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 چکيده
 قرار مطالعه مورد حقوق علم مختلف هایشعبه در حقیقی اشخاص مانند حقوقی اشخاص امروزه،

 مسئولیت دارای باید وی كرد، مجازات جرم، ارتكاب خاطر به را فردی بتوان این كه برای. گیرندمی

 اما نیست، تردید جای اند، كیفری مسئولیت دارای شرایطی با حقیقی اشخاص اینكه. باشد كیفری

. دارد وجود عقیده اختالف خیر، یا دارند كیفری مسئولیت نیز حقوقی اشخاص اینكه مورد در

 در مفاهیم ترینعمده ابتدا ،تحلیلی -توصیفی روش از یگیر بهره  با تا دشو می شتال ،ینابنابر

 مدروزآ و یابیارز ،نقد یستارا در ،سپس. دگیر ارقر تبیین و حطر ردمو ،رابطه با شخص حقوقی

 آن، یدد فقا شگستر و مفاهیم تكمیل رمنظوبه  ،اتنظری هندزسا و منصفانه ،منطقی ساختن

و قانون  مرتبط جیرخا و خلیدا منابع به دستناا با ص،خصو ینا در. یدآ عمل به مقتضی كوشش

، در مسیر غنای ادبیات موجود در این هاآن در رمذكو مطالب بسط و حشر و 1392مجازات اسالمی 

و هدف تحقیق حاضر كه نظام مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در شد  زمینه، گام برداشته خواهد

 .مورد بررسی قرار گیرد 1392قانون مجازات اسالمی 
 

 .اسالمی مجازات قانون حقوقی، اشخاص كیفری، مسئولیت، نظام، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 به تكلیف و انسان به متعلق حق. دهد انجام باید قهراً كه است تكالیفی و شود می متمتع آن از كه است حقوقی دارای طبعاً انسان

 كه افتد می اتفاق گاهی ولی. نمود برقرار تكلیفی نه و شد قائل توان می حقی نه انسان غیر برای گفت توان می بنابراین،. است انسان عهده

 از كدام هیچ شخصیت به بستگی كه آورند می وجود به شخصیتی و نموده اجتماع معینی منظور برای مردم از ای عده خاصی علل به

 ترین پیچیده از یكی حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت عدم یا مسئولیت موضوع .است تكالیفی و حقوق ولی ندارد دهندگان تشكیل

 یابد می ارتباط باشند، می پوست و رگ جسم، دارای كه حقیقی اشخاص با نخست مرحله در كیفری مسئولیت زیرا است، حقوقی موضوعات

 پاسخ كه است پرسشی شوند، شناخته مسئول كیفری نظر از توانند می باشند، می پوست و رگ جسم، فاقد كه حقوقی اشخاص آیا این كه و

 حقوقی شخصیت شدن پیدا. شده معین كس هر برای كه است وظایفی و حقوق بودن دارا مستلزم شخصیت. نیست ساده هم چندان آن به

 منظور این به و است الزم اقداماتی مسئولین از حمایت یا و ورزش توسعه برای كه دهند می تشخیص جمعی مثالً است، احتیاج نتیجه در

 اقداماتی به مبادرت طبیعی شخص یک مانند تواند می و دهنده تشكیل افراد شخصیت از شود می تشكیل كه آورند می وجود به شركتی

 همچنین و باشد نداشته مجتمعین از یک هیچ به بستگی دهدكه انجام كارهایی خود خودی به و عمل را دهندگان تشكیل منظور كه كند

 .دهد انجام معامالتی و داشته اموالی و دارایی تواند می

 كه اموال یا اشخاص تشكل و اجتماع از حقوقی شخص اند گفته بعضی. گردیده ارائه مختلفی تعاریف حقوقی شخص تعریف در

 دیگر (. بعضی1388، 29)فرج الهی، ص  می گردد برخوردار تكالیفی و حقوق از نتیجه در و می شود تشكیل است، حقوقی شخصیت دارای
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 2، دکتر اسماعيل عبداللهی1 سادری سودانی فرحان
 انشجوی دکتری حقوق کیفری  و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر.د1
 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی واحد بوشهر. 2

 

 قانون در یحقوق اشخاص يفريک تيمسئول نظام

 1392یاسالم مجازات
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 و حق بودن دارا اهلیت از فعالیت نوع حسب بر كه است فرضی حیات و حقوقی شخصیت دارای كه است تشكلی حقوقی شخص اند گفته

، 14)صفایی و قاسم زاده، ص « عمومی مؤسسات و دولت انتفاعی، موسسات ها، شركت ها، انجمن» مانند: می شود، برخوردار تكالیف انجام

 تعبیر اجتماعی واقعیت یک به عنوان بلكه نشده، شناخته اعتباری یا فرضی موجود یک به عنوان حقوقی شخص دیگری تعاریف (. در1384

 یا حقیقی اشخاص اجتماع از اجتماعی واقعیت یک به عنوان كه است تشكلی از عبارت حقوقی شخص موصوف تعریف به توجه با. است شده

 وجود به شغلی یا ای حرفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امور یا عمومی خدمات انجام یا منفعت كسب مانند مختلف مقاصد برای حقوقی

 هنگامی حقوقی شخص معتقدند حقوقدانان از دیگری (. عده ی1373، 99است )صفار، ص  تكلیف و حق بودن دارا اهلیت دارای و آمده

 اند، شده داده اختصاص خاصی اهداف به كه اموال از ای پاره یا هستند مشترک فعالیت و منابع دارای كه افراد از ای دسته كه آید می پدید

 شهرداری، دولت،» مانند: گردد، قائل مستقلی شخصیت آنها برای و بشناسد تكلیف و حق طرف را آنها قانون و بگیرند قرار هم كنار در

 آن امروزی گسترده و وسیع معنای به حقوقی شخصیت عنوان از بخواهیم (. اگر1388، 31)فرج الهی، ص « مفید دانشگاه و تهران دانشگاه

 فكر كه بگوییم می توانیم ولی یافت؛ توان نمی جوامع آن در اوصاف این با عنوانی چنین كه بگوییم باید بگیریم، سراغ ابتدایی جوامع در

 می خانواده را اجتماعی واحد بدوی، جوامع در. »است داشته وجود متبلور نیمه و ابتدایی صورت به بشری اولیه جوامع در حقوقی شخصیت

 بوده آنهایی دوره آن در جنایات مهمترین جهت همین به. است بوده خانواده افراد از یک هر اصلی منظور نهاد این ابدیت و دوام و اند دانسته

 .(1358، 36برول، ص ) «است ساخته می متزلزل اجتماعی واحد عنوان به را خانواده تعادل كه

 مبحث اول: ماهیت اشخاص حقوقی

 :است زیر قرار به آنها اهم كه شده ابراز مختلفی نظریات حقوقی اشخاص ماهیت خصوص در گفت باید تعاریف این به توجه با

 گفتار اول: نظریات اشخاص حقوقی

 دیگر موجودات مورد در شخص كلمه استعمال و است انسان به متعلق تنها واقعی شخصیت نظر این اساس بر :1مجازي نظریه الف.

 .هستند 2سالموند و ساوینی نظریه این طرفداران. است مجازی

 یا دولت كه خاطر این به تنها هستند مشغول فعالیت به جامعه دریک كه حقوقی اشخاص نظریه این مطابق :3امتياز نظریه ب.

 .هستند نظریه این طرفداران 4دایس و ساوینی و سالموند. اند شده شخصیت دارای داده شخصیت آنها به قانون

 مصارف به عنوان این با است ممكن حقوقی اشخاص اموال هرچند كه دارد این از حكایت نظر این :5اعتباري مالکيت نظریه ج.

 و 6بكر نظر این طرفداران. شود حقوق این صاحب می تواند انسان فقط كه می كند تاكید و است مالک فاقد اموال این ولی برسد، خاصی

 .هستند 7بریتینز

 8ایرلینگ طرف از نظریه این. دارد تعلق می دهند، تشكیل را آن كه حقیقی افراد به حقوقی اشخاص اموال چهارم نظریه د. مطابق

 .دارد شباهت مجازی نظریه به و شد ارائه

 گرا جامعه مكتب طرفدار روان شناسان و شناسان جامعه افكار تاثیر تحت حقوق علمای از برخی را نظر این :9واقعی نظریه هـ.

 نظریه، این اساس بر. می دهد تشكیل را آنها حقوقی شخصیت پایه كه دارند واقعی وجودی حقوقی اشخاص نظر، این طبق. اند كرده مطرح

 كه هستند خارجی و اجتماعی واقعیتی بلكه باشد كرده اعتبار یا فرض را آنها قانون كه نیستند فرضی یا اعتباری موجوداتی حقوقی اشخاص

 آنها برای مصالحی و منافع. دارند اند، داده تشكیل را آنها كه كسانی از متمایز و اعضاء از مستقل وجودی و اند شده تحمیل گذار قانون بر

 حقوقی شخص نظریه این طرفداران .می باشد اعضاء منافع با متضاد گاهی حتی و است متفاوت اعضاء یكایک منافع با كه كرد تصور می توان

 یكایک با كه كرده ایجاد جسمی روحی وضع ولی یافته تكوین اعضاء های اراده مجموع از كه این با كه می دانند جمعی ای اراده دارای را

 اراده این و وجود می كنند تعبیر« جمعی و وجدان شعور» یا« جمعی اراده» یا« جمعی روح» به آن از كه است متفاوت اعضاء های اراده

 امكان حقوقی شخص به كه است مستقل اراده همین و است حقوقی شخص جانب از كیفری و مدنی مسئولیت اساس اعضاء، از مستقل

                                                            
1.  virtual theory 
2. Savini & Salmond  
3.  rating theory  
4.  Daiss 
5. credit ownership theory 
6. Backer 
7. Beritinz 
8. Irling 
9. actual theory 
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 مسئولیت اساس هم می تواند كه خطایی. است خطا حقوقی شخص مدنی مسئولیت مبنای. دهد می را اموال و اشیاء تملک تعهدات، انجام

 (.1389، 183كند )فرج الهی، ص  توجیه را حقوقی شخص كیفری مسئولیت هم گیرد، قرار مدنی

 بروز و ظهور اعضاء آن طریق از آنان اراده و هستند اندام و اعضاء و( مرگ و تولد) پایان و آغاز دارای حقوقی اشخاص نظر این حسب

 جنایی سیاست و جرم شناسی علم تائید مورد كه است شناختی جرم های واقعیت از یكی حقوقی شخصیت بودن واقعی نظریه. می كند پیدا

 (.1996، 122، ص 10است )دلماس گرفته قرار معاصر حقوق و

 هایی انجمن و ها جمعیت گروه ها، آن به حقوقی شخص» واقع در گفت می توان شده مطرح نظریات و تعاریف مجموع به توجه با

 شخصیت مفهوم. هستند دارا اند داده تشكیل را آنها كه افرادی تكالیف و حقوق از متمایز و مشترک تكالیف و حقوق كه می شود گفته

 (.1372، 21است )صانعی، ص  آمده پدید ها تمدن پیشرفت با و زمان مرور به كه است حقوقی تأسیسی از اعتباری تعبیری حقوقی

 مگر گردند، برخوردار كرده مقرر تكالیف و حقوق از حقیقی اشخاص برای قانون آن چه از می توانند مذكور، نهادهای اساس این بر

 می نماید: تصریح 588 ماده در نیز تجارت قانون. «آن امثال و بنوت ابوت،» مانند: دارد، مالزمه انسان طبیعت با كه تكالیفی و حقوق

 انسان فقط بالطبیعه كه وظایفی و حقوق مگر است قائل افراد برای قانون كه بشود تكالیفی و حقوق كلیه دارای می تواند حقوقی شخص»

 .«ذالک امثال و بنوت و ابوت وظایف و حقوق مانند باشد آن دارای می تواند

 حطر ردمو ،رابطه با شخص حقوقی در مفاهیم ترینعمده ابتدا ،تحلیلی -توصیفی روش از یگیر بهره  با تا دشو می شتال ،ینابنابر

 شگستر و مفاهیم تكمیل رمنظوبه  ،اتنظری هندزسا و منصفانه ،منطقی ساختن مدروزآ و یابیارز ،نقد یستارا در ،سپس. دگیر ارقر تبیین و

 حشر و 1392و قانون مجازات اسالمی  مرتبط جیرخا و خلیدا منابع به دستناا با ص،خصو ینا در. یدآ عمل به مقتضی كوشش آن، یدد فقا

و موضوع نظام مسئولیت كیفری شد  ، در مسیر غنای ادبیات موجود در این زمینه، گام برداشته خواهدهاآن در رمذكو مطالب بسط و

 مورد بررسی قرار گیرد. 1392حقوقی در قانون مجازات اسالمی اشخاص 

 حقوقی شخص مبحث دوم: سابقه

 چنین كه بگوئیم باید بگیریم سراغ ابتدایی جوامع در آن امروزی گسترده و وسیع معنای به حقوقی شخصیت عنوان از بخواهیم اگر

 ابتدایی به صورت بشری اولیه جوامع در حقوقی شخصیت فكر كه بگوئیم توانیممی  ولی یافت، نمی توان جوامع آن در اوصاف این با عنوانی

 از یک هر اصلی منظور نهاد این ابدیت و دوام و اند می دانسته خانواده را اجتماعی واحد بدوی، جوامع در. »است داشته وجود متبلور و نیمه

می  متزلزل اجتماعی واحد به عنوان را خانواده تعادل كه بوده آنهایی دوره آن در جنایات مهمترین جهت همین به است. بوده خانواده افراد

 (.1348، 68)پاشا، ص  «خانواده افراد تا بوده خانواده به متعلق بیشتر زمین، جمله آن از و اموال جوامع این در. است ساخته

و  گنگ وجودی نشانگر حدودی تا كه داشتند وجود نیز دیگری موضوعات بدوی، جوامع در خانواده حقوقی شخصیت فكر بر عالوه

 بشر نخست روزگاران از كه است مذهبی و عبادی اماكن و پرستشگاه ها و معابد موضوعات این از یكی. می باشد حقوقی از شخصیت مبهم

می  را آنها خود خاص اعتقادات مطابق كه اند داشته خدایی خود برای نیز بدوی مردمان» زیرا است، بوده آنها تاسیس و ایجاد فكر به

 عمران آنها درآمد از اوالً تا یابد اختصاص اماكن این به اموالی كه گردیده موجب دارد قدیمی بسیار ای سابقه كه معابد این وجود. پرستیدند

 به اموال اختصاص. كنند ارتزاق آنها آمد در از معابد نگهبانان و حافظان و خادمان ثانیاً گیرد، صورت معابد اداره و مراسم اقامه و نوسازی و

 خود معنا این و نیست اماكن آن به دادن تصرف حق و دانستن مالک جز چیزی....  و حبس وقف، مانند عنوانی هر تحت مزبور معابد

 (.1373، 30)صفار، ص  «است معابد حقوقی شخصیت مفهوم از ابتدایی و سطحی برداشتی

 ایران در حقوقی شخصیت گفتار اول: سابقه

 ادوار اولین از مدرس مرحوم همچون اسالم با آشنایان و فقیهان حضور و اسالم با بوم و مرز این حقوق و فرهنگ ارتباط به توجه با

 وجود ما حقوقی نظام در گذشته از فكر این قبول و حقوقی شخصیت مفهوم با آشنایی كه گفت می توان كشور مقننه مجالس در قانونگذاری

 حاكم، حكومت مثل موضوعاتی و عناوین برای ما فقهای ولی یابیم نمی حقوقی شخصیت عنوان تحت را بابی فقه در چه اگر. است داشته

نمی  فعلی عصر حقوقی اشخاص به تشبیه بی كه بودند قائل نتایجی و آثار قبیل این از موضوعاتی و شرعیه وجوهات المال، بیت موقوفات،

 مصوب تجارت قانون در حقوقی شخصیت عنوان بار نخستین كه یابیم می در كشورمان مصوب قوانین به مراجعه با اساس این بر. باشد

 .شد بیان آن قانونی آثار و احكام و قواعد و نظامات 1311 تجارت قانون موجب به بعد و شد مطرح 1304

  حقوقی شخصیت ایجاد عوامل و بند اول: شرایط

 حقوقی شخصیت ایجاد و عنوان این تحقق برای كه می كند ایجاد ذهن در را پرسش این حقوقی شخصیت مفهوم و معنی بررسی

 اقتضاء كه خاصی مصلحت انسانی، افراد: است الزم ذیل عوامل حقوقی شخصیت آوردن فراهم برای» نیازمندیم؟ عواملی و شرایط چه به
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 بتوانند جمعی عامل تحت این كه یعنی فوق عامل دو به قانون دادن اعتبار و شوند تكلیف و حق موضوع جمعی، به عنوان افراد آن كه نماید

 (.1361، 123)جعفری لنگرودی، ص  «گیرند قرار تكلیف و حق موضوع

 عناصر دیگر بعضی. است كلی به طور و باشد صحیح نمی تواند حقوقی شخص مصادیق تمام به نسبت بندی تقسیم این البته

 منافع اجتماع» از: است عبارت آن و شود حمایت باید كه خارجی واقعیت یک وجود. اند دانسته دسته دو را حقوقی شخصیت دهنده تشكیل

باشد )ابوالحمید، ص  شده وضع باید حقوقی شخص منافع حفظ برای كه ای گرانه حمایت مقررات از ای مجموعه وجود. «خاص های هدف و

79 ،1355.) 

 ضابطه یک بیان با صرفاً نمی توانیم دارد وجود حقوقی شخصیت از كه مختلفی و گوناگون مصادیق به عنایت با كه است این واقعیت

 بی عناصر و عوامل این از دیگری در شاید كه نیازمندیم عناصری به حقوقی اشخاص از هریک تحقق برای زیرا كنیم، بیان را عناصر این كلی

 .باشیم نیاز

  حقوقی اشخاص مشترک بند دوم: قواعد

 و اعمال. نیستند عمل انجام به قادر خود حقوقی اشخاص: حقوقی اشخاص به طبیعی اشخاص به وسیله شده انجام اعمال اسناد .1

 جهت همین به و می گیرد انجام می شود گفته حقوقی شخص اركان آنها به اصطالحاً كه طبیعی اشخاص وسیله به آنها تصمیمات

 شخص به نام دارند صالحیت كسانی چه مؤسسه یا جمعیت یک در كه می شود مطرح خصوصی حقوق در نیز و عمومی حقوق در

به  حقوقی شخص تصمیمات» می دارد: مقرر تجارت قانون 589 ماده. سازند متعهد را حقوقی شخص و بگیرند تصمیم حقوقی

 مؤسسات و تجاری شركت های در .«می شود دارند، گرفته تصمیم اتخاذ صالحیت اساسنامه، یا قانون به موجب كه مقاماتی وسیله

 عامل مدیر و مدیره هیات رئیس با آن اجرای و عمومی مجمع با اصوالً تصمیم اتخاذ حق سندیكاها و ها انجمن مانند: تجاری غیر

 وزرا اداری، عرف و قانون به موجب. آنهاست رؤسای با دولتی مستقل و در مؤسسات وزرا با ها وزارتخانه در تصمیم اتخاذ حق. است

. نمایند تفویض خود مادون كارمندان یا معاونان به را خود اختیارات و امضاء حق می توانند اداری مستقل مؤسسات رؤسای و

 .است تجارت حقوق و عمومی حقوق دقیق بسیار حقوقی مسائل از یكی امضاء حق و اختیارات تفویض

 حقوقی شخص هر كه است آن اصل این معنی: اند تخصص اصل تابع خصوصی و عمومی از اعم حقوقی اشخاص تخصص، اصل .2

 وظایفش و اختیارات جزء اساسنامه طبق بر و یا قانون به موجب كه اموری باره در یعنی قانونی، صالحیت حدود در می تواند فقط

امور  تمام در دارد حق و دارد مطلق صالحیت كه است دولت قاعده این از استثناء تنها. كند عمل و اقدام است شده گذاشته

 تشكیل و تأسیس كشور داخل در تجارت به اشتغال برای خود اساسنامه به موجب كه بازرگانی شركت یک. نماید مداخله اجتماع

 آن با منطبق را خود اساسنامه و داده تغییر را خود فعالیت اصلی موضوع آن كه مگر بپردازد، خارج تجارت به نمی تواند است، شده

 صرفاً  انجمن این زیرا كند، دعوی طرح كودک از دفاع برای دادگستری در نمی تواند حیوانات از حمایت انجمن همین طور. بنماید

 برای و است آن خاص موضوع و هدف حقوقی شخص هر وجودی علت دانست باید. است شده تشكیل حیوانات از حمایت منظور به

 شده خارج خود تخصص و موضوع از حقوقی شخص وقتی. است داده حقوقی شخصیت او به قانونگذار كه است هدف همین به نیل

 كرد ادعا میتوان مواردی چنین در. است كرده نفی را خود وجود واقع در دهد، انجام خود رسمی وظایف با مخالف و مغایر اعمال و

 ایجاب منافع این تأمین و است معینی منافع مركز حقوقی شخص این كه مضافاً است. زده دست خود انحالل به حقوقی شخص كه

 منطبق كه غیرتخصصی و غیرمتجانس های فعالیت به اشتغال از و بردارد گام خود هدف درراه منحصرا حقوقی شخص كه می كند

 بطالن آن اجرای ضمانت و است حقوقی مهم اصول از یكی صالحیت و تخصص اصل. نماید خودداری نیست هدفش و موضوع با

 .می باشد حقوقی شخص اعمال

  حقوقی اشخاص سوم: مسئولیتبند 

 به پاسخگویی مسئولیت،.  داد ارائه تعریفی مسئولیت از است الزم حقوقی، كیفری اشخاص مسئولیت موضوع به پرداختن از قبل

 عمل آن به اگر كه دارد بذمه ای فریضه» كه: است كسی مسئول و شده مرتكب خود وظایف و تعهدات به نسبت شخص كه است تخلفاتی

 یكی این و شده وارد دیگری بر حق خالف بر كه است خساراتی جبران لزوم  اصلی، بحث اما (.1385)معین،  «می شود بازخواست او از نكند

 .است حقوقدانی هر توجه مورد كه است حقوقی مسلم اصول از

 احتیاطی، بی آن منشاء خواه یابد تحقق دیگری عمل بوسیله كه زیانی هر و تلف هر» فرانسوی معروف حقوقدان دوما تعبیر به

 خطای یا احتیاطی بی كه كسی به وسیله باید باشد -سبک بسیار هرچند – مشابه خطای یا الزم آن دانستن كه امری از اطالع عدم یا اهمال

 (.1373، 449و  448)صفار، ص  «باشد نداشته اضرار قصد فاعل هرچند شده اعمال كه است ظلمی عمل این شود، جبران داشته دیگری

 وارد زیانی و خسارت اگر اقتصادی و اجتماعی های صحنه در حقیقی اشخاص كه گونه همان دارد، اقتضا حقوقی عدالت و فوق اصل

. باشد چنین نیز حقوقی اشخاص مورد در شوند، غرامت پرداخت یا مجازات متحمل باید شدند،  جرمی مرتكب و نقض را قانونی یا آورند
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 گیرد، می صورت حقوقی شخص نماینده حقیقی اشخاص توسط حقوقی شخص تصمیمات و اعمال و اقدامات چون كه است این مسأله

 های نظریه و كیفری مسئولیت به سپس و مدنی مسئولیت به ابتدا سوال این پاسخ یافتن برای كجاست؟ تا حقوقی اشخاص مسئولیت دامنه

 .پردازیم می آنها با مرتبط

 وظیفه» از است عبارت مدنی مسئولیت اعم، معنای در. باشد می اخص و اعم معنای دو دارای حقوقی اصطالح در مدنی مسئولیت

 و منشاء مستقالً یا و باشد مادی یا حقوقی عمل آن منشا این كه از اعم دارد، عملی ترک یا انجام به دیگری برابر در شخص كه حقوقی

 (.1379، 35)شهیدی و یزدانیان، ص  «باشد قانونی مقررات مسئولیت

 از است عبارت» اخص: معنای در مدنی مسئولیت. كیفر عمل نه است خسارت جبران مورد این در مسئولیت از منظور واقع در

 ترک یا فعل اثر در وارده زیان جبران وظیفه یا دیگری عمل یا مال از استیفاء عوض در مال تسلیم به دیگری برابر در شخص حقوقی وظیفه

 (.1379، 36)شهیدی و یزدانیان، ص « نباشد قرارداد از ناشی كه فعلی ترک یا فعل

 حقوقی اشخاص مدنی بند چهارم: مسئولیت

 مسئولیت دارای شود، واقع تعهد طرف می تواند كه آنجا از – حقوقی یا حقیقی – آورد وارد دیگری به زیانی حقوقی شخص هرگاه

 :است زیر قرار به كه دارد شرایطی مدنی، مسئولیت البته (.1383، 21نیست )اردبیلی، ص  اختالفی حقوقدانان بین حیث این از. است مدنی

 .باشد نشده جبران و مستقیم و مسلم باید كه ضرر وجود -

 . آور زیان فعل ارتكاب -

 (.1384، 217و  455است )كاتوزیان، ص  شده ایجاد كه ضرری و آور زیان فعل بین سببیت رابطه -

 حقوقی اشخاص كیفری بند پنجم: مسئولیت

 و واحد دكترین فقدان. است حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت مسأله جهان كشورهای جزای حقوق در برانگیز بحث مسائل از یكی

 مساله این با برخورد در متضادی گاه و متفاوت های رویه دادگاه ها آن تبع به و ها كشور قوانین كه است شده موجب زمینه این در گشا راه

 از اعم) كیفر نوع همه اجرای كوبا جزای قانون همچون كشورها از بعضی كه نحوی به بگرایند تفریط و افراط به نتیجه در و نمایند اتخاذ

 مجازات های به عنوان حقوقی های شخصیت شدن تعطیل و انحالل از و بداند روا و ممكن حقوقی اشخاص مورد در را( مالی غیر و مالی

 جزای قانون كشورها، جزایی قوانین بین از» نویسد: می كوبا جزای حقوق به راجع آبادی علی دكتر. بگوید سخن حبس و اعدام جایگزین

 مورد در شده بینی پیش های مجازات مزبور قانون. دارد را ممتازی مقام حقوقی اشخاص جزایی مسئولیت به مربوط مقررات لحاظ از كوبا

 انحالل اعدام، مجازات به جای مثالً است، كرده ذكر نیز را آن وعلل ساخته منطبق حقوقی اشخاص مجازات های با را طبیعی اشخاص

 (.1369، 139)علی آبادی، ص « است كرده تعیین را مؤسسه

 مورد در فرانسه عالی دادگاه چنان چه. اند كرده منع را جریمه اخذ همچون مالی كیفرهای اجرای حتی كشورها از دیگر دسته اما

 محكوم نقدی جزای به باید اند داشته جرم این در دخالت كه شركایی»: است داده رأی شده، متهم رباخواری مستمر جرم به كه شركتی

 غیر در مجازات و رود می شمار به مجازات جریمه»: داشته اعالم رأی در فرانسه كشور عالی دیوان  مطلب همین خصوص در اما ،«شوند

 مسئولیت فقط و است حقوقی شخص كه شركت یک علیه جریمه به حكم لهذا دارد، شخصی جنبه است كرده استثنا قانون كه مواردی

 حال در فرانسه، جزایی قانون در آمده به عمل اصالحات با است تذكر به (. الزم1369، 139كرد )علی آبادی، ص  صادر توان نمی دارد مدنی

 شد. خواهد اشاره بدان دیگر قسمتی در كه می باشند كیفری مسئولیت دارای حقوقی اشخاص حاضر

 حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت عدم یا كیفری مسئولیت نظری گفتار دوم: مبانی

 : دانست مسئول توان نمی زیر دالیل به بنا را حقوقی شخصیت حقوقی، اشخاص كیفری مسئولیت عدم نظریه مطابق

 شناخته جرم را آن قانون  كه – فعل ترک یا فعل – منفی یا مثبت عادی عامل یک وجود تنها بزهكار مجرمیت احراز برای» الف.

این  یا و – عمدی جرایم – باشد داشته عمد و قصد روانی لحاظ از مجرم یعنی. است الزم نیز معنوی عنصر وجود آن بر افزون و نیست كافی

 قصد یعنی روانی عنصر وجود جرائم كلیه تحقق در. باشد كیفری مسئولیت مستوجب كه – عمدی غیر جرایم – باشد داده انجام خطایی كه

 مختار و بالغ و عاقل انسان در را آن تنها كه دارد بستگی مختاری و مستقیم اراده به عنصر این وجود كه است واضح. دارد ضرورت مجرمانه

 می خصوصیات این فاقد چون حقوقی اشخاص و بكشند دوش بر را جزایی مسئولیت بار توانند، می حقیقی اشخاص تنها بنابراین. یابیم می

 منتسب آنها به را جرم ارتكاب توان نمی نتیجه در. باشند داشته را خود دهنده تشكیل افراد از مستقل اراده و قصد توانند نمی باشند،

 حقوقی اشخاص مورد در كه مشتركی و جمعی اراده به توجه با كه اند گفته حقوقی اشخاص جزایی مسئولیت به قائلین مقابل در«. دانست

 كه گیرد می تصمیم یک حقوقی شخص یک كه وقتی یعنی هستند، حقیقی اشخاص شبیه اراده و قصد مورد در اشخاص این است، مطرح

، 460است )گارو، ص  دارا را جرم روانی عنصر نتیجه در و است داده بروز را خود انحرافی اراده و مجرمانه قصد حقیقت در دارد جزایی جنبه
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 را آنها بیشتر و.....  و حبس و اعدام مانند بوده حقیقی اشخاص مخصوص جزایی قانون در شده بینی پیش های مجازات اینكه ب.

 (.1372، 504كرد )صفار، ص  اجرا حقوقی اشخاص مورد در توان نمی

نمی  حقوقی شخصیت یک مورد در كه است درست. است گسترده ها مجازات انواع طیف كه شده گفته هم نظریه این به پاسخ در

 موقت تعطیلی به حبس به جای و موسسه انحالل به اعدام به جای توان می ولی نمود، اجرا را است حقیقی اشخاص به راجع آنچه توان

 (.1369، 137داد )علی آبادی، ص  رأی موسسه

 افرادی اگر كه توضیح كند. بدین می وارد لطمه ها مجازات بودن شخصی اصل به حقوقی اشخاص برای جزایی مسئولیت قبول ج.

 یک اگر كه صورتی در. آنها فرضی اجتماع نه گیرند قرار تعقیب تحت باید عده همان شوند بزهی مرتكب هستند حقوقی واحد یک داخل كه

گیرند  می قرار مجازات مورد دارند شركت نحوی هر به موسسه یا شركت آن در كه افرادی كلیه گیرد قرار مجازات مورد حقوقی شخصیت

 (.1382، 223)راستین، ص 

 می زیان و صدمه متحمل گناهی بی اشخاص همواره ها مجازات و ها كیفر اجرای در كه دانند می درست را نكته این مخالفین

 حقیقی اشخاص مورد در وضعیت این زیرا نیست مجازات بودن شخصی اصل نقض موجب حقوقی اشخاص علیه مجازات اجرای ولی شوند،

 مجرم فرد وقتی مثالً شود می هم بیگناه اشخاص دامنگیر حقیقی اشخاص كیفر آثار كه دارد وجود زیادی موارد در و است درست هم

 .شوند می محروم حقوق بعضی از نیز او فرزند و زن شود، می مجازات

 انسان گیرد می قرار جزا حقوق مقابل در كه كسی ولی گویند، می شخص دارد كه حقوقی و تعهد حسب بر را انسان چه اگر د.

 حتی حقوقی، شخص نه است انسان مقصود «.شخص یا هركس» شود می گفته كیفری قوانین در كه جا هر بنابراین. شخص نه است

 متن جهت همین به گیرد، می قرار مجازات مورد كه است انسان هم باز كند، می خلع شخصیت از را ها انسان بعضی قانون كه هنگامی

 نیز ها مجازات بودن قانونی اصل با اشخاص این مورد در مجازات اجرای بنابراین،. ندارد وجود حقوقی اشخاص كیفر زمینه در مشخص قانونی

 (.1389، 453كند )گارو، ص  می پیدا برخورد

 اصالح، قبیل از مجازات اجتماعی های هدف این كه وجود با كه اند گفته حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت موافقین مقابل در

 را منظور تواند نمی حقوقی اشخاص علیه خسارت جبران اجرای قبیل از مدنی اجراهای ضمانت اعمال و است حقیقی اشخاص مخصوص

 كیفری خطای و گمراهی آسیب، از را جامعه تواندمی  دارد، مدنی نیمه و جزایی نیمه ای خصیصه كه امنیتی تدابیر اعمال اما نماید، تأمین

 .باشد بزه مجدد ارتكاب برای مانعی تواند می همچنین و نماید حفظ حقوقی شخصیت

 قبیل از هایی مجازات اجرای كه حالی در. اوست حال اصالح و مجرم ساختن متنبه مجازات، های هدف مهمترین از یكی هـ.

 و تنبه نتیجه در و انجامد نمی هدف این به اشخاص این مورد در مالی های مجازات اجرای و وضع یا حقوقی شخصیت یک موقت تعطیلی

 تأثیر است ممكن كه را مجازات از ناشی آالم و رنج و باشند می ادراک فاقد حقوقی اشخاص آن بر اضافه. كند نمی پیدا معنی آنها اصالح

 (.1389، 455كنند )گارو، ص  نمی حس باشد داشته اصالحی

 شخصیت بتوان مالی، های مجازات تحمیل و وضع با كه دارد وجود امكان این زیرا دانند، نمی صحیح نیز را دلیل این مخالفین،

 باشد، داشته حقوقی اشخاص درباره تربیتی و اصالحی تأثیر است ممكن نیز مجازات این و داشت باز آینده در جرم به ارتكاب از را حقوقی

 (.1372، 118یابد )صانعی، ص  تحقق« آینده در جرم ارتكاب از عمومی جلوگیری و ارعاب» یعنی

 ایران موضوعه حقوق در حقوقی اشخاص كیفری گفتار سوم: مسئولیت

 حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت از سخنی مختلف قوانین در ،1392 سال در اسالمی مجازات جدید قانون تصویب از پیش تا

. بود شده اشاره مواردی در دادگاه حكم با حقوقی شخص انحالل خصوص در تجارت قانون جمله از پراكنده قوانین در فقط و نداشت وجود

 ماده براساس. گرفت قرار اشاره مورد صراحت به بعدی مواد در هم و هامجازات بندیدرجه در هم موضوع این جدید، قانون تصویب با اما

 كیفری مسئولیت صورتی در حقوقی شخص و است حقیقی شخص مسئولیت بر اصل كیفری مسئولیت در» اسالمی، مجازات قانون 143

 اداره مسئولیت كه كسانی اگر عبارتی به .. « . .شود  جرمی مرتكب آن منافع راستای در یا نام به حقوقی شخص قانونی نماینده كه دارد

 در اگر دهد، انجام را فعالیتی آن از نمایندگی به باشد، سازمان یا شركت موسسه، نهاد، در شاغل یعنی دارند بر عهده را حقوقی شخص

 انجام سازمان یا شركت موسسه، نهاد، برای را جرم كه كند ادعا تواندنمی فرد این است، مجرم شود جرم مرتكب دارد كه مسئولیتی راستای

 نهاد، همان یعنی حقوقی شخص كنار در است، شده جرم مرتكب كه كسی یعنی حقیقی شخص ترتیب این به. ندارد مسئولیتی و است داده

 مسئولیت: »است آمده 143 ماده ادامه در كه است اساس همین بر و باشند مجرمانه رفتار پاسخگوی باید دو هر سازمان یا شركت موسسه،

 (.1392)قانون مجازات اسالمی مصوب  «نیست جرم مرتكب حقیقی اشخاص مسئولیت مانع حقوقی اشخاص كیفری

 حقیقی شخص نیست؛ اجرا قابل حقوقی شخص درباره معمول طور به شود،می گرفته نظر در حقیقی شخص برای كه هاییمجازات

 یا موسسه یک اعدام یا حبس تصور اما كرد، محكوم اعدام به ارتكابی جرم به بسته مجازات اشد موارد در و حبس به محكوم توانمی را
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 اصولی طور به .دارد وجود جدی هایتفاوت حقوقی و حقیقی اشخاص مجازات بین بنابراین،. نیست تائید و تصور قابل راحتی به شركت

 شود آن مرتكب هركس و است اشخاص به مربوط هامجازات این زیرا نیست، تصور قابل حقوقی اشخاص خصوص در قصاص و دیات حدود،

 تواننمی شركت، منسوبان یا مسئوالن از یک سوی از دیه یا قصاص حد، مستوجب جرم وقوع صرف به و باشد خود رفتار پاسخگوی باید

 حقوقی اشخاص بنابراین و است قصاص و حدود از ترمتفاوت وضعیت تعزیزی هایمجازات در اما. كرد مجازات جرم آن واسطه به را شركت

 مختلف درجه 8 در تعزیزی هایمجازات ،1392 سال مصوب اسالمی مجازات قانون در. كرد محكوم تعزیزی هایمجازات به توانمی فقط را

 بر .است كرده تعیین نیز را طبقه آن در حقوقی اشخاص خاص مجازات قانونگذار مجازات، درجات از هریک بیان در كه اندشده بندیتقسیم

 هامجازات 1 درجه در كه حقوقی شخص انحالل است، شده بیان هامجازات مختلف درجات كه 1392 اسالمی مجازات قانون 19 ماده اساس

 است، آمده هامجازات 6 درجه در كه كثیراالنتشار هایروزنامه در حكم انتشار و حقوقی شخص برای مجازات شدیدترین شده، ذكر هم

 قانون این اساس بر حقوقی شخص كه در صورتی نیز 1392 جدید قانون 20 ماده اساس بر .است حقوقی اشخاص برای مجازات كمترین

 : شودمی محكوم زیر موارد از مورد دو تا یک به آن بارزیان نتایج و ارتكابی جرم شدت به توجه با شود، شناخته مسئول

  حقوقی، شخص انحالل الف.

  اموال، كل مصادره ب.

  سال، پنج مدت برای حداكثر یا دائم طور به اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت پ.

  سال، پنج مدت برای حداكثر یا دائم طوربه سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت ت.

  سال، پنج مدت برای حداكثر تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت ث.

  نقدی، جزای ج.

 .هارسانه وسیلهبه محكومیت حكم انتشار چ.

 تعقیب قابل خصوصی حقوق موضوع حقوقی اشخاص تنها كه است این دارد وجود حقوقی اشخاص مجازات خصوص در كه اینكته

 .نیستند مجازات قابل پردازندمی حاكمیتی اعمال به كه غیردولتی عمومی و عمومی دولتی، موسسات و هاشركت و بوده مجازات و

 قابل نقدی جزای میزان جدید، قانون 21 ماده با مطابق و بوده حقیقی اشخاص از متفاوت نیز نقدی جزای به حقوقی شخص محكومیت

 حقیقی اشخاص وسیلهبه جرم همان ارتكاب برای قانون در كه است مبلغی برابر چهار حداكثر و برابر دو حداقل حقوقی اشخاص بر اعمال

 .شودمی تعیین

 حقوقی اشخاص برای تكمیلی بند اول: مجازات

 امكان مورد 5 در است، شده نامبرده تكمیلی هایمجازات عنوان به 1392 اسالمی مجازات قانون 23 ماده در كه موردی 15 از

 یا قصاص حد، به كه را فردی تواندمی دادگاه» كه است آمده ماده این در. دارد وجود نیز حقوقی اشخاص خصوص در مجازات اجرای

 وی خصوصیات و ارتكابی جرم با متناسب قانون، این در مقرر شرایط رعایت با است كرده محكوم یک درجه تا شش درجه از تعزیری مجازات

 موسسات و هاشركت خصوص در ماده این در كه هاییمجازات جمله . از...« نماید محكوم زیر تكمیلی هایمجازات از مجازات چند یا یک به

 كار یا حرفه شغل، به اشتغال از منع» ،«معین محلهای یا محل در اقامت از منع» مانند مواردی به توانمی است اجرا و تصور قابل حقوقی

 و «جرم ارتكاب در دخیل مؤسسه یا رسانه یا جرم ارتكاب وسایل توقیف» ،«تجارتی اسناد اصدار ویا چک دسته داشتن از منع» ،«معین

 .كرد اشاره «قطعی محكومیت حكم انتشار»

 هاممنوعیت یكسری بند دوم: درباره

 شغل، به اشتغال از منع خصوص در و شده تعبیر خاص محل در فعالیت از منع تواندمی حقوقی اشخاص خصوص در اقامت از منع

 معرفی كار یا حرفه كسب، پروانه یا كار جواز لغو مستلزم را امر این ،1392اسالمی  مجازات قانون 30 ماده نیز معین كار یا حرفه كسب،

 مسدود و چک دسته سفید هایبرگه كردن باطل نیازمند چک صدور از منع ،1392اسالمی مجازات قانون 32 ماده در همچنین. است كرده

 .است شده جاری حساب افتتاح مجدد درخواست از ممنوعیت و جاری حساب كردن

 «االنتشار كثیر هایروزنامه» نام به بند سوم: تنبیهی

 محكومیت حكم انتشار باشد، موثر تواندمی حقوقی اشخاص تجاری اعتبار و حیثیت در كه مهم تكمیلی هایمجازات از دیگر یكی

 احتماالً  و شوندمی آگاه اندگرفته نظر در آن برای كه مجازاتی و جرم وضعیت از همه حكم، انتشار با زیرا است االنتشاركثیر هایروزنامه در

 كه صورتی در ،1392اسالمی  مجازات قانون 36 ماده تبصره اساس بر. دهدمی دست از را خود هایرجوع ارباب یا مشتریان از زیادی بخش

 دولت كارمندان و مجلس نمایندگان و وزرا مداخله مقررات، و حق برخالف نفوذ اعمال اختالس، ارتشاء، و رشاء مانند مالی جرایم از یكی در

 جرائم دولت، به نسبت دولتی مأموران تعدیات خارجی، معامالت در پورسانت أخذ دولتی، معامالت در تبانی كشوری، و دولتی معامالت در
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 مال میزان دولتی، یا عمومی اموال در غیرقانونی تصرف كشور، اقتصادی نظام در اخالل پولشویی، مالیاتی، جرائم ارز، و كاال قاچاق گمركی،

 . است الزامی كثیراالنتشار هایروزنامه از یكی یا ملی رسانه در حكم انتشار باشد آن از بیش یا ریال میلیارد یک ارتكابی، جرم موضوع

 

 بحث ونتيجه گيري:
 قرار پذیرش مورد حقوقی های نظام از تعدادی در حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت نظریه كه گیریم می نتیجه شد، داده كه توضیحاتی با

 این پذیرش عوامل كه رسید تصویب به حقوقی تأسیس این 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون به توجه با ما حقوق در البته است؛ گرفته

 ما حقوق در نظریه این كه است مناسب كه رسد می نظر به اما نیست مشخص گذار قانون نظر شد، داده كه توضیحاتی: از است عبارت امر

 :چون شود وارد

 سهام یا حقوقی شخصیت عضو حقیقی اشخاص كه شود می موجب بدانیم، كیفری مسئولیت واجد را حقوقی شخصیت گاه هر  .1

 نقص با مبادا تا آورند در خود نظارت تحت را آنها و نمایند مبذول كافی دقت حقوقی شخص مدیران و نمایندگان انتخاب در آن داران

 .نماید فراهم را كشور اقتصاد در اختالل موجبات دارد، اقتصاد در تأثیر كه قوانینی

 آن كیفر رسد، می آن افراد و ها ارگان و عناصر تمام به انجمن یا موسسه یا شركت یک در جرم یک از حاصل سود كه طور همان .2

 معاف كیفر از دیگران و گردند متحمل را آن مدیره هیأت یا عامل مدیر: مانند خاص نفر چند یا یک فقط نباید و باشد همگی برای باید نیز

 انتفاع تبع به نیز مجرمانه عمل از منتفعین كه شود می موجب امر این كشد، دوش به را مجازات بار حقوقی شخص اگر كه حالی در. باشند

 خواهد مفید نیز كیفری مسئولیت پذیرش گردد، می اعمال اشخاص این مورد در مدنی مسئولیت كه گونه همان و ببینند را آن كیفر جرم از

 بود خواهد ها رسانه وسیله به  محكومیت حكم انتشار و انحالل و اموال كل مصادره و جریمه پرداخت گذشت، كه چنان كیفر این البته بود؛

 .گرفت قرار انشاء مورد 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون در كه دارد نیز بازدارنده اثر كه

 پیشنهادات

 پیشنهاد باشد، می 1392 اسالمی مجازات قانون در حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت نظام بررسی حاضر تحقیق موضوع اینكه به توجه با

 قرار مقایسه مورد قدیم با 1392 اسالمی مجازات قانون در را حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت نظام بعدی تحقیقات در محققان شود می

 .گیرد قرار مقایسه مورد نیز حقیقی اشخاص با حقوقی اشخاص كیفری مسئولیت نظام شود می پیشنهاد همچنین. دهند
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