تأملی بر مدلهای مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی
(مطالعه نظامهای کیفری آمریکا ،استرالیا و ایران)


محسن شریفی
چکیده

نظامهایحقوقیبرایفائقآمدنبرمعضلانتساا مسالوت کف یاریباخا ا ا



حقوقیتافنونسازوفارهایم تلییرابخبوتخآزمایشبردهاند؛ازجملاخ مسالوت ک
ف یریمافوقوفارفرما مسلوت کف یریمبتنیبرنظریخمغزمتیکر مسلوت کف یری
استواربرایدهتقص رجمعی مسلوت کف یریمأخوذازنظریخقدرتوپذیرشفخبخ
رغمِدا تنتیاوتهایمعنادار برانتقالتقص رازفردیاافارادیخاا

باخ ا



حقوقیموضعمشترکدارند.مسلوت کف یریسازمانیامابرگرفتخازاحرازتقص ردر

حقوقیوبخعبارتیس اسکجرمزایآنونخفردیمع ناسک.نظام

ساختار

ف یریایران بخموجبماده()341قانونمجازاتاسالمیبخمسلوت کا تقاقیمبتنای
برنظریخنمایندگیقانونیگرایشنشاندادهاسک.رویکردمض قیفخازدوسوموتّد

ا کالاسک:ن سک عادمتوجاخباخنماینادگیقاراردادیودیگار عادماعتنااباخ
مسلوت کسازمانی.بااینب ان پرسشاساسیآناسکفخازچاخرویمایتاوانباخ
نوعیازمسؤوت کدسکیافکفخازیکجهاکازفامتاریناش اکالبرخاوردارواز
جهکدیگرباگونخهایا


ا

حقوقیب شترینهمسوییرادا تخبا اد ازجملاخ

مهمتریندالیلانجاماینتحق قفخروشآنتوص یی-تحل لیوابازارگاردآوریآن
فتاب انخایاسک نوپابودنمسؤوت کف یریقاعدهمندا

ا

حقاوقیباخویاههدر

نظامف یریایرانوهدفبن ادینآن است راجضعفهایمترتاببارساازوفارهای
طریقبرایرفع اناسک .

هاوارائخ

انتسا مسؤوت کبخآن

واژگان کلیدی :ا

ا

حقوقی اهل کجنایی مسلوت کف یری مسلوت کف یاریمساتق م 

مسلوت کف یرین ابتی .
––––––––––––––––––––––––––––––––
استادیاردانشکدهحقوقوعلومس اسیدانشگاه راز mohsen.sharifi@shirazu.ac.ir
تاریخدریافک3136/6/31:

تاریخ پذیرش3137/7/4:
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مقدمه
درادب اتجناییامروز عالوهبرعلمومعرفکنسبکبخموضوعوحکام تعلاق
ارادهبختحققع نیوخارجیاندیشخم ااتفقاانون-رفتااروحسابماورد نت جاخ
مجرمانخ-ن ز رطتکوینقصدجناییدانستخ دهاسک«.اهل کجنایی3فخجاانمایاخ
هایاساسیچونآگاهی2وارادهاسک 1پ ش رطمسلوت کف یریبخمعنای

آن مؤتیخ
بختحملنتایجرفتارمجرمانخاسک.ازاینرو اهل کجناییرامیبایساک

اتتزام

ش رطمسلوت کف یرینام د»(Herring, 2011: 39؛موسویمجا )336:3188نظرباخ
پ 
تحوالتصورتگرفتخ وقوعجرموبختبعتحملمسلوت کف یاری ناخفقاتمتوجاخ
ا

حق قیبخسبببرخاورداریازم تصااتمزباورفاخمعواوفباخا ا ا

ا



حقوقین زازرهگذررفتارنمایندگانقانونییابخاعتباررویخوفرهنگساازمانی اده
اسک.
اتبتخدروضعفنونی جدالنخبرسرمسلوت کیاعدممسلوت کف یاریا ا ا
ا

حقوقیفخبرسرقلمرواینمسلوت کوچگونگیانتسا آنبخا



مزبوراساک.

چخ ب شترنظامهایحقوقیهرچندباتقدموتأخربخضرورتاینمسلوت کپیبارده
عنوانیکقاعدهموردپذیرشقراردادهاند.حال مسللخایناسکفخانتساا 

وآنرابخ
مسلوت کموردبحثبرچخمدتیبایداستواربا د بخطورمش
کلغ رمستق م(ن ابتی)وازطریقاعمالون اتمجرمانخا

آیاایانمهام باخ
ا

حق قایعضاوباخ

وقوعخواهدپ وسکیابخطرزمساتق م(ساازمانی)وازمجارایس اساکیاافرهناگ
جرمزایمح تبر

حقوقین زممکنمینماید برفار

حاتک مجرایاعمالهریکباتوجخبخگونخهاایا ا ا

امکاانتحقاقهاردو

حقاوقیفجاساک آنچاخ

––––––––––––––––––––––––––––––––
. 2ازمنظرعلمایمنوق علمعبارتازف ی اتنیسانیووجدانیاسکفخهر

1. Criminal Capacity
صیقادراسکآنرادرخاودب اباد.پا 

یداندفخعلموآگااهیباخچاخمعناساک.ازهما نرو
همچنانفخواقفاسکفختذت اتموگرسنگییاتشنگیچ سک م 
ی ود(خوانساری .)1-1:3136
گیتخاند:علمبخمعنایصورتیاسکفخاز لیدرنزدعقلوقوهمدرفخحاصلم 
اسکفخ 
ی ود.بدیهیاسکفخ رطتحققمسلوت ک
. 1ارادهبخمیهومن روییاسکفخباعثانجامرفتاروب انگیتارازسویانسانم 
کگرفتاخبا اد(موساویمجاا 
ف یریسالمکارادهاسکفخدرمجموعازقوایعقلیساتمودرچارچو آگااهینشال 
.)336:3188

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا
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مسلّماسک نظامهایحقوقیدراینباره چخدرمقایساخبااهاموچاخدرچاارچو 
تحوالتخود مواضعمتیاوتیات اذفردهاناد.چناانفاخانگلساتاندرابتادا ا ا ا



حقوقیرابخ کلن ابتیآنهمازطریقرفتارمدیرانار د انمسالول اناخک؛اماا
بختدریج آنهارابخجهکگسترشدامنخفعات کوبرخوردار دنازساختارساازمانی
پ چ دهومشبّک بخطورمستق من زواجدمسلوت کفرد(.)Pieth & Ivory, 2011: 8-9

مشابخاینواقعخدراسترات ارخداد.بااینتیاوتفخمسلوت کسازمانیزودتاراز
انگلستانمورداقبالواقعودرادامخ ابعادعم قتاریپ ادافارد(

Wheelwright, 2005:

 .)244نظامحقوقیآمریکااابتادامسالوت کف یارین اابتیموساعیرااخت اارفاردتاا
ا

ا

حقوقیتحک رایوی-فخازنظرخواهدگذ ک-بختبعفعلیااتارکفعال

مجرمانخفل خفارمندانتحکامرمسلوت کیابند.باخمارور مادلمسالوت کمبتنایبار
تقص رجمعین زموردپذیرشواقعتاا

ا

حقوقیفخارفانمادیوروانایجارم

یااطالعاتراجعبخنقضقانونراب ناعضایتشک لدهندهخودسر اکنفاردهاناد 
گریزیازمسلوت کندا تخبا ند؛مدتیفخسرانجام نسا ختوساعخیافتاخاشدرقاتاب
مسلوت کسازمانیمتجلیوموردتبع کقرارگرفتخاسک (.)Diskant, 2008: 135برخای
ازفشورهامانندهلند ترج حدادندتادرتوایمدلنوینیموسومبخقدرتوپاذیرش 
گونخایازمسلوت کف یرین ابتیدسکیابندفخازتض قب شازحدنس خانگل سای
آنبخدوروازتوس عخارجازاندازهمشابخآمریکاییبرحذربا
8

د( Keulen & Gritter,

.)2010:ماده()341قانونمجازاتاسالمیایرانباگذاردنانگشاکتأف ادباررفتاار

مجرمانخنمایندهقانونیومسلول ناختن

حقوقیدرقباالآنتحاک ارایوی 

بخمدلمض قمسلوت کن ابتیتمایلنشاندادهاسک.اتبتخوسعکنظرنسبکبخاینامر
رامیتواندرماده()741اینقانونیافکفخارتکا جرائمرایانخایفارمندانمعماوتی
حقوقیران زتحکضوابویموجبمسلوت کف یریآن

دانستخاسک.

راجعبخپ ش نختحق ققابلذفراسکفخفتاابیتحاکعناوانمسالوت کف یاری
ا

ا

حقوقیدرسال3134توستنشرم زانفخدرایننو تارن ازماورداساتیاده

قرارگرفتخبخچاپرس دهاسک.نکتخاینجاسکفخایناثار بارنظاامحقاوقیایارانو
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انگلستانوتحل لآنهامتمرفازوباخنظاامهاایدیگارونگارشآنهاادرخصاو

موضوعموردبحثیاورودیندا تخ یاورودیگاذراوغ ارعم اقدارد.هامچنا ن 
توستهم ننا ر فتابیدرموردمسلوت کف یریا

حقوقیدرفرانسخدرساال

ا

3183منتشر دهاسکفخنسبکبخحقوقایرانودیگارفشاورهاخاروجموضاوعی
دارد.مقاتخهاینگارش دهایچون«دامنخمسلوت کف یریا

حقوقیدرقاانون

ا

مجازاتاسالمی» «مسلوت کف یری ارفکهاایتجااریدروضاع کهاایخاا
«مسلوت کف یریا

ا

» 

حقوقیدرحالتصی خ»ن زبخرغمدرخاوراساتیادهباودن 

موضوعیخارجایننو تارراتب نفردهاند .
دراینتحق قفاخروشآنتوصا یی-تحل لایوابازارگاردآوریآنفتاب اناخای
اسک سعیخواهد دتاضمنتشریحمدلهایمسلوت کف یری آنهااراارزیاابیو
سرانجام فارآمدترینآنهارافخبراینظامحقوقیایرانن زمی دبخفایدهاسکمعرفای
ود.ترت بب انمواتبهماینطورخواهدبودفخدرذیلبندیکگونخهایمسلوت ک
ا تقاقی دربنددومسلوت کغ را تقاقی(سازمانی)ودربندسخمادلماوردپاذیرش
نظامف یریایرانموردنقادوبررسایقارارمایگ رناد.پایاانفاالمن ازم ات

باخ

نت جخگ ریوارائخپ شنهادهاخواهدبود .

 .3مدلهای مسئولیت غیرمستقل
انتزاعیپندا تنماه کا

ا

1

حقوقیمانعازاینبودفخدفتارینوباختباعآن

نظامهایحقوقیتاپ شازقرنب سکویکاما ا ا

حقاوقیراباخطاورمساتق م

مساالولجاارائمارتکااابیدراثنااایفعات تشااانبداننااد.باادینسااان مساالوت کف یااری 
ا

ا

مزباور ا اتقاقیوفارعبارمسالوت کف یاری ا

حق قایعضاوباود

(.)Ashworth & Horde, 2013: 152درنت جخ اگرتحق قهایمقامقضااییباخ ناساایی
فردیمقصرنمیانجام د مسلوت کف یری
ابتدا ا

ا

حقوقین از اکلنمایگرفاک.در

حقوقینخبخخاطرهمخجرائمفخدربرابرجرائمیباامسالوت کمولاق
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vicarous Liability

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا
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ین ازازرفنروانی)3و2مسلول اناختخ ادند؛چاخاعتقاادبارایانباودفاخآنهاا
(ب 
موجودهاییفاقدمغزندواساساًتواناندیش دنوقصدمجرماناخدا اتنندارناد(

.)2011: 756عج بتراینکخدرخصو
برترکفعلبودند بخاینا

ا

Lee,

جرائمموردا اره فراترازآنهاییفاخمبتنای

نسابکدادهنمای اد؛بااایاناساتداللفاخآنهاا

باارخالفانسااان عاااریازاعضاااوجااواراباارایانجااامرفتااارم بااکمجرمان اخانااد
( 3.)Brodowski & et al, 2014:15
رفکهادرراساتای

دامنخدار
ظهورمسائلعملیوگریبانگ ریچونت لفهای 
فسبسودب شترازیکطرفودگرگونیاندیشخهایناظربخماه کا

ا

حقوقی

وتضع فنظریخفرضیبودنآنهاازطرفدیگر موجب دتامقاوماکهاادربرابار
مسلوت کف یریا

ا

حقوقیبخخاطرافعالم بکن ازدرهام کساتخ

اود(43-

.)Sahlool, 2013:52درنگرشجدید بخهمانم زانفختحم المسالوت کبار ا



حقوقیبخخاطرعدمرفعمانع-مانندعدمالیروبیرودخانخ-واجدتوج خبود محکوم
فردنآنبخدت لایجادمانع-م لاحداثیکپلمزاحمعبورفشتیها-ن زمنوقیبود
یاهمانگونخفخقصوردرارائخگزارشسات انخازسوییک رفکماوجبیباودبارای
مسلوت کاو ارائخگزارشمجعولن زمبناییبرایحصولهم ننت جخباود( & Stefani

زیانبار
بخاضافخ عدمتکاپویضمانکاجراهایمدنیدرفنترلرفتار 
 4.)et al , 2007: 28
ا

ا

حقوقیفخبس اریازمنابعخواررادراخت اارگرفتاخبودنادن ازدرمسااعد
––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Liability Without Fault
 .2برایمواتعخب شترراجعبخاینجرموتم زآنازمیهومهایمشابخبنگریدبخ(:محمدخانی  .)26-41:3131
راهآهنب رمنگام()Birmingam and Gloucester Railwayبرهم نپایخ رفکمزبورمحکوم
.1فمااینکخدرپرونده 
د.دراینپرونده رفکمتهمبخدت لامتناعازاجرایحکمدادگاهدرت ریبپلیفخباررویجاادهسااختخباودوایجااد
یفردمحکوم د).(Leigh, 1977: 246
مزاحمکم 
.4درپروندهGt North of England Railwayفخدرانگلستانمورا د دادگاهبااهما نرویکارد ارفکماتهمرا
محکومفرد.محتویاتپروندهحافیازآنبودفخاین رفکبرایتحققهدفشمبنیبرساختنیکپالاقادامباخت ریاب
بزرگراه یفردهفخه چتوج خمشروعوقانونیندا تخاسک.قاضیتردمندرپروندهمزباوردرتوج اخاهل اک ارفکدر
یگوید :بخهمانم زانفخمحکومفردنیک رفکبخدت لعدمرفاعماانعازعار
انجامفعلم بکوماالًمسؤوت کویم 
خ ابان-ترکفعل-وجاهکدارد محکومفردنآنبخجهکایجادیکمانعدرعر
قابلدفاعاسک) .(Leigh, 1977: 249



خ ابانیات ریببزرگراه-فعلم بک-
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آنهادرهاردو اکلقضا خبارایمواجهاخباا
ساختنزم نخپذیرشمسلوت کف یری 
ضمانکاجراهایف یریبیتأث رنبود .
ا

درهرحال اینکخا

حقوقیایناهل اکرایافتنادتااجارائممحادودیرا

مرتکبودربرابرآنوتوبخصورتن ابتیپاسخگویجامعخبا اند نقواخعویایدر
میرود.برایتحققاینمهامفاافیباود خدماخ ا
تاریخحقوقف یریبخ مار 



حقوقیدرح نانجاموظ یخیابخسببآننقضمقرراتفندتابخبخحساا  ا



حقوقیمنظور

ود(2015: 108-89

.)Wilson,چن ننگر یازمسلوت ک ازاینبُعدفخ

گسترهایورایجرائمبامسلوت کمولقندا ک مض قوازبُعددیگرفاخراهرابارای
ا

تحم لمسلوت کف یریبخا

خودسارانخخدماخ
واسوخاعمالمجرمانخ 

حقوقیبخ

هاگشودموسعجلوهفرد( .)Israel & Jerald, 2009: 53


آن
اینپایانفارنبود.وقوعحجمعظ مایازجارائمن ازمنادرفانروانایازناح اخ
مدیرانونمایندگاناینا

ا

نخهایم تلییچونجعل فالهبرداری تقلاب
درزم 

هایحقوقیرامجا فردتابابستنظریخنمایندگیناختنهاارفان

مات اتی ناگزیرنظام
مادیفخرفنروانیجرمران زبخصورتن ابتیباخا ا ا

حقاوقیخااطینسابک

دهند.بخاینترت ب همانطورفخاقدامهاینمایندگاندرحوزههایغ رف یریبرپایاخ
روطیموجبمسلوت کمدنیا

ا

حقوقیمربوطمی د درقلماروف یارین از

اقدامهایتوأمبارفنروانیاعضایمزبورفخبخحسا ایندستخازا

ا

اعتبااری

یپذیردپایخایبرایمسلوت کف یریآنان د.چخ دت لیوجاودندا اکفاخ
صورتم 
ا

ا

ملخایراقصدفنندوبدانع ن کب شند وتیقاادرنبا اند
حقوقیبتوانندمعا 

فخجرمیراقصادفننادومارتکبشنشاوند( ارییی381:3134؛عبادی .)33-32:3132

پروندهراهآهنتندنو مالغار ساال3337انگلساتانفاخباخمحکوم اک ارفک
مت لفبخجزاینقدیبخدت لجعلصورتگرفتخازناح خمدیروقکبخمنظاورفارار
ازعدمپرداخکعوار

انجام د  اهدیم اتیاسکبراینامر.همچن ناسکپرونده

ناظربخحادثخمنجربخمرگیکیازمعدنفاراناعتصا فنندهسال3326هم نفشاور

فخدرنهایکدادگاهباگسترش عاعمسلوت کن ابتی بخمحکوم اک ارفکماتهمباخ

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا

حقوقی...

101

اینگونخرویخقضاییباحرفتایروجلاو
قتلغ رعمدیرأیداد( «.)Wells, 2011: 100
نشاندادفخب نمسلوت کن ابتیا

ا

حقوقیوجرائماینچن نیمرزنیوذناپذیری

وجودندارد.بخرغماینتاپ شازدهخچهلقرنب ستم منحنیر دمسلوت کف یاری
ا

ا

فنندهنبود» ( .)Field & Nico, 1991: 550
ره 
حقوقیبخعلکنوظهوربودنخ 
بااینتوض حها افنوناینزم نخفراهماسکتادربندهایپنجگانخزیر مدلهاای

مسلوت کف یریغ رمستق م ا

ا

حقوقیتحاکعناوانهاایمسالوت کمبتنایبار

برابرانگاری مسلوت کمافوقوفارفرما مسلوت کمبتنیبارتقصا رجمعای مسالوت ک
نا یازتقص ردروافنشمسلوت کبرپایخقدرتوپاذیرشباخموقاعبحاثگذا اتخ
وند.آنهاهرچند درا اتقاقیتوصا ففاردنمسالوت کف یاریا ا ا

حقاوقی

هایآنهاابسا ارندو ایساتختأمال(.)Hall, 2009: 61

ا تراکمبناییدارند اماتیاوت
هانشانخواهددادفخهریکازاینراهبردهاازچخحسنهاا

توص فهاوسپ تحل ل
وضعفهاییبرخوردارندودرنهایاک فادامیاکدرانتساا مسالوت کباخا ا ا



جانبخنگرتراسک .
موصوفهمخ 

 .1-1مسئولیت مبتنی بر شخصیت ثانوی (برابرانگاری) 3
اینمدلازمسلوت کباتوص فمدیرانبرجساتخوبلندپایاخ ا
عنوانرفنیامغز2

حقاوقیباخ

حقوقیوپندا تنرفتاروقصدآنانبخم ابخرفتااروقصاد

چن نموجودیدرفشورهاییچونفانادایدهخ3321وانگلساتاندهاخ 3341نضاج
گرفکوروبخر

دنهاد(2012: 20

.)Wong,پ شازاینساازوفار مسالوت کف یاری

حقوقیدرقبالاعمالخدمخ-مدیرانوفارفنان-واغلبدرخصو

جارائم

بین اازازرفانروانایقابالپاذیرشمایفارد؛اماابااطاراپرونادههاایعدیادهو
بحثبرانگ زیفخحافیازارتکا جرائممهمون ازمندرفنمعنویازسویا ا ا



ی دند مدل
حقوقیبودندوبااتکابخنظریخمسلوت کن ابتیبخمحکوم کآنانختمنم 
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Alter Ego Doctrine
2. Brain
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ی 3متبلاورتااباخطریقایازایانمشاکل
ص کثانویبااتهامازقواعدحقوقمادن 
فروگشاییفند(.)Gobert, 2008: 8به موجباینرویکرد درساختارهرنهادحقاوقی 
اعضایتصم مسازیایوجوددارندفخمیتواناعماالوحاتاکهاایروحای اانرا
حقوقیتلقیوتجسمآندانسک 2.

همسانبااعمالوحاالتروحی

بااینفر

حقوقیمقصر نخازمجرایاعمالهمخفاخازمحمالرفتاار



ارگانهایشجرمرامرتکبودرمعر


تعق بقرارخواهدگرفک( Lederman, 2000:

 .)651-666برایناساس دادگاهتجدیدنظر استداللدادگاهبدویمبنیبارعادمامکاان
انتسا فالهبرداریبخواسوخاقداممح النخمدیرحملونقلفمپانیفنک1راردوباخ
حقااوقیرأیداد(.)Wells,1993:104بااخایاان ااکل ماادل

محکوم ااکایاان ا

حقاوقیراباخورایجارائم

ص کثانوی ازاینجهکفخمسلوت کف یری

––––––––––––––––––––––––––––––––
. 2الزمبخذفراسکفخدرخصو

1. Civil Law
حقوقیچهارنظریاخارائاخ ادهاساک.3:

تب نماه کحقوقیرابوخمدیرانبا

نظریخوفاتک :وفقایننظریخنسبکمدیربخ

حقوقیهماننسبکوف لبخموفلاسکبااینتیاوتفخبرخی مدیران

یدانند.گیتنیاسکایننظریخخاتیازایرادن سک.چخاینکخدروفاتکدواراده
راوف ل رفاوبرخی آنانراوف ل رفکم 
ا

ارادهایجزتصم ممدیرانوجودنادارد؛.2نظریاخنماینادگی
حقوقی 

قانونی :برابرایندیدگاه مدیران نمایندگانقانونی

حقوقیبودهوتزومینداردفاخاصا لدارایارادهسااتموواجاد

وف لوموفلوجوددارد حالاینکخدرموردا

اخت ارانجامووفاتکبا د.ایرادواردهبرایننظریخازآنجهکاسکفخدرنمایندگیقانونی نمایندهناختوساتوف الفاخ
ی ود:درحاتیفخ
توستدادگاهیابخحکمقانونانت ا م 

حقوقیوسازمانمدیریکآنیاک

صا کاساک.باخ

یدهد؛درحاتی
عالوه نمایندهقانونیتوستاص لقابلعزلن سکوتازمانحیظ رایتقانونیجایگاهخودراازدسکنم 
فخمدیرانا

ا

حقوقیقابلعزلهستند؛.1نظریخمدیرانبخعنوانفارگزار

جزفارگرانوخدمخ

ی وندو
حقوقیمحسو م 

حقوقی-موابقایننظریاخ مادیران

حقوقیفارفرمایآناناساک؛بناابراینمسالوت ک ا



حقوقیدرقبالاعمالخارجازحدوداخت اراتمدیران براساسنظریخمسلوت کنا یازعملدیگریقابالتوج اخاساک.
فردهاندآناسکفخدرمسلوت ک
ا کاتیفخبرخیحقوقدانانبخایننظریخوارد 

حقوقیدرقبالاعماالفاارگرانباا

ی اود درحااتیفاخ ا
اثباتاینکخفارفرماتماماحت اطالزمرابخفاربردهازمسلوت کمبریم 
یتواندخودرادرمقابلا
رایوینم 

ا

حقاوقیتحاکها چ

ثاتثازمسلوت کمبریفند؛.4نظریخرفنباودنمادیران:مواابقایاننظریاخ 

اعمال رفتاروحاالتروحیمدیرانبخعنوانرفن

حقوقیاعمال رفتااروحااالتروحایخاود ا

حقاوقی

یتوانندتوج خفنندهمناسبیبرایمسلوت ک
ی ود.باتوجخبخاینکخنظریخهایوفاتکونمایندگیقانونیمدیراننم 
محسو م 
یتاوانمادیرانراخدماخ ا
حقوقیدرقبالاعمالخارجازحدوداخت اراتمدیرانبا ندوازطرفیچوننما 
حقوقیدانسک نظریخرفندانستنمدیرانفخآنانراجزئیازبدنخ



فندجامعتارباخنظارمایرساد

حقوقیتلقیمی

(تیر ی  .)346-3131:368
3. Kent

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

حقوقی...

ا
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یدهد موسع3وازاینح ثفخفقتافعالوتارکافعاال
بامسلوت کمولقگسترشم 
یحافمخاش-ه لکمدیرهومدیرعامل-رابخ

ارگانها

یدهاد
حقوقینسابکما 

میرسد.
محدودبخنظر 
اینموضوعفخآیااقدامهایهمخمدیراندرهرردهومرتبخمیتواندباخحساا 
ا

اینا

گذا تخخواهد دیانخموضوعیازهمانابتداپرمناقشخبود.چنادانفاخ

برخی باتعب ریمض ّقازنظریخ

ا

ص کثانوی تنهااقدامهایا

فنتارلفنناده

دررأسساازمانراموجابتحقاقایاناماردانساتند.

وتأث رگذاریعنیمدیرانمستقر
بخعنواننمونخ درپروندهمشهور رفکتسکودرانگلستان(سال )3373مجل اع ان
باایناستداللفخمدیریکیازهشتصدفرو گاه رفکموردبحث درمرتباخرف عای
قرارندارد رأیدادگاهبدویرادرمحکوم ک رفکبخسببعرضاخفااالبا شتاراز
ق مکقانونینقضفرد.بخگماناینمرجعدرهر رفکیکفاانونعصابیومرفاز
فرمانیمتشکلازمدیرانوجودداردفخبخاعتبارآن قادربخارتکا هرجرمیوقباول
هرنوعمسلوت کدربرابرآناسک( .)Field and Nico, 191:158درفاناادان ازپ ادایش
نظریخ

ص کثانویباهم نتعب رغ رموسعهمراهبودوا

حقاوقیتنهاادر

ا

قبالاندیشخها وتداب رفسانیفخاستحقاقادارهآنرادا تند واجدمسالوت ک اناختخ
دند( .)Leigh, 1977: 252-255
مدلموصوفبرایمسلول ناختنا ا ا

حقاوقیفوچاکدرقباالارتکاا 

جرممناسببخنظرمیرسد؛زیرامقامتحق اقدر ناسااییمادیرانمت لافباخدت ال
معدودبودنشان باد واریچندانیروبرون سک؛امادرموردا

ا

حقاوقیبازرگ

گرفتخانادوبسا اریازتصام مهاایروزماره اانراتوسات
کل 
فخبرپایختقس مفار 
ریآنهارادرپای

مدیرانمتوستات اذمی ودقض خاینگونخن سکوعدمتعق بف ی
خواهددا ک.برخیازفشورهایفامنالازجملخآمریکا جهکبارونرفاکازایان
––––––––––––––––––––––––––––––––
.3اتبتخنسبکبخدیدگاهاوت خحافمبرمسؤوت کن ابتیموسعتراسک؛واالاصلنمایندگیاماروزیگساترشیافتاخوعماوم
جرائممادیصرفون ازمندعنصرروانیراپو شدادهاسک.نظریخمسلوت کمافوقوفارفرمافخخاستگاهآننظامحقوقی
آمریکاسک برپایخنظریخموسعن ابتیاستوار دهاسک.
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مشکل مدلمسلوت کمافوقوفارفرماراجاایگزینمادل

صا کثاانویفاردهتاا

حقوقیبخخاطراعمالمجرمانخهریاکازنماینادگانشدرچاارچو وظ یاخ
است دامی مسلول ناختخ ود.امامحافمانگل

وفانادابرایحلایاند اواریباا

ص کثانوی مع ار«فارمناداداری مادیریتیمسالول»3رابادیل

توسعخهمانمدل

2

ضابوخمدیریکار دقراردادناد ( .)Hefendehi, 2000: 290رویکارداخ اررامایتاوان
منوقیارزیاابیفارد؛چرافاخدربرخایازا ا ا

حقاوقیگااهاعضااییعهادهدار

مسلوت کمی وندفخبخرغمقرارندا تندرردهن سکمادیریتی تصام مهایشااندر
تنزلیاارتقایاعتبارآنهادرجامعخقابلانکاارن ساک.ایانمعناا درماوردمسالوالن
عبخهای رفکهایبزرگفخامکانسوءاستیادهازجایگاهودرنت جخارتکاا جارم
درکتراسک.اینکخمدلمسلوت کماافوقو
قابل 
بخنام رفکمادربرایشانفراهماسک 
هاوضعفهاییبرخورداراسکدربندبعدمعلومخواهد د .

فارفرمان زازچخحسن

 .2-1مسئولیت مافوق و کارفرما

3

بخموجباینمدلفخخاستگاهآنایاالتمتحدهآمریکااسکهر


حقاوقی

ندگاناشمواجخبامسلوت کف یریخواهاد

بخواسوخاقدامناقضهنجارهریکازنمای
بود.مشروطبراینکخ جرمدرارتباطبازم نخ غلیِمرتکبوبخقصادانتیااع ا
حقوقیبا د4.دراینخصو



موافقکیاعدمموافقاکپ شا نِ ا

حقاوقیدر

ارتکا جرمخللیبخمسلوت کاشواردن واهدفرد.پ اگرمدیر

حقوقیباخ

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Responsible Officer
.2درپروندهReyina v.st Lawrence corpفخدرفشورفاناداموارا ادقاضایSchroederعناوانفارد:چنانچاخ
موقع کنماینده رفکبخگونخا یبا دفخازنظاردادگااهاویاکعضاوفارآمادوح ااتیآنمحساو  ادهودرحاوزه
ی ود؛بناابراینرفتااراوبارای
وظ یخاشهمچونیکمدیراثرب شبا د رفتاروقصداو رفتاروقصد رفکمحسو م 
مسلوت ک رفکفافیخواهدبود( .)Leigh, 1997: 254
.4درخصو

3. Respondeat Doctrine
پرونده رفکفگان()Feganبرهم ناساسپذیرفتخ دفخ رفکبخجهکاعمالورفتاریفخفارمنادان

خودفخباخهادفساودرسااندنباخ ارفکودرح واخوظ یاخاسات دامیمرتکاب ادهاناد مسالوت کف یاریدارناد 
(.)Catargiu, 2013: 28

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

حقوقی...

ا
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رغمدراخت اردا تندستوراتعملفلیمبنیبرعدمارتکا جرمآنرامرتکاب اود 
مانعیبرایتعق بف یری
اثبات ودفخ

حقوقیران واهدبود.جازآنکاخباابرهاانیماتقن

حقوقیفو شهاییفخبایدرابرایجلوگ ریازنقضمقاررات
حقاوقیخواهاد

بخفاربستخاسک(.)Catargiu, 2013: 28درایانصاورت هار ا

توانسکدرپناهچن ندستوراتعملیهرنوعمسلوت تیراازخوددفعفناد .دادگااههاای
استرات ان زفختامدتهااجازهمدیراندرانجاامرفتاارفارمنادانراماوردتوجاخقارار
نمیدادند رویخخودراتغ رواثباتاجازهمقامهاایمزباوریاافو اشالزمآنااندر
جلوگ ریازتحققرفتارمجرماناخراتحاک ارایویضاروریبر

امردند( Catargiu,

 .)2013: 29
موضعاخ ر اهم کخودرابخخصو

درساختارا

ا

حقاوقیبازرگفاخ

بع دن سکعضویاعضوهاییازآن خودسرانخوبدوناجازهفارفرمایخاودمرتکاب
رفتارمجرمانخ وندب شترنمایانمیسازد.بخایاننحاو ابتناایایاننظریاخ همانناد
تلوریمسلوت کن ابتیبرپایخاصلنمایندگی 3استواراسک؛بااینتیاوتفخبخواساوخ
مولآننسبکبخعمومجرائمایواجادیاافاقادعنصارمعناویازمیهاومن سات ن
ی اد 
ین ازازاثباتعنصرمعنوی-را ااملما 
مسلوت کن ابتی فختنهاجرائممادی-ب 
موسعتراسک( .)Diskant, 2008: 135

درمجموع مسلوت کف یری ا

حقاوقیبارپایاخاصالنماینادگیباخنحاو

پ شگیتخبخارتکا رفتارمجرمانخدرح وخوظ یخاست دامیوبخقصدنیعرساندنبخ
حقوقیمشروط دهاسک.دربردا تخهای روطمذفورعباارتاساکاز.3:
رتبخودرجخ غلینمایناده ا

حقاوقی فاقاداهم اکاساک؛.2عملایفاخدر

چارچو وظ یخاست دامیوتیبدونقصدمنتیاعسااختن ا

حقاوقیصاورت

یفند؛.1ضرورتنداردفخ
گ رد برایآنایجادمسلوت کنم 

حقوقیدرعمال 

منتیع ود.هم نفخمست دموفارمندازچن نقصدیبرخورداربا د فیایکمیفناد.
بنابراین درحاتتیفخارگانهای

حقوقیازاعمالضادقاانونیمسات دمخاود

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Agency Principle
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آگاهاندودرع نحاله چاقدامیبرایجلوگ رییاارائخگزارشایانت لیااتانجاام
میسازند .
حقوقیرامسلول 

یدهند 
نم 

نت جخبحثاینکختلوریمسلوت کمافوقوفارفرما همچونتلوریهایمسلوت ک
ن ابتیو
یاا

ص کثانوی مسلوت کف یری ا
ا

خا

حقاوقیرابارپایاخاحارازتقصا ر

آنفاخمحتمالاساکفاخمسالوت ک
استوارفردهاسک.حال 

حقوقیبخجاینشلکگرفتنازتقص ریکفرد ازتقص رهایباخهامافازوده
چندفردسرچشمخگ رد.اینکخدراینخصو

چخبایدفردموضاوعیاساکدربناد

زیربدانپرداختخخواهد د .

 .3-1مسئولیت مبتنی بر تقصیر جمعی

1

صرفنظرازتیاوتهایگیتخ ده نقوختالقیسازوفارهایپ ش ن احارازتقصا ر
تامازیک

حق قیعضووانتقاالآنباخ ا

انتسا مسلوت کبخا

ا

حقاوقیاساک.نت جاخاینکاخ

حقوقیدروضع تیفختقص ربا نچنادتانازاعضاای

هاساقتاسک.همچن ناساکحااتتیفاخرفانماادی

آنهاتقس ممی ودازعهدهآن
جرمرایکعضوورفنروانیآنراعضودیگر اکلدهاد.نظاامف یاریانگلساتان
برایفائق آمدنبراینمعضل بخمدلمسلوت کمبتنیبرتقصا رجمعایمتوسال اد.
اعتقادبراینبودفخمیتاوانازرهگاذرتجم اعمؤتیاخهاایمزباورازجملاخترف اب
رفنهایمادیوروانیفارمندانصاحبنقشمسلوت کرامتوجاخا ا ا

حقاوقی

صاحبنیعفرد.وگرنخ آنهاخواهندتوانسکازطریقتوزیعفعات کهاایخاودبا ن
هایصورتگرفتخازطرف

حوزههایم تلفوتوسلبخس ستمتقس مفار درقبالبزه
اعضا-بخنامودرراستایمنافعشان-خودرامصونازتعق بفنند.بخاینترت ببایاد
گیک:مدلتقص رجمعینخدرمقامنقضمدلهایپ شگیتاخ بلکاخدرتکم الآنهاا
برآمدهاسک.پ  دروضاع تیفاخدادگااهاحارازفنادمجموعاخاطالعاات اعماالو
آگاهیهایمدیرانوفارفنان دالبرتحققرفنهایجرمدارد خواهدتوانساکآنهاا
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Aggregation Doctrine

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا

حقوقی...

107

حقوقیمنظورومحکومشفند( .)Bihain & Masset, 2010: 2-4

رابخحسا 

براینمبنا درپروندهایفخدرسال3387درمحافمایاالتمتحادهماوردبررسای
قرارگرفک دادگاهاست نافمحکوم کبانکیرافخمتهمبخقصاوردرثباکوگازارش
راجعبخمعامالتدههزاردالریاب شترمشتریانبود ابرامفارد.ایانمرجاع درحکام
خودب اندا ک«:آگاهیجمعیدراینزم نخفافیاسک زیرا رفک(بانک)باتقسا م
وظایفوفعات کهایخودب نواحدهایم تلاف درعمال باختقسا مآگااهیهااو
اطالعاتخودب نفارفنانمرباوطاقادامفاردهاساک»(.)Pinto & Evanse, 2008: 221
دادگاهرس دگیفنندهبخپرونده رفکحسا داری ورت اتهام ارفکرادایاربار
ارائخگزارشهایجعلیودروغ ن-راجعبخم زاندرآمدیفخاساسمحاسابخمات اات
بود-رامحرزودروافنشبخادعایوف ل رفکدالبرارتکا ناآگاهانخایاناعماال
توستیکیازفارمندان رفکموردبحثاظهاردا اک:درانتساا جارمباخچنا ن
حقوقی آنچخحائزاهم کمینماید احراز«قصدجمعایدرصادورگاواهیو
تصدیقگزارشفاذ درموردم زاندرآمداسک».اینکخجرم توستیکیازفارمندان
قصدوتوستدیگریانجامیافتخاسک فاقداهم کاسک(حسنی 76-81:3183؛ا اتاق 

 .)336-338:3186
درنظامف یریاسترات ان زانتسا مسلوت کف یریا ا ا
تقص رجمعی بختش

حقاوقیباراسااس

قاضیبراساساوضاعواحوالپروندهواگذار ادهاساک.

بخعنوانم الدرقض خاسترات ایی رفکبرامل عل خفری3اعتقادبراینبودفاخاگار
فارمند(اتف)درموردمسللخXاطالعاتیبخدسکآوردهبا دوفارمند( )اطالعاتی
درموردy؛ رفکموردنظرهمازXوهمازYمولعخواهدبودواینهماانداناش
جمعیقابلانتسا بخ رفکخواهدبود.ازاینروبع دن سکفاخحتایاگارفارمناد
(اتف)بازنشستخ ود  رفکرادارایآگااهیپ وساتخومساتمریازXقلمادادفنا م
(  .)Wong, 2012: 22فالف وموتهرن

2

ن زدرپروندهAJOU

E1باتیکاریمشاابخب اان

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Brambles Holding Ltd V Carey, 1976
2. Clough and Mulhern
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میدارند:یک رفکنمیتواندباخال

 ادنازدساکماردماز اراطالعااتن از

 ود.قاضیجلسخدادرسی(م لرجی)3ن زباهم نبنایفکریاظهارمایفناد:

خال

نتایجوعواقباقدامهاواطالعاتترف بیفارمنادهایخاودبا اد.

رفکبایدمسلول
بدونتردیدچن نسازوفاریمحرّکمقامهایفنترلفننده رفکبخترف بومتناساب
نظارتومراقبکافزونترنسابکفارمنادهایتحاکاماروهمچنا ن

فردناطالعات 2
ایجادیکس ستمارتباطیمناسبباآنهاجهکجلوگ ریازنقضقاانونخواهادباود
(.)Brickey, 1995: 46-47

باهمخاینها نظریخموصوفباایرادهایچندیروباخرواساک.ازجملاخاینکاخ
بخطورقاطعنمیتواننت جخگرفکفخبخطاورقواع ازترف اباقادامهاایفارمنادهای
م تلییچون(اتف) ( ) (ج)و(د)مقصود

حقوقیمنعک مای اود زیارا

یقانونمدار ا

ممکناسکاینگروه برخالفس اسکوختمش

حقاوقیرفتاار

فردهبا ند.دراینحاتک نقضمقررههایف یریازجانبجمعمزباورناخدرجهاک
منافع

حقوقیفخدرجهکمنافعگروهخاصایباودهاساک.تصاورفن ادیاک

رفکفشتیرانیفخهموارهبخمقررههاوضابوخهاپایبندینشاندادهاسک بخپرسنل
فشتیخودفخعازمسیردریاییاسک تأف دوتصریحبرعدمهرگونخت لففند؛اماا

مجموعخایازخدمخاعماز:افسرار د فاپ تان ملاوانودیگارانباخصاورتجمعای
تصم مبخص دغ رمجاز قاچاقمهاجرویاهرت لفدیگاریگرفتاخوآنرامرتکاب
می وند.بدیهیاسکفخاین کلازخوایجمعینمیتواندبرابرباخواای ا



حقوقیانگا تخ اود.ضاعفنظریاخمسالوت کجمعایازایانروساکفاخهمچاون
نظریخهاین ابتی مسلوت کمافوقوفارفرماو


ص کثانوی تمرفزبررفتاراعضاای

حقوقی اهرچندبخصورتگروهی ارایگانخطریقاحرازتقص رآنمایداناد.
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Miller J
 .2منظورایناسکفخممکناسکفخا ا حقوقیبزرگجهکگریزازمسلوت کف یریهمراهباایجادحوزههایمتعدد
فصلبندیاطالعاتن زدسکبزنند؛بخطوریفخه چف اطالعاتفاملندا تخبا دوبخاین  کل مسلوت کمافوق و
بخ 
فارفرماراخن یوخودرامحکوم کبرهانند.برایناساسنظریخدانشجمعیسازوفارمناسبیاسکجهکتوسعخمسلوت ک
ف یری ا ا حقوقی بخ ماورای مسلوت ک سنتی مافوق و فارفرما و ممانعک از گریز آنها از این مسلوت ک در  رایت
موصوف .

ا

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

اینبخآنمعنیاسکفخایاننظریاخ هناوزتاا ناساایی ا
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حقاوقیباخعناوان

موجودیمستقلوفراترازاعضایشهنوزفاصلخدارد.وانگهی تمرفازایاننظریاخبار
افعالوحاتکهایروانیمدیرانار د

حقوقی معناییجازرجعاکباخنظریاخ

برابرانگاریندارد.حتی بامکلّففردنقاضیباخ ناسااییچنادفاردهادایکگارو
تجم عدانشهاوحاتکهایذهنایآنهاا طریاقاحارازتقصا رودرنت جاخانتساا 
مسلوت کبخ

ترمیفند .

حقوقیرابرایاود وار

همچن ن اینانتظارازقاضیرس دگیفننادهفاخمایبایساکاز ا وههامافزایای
دانشهاوتقص رهاینافامل م لترف بفردندرصدیازدانش(اتف)باادرصادیاز
دانش( )و...یاضم مخفردنرفتار(اتف)بادانش( )و...ارفانجارممنتسابباخ
حقوقیرااست راجوبخمسلوت تشرأیدهد بسا ارد اواروگااهغ ارممکن
اسک.این کلازمسلوت کدرواقاع با شازآنفاخم لاوققواعادحقاوقف یاری
عمومیبا د معلولمصالحکسانجی هاایاجتمااعیاساک.ابهاامنااظرباختجم اع
دانشهایجزئیافرادوانتسا آنبخ

حقوقیدرجرائمن ازمنادرفانروانای 

عمدیپررنگتراسک.زمانیفخفرد(اتف)وفرد( ) ه چفادامعلامو

خاصخجرائم
افزاییدانشآنهارفانروانای

دانشفافیندارند معلومن سکفخبخچخترت ب ازهم
جرمقابلانتسا بخ

حقوقیفعل کمییابد عالوهبرایانهاا ایاننظریاخباخ

سوحاعتباراطالعاتفارمندهایردهباالوپای ن

حقوقیتاوجهینادارد؛حاال

آنفخنمیتوانانکارفردفخارزشاطالعاتمادیرم اانی با شازفارمنادمعماوتیو

اعتباردانستخهاییکمدیرار د فراترازدانستخهایمدیرم انیاسک.بخطورفلیایان
مدل فاقدراهکارملموسوع نیبراینحوهتلی قدانشهاواطالعاتفسباساکو
بخویهه معلومنمیفندفخدریک
آیااساساًممکناسک 



حقوقیدارایهزارانپرسنل چن نتجم عای

دورهیازدهم  مارهاول بهار3138

110

 .4-1مسئولیت ناشی از تقصیر در واکنش
تقب حاخالقیرفتارا

ا

1

حقوقیفخزیرفانخوباات ااذس اساکتلاویحی در

برابراعمالنقضقانونوفعات اکهاایخورآفارینفارمنادانوخدماخخاود موضاع
انیعاتیپ شخفردهودرعمل آنهاراته جبخاینامرمایفنناد موضاوعیاساکفاخ
موردتب نمدلمسلوت کمذفورقرارگرفتخاسک.بااحرازاینوضع ک دادگااهبادون
قرارگرفتندرتنگنایزمانی اینفرصکراخواهدیافکفختقص ر ا

حقاوقی-

عدمات اذتدب رهایپ شگ رانخبرایجلوگ ریازتکارارجارموهامچنا ن اهماالدر
جبرانصدماتوخساراتواردهبخبزهدیدهوجامعخ-راپ ازوقوعجرمتوستیک
یاچندپرسنلتحکامر مبنایمحکوم تشقراردهد.بادیهیاساکفاخدرایانپرتاو 
دقکدرپ شب نیضمانکاجراهایقابلاعمالدرحقا ا ا
برایتأم نهدفهایمجازات بخخصو

حقاوقیایانچن نای 

اصاالا اهم تایمضااعفخواهادیافاک.

چندانفخبرایم ال دادگاهپ ازوقوفبروقاوعجرمایماننادآتاودهفاردنمحا ت
زیسکتوستیک رفکنیتیخواهدتوانسکدرابتادا ازاوتعهادگ اردتاادریاک
محدودهزمانیمع ن س ستمهایخودرابخمنظورفاهشآتاودگیمحا ت بازساازیو

دسکخوشتحولفند.اگر

حقوقیدرپایانمهلکمقرر تعهادخاودراانجاام

داد وافنشدیگریدرانتظارشن واهدبود؛وگرنخ تعق بف یریآنآغازومجاازات
بازدارندهایم لجزاینقدیوناتوانفنندهایمانندتوقففعات ک درموردآنبخاجرا
گذا تخمی ود( 2.)Fiss, 1990: 252-256
دیگراینکخچونراهبردتقص ردروافنش باعدولازدفتارین«تقصا رمقادمبار
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Relactive Fault Doctrine
.2درخصو

کسازیمستردراسترات ابخناامFire stoneا اارهفارد.اتهاامایان
یتوانبخ رفکالست 
تقص روافنشم 

یاتظاهرقوان نمراعاات اده
اسکهای رفکعل 

رفک فروشالست کهایغ راستانداردوخورناکبود.بااینهمخدرس
یدادفخمدیریاز رفکدرفروشالست کخورنااک
ی د.همچن نتحق قاتنشاننم 
آنهامشاهدهنم 
بودودت لیبرنقض 
مصراسک؛ امابخرغماین ازقصور رفکدروافنشن سکبخاینخواوموضعانیعاتی رفکدرجبرانخساراتبخباار
آمدهدرچارچو زماانیمعقاولفاخمؤیادغیلاکومساامحخغ رقابالپاذیرشاساکاحارازمسالوت کآنمسا راساک 
( .)Fisse, 1990, P:252- 256

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا
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ا

حقوقی

راافزایشمیدهد حتیاگرنتوانفردمع نیازسازمانرابخعنوانمقصر ناساییفرد
ویابرفر

 ناسایی دررتبخاینبا دفخبخموجبمدلهاودفترینهایدیگربتوان

رفتاراورابخ

حقوقیمعووففرد مسلوت کف یری

حقاوقیباخقاوت

وتحکاتشعاعاینخالءقرارن واهدگرفک .

خودباقی
بااینهمخ برخیدرمقامنقداینرویکردگیتخاند:عدولازمدلتقص رمقدمیاا
همزمانبارفنمادیجرمواست راجرفنمعناویمارتبت ازرهگاذرتعلالوافانش
حقوقینسبکبخجرمیفخواقع دهاسک حقوقف یریراازسا ورهاصاول
عمومیخارجوبدان حاتتیتصنعیمیب شد زیراوافنشبعدازجرم چاخازساوی

حق قیوچخازسوی
عنوانجرمیخا

حقوقی مقوتخایجداسکفخحداف رمیتوانباخ

ومستقلونخبخعنوانرفنیازجرمپا شتارواقاع اده منظاور

یتواندرفنمعناویفاعالرازائال
ود.همانگونخفخپش مانیپ ازارتکا جرمنم 
فند صرفقصوردروافنشبخاعمالارتکابیوترم مخساارتهااوتوماخهاایوارد
یتواندمؤیدرفنمعنویاوبا د.بادینساان ساادهساازیفرآینادانتساا 
دهن زنم 
حقوقیبخبهاناخد اواریاثبااتتقصا راوازطریاقاصاول

مسلوت کف یری

ناختخ ده موجخنمینماید.بااینوجود نبایدپندا کفخقصور

حقوقیدر

وافنشمناسببخنقضمقرراتعاریازهرارزشقضاییاسک.احرازاینموضوعباخ
ضم مخسایر واهدوقرائنخواهدتوانسکمقامقضااییرادرفشافواقاعرهنماون
سازد .

 .5-1مسئولیت مبتنی بر قدرت و پذیرش
رهآوردمدلهای

1

ص کثانویومسلوت کمافوقوفارفرمابخترت ب تض قو

توس عفراترازواقعمسالوت کف یاریا ا ا

حقاوقیاساک.محادودیکدفتارین

ن سکازآنروسکفخفقاترفتارهااوحااالتنیساانیمادیران اصالییاافارفناان
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Power and Acceptance Doctrine
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حقوقیمنظورمیفند.گسترشناامعقولدفتاریناخ ار

یرتبخرابخحسا 
عات 

همازاینح ثاسکفخجرمارتکابیهریکازفارمنادانراوتاوباخطاورمساتقلو
خودسرانخ بخصرفتحققدو رطقصدمنتیاعسااختن ا
محدودهخدمک بخآن

همخحالب نانتیاع


حقاوقیواقادامدر

یفند.حالآنفخنمیتواننت جخگرفکفاخدر
منتسبم 
حقوقیورضایتشبرتحقاقجارممالزماخبرقاراراساک.

چخبسافارمندخاطی منع

حقوقیمبنیبارقاانونماداریاقاداموآنرامنتیاع

ساختخبا د .
ضرورتتوسعخمنوقیدفترین

ص کثانویازیکطرفوتزومفروفاستناز

گسترهغ رعقالنیمسلوت کمافوقوفارفرماازطرفدیگر اهم اکدفتارینقادرتو
پذیرشفخ وهم انخرابرایدرم انخایندوسازوفارات اذفردهاسکتقویکمیفند.
نظامحقوقیهلندباایننگاه ضمنعدماعتنابختیک کرسمیب نفارفناانازجهاک
جایگاه غلی رفتارمجرمانخپرسنلخاطیرامایخمسلوت کف یاریا ا ا

حقاوقی

متبوعپندا تخاسک؛مشروطبراینکخ.3:فعلیاترکفعال منتسابیکایازفارفناان
حقوقیبا د؛.2فعلیاترکفعال ب شایازفعات اکهاایعاادیوروزماره
حقوقیبا د؛ .1ا
مجرمانخ تحکفنترلوسلوخ

حقاوقی ازرفتاارمجرماناخ ساودبباردو.4رفتاار
حقوقیقراردا تخبا د.برایاناسااس قصاور

حقوقیدرات اذتدب رهایمقتضیجلوگ ریفننادهازباروزجارم باخمیهاوم
پذیرشآنخواهدبود(.)Keulen & Gritter, 2010: 8-9باایانهماخ  ارطاخ ارابازار
مؤثریبخنامدفاعفو شالزمرادراخت ار

حقوقیقرارمیدهدتاباااثبااتو

استنادبدان ازمسلوت کف یریوپ امدشبخدوربا د( .)Field, 1991:163
یتاواندرسااال3383ودرپروناده اارفک
نماودمادلقاادرتوپاذیرشراما 
Kabeljauwمشاهدهفرد.اتهام رفکمذفورص دغ رمجازازدریاباود.ایان ا



یهایص ادیمتعددیبودفخیکیازآنهااقدامبخنقاضقواعادو
حقوقی دارایفشت 
مقرراتناظربخص ادیمیفند .بااینوجود وف ال ارفکباااثبااتایاننکتاخفاخ
موفلشفشتیموردبحثراتنهابخمنظورص دتجه زورواناخدریاافاردهاساکواز

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا

حقوقی...
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ن کخدمخخاطیفمتریناطالعیندا تخ موجبتبرئخآندردادگاهن ست نمی اود.
دادگاهتجدیدنظرن زبااحرازاینکخ

حقوقیموردنظرقدرتفشافوممانعاک

ازت لففشتیمزبورراندا تخاسک اوراازمسلوت کمبراورأیدادگاهن سات نرا
ابرامفرد.بخاینترت ب آنچخباعثاقناعدادگاههایعاتیوتاتینسبکباخبایگنااهی
رفکموردا اره د نخصرففسبسودازبابکت ویخدمخفخعدمقادرتشبار
ممانعکازاینواقعخون زعدمپذیرشآنبود(.)Field, 1991:164اضاافخمایفنادفاخ
عدمقدرتبرممانعکازحادثخ زمانیپذیرفتنیمیفندفخ

حقوقی تمامتالش

خودراپ راموننظارتبراعمالفارمندانشفردهبا د؛وگرنخ صرفعدمآگااهی بار
فر

اثباتهمنمیتواندازآنرفعمسلوت کفند 3.
ازطرفی چخبسا

حقوقیبخرغموجوددت لیمتقنمبنیبرآگاهیازنقض

قااانونازسااویفارمناادانخااود مساالول ااناختخنشااود؛مشااروطبااراینکااخبرهااان
قانعفنندهایمبنیبرندا تنقدرتجلوگ ریازآنفرارویدادگاهقراردهد.بخهما ن

ترت ب فدف یریسال3331فدرالاسترات ااثباتفو شالزماز ا

حقاوقیباخ

منظورممانعکازرفتارنمایندهمت لافرابارایرفاعمسالوت تشماؤثردانساتخاساک

(2004: 176

.)Clough,نظامف یریانگلستانن زباب انیمشابخدرپروندهتساکوا اعار

دا ک:ادعای رفکمبنیبرفو شزمانیپذیرفتنیاساک؛مشاروطباراینکاخثاباک
فند درممانعکازارتکا جرم فل خاقدامهایمعقولوقابلانتظاررامعماولدا اتخ
اسک 2.
––––––––––––––––––––––––––––––––
.3برهم ناساسدرخصو

حادثخایفخدرسال3376درب مارستانیرخداد دادگاهدرمقابلادعایمادیریکب مارساتان
 

یبایسکازاین
مبنیبراینکخفامالًازفعات کهایروزمرهب مارستانناآگاهبودهاسک استداللفردفخمدیریکاینمجموعخم 
یبودوبرنامخهایخودرادرجهکاطالعوآگاهیازآنهاتنظ مفرد.دادگاهباهما ناساتدالل اتهاام
نوعفعات کهامولعم 
واردهبرب مارستانتحکعنوانآدمفشیمبتنیبرمسامحخ()Negligent Homicideراپاذیرفک.الزمباختوضا حاساک
یهوشفنندهفرسودهایبودهاسکفخدرح نعملجراحیفاخ
علکاینحادثخمرگبار استیادهب مارستانازیکدستگاهب 
چگونخصداوعالئاماخواارفننادهایازخاودباروزناداد( Field,
مجراهایبدنب ماربخا تباهبخهمپ وندزده دند ه 
 )1991:165
هشکصد  سوپرمارفکبودفخیکیازفرو گاههای

همانگونخ فخدرصیحاتقبلگیتخ د  رفکبزرگتسکودارای
 .2
یفردفخدرنهایک اتهاماین رفکدراینموردپذیرشدادگاهقرارگرفک
آناقدامبخفروشاجناسب شترازق مکقانونیم 
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اینچن ناسکفخفارفرمایاناعمازحق قییاحقوقی ماوقعیمباراازمسالوت ک
خواهندبودفخموازنخم انم زانخوریفخازمجارایفعات اکهایشاانایجااد ادهو
هزینخهایپرداختیبرایممانعکازوقوعآنراباخوضاوااثبااتفنناد.اهم اکایان
رویکرددردوسویخبودنآناسک زیراازیکبُعدباتوسعخمنوقایمسالوت کف یاری
ا

حقوقی بخدفاعحداف ریازجامعخدربرابرهنجار اکنیهاایآنهااوتاواز

ا

مجرایرفتارپرسنلغ رمدیرمیپردازدوازبُعددیگر دادگاههااراملازمباخاعتنااباخ
دفاع خهایاینا

ا

بخ رامزبوروتبرئخ اندرصورتاحرازمایفناد.بااایان

همخ ازاینح ثفخباطرامسللخرابوخاستنادازجملختالزمب نفعلیاترکفعلباا
نت جخ ب نبحثهایناظربخثبوتمسلوت کواثباتآن خلتفاردهاساکمواجاخباا
انتقاداسک ( .)Matthews, 2008, 105-106

 .2مدل مسئولیت مستقیم (سازمانی)

1

دفترینهایپ شگیتخ برایحاتتیفخخاستگاهتقص ر نخدروجودفردیاافارادی
معدودفخدرس اسک  وهمدیریکومهمترازهماخ درفرهناگحاافمبار ا



حقوقینهیتخبودس نیبرایگیتنندا ک.نظامهایف یریچونانگلستانبرایبرون
رفکازاینبنبسک ازمدلغ رمسبوقبخسابقخایبخناممسلوت کسازمانیاستیادهو
بخبوتخآزمایشبردناد(.)Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007
دراینچارچو

جاییفختحق قهایصورتگرفتخ آ کارفنندهخوایسازمانیونخ

صیاسک مسلولدانستن

حقوقیوتحم لمجازاتبرآنبامنعایمواجاخ

ن سک(.)Harding, 2007: 111

ورایاروپان زدرتدویناصولراهنماایخاود(ساال

)3388بااعتقادبخهم نمولبتصریحفردهاسک:اتف.مسلوت کف یاری ارفکهاا
یتوانیک ا
یبایسکبدونتوجخبخاینکخآیام 
م

حق قایرا(باخعناوانمقصار)

ناساییفرد تحم ل ود؛ .مسلوت کفمپانیو رفکتجاریبایدمسلوت تیعالوه
ودفاعآنمبنیبراینکخ عبخمربوطخخودسرانخاقدامبخافزایشق مکفردهاسکمؤثرواقعنشد ( Tesco supermarket
.)ts ltd v. Nattras, 1971, Ac153
1. Direct/Organizational Responsibility

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

باارمساالوت کاداری-ماادیریتیهاارف اردیبا ااد(

ا

حقوقی...

115

Criminal Low Convention On

.)Corruptionبدیهیاسکفخاگردر کلگ ریجرم همس ستمقصوردا تخبا ادو
همفرد مسلوت کف یری

حقوقی نافیمسلوت کف یری

حق قین سک.

همچن ناسک عک اینقض خ(ا ت اق  .)338-213:3181

بخایننحو مدلمسلوت کسازمانیبادا تنب شترینانوباقباساختارا ا ا



هایمدلهاای

رهستخای نارسایی

حقوقیبزرگوبرخوردارازمدیریکتوزیع دهوغ
مسلوت کهایپ شگیتخرادرانتسا مسلوت کبخآنهاآنجافخموجبجرم نخخوای
فردیفخخوایس ستمیاسکازم انبرد.درپاسخبخاینکخمقامقضاییبخچخ اکل
خواهدتوانسکبخخوایس ستمیوفرهناگجارمزاپایبارد بایادگیاک:مداقاخدر
اساسنامخ مرامنامخ  رفکنامخ مصوبخهایمجمعهایعمومییاه لکمدیرهوقصاور
دروافنشنسبکبخت لفهایپ ش ناعضاوفارفنانفمکمؤثریبخاینامرخواهاد
فرد(حسنی  .)368-363:3183
مجموعخقوان نف یری3331استرات ا3همباگارایشباخایانساو ازروشهاای
سنتیحافمبرحقوقف یریعبوروا

ا

حقوقیزیانزنندهرامساتقلازاعضااو

برمبنایفرهنگورویخموتدجرم  ایستخسرزنشوسزاوارمجازات اناختخاساک.
بخهم ننحو مجموعخقوان نف یری2112سرزم نمرفزی2باتأی داینناوعنگارش 
اثباتاینکخ رفکاجازهیااخت ارجرمرادادهاسکرادرگرواحرازایننکتخفردهفاخ
فرهنگ کلگرفتخ وقوعت لفونقضقانونهدایک تشویقیاادساکفام ماورد
چشمپو یقرارگرفتخاسکقانوناصالاجرائم(قتلغ رعمادصانعتی)ساال12111
درهنگامختصویب بااهتمامبخایننکتخبخنقوخعویایدرنظاامف یاریایانفشاور
تبدیل د( .)Wheelwright, 2005: 244
قانونقتلغ رعمدوآدمفشی2117بریتان اهمباعادممقاوماکدربرابارایان
واقع ک ا

ا

حقوقیراازهرنوعس اسکگذاریفخثمرهآنباخم ااطرهافکنادن
––––––––––––––––––––––––––––––––
)1. Criminal Code Act 1995 (Cth
2. Criminal Code 2002 (Act), 550
3. Crime (Industrial Manslaughter) Amemdment Act 2003.
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سالمکجسمیوجانیفارمندانو هروندانبا د برحاذردا اتخاساک.برابارایان
قانون چنانچخقصورسازمانیافتخ

حقوقیدرعدمتأم نامن کفارگاه فاساتی

درصحکخدماتوف ی کفاالبرقاضایپرونادهآ اکار اودمسالوت تشقوعایو
غ رقابلاجتنا خواهدبود؛بیآنفخدراینم اناحرازتقص رفردیدردرجخن ساک
اهم کقراردا تخبا د3.م لاینکخانیجارگازوفشتخ ادنساافنانخاناخایباراثار
نصبس ستمایمنیارزانق مکوفمف ی کازسویمأمور مربوطبخس اسک رفک
دایربرفاهشهزینخ هاوافزایشمناافعباودهبا اد.یاااینکاخخاوا آتاودگیرانناده
فام ونیفخمنجربخایجادحادثخمرگباری دهاسکریشخدراتزامویبخانجاامفاار
طوالنیازسوی رفکفارفرمابخهدففسبسودومنیعاکافازونتاردا اتخبا اد
( .)Matthews, 2007: 58-62
عالوهبرمواتعخاساسنامخومصوبخهاایمراجاعمرباوط مداقاخدر ا وهعملای
توزیعتکات فومسلوت کهاب نپرسنلونحوهارائخخادمات حمالونقالات ااذو
رعایکبهدا کن زمیتواندبخفشففرهنگسازمانی
تحق قفمکفند.درموردا

ا

حقوقیازجانابمقاام

حقاوقیگساتردهن ازباخطاورمعماول تأمالدر

رویکردعملیومشترکقسمکهاوب شهایم تلف س اساکوفرهناگساازمانی
آن هاراهویداخواهدفرد.درحاتتیهامفاخس اساکدوگاناخمزباوردرتعاار

باا

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .3دراینقسمکخاتیازاهم کن سک فخبخقض خ رفکژئوتکن کفاسکوتد 3فخبراساسقانونمذفورمسلول
ناماتکساندررایکدرحاتیفخبختنهاییمشغول

ناختخ د ا اره ود.درسپتامبر 2118یکیازفارمندهایساده رفکبخ
نمونخبرداریازخاکبود براثرفروری تنفانالواختناقنا یازآنبخطرزدردنافیدرگذ ک.تحق قاتبخعملآمدهمسامحخ

رفکویکیازمدیرهایآنبخنامپ تراستون رادراینواقعخاثباتفرد.عالوهبراتهامقتلغ رعمد نقضقوان ن

فاحش
مربوطبخامن کوبهدا کن زبخ رفکومدیرنسبکداده دوبرایناساسف یرخواسکصادرودادرسیدرفوریخ2131در
دادگاهسلونتیوینچسترصورتپذیرفک.فساتکمدیرجلسخدادگاهرایکباربختأخ رانداخک؛اماادامخب ماریویه چگاه
مانعادامخدادرسیورس دگیبخاتهام

حقوقینشدفخاینامراعتقاددادگاهرابخغ ر ا تقاقیبودنمسؤوت کف یری

مزبورمیرساند.ازجملخنکاتمهممندرجدرف یرخواسکدادستانعمقفانالبود؛ازاینح ثفخباتوجخبخمع ار

ودویسک سانت متردا تخبا د.ه لکمنصیخن زنسبکبخ

استانداردهایصنعتی چن نفاناتینمیبایسکعمقیب شازیکمتر 
فراترازاستانداردبودنوخورنافیفانالحیر ده اقناع دوبرایناساسدرپانزدهمفوریخ 2133بخاتیاقآرا رفکرا
گناهکار  ناخک .دادگاه ن ز در هیدهم فوریخ  2133بر هم ن اساس  رفک را بخ  181111دالر جریمخ محکوم فرد.
تجدیدنظرخواهی رفکن زرهبخجایینبردودادگاهتجدیدنظرحکمدادگاهن ست نراابرامفرد(.)Bastable, 2011: 238

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

یکدیگرقرارگرفتخبا ند س اسک
آخراینکخگاهس اسک

ا

حقوقی...
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حقوقیهماناسکفخدرعملجاریاسک .
حقوقینخبخنحوصریحبلکخباخصاورتضامنی 

محرکومشوقفارمندانخودبخنقضقانوناسک.دراینصورتن ز
گریزیازمسلوت کن واهددا ک3.همچن ن چخبسا

حقوقی

حقاوقیبادوندرپا ش

گرفتنس اسکهایصریحوضمنیبراینقضقانون ازطریقات ااذموضاعانیعااتی 
ترغ بفنندهاعضابخارتکا ت لف ود.اینکخآیادرحاتکاخ رن ز ا
میتوانددرمعر

حقاوقی

مسلوت کقرارخواهدگرفکیانخ درقسمک()3-4ازبندن ساک

ایننو تاردر رامدلمسلوت کنا یازتقص ردروافنشبدانپاسخداده د .
 .3مدل مسئولیت مورد نظر نظام حقوقی ایران
باتوجخبخحکمماده()341قانونمجاازاتاساالمیفاخمسالوت کف یاری ا
حقوقیرامنوطبخارتکا جرمازسوینمایندهقاانونی ا



حقاوقیباخناامیاادر

راستایمنافعآنفردهاسک اینچن نبخنظرمیرسدفخمدلمسلوت کانت اا  اده باا
نس خمسلوت ک

ص کقانونییابرابرانگاریانگلستانقرابکب شتریدا تخبا ادتاا

دیگرمدلهابخویههمسلوت کمافوقوفارفرمایآمریکایافرانسخ 2زیراانتسا جارمباخ
ا

ا

حقوقینخبخواسوخبخاعتباررفتارعضواثرگذاریچوننمایندهقانونیونخهمخ
––––––––––––––––––––––––––––––––

.3ا ارهبخپرونده رفکT.I.M.E-D.C.Incدرایاتکمتحدهآمریکاخاتیازاهم کن سک.محتویاتاینپروندهحاافی
ازت لفضمنیوزیرفانخاین رفکازقانونتجارتب نایااالت()Interestate commerce Actباود.ایانقاانون
رانندگیوس لخنقل خرابخهنگامب ماریصریحاًممنوعفردهاسک .رفکموردبحثن زبخطورصریحاینقانونرانقض
بکهایغ رضرور یرانندگان س استیراپ شخفردفخبخطورضمنیقاانون
نکردهبود.بلکخبخهدفجلوگ ریاز وعغ 
یرسااندند غ باکموجاخمنظاور
یفرد.بخایننحوفخبرایرانندگانیفخدرمحلفارحضوربخهمنما 
مذفوررانقضم 
یفردند.عادم ایاف کو
یفند؛مگرآنفخدراسرعوقکوفوریگواهیپز کیدالبرب ماریخودرابخ رفکارائخم 
م
عدمصراحکاعالمس اسک رفکبخرانندگانمبنیبراینکخباارائخگواهیپز کیغ بکغ رموجخآنانرفعخواهد اد 
ی دندبرسرفارخودحاضر وند.درواقع
موجب دفخبس اریازرانندگانازترساخراج دن بخرغماینکخب مارم 
یفارد( Foerchler,
جفنندهرانندگانخودراواداربخحضوردرمحلفارم 
رفکمزبورباات اذیکس اسکمبهموگ 
 .)1990: 1305
  .2جهکمواتعخدرخصو مسؤوت کف یریا ا حقوقیدرحقوقفرانسخبنگریدبخ(:فرجاتهی 11-342:3188؛
روااالم نی 346:3187ا341؛یوسی ان وردتی 134:3131ا .)132
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اعضاممکندانستخ دهاسک.اتبتخاینبخمعنایعدمتیاوتب نایندوس ساتمن ساک؛
چرافخ درنظامحقوقیانگلستانبخ رحیفخگذ اک مسالوت ک ا

حقاوقیباخ

رفتارمدیرانبرجستخآنمنوط دهاسک.حالآنفخدرنظامحقوقیایرانبااعادمتم از
ب نمرتبخمدیران جرائمانجامیافتختوستآنهاتحک رایتمندرجدرمادهموردا ااره 
بخ

حقوقیمنتسبوباعثمسلوت تش دهاسک.وجختیاوتب نمدلآمریکاایی

مسلوت کمافوقوفارفرماباایننگرشن زآناسکفخدرقانونجزاینمونخاینفشاور
ب نجرائموا

اصیفخرفتارمجرمانخآنهاقابلانتسا باخا ا ا

حقاوقیاساک 

تیک کصورتگرفتخاسک؛بخاینمنظاورفاخانتساا جرائمایواقعای(ن ازمنادرفان
روانی)ازطریقرفتاراعضایبلندپایخوانتسا جارائمبااطباعانضاباطی(باامسالوت ک
مولق)ازطریقرفتارعمومفارفنهابخ


حقوقیممکن ود .

ازح ثمواتعخموردیدررویخقضاییایارانهاممایتاوانباخدادناماخ اماره
3413372643113186ازپروناادهفالسااخ 31133826641412378ااعبخ311دادگاااه
ف یریدوفرجا ارهفردفخبخموجابآن یاک ارفکسااختمانیویاک ارفک
تعاونیمسکنبخسببدریافکوجخاز هروندیبااتوسالباخمانورهاایمتقلباناخای
چونتبل غهایدروغ نواغیالفنندهدرسوح هرازطریقمادیرانعامالخاود باخ
استنادمادهیکقانونتشدیدمجازاتمرتکب نارتشا اختالسوفاالهبارداریمصاو 
سال 3167فالهبردارتلقیوبخاستنادمااده( )341واجادمسالوت کف یاری اناختخ
هابخاستنادماده()21و()23قاانونمجاازاتاساالمیباخجازای

دند.درنهایک آن
نقدیمعاادلدوبرابارمبلاغتصااحب ادهوانتشاارحکاممحکوم اکدرروزناماخ
ف راالنتشارمحکوم دند.بخ اضافخ دادگااه بااتصاریحباراینکاخمسالوت کف یاری
رفکهایموردا اره غ رمستق موفرعبربزهفاریمدیرانشاناسک هریاکازایان
دو

حق قیراباخچهاارساالحاب وپرداخاکجازاینقادی(دوم ل ااردو

دویسکوب سکوپنجم ل ونوس صدودههزارریال)بخصورتتضامنیوردهما ن
مبلغبخ افیمحکاوممای فناد.ایانرأیباخرغاماعتارا

حسابدادناماخ اماره

 3713371271111373عبخ18دادگاهتجدیدنظراستانتهرانابراممی ود.چناانفاخ
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مالحظخمی ود تصم مدادگاهحافیازایناسکفاخدراجارایماادهماذفور مادل
مسلوت کمبتنیبربرابرانگاریدرمورد رفکهایموصوفاجراومسلوت ک رفکها
ازمسلوت کمدیرانشانمشتقدانستخ دهاسک.بدینخاطر هریکازا
جدایازا

ا

ا

حقوقی

حق قی بخمجازاتتعزیریمتناسبباماه کخودباراسااسمااده

)محکوممی وند .

(21
نمونخدیگر مربوطبخاتهامجعلواستیادهازسندمجعولتوست رفکتوت دی
فراوردههایاتصاالتپل کااسک.قض خازاینقراربودهاسکفخمدیر رفکبخمنظور
باف ی کنشاندادنتوت دهای

حقوقیمتبوع اقدامبخجعلعالمکاساتانداردو

نصببررویآنهامیفند.تااینکخحسب کایک افیهاازجملخادارهفلاستاندارد
استانتهرانموضوعبخدادگستریارجاعوپ ازانجامتحق قااتمقادماتیوصادور
ف یرخواسک پروندهدردادگاهمذفورموردرس دگیقرارمایگ ارد.پا ازمحافماخ 
ارتکا بزههایمزبورازسویمتهمواینکخآنهارابخنامودرراستایمناافع ارفک
انجامدادهاسک برقاضیمحترمپروندهمبرهنمی اود.بارایاناسااس باخموجاب
بخاستنادمادههای()3

دادنامخ ماره 34133726431111114مورخ 3134/.3/26مدیر 
و()33قانوناصالاقوان نومقرراتمؤسسخاستانداردباخمجاازاتحاب وجازای
نقدی(بارعایکقواعدتعدد)و رفکن زبخاستنادماده()21و()23قاانونمجاازات
اسالمیبخجزاینقدیهمراهباانتشاررأیدرروزنامخف راالنتشارباخدت الداراباودن
)اینقانونمحکوممی وند .

رایتمسلوت کف یریموضوعماده(341
ی هرمربوطاساک
موردسوم بخپروندهفالسخ343328دادگاهف یریدوخم ن 
فخحسبمحتویاتآن بخسببباخحاالخاودرهاافاردنفاودفیپا ازفشا دن
ب خهایبدناوبخبدونرعایکماوازینپز اکی وضاعشباخدت العیوناکروباخ
وخامکمینهد.پ ازتحق ق قصورپز کوپرستاربرایدادگاهاحرازمی اود؛اماا
مسلوت کب مارستان باایناستداللفاخ ارایتمااده()341قاانونمجاازاتاساالمی
مشموتشن سک موردحکمقرارنمیگ رد؛ازجملخاینکاخپز اک درزمارهنمایناده
قانونیآنقرارنمیگ رد(نقالازن کاومنظریومحسانی .)221:3136ایانرأیباخخاوبی 
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ضعفمدلمسلوت کموردنظرماده()341رادربرابرمدلمسلوت کمافوقوفارفرماا

وازآنمهمتر مدلقدرتوپذیرشفخبخا


ا

حقوقیبخجهکارتکا جرائمای

افرادغ رنمایندهن زتحک رایویمسلوت کمیب شد آ اکارمایفناد.ایانتصاور 
موجبمی ودفخب مارستانهاوامافندرمانی ازمسلوت کفردیپز کانتحاکامار
وپاسخگویجامعخنبا ند .

بخعنوانسپریبرایص انکازخوافاریخوداستیاده
پروندهفالسخ341187ن زا ارهبخایندارد فخعدمرعایکنظاامهاایدوتتایاز
سویاداره هرسازیبهارستان(عدمنصبعالمکهایهشداردهنده)منتهیبخدوفقره
قتلغ رعمدویکفقرهصدمخبدنیغ رعمدی هروندانبخنحوتسب ب ادهاساک.
بخهم نمنظور دراجرایمادههای()688و()683قانونآی ندادرسیف یریبخایان
حقوقی اتهاممزبورتب نوحسبدت لهایموجوددرپرونده بارایآنقارار
جلببخدادرسیصادرمی ود.اینقراردرادامخ ازسویدادساتانتأی ادومنجارباخ
صدورف یرخواسکوتقاضایمحکوم کومجازاتنهادموردبحثاز ناح خدادگاهبخ
استادتبصرهماده()34ومادههای()432( )233( )341( )21و()116قانونمجازات
می ود .
اسالمیمصو 3132ون زماده()734قانونمجازاتاسالمیمصو  3171
انتظارمیرفکفخقانونگذارف یریبرایجلاوگ ریازباروزاخاتالفنظار میهاوم
هایآنرابخطوردق قمش

نمایندگیومصداق

مایفارد.عادمتوجاخباخایاننکتاخ

موجب دفخبرخیبااستنادبخماده()321قانونتجارتفخمقررمایدارد«:مادیرعامل 
درحدوداخت اراتیفختوسته لکمادیرهباخاوتیاویض ادهاساک نمایناده ارفک
محسو وازطرف رفکحقامضادارد» حکمماده()341رامنبعاثازمادلمضا ّق
مسلوت کمبتنیبربرابرانگاریتوص فوارتکا جرمتوستدیگارعامالهااازجملاخ
مدیرانردهپای نتررابرایمسلوت ک

عزاده .)27:3132
حقوقیفافیندانند(رف ا 

درمقابل برخیازهمانابتدافخع ناینعبارتهادرالیحخمجاازاتاساالمیانعکااس
یافتخبود باتمرفزبراطالقواژهنمایندهدرمادهمزبور انتسا جرمبخ ا

حقاوقی

رامنحصربخمدیرعاملنکردهوتحققآنراازسویدیگرمدیرانوهرف دیگرین از
فخازطرف

حقوقیاخت ارتصم مگ ریدا تخبا د ممکندانستند.بخزعمایناان

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

ا
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ماده()321قانونتجارتدرمقامحصرنبودهوب اانگارمصاداقیازنماینادگی ا



حقوقیاسکونخهمخآنها(حسنی  .)341:3183

همچن ن عدما ارهبخنهادهاییماننده لکمدیره مجمعهایعمومیو وراهای
حقاوقین ازقابالانتقااد

اداریبخعنوانعاملهایایجادمسلوت کف یریبرای

میفند.اگررفتارمجرمانخیکنمایندهانسانیمیتواندموجبیبارایمسالوت کف یاری
حقوقیبا د بخطریقاوتیخوایتشک التمتضمنایننت جخخواهدبود.باا
اینوجود استداللبرخیایناسکفاخچاونتصام مصاورتگرفتاخدررفانهاای
حقوقی خاصخمجمعهایعمومی برخاستخازمشارفکافرادزیادیباودهودر
چن نمواردیاحرازقصدمجرمانخمرتکباند واراسکوچخبساغ رممکن عدما اره
عزاده :3132
قانون گذاربختشک التموصوفآگاهانخوبرپایخعقالن کبودهاساک(رف ا 

.)27-28اینبرهان اگرچخباتوجخبخنحوهمسلوت کیافتن
ماده()341ازرهگذررفتارمجرمانخ

حقوقیفخازمنظار

صیخا بخنامنمایندهم ساردانساتخ اده 

خاتیازقوتن سک؛اماباتوجخبخنقشح اتیوتأث رگذارمرجعهایمزبوردرایجااد
ورویخجرمزای

س اسک

حقوقی پذیرفتنین سک .

حالفخبحث متمرفزبرس اسکف یریایرانراجعبخمدلیامدلهایمسلوت ک
ف یریا

ا

 دهاسک گریازباخقاانونجارائمرایاناخایمصاو 3188خااتیاز

اهم کنمیفند؛زیرابخدت لبهرهگ ریازمدلهایترف بی موضعیبخمراتبجاامعتار
ازقانونمجازاتاسالمیراات اذوانتسا مسلوت کف یریبخا

ا

حقاوقیرادر

فر هایم تلفبخواسوخجرائمرایانخایممکنفرده اساک.بناد(اتاف)مااده()33
قانونمزبورفخافنوندرقاتببند(اتف)ماده()747قاانونمجاازاتاساالمیمتجلای
اسک بااینب انفخ«:هرگاهمدیر

حقوقیمرتکبجرمرایانخای ود»ون زبند

( )بااینعبارتفخ«:هرگاهمدیر

حقوقیدساتورارتکاا جارمرایاناخایرا

صادرفندوجرمبخوقوعبپ وندد» مدلبرابرانگااری(

صا کثاانوی)راباخذهان

تداعیفردهاسک.تبصرهیکماادهمزباورن ازبارخالفمااده()341قاانونمجاازات
اسالمیفخدرمقامرو نسازیمیهومنمایندهقانونیبرن امده مدیررافسیمیداندفخ
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اخت ارنمایندگییاتصم مگ رییانظارتبر ا
اتحاق

حقاوقیرادارد.بادینساان باا

ناظربخجرگخمدیران مدلمسالوت ک ا

حقاوقیدرقباالجارائم

رایانخایبخگونخایمنوقی موسعترازمدلماده()341ونس خانگل سیآنظاهر اده
اسک .


بند(ج)مادهموردبحثن زباذفراینجملخفخ«:هرگاهیکیازفارمندان

حقوقیبااطالعمدیریادراثرعدمنظارتویمرتکبجرمرایانخای اود» باخمادل
مسلوت کمافوقوفارفرمامتوسلوبخناوعیدیگاردامناخمسالوت کف یاری ا



حقوقیراوسعکب ش دهاسک.درع نحال ایانابازاردفااعیرادراخت اار ا



حقوقیقراردادهاسکتابااثباتنظارتیاعدمآگااهیمادیرانشازعملکاردفارمناد

خاطیازخوددفاعوآماجمسلوت کقرارنگ رد؛امابند(د)اینمادهفخمقاررمایدارد:
«هرگاهتمامیاقسمتیازفعات ک

حقوقیبخارتکا جارمرایاناخایاختصاا

یافتخبا د»میتواندبرمدلمسلوت کسازمانین زمنوبقبا د؛زیراگاهت صا
یاجزئیازفعات ک
خا



فال

حقوقیبخارتکا جرم نخبارخواساتخازتصام ممادیری
حقوقیدرطولزمااندارد.در

فخسابقخدرس اسکورویخنهادینخ ده

اینفضا مدیریفخخودراباچن نس استیوفقندهد ازفاربرفناروجاایخاودرا
ی
بخدیگریمیدهد.اینوضع کتازمانیفخختمش 

حقوقیروباخاصاالاو

نونگاذارخواساتخیاا
روبخدگرگونینگذارد استمرارخواهددا ک.بخاینترت ب قاا 
رایانخایعالوهبرمسلوت کغ رمستق م بخمسالوت کمساتق م
جرائم 

ناخواستخ درمورد
ا

حقوقیهمنظرفردهاسک.دراینصورتبایستخاسکفاخطایاصاالحاتی 

ا

مکان زمهایاحرازس اسکهاینظریورویخهاایعملایجارمزایایانا ا ا
یفخدرصیحخهاایپا شگذ اک مشا

ترت ب

باخ

وفارارویدادگااههااقارارگ ارد.

همچن ن ایجا میفند برایننکتختصریح ودفخ

حقوقیدرصورتات ااذ

س اسکقانونمدارواینکخفل خمصوباتوتالشهایشدرراستایممانعکازارتکاا 
جرمبوده بخسببت ویاعضایخودوتومدیرانمسلوت کف یریندارد .
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نتیجهگیری
درکضرورتمسلوت کف یریا

ا

حقوقیگرچخموضاوعیاساکمهام اماا

پایانفارن سک.ارائخمدلیامدلهاییازمسلوت کف یریبخمنظورفراهمفردنامکاان
انتسا جرائم بخاینا

ا

وتحم لضمانکاجراهایف یریبرآنهان زدردرجاخ

ن سااکاهم ااکقااراردارد.همااخچ اازبسااتگیبااخایاانداردفااخا ا ا
موجودهاییفرضیانگا تخ وندیاواقعی.اعتقادبخفر

حقااوقی 

ن ساک متضامنمادتیاز

مسلوت کخواهدبودفخآنهارانخبخصورتمستق مفخبخنحوغ رمستق موازرهگذر
اعمالون اتمجرمانخاعضایخودتابعحقاوقف یاریمایساازد.فماااینکاخاغلاب
مدلهایبخخدمکگرفتخ دهازطرفنظامهایحقوقیتاپایانقرنب ساتم ازجملاخ
مسلوت کمافوقوفارفرما تقص رجمعایوقادرتوپاذیرش باخرغامتیااوتهاای
بس ار ان درن ابتیانگا تنمسلوت کا ا ا
ارمغانگرایشبخفر

حقاوقیفصالمشاترکدا اتند؛اماا
حقاوقیرا

دوم پذیرشمسلوت کسازمانیاسکفخا ا ا

بیواسوخوبخاعتباردرپ شگرفتنس اسکقانونگریزوبرخوردارازفرهنگیجارمزا
پاسخگوقلمدادومجرممی ناسد.درفر
مانعیبرایمحکوم ک

اخ ر عدم ناساییعضویااعضایمقصر

حقوقین واهادباود.ایانمادلازمسالوت کدردهاخ

ن سکسدهب ساکویکام ازطارفبرخایازفشاورهایصانعتیچاوناساترات او
انگلستانمورداقبالوبختدریجروبخت ب کوگسترشنهاد.نکتاخاینکاخایانسانخاز
مسلوت ک بخمعنایوانهادنمدلمسلوت کن ابتین سک؛چخ هریکازاینمدلهاادر
وضع کهایمتیاوتفاردخا

خودرادارد.چنادانفاخاگارجارمتوسات ا

حقوقیفوچکرخدهدمدلن سکودرجاییفخاینواقعختوستا

ا



حقاوقی

بزرگ کلگ رد مدلدوم ازقابل کبهتریبرخوردارخواهدبود.بادیهیاساکفاخ
صورتهایمسلوت کن ابتین زازیکاعتباربرخاوردارنباودهودرم اانآنهاا مادل
قدرتوپذیرشبخواسوخقبضوبستمتوازنمسلوت کف یاریا ا ا
نق

حقاوقیاز

تریرنجمیبرد .

فم
نظامحقوقیایرانبامنوطفردنمسلوت کف یریا ا ا

حقاوقیباخارتکاا 
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جرمازسوینمایندهقانونیبخنامیادرراستایمنافعا ا ا
قانونمجازاتاسالمی ازمدلبرابرانگاری(
راهبرددرموردا

ا

مزباوردرمااده()341

ص کثانوی)اتگوگرفتاخاساک.ایان

حقوقیفوچکفخبخطورمعمولازمدیریتیمتمرفزبهرهمناد

و ناساییمعدودعاملهایتصم مگ روس اسکگذارآنهاباد واریچندانیروبارو
یتوانگذ ک.ازجملخاینکاخ
ن سک مناسبمیفند.درع نحال ازفاستیهایآننم 
میهومنمایندگیومصداقهایآنرامش
عدمنظارتمدیر

دونپایخبخسبب

نکردهاسک؛ارتکا جرمتوستفارمناد
حقوقیراباعثمسالوت کف یاری ا

حقوقیندانستخاسک؛مسلوت کف یریا

ا



حقاوقیرادرحااتتیفاخجارمناخاز

سوینمایندهقانونیفخبخدستوراووتوستخدمخارتکا مییابد درهاتخایازابهاام
قراردادهاسک؛درموردمسلوت کف یریا

ا

حقاوقیبازرگوداری اعبخهاای

متعددفخگاهتقص رنخمتوجخفردفخپ شدرافرادم تلفویامأخوذازبرناماخهاای
اسک.برایبرونرفکازایننوعمعضلهاون لباخ

راهحل
حقوقیاسک فاقد 
مدتیفاربردیترازنس خموجود پ شنهادایناسکفخطیاصالحاتی :

.3عالوهبرنمایندگیقانونی بخنماینادگیقاراردادیتصاریحوازطریاقرفتاار
مجرمانخاون ز

حقوقیمسلول ناختخ ود؛ 

.2رفتارمجرمانخپرسنلعادیفخبخدساتورمادیر ا

حقاوقیودرح واخ

وظ یخاست دامیمرتکبجرممی ود موجبمسلوت کف یری

حقوقیدانستخ

ود؛ 
.1رفتارمجرمانخپرسنلعادیفخبخواسوخعدمنظارتمدیر

حقوقیودر

ح وخوظ یخاست دامیمرتکبجرممی ود موجبمسلوت کف یری

حقاوقی

دانستخ ود؛ 
.4همچونمدیرعامل اعمالون اتمجرمانخه لکمدیره بازرسوناظریاه لک
نظارن زباهمان رایت 

حقوقیرامسلولسازد؛ 

.1س اسکجرمزایمنبعثازاساسنامخ مصوبخهایمجماعهاایعماومی  ا وه
مدیریکویارویخعملی

حقوقیهممنشأمسلوت کف یریآنبا د؛ 

تأملیبرمدلهایمسلوت کف یریِا

.6اثباتدفاعفو شالزمازسوی
واینکخاقدام

ا

حقوقی...
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حقوقیبرایپ شگ ریازوقوعجرم
حقاوقیباوده ماؤثردر

حق قیمقصربرخالفس اسک ا

مقامدانستخ ود؛ 
.7بخجایاعالمفیایکتحققیکیازدو رطارتکا جرمبخنامیاادرراساتای
منافع

حقوقیازجانبنمایندهبارای اکلگ اریمسالوت کف یاری ا



حقوقی بخاجتماعهردو رطتصریح ود .
.8بخعدمتالزممسلوت ک

حق قیو

حقوقیواعواایاخت اارباخ

دادگاهبرایاخذتصم مهایمتیاوتدرصورتتزومتصریح ود.چخ ممکاناساک 
بخرغممحکوم ک
رغممحکوم ک

حق قی 
حقوقی 

حقوقیتبرئخ ود.چندانفخممکناسک باخ
حق قیتبرئخ ود .
منابع

الف .فارسی
اردب لی محمد( )3131حقوق جزای عمومی جلددوم چاپچهلوپانجم تهاران:
نشرم زان.
استیانی گاستونودیگران()3181حقوق جززای عمزومی چااپدوم جلاداولو
دوم تهران:انتشاراتدانشگاهعالمخطباطبایی .
ا ت اق وح د()3181مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رساتخدفتری مدرسخعااتی
ه دموهری .
رف عزاده علی()3132مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمزومی پایاانناماخ
فار ناسیار د دانشگاه ه دبهشتی .
روااالم نی محمود(«)3187دگرگونیهایمساؤوت کف یاریا ا ا

حقاوقیدر

نظامحقوقیفرانسخ» مجله فقه و حقوق سالچهاارم  اماره 36صا

-316

 .323
حسنی محمدحسن()3183مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتزل و دزدمات
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بدنی در حقوق ایران و استرالیا رساتخدفتری دانشگاه ه دبهشتی .
خوانساری محمد()3136دوره مختصر منطق دوری چااپب ساکویکام تهاران:
انتشاراتدانشگاهتهران .
رییی محسن()3134مسئولیت کیفری اشزخاص حقزوقی در ایزران و انگلسزتان 
چاپاول تهران:نشرم زان .
صانعی پرویز()3181حقوق جزای عمومی چاپدوم تهران:انتشاراتطرانو .
عبدی مهدی()3132مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایزران و فرانسزه،
چاپاول مشهد:نشرنوراتهی .
ع سائیتیر ی محمد()3131مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجزاری چااپ
دوم تهران:انتشاراتدانشگاهترب کمدرس.
فرجاتلهی رضا()3188مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسزه چااپ
اول تهران:نشرم زان .
موسویمجا

س ددُرید()3188نقش اراده در مسئولیت کیفری چاپاول تهاران:

انتشاراتبهنامی .
م رسع دی س دمنصور()3131مسئولیت کیفری ،جلداول چاپسوم تهاران:نشار
م زان .
یوسی ان اوردتی بهناام(«)3131مسزئولیت کیفزری اشزخاص حقزوقی در جزرامم
اقتصادی یا سازمانیافته :رویکردهای نوین ملی و بینالمللی» مجلزه تحقیقزات
حقوقی  ماره 16ص

 .173-418

محمدخانی عباس()3131عنصر روانی جرم،جلداول چاپاول تهران:نشرم زان .
ن کومنظری ام نومحسنیفرید(«)3136نقدرویکاردقاانونگاذارف یاریایاراندر
نحوهانتسا رفتارمجرمانخبخا
کیفری سال شم  ماره 36ص


ا

حقوقی» فصلنامه پزووهشهزای حقزوق
 .211-218
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