142دیگر اینکه مطابق مادۀ( -8-1
 )131دادگاه این اختیار را دارد که در مورد این جرائم ،بهجای جریمه یا عالوه بر آن ،مبادرت به
صدور قرار جبران خسارت کند که در اینصورت ،مقدار جریمة قابل اِعمال بیش از  7500پوند
نخواهد بود .در صورتی که شخص حقوقیِ محکوم از اجرای تعهدهای خود در جبران خسارت سر
باز زند ،دادگاه میتواند طبق مادۀ ( )712-716قانون آیین دادرسی کیفری ،دستور وصول کلی یا
جزئی آن را

صادر کند1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. For a Detailed Study, See: Marchéal, 2010, P,6 et seq.
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راجع به اجرای مستقیم یا غیرمستقیم ممنوعیتِ شخص حقوقی از اجرای یک یا چند فعالیت
حرفهایی یا اجتماعی نیز باید عنوان داشت :اِعمال این ضمانت اجرا برخالف انحالل و مراقبت قضایی
که درمورد اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی ،حزبها و سندیکاها ،قابلیت اجرا ندارد ،با هیچ استثنایی
مواجه نیست و آنها را نیز شامل میشود .بااینهمه ،برخی از دانشمندان بر این باورند که مواجهکردن
اشخاص مذکور با این واکنش ،به دلیل درپی داشتن همان اثرهای ناصواب انحالل ازجمله اخالل
در خدمتهای اجتماعی ،پذیرفتنی نیست ( .)Ibid, 2001, P. 33همچنین از اطالق مادۀ ()131-28
برمیآید که این ضمانت اجرا میتواند هم آن دسته از فعالیّت اجتماعی یا حرفهای را هدف قرار
دهد که با جرم ارتکابی در ارتباط قرار دارند و هم آن دسته که دخلی به جرم ندارند .در این باره
نیز به گمان برخی ،جلوگیری از اثرهای زیانباری مانند محرومیّت جامعه از تولیدها و آوردههای
شخص حقوقی و بیخانمانی سهامداران و کارمندان ایجاب میکرد که فعالیّتهای اجتماعی یا
حرفهای اجراشده در راستای جرم ،مورد ممنوعیّت قرار نمیگرفت (.)Ibid, p. 34
در مورد نظارت قضایی باید گفت این واکنش ازجمله مناسبترین ضمانت اجراهایی است که
نظام کیفری فرانسه به منظور تأمین هدف اصالحی مجازات به آن وقعی نهاده است .به موجب مادۀ
( ) 131-46قانون کیفری ،تصمیم برای تحت نظارت قرار دادن شخص حقوقی باید همراه با انتساب
یک ناظر قضایی باشد تا مأموریت تعریفشده و محوّله از سوی دادگاه را به انجام و نتیجه رساند.
البته کرانة این مأموریت بیحد و مرز نیست و به نظارت بر فعالیّتهای مرتبط با جرم -فعالیّتهایی
که به منظور تحقّق جرم صورت گرفته و یا جرم در خالل آنها ارتکاب یافته است -و ساماندهی
آنها محدود میشود .ناظر قضایی مکلّف است هر شش ماه یکبار گزارشی از پیشرفت مأموریت
خود برای ارزیابی به دادگاه ارائه کند .همچنین ،دادگاهها میتوانند از این ضمانت اجرا در حکمهای
تعلیقی خود استفاده کرده و عدم اِعمال مجازاتی چون جریمه یا تعطیلی شخص حقوقی متخلّف را
منوط به رفع نقصهای سیستمی ،تغییر در شیوۀ مدیریت و اصالح رفتار خطرناک خود بهمنظور عدم
تکرار جرم در آینده کنند (.)Deckert,2011, PP. 170-171
درباره سیاست کیفری ایران هم باید اشاره داشت :تنوّع نسبی ضمانت اجراهای موضوع مادۀ
( )20قانون مجازات اسالمی ،حاکی از آن است که قانونگذار برآن بوده تا مقام قضایی را باتوجّه
به شدّت جرم ارتکابی و نتیجههای زیانبار در مقام انتخاب یک یا دو ضمانت اجرای مناسبِ شخص
حقوقی قرار دهد .این ضمانت اجراها که هفت نوعند ،عبارتند از :انحالل ،مصادرۀ کل اموال،
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ممنوعیت از یک یا چند فعالیّت شغلی یا اجتماعی بهطور دائم یا برای مدّت پنج سال ،ممنوعیّت از
دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ،ممنوعیت از اصدار
برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدّت پنج سال ،جزای نقدی و انتشار حکم محکومیّت .برداشت-
های حاصل از تأمّل در این ضمانت اجراها و مقایسة آن با ضمانت اجراهای موجود در نظام کیفری
فرانسه عبارتند از:
 .1ضمانت اجراهای اشارهشده دربرابر با ضمانت اجراهای پیشبینیشده در نظام کیفری فرانسه
از تنوّع کمتری برخوردار است؛ هرچند در میان آنها از مراقبت قضایی ،تعطیلی موقت 1و جبران
خسارت کیفری نشانی دیده نمیشود .بدیهی است که چنین نقصانی ،تحقق هدفهای بازدارندگی،
اصالح و ناتوانسازی مجازات را با محدودیّت روبهرو میکند.
 .2مادۀ ( )21قانون مجازات اسالمی در راستای اثربخشی ضمانت اجرای جزای نقدی ،اشخاص
حقوقی را شایستة تحمّل بیش از مبلغی دانسته که برای اشخاص حقیقی بهخاطر ارتکاب همان جرم
در نظر گرفته شده است 2.سیاست پیشگیرانة قانونگذار در این رابطه با خطمشی قانونگذار فرانسه
همسو است؛ مگر با دو تفاوت ،نخست آنکه میزان جزای نقدی قابل اِعمال بر شخص حقوقی بهجای
سه تا شش برابر ،دو تا چهار برابرِ میزان قابل اِعمال بر شخص حقیقی مقرر شده است .دوم آنکه در
مورد جرائمی که قانونگذار برای آنها جزای نقدی پیشبینی نکرده ،فاقد راهکار است .به عنوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این در حالی است که به موجب بندهای (ب) و (پ) مادۀ ( )748قانون مجازات اسالمی درمورد جرائم رایانهای اشخاص حقوقی
و نیز قانونهای موردی مانند مادۀ ( )2قانون حمل و نقل و مبادلة محصوالت و مرسوالت پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط
مؤسسات و شرکتهای خصوصی ،1360مادۀ ( )6قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای با استفاده از صورت وضعیت
مسافری و بارنامة  1368و مادۀ ( )1قانون تعزیرات حکومتی  ،1367این ضمانت اجرا پیشبینی شده است .بهنظر نمیرسد بتوان از
مندرجات بند (پ) مادۀ ( )20قانون مجازات اسالمی که به ممنوعیّت از یک یا چند فعالیّت شغلی یا اجتماعی بهطور دائم یا حداکثر
برای مدت پنج سال ،حکم تعطیلی موقت شخص حقوقی را استخراج کرد؛ همانطورکه از اشاره به توقف دائمی یک یا چند فعالیّت
شخص حقوقی نمیتوان انحالل آن را برداشت کرد؛ زیرا در بند (الف) به این ضمانت اجرا تصریح شده است و تکرار آن در بند
(پ) عبث بهنظر میرسد .به اینترتیب میتوان گفت ،منظور قانونگذار از ممنوعیّت مورد ذکر ،توقف بخشی از فعالیت شخص
حقوقی -اعم از یک یا چند فعالیت -و نه تعطیلی موقت مجموعة شخص حقوقی است که در این صورت ،عدم پیشبینی
ضمانتاجرای مزبور ،خأل مهمی در قانون مجازات اسالمی بهشمار میرود.
 .2این مبلغ در مورد جرائم اشخاص حقوقی ،سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی تعیین شده است ( مادۀ  748قانون
مجازات اسالمی).
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مثال مجازات جرائمی چون خیانت در امانت (مادۀ  ،)674قلب و ترویج سکّه (مادههای  518تا 520
تعزیرات) و برخی از فرضهای جعل (مثل مادۀ  525تعزیرات) ،مجازات آنها برای اشخاص حقیقی
جز حبس نیست .در این موارد دادگاه از اِعمال جزای نقدی ناتوان و به استفاده از سایر ضمانت
اجراها

ناگزیر خواهد بود1.

 .3تبصرۀ مادۀ ( ،)20مجازاتهای موضوع این ماده را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا
عمومی غیردولتی ،آنجا که اِعمال حاکمیّت میکنند ،قابل اِعمال نمیداند .درنتیجه ،مجازاتهای
مزبور نسبت به اشخاص حقوقی عمومیای که اِعمال تصدی میکنند با مانعی روبهرو نیست .البته
بهتر بود قانونگذار ایران همچون قانونگذار فرانسه ،عدم اِعمال مجازات انحالل بر اشخاص حقوقی
اخیر را مورد تصریح قرار میداد و از تبعات ناخوشایندی چون نارسایی در خدمت عمومی و
بیکارشدن پرسنل جلوگیری میکرد.
 .4قانونگذار ایران برخالف قانونگذار فرانسه ،حزبهای سیاسی و سندیکاها را از شمول
مجازات انحالل معاف نکرده است .رویکردِ نظام کیفری فرانسه باتوجه با اینکه تشکّلهای مزبور
نمایندگیِ افکار عمومی و صنفهای کارگری و کارمندی را عهدهدار و بقایِشان تضمینکنندۀ
حقوق مطالبههای ملّت در زمینة سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است ،منطقیتر به نظر میرسد.
 .5قانونگذار ایران (مادۀ  22قانون مجازات اسالمی) همچون قانونگذار فرانسه ،ضمانت اجرای
انحالل را جز در پرتوی یکی از دو شرطِ ایجاد شخص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف از
هدف مشروع نخستین و تخصیص فعالیت خود به ارتکاب جرم ،مورد پذیرش قرار نداده است .مثل
اینکه اساسِ تشکیل شخص حقوقی ،ارتکاب جرائمی چون قاچاق انسان ،پولشویی ،تروریسم یا
جرائم علیة بشریّت باشد .اعم از اینکه در اساسنامه یا مرامنامة شخص حقوقی به هدف نامشروع آن
تصریح شده باشد یا در صورت عدم ذکر ،بنای واقعی مؤسسان از تأسیس شخص حقوقی ،تعقیب
هدفی نامشروع باشد .حالت اخیر با توجّه به اینکه تصریح به هدف غیرقانونی ،به شخص حقوقی
اجازۀ ثبت و فعالیّت نمیدهد ،محتملتر است .شرط دوم ،ناظر به موردی است که بنای شخص
حقوقی از ایجاد ،پیگیری فعالیّت قانونی و مجاز بوده باشد؛ اما در ادامه با تغییرِ رویکرد ،فعالیت خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته این مشکل در مورد جرائم رایانهای رخ نخواهد داد؛ زیرا درمورد تمام آنها جزای نقدی پیشبینی شده است .ر.ک به مواد729
به بعد قانون مجازات اسالمی (تعزیرات).
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را متمرکز بر ارتکاب جرم کند؛ مانند اینکه برای حملونقل مجاز مسافر در دریا به ثبت رسیده باشد؛
اما پس از چند سال فعالیت ،بهدلیل سود سرشار قاچاق مهاجران ،تنها در این حوزه ادامة حیات دهد
یا هدف آغازینِ آن ،انتشار کتاب بوده باشد ،ولی به مرور زمان تغییر جهت دهد و بر چاپ و انتشار
اسکناس جعلی معطوف شود (شمسناتری ،1396 ،صص .)92-93با این وضع ،اگر بخشی از فعالیّت
شخص حقوقی به ارتکاب جرم تخصیص یابد ،مثل اینکه توأم با انتشار کتاب به جعل اسکناس نیز
بپردازد ،از شمول حکم مادۀ مذکور خارج خواهد بود.
 .6چنانکه پیشتر بیان شد ،قانونگذار فرانسه از مصادرۀ اموال به عنوان ضمانت اجرای جرائمِ
اشخاص حقوقی ،جز در ارتباط با جرائم معدودی همچون علیة بشریّت (مادۀ  213-3مجموعة قانون
کیفری نوین) استفاده نکرده است .این در حالی است که قانونگذار ایران به موجب بند (ب) مادۀ
( )20و شرطهای مذکور در مادۀ ( )22قانون مجازات اسالمی -ایجاد شخص حقوقی برای ارتکاب
جرم و یا انحراف از هدف مشروعِ نخستین و تخصیص فعالیت خود به ارتکاب جرم -قائل به اِعمال
این ضمانت اجرا درمورد عموم جرائم شده است .این موضع ،از آنرو که ضرر اقتصادی سهامداران،
سهمالشرکهداران و بهطور کلّی سرمایهگذارانی که هیچ نقشی در فعالیّت مجرمانة شخص حقوقی
ندارند را درپی دارد ،منصفانه به نظر نمیرسد.
 .7پاسخ به این پرسش که بر فرض تحقق یکی از شرطهای موضوع مادۀ ( )22قانون مجازات
اسالمی ،صدور حکمِ انحالل و مصادرۀ اموالِ شخص حقوقی اجباری است یا اختیاری ،چندان آسان
نیست؛ زیرا از یکسو با توجّه به فقدان هرگونه لفظی در مادۀ مذکور که برای دادگاه افادۀ اختیار
کند ،صدور حکم مذکور اجباری بهنظر میرسد (همان و اردبیلی ،1394 ،صص .)70-71وانگهی با تحقّق
شرط های مطمح نطر این ماده ،یعنی تأسیس شخص حقوقی به هدف ارتکاب جرم یا انحراف از
هدف نخستین و منحصرکردن فعالیّت به ارتکاب جرم ،ضمانت اجرایی جز انحالل شایستة آن نیست.
از سوی دیگر با توجه به حکم مادۀ ( )20همین قانون که اِعمال یک یا دو ضمانت اجرا از میان
ضمانت اجراهای ذیل آن ،از جمله انحالل و مصادرۀ اموال را به تشخیص دادگاه واگذار کرده است،
میتوان حکم موضوع مادۀ ( )22را حمل بر اختیار دادگاه کرد .گرچه شأن مادۀ ( ،)22چیزی بیش
از بیان شرط اِعمال مصادرۀ اموال نیست و اجباریبودن یا نبودن این ضمانت اجرا را مادۀ ()20
مشخص میکند .چنین برداشتی با تفسیر قانون به نفع متهم همسو است و مقرون بهواقع بهنظر میرسد.
با این وجود ،بعید نیست اطالق مادۀ ( )22دادگاهها را به صدور حکم بر پایة برداشتِ نخست مجاب
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کند .برای ممانعت از بروز استنباطهای متعارض و صدور آرای متهافت در این زمینه ،اصالح مادۀ
مورد بحث و شفافسازی حکم آن بهگونهای که مفیدِ اختیار دادگاه در صدور حکم مصادره باشد،
ضروری است.
 .8از منظر قانونگذار ایران (تبصرۀ  5مادۀ  19قانون مجازات اسالمی) ،ضبط اشیاء و اموالی که
دلیل یا و سیلة ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده ،از جرگة ضمانت اجراهای اصلیِ جرائم
اشخاص ازجمله اشخاص حقوقی خارج و تعیین تکلیفِ آن دایر بر استرداد ،ضبط یا معدومشدن،
براساس مادۀ ( )215و برعهدۀ بازپرس یا دادستان خواهد بود .این در حالی است که در نظام کیفری
فرانسه (بند  9مادۀ  131-137مجموعة قانون کیفری نوین) به این واکنش بهعنوان ضمانت اجرای
اصلی نگریسته شده است.
 .9برخالف نظام کیفری فرانسه که دادگاه را مجاز میداند آنجا که جرمِ شخص حقوقی از نوع
خالفیِ درجة پنج باشد ،بهجای جریمه از جایگزینها -به ترتیبی که پیشتر گفته شد -استفاده کند
(مادۀ  131-142مجموعه قانون کیفری نوین) ،در نظام کیفری ایران چنین سیاستی مورد توجه واقع
نشده است.
 .10هرچند به موجب مادۀ ( )20قانون مجازات اسالمی نمیتوان بیش از دو ضمانت اجرا را در
حق اشخاص حقوقی به اجرا گذاشت؛ اما این بیان ،مانع از الحاق ضمانت اجرای دیه (حکم تبصرۀ
مادۀ  ) 14به یک یا دو ضمانت اجرای تعزیری مقرر از سوی دادگاه نیست؛ زیرا حکم مزبور ناظر به
تعزیرات است و نه شرعیات .از اینرو ،اگر اتومبیلی براثر غیراستاندارد بودنِ الستیک تولیدی
شرکتی ،واژگون و مرگ راننده و سرنشینان را رقم زند ،شرکت خاطی عالوه بر دیه ،در معرض
یک یا دو مجازات موضوع مادۀ ( )20نیز قرار خواهد گرفت.
نتیجه
نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران  -به عنوان یک اصل -و
مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه ،فرصت مغتنمی را برای مطالعة تطبیقی این
دو نظام فراروی این تحقیق نهاد تا چرایی مسئولیّت کیفری این اشخاص ،اشخاص حقوقی تابع حقوق
کیفری ،شرط های تحقق مسئولیت کیفری ،جرائم قابل انتساب و ضمانت اجراهای قابل اِعمال بر
آنها را مورد تأمل قرار دهد .مطالعه نشان میدهد که از منظر هر دو نظام ،مطلقِ اشخاص حقوقیِ
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حقوق خصوصی ،اعم از تجاری و غیرتجاری برپایة اصل برابری در پیشگاه قانون مشمول مسئولیت
کیفری اند اما در مورد اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی باید میان دو وضعیت قائل به تفکیک شد.
آنجا که اشخاص اخیر در مقام اِعمال حاکمیت مرتکب جرمی شوند ،بنا به مالحظههایی چون
جلوگیری از کاهش اقتدار سیاسی ،عدم اختالل در وظیفة خدمترسانی و داشتن امتیاز انحصاری
مجازات بزهکاران ،مصوّن از مسئولیت کیفری هستند اما در حالتی که آنها در چارچوب اَعمال
تصدّی – اَعمالی که قابل تفویض به بخش خصوصی است -مرتکب جرم شوند ،بنا به اصل تساوی
اشخاص دربرابر قانون ،گریزی از مسئولیت نخواهند داشت .همچنین در هر دو نظام مورد بحث،
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ،مسئولیتی نیابتی و غیرمستقیم است .مسئولیتی که نه از طریق
تفحص و احراز تقصیر در فرهنگ ،سازماندهی و خطِمشی اشخاص حقوقی بلکه از مجرای خطای
نمایندۀ انسانی که به حساب آنها مرتکب جرم میشوند ،ایجاد میشود .ناگفته نماند مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی ،محملی برای رهایی اشخاص حقیقیِ مقصر از تعقیب کیفری نیست و آنها
نیز به اعتبار برخورداری از ارادۀ آزاد مسئول هستند.
در زمینه اینکه اشخاص حقوقی اهلیّت ارتکاب کدامیک از جرائم را دارند ،نگرش نظامهای
حقوقی در مقطعهای زمانی مختلف متفاوت بوده است .چنانکه قانونگذار فرانسه در گام نخست با
تنظیم سیاههای از جرائم ،اشخاص حقوقی را قادر به ارتکاب آنها معرفی کرد اما با گذر زمان و
فاصلهگیری از نظریة فرضیبودنِ ماهیّت اشخاص مزبور ،آنها را مانند اشخاص حقیقی ،توانا بر
ارتکاب عموم جرائم ،جز آن دسته که مختص انسان است ،تلقّی کرد .قانونگذار ایران نیز پیش از
سال  1392با تصویب مقرّرههای موردی و پراکنده ،برخی از جرائم را به اشخاص حقوقی نسبت
داده بود اما از زمان تصویب قانون مذکور ،کلیّة جرائم ،بهجز جرائم شرعیِ مستحق حد و قصاص
توسط اشخاص حقوقی قابل ارتکاب دانسته شدند.
بهرغمِ اذعان بر اهلیّت اشخاص حقوقی در ارتکاب همة جرائمی که اشخاص حقیقی قادر به
ارتکابند ،نمیتوان درمورد نسبت اِعمال همة مجازاتهای اشخاص حقیقی بر اشخاص حقوقی معتقد
بود؛ هرچند ماهیّت خاص اشخاص حقوقی ،ضمانت اجراهای متناسب با آنها را ایجاب میکند.
نظام های کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت ،ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه،
ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی ،ممنوعیت از افزایش سرمایه ،ممنوعیت از صدور سندهای
تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفتهاند.
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بهرغم رویکرد مثبت نظام کیفری ایران در پذیرش عامِ مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی و
ایجاد نقطة عطف در تاریخ حقوق کیفری ،نارساییهایی چند متوجه آن است که به ترتیب زیر
احصا و برای رفعشان ارائة طریق میشود:
 .1مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی موضوع مادۀ ( )143قانون مجازات اسالمی ،اشتقاقی و بر
پایة رفتار مجرمانة نمایندۀ انسانی آنها استوار است .حال آنکه گاهی نحوۀ سازماندهی شخص
حقوقی موجبِ جرم است و نه خطای فردیِ اعضا .در حالت اخیر ،احراز تقصیر شخص حقوقی از
طریق مسئولیّت سازمانی که بر پایة فرهنگ و سازمان شخص حقوقی قرار دارد ،ممکن مینماید و
نه مسئولیّت نیابتی .به این دلیل ،پذیرش مسئولیّت سازمانی برای فروگشایی از این معضل توصیه
میشود.
 .2مفهوم مخالف تبصرۀ مادۀ ( )20قانون مجازات اسالمی که به امکان اِعمال ضمانت اجراهای
موضوع مادۀ مزبور علیه اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی تصدیگر داللت دارد ،واقعگرایی
قانونگذار را در دفاع اجتماعی و تساوی اشخاص حقوقی دربرابر قانون میرساند .با این وجود ،باید
پرسید چگونه می توان ضمانت اجرایی مثل انحالل را درمورد این اشخاص به اجرا گذاشت؟ مگر
می توان یک وزارتخانه یا کانون وکال و یا سازمانی چون شهرداری را منحل کرد و عامة مردم را از
خدماتشان محروم کرد؟ از آنجا که بعید است قانونگذار چنین منظوری را در تبصرۀ مورد نظر دنبال
کند و از آنجا که زوال اینگونه اشخاص همچون ایجادِشان به موجب قانون است ،اصالح این
مقرّره ،مهم به نظر میرسد.
 .3برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت ،روشنشدن مفهوم نمایندۀ قانونی مورد اشارۀ مادۀ
( )143و بیان مصداقهای آن ضروری مینماید .همچنین پیشنهاد میشود قانونگذار با اصالح مادۀ
مذکور از همان رویکردِ مادۀ ( )19قانون جرائم رایانهای (مادۀ  747قانون مجازات اسالمی) تبعیت
کند؛ زیرا در قانون مزبور به منظور حمایت از اجتماع و منفعت بزهدیدگان ،نهتنها اقدام مدیر ،بلکه
اقدام کارمند شخص حقوقی که با اطالع مدیر یا بر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شده،
از عوامل مسئولیّت کیفری شخص حقوقی دانسته شده است.
 .4ناهماهنگی میان قانون مجازات اسالمی و قانون جرائم رایانهای در بیان شرطهای انتساب رفتار
مجرمانة نماینده به شخص حقوقی پذیرفتنی نیست و نیاز به یکسانسازی دارند .قانون مجازات
اسالمی مسئولیّت کیفری شخص حقوقی را به تحقّق یکی از دو شرطِ وقوع جرم به نام یا در راستای
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منافع شخص حقوقی توسط نمایندۀ آن منوط کرده است .حال آنکه قانون جرائم رایانهای مسئولیّت
شخص حقوقی را به اجتماع هر دو شرط احاله داده است .استراتژی قانون اخیر از این حیث که
مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را در نقطة تعادل قرار میدهد و از اِعمال بیعدالتی در حق آنها
جلوگیری میکند ،صائبتر است.
 . 5برای عدم گریز اشخاص حقوقی از مسئولیّت کیفری نسبت به جرائم شرعیِ مستلزم حدود و
قصاص ،تصریح به امکان تعقیب آنها از باب معاونت حائز اهمیّت است.
 . 6تکلیف جزای نقدی قابل اِعمال بر شخص حقوقی ،آنجا که برای آن جرم هیچگونه جزای
نقدی علیة اشخاص حقیقی پیشبینینشده (مثل خیانت در امانت) مشخص نشده است .در این مورد
پیشنهاد میشود با پیشبینی مبلغی ثابت از سوی قانونگذار یا اخذ درصدی از متوسط گردش مالی
ساالنه ،رفع مشکل شود.
 .7رعایت موازین انصاف و عدالت در حق افراد بیگناهی چون سهامداران و طلبکاران و
جلوگیری از ورود آسیب به آنها ،ایجاب میکند که ضمانت اجرای مصادرۀ کل اموال از شمول
ضمانت اجراهای مادۀ ( )20قانون مجازات اسالمی حذف و به استفاده از سایر ضمانت اجراها روی
آورده شود .بدیهی است مصادرۀ اموال موضوع جرم یا محصول جرم و یا ابزار جرم با هیچ مانعی
مواجه نیست.
 .8شایسته است با الحاق ضمانت اجراهای دیگری چون خدمت اجتماعی ،مراقبت قضایی ،الزام
به اصالح سیستم و وضعیت جرمزا ،ممنوعیّت موقّت یا دائم از معامله با دولت و مؤسسههای عمومی،
به غنای ضمانت اجراهای موجود و تأمین مناسبتر هدفهای مجازات کمک شود
منابع
 اردبیلی ،محمد ( ،)1394حقوق جزای عمومی ،ج دوم ،چاپ سی و دوم ،تهران ،نشر میزان.
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