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 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

 2فایزه مقتدایی ،1سید سجاد میرشجاعی

 14/07/1401، تاریخ پذیرش:   4/02/1401تاریخ دریافت:

 چکیده:

شد ؛ گرچه  رانیا ینظام حقوق رسما وارد یشخص حقوق یفریک تیبار مسئول نیاول یبرا 1392 یدر قانون مجازات اسالم

قانون مجازات را  دیبا یصورت رسمآورده بود، لکن به انیخود از آن سخن به م 19در ماده  یانهایاز آن قانون جرائم را شیپ

و مقررات در کشور  نیتمام قوان ستیبا یچون مطابق با اصل چهارم قانون اساس ییاز سو م؛یکن یتلق یحقوق یمبنا نیمبتکر ا

مورد  یشخص حقوق یفریک تیمسئول یکه مبنا دیبه نظر رس یضرور یباشد، از نظر فقه یمبتن یو شرع یفقه نیوازبر م

. در کردیم جادیرا ا یفراوان ینفآثار م نیو همچن شدیوضوح احساس مموضوعه به نیخأل در قوان نیا رایز رد،یقرار گ یبررس

اشخاص  نیارتکاب جرم توسط ا تیفیوجود دارد، ک یمبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوق نیا رشینوشتار با پذ نیا

جرم را از شخص  یرفتار ماد ،یدر هنگام مرتکب شدن جرم یکه اشخاص حقوق میدیرس جهینت نیکرده و به ا یرا واکاو

است به  یاز شخص حقوق یجزو یقیرفتار شخص حق نکهیاست؛ با توجه به ا تیرکن هیانطباق با نظر درکه  ردیگ یم یقیحق

 است یبر عهده شخص حقوق ماً یمستق تیو اصوالً مسئول ردیگ یم یقیرا از فرد حق شیکه اراده خو یطور

 ، فقه امامیه، اشخاص حقوقی، مجازاتمسئولیت کیفری :گاندواژیکل
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 مقدمه

ملیتی و مختلف اعم از های یافته است و شرکت جامعهاشخاص حقوقی اهمیت بسزایی در  و اهمیت و کارکرد معاصر نقش در دوران

منافعی که  بر افزونشود. فزوده میها اروز به تعداد آناند که روزبهها و سندیکاهای بسیاری شکل گرفتهسسات، انجمنؤفراملیتی، م

در نظر گرفت؛ زیرا بسیاری از جرائم مانند اخالل در نظام اقتصادی، برای آنان را نیز منفی  هایاند، باید نقشه نمودهارائ جامعهبه  آنان

 اگرچه اصل نهاد شخص حقوقی، حال. با اینافتداتفاق میدر پوشش شخص حقوقی  افتهیسازمانقاچاق کاال و ارز، پولشویی و جرائم 

مسائلی است که سابقه بررسی زیادی ندارد و جمله لکن مبانی تحقق مسئولیت کیفری از سوی این اشخاص، از  تاریخی طوالنی دارد،

یت ، مسئول1392بعد از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  از نظر فقهی و حقوقی چندان مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است.

برای شخصیت  ختهیوگرجسته صورتبهنیز البته قبل از آن قوانین دیگری  ؛گذار قرار گرفتکید قانونأکیفری شخصیت حقوقی مورد ت

صورت منسجم و تحت عنوان مسئولیت کیفری شخص حقوقی، حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته بودند، اما تصویب این قانون به

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقوقی »دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 143ماده  به این موضوع رسمیت بخشید.

قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب  ۀاست و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایند

هنوز مشخص و  ن،یبا وجود ا .«مرتکب جرم نیست قیِجرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقی

 یبرا ییمبنا توانیم یاز نظر فقه ایدانسته است و آ فریرا قابل ک یحقوق تیگذار شخصکه بر اساس کدام منطق، قانون ستیمبرهن ن

باشند،  اشتهد یو فقه یاسالم نیبا مواز یمخالفت دینبا نیقوان ،یاز آنجا که مطابق با اصل چهارم قانون اساس ر؟یخ ایآن در نظر گرفت 

است که قدرت  ییهامشهور اجتماع منافع و هدف یفیدر تعر یقرار داد. شخص حقوق یمسئله را مورد بررس نیا زین یاز نظر فقه دیبا

 ی( گفتن79: 1355ابوالحمد، ). دهدیقرار م تیو مورد حما کندیم یتلق دهندهلیعنوان واحد مستقل از عناصر تشکآن را به ،یعموم

 توانیم یمورد اعتبار شارع قرار گرفته و در فروعات فقه یقیزمان با شخص حقهم یدر حقوق اسالم یحقوق تیخصاست که ش

هم از آن  یفیقرار نگرفته است، تعر حینهاد مستقل مورد تصر کیعنوان به یمسئله را نشان داد؛ لکن چون شخص حقوق نیا یخوببه

توان یشود، م ستهیدقت نگر ۀدیهستند که اگر به د ییوقف و... نهادها المال،تیب ت،یمالکمثال حق  یوجود ندارد. برا یر فقهدر آثا

در این میان مسئولیت کیفری شخص حقوقی از مسائل جدید است  دادند.یشکل م یرا در فقه اسالم یحقوق تیاذعان کرد که شخص

 هلفؤگیرد، دو مطور کلی وقتی مسئولیت کیفری مورد بحث قرار می. بهاست نیازمند مطالعات بسیاریکه از نظر فقهی و حقوقی هنوز 

 (50زاده: )خانیجرم و دوم عدم تحقق موانع مسئولیت کیفری.  ۀشود؛ اول عناصر تشکیل دهنددر مورد تحقق آن ضروری دانسته می

قانونی خود به عاریت  ۀشخص حقوقی رفتار مادی جرم را از نمایند ،میقانون مجازات اسال 143توضیح بیشتر آنکه مطابق با ماده 

توان با عاریت گرفتن رکن مادی، آثار مسئولیت نیز منتقل گردد، موضوعی است که در فقه و حقوق ایران گیرد. همین مسئله که میمی

شخص حقوقی در فقه و حقوق، تفاوت وجود داشته  آید که میان مبانی مسئولیت کیفریبه نظر می چندان مورد بحث قرار نگرفته است.

رو است. برای هایی روبهباشد؛ البته اشتراکاتی نیز در میان آن دو هست ولی روش اثبات مسئولیت کیفری در حقوق و فقه با تفاوت

متشکله جرم توسط شخص طور که گفته شد مبانی مسئولیت کیفری در حقوق بر دو مبنا استوار است؛ اول ارتکاب عناصر ننمونه هما

در فقه باید روش دیگری را برای اثبات مسئولیت کیفری در پیش گرفت  کهیدرحالحقوقی و دوم عدم تحقق موانع مسئولیت کیفری. 

 که تفصیل آن خواهد آمد.
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 شخصیت حقوقی در لغت

ممکن  شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقالً طرف حق واقع شود.شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباریی اطالق می

چنین است که  باشد؟! شخصیت حقوقی تواند دارایکه هم انسان است و هم زنده، نمی شخص حقیقی است این ابهام پیش آید که آیا

اوت است. در تأیید است نه این که شخص حقوقی باشد. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متف شخصیت حقوقی این فرد، دارای

شخص »نه « شخصیت حقوقی»معنای به استنوشتار  Legal Personality ,همین گفتار، در ویکی پدیای انگلیسی، برای

ها شود تا مستقالً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیتسساتی اطالق میؤها و نهادها و مپس شخص حقوقی به شرکت «.حقوقی

برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد. پس وجود بهره اشخاص حقیقی تحمیل شود تا در فرجام، مصلحتها و تشریفاتی بر آن

 .باشدمی های فلسفی حقوقیدیدگاه شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از

 حقوقی از دیدگاه حقوقدانان شتعریف شخص

منظور از شخصیت، خصوصیت و ویژگی  ... شخص کسی است که دارای شخصیت است»در یک تعریف از شخصیت حقوقی آمده است 

تواند لذا شخص یعنی طرف حق و تکلیف که می (18)باریکلو: ؛ «آن، طرف حق و تکلیف قرار گیرد ۀشود دارنداست که موجب می

ها در برخی موارد برای تسهیل برخی مقاصد خود شخصیت همین انسان وها هستند که انسان شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی

یابند. د که در عالم حقوق که همان عالم اعتبار است وجود مینشود و به این جهت شخص حقوقی نامیده مینکنرا اعتبار می حقوقی

ولی وجود آن  ،شود که وجود خارجی نداشته باشدشخص حقوقی به شخصی اطالق می»حقوقی این است:  تعریف دیگر از شخص

همچنین در  (19: ابوالحمد). «را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده استاعتبار شده است و قانون نیز آن  عقالًوسیله به ینوعبه

عنوان واحد مستقل از عناصر هایی است که قدرت عمومی آن را بهعبارت از اجتماع منافع و هدف، شخص حقوقی»اند: این زمینه گفته

 ( 79: همو) .«دهدت قرار میکند و مورد حمایتلقی می اشدهندهلیتشک

 شود که برای تحقق عنوان آن و وجود یک شخصیت حقوقی به امور زیر نیاز است: از تعاریف شخصیت حقوقی برداشت می

 . افراد انسانی1

 .ها موضوع حق و تکلیف قرار گیرندعنوان یک مجموعه مستقل از آن. مصلحت خاصی که اقتضا نماید آن افراد به2

 . اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق. به این معنا که قانون افراد را تحت عاملی جمعی موضوع حق و تکلیف قرار دهد. 3

 البته این عناصر نیز از جمله عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی برشمرده شده است:

 های خاص.و هدفاجتماع منافع . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود که عبارت است از 1

 (79: همو)ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. ای از مقررات حمایت گونه. وجود مجموعه2

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%94-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/


                                                                            1401 نام، تابستنه ۀ، شمارسومسال ، حقوقی ۀاندیش ۀلنامفص

 

ای آید که دستهشخص حقوقی هنگامی پدید می»که  معتقدندشود بعضی از حقوقدانان در این زمینه که شخص حقوقی چگونه ایجاد می

اند در کنار هم قرار ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شدههای مشترک هستند یا پارهعالیتاز افراد که دارای منافع و ف

 (162)صفایی:  .«ها شخصیت مستقلی قائل گرددها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنقانون آن د ونبگیر

 

 انواع شخص حقوقی

به این معنی که اشخاص حقوقی  شودیموجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی 

ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی ها مقدم نیست، بلکه ابتدا آنیعنی اراده دولت بر وجود آن ؛مستقل از اراده دولت موجود هستند

ها را نیز وضع کرده و پس از آنکه تشکیل یافتند، دولت قوانین الزم بر آن اندشده، موجود شودیمو گسترش و ترکیب این روابط ناشی 

گردد. می ها به وجدان جمعی بازدولت و در حقیقت قائم به ذات هستند و یا حداقل قیام آنبنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده  ؛است

قانون هستند. اشخاص  ۀزیرا هر دو مدنی بالطبع و مستقل از اراد ،پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد

که  شوندیماص حقوقی موضوع حقوق خصوصی تقسیم اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی و اشخ ۀبه دو دست یطورکلبهحقوقی 

 .فتگرخواهد قرار  بحثمورد در مباحث آتی 

 اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

اجرایی  یهادستگاه ۀو کلی یافرا قوه، نهادهای گانهسهاشخاص حقوقی حقوق عمومی مشتمل بر دولت به معنی عام آن یعنی قوای 

کلیه »: شمردیم برهای اجرایی را به این صورت این ماده دستگاه است. 1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  5موضوع ماده 

ها هایی که شمول قانون بر آندولتی و کلیه دستگاه یهاشرکتتی، یا نهادهای عمومی غیردول مؤسساتدولتی،  مؤسسات، هاوزارتخانه

و  هابانکاز قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی،  ؛مستلزم ذکر و یا تصریح نام است

، بین عبارت قوای شودیمشامل دولت به معنای خاص آن نیز  گانهسهاینکه قوای  بهباتوجهالبته «. دستگاه اجرایی دولتی، یهامهیب

و وزارتخانه نیز شخصیت مستقلی  گنجدیمنمونه بانک مرکزی در هر دو تعبیر  . براید داردپوشانی وجوو دستگاه اجرایی، هم گانهسه

، «شرکت دولتی»است، دومین عنوان « دولتی ۀمؤسس»البته باید به توضیح چند عنوان در اینجا پرداخت. اولین عنوان  از دولت ندارد.

ها مستلزم ذکر و یا که شمول قانون بر آن ییهادستگاه»و چهارمین عنوان « یردولتیغیا نهادهای عمومی  مؤسسات»سومین عنوان 

 »دولتی را به این صورت تبیین کرده است:  ۀمؤسس، تعریف 1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  2ماده  «.تصریح نام است

قی، بخشی از وظایف و و با داشتن استقالل حقو شودیمقانون ایجاد شده یا  موجببهدولتی: واحد سازمانی مشخصی است که  ۀمؤسس

هایی که در قانون اساسی نام برده . کلیه سازماندهدیمانجام  استو سایر مراجع قانونی  گانهسهاموری را که به عهده یکی از قوای 

 .«شودیمدولتی شناخته  ۀمؤسسدر حکم  ،شده است

که در  هستندهایی اسالمی ایران از جمله سازماندیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان صداوسیمای جمهوری 

دولتی محسوب  ۀمؤسسای های وابسته به قوای سه گانه و نهادهای فراقوهسازمان ۀاند. بر اساس این کلیقانون اساسی نام برده شده

 شوند. می

 موجببهبنگاه اقتصادی است که  شرکت دولتی:»تعریف شده است:  گونهنیاقانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی  4در ماده 

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام  یهااستیس موجببهکه های دولت قانون برای انجام قسمتی از تصدی
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. هر شرکت استسرمایه و سهام آن متعلق به دولت  درصدپنجاهایجاد و بیش از  گرددیممعظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب 

ایجاد شده مادام که بیش از  مشترکاً یا  منفرداًهای دولتی ، مؤسسات دولتی و شرکتهاوزارتخانهگذاری تجاری که از طریق سرمایه

 .«باشد شرکت دولتی است الذکرفوقمتعلق به واحدهای سازمانی  مشترکاًیا  منفرداً سهام آن  درصدپنجاه

همچنین  ؛با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است صرفاً الذکرفوقعناوین  دولتی تحت هر یک از یهاشرکتتشکیل  -1تبصره 

 .است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است درصدپنجاهها کمتر از های دولتی در آنهایی که سهام شرکتتبدیل شرکت

شرکت دولتی  ،شوندیمیا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا  قانونحکمبهکه  ییهاشرکت -2تبصره 

 .گردندیمتلقی 

ها هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آناین قانون ذکر شده بر کلیه شرکت که در« دولتی یهاشرکت»احکام  -3تبصره 

 .دمستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد ش

 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

تجاری  یهاشرکت. شودیمغیرتجاری  یهاشرکتو  مؤسساتتجاری و  یهاشرکتاشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشتمل بر 

 :از اندعبارت هاشرکت. این شوندیماحصا گردیده و بر اساس این قانون تشکیل  1311قانون تجارت مصوب  20ماده  موجببه

شرکت مختلط ، یسهام ریغسهامی اعم از عام یا خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط  یهاشرکت

 سهامی، شرکت نسبی و شرکتی تعاونی تولید و مصرف.

، شامل 1337مصوب « غیرتجارتی مؤسساتاصالحی ثبت تشکیالت و  نامهنییآ» 1غیرتجاری مطابق با ماده  مؤسساتیالت و تشک

اعم از آنکه تشکیل دهندگان  شوندیماست که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی، ادبی، خیریه و امثال آن تشکیل  یمؤسسات

. گردندیمتقسیم  یرانتفاعیغبه دو قسم یعنی انتفاعی و  مؤسساتباشند. بر اساس این تعریف این قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته 

که هدف از تشکیل آنها کسب سود و منفعت و توزیع منافع میان اعضا  شودرا شامل می یمؤسساتی، تشکیالت و غیرانتفاع مؤسسات

انتفاعی که به اهداف تجاری تشکیل نشده است، به دنبال کسب  مؤسسهولی  .علمی و ادبی و فرهنگی و غیره یهاانجمننباشد. مانند 

 غیرانتفاعی تفاوت دارد. مؤسسهسود و منفعت است و از این جهت با 

عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و نظایر آن را برای خود برگزیده  توانندیمغیرتجاری  مؤسسات ،مزبور نامهنییآ 1مطابق تبصره 

 ی اختصاص داشته باشد، ممنوع است.ولی اختیار عناوینی که به تشکیالت دولتی و کشور

 کیفری تیمسئول 

در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری باید گفت که الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران چه برای حمایت از حقوق افراد 

صورت پذیرفته یا به هدف دفاع از عموم جامعه باشد، تحت عنوان مسئولیت جزایی یا مسئولیت کیفری قابل طرح است. البته باید گفت 

و هرچه هست دکترین و نظریات حقوقدانان است.  اندننمودهتعریفی از مسئولیت کیفری ارائه  گاهچیه که قوانین جزایی و کیفری

 مسئولیت کیفری الزام شخص به متحمل شدن آثار و نتایج حاصله از بزه ارتکابی یا همان جرم است. یطورکلبه
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تخطی از قوانین به هر صورتی که باشد جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه به  هرگونهدر حقوق جزا و رویکرد کیفری، 

 هاست:این منظور باید شرایطی محقق باشد، تا مرتکب مسئول عمل ارتکابی تلقی شود. این امور این

او را مشخص  یریگمیتصمار و جریان پندار، کرد ۀا. تحقق رفتاری مجرمانه که از روی میل و اراده و آگاهی وقوع یافته باشد و نحو

 نماید.

 گر از سوء نیست مرتکب آن یا ناشی از خطای جزایی باشد.ب. عمل مجرمانه فوق، بایست حکایت

 بر دو امر فوق، نیازمند آنیم که بین جرم و فاعل جرم، قابلیت انتساب را احراز نماییم. افزونبرای تحقق مسئولیت کیفری، ج. 

یا  تیسوءنمسئول نخواهد بود و عالوه بر اینکه باید اراده و  لزوماًکسی با علم و اطالع دست به ارتکاب جرم زند، در واقع هر زمان 

توان جرم را به او نسبت تقصیر جزایی وی محرز باشد، بایست اهلیت و خصوصیات فردی متعارف داشته باشد و در غیر این صورت نمی

که مسبب بزه باشد و بتوان آن را به وی  دشو( در نتیجه وقتی شخص از نظر کیفری مسئول دانسته 69: 1392رک: غالمی، ) داد.

نسبت داد و منتسب به او کرد. منظور از اینکه فعل قابل انتساب به او باشد این است که برای دادرس احراز گردد که فاعل، از نظر رشد 

و او را مسئول  رابطه علیت میان فعل و شخص او برقرار نمود توانیمدارای آن مقدار از اهلیت است که جسمی، عقلی، اراده و اختیار 

خالصه  صورتبهو  گرددیمآثار و عواقب آن تلقی کرد. پس در واقع مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز 

 مجرمانه به فرد است. باید گفت که مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل

 

 دانانقمسئولیت کیفری در نگاه حقو فیتعر

ها مسئولیت کیفری را که از مسئولیت کیفری تعریفی دقیق ارائه نمایند. برخی از آن اندنمودهکه گفته شد حقوقدانان سعی  طورهمان

 دیگویم( دیگری 75: 1375صانعی، ) .اندکردهتعریف « قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود»به 

یکی  (12)العوجی:  .«شودیمالتزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده »

این الزام تقبل در قلمرو حقوق کیفری محتوای » دیگویمد که مسئولیت همراه با الزام است، دهذکر میتدیگر از حقوقدانان بعد از آنکه 

  (74)اردبیلی: . دیآیمبزهکار به شمار  زیآمسرزنشیعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال  آثار و عواقب افعال مجرمانه است؛

حقوقدان دیگر بعد از بیان این نکته که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود نداشته، معتقد است که سه تعریف در عبارات یک 

 برای آن قابل بیان است:

 قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود. ا. مسئولیت کیفری عبارت است از

 ایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.ب. مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جز

 (89: آزمایش) ج. مسئولیت کیفری عبارت است از التزام یا اجبار شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.

برخوردار از  شخصاول. در مرحله شودیماین سه تعریف در واقع بیانگر وضعیت خاص فردی است که متحمل مسئولیت کیفری 

تا آثار و تبعات جزایی رفتار خود متحمل گردد. در مرحله بعدی پس از اینکه  کندیمآن قابلیت پیدا  موجببهعیتی باید باشد که وض

و ناگزیر  اجباربهو در مرحله سوم مرتکب جرم  شودیمتوانایی مرحله اول تحقق یافت، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل 
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شخص باید ادراک داشته باشد و ماهیت رفتار خود و نتایج حاصل از آن را درک کند و باید  ؛ لذاکندیمرفتار خود را تحمل تبعات جزایی 

را داشته باشد، عالوه بر آن فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته باشد و عمل ناشی از خواست و  گذارقانون نظر موردتوانایی فهم امر 

موجود نباشند، تحقق مسئولیت کیفری منتفی  کهیدرصورترضای درونی وی باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی بوده و 

و فکر مجرمانه و  تیسوءن؛ تقصیر جزایی در جرائم عمد منوط به شودیمشناخته شود. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می

 تجاوز از سطح متعارف و در جرائم غیرعمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف است.

 مسئولیت کیفری در فقه فیتعر 

که در ذهن  رسدینم، ولی به نظر و در آثار فقهی این مفهوم مورد موشکافی قرار نگرفته است انددهکرنفقها مسئولیت کیفری را تعریف 

زیرا ارکان مسئولیت کیفری در فقه و حقوق یکسان است و  ،فقها نیز چیزی جز همان تعاریف حقوقی از مسئولیت کیفری بوده باشد

که در حقوق آمده است. اگر به دیدگاه فقها در خصوص  اندگرفتهفقها همان شرایطی را برای مسئولیت کیفری و مجازات شخص در نظر 

ن عواقب و آثار ناشی از فعل دریافت که مسئولیت کیفری در فقه همان الزام شخص به متحمل شد توانیمرشد و بلوغ توجه گردد، 

 مجرمانه خود است.

عقل اشاره دارد و بر  یریپذتکاملکه  برندیمرا به کار « رشد کیفری»در دوران معاصر در مباحث حقوقی، برخی نویسندگان اصطالح 

معنا همان معنای فقهی است  . مفهوم رشد کیفری دو معنا دارد؛ یکانددانستهاساس آن وجود نوعی از رشد را در مسئولیت کیفری الزم 

و دوم شرط مستقلی عالوه بر بلوغ و عقل در مورد مسائل  شودیمکه ناظر به مسائل حقوقی است و در قبال مفهوم سفاهت مطرح 

میان فقها و حقوقدانان اختالف دیدگاه وجود دارد. بعضی  نهکیفری است. در مورد اینکه آیا رشد در مسئولیت کیفری معتبر است یا 

و در مسئولیت کیفری  دینماینماعتقاد دارند که رشد فقط در امور حقوقی و معامالت الزم است و مسئولیت کیفری ارتباطی به آن پیدا 

 .اندکردهرشد اشاره  شرط بهدر میان فقها هستند کسانی که در مسئولیت کیفری، عالوه بر بلوغ  کهیدرحال (57مرادی: ) بلوغ شرط است.

 (2/249 :حلیرک: عالمه )

 قواعد اثبات کننده مسئولیت کیفری شخص حقوقی در فقه امامیه

دسته اول مبانی فقه سنتی و  شودیمدر این راستا قابل استفاده باشد به دو دسته کلی تقسیم  تواندیمفقهی که   مبانی یکل طوربه
 .دسته دوم مبانی فقه حکومتی است

 

 مبانی فقه سنتی

 تقسیم ،فقهی استنباط روش بر ناظر که فقه تقسیمات از یکی دیگر بیان به .کرد استعمال در مقابل فقه حکومتی توانیمفقه سنتی را 

ر د استنباط موارد غالب در و ندارد وجود روش دو این میان تعارضی که داشت نظر در باید البته ؛است سنتی فقه و حکومتی فقه به فقه

 نتایجی است ممکن بوده حاکم آن بر که اجتماعی نگاه با مواردی در حکومتی فقه لکن ،دارد سنتی فقه با یکسان نتیجه فقه حکومتی

 قرار توجه مورد چندان سنتی فقه در که دارد وجود مبانی از برخی هرحالبه .نیست قبول قابل سنتی فقه در که باشد داشته پی در

 لذا ممکن است به نتایجی برسد که با مبانی فقه سنتی قابل دستیابی نیست. ؛ها توجه و التفات داردومتی به آنحک فقه و است نگرفته
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 حکومتی فقه مبانی به آن از پس و کنیممی اشاره اندنموده استدالل هاآن به خود آثار در امیاالمیقد از فقها که ایمبانی به ابتدا ادامه، در

 .تاهیم پرداخخو دارد ییکارا مبحث این در که

 «الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم»قاعده  

این مبنا در برخی از  .رودیمکه در لسان امامیه با این عبارت به کار  استیکی از قواعد « الراضی بعمل قول کالداخل فیهم»قاعده 

 استناد قاعده این به گوناگون موارد در فقها نقل شده است. السالمهیعلو امام رضا  السالمهیعلروایات همچون روایتی از امام علی 

اشد گویا یا ب گروهی عملکرد به راضی که یهرکس که اندگفته معروفامربه و فضولی بیع یا حرام غیبت شنیدن بحث در مثالً ،اندکرده

حضور  شودیمآن رفتار را مرتکب شده است و احکام آن بر وی بار خواهد شد. برای مثال اگر کسی در محفلی که از دیگری غیبت 

ده آن است که هر کس به عمل راضی باشد او نیز عمل حرام غیبت را مرتکب شده است چراکه قاع کنندهبتیغداشته باشد و به عمل 

 است. هاآناو راضی باشد داخل در 

پدرانشان در که مطابق جنایات و نقشی  را هیامیبن فرزندان کند ظهور السالمهیعل زمان امام وقتی که است آمده هاتیروا از برخی در  

ها سبب مجازات شدن آن دیفرمایمامام  پرسدیم را امر این دلیل صادق امام از راوی وقتی .دکر خواهد مجازاتاند، داشته روز عاشورا

  .داشتند این است که به کردار پدرانشان رضایت

شود احکام آن عمل حرام به شخص که راضی بودن به یک عمل حرام خود حرام است و موجب می شودیماز این عبارت استفاده 

أنّ الراضی بعمل قوم کالدّاخل فیهم فإنّه کالدّاخل حکما ال أنّ الفعل صدر » اندگفتهسرایت کند. در همین راستا برخی از فقها  زین ضیرا

 (212 /1نائینی: ) .«منه بالرّضا اللّاحق

سوی  از فعل آنکه جهت از نه است حکم جهت از دخول این و است عمل آن مرتکب همانند قوم یک عمل به راضی شخص یعنی 

  راضی صادر شده است.

. گرددیمبر همین مبنا مستفاد از عبارت مذکور آن است که صرف رضایت در برابر عملی موجب تعمیم آثار آن نسبت به شخص راضی 

 در خصوص تسری آثار این قاعده مبتنی بر رضایت دو نظریه در فقه امامیه وجود دارد: 

 (1/448 امام خمینی،) .استصرف رضایت برای تحقق عمل کافی  -1

زمانی که شخصی غیبت  مثالًافزون بر رضایت درونی، باید شخص راضی اقدامی در جهت رضایت نفسانی برداشته باشد.  -2

دست بزند یا  کنندهبتیغبرای  مثالً، افزون بر آنکه رضایت درونی به محتوای غیبت دارد، کندیمو دیگری آن را استماع  کندیم

 (373 /3: منتظری) آن را به نحو دیگری تشویق کند.

به قلب باشد. چرا که چنین چیزی  صرفاً ازمنکرینهو  معروفامربهمعقول نیست که »: سدینویمفقیه پرآوازه امامیه  ،صاحب جواهر

، خوش آمدن ندینماینمکه اگر کسی در دل از چیزی خوش یا بدش بیاید را آمر و ناهی محسوب  طورهمان، دیآینمبه شمار  یامرونه

، چیزی ازمنکرینهو  معروفامربه اولِ ۀپس باید در مرتب است؛ آورده )ص( در قلب از توابع ایمان به دستوراتی است که پیامبرو بد آمدن 

آید و آن ابراز عدم رضایت به شکلی از اشکال مانند اعراض و اظهار کراهت و مانند  حساببه یامرونهقرار گیرد که  مدنظردیگر هم 

 (368 /21)نجفی:  .«آن است

آید که منظور از این روایات که بیان شد، رضایت در مقام عمل باشد یعنی رضایتی که در عمل ظهور و بروز چنین به نظر می هرحالبه

، بر او واجب است که در است فردی مرتکب کار ناپسندی گردیده شنودیمکسی که  مثالًگذارد. می یجابهیافته و در عالم خارج اثری 
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رضایتمندی و خشنودی به آن عمل در وی آشکار بود، او نیز شریک  یهانشانهو اظهار برائت از عمل شخص بکوشد. اما اگر  ازمنکرینه

در ماده  گذارقانونهستند و بر همین مبنا است که  گونهنیهم السالمهیعلو نسل قاتالن امام حسین  صالحجرم محسوب شده و قوم 

اشخاصی که جرائم مندرج در ماده را حسب وظیفه  ،1390قانون ارتقای سالمت نظام اداری مصوب  13قانون تعزیرات و ماده  606

و  شودیمشخصی که متوجه ارتکاب جرم در مجموعه تحت فعالیت خود  گذارقانونزیرا  ،، مجازات نموده استندینماینمخود گزارش 

 راضی به فعل مجرمانه تلقی کرده است. ،دهدینمآن را گزارش 

آنچه بیان گردید عبارت از این است که روایت مذکور، قابل تطبیق با شخص حقوقی است، لکن برای اثبات این مدعا باید به دو پرسش 

قوقی ؟ و دوم آنکه شخص حستیاین عبارت موجب تسری حکم به شخص حقوقی است، چ کندپاسخ داد. نخست آنکه دلیلی که ثابت 

 رضایت خود را به عمل خاصی اظهار و ابراز کند؟ تواندیمچگونه 

زیرا موصول عموم را افاده کرده و بر اساس اصل  ،ابوصلت هروی، دارای عمومیت است ۀدر مورد پرسش اول باید گفت که صحیح

توان گفت اگر شخص ن جهت میشخص حقوقی را نیز داخل در آن دانست. به همی توانیمعموم که در اصول ثابت گردیده است، 

 آن است که آن عمل را انجام داده است.  مثابهبهحقوقی به عملی راضی باشد، 

 حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب هایدیدگاه و نظریات
 گفتار در ترروشن عبارت به گیرد؛ می قرار بررسی مورد حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب نظریات و هادیدگاه مبحث این در

 اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب هاینظریه بعدی گفتار در و دشومی مطرح نامخالف و ناموافق هایاستدالل و هادیدگاه اول

 .گیردیم قرار واکاوی مورد حقوقی

 حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب هایدیدگاه 

 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت موافق برخی دارد؛ وجود دیدگاه دسته دو حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت پذیرش خصوص در

 لذا دارند، خود نظر اثبات در سعی حقوقی هایاستدالل با که دارد طرفدارانی نظریه دو از یک هر.آن؛ مخالف نیز دیگر برخی و هستند

 .کنیممی ذکر پیوسته و یکجا طور به نظرات را ها،دیدگاه از دسته این تنیدگی درهم به توجه با

 بزهکار معنوی عنصر احراز ضرورت

 مادی عنصر وجود بزهکار، تنها مجرمیت احراز و جرم تحقق برای که دارندمی بیان حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت عدم به قائلین

 روانی نظر از باید مجرم که معنی این به الزم است؛ نیز معنوی عنصر وجود بلکه ،نیست )فعل و ترک فعل( کافی منفی مادی و مثبت

 وی بتوان که بزند سر او از خطایی باشد، داشته بزه و جرم ارتکاب بر قصد منجزی آنکه بدون عمل اجرای در یا و داشته عمد و قصد

 برای مجرم که کنندمی بیان گونهنای را نظرشان دانانقحقو از گروه این بنابراین (193)گلدوزیان:  ؛کیفری شناخت مسئولیت مستحق را

 انجام کیفری خطای اینکه باشد یا داشته مجرمیت قصد باید یا حقوقی، شخص کیفری مسئولیت آن تبع به و حقوقی شخص شناختن

 نهادهای یا قانون انسان، اعتبارِ حقوقی شخص دانیم کهمی ما ۀهم که درحالی است، انسانی اراده مستلزم هااین دوی هر که باشد داده

 حقوقی اشخاص که دهندیم توضیح عقیده، این مخالف عنوان به برخی حقوقدانان ندارد. کاری انجام بر ایاراده هیچ و است قانونی

 است نیافته تحقق جرمی اصلی، عنصر فقدان با پس ،باشندمی اراده و شعور فاقد قهراً نتیجه درو  وضعی هستند و اعتباری موجوداتی

 گیرد. قرار وگو گفت مورد تا مسئولیتی
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 مورد در که مشترکی جمعی و ۀاراد به توجه با»که  دهندمی توضیح گونه این کیفری مسئولیت ناموافق اشکال، و ایراد این جواب در
 حقوقی شخص یک وقتی اینکه یعنی حقیقی هستند اشخاص نظیر اراده و قصد نظر از اشخاص این است، مطرح حقوقی اشخاص
 (23)اردبیلی: . «است کرده ابراز را خود انحرافی مجرمانه و اراده قصد حقیقت در دارد، جزائی جنبه که گیردیم تصمیمی

 گیردمی تصمیم شرکت آن در که دارد وجود مشترک و جمعی اراده یک واقع شرکت در هر در که گفت باید مطلب این توضیح در
 خطرناک ۀاراد واقع در گیرد؛می جامعه اجتماعی نظم با مخالف تصمیماتی شرکت این وقتی کند؛ بنابراینمی راهبری را شرکت و

 و مسئول دانست را جمعی ۀاراد این باید واقع در و است کرده ابراز عمومی نظم بردن بین از و جامعه به زدن ضربه را برای خود

 .کرد بار او بر را کیفری مسئولیت

 حقوقی شخص برای کیفری هایمجازات از بعضی تناسب عدم 

 حقوقی اشخاص مسئولیت کیفری نامخالف که است آن است شده مطرح حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت مورد در که دیگری نظر

 توانمی چگونه ...و حبس شالق، اعدام، از: اندعبارت نیستند حقوقی شخص با متناسب که کیفری هایمجازات از بعضی که گویندمی

 عمل یک مرتکب حقیقی شخص یک اگر اینکه مثال برای کرد؛ مجازات گونهشود، اینمی ایجاد انسان ۀاراد به که را حقوقی شخص
 مقابل، در ندارد؛ وجود قصاص امکان اصالً شرکت یک مورد در که درحالی هست او روی اعمال اجرای این امکان شود، جناحی

 اما ،اجرا ندارد امکان حقوقی شخص مورد در کیفری هایمجازات از بعضی که است درست گویند،می کیفری ن مسئولیتاموافق
 شخص تواننمی آیا ولی ،اعدام کرد تواننمی را حقوقی شخص هرچند یعنی د؛ندار اجرا امکان کیفری هایمجازات از دیگر بعضی

 انجام برای صالحیت واجد دیگر که ایگونه به ،اعتبار انداخت از و کرد اعالم منحل دهد،می انجام که جرائمی مقابل در را حقوقی
 ولی کرد، قصاص را حقوقی شخص تواننمی که است درست یا اینکه ؛نباشد ،است دادهمی انجام االن تا که اعمالی و تکالیف

 عملی زیان و سود کردن حساب با و شود متنبه کار این با تا گرفت نظر در مالی ضمانت اجراهای جرائمش و تخلفات برای وانتمی

 .کند خودداری مجرمانه عمل دادن انجام از انجام دهد، خواهدیم که

 مجازات اهداف به نیل عدم

 اجرای از کنیم، هدفمی اعمال مجرم انسان یک روی را هامجازات ما وقتی که دهندمی توضیح را خود نظر گونه این نامخالف
 مبنی خود ۀاراد جرم، دادن انجام با واقع مجرم در چون اوست؛ خطرناکی حالت کردن برطرف و مجرم تنبه و تربیت اصالح، ،مجازات

 این و شود اصالح تا کنیممی مجازات را او ما پس ،است نشان داده را جامعه یک قبول مورد هایارزش زدن برهم و جنایت ایجاد بر
 شخص در که درحالی برگردانیم؛ جامعه دامن به را او نداشت جامعه برای که خطری آن از بعد و شود رفع او از خطرناک حالت

 .نیست پذیرامکان اصوالً برای او تربیت و تنبه این ارادهو  شعور فقدان دلیل به حقوقی

 در که معنایی به و تربیت اصالح مجازات ازای در حقوقی اشخاص مورد در که است درست دهندمی پاسخ کیفری مسئولیت موافقان
 جامعه تواندمی دارند، مدنی نیمه و جزایی خصیصه نیمه که تأمینی تدابیری اعمال داشت، نظر در را شودمی مطرح مجرم انسان مورد

 حفظ کند. حقوقی شخص کیفری خطای و گمراهی و آسیب از را

 و محدودیت انحالل، های مالی،مجازات صورتبه را حقوقی شخص مجازات اگر گویندمی شد آورده باال در که طورهمان واقع در
 خود در را تنبه خصیصه همان هاتمجازا گونهواقع این در داد. نجات انحراف خطر از را حقوقی شخص توانمی ،کنیم اعمال غیره



                                                                            1401 نام، تابستنه ۀ، شمارسومسال ، حقوقی ۀاندیش ۀلنامفص

 

 این نتیجه پس د.نکن حرکت جامعه قبول مورد هایارزش برخالف تا خود باشد اعمال مراقب حقوقی، شخص شودیم باعث که دارد
 شودمی واقع مؤثر هم هاشرکت مورد در بلکه ،شودنمی واقع مؤثر انسان مورد در فقط است همانا تنبه که مجازات هدف که شودمی

 حد بسیار بزرگ هایشرکت خصوصاً هاتشرک برای سنگین هایتمجازا تعیین با امروزه که دید توانمی هم عمل مسئله را در این و

 .شود ها حفظشرکت این خطر از جامعه است شده باعث و است آمده وجود به جرم ارتکاب از بازدارندگی زیادی

 مجازات و جرم بودن شخصی اصل نقض

 و جرم بودن اصل شخصی کیفرشناسی و جزا حقوق در اساسی اصول از یکی گویندمی حقوقی شخص کیفری مسئولیت مخالفان
 یک که وقتی واقع در شود.نمی رعایت و مجازات جرم بودن شخصی اصل حقوقی اشخاص مجازات در که درحالی ،است مجازات
 قبیل از هاییتمجازا تحمل به ملزم را حقوقی شخص جرم، برابر این در ما و شودمی مرتکب جرمی حقوقی شخص یا شرکت
 و دارانسهام حقیقت در دهیم،می حقوقی شخص انحالل به حکم سنگین خیلی در جرائم یا صالحیت تحدید مالی، هایتمجازا

جرائم  این در نقشی هیچ افراد این از بسیاری شاید که درحالی نمودیم؛ مجازات واقع در را حقوقی شخص نفع درذی شخص اشخاص

 .استمجازات  بودن شخصی اصل نقض واقع در حقوقی اشخاص بر کیفری مسئولیت کردن بار بنابراین باشند؛ نداشته

 که کسانی شود؛می قتل خطائی دچار جزایی خطای اثر در که فردی گویندمی جواب در حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت ناموافق
 که اندنداشته تقصیری هیچ اینان که هستند درحالی فرد این ذکور خویشان و اقوام بگیرند برعهده را فرد این عمل مسئولیت باید

 انسان یک که یموارد در یا د.دانیم دیه پرداخت مسئول را این افراد جزا حقوق اما ،بدانیم دیه پرداخت مسئول را هاآن شود باعث
 خیلی امر این در روانی و روحی نظر از او ۀخانواد فرد، خود بر عالوه واقع در کنیمحبس می هد،دمی انجام که جرائمی خاطر به را

و  جرم بودن شخصی اصل که گیریممی نتیجه واقع در پس اند.نداشته فرد این جرائم در نقشی آنان که درحالی ؛شوند می متضرر

 باعث مجازات و جرم شخصی بودن اصل که نیست حقوقی اشخاص مجازات مورد در فقط و شودیم نقض متعددی موارد در مجازات

 .شودمی اجرا

 حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب نظریات 

 مورد حقوقی به اشخاص کیفری مسئولیت انتساب نظریات گفتار این در کیفری، مسئولیت با مخالف یا موافق تنظریا بیان از پس

 .گیردمی قرار واکاوی

 نیابتی مسئولیت نظریه 

 به حقوقی مسئوالن شخص و کارکنان اینکه از است عبارت نظریه این تحلیل حقوقی، اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب برای
 را حقوقی شخص اهداف و کنندمی حقوقی عمل شخص بازوان عنوانبه و دارند فعالیت جامعه ۀعرص در حقوقی شخص از نیابت
 است. مسئول حقوقی شخص و بوده حقوقی شخص ۀعهد بر هامسئولیت آن شوند جرم دچار کارکنان این اگر بنابراین برند؛می پیش

 شود.نامیده می «مسئولیت غیرمستقیم»این نظریه  خاطر همین به

 از را جرم مادی رکن حقوقی اشخاص نیابتی مسئولیت ۀنظری در»که  دهدمی توضیح چنین نظریه این ۀدربار حقوقدانان از یکی
)شریفی: . «گیرندمی قرار کیفری حقوق مخاطب غیرمستقیم طور به و یابندمی ها مسئولیتآن تبع به و گرفتند عاریه خود عوامل طریق

188) 
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 ترک مورد جرائم در فقط ابتدا نظریه این .است یافته گسترش و بسط کشور این حقوق در و بوده انگلستان حقوق این نظریه منشأ

 گستردگی وقوع و اقتصاد ۀدر عرص حقوقی اشخاص ۀگسترد حضور با هادبع و دانستمی محقق را کیفری مسئولیت مطلق فعل،
 مالی توان برتری کارمندان، به نسبت حقوقی تعقیب اشخاص بودن ترنآسا چون هاییتحقیق همچنین و هاآن جانب از تخلف

 در انسانی هایمجموعه از محاکم فراگیر توصیف نیز و خسارت جبران جزای نقدی، پرداخت در کارمندان به نسبت حقوقی اشخاص
 ناشی جرائم البته شد. فعل از ناشی جرائم به حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت توسعه ساززمینه عنوان شخص، به نوزده قرن اواخر

 .ندارد روانی رکن اثبات به نیاز که از فعلی

 از بیش قیمتی با فروش کاال چون مطلق مسئولیت با جرائم تنها و ندارد الیتناهی دامنه خود مضیق شکل در نیابتی مسئولیت بنابراین

 قرار روانی عنصر اثبات تکلف در را مقام قضایی حقوقی، شخص به انتساب و احراز مقام در که زیست محیط آلودگی یا اتحادیه نرخ

 و عامداً که جرائمی از بسیاری نظریه، این پرتو در که است این نیابتی ۀنظری به ایراد و نقد ترینمهم .سازدمی خود مشمول دهد،نمی

 کالهبرداری، مثل کرد مجازات تواننمی را گیردمی شکل مجرمانه ۀاندیش یک با و هامسئوالن آن و حقوقی اشخاص توسط عالماً 

 اختالس. و قاچاق

 ثانوی( )شخصیت انگاری برابر نظریه

 را جرائمی حقوقی که اشخاص شرایطی در حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب برای نیابتی مسئولیت ۀنظری پاسخگویی عدم

 شد. ثانوی یا شخصیت برابر انگاری نظریه آمدن وجودبه به منجر ،شوندمی مرتکب ستا روانی عنصر نیازمند که

 و عالی مسئوالن که کندیبیان م گونهاین حقوقی اشخاص به کیفری مسئولیت انتساب چگونگی بیان مقام در ثانوی شخصیت نظریه

 عمل و حقوقی اشخاص افکار همان هاآن و افکار هستند حقوقی اشخاص و هاشرکت اساسی راهبران واقع در شرکت ارشد مدیران

 اشخاص واقع در شوندمی جرم مرتکب حقوقی اشخاص ارشد که مدیران زمانی بنابراین است؛ حقوقی اشخاص عمل همان مدیران این

 فراتر بلکه ،گیرندینم قرار حقوقی شخص عادی کارمندان ردیفهم هاآن بیان دیگر به و مسئولیت دارند، اندشده جرم مرتکب حقوقی

 مدیره مغزهیئت و عامل مدیر همچون اعضاء این .شوندمی توصیف آن ثانویه شخصیت و حقوقی شخص عنوان تجسم به آن، از

 (26)صفار:  شود.یم تلقی حقوقی شخص خطای و قصد هاآن خطای یا قصد و هستند حقوقی شخص عاقله ۀقو و متفکر

 رهبران این اقدامات در برابر حقوقی شخص و هستند حقوقی شخص خود همانند حقوقی شخص عالی مسئوالن نظریه این اساس بر

 کوچک ایگستره که حقوقی در اشخاص نظریه این که است این گیرد قرار توجه مورد باید که اینکته اما یابد؛می مسئولیت عالی

 را مسئولیت و دانست حقوقی شخص ثانونی شخصیت مسئوالن را توانمی و کندمی عمل خوبی به کوچک هایشرکت مثالً د،دارن

وجود دارد، زیرا  هایینارسایی نظریه( مضیق حالت )در پیشرفته مدیریتی با سیستم و بزرگ هایشرکت مورد در اما ،نمود آنان متوجه

متوجه شخص  کیفری مسئولیت هاآن عمل و رفتار اساس بر و داندمی حقوقی شخص تجسم را مدیران ارشد و عالی اشخاص فقط

مدیران  باید تنها نه هستند، گسترده و پیچیده سازمانی ساختار دارای که بزرگ هایشرکت در شود.این در حالی است کهحقوقی می

 شخص تجسم و شتهدا کنندهنقش تعیین نیز میانی مدیران هاشرکت این در بلکه ،دانست حقوقی شخص ثانوی شخصت را ارشد

 یابد.نمی مسئولیت حقوقی شخص ،این افراد خطاهای و جرائم برابر در نظریه این اساس بر که درحالی، هستند حقوقی
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 کارفرما و مافوق مسئولیت نظریه

 کارفرما و مافوق نظریه مسئولیت است، برآمده حقوقی شخص به کیفری مسئولیت انتساب چگونگی تبیین مقام در که نظریاتی جمله از

 همانند و دارد را ثانویه شخصیت یا انگاری برابر مشابه نظریه عملکردی نظریه این باشد. می آمریکا حقوق نظریه این ظهور منشأ. است

 و مافوق مسئولیت نظریه دیگر عبارت به کند؛می حقوقی شخص متوجه روانی را عنصر هم و مادی عنصر هم انگاری برابر نظریه

 حقوقی اشخاص کارمندان نیات و رفتار طریق از را جرم روانی و مادی رکن دو هر که دهدمی کشور اجازه این هایدادگاه به کارفرما

 را مادی و عنصر روانی موسع طور به کارفرما و مافوق مسئولیت نظریه اگرچه دهد؛ نسبت هاآن به شغلی و اداری مرتبه به بدون توجه

 برای نظریه این اما، داندمی حقوقی متوجه اشخاص را کیفری مسئولیت و دهدمی نسبت حقوقی اشخاص به شرکت کارمندان طریق از

 این بودن با و کندمی تعیین را شرایطی و ضوابط حقوقی شخص نیات کارمندان و رفتار طریق از حقوقی اشخاص به مسئولیت انتساب

رفتار  است ضروری نخست. بر اساس این شرایط و ضوابط شودمی کیفری مسئولیت واجد حقوقی که شخص است ضوابط و شرایط

 اینکه ولو باشند داده حقوقی انجام شخص انتفاع راستای در را مربوطه جرم خدمه دوم و باشد استخدامی وظیفه چارچوب در خدمه

 باشد. نبرده نفعی هیچ جرم این از حقوقی شخص

 ریگینتیجه

صورت رسمی وارد نظام حقوقی برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال در 
خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون  19 ۀای در مادایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه

قی کنیم. از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تل
کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسئولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی 

توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم  قرار گیرد.
اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که شخص حقوقی در ارتکاب رفتار مجرمانه، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی به 

 و باشد می حقوقی شخص رکن شخص حقیقی که ازآنجایید. یعنی شوعاریت گرفته که این مبنا بر اساس نظریه رکنیت توجیه می
 االصول علی و نموده انشاء حقیقی شخص طریق از را خود اراده حقوقی لذا شخص د،شو محسوب حقوقی شخص رفتار جزء او رفتار

پذیرش  دهندهدر مبانی فقهی نیز شواهد بسیاری یافت شد که نشان گردد.متوجه خود شخص حقوقی می مستقیم طور به مسئولیت
 اشاره شد. مفاد« الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم معهم». از این جمله به قاعده استمسئولیت کیفری شخص حقوقی در فقه امامیه 

 و استجاری  قاعده این اوالً که گفت باید حقوقی شخص خصوص در مبنا همین حرمت تکلیفی است و بر تحقق موجد قاعده این
 حقوقی شخص« التعزیر بما یراه الحاکم»و « التعزیر لکل عمل محرم»ند، قواعدی چون کچون حکم تکلیفی حرمت را ثابت می  ثانیاً
توان تمسک جست و همچین قاعده وجوب حسم و یا قلع ماده عالوه بر این به قواعدی چون الضرر نیز می .بود خواهد تعزیر قابل

فساد، مقتضی تعزیر شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم است. از سویی مبانی فقه حکومتی نیز همین اقتضا را دارد و حکم حکومتی 
 از آن بهره گیرد. دتوانانگاری رفتارهای شخص حقوقی میکار دیگری است که ولی فقیه برای جرمراه
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