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چکیده
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی ،از دیرباز در حقوق کیفری از مساال بحاث برایزیاو باودت اسا
قایونگذار ایران ییو ،تا سال  2931بهطور کلی به جرمایزاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی یپرداخته
بود ولی قایون مجازات اسالمی  2931در مادت  249خود به جرمایزاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی
پرداخته اس ب اوجود ارتباط تنزاتنگ فعالی اشاخاص حقاوقی باا زیااگی افاراد در کیاورشای پییارفته،
بخصوص آلمان ،در این کیور قایون صریحی در مورد مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی وجاود یااارد و
مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمای اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار شستنا برای فالق آمان بار
این میک در سال  1129پیش یویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی تهیه شاات ،ولای شناوز باه
شک قایون در ییامات اس برای روشن شان وضعی مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به
مطالعة تطبیقی دو یظام کیفری ایران و آلمان میپردازیم روش تحقیق از یوع تحلیلی خواشا بود
واژگان کلیدی :مسوولی کیفری ،اشخاص حقوقی ،یظام کیفری ایران ،یظام کیفری آلمان
 2استادیار رشته حقوق داییکات حقوق داییزات آزاد اسالمی واحا تهران مرکوی
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مقدمه
قایونگذار تا قب از تصویب قایون مجازات اسالمی سال  31به صراح بهعنوان یک قاعات کلای باه
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اشارت یکردت بود ،باا ایانحاال ،رگاهشاایی از مساوولی کیفاری
اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران را میتوان در قوایین متفرقه پیاا یماود دلیا عاام اشاارت
میخص قایونگذار را میتوان در لووم وجود عناصر سهگایه تیکی دشنات جرم برای تحقق جارم و
فقاان یظام ضمای اجراشای شمسو با ماشی اشخاص حقوقی و تردیا در تأمین شاف شاای حقاوق
کیفری بهویژت شاف اصالحی مجازاتشا جستجو یمود قایون گذار باه تبعیا از قواعاا سانتی و باا
جاری ساختن اص عمای بودن جرالم یوعاٌ به مسوولی کیفری اشخاص حقیقی مایپاردازد و باه
شمین اعتبار از لووم وجود عما و آگااشی بارای تحقاق جارم صاحب مایکناا قاایونگاذار تنهاا
شهرویاان دارای قوت متفکرت را به خاطر یقض قواعا کیفری قاب سرزیش و اساساٌ اشخاص فاقا قاوت
متفکرت را از شمول مسوولی کیفری خاار مایدایاا و باه شماین اعتباار جناون و صا ر را ماای
مسوولی کیفری تلقی میکنا ،شر چنا عم ارتکابی توسط آیان را جرم تلقی میکنا (دکتار علای
آزمایش ،تقریرات درس حقوق کیفری عمومی)58-58 ،
در مورد ماشی اشخاص حقوقی چهار یظریه معروف یظریه مجازی ،یظریه امتیاز ،یظریه مالکی
اعتباری و یظریه تعلق اموال شخص حقوقی به اشخاص حقیقی تیکی دشناات آن ارالاه شاات و باه
اعتبار عام وجود واقعی شخص حقوقی و اینکه اشخاص موبور یمیتواینا موضوع حق و تکلیف قرار
گیریا و شخصی فقط یاشر به اشخاص حقیقی اس و قایونگذار فقاط از بااب امتیاازی کاه بارای
اشخاص حقوقی قال شات لفظ شخصی را در مورد آیان بهکار میرود و تنها ایسان میتوایا صاحب
حق شود با فرض مسوولی کیفری اشخاص حقوقی مخالف کردتایا ولی یظریه واقعی یا ارگاییاک
برای اشخاص حقوقی وجودی واقعی قال اس و بر این اعتقاد اس که ماشیا وجاودی اشاخاص
حقوقی وابسته به شناسایی آنشا از طرف دول ییس و شخصی اشخاص حقوقی مجازی ییس و
واقعی دارد و به اعتبار عام دیزری موجودی پیاا یمیکنا (صایعی )838-835 :2959 ،احتماا ا
قایویزذار آلمان ییو به تأسی از یظریه مخالفان تاکنون از به رسمی شناختن مسوولی کیفری برای
اشخاص حقوقی خودداری کردت اس ولی قایون-گذار ایران با پذیرش فارض عنصار روایای ییاابتی
برای آیان مسوولی کیفری پیش بینی کردت اس به تعبیار برخای «مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی پس از سالشا جاال فکری بین طرفااران و مخالفان ،متأثر از دیاگات جرمیناسان اثبااتزرا،
مورد قبول واق شات اس » (فر اللهی)442 :2939 ،
فارغ از حکم قایون ییو بایا گف امکان وجود عنصر روایی ،صرفیظر از این که در قالب عما یاا
غیر عما باشا ،در شخص حقوقی وجود یاارد و پیشبینی مسوولی کیفری بارای اشاخاص موباور
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ییو ماشی امر را ت ییر یمیدشا به عبارت دیزر ،این که قاایونگاذار قابالا بارای اشاخاص حقاوقی
مسوولی کیفری پیشبینی یکردت بودت ولی در مادت  249قایون مجازات اسالمی سال  31بالصراحه
به این مطلب پرداخته اس به این معنی ییس که در دورت جایا قایونگذاری ،قایون گذار باه ایان
یتیجه رسیات اس که اشخاص حقوقی شم میتواینا دارای عنصر روایی باشنا ،بلکه واقعیات زیاگی
اجتماعی به تاریج قایون گذار را به این مسیر رشنمون ساخته اس که در دییاای اماروزی اشاخاص
حقوقی ،که بر تمامی جنبهشای زیاگی ایسایی سیطرت ایااختهایا ،بایا در قبال منافعی کاه تحصای
مییماینا یا در برابر اعمالی که به قصا تحصی منفع ایجام میدشنا مسوولی ییو داشته باشنا و
فرض عام مسوولی آیان با واقعیات زیاگی اجتماعی امروزی مطابق یاارد اگر قرار اسا شاخص
حقوقی در جامعه از حقوقی برخوردار باشا 2بعا دیزر این امر داشتن مسوولی اس و قاایون گاذار
ییو با لحاظ شمین واقعیات اجتمااعی و حقاوقی در قاایون مجاازات اساالمی ساال  31بارای آیاان
مسوولی کیفری پیش بینی یمودت اس و مسوله عنصار روایای را ییاو یاه یاا ر باه خاود شاخص
حقوقی ،بلکه یا ر به گردایناگان شخص موبور به عنوان قوت متفکرت شاخص حقاوقی دایساته و باه
اعتبار موبور شم برای شخص حقیقی و شم برای شخص حقوقی مسوولی کیفاری پایشبینای و در
قسم اخیر مواد  111و  9249به این مطلب تصریح یمودت اس به این اعتبار میتوان گف «علا
اصلی تحمی مسوولی ییابتی به اشخاص ،اعام ِ از حقیقی و حقوقی ،و یفه محتوم آیان در اعماال
یظارت بر عوام خود و پیایزیری از رخاادشای یاگوار و حوادث تلخ اس حال اگار باین تقااصیر
ایان اشا خاص در ایجاام و ایف یظارتی و شاایتی و ایجام تخلف از ساوی یمایناات ،رابطاه ساببی
برقرار باشاا ،از عنصر روایی زم برای سرزیش شان برخوردار خواشنا باود (شریفی -حبیب زادت -
عیسایی تفرشی -فرجیشا )89 :2931 ،باه شماین اعتباار شاعبه  2199دادگاات کیفاری تهاران در
پرویاتای مایر عام شرک بهکار ایجام و داییکات داروسازی داییزات علوم پوشکی شاهیا بهیاتی
را به اعتبار تقصیر مربوط به عام یصب چراغ روشنایی در مسیر عبور دریچه مجرای فاضالب که باه
واسطه آن شاکی در دریچه موبور افتادت و مصاوم شات اس را به اساتناد گاواشی گواشاان ،یظریاه
پوشکی قایویی ،گوارش کارشناسان رسمی دادگستری و جواز تاردد شااکی در محا و عاام یصاب

 2طبق مادت  855قایون تجارت «شخص حقوقی میتوایا دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قایون بارای افاراد قالا
اس مزر حقوق و و الفی که بالطبیعه فقط ایسان ممکن اس دارای آن باشا ماینا حقاوق و و االف اباوت – بناوت و
امثال ذلک »
 1درصورتی که شخص حقوقی براساس مادت ( )249این قایون مسؤول شناخته شود ،این امار ماای از مجاازات شاخص
حقیقی ییس
 9مسؤولی کیفری اشخاص حقوقی مای مسؤولی اشخاص حقیقی مرتکب جرم ییس
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چراغ روشنایی مقصر تلقی و شر کاام از آیان را به مقاار  41%مسوول پرداخ دیاه و آرش متعلقاه
بر شاکی دایسته و حکم بر محکومی آیان صادر کردت اس
فرض مسوولی کیفری اشخاص حقوقی یاوعی اشمیا دادن باه حقاوق شاهرویاان در مقابا
استیالی اشخاص حقوقی بر زیاگی شهرویاان به اعتبار ییاز آیان به عملکرد اشخاص موبور اس به
ان اعتبار میتوان گف «مسوولی کیفری اشخاص حقوقی قاادر باه ایعکااس ارزش حیاات بیار و
پییزیری از قت و صامات بایی توسط اشخاص حقوقی از طریق مجاازات آیاان اسا » (حسانی،
)211 :2931
«مفهوم مسوولی محاود اشخاص حقوقی ممکن اسا باهعناوان یاک روش یسابتاٌ جایاا در
مقایسه با قوایین سنتی موجود مورد پذیرش قرار گیرد تازگی آن از این جه اس که باتوجاه باه
ت ییرات متعادی که اشخاص حقوقی از حیث یوع یقش ایفا شات در جامعه پیاا میکننا در زیاگی
روزمرت ما مفهوم جایای پیاا کردتایا به طور مستقیم یا غیرمستقیم ما سهامااران اشخاص حقوقی
شاتایم زیان-شای یاشی از فعالی شایی که اشخاص حقوقی ایجاد میکننا مایتوایناا آثاار بسایار
بورگی به دیبال داشته باشا »
(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY INTERNATIONAL PERSPECTIVE,
)shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/107447/11/11_chapter%204.pdf

در ارتباط با ایراد عام امکان پیشبینی مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی بایا گف اساساٌ
قرار ییس که شرالط مسوولی کیفری در مورد اشخاص حقوقی و ییو ضمای اجراشای قاب اعمال
در مورد آیان دقیقاٌ میابه شرالطی باشا که برای اشخاص حقیقی مقرر اسا بناباه جهاات موباور،
قایون مجازات اسالمی بنای جرم ایزاری برای اشخاص حقاوقی را اتخااذ تصامیم از طارف یمایناات
شخص حقوقی برای شخص حقوقی قرار دادت و به این اعتبار میتوان گفا عنصار روایای و ماادی
شخص حقیقی تصمیم گیر از جایب شخص حقوقی را مستوجب دو یوع مسوولی کیفاری دایساته
اس در واق «با توجه به این که باه موجاب ماادت  853قاایون تجاارت ،تصامیم گیریاات شاخص
حقوقی ،اشخاص حقیقی تصمیم گیریات برای آن شستنا مجازات واقعای متوجاه آنشاا مایشاود»
(سلطایی)13 :2932 ،
این بحث یه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق کیورشای دیزر ازجمله آلمان ییو مطرح بودت و
شر چنا در یظام حقوقی آلمان شنوز قایویی که به صراح به مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی
اشارت یمودت باشا وجود یاارد و « حقوق کیفری آلمان در مقاب فرض مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی مقاوم کردت اس » ( )Mehta, 2009: 21ولی این امر به معنی عام طرح بحث مسوولی
کیفری اشخاص حقوقی یا عام پیشبینی مجازات برای اشخاص موبور ییس و یظام حقوق کیفاری
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آلمان در قالب قایون جرالم اداری 2اقاام به تحمی مجازات از یوع جوای یقای به مجازات اشاخاص
حقوقی و مصادرت سود حاص از فعالی مجرمایه میپردازد و بهلحاظ ارتباط گساتردت تجااری باین
ایران و آلمان بررسی وضعی در دو کیور موبور حالو اشمی اس
1
در سال  1129وزیر دادگستری ایالا «وسا فاالیای رایان شامالی» ،بناام «تومااس کاوت
شاتی» 9اولین پیشیویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی 4آلمان را اراله یمود از آن زمان،
اگرچه ییاز به وجود قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان به یحو فیردتای مورد بحاث
قرار گرفته ،ولی شنوز قایون موبور به تصویب یرسیات اس در مقاب  ،تقریباا شمه دیزار دولا شاای
عضو اتحادیه اروپا ،شمینطور سولیس و یروژ ،دارای قوایین مرباوط باه مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی شستنا با اینحال ،متعاقب وقای متعادی که طی سالشای اخیر اتفاق افتادت اس  ،از جمله
رسوالی اخیر فولکس واگن در تولیا اتومبی شای با موتور دیولی با توریق مستقیم توربو شارژ 8که با
شاف فعال سازی برخی کنترلشای مربوط به رشا سازی گاز صاورت گرفتاه باود 8و تاالش یااموفق
پورشه در برعهات گرفتن مسوولی کنترل شرک فولکس واگن در سال  ،1115که در شر دو ماورد
روشن یبود که آیا میتوان برای اشخاص مسوولی کیفری در یظر گرفته و در صورت مثبا باودن
پاسخ محاودت آن چقار میباشا ،بحث دوبارت بهطور کام جریان پیاا کردت اس اکنون ،این بحث
مطرح اس که آیا پیش بینی حکم کلی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران درس
بودت و می توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم ماؤثر باشاا تصاویب قاایون
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان میتوایا به مبارزت با جرالم اشخاص حقوقی و جرالم یقه
سفیا از بعا چیمایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا آیا شرط محکومیا
شخص حقوقی محکومی شخص حقیقی اس شخص حقوقی در مقام دفاع چه دفاعی را میتوایا
اراله یمایا به یظر میرسا باتوجه به رشا روز افوون فعالی اشخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط
تنزاتنگ آن با زیاگی افراد پیش بینی ضمای اجراشای جوایی در این زمینه مایتوایاا ماؤثر واقا
شود شرچنا در کتب حقوق کیفری عمومی کلیاتی به اختصار در مورد مسوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی یزاشته شات اس ولی مقاله حاضر را میتوان در یوع خود اولاین مقالاهای تلقای کارد کاه
1. Ordnungswidrigkeitengesetz
2. North Rhine Westphalia
3. Thomas Kutschaty
4. Verbandsstrafgesetzbuch
5. turbocharged direct injection (TDI) diesel engines
 8شرک فولکس واگن یک یرم افوار در بعضی مالشای دیولی یصب کردت بود که در شنزام ایستایی مقاااری کمتار از
حا متوسط گاز منواکسیا کربن خار شود که در ایاازت گیری تأثیر داشته باشاا و کمتار ییاان دشاا ولای در شنزاام
حرک مقاار زیادتری خار شود این یک تقلب بود و بخاطر این تقلب فولکس واگن میلیاردشا د ر جریمه داد
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باتوجه به جهات مختلف بحث به بررسی ابعاد مختلف مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران و
آلمان می پردازد و تطبیق آن با یظام کیفری آلمان می توایا به غنای بحاث بیافوایاا بارای بررسای
دقیق تر موضوع ،شرایط مسوولی کیفری اشخاص حقوقی را در ایران و آلمان ماورد بررسای قارار
میدشیم
الف) مفهوم مسئولیت کیفری
برای تبیین بهتر مطلب زم اس مسال مربوط به مسوولی کیفری را به تفصای در ماورد اشاخاص
حقیقی و حقوقی بررسی کنیم
 -1در مورد اشخاص حقیقی
مسوولی کیفری را به «الوام شخص به پاسخگویی در مقاب عم مجرمایه» تعبیر مایکنناا (بااشری،
 )298 :2934این تعریف مورد ایتقاد قرار گرفته اس مبنای ایتقاد این اسا کاه «الاوام در صاورتی
معنی دارد که شخص قادر به پاسخگویی باشا و در موردی کاه شاخص قاادر باه پاساخگاویی یباشاا
صحب کردن از الوام فاقا توجیه اس به این اعتبار مسوولی کیفری عبارت اس از توایاایی شاخص
به پاسخگویی در مقاب عم مجرمایاه » (آزماایش ،تقریارات درس حقاوق کیفاری عماومی-2935 ،
 )2933با این کیفی میتاوان گفا چاون مساوولی کیفاری یاا ر باه افارادی اسا کاه توایاایی
پاسخگویی در مقاب عم مجرمایه را داشته باشنا میتوان آن را به توایایی و الاوام باه پاساخگاویی در
مقاب عم مجرمایه تعبیر یمود باین توضیح که بعا از احراز توایاایی ،شاخص ملاوم باه پاساخگاویی
اس به یظر برخی «منظور از این تعریف آن اس که شاخص برخاوردار از یاوعی وضاعی و صافتی
خاص اس که که به موجب آن قابلی مییابا تا بار تبعات جوایی رفتار مجرمایه خود را تحم کناا»
(میرسعیای)19 :2959 ،
«چنا دشة گذشته شاشا ت ییر قاب توجهی در مورد شیوة فهام مساوولی و تحقیاق در ماورد آن
بودت اس به جای تمرکو بر آیچه که به یحو ایحصاری مسوول بودن تلقای مایشاود ،یظریاه پاردازان
اخالقی و حقوقی به یحو فوایناتای به آیچه کاه ایساان را مساوول مایساازد عالقاه مناا شااتایاا »
( )Watkins, 2006, 593-608در حقوق آمریکا اعتقاد بر این اسا کاه «باین مساوولی کیفاری و
اشلی شخص برای حضور در فراینا عاال کیفری تفاوت مفهومی وجود دارد اشلی فقط باه توایاایی
فعلی متهم به دفاع و فهام فرایناای کاه وی درگیار آن اسا یاا مجاازات اشاارت دارد ،در حاالیکاه
مسوولی کیفری فقط به حال ذشنی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشارت دارد از این رو ممکن اسا
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شخصی از اشلی زم برای حضور در محاکمه برخوردار باشا ولای از یظار کیفاری مساوول شاناخته
ییود » ()Podger & Henning& Tasliz & Garcia, 2013, 452
مسوولی کیفری شم از حیث مبایی و شم از حیث ارکان با مساوولی ماایی و ایتظاامی متفااوت
اس و «تفاوت آن شا در این اس کاه در مساوولی ماایی ییاازی باه احاراز عماا مرتکاب ییسا »
( )Laing, 1994: 57-80شر چنا در حقوق کیفری ییو در برخی ماوارد قاایونگاذار اساتثنالاٌ برخای
اعمال غیرعمای را جرم تلقی کردت ولی با لحاظ اص عمای بودن جرالم ،اعمال تنها در صورتی جارم
شستنا که عمااٌ ارتکاب یافتاه باشانا و شرگویاه ایاراد خساارت اعام از عماای و غیرعماای موجاب
مسوولی اس در مسوولی کیفری ضمای اجرا صاب ة اخالقای دارد و از اوصااف و ویژگایشاای آن
میتوان به رسوا کنناگی ،ایتقام جویی و زجرآوری اشارت یمود ولی در مسوولی مایی شخص ملوم باه
ایفای تعها یا جبران خسارت یا عام ایجام امری میشود و ضامای اجراشاای ایتظاامی ییاو یاا ر باه
تنبیهات اداری شام من از ارتقای درجه یا پایه یا گروت یا تنوی آنشا و ایفصال موق یا دالم یا کسار
حقوق اس
مسوولی کیفری شرط تحمی مجازات اس و باون احاراز آن یمایتاوان کسای را باه مجاازات
محکوم یمود مادت  28قایون جوای آلمان ییو قصا را یکی از مباایی مساوولی کیفاری تلقای و مقارر
داشته «جو در مواردی که قایون صراحتاٌ مسامحه را بهعناوان مبناای مساوولی کیفاری تلقای کاردت
اس  ،تنها رفتار عمای میتوایا موجب مسوولی کیفری شود » چون فرض بار ایان اسا کاه فقاط
رفتار عمای میتوایا به یظم عمومی جامعه که مبنای جرم ایزاری اعماال اسا صاامه وارد کناا در
آلمان ییو «اص تقصیر 2از طرف دادگات قایون اساسی بهعنوان اص اساسای مساوولی کیفاری تلقای
شات اس » ( )Esakov: 2010, 173-192و به شماین اعتباار اسا کاه «در آلماان فقاط اشاخاص
حقیقی از یظر کیفری مسوول شناخته میشویا » ()Beck, 2010: 1093-113
 -2در مورد اشخاص حقوقی
قایون جوای آلمان در مورد اشخاص حقوقی به مسوولی کیفری اشارتای یکردت و فقاط قاایون جارالم
اداری اجازت تحمی جوای یقای در مورد اشخاص حقاوقی را دادت اسا از جها مباایی مساوولی
کیفری ییو تفاوتی بین یظام حقوقی دو کیور ایران و آلمان میاشات یمیشود و تفااوت فقاط در ماورد
سن شروع مسوولی کیفری اس که طبق ماادت  23قاایون جاوای آلماان کودکاان زیار  24ساال از
مسوولی کیفری مبرا شستنا یاگفته پیااس که قصا یا مسامحه فقط یا ر به اشخاص حقیقی اسا
و در مورد اشخاص حقوقی یمیتوان از چنین مفاشیمی استفادت یمود و «اشخاص حقاوقی یمایتوایناا
1. Schuldprinzip
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قصا و ارادتای مستق از قصا و ارادت افراد و اعضاء خود داشته باشنا » (صایعی )833 :2951 ،ولی به
یظر میرسا این سخن ،مربوط به زمایی باود کاه اشاخاص حقاوقی موجودشاایی ایتواعای شاناخته
میشایا و ارتکاب رکنشای مادی و روایی جرم از سوی آنشا یا ممکان ماییماود اماا اماروز ،ایان
اشخاص ،موجودشایی واقعی تلقی ،و برپایه ساز و کارشای مختلفی توانمناا باه ارتکااب جارمشاای
عمای و غیر عمایایا مسؤولی سازمایی که مورد اقبال یظامشای حقوقی امروزین قرار گرفته ،این
امکان را فراشم ساخته ،تا اشخاص حقوقی مستق از اعضای خود ،قصا و ارادت داشته باشنا
در سال  1111کمیسیون اصالح قوایین آلمان مسوول ارزیابی ضرورت مسوولی کیفری اشاخاص
حقوقی در آلمان شا و اعالم داش که شیچگویه مقاررات فراملای کاه بار اسااس آن تصاویب چناین
قوایینی الوامی باشا وجود یاارد مخالفین ایجاد مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی در ماورد
ضرورت چنین مسوولیتی تردیا داریا باه یظار خیلای از مخاالفین ،پییازیری از بوشکااری اشاخاص
حقوقی در شر موردی امکان پذیر ییس به یظر این دسته ،ضمای اجرای زم برای تخلفاات صاورت
گرفته از طرف اشخاص حقوقی یا اعضای آنشا در حقوق آلمان و اساساٌ در قاایون جارالم اداری وجاود
دارد و شرگویه یقصی را میتوان با اصالح یا ت ییر قایون موباور برطارف یماود باهعاالوت ،پییازیری از
جرالم اشخاص حقوقی با مصادرت ،یه فقط سود خالص بلکاه ،کا درآماا یاخاالص 2حاصا از تخلاف
امکان پذیر اس
در مقاب  ،طرفااران مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اساتا ل مایکنناا کاه تحمیا ضامای
اجراشای کیفری در اشخاص حقوقی (به جای جریمهشای اداری) میتوایا آثار بازداریااگی مثبا تاری
داشته باشا استا ل دیزری که در راستای مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی صاورت مایگیارد آن
اس که به موجب حقوق آلمان مسوولی یک شخص حقیقی به موقعی اقتصاادی وی بساتزی دارد
استا ل طرفااران مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی آن اسا کاه در بییاتر ماوارد مجاازات شایچ
ارتباطی با امتیاز اقتصادی کسب شات توسط شخص حقوقی منتف از جرم یا اقاام مربوطه یاارد ایان
امر در مورد شخص حقیقی محکوم به زیاان بییتر صاق میکنا ،چون یمیتوان زیااان را باا جریماه
تحمی شات به شخص حقوقی مقایسه یمود
(Jamie
Nowak,
Corporate
criminal
liability
in
Germany,
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate)criminal-liability-in-germany.

شمچنان که گفته شا ،قایونگذار ایران تا سال  2931که در مادت  249قایون مجازات اساالمی باه
بیان حکم کلی در مورد مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی پرداخا فقاط باهصاورت ماوردی باه
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی پرداخته بود به یظر برخی از حقوقاایان «طب فرد ماارایاه قاوایین
1. Bruttoprinzip

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ...

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

88

کیفری مای از آن بودت اس که تکالیف مقرر در قایون به گروت یا جم واحای تساری پیااا کناا»
(اردبیلی )13 :2934 ،با اینحال ،در برخی موارد به مسوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی اشاارت شاات
بود 2
در برخی موارد ییو علی رغم تصریح به اشاخاص حقاوقی ،مساوولی متوجاه یمایناات شاخص
حقوقی شات اس اشم قوایین قب و بعا از ایقالب که در آنشا مساوولی و کیفار جارالم اشاخاص
حقوقی متوجه اشخاص حقیقی شات اس از جملاة آنشاا ماواد  23و  11قاایون جارالم رایایاهای
مصوب  2955و مادت  83قایون مبارزت با قاچاق کا و ارز مصوب سال  2931اس
در قایون مجازات اسالمی سال  31قایونگذار رویکرد خود را ت ییر دادت و در مادت  249میخصاا
به عنوان یک قاعات کلی به مسوولی کیفری اشاخاص حقاوقی و ییاو مساوولی کیفاری اشاخاص
حقیقی ادارت کننات شخص حقوقی تصریح یمودت اس به این ترتیب قایونگاذار بار ایان یظار کاه
شخص حقوقی یمیتوایا مرتکب جرم شود خط بطالن کییات اس طبق مادت موبور «در مسؤولی
کیفری اص بر مسؤولی شخص حقیقی اس و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولی کیفری
اس که یماینات قایویی شخص حقوقی به یام یا در راستای مناف آن مرتکب جرمی شود مسؤولی
کیفری اشخاص حقوقی مای مسؤولی اشاخاص حقیقای مرتکاب جارم ییسا » بار ایان اسااس
قایونگذار دو شرط را برای احراز ایتساب عم به شخص حقوقی و مسوولی کیفری آن مورد توجه
قرار دادت اس :
الف) نمایندة قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
منظور از یمایناة قایویی شخص یا اشخاصی شستنا که مسوولی ادارة شخص حقاوقی را بار عهاات
داریا بنابراین ،مایری که فاقا اختیار تصمیمگیری باشا و بازرس و یا ر شرک یمایتوایناا بارای

 -2 2طبق مادت  284قایون مالیاتشای مستقیم «شر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قایون مکلاف باه وصاول
و ایصال مالیات مودیان دیزر میباشا در صورت تخلف از ایجام و ایف مقررت با مؤدی متضاامناٌ مساوول پرداخا مالیاات و
زیان دیکرد متعلق بودت و میمول جریمه مقررت ییو خواشا بود »
 -1قایون تجارت در بعضی از ماواد خاود از مجاازات شارک شاا یاام باردت اسا چنایچاه در ماادت  111ق موباور از
محکومی شرک به جوای یقای صحب شات اس .
 -9مادت  4قایون مقررات امور پوشکی و دارویی و ماواد خاوردیی و آشاامیایی مصاوب  13خارداد  2919از تعطیلای
موسسه بعنوان ضمای اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد یمودت اس
 -4مادت  23قایون تعویرات حکومتی مصوب  19اسفنا  2983مجما تیاخیص مصالح یظاام ییاو از اخاذ جریماه
بعنوان کیفر شخص حقوقی صحب یمودت اس .
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شخص حقوقی مسوولی کیفری ایجاد یماینا  2باه ایان ترتیاب ،در صاورتیکاه شیاأت ماایرت یاا
مایرعام به یام شرک اقاام به ارتکاب عم مجرمایه کردت باشنا شم باه اعتباار شاخص حقیقای
بودن و شم به اعتبار یمایناة شخص حقوقی مرتکب عم مجرمایه شاتایاا و بناباه تصاریح قسام
اخیر مادت  249و مادت  11ق م آ مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی ماای مساوولی اشاخاص
حقیقی مرتکب جرم یخواشا بود باتوجه به این که قایونگذار باه ایان مطلاب در ماادة  11تصاریح
کردت بود اشارة مجاد به آن در قسم اخیر مادة  249فاقا توجیه اسا بارای مثاال ،اگار شیاأت
مایرت یا مایرعام به یام شخص حقوقی اقاام به کالشبرداری یمایناا شام شخصااٌ از یظار کیفاری
پاسخ گو خواشنا بود و شم به عنوان یماینات شخص حقوقی دلی ایان امار آن اسا کاه او ا قاوت
متفکرت شخص حقوقی شخص حقیقی اس و دوم آن که شاخص حقیقای یتوایاا در پناات ایتسااب
مسوولی کیفری به شخص حقوقی به راحتی اقاام به ارتکاب جارم یمایاا و از مساوولی کیفاری
رشایی یابا لذا ،به یظر میرسا اساساٌ شر دو ضابطه موضاوع ماادت  249یهایتااٌ متضامن بیاان یاک
مطلب شستنا و آن عبارت اس از ایتفاع شخص حقوقی از ارتکااب عما مجرمایاه ولای باه یظار
میرسا در کلیه مواردی که جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب مییابا یمایتاوان گفا کاه الوامااٌ
مناف آن ییو متوجه شخص حقوقی میشود برای مثال ،در فرضی که شرک اراله دشناات خاامات
رایایه ای اقاام به تولیا سی دیشای مستهجن یمودت و آنشا را در اختیار کارمنا خاماتی خود قرار
دشا که جه تأمین بخش از شوینهشای زیاگی خود اقاام به فاروش سای دیشاا و کساب درآماا
یمایا ،شرچنا جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب یافته ولی در راستای منااف شارک موباور یباودت
اس
شمچنین یبایا تصور یمود که در کلیة مواردی که جرم بنام شاخص حقاوقی ارتکااب ماییاباا
مسوولی کیفری متوجه شخص حقوقی خواشا بود ،بلکه مسوولی کیفری عما ارتکاابی تنهاا در
صورتی متوجه شخص حقوقی خواشا بود که عم توسط یمایناة قاایویی شاخص حقاوقی ارتکااب
یابا منظور از یماینات قایویی فرد یا افرادی اس که طبق اساسنامه شخص حقوقی اختیاار تصامیم
گیری داشته باشنا مایر شخص حقوقی ییو طباق مقاررات قاایون تجاارت و در حااود اختیاارات
تفویضی از طرف شیأت مایرت شرک یماینات شخص حقوقی شاناخته مایشاود بارای مثاال ،اگار
مایرعام شرک به صورت مخفیایه و باون شماشنزی با اعضای شیأت مایرت اقاام باه کالشبارداری
یمودت و مناف حاصله را از آن خود یمایا یا در شمان مثال شرک اراله دشناة خاامات رایایاهای در
صورتیکه مایرعام به صورت مخفیایه و باون شماشنزی اقااام باه تولیاا و توزیا سای دیشاای
مستهجن یمایا و شاف وی از تسمیة سی دیشا به یام شرک کسب اعتماد و ایجاد اطمینان خاطر
 2شر چنا به یظر میرسا تفویض اختیار به مایرعام یافی اختیار خود شیأت مایرت در اتخاذ تصمیم یخواشا بود
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در میتریان باشا در اینجا یمیتوان گف جرم بنام شخص حقوقی ارتکاب یافتاه اسا بناابراین،
منظور قایونگذار ،ارتکاب عم مجرمایه بنام شخص حقوقی و توسط یمایناة تصامیم گیار شاخص
حقوقی اس
ب) نمایندة قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
شمانگویه که توضیح دادت شا اساساٌ و جو در موارد استثنایی وقتی که یمایناة شخص حقوقی بناام
شخص حقوقی مرتکب عم مجرمایه مایشاود در راساتای منااف شاخص حقاوقی مرتکاب جارم
میشود منظور قایونگذار از عبارت «در راستای مناف شخص حقوقی» آن اس که اگر منفعتای از
عم مجرمایه حاص شود متوجه شخص حقوقی شود ،ولی شرط تحقق مساوولی کیفاری ایتفااع
یخواشا بود و ممکن اس به تصور ایتفاع عملی ایجام یابا ولی از عم موبور زیاان متوجاه شاخص
حقوقی شود و یا حتی از ابتاا معلوم باشا که از عم موبور فقط زیان متوجه شخص حقوقی خواشا
شا بنابراین ،اگر یمایناة شخص حقوقی احساس کنا که در اثر ارتکاب جرم منافعی عایاا شاخص
حقوقی خواشا شا ولی در عم در اثر اقاام ایجام شات فقط زیان متوجه شخص حقوقی شود ماای
از تحقق جرم یخواشا بود برای مثال ،اگر سی دیشای مستهجن بالفاصاله بعاا از تولیاا و قبا از
توزی کیف و توقیف و معاوم شویا یتیجة عم ارتکابی چیاوی جاو ضارر بارای شاخص حقاوقی
یخواشا بود شعبه  2199دادگات کیفری دو تهران در پرویاات ای 2ماایر عاما و مؤسساه فرشنزای
شنری یقش پرایتو را به استا ل آن که مایر عام به یام شاخص حقاوقی و در راساتای منااف آن
مرتکب جرم شات ،به اتهام صاور چک پرداخ ییات محکوم کردت اس با این کیفی بایاا گفا
حکم مادت  25قایون صاور چک که بهموجب آن در فرض صااور چاک پرداخا ییاات مساوولی
کیفری متوجه مایر عام و مسوولی تضامنی مربوط به پرداخ وجه چک بر عهات ماایر عاما و
شخص حقوقی گذاشته شات اس در قسم مربوط به ایحصار مسوولی کیفری به مایر عام بایا
در کنار مادت  11و  249قایون مجازات اسالمی مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیزر ،صادر کننات و
شخص حقوقی شر دو شم مسوولی کیفری و شم مسوولی مایی خواشنا داش
مسألهای که بایا در اینجا به آن پرداخته شود بحث مسوولی کیفری اشخاص دیزار در عما
مجرمایة ارتکابی بنام یا در راستای مناف شخص حقوقی توساط شاخص حقیقای اسا شار چناا
قایونگذار در مادة  11تصریح کردت که «این امر مای از مجازات شخص حقیقای ییسا » و ممکان
اس چنین تصور شود که منظور قایون گذار از عبارت موبور فقط یماینااة قاایویی شاخص حقاوقی
اس ولی باتوجه به عبارت «مسؤولی کیفری اشخاص حقاوقی ماای مساؤولی اشاخاص حقیقای
 2دادیامه شمارت  3813331231511825مورخ 2938/18/18

85

منصور رحمدل

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

مرتکب جرم ییس » معلوم میشود که منظور قایونگذار آن اس که کلیة اشخاص حقیقی دخیا
در ارتکاب عم مجرمایه ،اعم از این که یماینات قایویی باشنا یا یه ،یسب به عم مجرمایه ارتکاابی
مسوولی کیفری خواشنا داش گفته میشود که «قایونگذار ایران در ماادت  249از یظریاه «م او
متفکر» در مسوولی کیفری پیروی کردت و پذیرش این یظریه دایرت مساوولی کیفااری اشااخاص
حقاوقی را محااود مایکناا؛ زیارا تنهاا جرایمی که توسط یماینات قایویی ایجاام مایشاود ،قابا
ایتسااب به شخص حقوقی اس » (موسوی مجاب و رفی زادت )289 :2934 ،بهیظر میرساا یظریاة
موبور ،قال به ایتساب مسؤولی شخص حقوقی از طریق ماایران عاالی رتباه اسا و یاه ماایران
میایی حال آنکه به یظر میرسا مادة  ،249بین سلسله مرتبهیِ مایران ،قالا باه تفکیاک ییاات
اس و منظور مادت موبور شر فردی اس که بهعنوان یماینات شخص حقوقی شناخته میشود اعم از
آن که مایر عالی رتبه باشا یا میایی در ارتباط با اشخاص حقوقی در حال تصفیه ییو میتوان قالا
به مسوولی کیفری شا شر چنا «لووم بقای شخصی حقوقی آنشا به موجاب مااادت  208قاایون
تجارت اصالحی ،شیچزات دلی بر تساوی شخصی حقوقی اشخاص در حاال تصافیه باا شخصای
حقوقی قب از دورت تصفیه یخواشا بود اما این مساأله باعاث یخواشااا شاا در ایتسااب مساوولی
کیفری به اشاخاص حقاوقی در حااال تصاافیه ایاارادی مطاارح گاردد ،چارا کاه ایان شخصای
استثنایی اشخاص حقوقی در حال تصاافیه ،صاارفاا از حیااث حقاوق و تکاالیف ماایران تصافیه و
مایران شارک و شمچناین رویاا پرداخا دیاون و وصول مطالبات واجا اشمی باودت و از یقطاه
یظر مسوولی کیفری مؤثر یخواشا بود» (قناد-اکبری)43 :2934 ،
طبق مادة  834قایون آلین دادرسی کیفری سال « 2939در صورتی که شاخص حقاوقی دارای
شعب یا واحاشای زیرمجموعه متعاد باشا ،مسؤولی کیفری تنها متوجه شعبه یا واحای اس کاه
جرم منتسب به آن اس در صورتی که شعبه یا واحا زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکوی اصالی
شخص حقوقی اقاام کنا ،مسؤولی کیفری متوجه مرکوی اصلی شخص حقوقی ییو میباشا »
«در آلمان اشخاص حقوقی با مسوولی کیفری مواجه یمیشویا ،بلکه اشخاص حقیقی یمایناات
اشخاص حقوقی از حیث کیفری قابا تعقیاب شساتنا » ( )PARASCHIV, 2013: 100-105و
«مفهوم مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی در آلمان مفهوم غریبی اس » ( Robbers, 2001:
.)649-669
شر چنا به یظر برخی «مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان از ابتاای امر وجود یااشاته
و در حال حاضر شم وجود یاارد و باون شیچ تعجبی وجاود یخواشاا داشا »Dubber, 2017: ( ،
 )13با اینحال ،از یظر تاریخی ،در آلمان مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی باه طاور کاما رد ییاات
اس آنشایی که به تاریخ حقوق آلمان با دق بییتری یزات میکننا به ایان یکتاه توجاه داریاا کاه
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تاریخ یمیتوایا گویای شمه واقعیات باشا ،چاون مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی در برشاه ای از
تاریخ در آلمان وجود داشته ،ولی ا ن وجود یاارد لذا ،در حال حاضر بحث ایان اسا کاه در حقاوق
مارن آلمان چنین مسوولیتی وجود یااشته یا یمیتوایسته وجود داشته باشا (.)Dubber, 2012: 23
گفته میشود که در حقوق کیفری مارن قال شاان مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی
غیرمنطقی ،غیرممکن و غیرقاب تصور اس چاون ،باه موجاب اصا تقصایرnulla poena sine (2
 )culpaاشخاص حقوقی یمیتواینا مرتکب جرم شویا  1قایون گذاران آلمان بر این اعتقاد شساتنا کاه
مسوولی اداری اشخاص حقوقی اشااف بازداریاگی ،قابلیا پایشبینای ،شافافی و عااال کلای را
برآوردت میکنا و زیایی کمتر از اجرای مقررات مربوط به مسوولی کیفاری دارد بعاالوت ،باا امتنااع از
پذیرش مسوولی کیفری اشخاص حقوقی ،یظام حقوقی آلمان بارای مفااشیم سانتی حقاوق کیفاری
احترام قال اس از اینرو ،آلماییشا بر این یظر شستنا که سیستم اداری-کیفری کفای مایکناا باا
اینحال ،بسیاری از منتقاین تأکیا کردتایا که شباش یودیکی باین سیساتم اداری-کیفاری آلماان و
حقوق کیفری وجود دارد و پیینهاد کردتایا که این سیستم ممکن اس باهعناوان یماایی از ضامای
اجراشای کیفری باون حمای شای اراله شات توسط آلین دادرسی کیفری باشا سیستم آلمایی تأکیاا
کمتری بر یقش برچسب زیی اخالقی مییمایا که شمرات باا ضامای اجارای کیفاری اسا از اینارو،
سواگرایایه بودن مجازات صف میخصه چنین سیستمی تلقی یمیشاود در آلماان باه موجاب ماال
مسوولی غیرکیفری ،شرک شا و دیزر اشخاص حقوقی فعا ن مساتق حقاوقی تلقای مایشاویا و از
شمان حقوقی برخورداریا که اشخاص حقیقی برخورداریا (.)Pop, 2006: 45
به موجب مال غیرکیفری ،اشخاص حقوقی از یظر اداری مسوول جرالم یاا جارالم اداری-کیفاری
ارتکاب یافته به وسیله یک یهاد یا یماینات میباشنا مادت  91قایون جارالم اداری 9محااودیتی را روی
لیس جرایمی که اشخاص حقوقی را میتوان به خاطر آنشا مسوول شناخ ایجاد یمیکنا اشاخاص
حقوقی به خاطر جرایمی که به اعتبار ماشی آنشا ارتکاب مییابا مسوول ییستنا بلکه فقط به خااطر
جرالم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی مسوول شستنا تنهاا شارط ایان اسا کاه جارالم ارتکاابی باا
فعالی شای اشخاص حقوقی مرتبط باشنا با اینحاال ،زم ییسا کاه جارم داخا در فعالیا شاای
شخص حقوقی باشا از این رو ،شخص حقوقی میتوایا به موجب سیستم اداری-کیفری به خاطر قت
و جرالم علیه اموال و غیرت مسوول شناخته و مستوجب ضامای اجراشاای جریماه ،ایحاالل ،مصاادرت
عوالا حاص از جرم ،محرومی از حقوق یا پروایه و یظارت اجباری بر مایری شود در آلمان ،اگرچاه
اشخاص حقوقی یبایا از یظر کیفری مسوول شناخته شویا ولی به موجاب قاایون اداری– کیفاری باه
1. Schuldgrundsatz
2. societas delinquere non potest
3. Ordnungswidrigkeitengesetz
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خاطر جرالم کیفری مسوول شستنا دادگاتشای اداری و کیفری شار دو مایتوایناا ضامای اجراشاای
اداری را تحمی کننا مادت  91قایون جرالم اداری طبقه اشخاصی را که اعمال آنشا میتوایا اشاخاص
حقوقی را به خاطر اعمال یمایناگان حقوقی یا مایران شخص حقوقی مسوول یمایا محاود مایکناا
اگر امکان پییزیری از وقوع جرم توسط شخص حقوقی وجود داشته باشا اعمال یمایناگان یا مایران
بطور اتوماتیک وار به حساب شخص حقوقی گذاشته میشاود ( .)Diskant, 2008: 128-174طبقاه
اشخاصی را که میتوان مسوول اشخاص حقوقی قلمااد کرد میتوان به دو شیوت تعیاین کارد اول آن
که دادگاتشا ضرورتی یمیبیننا که یام اشخاصی را که از طرف شخص حقوقی اقاام میکننا میاخص
کننا میروط بر این که میخص باشا که شخصی در طبقه میخص شاات در ماادت  91قاایون جارالم
اداری اقاام کردت اس دوم آن که به موجب مادت  291قایون جارالم اداری یظار باه ایان کاه فقااان
یظارت به موجب قایون موبور یک جرم اداری-کیفری اس  ،در صورتی که عم توسط کارمنااایی کاه
یماینات قایویی یا مایر شخص حقوقی محسوب یمیشویا ارتکاب مییابا به یحاوی کاه اگار ماأمورین
شخص حقوقی موضوع مادت  91بر اعمال کارمناان موبور یظارت کافی مایکارد از وقاوع عما موباور
پییزیری میشا شخص حقوقی مسوول خواشا بود طبق مادت « 91مطابق قواعا دادرسی تعقیاب یاا
شناسایی مرتکب جرم ضروری ییس بعالوت ،جرم بایا در ارتباط با فعالی شای شخص حقاوقی باشاا
یهاد یا یماینات شخص حقوقی یا بایا از و ایف قایویی خود تخطی کردت باشا یا رفتار بایاا منتهای باه
سود شخص حقوقی شات و یا با قصا تحصی منفع مالی برای شخص حقوقی ایجام یافته باشاا » در
حقوق آلمان ،جرالم با مسوولی شایا وجود یاارد ،چون تقصیر شرط زم مسوولی کیفاری اسا و
بنابه تعریف «تقصیر منوط باان اس که مرتکب یقض اوامر و یواشی قوایین جوایی را خواساته باشاا و
بر ماشی و اوصاف آن آگات باشا» (باشری« )294 :2934 ،دول آلمان ،علی رغم تاالششاای جامعاه
اروپا ،با لجاج تمام از پذیرش مسوولی کیفری اشخاص حقوقی امتناع و در مقابا مساوولی اداری
را مورد پذیرش قرار دادت که از موایای آن میتوان به کم شوینه بودن و کاراتر بودن اشاارت کارد ماال
غیرکیفری آلمان ضمای اجراشای زیر را میپذیرد:
 -2جریمه2
 -1ایحالل1
 -9مصادرت عوالا حاص از جرم9
 -4محرومی از حقوق یا پروایه4
 -8یظارت اجباری بر مایری 2
1. fine
2. dissolution
3. confiscation of the fruits of the crime
4. privation of rights or licenses
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( Stanilaf,

میوان جریمه بر حسب اینکه جرم یک جرم کیفری یاا اداری باشاا متفااوت اسا
 )2014: 109-120در مورد جرالم کیفری ،میتوان شخص حقاوقی را تاا یاک میلیاون یاورو جریماه
کرد » ( )Weigend, 2008: 927-945و اعتقاد بر این اس که «جریمه اشخاص حقاوقی باا اصا
قایون اساسی که آنشا را اقاامات تنبیهی میدایا منطبق اس » ()Hetzer, 2007: 383-405
شرط ایتساب مسوولی اداری به شخص حقوقی آن اس که جرم از طرف مایر شاخص حقاوقی
ایجام یافته باشا  1زم اس که عم به تکلیف قایویی شخص موبور مربوط باشا و وی مکلف به ایجاام
آن بودت باشا دکت رین مربوط به این امار باه تواوری گاوارش اشاخاص حقاوقی ییاو معاروف اسا »
() Catargiu, 2013: 26-30و حتی میتوان گف در آلمان «مفهوم وسایعی از عنصار روایای وجاود
دارد » ( .)Maglie, 2005: 547-566شمچنین «در مورد جرالم اداری حااکثر جریماه بایاا بایش از
سود حاص از جرم باشا یظارت اجبااری را تنهاا زماایی مایتاوان اعماال کارد کاه تااابیر دیزار در
پییزیری از ارتکاب اعمال مجرمایه موفقی آمیو یبودت باشنا و مات آن یمایتوایاا بایش از  8ساال
باشا حقوق کیفری تنها سیستمی اس که شمه ارزششای پایمال شات توساط مجارمین مرباوط باه
شخص حقوقی را مورد تألیا مجاد قرار میدشا ویژگای غیرقابا جاایزوین ساوادشی ،بازداریااگی و
بازاجتماعی سازی حقوق کیفری تقاضای عمومی برای ایتقام را ارضا میکنا مجازات کیفری اشاخاص
حقوقی یک پیام سمبلیک میفرستا و آن این که شیچ جرمی باون مجازات باقی یمیمایاا و مجاازات
عاد یه متضمن تقبیح اخالقی جامعه اس » ( .)Pop, 2006: 44تحمیا ضامای اجراشاای مقارر در
قایون بهویژت جریمه یقای و مصادرت اموال به شخص حقوقی دارای این پیام اس که ماایران شاخص
حقوقی که به یمایناگی از آن تصمیم میگیریا متوجه این امر باشنا که ارتکاب اعماال خاالف قاایون
باعث توجه زیان مالی به شرک خواشا شا و در تصمیم گیریشای خود دق کاافی را مباذول داریاا
این امر دارای اثر بازداریاگی ییو میباشا و با دقتی که در تصمیم گیریشا صاورت مایگیارد از وقاوع
تخلفات در آینات اجتناب میشود و دارای این اثر بازاجتماعی سازی شم شس که یماینااگان شاخص
حقوقی برای حفظ اعتبار شخص حقوقی در راستای احکام قایویی عم کننا
ب) ضمانت اجراهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی
از حیث ضمای اجرا ،قایونگذار ایران در مادت  11ق م آ ساال  31مقارر داشاته «درصاورتی کاه
شخص حقوقی براساس مادت ( )249این قایون مسؤول شناخته شود ،با توجه به شات جرم ارتکابی
و یتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود ،این امر ماای از مجاازات شاخص
1. mandatory management oversight
2. verbandsunrecht
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حقیقی ییس :
الف -ایحالل شخص حقوقی
ب -مصادرت ک اموال
پ -ممنوعی از یک یا چنا فعالی ش لی یا اجتماعی به طور دالم یا حااکثر برای ماات پانج
سال
ت -ممنوعی از دعوت عمومیبرای افوایش سرمایه بهطور دالم یا حااکثر برای مات پنج سال
ث -ممنوعی از اصاار برخی از اسناد تجاری حااکثر برای مات پنج سال
 جوای یقایچ -ایتیار حکم محکومی بهوسیله رسایهشا
تبصرت -مجازات موضوع این مادت ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عماومی غیار دولتای در
مواردی که اعمال حاکمی میکننا ،اعمال یمیشود » «می توان تبصرت مورد بحث را از این جها
که مسوولی کیفری اشخاص حقوقی را یه بر مبنای دولتی بودن یا یبودن ،بلکه بار مبناای اعماال
آنشا استوار کردت اس  ،واق بینایه و در جه اشتماام باه اصا براباری اشاخاص در برابار قاایون
توصیف کرد » (شریفی)231 :2934 ،
ضمای اجرای مصادرت اموال زمایی اعمال خواشا شا که کلیه باشیشای شخص پرداخا شاود
و چنان چه مازادی باقی بمایا مصادرت خواشا شا یکته قاب توجاه در ماورد اشاخاص حقاوقی آن
اس که آیا در فرض مصادرت اموال شخص حقوقی در مورد شرک شای شخص یا مختلط بایا اموال
سهامااران یا شرکای ضامن ییو مصادرت شود یا مصادرت فقط یا ر باه اماوال خاود شاخص حقاوقی
خواشا بود بهیظر میرسا بایا مصادرت را فقط یا ر به اموال خود شخص حقوقی بااییم
ضمات اجرای موضوع بناشای (پ ،ت و ث مادت  )11در عم یمیتواینا یماود داشاته باشانا
چون مردم اساساٌ اطالعاتی در مورد این که فالن شخص حقوقی مجاز باه ایجاام چاه یاوع فعالیا
ش لی یا اجتماعی اس یااریا و ییو اطالع یااریا که از افوایش سرمایه من شاتایا یاا یاه ممکان
اس پاسخ دادت شود که افوایش سرمایه بایا در ادارت ثب شرک شا به ثب برساا و باا ممنوعیا
افوایش سرمایه که قایویاٌ بایا به ادارت موبور منعکس شود ادارت موبور از ثب افوایش سارمایه امتنااع
میکنا ولی بایا توجه داش که شخص حقوقی ابتاا سرمایه را از سرمایه گذار دریاف مایکناا و
بعااٌ معلوم میشود که مجاز به افوایش سرمایه یبودت اس در ارتباط با بنا (ث) میکالت بییاتری
مطرح میشود چون ممکن اس شخص حقوقی قب از مواجه شان باا ممنوعیا موباور چنااین
دسته چک پنجات برگی از بایکشای مختلف گرفته باشا و بعااٌ اقاام به صاور چکشای موبور یمایاا
یا در مورد سفته که موق خریا سفته از بایک کسی در مورد مجاز یاا ممناوع باودن صااور آنشاا
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سوالی یمیکنا شخص حقوقی میتوایا به صورت یامحاود اقاام به صاور سفته یمایا
در ارتباط با تبصرت بایا گف که از توجه به مفهوم مخالف حکام ماادت چناین بار مایآیاا کاه
منظور قایون گذار آن اس که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عما تصاای ایجاام
دشا میتوان مجازاتشای موضوع این مادت را در ماورد شاخص موباور اعماال یماود ولای باه یظار
میرسا یمیتوان در شمه موارد به مفهوم مخالف مادت عم یمود برای مثال ،توزی آرد کاه توساط
شورای آرد و یان صورت میگیرد اساساٌ یک عم تصای اس ولی با توجه به این که جنبه عمومی
دارد و برای مثال ،ایحالل آن میتوایا موجب میکالت اساسی برای جامعاه و احیایااٌ ایجااد شار و
مر شود یمیتوان مجازاتشای موضوع مادت  11را در مورد آن اعماال کارد اگار شاخص حقاوقی
موضوع تبصرت اقاام به توزی میوت یا اقالمی یمایا که به راحتی از طرف اشخاص حقیقی یا حقاوقی
دیزر ییو قاب اراله میباشا اعمال مجازاتشای موضوع مادت  11در مورد آن منعی یخواشاا داشا
ولی در این جا ییو بایا به این مطلب توجه یمود که اگر برای مثال ،در ایام خاص مایناا ایاام یاوروز
دول برای مقابله با گرایی اقاام به تأسیس شرک شایی برای اراله اقالم ضروری ایام یاوروز یمایاا و
شخص حقوقی مرتکب جرم شود در این جا ییو به لحاظ ارتباط فعالی شاخص حقاوقی باا منااف
عمومی یمیتوان مجازاتشای موضوع ماادت  11را اعماال یماود «فلسافه عاام پاذیرش مساوولی
کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی اینزویه عنوان شات اس که تحمیا مساوولی کیفاری بار
اشخاص حقوقی حقوق عمومی م ایر با اص شخصی بودن مجاازاتشاا و یااقض آن اسا زیارا باا
مجازات این اشخاص در واق تابعان قارت عمومی مجازات میشویا » (آقایی جن مکاان 2931 ،و
 )11به یظر میرسا این ایراد در مورد اشخاص حقاوقی حقاوق خصوصای ییاو قابا طارح باشاا و
اختصاص به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یاارد
قایونگذار در مادت  12به تیایا مجازات در مورد شخص حقوقی پرداخته و مقرر داشته «میوان
جوای یقای قاب اعمال بر اشخاص حقوقی حااق دو برابر و حااکثر چهار برابر مبل ی اس کاه در
قایون برای ارتکاب شمان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود » مادت  11ییو بارای اعماال
ضمای اجرای ایحالل و مصادرت اموال شارط گذاشاته و مقارر داشاته «ایحاالل شاخص حقاوقی و
مصادرت اموال آن زمایی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم ،بهوجود آماات یاا باا ایحاراف از شااف
میروع یخستین ،فعالی خود را منحصراا در جه ارتکاب جارم ت ییار دادت باشاا » بناابراین ،اگار
شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود ییامات باشا یا با ایحراف از شاف میروع یخستین فعالی
خود را منحصراٌ در جه ارتکاب جرم ت ییر یاادت باشا و برای مثال ،یک یاا دو باار در فاصالهشاای
زمایی مختلف مرتکب جرم شات باشا یمیتوان ضمای اجراشای موبور را در مورد آن اعماال یماود
در آلمان ییو «مادت  81قایون شرک شای با مسوولی محاود تح شرایطی مث زمایی کاه منااف
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جامعه توسط شرکا و یا یمایناگان شرک که به خود واگذاشته شاتایا ،به خطر بیفتاا و شمچناین
اگر در این گویه شرک شا مجم عمومی یسب به احضار و تنبیه مایر منتخب خاود کاه بارخالف
قایون عم میکننا بی اعتنایی یمایا ،ایحالل ایان شارک را پایش بینای کاردت اسا » ( Bose,
 .)2011: 139-241عالوت بر آن «کلیه اشخاص حقوقی که عاوم خاود را بارای یقاض قاایون جاوم
یماینا و دس از فعالی مجرمایه بریااریا در معارض ایحاالل قارار مایگیریاا » (شاریفی:2934 ،
)922
مطلب قاب توجه دیزر امکان یا عام امکان ارتکاب کلیه جرالم به یام شخص حقوقی یا در راستای
مناف آن وجود دارد مثالٌ آیا میتوان به یام شخص حقوقی مرتکب قت یا جرالم جنسای شاا بارای
مثال ،به اعتبار این که مایر شخص حقوقی رقیب ،عرصه را برای فعالی شاای شاخص حقاوقی تناگ
کردت و یماینات حقوقی در راستای مناف شخص حقوقی متبوع خود اقاام به قت وی یمایاا یاا احیایااٌ
تعرضی جنسی علیه وی یا یکی از اعضای یماینات حقوقی رقیاب یمایاا تاا باا ملکاون کاردن آبارو و
حیثی وی ،مای از حضور مستمر وی در عرصه فعالی شای شخص حقوقی رقیب شود
برخالف یظر برخی که معتقایا « ارتکاب جرم قت عما یا شرب خمر از یاحیه شاخص حقاوقی
غیرممکن اس  ،زیرا چنین جرمی یه می توایا در راستای مناف شخص حقوقی یا به یاام او باشاا»،
(پوربافرایی و سیفی )221 :2934 ،به یظر میرساا ارتکااب جارالم موباور توساط شاخص حقاوقی
امکایپذیر اس برای مثال ،تصور کنیم مایر یک شخص حقوقی ،مایر شخص حقوقی رقیب را کاه
به اعتبار شهرت بازار را قبضه کردت به قت برسایا یا برای کسب مجوز فروش میروب به یام شخص
حقوقی از یک شرک خارجی اقاام به شرب خمر یمایا چون وقتی که قایون گذار از ارتکاب جرم به
یام شخص حقوقی یا در راستای مناف آن صحب میکنا امکان ارتکاب شر جرمی را مایتاوان تصاور
یمود و محاود به جرالم مالی یخواشا بود به طور کلای شار جرمای باا شار مااشیتی از طارف یمایناات
شخص حقوقی به یام یا در راستای مناف شخص حقوقی قاب ارتکاب اس اعم از این که جارم موباور
از جرالم مالی باشا یا غیر مالی ممکن اس ایراد شود با توجه به این که لذت یاشی از ارتکاب زیا تنهاا
متوجه ایسان میشود یا ضمای اجرای قصاص در قت عما فقط متوجه ایسان اس یا شرالط شاهادت
دروغ از جمله مرد بودن و فقط در مورد ایسان میتوایا مصااق داشته باشا ارتکاب اعماال موباور از
یاحیه شخص حقوقی وجود یاارد به یظر می رسا شمایزویه که قبالا ییو توضیح دادت شا خود شخص
حقوقی قابلی ارتکاب شیچ جرمی را یاارد و قایون گذار اعمال ارتکاب یافته باه یاام یاا در راساتای
مناف شخص حقوقی از یاحیه شخص حقیقی را جرم ارتکااب یافتاه توساط شاخص حقاوقی تلقای
میکنا به این اعتبار یه تنها در مورد مصادیق مذکور بلکه در سایر مصادیق ییو امکاان عملای ارتکااب
جرم توسط شخص حقوقی وجود یاارد ولی قایویزذار شخص حقوقی را مسوول میشناسا برای مثال،
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در تخریب امکان ارتکاب عم مادی توسط شخص حقوقی وجاود یااارد یاا در کالشبارداری شاخص
حقوقی امکان فریب دادن بوشایات را یاارد ولی قایویزذار ارتکاب این اعمال توس شخص حقیقی را باه
حساب شخص حقوقی میگذارد
در حقوق آلمان در مورد ضمای اجراشای قاب اعمال در حقوق موبور بایا باه قاایون جارالم اداری
مراجعه کرد در حقوق آلمان شر چنا قایون صریحی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی وجود
یاارد ولی مقامات آلمایی از برخی اختیارات برای تحمی ضمای اجراشا برخورداریاا بییاتر مقاررات
موجود را بایا در قایون جرالم اداری جستجو یمود در مورد برخی تخلفات مایتاوان جریماهشاا را باه
اشخاص حقوقی تحمی یمود و سود حاصله از جرالم را مصادرت یمود
مطابق بنا  2ماادت  291قاایون جارالم اداری در صاورت یقاض تااابیر یظاارتی ماورد ییااز بارای
پییزیری از یقض و ایف زم توسط مالک که در قالب ترن فع ارتکاب مییابناا مایتاوان شاخص
حقوقی را جریمه یمود چنین تاابیری شام یصب ،ایتخاب مراقب و یظارت بر پرسن یظارتی خواشاا
بود در صورتی که یقض و یفاه متضامن مجاازات کیفاری باشاا جارالم اداری در قالاب تارن فعا
میتواینا متضمن حااکثر جریمه  2111111مارکی باشنا در صورتیکه یقض و یفاه متضامن یاک
جرم اداری باشا میوان جریمه به حااکثر جریمه اداری قاب تحمی برای یقض و یفه بستزی خواشاا
داش در صورتی که امتیاز اقتصادی تحصی شات از طریق جارم اداری بایش از  21111111ماارن
باشا 2،میوان جریمه میتوایا افوایش یابا و شرگویه سودی که بیش از میاوان جریماه باشاا مصاادرت
خواشا شا شرچنا روشن اس که طبق قایون جرالم اداری مقاماات از اختیاار تحمیا جریماه قابا
مالحظه برخورداریا ،ولی میوان جریمه به صالحایا مقامات بستزی دارد 1
از طرف دیزر ،اگر جرم ارتکابی توسط شخص حقوقی از یوع جرم کیفاری باشاا دادساتان ،طباق
اص قایویی بودن تعقیب 9ملوم به تعقیب خواشا بود آمارشا د لا بار آن داریاا کاه سیساتم فعلای
مجازاتشا اش ر اا از کارایی برخوردار ییستنا اگرچاه تعاااد زیاادی از جارالم اشاخاص حقاوقی توجاه
مقامات را به خود جلب میکننا( ،برای مثال  32111مورد در ساال  1129و  89111ماورد در ساال
 ،)1124با اینحال ،دادستانشای عمومی به یارت از اختیاار تحمیا جریماهشاای اداری بار اشاخاص
حقوقی استفادت میکننا یک دلی این امر آن اس که طبق قایون جرالم اداری اثبات تقصیر عضو یاا
مالک شخص حقوقی ضرورت دارد برای فالق آمان بر این میک  ،مقاررات پایش یاویس پییانهادی

 2زم به ذکر اس که قایون موبور مصوب  2358اس و در زمان تصویب قایون واحا پول آلمان ماارن باود و از ساال
 1112یورو شات اس
2. Opportunitätsprinzip
3. Legalitätsprinzip
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مربوط به قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اثبات تقصیر را الوامی یمیداینا پیش یاویس خاود
شخص حقوقی را مورد توجه قرار میدشا و تحمی جریمه به شخص متهم بستزی یاارد برای مثاال،
در صورت ارتکاب جرالم مرتبط با شخص حقوقی توسط پرسان شااغ در موقعیا شاای مرباوط باا
مسوولی شای شخص حقوقی یا در صورتی که مسوولی شای شخص حقوقی به یحو یامناسابی توزیا
شات باشنا شخص حقوقی مسوول خواشا بود ضمای اجراشاای اضاافی مایتوایاا بار یقاض و اایف
یظارتی تصمیم گیریاگان شخص حقوقی مترتب شود
(Jamie
Nowak,
Corporate
criminal
liability
in
Germany,
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate)criminal-liability-in-germany.

به این ترتیب بهیظر میرسا در وضعی فعلی قایونگاذار آلماان در مجماوع از سااز و کارشاای
غیرجوایی در برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی استفادت میکنا و این ساز و کارشا جوابزوی جامعه
آلمایی شناخته میشود ضمای اجراشایی که در مقررات پیش گفته باه آنشاا اشاارت شاا شمایناا
جریمه و مصادرت اموال و ایحالل شماینا ضامای اجراشاای مقارر در یظاام کیفاری ایاران شساتنا
بنابراین تقاوت اساسی که بین دو یظام کیفری وجود دارد آن اس کاه در یظاام کیفاری آلماان در
مورد اشخاص حقوقی از عبارت تخلف و در یظام کیفری ایران از عبارت جرم استفادت میشاود ایان
امر د ل بر آن دارد که قایونگذار آلماای ی شناوز یتوایساته میاک عنصار روایای را در ارتبااط باا
اشخاص حقیقی ح یمایا
نتیجهگیری
پیشبینی مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی متضمن ارسال این پیام مثب بارای عماوم جامعاه
اس که قایون گذار یسب به پیاماشای خطریان اعمال ارتکابی توسط اشاخاص حقاوقی بای تفااوت
ییس شمچنین میتوایا حاوی این پیام باشا که جامعه محیطی مناسب برای سرمایه گاذاری اسا
ممکن اس تصور شود که مسوول شناختن اشخاص حقوقی با سرمایه گذاری در تنافی اس ولای باه
یظر میرسا برخالف تصور موبور در جامعه ای که شمه در قبال اعمال ارتکابی مسوول شاناخته شاویا
امکان تأمین امنی سرمایهگذاری ییو بییتر خواشا بود و یتیجه این امر جذب سرمایهگذاری داخلای و
خارجی خواشا بود
میکلی که قایونگذار آلمان در زمینه برقراری مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی باا آن
مواجه اس بحث عنصر روایی اس اشخاص حقوقی به عناوان موجاودی اعتبااری یمایتوایناا دارای
عنصر روایی باشنا چون ،داشتن عنصر روایی ویژگی ذاتی شخص حقیقی اس به این دلی که عنصر
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روایی فع و ایفعال ذشنی اس و زمه این امر قابلیا تفکار اسا کاه فقاط یاک شاخص حقیقای
میتوایا چنین قابلیتی داشته باشا
پیش یویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان برای فاالق آماان بار ایان میاک
اثبات تقصیر را الوامی یمیداینا پیش یویس ،خاود شاخص حقاوقی را ماورد توجاه قارار مایدشاا و
تحمی جریمه به شخص متهم بستزی یاارد
قایویزذار ایران این میک را با پیش بینی عنصر روایی ییابتی ح کردت اس و باه یظار مایرساا
اطالق حکم مادت  249و مادت  11قایون مجازات اسالمی شام کلی مادت  24قایون موباور اسا باه
عبارت دیزر ،اگر مبنای ایتساب مسوولی کیفری به اشخاص حقوقی ارتکااب عما مجرمایاه توساط
یماینات شخص حقوقی باشا تفاوتی بین یوع جرم وجود یخواشا داش باین توضیح که عنصار روایای
اتخاذ شات توسط شخص حقیقی را به حساب شخص حقوقی مایگاذارد ایان اقااام قایویزاذار ایاران
موجه به یظر میرسا چون ،اشخاص حقیقی به عنوان قوت متفکرت شخص حقاوقی عما مایکنناا و
گرداینات شخص حقوقی میباشنا قایویزذار به درستی مساوولی را زماایی متوجاه شاخص حقاوقی
دایسته که اشخاص حقیقی به عنوان یماینات شخص حقوقی عم کننا یاا فعالیا آنشاا در راساتای
مناف شخص حقوقی باشا
در پاسخ به این پرسش که آیا پیش بینی حکم کلی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی
در ایران درس بودت و می توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم ماؤثر باشاا
تصویب قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان میتوایاا باه مباارزت باا جارالم اشاخاص
حقوقی و جرالم یقه سفیا از بعا چیم ایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا
بایا گف به یظر می رسا با توجه به رشا روز افوون فعالی اشاخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط
تنزاتنگ آن با زیاگی افراد پیش بینی ضمای اجراشای جوایی در یظام کیفاری ایاران و آلماان در
این زمینه می توایا مؤثر واق شود شر چنا بایا در یظر داش کاه جارم ایزااری شمییاه بایاا باه
عنوان آخرین رات ح باشا و تا زمایی که رات ح شای غیرکیفری بتواینا ییازشای جامعاه ایساایی را
تأمین کننا بایا از توس به رات ح شای کیفری اجتناب یمود در مجماوع باه یظار مایرساا یظاام
حقوقی ایران در مقایسه با یظاام حقاوقی آلماان در برخاورد باا اشاخاص حقاوقی از ایساجام بهتاری
برخوردار اس و مقررات آن با واقعیات جامعه امروزی سازگاری بییاتری دارد یقاش فوایناات ای کاه
اشخاص حقوقی در جامعه امروزی پیاا کردتایا ایجاب میکنا که قایویزذاران برای آنشا ییو مسوولی
کیفری پیش بینی یماینا و قایویزذار ایران ضرورت موبور را درن و برای آنشا مسوولی کیفری پایش
بینی یمودت ولی قایویزذار آلمان شنوز درگیر بحث سانتی عاام امکاان تحقاق عنصار روایای در ماورد
اشخاص حقوقی اس در پاسخ به این پرسش که آیا شارط محکومیا شاخص حقاوقی محکومیا
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شخص حقیقی اس بایا گف به یظر میرسا بین دو محکومیا موباور مالزماه وجاود دارد و اگار
شخص حقیقی یماینات شخص حقوقی از اتهام ایتسابی برال حاص یمایا امکاان محکومیا شاخص
حقوقی وجود یخواشا داش در پاسخ به این سؤال که دفاع شخص حقاوقی در مقابا اتهاام ایتساابی
چه خواشا بود بایا گف شخص حقوقی میتوایا به دفاع عام وقاوع باوت یاا عاام یماینااگی شاخص
حقیقی از طرف شخص حقوقی استناد یمایا
منابع
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