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  چكيده
ر ز يك تاجا .رديگ يماخالق تجاري بسيار وسيع است و گستردگي آن همه را در بر  يرگذاريتأثحوزه       

همه د اين قواع. جزء تا يك شركت عظيم تجاري چند مليتي، همه تابع يك سلسله قواعد اخالقي هستند
تجاري سالم و صحيح را در جامعه  –فعاليت اقتصادي  حسن كاركرد، پيشگيري از بي نظمي و ،جانبه

عد رفتاري با كدهاي اخالقي ترين حضور اخالق در دنياي بازرگاني، همان مجموعه قواعيني. كنندتضمين مي
سئوالي كه در اين زمينه مطرح است اين است كه اين مجموعه قواعد رفتاري چه كاركردي دارند و . است

در اين مقاله گستردگي اخالق در حقوق بازرگاني و . كنندچگونه در حقوق كيفري تجاري نقش ايفا مي
  .تجاري بررسي شده است

  
  .تجاري، كد اخالقي، حقوق كيفري اقتصادي، افشاگرياخالق اخالق،  :هاكليد واژه

                                                 
 * Email:amin_isp@yahoo.fr 
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  :درآمد
در . شود يمدر مناسبات بحران زده تجاري، امروزه واژه اخالق و اخالق گرايي بيشتر شنيده       

همراه است، كه » 1حسنه«، بلكه همواره با صفت رود ينمحقوق كيفري واژه اخالق به تنهايي به كار 
مجموعه قواعد رفتاري و عرفي بر اساس اخالق جمعي و قواعد طبيعي «اخالق حسنه به  ،در آن

  .شود يمتعريف » يك جامعه
و در  شود يمدر واقع از اخالق حسنه در حقوق كيفري عمومي و اختصاصي به مراتب ياد       

 ،چون در واقع. ديآ يمزمينه حقوق كيفري تجاري و اقتصادي، از اين واژه كمتر سخن به ميان 
يك ر تجاري تنظيم كننده روابط تجاري و اقتصادي است و نه روابط ميان افراد بشر د حقوق
  . هرچند كه اين نكته قابل بحث است، جامعه
ه حق مطرح شود كه در مناسبات تجاري و اقتصادي، اخالق چه جايگاهي بشايد اين پرسش       

به كار هچحجره نشين را ر ، تاجرتبه بياني ساده. داشته باشد و اساسا هدف آن چيست تواند يم
-به وي تفهيم نمود كه در سازوكارتجاري توان يماخالق تجاري؟ اساسا چگونه و با چه مكانيسمي 

كه بازرگان در معاشش رفتاري پرهيزگارانه داشته  ميخواه يماش بايد اخالق مدار باشد؟ چگونه 
  دارد؟نبا اخالق سر سازگاري  دنياي بازرگاني شود يمست كه گفته  ا باشد؟ و مگر نه اين

شايد بتوان  ؛بط تجاري جاي خود را بازكرده استست كه اخالق رفته رفته در رواا واقعيت آن      
حضور اخالق در دنياي بازرگاني، همان مجموعه قواعد رفتاري يا كدهاي اخالقي  نيتر ينيعگفت 
، يا در يك فعاليت خاص است صبه خصومجموعه قواعد اخالقي در يك حرفه «  2كد اخالق. است

سوالي كه در پي اين . »شود يمتدوين و كه به منظور احترام به اصول اخالقي در آن حرفه تنظيم 
ست كه اين مجموعه قواعد رفتاري چه كاركردي دارند و چگونه در حقوق ا آن ديآ يمتعريف 

  ؟كنند يمكيفري تجاري نقش ايفا 
دا بايد نحوه ظهور اخالق در عرصه اقتصادي و بازرگاني را مطالعه در پاسخ به اين دو سوال ابت      

  . محيط تجاري به محك گذاشتر كرد و سپس با اين پيش فرض، عملكرد آن را د
  
  
  
  

                                                 
  .شود يمتعبير “  Les bonnes moeurs“ در زبان فرانسه به  . 1
2 .. Code de déontologie/ Code de conduite 
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  :تجاري امور در گرايي اخالق ظهور. يكم
پيش از وارد شدن به بحث ظهور اخالق گرايي در امور تجاري، نخست بايد اخالق را تعريف       
هدف آن و ) نرماتيو(، علمي است هنجارساز  1به طور كلي شايد بتوان گفت كه اخالق تجاري. كرد

اين . باشد يمزمان اجرا كردن آن به بهترين نحو هم شناخت، ارج نهادن و حمايت اين هنجارها و
و به عبارت  كند يمرشته علمي، در مراودات تجاري نسبت به آنچه كه خوب و بد است، قضاوت 

يگر، اين اخالق است كه آنچه كه بايد در روابط بازرگاني صورت گيرد و آنچه كه نبايد در اين د
استاد برجسته حقوق فرانسه، اخالق را نه تنها   2پروفسور كُرنو. كند يمروابط  انجام گيرد را تاييد 

-شمه ميآنچه كه از ارزشها سرچ«، بلكه كند يم، معرفي »آنچه كه از حقوق موضوعه برمي آيد«
حقيقت، حقوق، حافظ نظم اجتماعي است، در حالي كه اخالق، اقناع ر د. شناسد يمنيز » گيرد

و  كند يمبعد دروني، به عالم بيرون نيز درز  درامور بازرگاني چنين اخالقي با. 3دروني انساني است
  .در بسياري جهات مشاهده كرد توان يمانعكاس اين اقناع دروني را 

لي اخالق تجاري، مجموعه بايد و نبايدها و قواعدي فراتر از روابط تجاري با ديدي طور كهب      
اگر هدف و غايت اصلي يك شركت تجاري، افزايش بهره وري  ،به عنوان مثال. انساني به آن است

خالف اخالق  ،درنظر گرفت كه اين براي شركت توان يمسهام سهامداران است، در همين چارچوب 
  .نظر نگيرد را در) غير سهام داران(و حقوق ديگر افراد خارج از چارچوب شركت است كه منافع 

را ر صورتي ملموس است كه محورهاي زيهدر عمل، اخالق تجاري شكلي از اخالق كاربردي ب      
  :دهد يممورد مطالعه قرار 

  امور تجاري و اقتصادي يها دامنهقواعد و اصول اخالقي در مفهوم و . 1

                                                 
1 . Ethique des affaires/ morales des affaires.،  از نظر ريشه شناسي)étymologie( تفاوت مفهومي ،

» رفتار و عادت«اژه اي است كه اصل آن يوناني است و به معناي و Ethique. نيست Ethiqueو  Moraleميان 
به مرور زمان و با تكرار استفاده از اين دو واژه، . باشد يم» آداب«، ريشه التين دارد كه معناي آن Morale. است

  .اصالح شده است» اخالق«درمعناي واحد 
2 .CORNU. 

قواعد برگرفته از عالم خارج  كه حقوق بر دهد يمرا چنين توضيح كانت فيلسوف آلماني تفاوت ميان حقوق و اخالق .  3
، درحاليكه قواعد )زمان قاضي و طرف دعوي باشدهم تواند ينمهيچ فردي . (پايه ريزي شده است و مستقل نيست

 هر فردي قاضي مخصوص به خود را دارد و اين(استقالل دارد  گيرد يمرفتاري اخالق كه از اخالق دروني سرچشمه 
  ).كند يمصداي وجدان فردي است كه نقش سانسور را ايفا 
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  .1رديگ يمهاي اقتصادي انساني شكل گوناگون اخالقي كه در حوزه فعاليتمسائل . 2
  .2پردازند يممجموعه تكاليف و تعهدات اشخاصي كه به تجارت . 3
  

 ،، اما3اخالق، براي دكترين فرانسه قابل بحث است يا گونهبا اين اوصاف، هر چند كه ظهور       
حقوق اقتصادي برخي . شود يمادي بديهي شناخته اقتصو امروزه اين امر درحيطه حقوق بازرگاني 

را از اخالق وام گرفته و آن را در  5 )مانند ابراز ندامت(ها يا تكنيك4)مانند شفاف سازي(مفاهيم 
   .حوزه خود طوري پرورده است كه اكنون اخالق جايگاهي غير قابل انكار و ترديد دارد

بايستي وارد اين حيطه گردد يا  اصوالًه آيا اخالق مجال بسط اين نكته نيست ك ،در اين مقال      
خير؟ در حالي كه جريانات موافق و مخالف در قبول و رد ضرورت وجودي اخالق داليل بسياري 

خالف برخي  ،تنها بايد به اين مساله، بار ديگر اشاره كنيم كه اخالق تاكنون. اند كردهارائه 
، در حوزه اقتصادي و بازرگاني آورند يمدر تجارت  كه جريانات مخالف حضور آن ييها يرو ادهيز

                                                 
  :هاي اقتصادي انساني به شرح زير خواهد بوداينگونه مسائل در حوزه فعاليت.  1

  )Corporate social Responsibility: CSR(مسئوليت اجتماعي شركتها  -1
امانتداري اموال مسأله (مسائل مربوط به حقوق و تكاليف اخالقي ميان شركت و سهامدارنش   -2

در همين راستا قابل بررسي ) شركت و رابطه با سهامداران، مسأله جرم سوء استفاده از اموال شركت
  .است

مناقصات و مزايدات عمومي، مسايل رقابتي ميان : مسأله روابط شركت با بسياري از شركتهاي ديگر -3
  ...شركتها، جاسوسي صنعتي و

 La gouvernance)(اداره امور شركت : يت شركتمسائل مربوط به نحوه كاركرد و مدير -4
d'entreprise   

  پرداخت نامشروع يك حزب سياسي و يا در انتخابات سياسي -5
  .براي بازاريابي است يا گونهكه به : استفاده ابزاري از منشورهاي اخالق در شركتها  -6

 .به اين بحث در بخش دوم، اخالق تجاري كاربردي، به تفصيل مي پردازيم.  2
يك بحث اساسي در آموزه حقوقي فرانسه راجع به وجود اخالق است و آن چيستايي و چگونگي حضور اخالق  . 3
نمود و يا بايد تنها به اخالق ) Ethique Réaliste/Real Ethics(آيا بايد سخن از اخالق واقع گرايانه : باشد يم

 .اين فرصت مجال پرداختن به آن نيستدر . روي آورد) Ethique Normative/Buisness Ethics(هنجارگرا 
. علوم جنايي يها تازه. جايگاه شفافيت تجاري در حقوق كيفري اقتصادي در فرانسه. امين جعفري. ك.ر.  4

  233-219صص. 1388.ميزان
. مجله حقوقي دادگستري. ابراز پشيماني از ارتكاب جرم اقتصادي و بازرگاني در حقوق فرانسه. امين جعفري. ك.ر.  5

 105- 118صص . 1386زمستان . 61شماره . سال هفتادويكم
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آن،  عالوه بر). الف(يا شر ـ داراي مباني و اهدافي است  ظهور چنين اخالقي ـ خير. موفق بوده است
  :مكانيزم و كاركرد اخالق در حوزه حقوق تجارت، قابل مطالعه است

  
  :تجاري اخالق اهداف و مباني. الف

آزادي «بازرگاني قانونا به  يها تيفعالاني، دركشور فرانسه بسياري از از فرداي جنگ دوم جه      
. شد يماين آزاد سازي تجاري توسط نمايندگان مجلس فرانسه حمايت . گرايش پيدا كردند» تجارت

تجاري آزاد، حضور برخي  افراد را در اين حوزه كه الگوي  يها تيفعالبا اين حال، ضروري بود كه 
بنابراين مجلس قوانيني را براي . پاك دست نبودند، محدود نمايدو ر صادق مناسبي از يك تاج

اين اقدامات، . يا احتماال اخراج اشخاص ناصالح در حرفه بازرگاني تصويب نمودو محدود نمودن 
زيرا در حقيقت آزادي بي قيد . ابتداي يك جريان وسيع در جهت اخالق سازي در حيطه تجاري بود

اين اخالق سازي در تمام . مند ضمانت اجرايي براي كنترل و محدود نمودن بودو شرط تجاري، نياز
حقوق بازرگاني و اقتصادي به مرور زمان به شكل قوانين خاص و در اشكال مختلف جلوه  يها شاخه

  .تا بتواند تا حدودي آزادي بازرگاني را مقيد سازد كند يم
  
  :آن يها جلوه و اخالق مباني .1

، قابل )كه فلسفه وجودي آن وجود خود اخالق است( ق نه تنها در برخي اصول،ظهور اخال      
تجلي اخالق در اصول : است تأملمختلف بازرگاني نيز قابل  يها رشته، بلكه در باشد يممشاهده 

ز ا توان يمبه عنوان نمونه . كلي نظم اخالقي و قاعده حقوقي در قانون مدني فرانسه قابل توجه است
نام ... ، سوء استفاده از حقوق و انصاف، اصل تناسب و 2فرانسه .م.ق 1134، ماده 1ل بودناصل متقاب

  .كند يمعالوه بر موارد مذكور، اخالق در اصول مختلف بازرگاني نيز نمود پيدا . برد
  

  :تجاري سازي شفاف و اخالق .1.1
ظهور »  شفاف سازي«ند ي مفاهيمي مانامروزه اخالق بازرگاني در مجموعه ،با گذشت زمان      

هر «مثل معروف  .دكنگر مينموده؛ عدم شفاف سازي در روابط تجاري رفتاري ترديد انگيز را جلوه

                                                 
1. Le Principe de réciprocité   

براي متعهدين آن در حكم  ،قراردادهايي كه بطور مشروع و قانوني تنظيم شده باشند« : دارد يماين ماده مقرر .  2
. دهد يمي از خياراتي كه قانون اجازه آن را فسخ شود مگر با تراضي طرفين يا با يك تواند ينماين قراردادها . قانون است

  .»اين معامالت بايد با حسن نيت اجرا شود
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 ،همچنين است كه از دو دهه پيش تا كنون. در همين راستا است»  چه مرموز است، مظنون است
ن علم اه نظر متخصصاين تغييرات كه ب. رفتار هاي تجاري دستخوش تغييرات زيادي گرديده است

جاري، گمرك ت اخالق تجاري در جهت تهذيب رفتار هاي بازرگاني است در مجموعه مقررات مدني،
  .شود يمبه وضوح يافت ... و

مگر نه اين است كه و . بخشد يمارائه و پخش اطالعات به فعاليت تجاري مشروعيت  در واقع،      
   نيمي از بخشايش است؟خود اعتراف به گناه،  شود يمدر اخالق گفته 

در حقوق . گردد يمشفاف سازي  قابل دسترس براي عموم  ي سادهاعمال تجاري با يك عمل       
به عنوان مثال، انتشار فعاليت شركت، محيط آلوده آن را ضد عفوني و پااليش كرده، به  ها شركت

 1966 ژوئيه 24 قانون  8اساس ماده ر همچنين است كه ب. بخشد يماقدامات تجاري آن مشروعيت 
 نظمي بي به توانند ينم نمايند، اجرا را خود قبلي تعهدات نخواهند كه ثالثي اشخاص«فرانسه، 
- هب انتصاب اين كه مادامي نمايند، استناد شركت كنترل يا كردن اداره براي افراد انتصاب از حاصل
نتصاب كليه اركان اجتماعي بنابراين توسط اين آگهي، ا. »باشد  شده منتشر منظمي و دقيق طور

د دار را قابليت اين ر چند كه شرايط انتصاب آن به طور بيش يا كمه ،شود يمشركت، منظم فرض 
دو مفهوم جدا  ،اين گونه است كه مفهوم شفاف سازي و علم اخالق. كه در مظان سؤال قرار گيرد

  .كند يمجلي سزايي دارد در حقوق تجارت  ت هب كه يكي بر ديگري تأثير يناپذير
همچنين درحقوق بازرگاني، صداقت و حسن نيت، اصولي كه حاصل از اصل كلي شفاف سازي       

، مفهومي كه از اخالق به 1اصل حسن نيت. رنديگ يمهستند، در جهت تهذيب دنياي تجارت قرار 
ي كنون در حقوق خصوصي و باالخص در حقوق قراردادها در زمان اجرا، احقوق راه يافته است

كه در زمان انعقاد  دارد يمهمچنين طرفين را ملزم  ،اين مفهوم. دينما يمقرارداد نقشي اساسي ايفا 
همين گونه است . آورد يمعدم آن، نتايج منفي حقوقي به بار  زيراعقد نيز داراي حسن نيت باشند 

را ايفا  نقش ناقض اصل حسن نيت تواند يم يا حرفهكه در جريان اجراي اين اصل، حفظ اسرار 
عدم آگاه نمودن يك ضامن به موقعيت مديون و در  ،و در مورد اسرار بانكي ،در اين راستا. نمايد

   2.خطر مالي بودن وي، توسط مؤسسه اعتباري، دليل اصلي بطالن قرارداد ضمانت خواهد بود
هي از كه به ضامن اجازه ندهد كه بدون آگا دهد يمحسن نيت بانكدار را نشان  در حقيقت، اين

  .مبادرت به امضاي قرارداد ضمانت بنمايد ،موقعيت مالي ضعيف و نااميد كننده مديون

                                                 
 la bona fides: به التين. 1
  .1989مي  10. شعبه يكم ديوان عالي كشور فرانسه.  2
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تجاري، توجه  يها دادگاهمدني و چه  يها دادگاهه در رويه ، چدر مجموعه رويه قضايي فرانسه      
براي تقويت  شفاف سازي و هر چه بيشتر آشكار نمودن نقاط » 1حسن نيت«به اخالق حول محور 

  .شود يمبيش از پيش ديده  ،اريك تجاري و قرارداديت
به . در رقابت اين مفهوم نيز نقشي تعيين كننده در مباني اخالق تجاري دارد 2در مورد صداقت   

به منظور رعايت اصل صداقت و دوري گزيدن از مخفي نمودن راز، رجوع به انتشار  ،همين جهت
، »3سكوت تدليسي«تفكر و در ارتباط با اصل صداقت، با همين طرز . آگهي، غير قابل اجتناب است

در حقوق  تواند يم، دينما يميعني سكوتي كه در آن طرف قرارداد معايب موضوع آن را كتمان 
عيب  تدليس يا خيار اين عقد را در حقوق ايران با توجه به خيار .دتعهدات به بطالن قرارداد بينجام

  .فسخ نمود توان يميا خيار غبن 
عالوه  ،هدف از پاكسازي اخالقي ،در آخر، اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه در تجارت      

تاجر، به علت رعايت و بر تنظيم قرارداد هاي تجاري و متساوي كردن جايگاه حقوقي مشتري 
كه در بخش دوم به توضيح بيشتر آن  باشد يمحقوق بشر و احترام به اين اصول و قواعد نيز 

  .پرداخت خواهيم
  

  :اخالق و اعتماد سازي در روابط تجاري .1.2
پايه  و انعقاد معاهدات بر يقراردادنيت . در روابط تجاري نقشي حياتي دارد 4اعتماد      

اعتماد اگرچه در ابتدا تنها احساسي است و اصل آن، ذهني و بر پايه . رديگ يماعتمادسازي شكل 
و باعث  رامونشيپرابطه اي اساسي ميان فرد و محيط  رنيت است، اما اعتماد پايه گذا و قصد

به عبارت ديگر، اعتماد . شود يمتعهدي اخالقي ميان خود و كسي كه به آن اعتماد كرده است، 
اين تضمين چنان اهميتي در روابط تجاري دارد كه خدشه به آن، بسيار مضر . نوعي تضمين است

است كه قانون گذار را برآن داشت كه براي اعتماد،  اهميت اين مسأله شايد تكيه بر 5.خواهد بود
در جرائم كالسيك عليه اموال و مالكيت،  توان يمحمايت كيفري را . حمايت كيفري قائل باشد

                                                 
1 . Le principe de bonne foi. 
2 . Le principe de loyauté. 
3 . La réticence dolosive. 
4 . La Confiance.  

  : به مقاله.ك.ر.  5
  MULLER, Yvonne. La protection pénale de la relation de confiance, 

Observations sur le délit d'abus de confiance. Revue de science criminelle. 2006. p 80. 
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به طور  1فراتر از آن، در بزه خيانت در اموال شركت. مانند كالهبرداري و خيانت در امانت، ديد
تا براي توسعه بهتر تجارت،  ديآ يمق تجاري در اينجا به ميان لذا اخال. كند يماي نيز جلوه پيدا ويژه

اعتمادسازي ميان بازرگانان را كه امري مشروع است، تضمين نمايد، زيرا خيانت به چنين اعتمادي، 
اخالق تجاري در اين جا انعكاسي كيفري يافته . ديآ يمچنانكه گفته شد خطري اجتماعي به شمار 

  .اصول حمايت كندتا بهتر بتواند از اين 
حقوق  يها شاخهعالوه بر برخي اصول كه ذكر آن رفت، جايگاه عملي اخالق را در بسياري از       

  :جايگاهي هنجارساز دارد ها رشتهبرد؛ اخالق در اين  بازرگاني و اقتصادي نبايد از ياد
  

  :تجاري دنياي مسائل و يا حرفه اخالق .1.3
 كند يمدر مسائل بسياري به عنوان عنصري هنجارساز عمل اخالق در دنياي بازرگاني       
  :دنمواز آن ياد  توان يمكه  ييها حوزه
   2.شودكه مربوط به بي نظمي مالي است را شامل مي ييها بزهكليه : اخالق مالي و حسابداري -       
 برارگر است را دركليه مسائلي كه مربوط به روابط ميان كارفرما و ك: 3مديريت نيروي انساني -       

را در رابطه با ) در حقوق اداري(بخشي از حقوق كار و حقوق استخدامي  توان يمحتي . مي گيرد
حضور . حقوق و تكاليف كارفرما نسبت به كارگر و به عكس، درهمين زمينه است. اين مسأله دانست

در زمينه مسائل هرگونه تبعيض : بودد اين حوزه مربوط به مقررات استخدامي خواهر اخالق د
از ديدگاه اخالق بازرگاني ممنوع است و ... مربوط به سن، جنس، نژاد، مسائل مذهبي، معلوليت و 

مسائل مربوط به نمايندگي كارمندان مانند سنديكاها، . نظر گرفته شده ضمانت اجرايي براي آن در
  .استهمه از مسايلي است كه ازطريق اخالق نهادينه گرديده ... حق اعتصاب و 

تثبيت قيمت به هر شكل، سوء : درحقوق رقابتي، اقدامات عليه اصول رقابتي ممنوع است -       
ازمنظراخالق تجاري مذموم ... استفاده از موقعيت برتر، انحصارطلبي، به راه انداختن بازارسياه و

ازرگاني همچنين شرايط تبليغات و بازار آگهي نيز خاص است كه از رعايت قواعد اخالق ب. است
  .رديگ يمنشات 
راجع است به بايد و نبايدهاي مربوط به : اخالق مالكيت معنوي و اخالق انفورماتيك -       

  ....چگونگيِ دسترسي و استفاده از اطالعات، چگونگي انتقال و
                                                 

1 .  Abus de bien sociaux (ABS) صورت  ر فرصتي ديگرتوضيح بيشتر اين بزه در اين مقاله نمي گنجد و د
   .خواهد گرفت

  .خن خواهيم گفتس )ب(ّاين مورد به تفصيل در بخش دوم ر د.  2
3. La Gestion des resources humaines   
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ردپاي اخالق  توان يمبروز پديده اخالق گرايي تنها در قوانين داخلي كشورها تجلي نيافته است و 
  :نيز يافت يالملل نيبي را در اسناد گراي

  
  :يالملل نيب اسناد در اخالق .2

 اخالق ي مجموعه يالملل نيب سطح در آيا: است همراه نكته چند با ،يالملل نيب بعد از اخالق مسأله
     ؟1گفت سخن جهاني بازرگاني اخالق يكز ا بايد تنها يا و دارد وجود تجاري

آن تنها در  يالملل نيبشروع شد، دورنماي  1970 الق تجاري از دههدرحالي كه طرح مسأله اخ      
اسناد ر د جهاني شدهردپاي اخالق . ، به دنبال توسعه جهاني شدن ادامه يافت1990سالهاي 

  .شود يممشاهده  يالملل نيب
و در كنوانسيونهاي خاص  گنجد يمنخستين دسته از اين اسناد كه در حوزه معامالت تجاري       

راجع به صنعت داروسازي، جرياني كه به  ،مورد توجه قرار گرفته) دو جانبه و چند جانبه( يالملل نيب
عالوه . باشد يماست و يا در محدوده مسائل مربوط به قيمت انتقال كاال  2نفع تجارت منصفانه

كه ضمانت  اشاره نمود يالملل نيببه چند سند مهم  توان يمدر چارچوب حقوق كيفري اقتصادي، 
  .اجراي كيفري آن، انعكاس اخالق است كه در حقوق نمودار گرديده است

مهمترين اين اسناد، آنهايي است كه عليه جرايم سازمان يافته به تصويب رسيده است و       
و كنوانسيون  3براي مقابله با جرايم سازمان يافته 2000به كنوانسيون پالرمو سال  توان يم
پرداخته  4اختصاصاً به موضوع مبارزه با فسادكه  2003سال ) مكزيك(ان ملل مريدا سازم يالملل نيب

نظر  در كنوانسيون مريدا مانند كنوانسيون پالرمو، ضمانت اجراهاي كيفري در. است اشاره نمود
  .گرفته شده است

ح نموده مطر الملل نيبدي است كه مبحث فساد را در سطح اسنااولين و جز ،كنوانسيون مريدا      
است؛  يالملل نيبجداي از اين كه نگارش اين كنوانسيون، انعكاس اخالق تجاري در يك سند . است

عالوه بر . كند يمتوسط مقامات دولتي، اشاره  يا حرفهخود اين سند نيز به ضرورت رعايت اخالق 
و آرماني هاي اخالقي به عنوان يك هدف اساسي مقدمه اين كنوانسيون كه در آن توجه به ارزش

                                                 
  .كنيم يمتحليل اين مساله را به فرصتي ديگر موكول .   1

2  . La Commerce équitable 
، اين گردد يمو يا غيرمستقيم وارد نظام بازرگاني و اقتصادي از آنجا كه جرايم سازمان يافته به طريق مستقيم .  3

  .كنوانسيون ها را در اينجا ذكر كرده ايم
4  . Corruption 
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مجموعه (د اساساً رعايت ك ،بند تنظيم شده است 6 اين كنوانسيون مطرح شده، ماده هشتم كه در
  .را در دستور كار قرار داده است 1رفتاري) نظام
بايد  كشور متعهدن آمده است كه به منظور مبارزه با فساد، هر آدر بند نخست از ماده هشتم       

همچنين در بند دوم اين ماده، از . مندان دولتي ترغيب نمايدصداقت و مسئوليت را ميان كار
كشورهاي عضو خواسته شده كه كدهاي اخالق را در شركتها و سازمانهاي دولتي پيش بيني نمايند 
. تا بدين وسيله عملكرد كارمندان، سالم و صادقانه، شرافتمندانه و متناسب با عملكرد دولت باشد

صورت  دهي منظم كارمندان درم اين ماده سازوكار گزارشهمچنين در بندهاي پنجم و شش
نهايتاً در بند ششم از ماده هشت، الزام به . مشاهده هرگونه خالف و فساد پيش بيني شده است

 يا حرفهپيشنهاد به التزام به اخالق . ضمانت اجراي عدم رعايت مجموعه نظام رفتاري شده است
براي پيشگيري از فساد در دستگاه قضايي مورد تأكيدي  اين سند و اين بار 11دوباره در ماده 

از حوزه  12حتي رعايت اصول اخالقيِ دستورالعمل عليه فساد در ماده . دوباره قرار گرفته است
  . 2عمومي فراتر رفته و در شركتهاي خصوصي نيز مورد توجه اين كنوانسيون قرار گرفته است

رفتاري، چه كاركردي در نظام حقوق تجاري و بازرگاني  گونه مقرراتحال، بايد ديد كه اين      
  دارد، آيا اخالق تنها براي پيشگيري است يا كاركردهاي ديگري نيز دارد؟

  
  :تجاري و اقتصادي كيفري حقوق در تجاري اخالق كاركرد. ب

اره كاركردهاي اخالقي در حوزه حقوق كيفري چندين گونه است كه به ذكر دو نمونه از آن اش      
  :ميكن يم
  
  :زدايي جرم و اقتصادي - تجاري روابط كنندگي تنظيم .1

» پليس روابط تجاري«تنظيم بخش روابط تجاري است، چنان كه ما از آن تحت عنوان  ،اخالق      
، به تنظيم ها ينظماخالق تجاري با كاركرد پيشگيري در تخلف و بي  ،حقيقتر د. ميكن يمياد 

  .پردازد يمروابط تجاري 

                                                 
1. Code de Conduite  

كه  اند نمودهاين دو سند، اسناد ديگري نيز هستند كه اشاره به رفتار اخالقي  الزم به يادآوري است كه عالوه بر.  2
  .ر آن نيستفرصت توسعه بيشت
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اگر بپذيريم كه اخالق بازرگاني مجموعه قواعدي است براي هدايت رفتارهاي تجاري؛ مجموعه       
اصل «، »اصل حسن نيت«اصول و ارزشهاي اخالقي كه حول مفاهيم بنيادين حقوق تجارت، مانند 

تناب ، در روابط بازرگاني براي تنظيم بخشي، غيرقابل اجاند گرفتهشكل » اعتماد«و » صداقت تجاري
  .هستند

) كد(عالوه بر اين اصول، منابع اخالقي كه در حوزه بازرگاني تحت عناوين مجموعه مقررات       
وجود دارد، منابع خصوصي حقوق در ... و  3، وظيفه شناسي2رفتاري - ، منشورهاي اخالقي1رفتاري

توجه  ع اخالقي، بامحتوا و مفاد اين مناب. شود يمجهت پيشگيري از تخلفات و بعضاً جرايم محسوب 
به محيط بازرگاني و افرادي كه بايد آن را اجرا كنند، متفاوت است و ويژگي متمايزي براي تنظيم 

و  تر سادههمه آنها به نوعي تنها همان حقوق و تعهدات خارجي است كه به صورت . بخشي دارد
، بدون آنكه ضمانت اين امر به منظور پيشگيري از جرم و تخلفات است. شود يمارائه  تر فيخف

. ناميده شود 4»خود انتظام«اين امر، سازوكار . نظر گرفته شده باشد اجراي متناسبي براي آن در
نظارتي درون شركت و يا در مراودات تجاري  - چنين امري با ايجاد و تقويت سازوكارهاي كنترلي 

  .خواهد شد تر محسوسبيشتر و 
ضمانت (كيفري ندارد، بلكه - انت اجراي قضايي، ضم)خود تنظيم كنندگي(نظام خودكنترلي 

 به همين علت است كه بر. و تنها تعدادي قواعد رفتاري براي پيشگيري است) اجراي انضباطي دارد
يا » حقوق سخت«ي به كيفر - خالف ساير قواعد حقوقي كه به علت ضمانت اجراهاي حقوقي 

 افتهينيا حقوق قوام  5»حقوق نرم«د را ، اين قواعشوند يمشناخته ) Hard Law(فته حقوق قوام يا
)Soft Law (هاي سازمان اساس فشارر كه بعضاً برخي ب - ضمانت اجراي قواعد اخالقي . نامند يم

تنها با حسن نيت و اراده كنشگران اين  - وارد شركتهاي تجاري گرديده است ) NGO(غيردولتي 
  .حوزه صورت خواهد پذيرفت

زيستي ميان كه هم شود يمنندگي نظام اقتصادي توسط اخالق باعث كاركرد خود تنظيم ك      
و در  شندباتعارض  مآيد، بدون آنكه اين دو نظام با يكديگر د نظام حقوقي و نظام اقتصادي به وجو

 تواند يممرز حقوقي  قواعد سخت و بي حد و ،صورتاين غير چراكه در. كار هم ايجاد اختالل نمايند
اقتصادي عمل كرده و از سرعت عمل آن كاهيده، رقابت را - براي نظام بازرگانيدائم مانند ترمزي 

                                                 
1 . Code de conduite 
2 . Charte éthiques / Charte de conduite 
3 . Déontologie   
4  . L'Autorégulation/ L'auto-contrôle . 
5 . Le droit mou/ un droit flou.   
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باعث بروز اشكاالتي در نظم  ،همچنين، نظام اقتصاديِ بي نظم. بشكند و از اعتماد جلوگيري نمايد
  .نهد اصول و قواعد حقوقي را زير پا تواند يمعمومي، اقتصادي و اجتماعي خواهد شد و 

سازنده حقوق نرم است كه به استحكام نظام حقوقي كه حول محور  ،م كنندگينظام خودتنظي      
لذا كاركرد اخالق در حوزه . دهد يمآمده است با تنظيم بخشي پاسخ  يك حقوق سخت گرد

در همين راستا است كه براي . تنظيم كنندگي با ضمانت اجراهاي ساده است اقتصادي سازوكار
شكل و ي حقوقي با توجه به قواعد رفتاري يعني حقوق قوام برخي نويسندگان، رعايت قواعد كل

با توجه به اين قراردادهاي . است» قراردادي كردن حقوق كيفري« يا گونه، )Soft Law(نيافته 
است كه بازيگران عرصه تجارت و صاحبان حرف ...) منشورهاي اخالقي، قواعد رفتاري و(داخلي 

  . 1شوند ينممشمول  ضمانت اجراهاي كيفري 
- قواعد رفتاري، پيشگيري از هرگونه بي يها نظامهدف اساسي منشورهاي اخالقي و چه  اگر      

براي اجتناب  يا لهيوسنظمي و در نهايت ارتكاب بزه است و به عبارت ديگر، قواعد اخالقي داخلي، 
نه بازرگاني حضور اخالق كامالً از صح حال، حقوق كيفري بااز  ضمانت اجراهاي كيفري است، با اين

روابط » يتنظيم كننده خارج«و تجاري كنار گذاشته شده است و هنوز جايگاه خود را به عنوان 
    .بازرگاني حفظ كرده است

  
  :اخالق و انگاري جرم كيفري، حقوق  .2

ها در هيچ شرايطي، حقوق نخست بايد گفت كدهاي اخالقي و قواعد رفتاريِ داخلي شركت      
به اين كدهاي  توانند يمها حتي ؛ دادگاهكنند ينماقتصادي خارج  - ه تجاريكيفري را از حوز

 عالوه برآن، اغلب اين كدهاي رفتاري، در. اخالقي و رفتاري، براي تشديد مجازات استناد نمايند
ضرورت مراجعه به قوانين و مراجع كيفري را گوشزد نموده و در  ،صورت عدم مراعات قواعد اخالقي

و  تر كاملتي آن را پيش بيني كرده است و يا فراتر از آن، قوانين كيفري را بطور برخي مواقع ح
در اين مجموعه اخالقي قرار داده است؛ كه اين امر براي  حمايت از، به عنوان مثال، شخص  تر يجزئ

  ...).و شرافت و ها يآزاد( رديگ يمصورت 
د كدهاي اخالقي تنها به آنچه ضرورت حضور حقوق كيفري در حوزه اقتصادي و تجاري با وجو

، بلكه حقوق كيفري شود ينم، خالصه )يعني ضمانت اجرايي براي رعايت كدهاي اخالقي(گفتيم، 
 يا لهيوساينجا اخالق، ديگر  در. دينما يمدر مرحله بعد، خود به تنهايي به عنوان نظم دهنده، عمل 

                                                 
  : ك.ر براي مطالعه بيشتر.  1

 WESTER-OUISSE, Véronique. Le droit pénal face aux codes de bonne 
conduite. Revue de science criminelle. 2000. p 351 



  15  اخالق تجاري و حقوق كيفري اقتصادي  

تا به وسيله حقوق  شود يمبه هدفي ناظم بر روابط تجاري نيست، در اين مرحله اخالق،  تبديل 
  .1كيفري به آن نائل گرديد

اين مرحله به ضمانت اجراهاي كيفري  بايد توسل جست، به اين دليل است كه ر كه چرا داين
هاي اساسي و رفتارهاي نامتعارف در نظم اقتصادي آنچنان جدي است كه ارزش ها ينظمبي 

قراردادي كردن «بنابراين، در اين مرحله، . دهد يم را هدف قرار) مانند اصل مالكيت(اقتصادي 
اينجاست كه . ديگركارساز نيست و بايستي سراغ اصول كلي حقوق كيفري رفت» حقوق كيفري

تا بهتر بتواند نظم  شود يمبراي جرم زدايي به هدفي كيفرزا تبديل  يا لهيوسكاركرد اخالق از 
جرم انگاري هاي سنتي حقوق كيفري تجاري كه  توان يمدر اين زمينه . اقتصادي را هدايت كند

، را نمونه ...دستاويزي براي مبارزه با جرائم عليه اموال است مانند كالهبرداري، خيانت در امانت 
را نيز ) حقوق كيفري تجاري(قانونگذار، جرايم جديد حقوق كيفري امور بازرگاني  ،مضاف برآن. آورد

  .2اموال شركت امانتست بزه خيانت در از اين جمله ا. جرم انگاري كرده است
هاي عالوه بر حقوق كار و جرم انگاري هاي خاصي كه در اين زمينه صورت گرفته تا از ارزش

عنوان مثال حفاظت از حريم شخصي فرد در محيط  به ،مانند كرامت انساني حمايت كند يا ژهيو
هاي تجاري، بورس، در بخش شركت ،...عدم تبعيض و ،3جرم انگاري بزه به ستوه آوري جنسي: كار

  :ماليه و حسابداري بزه هاي خاصي در نظر گرفته شده است
  واقعي هاي مالي غيرـ تحليل

     4ـ بزه افشاء اطالعات نهان بورس
  هاواقعي مديران كل شركت ـ پاداش دهي بيش از حد و غير

  گردد يمـ فساد مالي در مفهوم عام آن كه اختالس را نيز شامل 
  ؟دينما يميد ديد اخالق تجاري از نظركاربردي چگونه عمل با 

  
  

                                                 
 يك اعضاي هاي يتفعالبيشتر  هرچه نظارت بر گرايش سنتي، كيفري حقوق كاركرد« همچنين نبايد از ياد برد كه .  1

 نترلك خانواده، از حمايت تضمين براي كاركرد سنتي، اين بر عالوه معاصر، كيفري حقوق كه حالي در دارد جامعه
اصول و  .هرزگ. ب.ژ: به . ك.ر. »شود يم فراخوانده نيز اجتماعي گرفتن اخالق دست به و اقتصاد اداره كار، محيط

. ترجمه امين جعفري. حقوق كيفري تطبيقي. ژان پرادلدر . 128 صفحه 2 ضميمه.روشهاي حقوق كيفري تطبيقي
  .1388. انتشارات ميزان

2 .ABS  
3 . Harcèlement sexuel. 
4. Le délit d'initié. 
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  :اخالق تجاري در عمل. دوم
مورد سازوكارها و  در. كه گفتيم، خاستگاه مشخصي دارداخالق تجاري از لحاظ نظري چنان      

 گونه اعمالاما آيا واقعاً در عمل و در حوزه تجاري به همان. كاركردهاي آن نيز سخن به ميان رفت
؟ در اينجا دو حوزه تخصصي را ديآ يمها و مقاالت حقوقي سخن به ميان كه از آن در كتاب شود يم

مورد مطالعه قرار خواهيم داد تا بيشتر به تأثير اخالق و اخالق گرايي در دنياي بازرگاني فرانسه 
و سپس ) الف(اخت لذا در ابتدا به جايگاه اخالق در شركتهاي بازرگاني فرانسه خواهيم پرد. بپردازيم

كه شايد در ابتدا  دينما يمخواهيم ديد كه اخالق چگونه حسابرسان بازرگاني را ملزم به عملي 
  ).ب(غيراخالقي به نظر آيد 

  
  :اخالق و تجاري شركتهاي. الف

. رديگ يمهاي بزرگ تجاري مورد توجه قرار امروزه بيش از پيش پديده اخالق گرايي در شركت      
ها هاي بزرگ به رفتار اخالقي وجود ندارد و اين خود شركتنون مدوني براي الزام شركتاصل، قا در

برخي اقدامات و رفتارها را كه به نظر آنها جنبه اخالقي دارد در دستور  ندينما يمهستند كه سعي 
اين مورد، بيشتر به مشغول شدن ذمه شركت تجاري بر مبناي مسئوليت مدني  . كار خود قرار دهند

ها نيز ست كه دولتا اين مسائل خاص، بيشتر حول محورهاي. در مورد مسائلي خاص مربوط است
به عنوان مسائلي ر به مسائل زي توان يماين مورد ر د. پردازند يمهاي كالن خود به آن در سياست

  :، اشاره نماييمباشد يمشركت تجاري  يها دغدغهكه از 
   :توجه بيش از پيش به آنر محيط زيست و تعهدات شركت مبني ب. 1
  حقوق كار و حقوق اطفال. 2
  الزامات راجع به حقوق بشري. 3
  تعهدات راجع به امنيت كارگر   . 4
  
  :اخالقي كد و تجاري شركت .1

را در دفاتري كه مجموعه ر تعهدات خود راجع به مسائل مذكو ،هاي بزرگ تجاريشركت      
. ندينما يمبه طور مفصل تشريح  شود يماخالقي ناميده  ، يا كد1شركت) صحيح(مقررات كاركرد 

                                                 
1. Code de (bonne) conduite.   
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دارد، ) وتا حدي هم اعتمادزايي ( 1تبليغاتي يا جنبهكه اين براي افراد خارج از شركت، جداي از اين
  .دينما يمكارمندان شركت را ملزم به حسن اجراي آن 

زشكي، حسابرسي، به همين گونه است كه در حرَفي كه تخصصي و حساس هستند مانند پ      
  .با كد اخالق يا مجموعه قوانين اخالق روبرو هستيم …وكالت، بانكداري، خبرنگاري و

 دهد يمهاي راهبردي شركت تجاري را به ما نشان سياست يا گونهحقيقت كد اخالقي، به ر د      
بلكه دولتي  نه تنها شركت،  يها دغدغهراهبرد آن شركت را راجع به مسائل خاص كه از و و دورنما 

پس از شناخت . كندارايه ميرا ) و اروپايي است يا منطقهيا حتي در سطح و (كه در آن ثبت شده 
يابيم كه بدين طريق درمي. ميكن يميك نمونه بسنده ر به ذك ،كدهاي اخالقي و فلسفه وجودي آن

  .پردازند يمامور عمل در دنياي تجارت به پيشبرد  انتزاعي نيستند و در يا دهيپدكدهاي اخالقي 
  
  : )THALES( تالس شركت اخالقي كد مطالعه .2

، شركت عظيم شد يمناميده  2CSF - تامسون  ،2000دسامبر  5 شركت تالس فرانسه، كه تا      
و الكترونيكي فرانسوي است كه متخصص در هوا فضا، تجهيزات دفاعي و تكنولوژي اطالعاتي 

هزار كارمند دارد، پيشرو در  68 كشور حضور داشته و 50اين شركت كه در . باشد يمارتباطي 
  3.هاي اطالعات حساس در بازار هوافضا، فضا، تجهيزات دفاعي و امنيتي استسيستم

كه يكي از آنها  برد يماز هر ظرفيتي بهره  ،اين غول بازرگاني براي تنظيم مناسبات تجاري خود
اخالق را تدوين نمود كه در آن بهترين  كد داخلي  2001شركت تالس در سال . است يكد اخالق

حاصل «، كد اخالق دينما يمچنانچه خود شركت اعالم . نظر گرفته است عملكرد اخالقي را در
روز آمد  2007اين كد اخالق كه در سال . »تالش پيگير انديشه، مطالعه، تحليل و تصويب است

و در اختيار كاركنان آن شركت  هايي كه در آن شركت حضور دارد ترجمه شدهشد، به همه زبان
  .قرار گرفته است

  :مدنظرقرار گرفته 2007از نكات مهمي كه در سال  
  تحكيم اصول اخالقي درمورد سازندگان و محيط زيست. 1
  به روزنمايي ساختار اخالقي گروه. 2

                                                 
1 .Marketing 
2 .Thomson-CSF 

  .2009نوامبر  25بررسي در تاريخ . منبع ويكي پديا فرانسه.  3
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  :1افزايش آگاهي كاركنان راجع به هشدار اخالقي. 3
اين ساختار ويژه، . 2ساختاري ويژه در شركت تشكيل شده استدر راستاي تضمين اين اهداف،       

اين كميته تعريف و اجراي سياست گروه تالس را در مورد . كميته اخالق و تعهدات شركت است
عدم رعايت  همچنين در صورتي كه كميته گزارشي بر .رديگ يماخالق و تعهدات شركت به عهده 

همچنين . تي را در اين زمينه به عهده خواهد گرفتقواعد اخالق تجاري دريافت نمايد، تحقيقا
  .كميته داراي ضمانت اجراي كيفري در صورت عدم رعايت كد اخالق است

گزارش مسئوليت «است تحت عنوان  يا مجموعهانعكاس اين مجموعه قواعد رفتاري در       
كرده و در هاي صورت گرفته در چارچوب مسئوليت شركت، را منتشر ، كه همه فعاليت»شركت

براي شركت تالس، عمل به تعهدات اخالقي شركت با عنوان . دسترس همگان قرار داده است
به مجموعه ) هرچند در ظاهر(كه ميزان تعلق خاطر آن را  شود يمنام برده » مسئوليت شركت«

حقيقت مجموعه ر مسئوليت شركت، د -به ظاهر - اين . دهد يمنشان ) كد اخالق(قواعد رفتاري 
ماتي است كه شركت تالس مبتكرانه و بدون آنكه تعهد و يا فشار خارجي آن را ملزم بنمايد، اقدا

اتخاذ نموده و در مورد مسائل مهمي، به ويژه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي خود را ملزم 
  .رديگ يمصورت ) رفتار اخالقي و به صورت يك حركت و(اين الزام خود به خود . دينما يم

مسئوليتي كه به شركت . است» انتقال مسئوليت«براي شركت در عمل، » هداتگزارش تع«
. محول گرديده و در واقع همان تعريف نمودن شركت از استانداردها، اقدامات و قواعد ويژه است

بدين گونه كه قواعد و قوانيني كه در خارج از شركت وجود داشته توسط شركت دروني شده، 
عملي داده شده است و حتي در مواردي به تعريف و تعيين مصاديق و  تكميل يافته و به آن جنبه

گزارش تعهدات . گردد يممجموع اين اقدامات مسئوليت شركت را شامل . پردازد يمآن  يها جنبه
  :مي شماريم شركت تالس در چند حوزه احصا شده كه آنها را بر

                                                 
براي كارمندان و كاركنان شركت است، ) Droit d'alerte(كه در عمل حقي  Alerte éthiqueهشدار اخالقي يا  . 1

به خودي خود مسئوليت گروه تالس را زير  تواند يمكه  دهد يمورد عدم رعايت قوانين و كد اخالق را اجازه گزارش هر م
اين مورد، كارمند شركت موظف است كه برحسب سلسله ر د. سوال ببرد و وجهه و شهرت آن را به مخاطره اندازد

اين مورد فرد اطالع دهنده ر د. دهداطالع ) كه در هر كشور بخشي به آن اختصاص دارد(مراتب، به مسئول اخالقي 
تعهد . بايستي مورد حمايت قرار گيرد و اقداماتي انديشيده شده است كه فرد بتواند در كمال آرامش خاطر گزارش دهد

اين نكته را نيز نبايد از . شود يمبه حمايت كارمند گزارش دهنده با قانون گذاري و قواعد جاري هر كشور، وفق داده 
صورت  اين حق هشدار بايستي با حسن نيت صورت گرفته و مورد سوء استفاده قرار نگيرد كه درغير خاطر برد كه

  .مسئوليت گزارش دهنده را به عهده خواهد داشت
2. Comité d'éthique et Responsabilité d'Entreprise  
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  :بشر حقوق و تالس. 2.1
هاي تجاري نمونه بارز از اراده شركت. ها داردهي ويژه در شركتمقوله حقوق بشر امروزه جايگا      

اين پيمان كه ابتكار آن از . 1در پيمان جهاني يافت توان يمدر احترام به قواعد حقوق بشري را 
كه اقدام و عملكردهاي خود را با ده  دينما يمهاي متعهد را ملزم سازمان ملل متحد است، سازمان

ق بشر، قواعد حقوق كار، محيط زيست و مبارزه با فساد وابسته است، اصل اساسي كه به حقو
ميان » تاالر آموزش و مبادله اعمال حسنه«اين پيمان همچنين باعث تشكيل . تطبيق نمايند

براي ارتقاي اقدامات و اعمال اخالقي است كه به صورت  2اين تاالر. شركتهاي متعهد شده است
 520تنها  ،شركت مي باشد كه از اين تعداد 5000اين پيمان ء اعضا. حال فعاليت است در مستمر

  .باشد يمدارا  فرانسه مقام اول را در بين كشورهاي عضو شركت فرانسوي بوده و از اين نظركشور
 -كند يمهمانطوركه خود ادعا  - و نيز  وندديپ يمبه اين پيمان  2003شركت تالس در سال       

درمورد » گزارشات پيشرفت«طور منظم هبي اجرا نموده و حتي بتعهداتش را راجع به آن به خو
باتوجه به اينكه تالس . پايبندي هرچه بيشتر اين شركت به اصول شركت تالس منتشر كرده است

 3شركتي است كه در كشورهاي متفاوت حضور دارد، گروه تالس در عملكردش خود را ملزم نموده
  .پايبند باشد) در زمينه حقوق بشري( يلالمل نيبكه به قواعد و مقررات ملي و 

، احترام به اخالق گرايي شركت تالس در دينما يمعمل و مطابق آنچه كه خود گروه تالس اعالم  در
  :گردد يمدو جنبه كلي خالصه 

اجرايي داخلي گروه براي تضمين  يها نامهنخستين محور شامل تقويت دستورالعمل ها و آيين  - 1
گفته  rule-basedآنچه كه در زبان انگليسي به آن  .است يالملل نيبي و اجراي احسن قواعد مل

  . شود يم
هاي تجاري ملزم به قواعد و مقررات چه داخلي و چه اين نكته صحيح است كه شركت      

تا زماني كه مجبور (ها كه تعداد اندكي از اين شركت ميدان يمهستند ولي به خوبي  يالملل نيب
مانند هر شخص ) شخص حقوقي(هر شركت تجاري . امه عمل نخواهند پوشاندبه آن ج) نباشند

حقيقي اگر قواعد و مقرراتي به ضررش باشد و يا اساساً او را متعهد و مكلف نمايد، مايل به اجراي 
قوانين و  ءپيش قدم شود و در صدد ارتقا) اينجا حقوقي(كه وقتي خود شخص صورتي در. آن نيست

  . ، اين خود اولين قدم به سمت اخالق گرايي استرسد يمد، به نظر حسن اجراي آن برآي

                                                 
1 . Pacte Mondial (Global Compact)- 30/01/1999  
2 . Forum 

  !جز اين نيست يا چارهكه درعمل هم .  3
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هايي كه مليت هاي چند مليتي و يا شركتراجع به شركت يالملل نيبموضوع قواعد ملي و  در      
، ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه برخي از 1واحدي داشته ولي در چندين كشور مستقر باشند

نيز از آن ذكر رفته است شانه خالي نموده،  يالملل نيبهاي قانوني كه در پيمانهاي آنها از مسئوليت
 يتر نييپااقدامات غيرقانوني خود را در كشورهايي كه از استانداردهاي قانوني  كنند يمسعي 

شركت چند مليتي اي كه از لحاظ تأمين نيروي  ،به عنوان مثال. برخوردار هستند، اعمال نمايند
خود را  طور ارادي هانگاري بدر مضيقه  است، بيشترين سهل...) سن، دستمزد، ساعت كار و(انساني 

تا  ندينما يمدر كشورهايي كه مقررات ساده انگارانه تري نسبت به اين مسائل دارند، اعمال 
... شودت گيري زيادي نسبت به اين مسايل اعمال ميكشورهايي مانند اتحاديه اروپا كه شدت و سخ

جالب اينجاست كه تعقيب حقوقي اين شركت فرامليتي اگر اقدام غيرقانوني و غيراستاندارد آن در 
  .گرفت و مشكل ساز استد كشور با استاندارد پايين باشد به آساني صورت نخواه

ر كه زي يا تهيكماجراي آن با پيگيري تقويت دستورالعمل و نظارت برحسن  ،در شركت تالس      
اين كميته به ويژه . رديگ يم، صورت كند يمنظر بخش ريسك و كنترل داخلي گروه فعاليت 

اقدامات صورت گرفته راجع به خود ارزيابي كنترل داخلي و مسائل مربوط به ريسك در شركت 
  . دهد يممورد تطبيق قرار  يالملل نيبتالس را با قوانين و قواعد ملي و 

 در حد يا حرفهدومين محور اخالق گرايي شركت تالس، مربوط است به استقرار استانداردهاي  - 2
اين امر به منظور تكميل قانون زماني كه، ساكت و نامفهوم است و يا دقيق . عالي در سطح شركت

ركت استقرار اين هدف اخالقي در ش. )نديگو يم Value-basedكه به آن ( رديگ يمنيست صورت 
كه آن نيز خود زير مجموعه كميته اخالق و مسئوليت شركت  رديپذ يمتوسط سازماني صورت 

  .است
در هر  يا حرفهمورد دومين محور، الزم به ذكر است كه اگر چه افزايش استانداردهاي  در      

ار مؤثر بسي تواند يمزمينه نه تنها براي شركت و كاركنان آن مفيد است و حتي براي مصرف كننده 
كه از آن فراتر رود و  دينما يمواقع شود، به عقيده ما اين كافي نيست و وظيفه اخالقي شركت حكم 

نينديشد و وظايف اخالقي خود را در حيطه و ) كاركنان آن(تنها به خود و افراد درون آن 
ن بحث كمك شد تر روشناين مورد به ر ذكر مثالي د. چهارچوب فراتر از آنچه پيرامون اوست ببيند

شركت فرانسوي رنو در كشور روماني براي بهبود كيفيت و باال بردن راندمان و سطح كار : دينما يم
كاركنان خود تصميم گرفت كه در زمان استراحت روزانه كارگران، جيره روزانه شير را اختصاص 

ن كاري كارگران اين امر اجرا شد و پس از مدتي مشاهده گرديد كه هيچ تغييركيفي در راندما. دهد

                                                 
1 . Multidomestique 
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در صورتي كه از لحاظ علمي . ايجاد نشد و كيفيت كار قبل و بعد از اجراي طرح ثابت باقي ماند
پيش از اين ثابت شده بود كه افزايش شير در جيره غذايي كارگران، تأثير بسيار مهمي در كيفيت و 

ان رومانيايي كارخانه تحقيقات به عمل آمده كاشف از اين شد كه كارگر. سطح توليد خواهد گذاشت
بلكه آن را به منازلشان  دهند ينمرنو، شيري كه جيره روزانه است را در كارخانه مورد استفاده قرار 

در خانه فرزندش از  داند يمكارگر زن و يا حتي مردي كه : دليل آن نيز بسيار ساده است. برند يم
شير مصرف نمايد و لذا آن را  يا رهيجنه به خود بقبوالند كه روزا تواند ينممصرف شير محروم است، 

اين مثال ساده خود بيانگر اين است كه شركت تجاري كه با هدف اخالق گرايي . برد يمبه منزل 
  .آن توجه كافي نمايد يها جنبهوارد عرصه اخالق تجاري شود، بايد به تمام  دينما يمسعي 

  
  :پايدار توسعه و زيست محيط .2.2

بايستي به روابط ميان انسانها در حوزه تجاري و كاري انديشيد، بلكه محيط تنها ن ،در كد اخالق
 اين اهميت روز. ، نيز اهميت خاصي داردكند يمزيست، محيط پيراموني كه در آن شركت فعاليت 

توجه به مشكالت زيست محيطي سالهاي اخير بيشتر شده و امروزه دغدغه اصلي  به روز با
اري از شركتها در دورنماي فعاليتهاي خود به مسأله محيط زيست به بسي. كشورهاي دنيا شده است

  .اند نمودهطور خاص توجه 
هاي گروه اغلب آلودگي محيط درمورد محيط زيست، تالس به اين نكته اذعان دارد كه فعاليت

زيستيِ كمي دارد و سياستي را در پيش گرفته است كه به حمايت و حفاظت محيط زيست 
هاي بهداشتي و محيط تالس چندين سال است كه سعي در محدود نمودن آسيب شركت. بيانجامد

ه زيستي دارد و حساس نمودن و احساس وظيفه كردن كليه كاركنان در اين زمينه از اهميت ب
  .است سزايي برخوردار

در چارچوب سياست محيط زيستي  يا ژهيوشركت تالس، پيشاهنگ تعهدات  ،اين زمينهر د
متعهد نمودن همه كاركنان گروه شركت تالس بر روي يك موضوع ويژه و  ،ستاين سيا. است

اين سياست با . باشد يمحساس كه همان حفاظت محيط زيست با تسلط بر مخاطرات پيش روست، 
وظيفه  ،اين سيستم. گره خورده است» 1سيستم مديريت محيط زيستي«سيستمي تحت عنوان 
و تاسيسات در كل گروه، كنترل و تسلط بر مخاطرات را  هاي نصب وسائلتطابق مقررات و تكنيك

ابتدا تالس قوانين و مقررات  به اين منظور، در. بر عهده دارد و نيز دنباله روي توسعه و بهبود است
تمام كشورهايي كه درآن حضور دارد راجع به حفاظت محيط زيست، گردآوري كرده و پس از آن و 

                                                 
1. Le Système de Management Environnemental (SME).   
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 دينما يممديريت مخاطرات زيست محيطي است شركت تالش در مرحله دوم كه مرحله كنترل و 
خود را برحسب استانداردهاي ملي و  يها كارخانهكه در مسايل حساس، تنظيمات و استقرار 

محورهايي كه . راجع به حقوق محيط زيست قرار داده تا آن مخاطرات را كاهش دهد يالملل نيب
  :خوردار است عبارت است ازدرحال حاضر از اهميت فراتري نسبت به ديگران بر

 1مسأله آزبست. 1
  هاي هوا با سيستم2هاي خنك كننده آب تعويض برج. 2
  هاي انساني فراواني داردهايي كه جمعيتهايي بر انرژي در سايتتحقق نظارت. 3
 يها كارخانهمديريت و كنترل مخاطرات محيط زيستي ديگر و مخاطرات حاصل از فعاليت . 4

  شركت
به ويژه كارگراني كه در  چنين براي كاهش مخاطرات سالمتي بر روي كاركنان، كارمندان وهم      

هاي نظارتي خاصي كه متشكل از متخصصان بهداشت است تعبيه ، سيستمكنند يمكارخانه كار 
  3 .گرديده تا بدين طريق مخاطرات سالمتيِ افراد در معرض خطر را كاهش دهند

  :نظامي ماتمه و تجهيزات و اخالق. 2.3
ها و راكتورهاي كشتار جمعي كه در آن واحد  شركت تالس كه پيش از اين به ساختن بمب      

!) مفتخرانه(در گزارش تعهدات خود . پرداخت يم، 4خود چندين بمب كوچك را در خود جا داده بود
                                                 

1.Amiante .)پشم شيشه صنعتي كه خطر فراواني براي سالمتي و تندرستي انسان دارد (  
2. Les tours aérorèfrigérantes.    

در : ذكر كـرد  توان يشركت محسوب شده، م يها از دغدغهحوزه هاي وابسته به محيط زيست كه  ديگر همچنين از.  3
 2000 در اين زمينه برنامه وسـيعي در سـال  . سياست كلي در جهت استفاده بهينه و متواضعانه بوده است ،»آب«حوزه 

: به اين نتيجه نائـل آمـده اسـت    2005در سال تالس  ،براي كاهش مصرف آب در كل گروه صورت گرفته، در اين مورد
اين كاهش بـا برنامـه ريـزي    . »از يك ميليون مترمكعب در كشور فرانسه و كمتر از دو ميليون مترمكعب در دنياكمتر «

  .صورت گرفته است... دقيق در مسائلي مانند كشف نشتي آب، تعويض وسايل و ابزار آالت پرمصرف و 
در . كنـد  يندين سال است تـالش مـ  درحوزه انرژي، گاز و نفت دو انرژي وجود دارد كه تالس براي كاهش مصرف آن چ

  .از مصرف انرژي را كاهش دهد %4 ، گروه توانسته است با سياستهاي خود2006سال 
با . را مدنظر قرار داده است يا ژهيدرنهايت، براي تعهد شركت در زمينه پيشگيري از گرم شدن آب و هوا، گروه تدابير و 

 در سـال  : بـه طـور چشـمگيري كـاهش پيـدا نمـوده اسـت       ) CO2(تالشهاي اين شركت، صدور گاز دي اكسـيدكربن  
  .هزار تن بوده است 278، معادل 2006هزار تن گاز توليد شده كه اين رقم در سال  271معادل 2007

خـودداري   از ذكـر آن اطالـه بحـث   براي جلـوگيري از  صنعتي نيز تعهدات شركت قابل توجه است كه  يها درمورد زباله
  .ميكن يم

4  . Arme à sous-munitions/ Bombe à sous-munitions (BASM). 
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. ايگاهي نداردهاي كشتار جمعي جكه ديگر در كاتالوگ محصوالت خود، اينگونه سالح دارد يماعالم 
هاي كشتار جمعي را همچنين گروه، اصول مربوط به مقررات پيمان اسلو راجع به اين گونه سالح

  .قرار داده است تر قيدقمورد بازبيني و توسعه 
هاي كشتار جمعي دردناك است و اراده به اينكه ديگر شركت از اين دست هرچند ساخت سالح

حال، به عقيده ما، جاي بسيار اميدواري بااين. برد ينمزير سوال سالحها نسازد، اقدامات سابق وي را 
هايي را ديگر چنين سالح) شايد اخالق و(است كه يك شركت تجاري تحت تأثير افكار عمومي 

تهذيب  يا گونههاي تجاري براي تجارت بايد خود را به كه شركت دهد يماين خود نشان . نسازد
اين زمينه باز جالب است بدانيم كه در گزارش تعهدات، ر د. ردندسازند و از اصول اخالقي دور نگ

و آيا اين خود ارجاع به يك  دينما يمديگر اقدامات ساخت سالح را توجيه  يا گونهاين شركت به 
  وجدان تجاري نيست؟

انسان  گاه مين هاي ضدبراي اطالع، بايد بدانيم كه تالس هيچ«: در گزارش تعهدات آمده است      
  .»1نساخته است» جنجال برانگيز«هاي يا سالحو 
جنجال «و اينكه آيا ساخت سالح  دهد ينم» جنجال برانگيز«هاي گروه، تعريفي از سالح ،حالاين با

پاسخ اين گزارش بير است كه د يا نكتهيا خير،  ديآ يمآيا هنوز امري اخالقي به حساب » برانگيز
  .مانده است

تالس و تحت فشار افكار عمومي، نهايتاً وي را وادار به پاسخگويي در  اخالقي- وجدان تجاري      
  :كند يمهاي كشتار جمعي مورد ديگري نسبت به ساخت سالح

؛ نقش وي دينما يممداخله  ،مجموعه يك زير هاي بالستيك، دراگر تالس در طراحي برخي موشك«
اين نيز براي . اتمي است يرهاي الكتريكي غساختن مواد متشكله و سيستم تهدرجمحتاطانه 

هاي تضمين يادآوري قابل اهميت است كه اين وسيله دفاعي، عنصري سازنده در جهت سياست
  .»2كننده امينت و استقالل كشورهاي دموكراتيك است

هاي كشتار جمعي و تجارت آن، به عنوان حتي در توليد سالح تواند يملذا به نظر ما اخالق       
ه عمل نمايد و يا حداقل ذهن سازندگان آن را منحرف نموده و وادار به تفكر نمايد كه عامل بازدارند

هاي بازرگاني و تجاري را به هر اقدامي امر شركت تواند يمآيا اساساً تا چه حدي معامالت تجاري 
  .نمايد

                                                 
1 .Thales, Le rapport Responsabilité d’Entreprise de Thales pour l’année 2007. 
www.thalesgroup.com.p12. 
2 . Ibid. 
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هاي ويژه را داخلي و سازمان يها نامهو توصيه  ها بخشنامهاز  يا مجموعهدرنهايت، گروه تالس       
در بطن شركت پيش بيني و تعريف نموده است كه اين امر به منظور تضمين رعايت قوانين ملي و 

  .1است) اداري(در زمينه پيش گيري از فساد  يالملل نيب
آن در  يها مصداقاز تعهدات يك شركت تجاري در حوزه اخالق و  يا خالصهپس از ارائه       

كنون زمان آن است كه تأثير اخالق را بر روي گروه ديگري از بازيگران روابط بازرگاني و تجاري، ا
نيست بلكه،  يخود هب خوددراينجا التزام به اخالق، . مراودات تجاري، مورد مطالعه قرار دهيم

صورت ترك   است كه در) در چارچوب قوانين خاص(صاحب حرفه خاص، ملزم به رعايت اخالق 
اما چگونه . نظر گرفته شده است و مدني و حتي كيفري براي آنها درضمانت اجراهايي انضباطي  ،آن

  ؟شود يماخالق خود به شكل يك الزام ظاهر 
  
   :اخالق و جرم افشاي پديده. ب

كه برخي صاحبان حرف خاص، در كشور فرانسه  ميا گفتهتر، به اختصار در جايي ديگر پيش      
يفه در چارچوب مجموعه قوانين فرانسوي و اروپايي اين وظ. 2وظيفه اعالم و افشاي جرم را دارند

اگرچه به . براي مبارزه با يك سري جرائم خاص اقتصادي است كه پولشويي يكي از اين جرائم است
ملزم به  3مجموعه قوانين اخالقي داخلي حرفه خود در ...و مثال بانكداران، حسابرسان، وكال عنوان

صورت از نظر انضباطي مسئولند، اما مقنن اين در غير هشدار دادن به مقامات مسئول هستند و
فرانسوي فراتر از آن رفته است و اين گزارش دهي يا اطالع رساني به مقامات مسئول را به صورت 

قانون گذار باز به اين . تعهدي قرار داده است كه ترك فعل آن ضمانت اجرايي حتي كيفري دارد
حتي ظن قوي بر بزهكار بودن فرد را ملزم به افشاي جرم  مرحله اكتفا ننموده است و در شرايطي

صورت خودكار و منظم به سازماني كه در اين زمينه  هافشاي جرم در اين زمينه بايد ب. داند يم
صورتي كه جرم ارتكاب يافته باشد، صاحبان حرف بايد به  در. 4اختصاص داده شده، صورت گيرد
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فشاي جرم، بي نام است و حتي افشاكننده در شرايطي مورد اين گزارش و ا. دادستاني گزارش دهند
  .رديگ ينمنكوهش كيفري قرار 

-و اخالقي جلوه مي) دفع شر(چند ساختار اوليه اين طرح براي جلوگيري از جرم است  هر      
  .نمايد، ولي ساختاري اين چنيني براي دفع شر خود اخالقي نيست

، رديگ يميت تجاري در حقوق كيفري صورت عمل افشاي جرم كه در راستاي اصل شفاف
كه فراتر از هدف اوليه خود پيش رفته و شايد حتي بتوان گفت دچار  رسد يمامروزه به نظر 

دادن اطالعات بر وقوع جرم كه تا ديروز يك وظيفه اخالقي و يا فراتر از آن . استحاله شده است
كه ديگر اخالقي  ديآ يمبه حساب  يا فهيوظحرفه بود، اكنون  انضباطيِ نوشته شده در كد اخالق هر

لذا بايد از خود سوال نماييم كه آيا افشاي جرم و دادن اطالعات . 1صرف نيست و الزامي گشته است
  به صورت منظم و سيستماتيك با دنياي اخالقي سازگار است؟ 

  
   :جرم افشاي با اخالق سازگاري. 1

حرم اسرار مشتري خود است خواست كه اطالعات دار كه ماز يك وكيل يا بانك توان يمچگونه 
سازگاري ميان دادن اطالعات براي پيشگيري از جرم از يك طرف و  ،او را گزارش كند؟ در حقيقت

ء چه گفتيم كه صرف افشا اگر. موضوعي بسيار حساس و شكننده است ،از طرف ديگراخالق تجاري 
آيد، اما ائم اقتصادي در جامعه به حساب مينمودن جرم، اقدامي اخالقي و در جهت پيشگيري از جر

زياد هم اخالقي به چشم «حداقل در برخورد اول ) يا خبرچيني(از طرفي ديگر، اين تكليف آگهي 
حقيقت براي اخالقي كردن دنياي ر براي كشف جرم و د يا لهيوسنمودن جرم  ءاگر افشا. »دآي ينم

گاني، عمل غيراخالقي و نزديك به جاسوسي بازر  در همين حوزه ،عين حال بازرگاني است، در
  گفت كه افشاي جرم در عين حال اخالقي و غيراخالقي است؟  توان يمچگونه پس . كند يمجلوه 

 يا حرفهاخالقي است به عنوان يك تكليف  حالي است كه اين گونه رفتاري كه غير اين در
چند اين عمل در  انكار است كه هرقابل  اما اين يك حقيقت غير. توسط قانونگذار معرفي شده است

و خصوصاً   اخالقي باشد اما براي ديگر افراد جامعه شايد غير) بزه كاران اقتصادي(نظر برخي افراد 
اين صورت ر افشاگر نيز د. نقش تنظيم كنندگي دارد و كامالً نيز اخالقي است ،بازار، افشاي جرم

  .دينما يمنقش اصالح گر را ايفا 

                                                 
 ياز نظر واژه شناختي نيز شايد ديگر نتوان از افشاي جرم سخن گفت و بايد از وظيفه جاسوسي و خبرچين .1
)Dénonciation – délation (صحبت نمود.  
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 اين گونه تعديل كرد كه افشاي جرم، وظيفه و تكليف و  توان يم فرض اول راپيش  ،بنابراين
قانوني است و شايد براي همين باشد كه افشاي  واكنش به جرم و براي جلوگيري از اقدامات غير

 توان يمذكر اين نكته نيز ضروري است كه زماني  ،عالوه برآن. جرم اخالقي و با آن سازگار است
صاحب حرفه خاص . ميان آورد كه قدرت انتخاب براي فرد وجود داشته باشد سخن از اخالق به
ر ، بلكه او ملزم به اجراي آن است، او درديگ ينمآزادانه تصميم ... دار، حسابرس ومانند وكيل، بانك

  .است يا حرفهمسئوليتي كه . حقيقت مسئوليت دارد
و اينكه  1بدون نام ءافشا(كه گفته شد حال، اينگونه افشاگري باتوجه به شرايطي با اين      

نقاط ضعفي دارد كه براي مثال خطر پيش ...) 2در قبال مبلغي پول صورت گيرد تواند يمافشاگري 
  . و حتي در برخي شرايط به پيش فرض وجود جرم مي انجامد دهد يمداوري را افزايش 

هدفي اخالق گرايانه صورت  بابا مطالعه كليات افشاگري جرم، اين صحيح است كه اين عمل       
اما . و به صورت انتزاعي چنين عملي اخالقي است) خالف اقليت بزه كار(و اينكه در كل  رديگ يم
اين حقيقت را نيز پنهان نمود كه در عمل و در عرصه رقابت تجاري، افشاي جرم با  توان ينم

ت بازرگاني براي از بين بردن شرايطي كه گفتيم ساده نخواهد بود و چه بسا به عنوان مثال، شرك
وجهه موجه بازرگان ديگر دست به افشاي بي دليل و بي اساس جرم زند و چه بسا مورد تعقيب 

بنابراين قانونگذار در كشور فرانسه پيش بيني . چنين اقداماتي خود، غيراخالقي است. قرار نگيرد
دام به اطالع رساني غلط نسبت به هاي كيفري را در نظر گرفته كه بي هدف و بي قاعده هر فرد  اق

  . جرمي كه وجود ندارند، ننمايد
   

  :جرم افشاي نمودن اخالقي. 2
را نه  يا ژهيوهاي قانونگذار براي افشاي اطالعات و جرائمي كه بي پايه و اساس است مجازات      

  :رفته استنظر گ در) با ماهيتي كيفري(حتي در قوانين تجاري و مالي  ،تنها در قوانين كيفري
  
  
  

                                                 
  .گيرد يمحمايت از شخص افشاگر صورت  حفظ و تهج دراين عمل منطقي است كه .  1
فردي كه به دادن اطالعاتش «: كه كند يمري فرانسه پيش بيني قانون آيين دادرسي كيف 337 شق دوم از ماده.  2

به عنوان شاهد استماع شود به شرطي كه خالف طرفين يا مدعي  تواند يمتوسط قانون پاداش مالي داده شده است، 
  ».العموم نباشد
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  :افشاگري در فراطا. 2.1
وي . قرباني سوء نيت، دروغ و بدسيرتي خويش باشد تواند يمافشاگر خبرچين  ،در برخي مواقع      

مرتكب جرائمي عليه حقيقت و يا عليه  تواند يمدر عين تعهد و تكليفي كه بر افشاگري دارد، 
قانون  434- 13 ماده (بزه شهادت دروغين  جرائمي كه خالف واقعيت هستند؛. 1شرافت افراد گردد

در مورد جرائم . اندن جملهآ از) فرانسه. ك.ق 322- 14ماده (و اشاعه اطالعات غلط ) كيفري فرانسه
  . نيز اشاره كرد) حق سكوت(به افترا، توهين و نهايتاً حتي شانتاژ  توان يمعليه شرافت انساني 

  
  :افتراآميز افشاگري .2.2

- 10ه ماد. دهد يمديگري از افشاگري بي حدوحصر را نشان  ي گونهگري افتراآميز بزه افشا      
 عليه و گيرد صورت وسيله هر توسط كه افشاگري« : كه دارد يمقانون كيفري فرانسه مقرر  226
 يا اداري قضايي، مجازات شده افشا شخص براي كه باشد امري به افشاگري اين و باشد، خاصي فرد

 موضوعيتي ،كند يم افشا كه آنچه از قسمتي يا و تمام بداند فرد اينكه و باشد رداشتهدرب را انضباطي
 پليس يا و گيرد صورت قضايي مسئول يك به افشاگري اين كه زماني نيست، صحيح و نداشته
 سلسله مسئولين اينكه يا و داشته قضايي تعقيب توانايي كه مسئولي يك يا و قضايي يا اداري
 و زندان سال پنج به بنمايد، تعقيب شده افشا فرد كارفرماي يا و دهند انجام را اقدام اين وي مراتبي

  . خواهدشد محكوم نقدي جريمه يورو 45000ه ب
 وي برائت حكم يا باشد گرديده قطعي كه قضايي تصميم با بايد الزاماً افشاگري بودن واقع غير      
 شده گفته كه آنچه اساساً يا و بوده واقع خالف نكهآ علت به تعقيب عدم قرار اينكه ياو  شود صادر

  .»بود خواهد نباشد، استناد قابل مذكور فرد به
 تواند يم. گونه شكل خاصي نخواهد داشتهيچ رديگ يماين افشاگري كه حالت افترا به خود       

ر، جرم صورت اخي هم شفاهي باشد و هم كتبي، در خفا صورت گرفته باشد و يا در مالعام كه در
نبايد از ياد برد كه عنصر رواني به صورت سوء  ،حالبااين. شود يمتوهين نيز ارتكاب يافته محسوب 

  .نيت براي شكل گيري اين جرم ضروري است
درمورد حقوق كيفري اقتصادي، هرچند كه افشاگر تحت عنوان جرائم مذكور قابل تعقيب و       

بسيار مشكل » ظن و ترديد«عقيب كيفري براي حالت ت  ،مورد ارائه اطالعات پيگيري است، در

                                                 
جهت بيان اين مطلب دراينجا هدف فقط ارائه چندين نمونه به . باشند بسيارندمطرح مياين مورد ر جرائمي كه د .1

   .افشاي بي اساس خطرناك و مضر باشد تواند يماست كه چقدر 
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و به  پردازد يمافشاگر اقتصادي  يقواعد خاصي در مجموعه قوانين ديگر در اين زمينه به يار. است
  :زند يمقانون كيفري تخصيص  226- 10 ماده
قانون  562L- 18مورد سازوكار افشاگري خودكار مظنون به برخي جرائم، همه در ماده  در      

ست كه ا با مطالعه اين ماده آن چه كه بديهي است اين. پولي و مالي فرانسه پيش بيني شده است
چه كيفري و چه حقوقي  - زير بار مسئوليت  تنها راه حل براي شانه خالي نمودن گزارش دهنده از

هرچند كه قابل ذكر است كه اثبات سوء نيت به نظر بسيار مشكل . است» حسن نيت«معيار  - 
لذا اين مسأله كه فرد گزارش دهنده از اين مجموعه سوء استفاده كند قابل تأمل است و . ديمان يم

خالف واقع  تواند يمانديشيد زيرا اينگونه گزارش دهي كه برخي اوقات  يا چارهبايد  رسد يمبه نظر 
  .     2زند يمسرعت و اعتماد حرف اول را  ،باشد، مانند ترمزي خواهد بود در دنيايي كه در آن

سؤال آخر  در اين است كه آيا نظام گزارش دهي خود به يك احساس ناامني در حوزه  بنابراين،     
دنياي  تواند ينماينگونه گزارش دهي، چنانكه رفت،  رسد يماقتصادي و تجاري نمي انجامد؟ به نظر 

  . اخالق تجاري را تنظيم بخشد و از اهداف اوليه خود فاصله بسيار دارد
  

  :دبرآم
به خوبي  است كه در دنياي تجارت وجود داشته و كاركرد آن نيز يا دهيپداخالق تجاري       

طوركامل ترك ه حال حقوق كيفري صحنه را ببا اين. كند يمحضور آن را در محيط بازرگاني توجيه 
ني پايه اخالق بيشتر از پيش، در دنياي اقتصادي و بازرگا ننموده و آنجا كه ضرورت داشته بر

                                                 
براي مبالغ اقدامات مالي كه موضوع گزارش دهي «: كه دارد يمقانوني پولي و مالي فرانسه مقرر  L562-8ماده  . 1

ديران و كارمندان عليه م تواند ينم 226- 14و  226- 13اساس مواد ر هيچگونه تعقيب ب باشد يم L562-2ماده 
حسن نيت اين گزارش را  كه با L562-1سازمان مالي يا عليه هر فرد ديگر كه موظف به گزارش دهي مطابق ماده 

  .»...ترتيب داده اند، صورت گيرد
قانون پولي و مالي در زماني كه گزارش با سوء نيت   L562-8بااينحال درعمل در مواجهه با برخي جرائم، ماده .  2

به همين طريق است . اعمال شود تواند ينماموال غيرمشروع در فعاليت پولشوئي بدست آمده باشد،  يتيا مالكشده و 
كه  كند يم، اينگونه استدالل )02- 84646ش ( 2003دسامبر  3كه شعبه كيفري ديوانعالي كشور فرانسه در رأي 

اموال داشته كه در اراده چرخش آن در نظام لذا مرتكب آگاهي از اصليت نامشروع . جرم پولشوئي، جرمي است ارادي
به گزارش دهي مي پردازد، باز موجود  - بانكدار- اين نيت حتي زماني كه مشاور مالي. مالي نيز اين امر ادامه مي يابد

كه حسن  دهد يمدرحقيقت اينكه تنها مشاور مالي طبق صحبت هاي مشتري گزارش دهد دروغ است و نشان . است
  ].زيرا وي از اصل تحصيل مال آگاه بوده است[د نداشته است نيتي از اول وجو
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بنابراين اخالق، اصلي تنها جرم زدا نيست كه  به واسطه آن بتوان از مسووليت . حضوري فعال دارد
  .برخي مواقع جرم انگار است گريخت، اخالق خود در ها ينظمبي ر در براب
و  ورزند كه گويي مد شده است، بر اخالق گرايي تاكيدهاي بزرگ اكنون، چناناينكه شركت      

. دانسته  از يكديگر پيشي گيرند، بسيار مهم و قابل تحسين است يا ژهيود به مسايل خود را متعه
كه اين خود به تنهايي كافي نيست و گاهي اوقات شايد اين پيشي گرفتن و  رسد يماما به نظر 

اخالقي - نمايش دادن اقدامات صورت گرفته  پيش از آنكه حقيقي و صادقانه باشد، ژستي تجاري
هاي هرچند كه تا همين اندازه گرايش به تهذيب گرايي در شركت .قدير نيستتاست كه قابل 

  ...  است تأملتجاري، قابل 
: افشا كردن جرم به عنوان دومين مساله اخالق كاربردي جاي ترديد را هنوز باقي گذاشته است      

 يها پاسخو  چگونه است كه عمل افشا كردن هم اخالقي و هم غير اخالقي است؟ توجيهات فلسفي
  .گري در اذهان  اخالقي جلوه كندالزم است تا افشا تر قاطعناكافي است و اقدامي  كيفري هنوز
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  .نسخه الكترونيكي ،راي اسالميشو
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  .105- 118ص ،62شماره ، سال هفتادويكم ،مجله حقوقي دادگستري

سال  ،فقه و حقوق، »تجاري و اقتصادي كيفري حقوق و ياحرفه اسرار«) 1387(جعفري، امين،  .4
  .131- 157ص ، شماره چهاردهم ،رمچها

- تازه ،»فرانسه در اقتصادي كيفري حقوق در تجاري شفافيت جايگاه«، )1388(جعفري، امين،  .5
  .219- 233ص، ميزان ،هاي علوم جنايي
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 بر تاكيد با سازي خصوصي جريان در فساد با مبارزه كنوانسيون اجراي« ،)1388( اميرمقامي،  .6
 ،خبرنامه كانون وكالي دادگستري استان اصفهان ،»ساسيا قانون 44 اصل كلي هايسياست

  .56ص ، 40شماره  ،سال چهارم
خبرنامه كانون وكالي  ،»وكال بين روابط در ايحرفه اخالق« ،)1387( ،راهيميوسفي محله، اب .7

  .8ص  ،23شماره ،سال دوم ،دادگستري استان اصفهان
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