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چکیده
اعمال قواعد عمومى مجازات نسبت به اشخاص حقوقى با چالش هایى همراه 
است. قواعد عمومى مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفرى 
و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ى اعمال مجازات اســت. پرســش این 
اســت که آیا در اعمال قواعد عمومى مجازات نسبت به اشخاص حقوقى، شخصیت 
شخص حقوقى مالك خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقى که نماینده ى شخص 
حقوقى محسوب مى شود. هم چنین چگونگى اعمال موانع مسؤولیت کیفرى و قواعد 
عمومى تغییر دهنده ى مجازات ها نســبت به شــخص حقوقى با ابهام مواجه است. 
نتیجه ى این نوشــتار آن اســت  که، با توجه به ماهیت اعتبارى و تبعى اشــخاص 
حقوقى، رفتار مجرمانه ى منتســب به شخص حقوقى توســط نماینده ى آن انجام 
مى شود و لذا در اعمال قواعد عمومى مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار 
گیرد. هم چنین قواعدى که معیارهاى اعمال آن ها نوعى است و مرتبط با شخصیت 

مرتکب جرم نمى باشد، در خصوص اشخاص حقوقى اعمال خواهد شد. 

واژگان کلیدى: اشخاص حقوقى، قواعد عمومى مجازات، موانع مسؤولیت 
کیفرى، عوامل تغییر دهنده ى مجازات.
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درآمد
براى مجازات کردن اشخاص حقوقى که خود به دو دسته ى اشخاص حقوقى 
حقوق خصوصى و اشخاص حقوقى حقوق عمومى تقسیم شده اند (محمدى و خانى 
زاده، 1392: 70)، باید موجودیت این اشــخاص در قانون به رسمیت شناخته شود 
و هم چنین الزم است در قوانین براى آنان مسؤولیت کیفرى پیش بینى شده باشد. 
در خصوص ماهیت اشــخاص حقوقى مى توان به نظریه ها ى مجازى، امتیاز، مالکیت 
اعتبارى و واقعى اشــاره کرد. برخالف ســه نظریه ى نخست که همگى بر اعتبارى 
بودن شخصیت شــخص حقوقى استوار است، بر اســاس نظریه ى واقعى، اشخاص 
حقوقى وجودى واقعى دارند که پایه و شــخصیت حقوقى آن ها را تشکیل مى دهد 
(صانعى، 1388: 114). در ارتباط با پذیرش مسؤولیت کیفرى براى اشخاص حقوقى، 
دالیل متعددى ارائه شــده است. از جمله دالیل مخالفان مسؤولیت کیفرى شخص 
حقوقى عبارت اســت از: فقدان اراده ى قابل انتساب به اشخاص حقوقى و در نتیجه 
عدم تحقق عنصر معنوى، نقض اصل شــخصى بودن مجازات ها در صورت پذیرش 
مســؤولیت کیفرى براى اشــخاص حقوقى، عدم امکان نیل بــه اهداف مجازات ها، 
عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توســط اشخاص حقوقى و مغایرت با جایگاه 
ویژه ى قدرت عمومى. دالیل موافقان بر ضرورت پذیرش مسؤولیت کیفرى اشخاص 
حقوقى به دلیل واقعیات جرم شــناختى و تأمین مصالح جامعه، دشوارى شناسایى 
اشــخاص حقیقى مقصر در مجموعه ى مدیران و کارکنان اشخاص حقوقى و جبران 
خســارت زیان دیدگان به نحو مناسب تر استوار است (اشتیاق، 1386: 32؛ محمدى 

و خانى زاده، 1392: 74). 
از دالیل مخالفان مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی، فقدان  اراده یا عنصر 
روانی در رفتار این اشــخاص اســت؛ چرا که رکن روانی را مختص اشخاص حقیقی 
بالغ، عاقل و مختار دانســته اند (اردبیلی، 1391: 22/2). در مقابل باید توجه داشت 
که شخص حقوقى که شکل گیرى و تولد خود را وام دار اشخاص حقیقى است، پس 
از تشــکیل، شخصیت حقوقى مستقلى پیدا مى کند و مسؤول رفتار خود خواهد بود 
(Pradel: 2006-2007 بــه نقل از روح االمینى، 1386: 133)؛ لذا رفتار شــخص 
حقوقى به تنهایى و فارغ از منشــاء آن، یعنى فارغ از رفتار شــخص حقیقى متصور 
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نیســت و در هر صورت این رفتار صرفاً باید بر اســاس ماده ى 140 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 توسط یک انسان داراى مســؤولیت کیفرى (عاقل، بالغ و 
مختار) ارتکاب یافته باشــد. این امر که منشــاء همه ى رفتارهاى شــخص حقوقى 
باید یک شــخص حقیقى باشد، بر بى مسؤولیتى شخص حقوقى داللت ندارد؛ قانون 
مجازات اسالمى تصریح دارد که منشــاء رفتارهاى شخص حقوقى، همان اشخاص 
حقیقى اداره کننده ى شــخص حقوقى است. هر گاه شخص حقیقى که نماینده ى 
شخص حقوقى است با شرایط مقرر در ماده ى 143 قانون مجازات اسالمى مرتکب 
رفتارى شــود، آن رفتار در ابتدا منتسب به شخص حقیقى خواهد بود و به تبع آن 
به شــخص حقوقى نیز منتسب مى شود. بنابراین براى انتساب یک رفتار به شخص 
حقیقى، باید شرایط انتساب رفتار مجرمانه از جمله وجود عنصر روانى و مبرا بودن 
از موانع مسؤولیت کیفرى وجود داشــته باشد. تا زمانى که یک رفتار قابل انتساب 

به شخص حقیقى نباشد، قابلیت انتساب به شخص حقوقى را نیز نخواهد داشت. 
مطابق ماده ى 143 قانون مجازات اســالمى: «شــخص حقوقى در صورتى 
داراى مسؤولیت کیفرى است که نماینده  قانونى شخص حقوقى به نام یا در راستاى 
منافع آن مرتکب جرمى  شود». بر این اساس، براى این که شخص حقوقى مسؤولیت 
کیفرى داشــته باشــد، تحقق سه شرط الزم است: نخســت، رفتار مجرمانه توسط 
نماینده ى شــخص حقوقى ارتکاب یافته باشــد؛ دوم، رفتار به نام شــخص حقوقى 
صورت گرفته باشــد؛ سوم، رفتار در راستاى منافع شخص حقوقى باشد. با توجه به 
لفظ «یا» در متن ماده ى مذکور، براى مســؤول شناختن شخص حقوقى از جنبه ى 
کیفرى تحقق یکى از دو شــرط دوم یا سوم کافى است. با لحاظ مسؤولیت کیفرى 
پیش بینى شــده در این ماده، ارتکاب رفتار مجرمانه  توسط شخص حقوقى همانند 
اشخاص حقیقى قابل محاکمه و مجازات است و در این راستا باید به قواعد عمومى 
حقوق کیفرى مراجعه کرد که در این نوشــتار مورد توجه قرار گرفته اســت. قواعد 
عمومى مجازات یعنى قواعدى از حقــوق کیفرى عمومى که براى تعیین مجازات، 
نحوه ى اعمال مجازات، تغییر میزان مجازات هاى قانونى در قالب تشدید یا تخفیف، 
موانع مســؤولیت کیفرى و عفو در کتاب اول قانون مجازات اسالمى تعیین گردیده 
اســت. قواعد عمومى مجازات به دو دسته قابل تقســیم است؛ دسته ى نخست به 
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شرایط و موانع مسؤولیت کیفرى مانند علل رافع مسؤولیت کیفرى و علل موجهه ى 
جرم مربوط مى شــود که در قانون مجازات اســالمى تحت عنوان «موانع مسؤولیت 
کیفرى» آمده اســت؛ و دسته ى دوم قواعدى اســت که براى تعیین نوع، میزان یا 
اجراى مجازات باید در نظر گرفته شــود؛ مانند قواعد مربوط به تشــدید یا تخفیف 

مجازات و توبه.
این نوشــتار در صدد طرح چالش هایى اســت که با در نظر گرفتن ماهیت 
مســتقل و متفاوت اشــخاص حقوقى نسبت به اشــخاص حقیقى، در اعمال قواعد 
عمومى مجازات نســبت به اشــخاص حقوقى حادث مى شــود و پرسش این است 
که آیا در اعمال قواعد عمومى مجازات، شــخصیت شــخص حقوقى در نظر گرفته 
مى شــود یا شخص حقیقى که نماینده ى شــخص حقوقى است. چگونگى انتساب 
رفتار مجرمانه به شخص حقوقى، پرسش دیگر این نوشتار است که در جهت پاسخ 
به این پرســش ها، پس از ذکر شــرایط انتســاب رفتار مجرمانه به شخص حقوقى، 
چالش ها و پرســش هاى مطــرح پیرامون اعمال قواعد عمومــى مجازات مربوط به 
شــرایط و موانع مسؤولیت کیفرى و اعمال قواعد مربوط به تعیین و اجراى مجازات 

مورد بحث قرار مى گیرد و راهکارهاى الزم ارائه مى گردد.

1. انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقوقى
قواعد عمومى مجازات نســبت به اشخاصى اعمال مى شود که مرتکب رفتار 
مجرمانه شــده باشــند. رفتار فعل یا ترك فعلى است که توســط انسان زنده قابل 
ارتکاب است1؛ از این جهت مى توان گفت شخص حقوقى فى نفسه نمى تواند مرتکب 
رفتار شــود و رفتارهایى که به شــخص حقوقى منتسب مى شــود، در واقع توسط 
اشــخاص حقیقى ارتکاب مى یابد. بنابراین براى به دســت آوردن درك درســت از 
رفتارهاى مجرمانه ى شــخص حقوقى، باید دید که آیا رفتار تشکیل دهنده ى جرم 

تحقق یافته، به شخص حقیقى قابل انتساب است.

1. هــر فعالیت عملى که موجود زنده انجام مى دهد و متضمن کارهاى بدنى آشــکار و پنهان اعمال فیزیولوژیک، 
عاطفى و فعالیت عقلى باشــد؛ این اصطالح براى هر عمل خاص یا مجموعه ى اعمال به کار مى رود (شــعارى نژاد، 

.(54 :1364
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از دیرباز حقوق کیفرى در پذیرش مســؤولیت کیفرِى اشخاص حقوقى، با 
توجــه به ویژگى هــاى فردمدارانه ى قوانین کیفرى و ناممکــن بودن اجراى برخى 
مجازات ها نسبت به اشخاص حقوقى، اصل شخصى بودن مجازات ها و از همه مهم تر، 
نبودن اراده و قصد منتســب به اشخاص حقوقى، همواره مردد بوده است (اردبیلى، 
1391: 22/2-20). برخى با این اســتدالل که اِسناد تقصیر به مرتکب، مستلزم دو 
اصل عقالنیت و استقالل فردي است، اشخاص حقوقی را غیر قابل مؤاخذه می دانند 
(Moore, 1985: 23) . بــا وجــود این، نقش مهم و انکارناپذیر اشــخاص حقوقى 
در دنیاى مدرن بر هیچ کس پوشــیده نیســت؛ لذا به تبع ایفاى نقش گســترده، 
گاه اعمال خالف نظم عمومى از ســوى این اشخاص ســر مى زند و از این رو وضع 
قوانین جامع و کامل در این زمینه ضرورى اســت (گلدوزیان و قربانى، 1391: 8). 
بنابراین به منظور احتراز از دشوارى و پیچیدگى هاى ناشى از عدم شناسایى شخص 
حقیقى مقصر به ویژه در شرکت ها و اشخاص حقوقى بزرگ و غیر متمرکز؛ تشویق 
اشــخاص حقوقى به اتخــاذ تدابیر پیش گیرانه و به کارگیرى وســایل مورد نیاز در 
جهت تقلیل صدمات عمومى احتمالى و هم چنین ترمیم خســارت هاى وارد شده بر 
بزه دیدگان، نظام هاى حقوقى به پذیرش مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى ترغیب 
شــده اند (امیدى، 1391: 227). دیدگاه ها در خصوص مبناى انتساب مسؤولیت به 
این اشــخاص مختلف است. نظریه ى نمایندگى یا مسؤولیت نیابتى، مسؤولیت را به 
صورت غیر مستقیم متوجه شــخص حقوقى مى نماید. نظریه ى شخصیت ثانویه یا 
همانندسازى (شناســایى هویت) به انتساب مستقیم مسؤولیت به اشخاص حقوقى 
از طریق ماموران هدایت گر آن ها (مغز متفکر) معتقد اســت. نگرش سیستم مدار به 
اشــخاص حقوقى و انتساب جرم به آن ها بر پایه ى اتکا به فرهنگ سازمانى، رویکرد 
دیگرى اســت که از ســال 2007 میالدى و منبعث از نظام کیفرى اســترالیا مورد 
استقبال حقوق انگلســتان قرار گرفته است (Wells, 2001: 3؛ شریفى و دیگران، 
1392: 60). هم چنین نظریه ى متناســب با شــریعت اسالم و قوانین داخلى به نام 

نظریه ى «وکالت» مطرح شده است (بنگرید به: اشتیاق، 1387: 340). 
در نظام کیفرى ایران که مســؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى به عنوان یک 
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قاعده و نســبت بــه عموم جرایم در ماده ى 143 قانون مجازات اســالمى 1392 1   
پذیرفته شده است، انتســاب جرم به اشخاص حقوقى بر پایه ى نظریه ى نمایندگى 
به عنوان یک قاعده اســتوار گردیده اســت (شــریفى و دیگران، 1392: 59-60). 
بر اســاس قواعد عمومى حاکم بر حقوق کیفرى، مســؤولیت کیفرى متوجه کسى 
اســت که اهلیت ارتکاب جرم را داشته باشد و از عهده ى تحقق ارکان جرم برآمده 
باشــد. در برخى از حاالت و حسب ضرورت اجتماعى، بر اساس نظریه ى مسؤولیت 
نیابتى ماخوذ از اصل نمایندگى، گاه مســؤولیت بر اشــخاصى تحمیل مى شود که 
در شــکل گیرى اجزاى جرم دخالت مســتقیم ندارند. این نظریه مشعر به این نکته 
اســت که اشخاص حقوقى همانند کارفرمایان حقیقى، نماینده ى کارکنان خود اعم 
از فرودست و فرادست محسوب مى شوند و در قبال خطـــاى کیفرى آن ها مسؤول 
و پاســخ گو هســتند. مطابق این نظریه، اشخاص حقـــوقى به علت ماهیت فرضى 
خود قابل قیاس با اشــخاص حقیقى نیســتند و هم چون آن ها نمى توانند مرتکب 
جرم شــوند؛ جز آن که از طریق خدمه ى خود به این پدیده جامه ى عمل بپوشانند 

(Wells, 2001: 94؛ شریفى و دیگران، 1392: 61). 
با توجه به موارد ذکر شده، در مجموع مى توان گفت انتساب رفتار مجرمانه 
به شخص حقوقى در وهله ى نخست منوط به احراز اهلیت کیفرى نماینده ى شخص 
حقوقِى انجام دهنده ى رفتار مجرمانه اســت. به عبارت دیگر، در صورتى که رفتارى 
به شخص حقیقى انجام دهنده ى رفتار مجرمانه منتسب نباشد، نمى توان آن رفتار را 
به شخص حقوقى منتسب کرد؛ چرا که اصوالً شخص فاقد اهلیت کیفرى نمى تواند 
به نام یا در راستاى منافع شخص حقوقى که در ماده ى 143 قانون مجازات اسالمى 
به عنوان شــرایط مسؤولیت کیفرى شخص حقوقى ذکر شده است، مرتکب رفتارى 
شود؛ لذا بر اساس این ماده نمى توان رفتار شخص فاقد اهلیت را به شخص حقوقى 
منتســب کرد؛ براى مثال مجنون یا صغیر غیر ممیز نمى تواند به نام یا در راســتاى 
منافع شــخص حقوقى مرتکب رفتار شــود و به تبع آن رفتارشــان نیز منتسب به 

1. «در مســؤولیت کیفرى اصل بر مسؤولیت شخص حقیقى اســت و شخص حقوقى در صورتى داراى مسؤولیت 
کیفرى اســت که نماینده قانونى شــخص حقوقى به نام یا در راســتاى منافع آن مرتکب جرمى شود. مسؤولیت 

کیفرى اشخاص حقوقى مانع مسؤولیت اشخاص حقیقى مرتکب جرم نیست».
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شــخص حقوقى نخواهد بود؛ چرا که درك و آگاهى الزم نسبت به مفاهیم «به نام» 
یا «در راستاى منافع» را ندارند و به صورت کلى نسبت به رفتارشان فاقد مسؤولیت 
کیفرى هســتند؛ بنابراین هر چند افراد فاقد اهلیت کیفرى مى توانند عضو شخص 
حقوقى باشــند، لیکن نمى توانند به نام یا در راستاى منافع شخص حقوقى مرتکب 
رفتار و به تبع آن مرتکب جرم شــوند؛ لذا احراز رابطه ى علیت مذکور در تبصره ى 
ماده ى 14 قانون مجازات اسالمى منوط به تحقق شرایط ماده ى 143 قانون مجازات 
اسالمى است و این امر نافى مســؤولیت شخصى این افراد مطابق قوانین کیفرى و 

مدنى نیست.

2. موانع مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى
همان گونه که ذکر گردید، اشخاص حقوقى با وجود شرایط مقرر در ماده ى 
143 قانون مجارات اسالمى داراى مسؤولیت کیفرى هستند؛ لیکن این اشخاص در 
مواردى که از موانع مســؤولیت کیفرى برخوردار شوند، مسؤولیت کیفرى نخواهند 
داشت. علل رافع مسؤولیت کیفرى و علل موجهه ى جرم که در قوانین سابق از هم 
تفکیک شــده بود، در قانون مجازات اســالمى 1392 تحت عنوان موانع مسؤولیت 
کیفرى در مواد 146 تا 159 این قانون احصاء شده اند. از جمله ى این موانع مى توان 
به صغر سن، اختالل روانى زایل کننده ى اراده یا قوه ى تمیز (جنون)، اکراه غیر قابل 
تحمل، خواب، بى هوشى، مستى، جهل به قانون، دفاع مشروع و اضطرار اشاره کرد. 
بــا توجه به ماهیت و کارکرد متفاوت علل موجهه ى جرم و عوامل رافع مســؤولیت 
کیفــرى و تاثیر متفاوت این عوامل بر قابلیت انتســاب رفتار مجرمانه به اشــخاص 
حقوقى، مناســب اســت اعمال این دو گروه از موانع مســؤولیت کیفرى به صورت 
مجزا بررسى شــود. در تعریف علل موجهه ى جرم گفته شده است شرایط و اوضاع 
و احوال خاصى اســت که موجب زایل شــدن وصف قانونى یــک فعل ارادى ضد 
اجتماعــى مى گردد؛ به نحــوى که با وجود آن اوضاع و احــوال آن، فعل در جهت 
اعمــال یک حق و یا انجــام یک تکلیف تلقى و فقدان آن اوضــاع و احوال موجب 
احراز و تحقق جرم مى گردد (گلدوزیان، 1388: 276). علل رافع مسؤولیت کیفرى 
را فرضى دانســته اند که جرم با تمام عناصر تشــکیل دهنده ى آن به صورت کامل 
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واقع مى شــود، ولى به علت فقــدان ادراك یا اختیار و هر دو، مســؤولیت کیفرى 
زائل مى شــود (Clarkson, 2005: 79). برخى حقوق دانان معتقدند که «در عوامل 
رافع مســؤولیت، عنصر معنوى جرم مفقود است و بدین ترتیب جرمى محقق نشده 
است (شــامبیاتى، 1388: 290). برخى بیان کرده اند که در عوامل رافع مسؤولیت 
کیفــرى، رفتار مجرمانه وصف مجرمانه ى خود را حفــظ مى کند، اما به دلیل عدم 
امکان اسناد جرم به اراده ى خودآگاه مجرم، نمى توان او را مسؤول شناخت (نوربها، 
1389: 290). به طور کلى مى توان گفت در علل رافع مســؤولیت کیفرى، تأکید بر 
شــخص مجرم است؛ اما در علل موجهه ى جرم، بر اوضاع و احوال وقوع جرم تاکید 
مى شــود. علل رافع مســؤولیت کیفرى در شــخص مجرم نهفته است نه در حکم 
قانون گذار؛ لیکن علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست، بلکه در نظر قانون گذار 
اســت؛ بدین نحو که عوامل رافع مسؤولیت به توانایى و اهلیت خاص مرتکب جرم 
مربوط مى شود و ریشــه هاى درونى و شخصى دارد؛ در حالى که علل مشروعیت یا 
موجهه ى جرم، ناشى از عوامل خارجى است و قائم بر واقعه اى است که باعث حذف 
وصف مجرمانه از رفتار مرتکب مى شــود. در علل رافع مســؤولیت کیفرى، اراده ى 
فرد مخدوش مى گردد؛ اما در علل موجهه ى جرم، مجرم داراى اراده ى کامل است، 
لیکن انجام جرم با توجه به شرایطى که مجرم در آن قرار گرفته است، توسط قانون 
توجیه پذیر مى باشد. در این قسمت تاثیر علل موجهه ى جرم و علل رافع مسؤولیت 

کیفرى بر مجازات اشخاص حقوقى بررسى مى شود. 

2-1. علل رافع مسؤولیت کیفرى
بر اساس ماده ى 140 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392، فرد در صورتى 
داراى مســؤولیت کیفرى است که حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد. علل 
رافع مســؤولیت کیفرى به فقدان عقل، بلوغ و اراده در فرد منجر مى شود. اشخاص 
حقوقى فى نفســه فاقد عقل، اختیار و بلوغ هســتند، نمى توان علل رافع مسؤولیت 
کیفرى را نســبت به این اشخاص اعمال کرد. در مقابل مى توان گفت همان گونه که 
ماده ى 143 قانون مجازات اسالمى براى اشخاص حقوقى مسؤولیت کیفرى شناخته 
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است که به تبع مسؤولیت کیفرى اشخاص حقیقى است1، براى اعمال قواعد مربوط 
به علل رافع مسؤولیت کیفرى باید به شخص حقیقى که نماینده ى شخص حقوقى 
اســت توجه داشت و این قواعد را به تبع شخص حقیقى نسبت به اشخاص حقوقى 
نیز اعمال کرد. از شــرایطى که ماده ى 143 قانون مجازات اســالمى براى مسؤول 
شناختن شــخص حقوقى از نظر کیفرى در نظر گرفته است، ارتکاب جرم «توسط 
نماینده ى شــخص حقوقى»، «به نام» یا «در راستاى منافع شخص حقوقى» است. 
بنابراین رفتار یک شــخص در صورتى منتسب به شــخص حقوقى خواهد بود که: 
اوالً، توسط نماینده ى شخص حقوقى ارتکاب یافته باشد؛ و ثانیاً به نام یا در راستاى 
منافع شــخص حقوقى باشــد. حال باید دید که آیا اصوالً شخصى که از علل رافع 
مســؤولیت کیفرى برخوردار اســت، مى تواند نماینده ى شخص حقوقى باشد؛ و در 
صورتى که چنین شــخصى نماینده ى شخص حقوقى باشد، آیا مى تواند رفتارى به 

نام یا به نفع شخص حقوقى انجام دهد. 
بنابراین هرچند موانع مسؤولیت کیفرى قائم به ذات انسان است و به صورت 
مستقیم قابل انتساب به شخص حقوقى نیست؛ اما جرایمى که در نهایت به اشخاص 
حقوقى منتسب مى شود، نشأت گرفته از اراده و اختیار مدیران و مسؤوالن آن است 
و لذا مدیرى که فاقد اراده یا اختیار است نمى تواند رفتارى انجام دهد که به شخص 
حقوقى منتسب شود. بنابراین تصمیماتى که نماینده ى شخص حقوقى در راستاى 
اهداف آن شخص حقوقى اتخاذ مى کند، باید در شرایطى اتخاذ شده باشد که شرایط 
کامل اهلیت انتســاب رفتار مجرمانه را داشــته باشد. چنان چه مدیرعامل در حالت 
خواب، بى هوشــى یا مستى تصمیمى را در راســتاى اهداف شخص حقوقى اتخاذ 
کرده باشــد که جرم باشــد، با توجه به این که از موانع مسؤولیت کیفرى برخوردار 
بوده است، رفتارش به شخص حقوقى منتسب نخواهد بود. هم چنین نمى توان گفت 
نماینده ى قانونى شــخص حقوقى در حال خواب یا بى هوشى جرایمى را در راستاى 
منافع شخص حقوقى مرتکب شده است؛ چرا که لحاظ کردن منافع شخص حقوقى 
نیاز به تعقل و آگاهى کامل دارد؛ در حالى که شخص خواب، بى هوش و مست فاقد 

این عناصر است. 

1. بنگرید به: شریفى، حبیب زاده، عیسایى تفرشى و فرجیها، 1392.
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مواردى که ذکر شد نسبت به سایر عوامل رافع مسؤولیت کیفرى نیز حاکم 
است. بر اســاس ماده ى 146 قانون مجازات اسالمى، افراد نابالغ مسؤولیت کیفرى 
ندارند؛ این اشــخاص نمى توانند نماینده ى شخص حقوقى باشند و به همین دلیل، 
ارتکاب رفتار منتســب به شخص حقوقى توســط افراد نابالغ منتفى است. ماده ى 
150 قانون مجازات اســالمى به جنون اشــاره کرده اســت. اگر نماینده ى شخص 
حقوقى دچار جنون شود، با توجه به این که فاقد مسـؤولیت کیفرى است، رفتارش 
به شخص حقوقى منتسب نخواهد بود و به تبع آن مســـؤولیت کیفرى نیز نخواهد 
داشت. نکته ى قابل توجه این که رفتار مجرمانه ى منتـــسب به شخص حقوقى، باید 
توسط نماینده ى شخص حقوقى ارتکاب یابد. واژه ى «نمـاینده» در این ماده و مواد 
دیگر قانون مجازات اســـالمى تعریف نشده است؛ لذا «معتـقدند که دادگاه باید با 
لحاظ تفســیر مضیق و توسل به مفهوم نماینده، مصـــادیق آن را تشخیص دهد» 

(اشتیاق، 1387: 341).
همان طور که ذکر شد، رفتار اشخاص فاقد اهلیت کیفرى به شخص حقوقى 
منتســب نخواهد شد. از این جهت شاید در نگاه نخست، طرح مبحث اعمال قواعد 
عمومى مربوط به علل رافع مســؤولیت کیفرى نســبت به اشخاص حقوقى، زاید به 
نظر برسد؛ چرا که شخص فاقد اهلیت نمى تواند به عنوان نماینده  ى شخص حقوقى 
مرتکب رفتار مجرمانه شــود. به منظور روشن شدن محل بحث باید متذکر شد که: 
اوالً، برخــوردارى از علل رافع مســؤولیت کیفرى اصوالً به معناى نداشــتن اهلیت 
کیفرى نیست؛ ثانیاً، شــمول این بحث مربوط به مواردى است که شخص حقیقى 
(نماینده ى شخص حقوقى) ابتدائاً داراى اهلیت کیفرى است؛ لیکن در زمان ارتکاب 
رفتار مجرمانه به جهت عروض علل رافع مســؤولیت کیفرى، مسؤولیت کیفرى اش 
زایل شده است؛ لذا طرح این بحث درخصوص صغیر به جهت این که بدواً نمى تواند 
نماینده ى شــخص حقوقى باشد منتفى اســت؛ لیکن در دیگر موارد شامل جنون، 
مســتى و اکراه که به رشــد و اهلیت قبلى متصل اســت، قابل طرح مى باشد؛ چرا 
که نماینده ى شــخص حقوقى که داراى اهلیت کیفرى اســت ممکن اســت در اثر 
عروض هر یک از علل رافع مســؤولیت کیفرى فاقد مســؤولیت کیفرى شود و در 
نتیجه  رفتارش نیز به شــخص حقوقى منتسب نشــود. بنابراین نماینده ى شخص 



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 19
ف

85

حقوقى مى تواند از علل رافع مسؤولیت کیفرى برخوردار شود بدون این که از سمت 
نمایندگى شــخص حقوقى عزل گردد، براي مثال ممکن اســت نماینده ي قانونی 
شــخص حقوقی در حالت مستى، جنون (حادث) یا اکراه مرتکب تصرف غیر قانونى 
در اموال دولتى شــود و این رفتار نیز در راستاي منافع و یا به نام شرکت باشد. در 
این حالت با توجه به این که شــخص حقیقی به جهت عروض علل رافع مســؤولیت 
فاقد مسؤولیت کیفري است، مسؤولیت کیفري شخص حقوقی نیز مرتفع می گردد.

2-2. علل موجهه ى جرم
مســؤولیت کیفرى شخص حقوقى به تبعیت اشــخاص حقیقى نماینده ى 
آن هاســت و در اعمال هر یک از قواعد عمومِى مجازات باید به شــخصیت نماینده 
توجه داشــت. در علل موجهه ى جرم، شــخصیت مجــرم و اراده ى وى مورد توجه 
نیست و هر مجرمى اعم از شخص حقیقى یا حقوقى مى تواند در موقعیتى قرار گیرد 
که برخوردار از علل موجهه ى جرم باشــد؛ لیکن عوامل موجهه باید متوجه موقعیت 
خوِد شخص حقوقى باشد نه شــخص حقیقى؛ البته رعایت مقررات مربوط به علل 
موجهه ى جرم و ارتکاب رفتار در نهایت توســط شخص حقیقى (نماینده ى شخص 

حقوقى) صورت مى گیرد.
از علل موجهه ى جرم اضطرار است که در ماده ى 152 قانون مجازات اسالمى 
آمده اســت. شخص حقوقى مى تواند مطابق ماده ى مذکور در شرایط اضطرارى قرار 
گرفته و مرتکب رفتارى شود که در شرایط عادى طبق قانون جرم محسوب مى شود. 
براى مثال، شرکتى هنگام آتش سوزى جهت حفظ اموال خود به کارمندانش دستور 
مى دهــد که براى انتقال اموال به بیرون، دیوار همســایه را تخریب کنند (تخریب) 
یا از امکانات موجود در ملک همســایه براى اطفاء حریق بدون اجازه ى صاحب آن 
استفاده کنند (سرقت). در صورت رعایت شرایط قانونى مقرر در ماده ى 152 قانون 
مجازات اسالمى، شخص حقوقى نسبت به جرایم انجام گرفته قابل مجازات نخواهد 
بود؛ بنابراین اگر شــخص حقوقى در موقعیت اضطرارى قرار گیرد و براى حفظ مال 

یا موجودیت خود ناگزیر از انجام جرمى باشد، مى تواند به اضطرار متوسل شود.
از دیگــر عوامل موجهه ى جرم، امر آمر قانونى اســت که در بند پ ماده ى 
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158 قانون مجازات اســالمى چنین آمده است: «در صورتى که ارتکاب رفتار به امر 
قانونى مقام ذى صالح باشــد و امر مذکور خالف شرع نباشد ...». برخى معتقدند که 
امر آمر قانونى اختصاص به کارمندان و ماموران دولتى (اعم از کشــورى یا لشکرى) 
دارد؛ به طورى که با وجود قانون، رفتار مستخدم دولتى باید متکى و مبتنى بر امر 
مقام صالحیت دار باشــد. بدین ترتیب مقامات غیر رســمى مانند کارفرما نسبت به 
کارگر آمر قانونى محسوب نمى شــود (گلدوزیان، 1389: 112). با قبول این فرض 
باید قائل بر این باشــیم که صرفاً اشــخاص حقوقى دولتــى مى توانند از این عامل 

موجهه ى جرم بهره مند شوند. 
رویکرد کشورها نسبت به مجازات اشــخاص حقوقى دولتى متفاوت است. 
براى مثال در آمریکا مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى دولتى بى معنى تلقى شده 
است (Coleman,1975: 913). قانون کیفرى جدید فرانسه که از اول مارس 1994 
به اجرا گذاشته شــد، به رغم پذیرش مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى و تفکیک 
اعمال تصدى و حاکمیتى، در ماده ى 2-121 مقرر داشــته است: «اشخاص حقوقى 
به استثناى دولت بر طبق مقررات مواد 4-121 تا 7- 121 مسؤول کیفرى هستند 
...» (محمدى و خانى زاده، 1392: 72). در حقوق کیفرى ایران، بر اســاس تبصره ى 
ماده ى 20 قانون مجازات اســالمى، اشخاص حقوقى دولتى و یا عمومى غیر دولتى 
در مواردى که اعمال حاکمیت مى کنند، قابل مجازات نیستند. بنابراین اگر شخص 
حقوقِى دولتى در امر اعمال تصدى، مخاطب دســتور آمر قانونى باشــد، نسبت به 
عمل مجرمانه ى ارتکاب یافته مســؤولیت نخواهد داشت. اگر قائل بر این باشیم که 
امر آمر قانونی شامل همه ي افراد اعم از کارمند دولت یا افراد عادي می شود، در این 
حالت تمامى اشخاص حقوقی می توانند مخاطب بند پ ماده ي 158 قانون مجازات 

اسالمی1 قرار گیرند.

1. «عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتارى که طبق قانون جرم محســوب مى شود، در موارد زیر قابل 
مجازات نیســت: الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشــد؛ ب- در صورتی که ارتکاب رفتار 
براي اجراي قانون اهم الزم باشد؛ پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذي صالح باشد و امر مذکور 
خالف شرع نباشد؛ ت- اقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت 
آن ها انجام می شــود، مشــروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد؛ 
ث- عملیات ورزشــی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که ســبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش 
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بنابراین به صورت کلى مى توان گفت قواعد مربوط به عوامل موجهه ى جرم 
نیز همانند قواعد مربوط به عوامل رافع مسؤولیت کیفرى، نسبت به اشخاص حقوقى 
قابل اعمال اند؛ هرچنــد در اعمال عوامل موجهه ى جرم، عوامل توجیه کننده باید 
متوجه شخصیت شخص حقوقى باشد. به عبارت دیگر، شخص حقوقى در موقعیت 
توجیه کننده ى رفتار مجرمانه قرار گیرد و نه شــخص حقیقى. البته در نهایت این 
شــخص حقیقى (نماینده) اســت که با رعایت شرایط مقرر قانونى مربوط به عوامل 

موجهه ى جرم، رفتار مجرمانه را به نمایندگى از شخص حقوقى انجام مى دهد. 

3. قواعد مربوط به تعیین و اجراى مجازات
پس از آن که مســؤولیت کیفرى شــخص حقوقى به رسمیت شناخته شد 
و محرز گردید که از موانع مســؤولیت کیفرى برخوردار نیســت، نوبت به تعیین و 
اعمال مجازات مى رســد. در این مرحله نیز مطابق قواعد عمومى مجازات، نهادهایى 
پیش بینى شده است که در اعمال مجازات تاثیرگذار است. برخى از این نهادها مانند 
قواعد مربوط به تکرار، تعدد و سردســتگى باعث تشــدید مجازات مجرم مى شود و 
برخى نیز مانند ماده ى 38 قانون مجازات اسالمى1، باعث تخفیف و کاهش مجازات 
از حداقــل مجازات قانونى خواهد بود. برخى نهادها مانند توبه، عفو و نســخ قانون 

باعث مى شود مجرم به صورت کلى از مجازات رهایى یابد. 
قانون گــذار براى اعمال نهادهایــى که منجر به تغییــر در میزان مجازات 

نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد؛ ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص 
یا اولیاء یا سرپرســتان یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شــود. در 

موارد فوري أخذ رضایت ضروري نیست». 
1. «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- همکاري مؤثر متهم در شناسایی شرکا 
یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته براي ارتکاب آن؛ پ- اوضاع و احوال 
خــاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شــرافتمندانه در ارتکاب 
جرم؛ ت- اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رســیدگی؛ ث- ندامت، حســن ســابقه و 
یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري؛ ج- کوشــش متهم بــه منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي 
جبران زیان ناشــی از آن؛ چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم؛ ح- مداخله ضعیف شریک 

یا معاون در وقوع جرم.
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
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مى شــود، معیارهایى قرار داده اســت که متناسب با اشــخاص حقیقى است؛ و از 
آن جا که تمامى رفتارهاى اشــخاص حقوقى توسط نمایندگان آن ها یعنى اشخاص 
واقعى صورت مى گیرد، جهت اعمال مقررات مذکور نسبت به اشخاص حقوقى باید 
شخصیت شخص حقیقى (نماینده ى شخص حقوقى) مالك عمل قرار گیرد. با این 
وجود برخى از این نهادها مانند نســخ قانون که ارتباطى به مرتکب جرم ندارد بلکه 
عنصر قانونى جرم را زایل مى کند و یا مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم (جهات 
نوعى تشــدید)1 که ارتباطى به شــخصیت مرتکب ندارد، در مورد اشخاص حقوقى 
نیز اعمال مى شــوند2. برخى دیگر از نهادها که به صورت کلى اجراى آن ها در گرو 
«انسان حقیقى» بودن مرتکب جرم است مانند اجراى مجازات هاى جایگزین حبس 
و آزادى مشــروط، در خصوص اشخاص حقوقى قابل اعمال نیست؛ چرا که «اعمال 
مجازات حبس نسبت به شخص حقوقى به صورت کلى موضوعیت ندارد» (شریفى، 
حبیــب زاده و فرجیها، 1393: 102) تا بتوان بــراى آن ها مجازات جایگزین حبس 
یا آزادى مشــروط پیش بینى کرد. در مورد تخفیف مجازات باید افزون بر ماهیت و 
شخصیت شخص حقوقى، رفتار فردى که در مقام نمایندگى شخص حقوقى است را 
در نظر داشت. مطابق قسمت پایانى ماده ى 143 قانون مجازات اسالمى، مسؤولیت 
کیفرى اشــخاص حقوقى مانع مسؤولیت اشخاص حقیقى مرتکب جرم نیست و به 
اتهام هر یک جداگانه رســیدگى مى شــود. معیارهاى تخفیف و تشدید در خصوص 
اشخاص حقوقى و اشخاص حقیقى اداره کننده ى آن به صورت مجزا اعمال مى شود. 
براى مثال اگر نماینده ى شــخص حقوقى مرتکب جرایم متعددى شود که ارتباطى 
به شخص حقوقى ندارد یا جرمى را قبًال مرتکب شده است که بى ارتباط با شخص 
حقوقى اســت، در صورت ارتکاب مجدد جرم در قامت نماینده ى شــخص حقوقى، 
جرایم قبلى در تشــدید مجازات شــخص حقوقى از جهت تعدد یا تکرار جرم مؤثر 
نخواهد بود. در مورد تخفیف مجازات باید به این نکته توجه داشــت؛ چرا که ممکن 
است شــخص حقیقى در تعیین مجازات براى خود، از عوامل تخفیف مانند ندامت 

1. علل مشدده وقتى نوعى و موضوعى است، برگشت آن ها به عمل است و در مجازات همه ى مرتکبین موثر است 
(بنگرید به: ساواالنى، 1393: 358).

2. جهت مشاهده نظر موافق بنگرید به: (سیفى، 1392: 70 و71).
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یا حســن سابقه برخوردار باشــد که این عوامل تخفیف، در میزان مجازات شخص 
حقوقى مؤثر نخواهد بود. به عکس چنان چه شــخص حقوقى داراى شرایط تخفیف 
باشــد، تاثیرى در میزان مجازات شخص حقیقى نخواهد داشت. به عبارت دیگر، آن 
بخش از رفتار نماینده ى شخص حقیقى در اعمال قواعد عمومى نسبت به اشخاص 
حقوقى تاثیر خواهد گذاشت که در قامت نمایندگى شخص حقوقى انجام داده باشد.

سردســتگی گروه مجرمانه نیز از موارد تشدید مجازات است که در ماده ي 
130 قانون مجازات اسالمی بیان شده است. براى مجازات شخص حقوقى به عنوان 
سردســته باید قائل بر این باشیم که شــخص حقوقى مى تواند عضو گروه مجرمانه 
شــود؛ لیکن باید توجه داشــت که عضویت در گروه، با هم اندیشى و تعامل با دیگر 
اعضاى گروه مالزمه دارد و شــخص حقوقى فى نفســه فاقد چنین توانایى اســت، 
افــزون بر این، دقت نظر در واژه ى «نفــر» در تبصره ى یک ماده ي 130 این قانون 
که بیان داشته اســت: «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل 
از سه «نفر»، مى توان گفت شخص حقوقى نمى تواند به عنوان یکى از اعضاى گروه 
مجرمانه محســوب شــود؛ در واقع شخص حقیقى اســت که با نمایه ى نماینده ي 
شــخص حقوقى در گروه  عضو اســت. به لحاظ عقلى نیز عضویت شخص حقوقى 
در گروه مجرمانه معقول نیســت. بنابراین هر چند به نظر مى رسد انجام هر یک از 
اعمال سردستگی یعنی طراحی، سازماندهی، تشکیل و اداره ي گروه مجرمانه توسط 
شخص حقوقی قابل ارتکاب است لیکن با توجه به شخصیت اعتبارى و تبعى شخص 
حقوقى، رفتارهاى مذکور منتسب به شخص حقیقى است بنابراین شخصى مى تواند 
عضو یا سردسته ى گروه مجرمانه باشد که مسؤولیت کیفرى و شخصیت وى واقعى 
و ذاتى باشــد و شخص حقوقى را نمى توان عضو یا سردسته ى گروه مجرمانه تصور 

کرد و به تبع آن مجازات را تشدید نمود.

4. سقوط مجازات ها
از دیگر مباحثى که در قلمرو قواعد عمومى مجازات ها قرار مى گیرد، مقررات 
مربوط به ســقوط مجازات ها اســت که در فصل یازدهم از قانون مجازات اســالمى 
مصوب 1392 پیش بینى شــده است. موارد سقوط مجازات ها عبارتند از عفو، نسخ 
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قانون، مرور زمان، اعمال قاعده ى درأ، گذشت شاکى در جرایم قابل گذشت و توبه ى 
مجرم. 

 سقوط مجازات ها اعم از این که از موارد عینى یا شخصى باشد، در خصوص 
اشخاص حقوقى قابل اعمال است؛ چرا که در موارد عینِى سقوط مجازات  شخصیت 
مرتکب مورد توجه نیست و در موارد شخصى سقوط مجازات نیز با توجه به ماهیت 
اعتبارى و تبعى شــخص حقوقى، شخصیت نماینده ى آن مورد توجه خواهد بود. از 
جمله موارد عینی ســقوط مجازات ، نســخ قانون، مرور زمان، عفو عمومی، گذشت 
شــاکی در جرایم قابل گذشت و اعمال قاعده ي درأ است که بر اشخاص حقوقی نیز 
حاکم است. از جهت شخصی نیز می توان به عفو خصوصی اشاره کرد که در ماده ي 
96 قانون مجازات اسالمی1 پیش بینی شده است. اصطالح «محکومان» در این ماده 
مطلق است و لذا چه بســا مجازات شخص حقوقی نیز در صورت دارا بودن شرایط 
عفو مختص به اشخاص حقیقی نیســت ساقط شود. توبه از جهات شخصی سقوط 
مجازات اســت که ریشه ي فقهی دارد و نســبت به اشخاص حقوقى نیز قابل اعمال 
اســت. هر چند این نهاد ذاتاً براي اشــخاص حقیقی پیش بینی شده است، لیکن از 
آن جا که اراده ي حاکم بر اشــخاص حقوقی، یک اراده ي جمعی اســت و احراز این 
 امر که یک اراده ي جمعی توبه کرده است، ممکن است؛ لذا در صورت احراز توبه و 

اصالح شخص حقوقی، استفاده از این نهاد بالمانع مى باشد.

1. «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه  قضاییه با مقام رهبري 
است».
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برآمد
1- طبــق ماده ى 143 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392، اشــخاص 
حقوقى در صورتى داراى مسؤولیت کیفرى هستند که نماینده ى شخص حقوقى به 
نام یا در راســتاى منافع شخص حقوقى مرتکب جرم شود؛ بنابراین شخص حقوقى 
فى نفســه توانایى انجام رفتار مجرمانه را ندارد؛ بلکه رفتار شخص حقیقى(نماینده) 

است که منتسب به او مى شود. 
2- مســؤولیت کیفرى شــخص حقوقى به تبع شخص حقیقى اداره کننده 
(نماینده ى شخص حقوقى) اســت؛ لذا در احراز شرایط مسؤولیت کیفرى و اعمال 
قواعد عمومى حقوق کیفرى نســبت به اشــخاص حقوقى نیز باید به شــخصیت و 
اهلیت کیفرى اشــخاص حقیقى نماینده ى شخص حقوقى توجه داشت. براى مثال 
در صورتى که نماینده ى شــخص حقوقى داراى یکى از علل رافع مسؤولیت کیفرى 
باشد، رفتارى را که انجام داده است قابل انتساب به شخص حقوقى نخواهد بود؛ چرا 
که این اشخاص درك درستى از «نفع» شرکت ندارند و فاقد مسؤولیت کیفرى اند. 
3- علل موجهه ى جرم به طور کلى نســبت به اشخاص حقوقى قابل اعمال 
اســت؛ چرا که علل مذکور توجهى به شــخصیت مرتکب جرم ندارد و چنان چه هر 
شــخص اعم از حقیقى یا حقوقى در موقعیتى قرار گیرد که توســط قانون گذار به 

عنوان علل موجهه شناخته شده، مجازات نخواهد شد. 
4- قواعد تغییــر دهنده ى مجازات در مورد اشــخاص حقوقى قابل اعمال 
اســت؛ چرا که مبناى اعمال برخى از این قواعد ارتباطى با شخصیت مرتکب ندارد؛ 
مانند قواعد مربوط به نســخ قانون، اعمال قاعــده ى درأ و قواعد مربوط به تکرار و 
تعدد که معیارهاى نوعى هســتند. در مقابل، برخى از قواعد مانند علل مخففه باید 
متناســب با شــخصیت مرتکب رفتار مجرمانه اعمال شود. در این موارد نیز باید به 
شخصیت و ماهیت شخص حقوقى و رفتارهاى منتسب به این شخص توجه داشت. 
اگــر چه در برخى موارد مانند احراز شــرایط تخفیف یا توبه، احراز اصالح و ندامت 
شخص حقوقى امرى دشوار خواهد بود؛ لیکن در صورت احراز، مانعى براى تخفیف 

یا سقوط مجازات شخص حقوقى وجود نخواهد داشت. 
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