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  چكيده

هاي حقوق كيفري همواره  پذيرش مسئويت كيفري اشخاص حقوقي در نظام
محل تأمل بوده و هيچگاه به صراحت كامل مورد تقنين قرار نگرفته است. اهداف سنتي 

اصول بنيادين حقوق كيفري مانع از آن بوده تا بتوان بر اين اشخاص، جرم شناسانه و 
مسئوليت كيفري را منتسب نمود. اشخاص حقوقي در حال تصفيه بدان جهت كه 

توان گفت داراي شخصيت حقوقي متزلزل و استثنايي بوده و استقرار و دوام  مي
است، وضعيت شخصيت حقوقي آن صرفاً به جهت حفظ و حمايت از حقوق طلبكاران 

توان آنها  گيري مسئوليت كيفري آنها ايجاد كرده است كه چطور مي مبهمي را در شكل
اي از اصول كلي و  را قابل مجازات دانست. با اين اوصاف در كنار سكوت قانونگذار و پاره

نيز محدوديت دايره اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، پذيرش مسئوليت كيفري 
صفيه را با ابهاماتي روبرو شده است. در اين نوشتار به مباني و اشخاص حقوقي در حال ت

  يت  پرداخته خواهد شد.ولاصول حاكم بر پذيرش اين مسئ
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  مقدمه
سجام عمومي، از زننده نظم و ان هم براي اجتماعي و عنصر  جرم به عنوان پديده
بار كه فرد و جامعه انساني را مورد حمله و هدف قرار  رهگذر ارتكاب اعمال زيان

ناپذير بوده است. شكستن قواعد مورد قبول و هنجارهاي مورد  دهد، واقعيتي گريز مي
ه نتوانسته است مصون از واكنش و مداخله اجتماع بماند و هرگاه گا چدفاع بشري، هي

قواعد و مقررات رخ داده و منفعت جمعي را مورد خدشه قرار داده رفتاري خارج از 
هاي  ها و دستگاه است، با پاسخ جدي روبرو بوده و به آنها در حد توان نظام

كننده، به وضعيت پديده مجرمانه واكنش نشان داده شده است. انتساب  مداخله
ه توسط افراد و مسئوليت كيفري به چنين اشخاصي به تناسب جرم ارتكابي كه هموار

ها را تشكيل داده است كه تنها  گرفت، ذهنيتي از مجازات اشخاص حقيقي صورت مي
ها و  هاي واكنشي در قالب مجازات تواند موضوع برنامه شخصيت انساني است كه مي

گيري نسل جديدي از واقعيت اجتماعي به نام  اقدامات تأميني و تربيتي باشد. شكل
هاي دولتي عمومي و خصوصي،  ها و دستگاه لب سازمانهاي حقوقي، در قا شخصيت

پديده نوظهوري بوده است كه نظام عدالت كيفري را در موازنه انتساب مسئوليت 
كيفري و در نتيجه قابل مجازات دانستن اين اشخاص، با چالش جدي روبرو كرده است 

اص به نحوي كه حتي امروزه هم صحبت كردن از مسئوليت كيفري و مجازات اشخ
اين قضيه  اندركاران دستحقوقي تا حدود زيادي قابل توسعه و پذيرش عقالني براي 

تنهايي به يك انقالب  نيست. پذيرش اصل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي خود به
نظري و عملي در نظام حقوق كيفري بدل گرديده و همواره محل بحث و گفتگو و 

ها  طه تالقي و انطباق اين انديشهنظران بوده است و نق هاي صاحب جوالن انديشه
در يك موضع موافق شكل نگرفته است. با وجود اين، پذيرش مسئوليت كيفري  گاه چيه

هاي مختلف حادث گرديده و  ها و انديشه براي اشخاص حقوقي از بستر معادالت، نظريه
هاي مختلف و  اينك در چارچوب متون قانوني تثبيت گرديده است؛ اما پيرو نظريه

هاي موافق و مخالف اين قضيه، بحث مسئوليت كيفري  درگمي دائمي انديشهسر
هاي جدي و جديدي را بر پيكره نظام  تواند چالش اشخاص حقوقي در حال تصفيه مي

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي تحميل كند. با توجه به اينكه شخصيت حقوقي 
آنها نيست، يقيناً آثار و مثابه شخصيت اصلي و اوليه  اشخاص حقوقي در حال تصفيه به

شرايط خاصي بر اين موضوع از حيث مقررات مربوط به حقوق تجارت و پس از آن 
آيد. شخصيت متزلزل و غيرواقعي شخص حقوقي در حال تصفيه،  حقوق كيفري وارد مي

مشكالت انتساب مسئوليت كيفري به آنها را دوچندان خواهد كرد؛ چرا كه پذيرش 
هاي فراواني روبروست و اگر در اين  حقوقي هنوز هم با ابهام مسئوليت كيفري اشخاص
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بين موضوع ديگري به وجود آيد كه به ابهامات بيشتري دامن زند، حقوق كيفري با 
هاي ديگري نيز روبرو خواهد شد. بنابراين مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در  چالش

ه آيا پذيرش مسئوليت حال تصفيه از حيث شخصيت حقوقي متزلزل آنها و تبيين اينك
كيفري آنها يك قاعده اصلي يا يك استثناء بر اين قاعده است، اهميت اين نوشتار را 

توان  گردد اين است كه چطور مي بيشتر ساخته است و سئوال اساسي كه مطرح مي
مسئوليت كيفري را به اين اشخاص منتسب دانست. نوشتار حاضر در قالب تحليل 

اي فراهم آمده است و بيشتر در پي آن خواهد بود تا با  كتابخانهمباني نظري و به روش 
برجسته ساختن مباني نظري و نقش آنها، به نقد و بررسي انتساب يا عدم انتساب 
مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در حال تصفيه بپردازد. براي نيل به اين مقصود 

ليت كيفري شخص حقوقي در مطالب در سه بند كلي ارائه خواهند شد.  بند اول، مسئو
آموزه هاي حقوق كيفري مدرن، بند دوم، وضعيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال 
تصفيه و بند سوم، تحليل قابليت يا عدم قابليت انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص 

  دهد.  حقوقي در حال تصفيه را مورد توجه قرار مي
قوق هاي ح . مسئوليت كيفري شخص حقوقي در پرتو آموزه1

  كيفري مدرن
مدرن را آغاز نموده  حقوق كيفري مدرن كه در حال حاضر مراحل گذار به پست

نمايد. تا قبل از  است، در ذكر مباني مسئوليت كيفري توجيهات خاص خود را اعمال مي
داد،  اين، آنچه كه مبناي مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر اشخاص را تشكيل مي

رم بود و چون اشخاص حقوقي همانند اشخاص حقيقي فاقد اراده اراده آزاد در ارتكاب ج
آزاد در ارتكاب جرم هستند، مسئوليت كيفري آنها، در مقايسه با افراد انساني كه 

توانستند مرتكب جرم شوند، با چالش جدي روبرو بود. مبناي عدم پذيرش مسئوليت  مي
موضوع حقوق كيفري  كيفري براي اشخاص حقوقي اين بود كه در صورت پذيرش اين

در حد موسع تفسير خواهد گشت كه اين موضع با روح كلي حاكم بر قواعد و مقررات 
عالوه بر اينها، آنچه كه منجر به سرسختي بيشتر در پذيرش  1حقوقي سازگار نيست.

شناختي حاكم بر اصول و اهداف  اشخاص حقوقي گرديد، مباني جرم مسئوليت كيفري
توانست در خصوص اشخاص  ها بود كه هيچ گاه از اين حيث نمي اجرا و اعمال مجازات

با اين حال مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در مواد  2حقوقي جامعه عمل بپوشد.
ها پايان داد. قانون  نظر مربوط به قوانين جزايي گنجانده شد و به  تمامي اختالف

  
1. Sun Beal, Sara, "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability", American 

Criminal Law Review, Vol. 46, 2009, p. 1842. 
2. Buel, Samuel, "The Blaming Function of Entity Criminal Liability", Indiana Law Journal, 

Vol. 81, 2006, pp. 29-49. 
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ي اشخاص به صراحت مسئوليت كيفر 143در ماده  1392مجازات اسالمي مصوب 
قانون يادشده با توجه به شدت جرم ارتكابي و  20حقوقي را پذيرفته است و در ماده 

داند و عالوه بر آن به موجب ماده  بار آن شخص حقوقي را قابل مجازات مي نتايج زيان
همان قانون مجازات اشخاص حقوقي در مقايسه با اشخاص حقيقي شديدتر است.  21

ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص «ازات اسالمي قانون مج 21به موجب ماده 
حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب 

به موجب اين مواد اشخاص ». شود همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي
يرفته شده حقوقي در ايران قابل تعقيب و مجازات هستند و مسئوليت كيفري آنها پذ

توان گفت كه مسئوليت كيفري آنها نيز مانند اشخاص حقيقي، شخصي است  است و مي
و به ديگران سرايت نخواهد كرد و هرگاه اتهامي به آنها وارد گرديد همانند شخص 
حقيقي، برخوردار از كليه اصول كلي و عادالنه رسيدگي كيفري و محاكمات جزايي 

براي تعقيب اشخاص حقوقي نداشته باشند،   داليل كافيها تا زماني كه  است و دادگاه
  1حق ورود به اين عرصه را نخواهند داشت.

تواند بر مبناي نوعي مسئوليت نيابتي  مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي
توجيه شود كه تفويض اختيار به نمايندگان، پايه اصلي مسئوليت كيفري شخص 

توان شخص حقوقي را از حيث كيفري  مي تنها در موردي 2دهد. حقوقي را تشكيل مي
سازد از ناحيه  اي كه آن را با مسئوليت روبرو مي مسئول دانست كه اعمال مجرمانه

كه اين شخص حقيقي اعم از مدير عامل، مديران و  شخص حقيقي ارتكاب يابد
نمايندگان شركت خواهد بود. شرط ديگري كه مبناي مسئوليت كيفري اشخاص 

دهد، ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي است؛  ميحقوقي را تشكيل 
» حساب شخص حقوقي«اي كه در راستاي منافع و به  به عبارت ديگر عمل مجرمانه

شخص حقوقي در صورتي مسئوليت كيفري خواهد داشت كه اعمال مجرمانه  3باشد.
لذا ارتكاب  شخص حقيقي در راستاي منافع يا به نام شخص حقوقي ارتكاب يابد.

جرائمي كه وابسته يا در راستاي منافع شخص حقوقي نيست از قبيل شرب خمر، زنا و 
چرا  4گاه مسئوليت كيفري شخص حقوقي را ايجاد نخواهد كرد مواردي مشابه آن، هيچ

  
1. Doyl, Charles, "Corporate Criminal Liability: An Overview of Freedom Law", Congressional 

Research Service, Vol. 30, October 2013, p. 14. 
2. Weissman, Andrew; & David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", Indiana 

Law Journal, Vol. 84, 2007, p 412. 
  .84 .ص، 1388 زان،يانتشارات م فرانسه، حقوق در يحقوق اشخاص يفريك تيمسئول رضا، ،ياله فرج. 3
 ،سال دوم حقوق، يتعال مجله ،»ياسالم مجازات قانون حهيال در يفريك تيمسئول طيشرا« محمد، پور، ينب . 4 

  .134 .ص، 1389 ، 7 مارهش
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طلبد و تنها اشخاص حقيقي  يك فاعل انساني را مي اًكه در اصل اين اعمال ذات
توان  لي شوند. جدا از اين به عنوان دليل مكمل نيز ميتوانند مرتكب چنين اعما مي

گفت كه شرط اصلي و اوليه در انتساب مسئوليت كيفري به شخص حقوقي كه همانا 
ارتكاب فعل  نهاياعالوه بر  1ارتكاب جرم در راستاي منافع آن باشد، صورت نگرفته است.

حقيقي باشد، بايد  مجرمانه از ناحيه نماينده شخص حقوقي كه حتماً بايد يك شخص
در راستاي وظايف وي باشد كه در قانون يا اساسنامه براي او تعيين گرديده است. لذا 
ارتكاب اعمالي كه خارج از وظايف شخص حقيقي است، مسئوليت كيفري شخص 
حقوقي را به دنبال نخواهد داشت و او بايد در راستاي وظيفه استخدامي خود مرتكب 

دير عاملي كه به موجب اساسنامه شركت حق امضاء برخي از جرم شده باشد. مثالً م
اي كه از برخي اعمال به موجب اساسنامه  اسناد را نداشته باشد و يا عضو هيئت مديره

شركت يا قانون، ممنوع شده باشد، اگر در اين راستا مرتكب جرم شود مسئوليت كيفري 
ر كليه عواقب ناشي از دا متوجه شخص حقوقي نيست و شخص حقيقي به تنهايي عهده

  ارتكاب اعمال مجرمانه خود خواهد بود.
باشد كه  پذيرش مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي داراي استثنائاتي نيز مي

 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  20ماده  2قانون آن را مشخص كرده است. تبصره 
قي دولتي و يا مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقو«دارد كه  اعالم مي

اين تبصره » شود. كنند، اعمال نمي عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي
اشخاص حقوقي عمومي دولتي و اشخاص حقوقي غيردولتي  را مشمول مجازات موضوع 

بپردازند، قابل مجازات  2ندانسته و آنها را در صورتي كه به اعمال حاكميت 20ماده 
لف اين امر آن است كه اين اشخاص در صورتي كه اقدام به اعمال داند. مفهوم مخا نمي

كنند، قابل مجازات نخواهند بود. تصميم دولت آثار فراواني را بر اعمال  3تصدي
توان به انتساب مسئوليت  حاكميتي و اعمال تصدي بر جاي خواهد گذاشت. از جمله مي

درسي، نحوه استيفاي مطالبات ها، لزوم پرداخت يا معافيت از هزينه دا مدني و جبران
تر انتساب مسئوليت كيفري اشاره كرد. به  و از همه مهم 4دولتي، وضع حقوق و عوارض

قانون برنامه سوم  64بار در اين خصوص در بند الف ماده  رسد براي اولين نظر مي

  
 ،»انگلستان و رانيا يفريك نظام در يحقوق اشخاص به يفريك تيمسئول انتساب« و ديگران، ؛محسن ،يفيشر .1

  .66 .، ص1392،  6 مارهش ،يرضو ياسالم علوم دانشگاهي فريك حقوق يها آموزه فصلنامه
  است. دهيگرد انيب 1386مصوب  يخدمات كشور تيريقانون مد 8در  ماده  ليبه تفص يتيامور حاكم قيمصاد .2
    .است دهيگرد انيب 1386 مصوب يكشور خدمات تيريمد قانون 13 ماده در ليتفص به يتصد امور قيمصاد. 3
و  يدولت يهاسازمانحاكم بر  يحقوق ميبر رژ يو تصد تياعمال حاكم هيبر نظر يتأمل« عباس، زاده، يزناتو .4

  .58 .ص ،1385 ،51 مارهش راهبرد، و پژوهش فصلنامه ،»رانيا يادار نظام ساختار اصالح يها برنامه
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و اعمال تصدي  1بندي اعمال حاكميتي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تقسيم
يك آنها از يكديگر پرداخته شد. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي از آن جهت و تفك

شد و جز در موارد  كه در قانون تجويز نشده بود در رويه قضايي نيز منعكس نمي
مشخصي كه در قوانين متفرقه شكل گرفته بودند، رويه قضايي از اين حيث نتوانسته 

اما امروزه به جهت تغيير و تحول  2د.بود جايگاه خود را بيابد و به حل مسئله كمك كن
توان به تحوالت قوانين  ها، مي شناختي نسبت به اجراي مجازات در رويكردهاي جرم

كلي حاكم بر  كيفري همسو با اين موضوع نيز اشاره كرد. اگر تا قبل از اين سياست
 مجازات اشخاص، سزادهي و پس از آن بازپروري و اصالح مجرمان بود و به موجب آن

شناسانه قرار گيرند و به اين دليل كه  توانستند موضوع اهداف جرم اشخاص حقوقي نمي
آنها قابليت سزادهي و بازپروري ندارند، در دنياي جديد اهداف ديگري نيز در مجموعه 

ي شناسدهيد بزهتوان به  شناسي ايجاد شده است كه مي علوم جنايي و در رأس آنها جرم
ارت و زدودن آثار مادي جرم اشاره كرد، به عالوه نظام نوين حمايتي و لزوم جبران خس

وفصل مدني اختالف متمايل گرديده  ها به سمت كيفرهاي جانشين و حل كيفرگذاري
گردد تا پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص  است. بنابراين چنين رويكردي باعث مي
اين طريق ضعف ها قابل توجيه باشد و از  حقوقي بر مبناي روند اعمال نوين كيفر

هاي سابق قابل توجيه شود. اعمال مجازات بر اشخاص حقوقي از منظر جبران  نظريه
هاي مبتني بر  هاي آنها و نيز سياست ديدگان و كاهش آالم و درد و رنج خسارت بزه

شناسي و رويكردهاي افتراقي  توان تحوالت جديد جرم پذير است و مي بازدارندگي توجيه
ه سوم را به عنوان اصول كلي پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص آن در ابتداي هزار

و آنها را به عنوان توجيه كيفر معرفي نمود. رشد روزافزون تكنولوژي و  3حقوقي شناخت
هاي حقوقي خصوصاً اشخاص حقوقي  شمار شخصيت هاي نوظهور و تشكيل بي فناوري

اند را به شدت  اندهحقوق خصوصي، تمامي معادالت سنتي كه در دنياي امروز باقي م
پذيرش شخصيت حقوقي مستقل براي اشخاص  الشعاع خود قرار داده است. تحت

  
  .همان.  1
 انتشاراتدوم،  چاپ ،يفريك حقوق نظم در تجارت قانون ،يقرائ محسن و ي؛عل ،يحاتم ؛محمد ،يليدمرچ .2

  .940 .ص، 1392 دادستان،
ر د يا تحوالت گسترده ،يشناس در عرصه جرم نيظهور مسائل و مباحث نو ليبه دل كميو  ستيقرن ب يابتدا در .3

 ،يشناس جرم كرهيها بر پ آن ليخود و تحم يها شهياند ميبا تحكي انتقاد يشناس شده است. جرم جاديعرصه ا نيا
و  نينو كيتوان به ظهور مجدد گفتمان نئوكالس يكرده كه از زمره آنها م جاديرا ا يو مختلف نينو اتينظر

 عدالت جمله از يديجد يها يتئور ليموارد، تشك نياشاره كرد. عالوه بر ا فريبازگشت به ك يها جنبش
 و است داده سوق گريد سمت به را يشناخت جرم يكردهايرو ،يسزاده عدالت و يسنجش عدالت ،ياستحقاق
  .اند باخته رنگ ياديز حدود تا سوم هزاره آغاز در ،يشناس جرم هياول و نينخست اهداف
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حقوقي، داشتن دارايي ويژه و خاص خود، داشتن نام و اقامتگاه مشخص كه جداي از 
نهاد و  هاي مردم باشد،  نقش بسيار مهم سازمان دهنده آن مي اشخاص حقيقي تشكيل

هاي خاص و  جهاني و توليد و نيز لزوم پذيرش مجازاتهاي دولتي در اقتصاد  شركت
يافته توسط اشخاص حقوقي از جمله جزاي نقدي و مصادره  هماهنگ با جرائم ارتكاب

اموال، محروميت از پروانه عمليات تجاري، ممنوعيت از انجام تجارت خاص و ديگر 
و  1ده استضمانت اجراهاي مالي، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را قابل توجيه كر

براي اشخاص حقوقي  2المللي توان قائل به نوعي مسئوليت كيفري بين عالوه بر آن مي
  المللي نيز داراي مسئوليت كيفري دانست. شد و آنها را از جنبه بين

  . وضعيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال تصفيه2
اند و  حقوق كيفري به دنبال مجازات كردن اشخاصي است كه مرتكب جرم شده

اصل بر  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  143ر اين خصوص به استناد صدر ماده د
مسئوليت كيفري شخص حقيقي است. به كليه افراد انساني كه داراي قوه تعقل و اراده 

شوند. در مقابل اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي قرار  باشند اشخاص حقيقي گفته مي
گرفتن آنها در كنار يكديگر به منظور تحقق  دارند كه از اجتماع افراد انساني و قرار

شوند  شود. به عبارت ديگر اشخاص حقوقي هنگامي تشكيل مي اهداف خاص تشكيل مي
هاي مشترك باشند و يا دارايي و اموالي  كه گروهي از افراد كه داراي منافع و فعاليت

اشخاص  3ند.خاص كه با در كنار هم قرار گرفتن، قانون آنها را طرف حق و تكليف بدا
دهندگان آنها كسب  گيري شخصيت مستقل و جدا از تشكيل حقوقي به محض شكل

 588گردند. به صراحت ماده  كنند و داراي حقوق و تكاليف و وظايف خاص خود مي مي
تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود  شخص حقوقي مي 1311قانون تجارت مصوب 

فقط انسان ممكن  عهيبالطبحقوق و وظايفي كه كه قانون براي افراد قائل است، مگر 
است داراي آن باشد؛ مانند حقوق و وظايف بنوت و امثال آن. با اين حال شخص 

  
 ،يدادگستر يحقوق مجله ،يعبداله لياسماع مهترج ،»ژاپن در يحقوق اشخاص يفريك تيمسئول« ان، وتو،يك . 1

  .187. ص ،1382، 45 مارهش
، امروزه به ياز جانب اشخاص حقوق يالملل نينقش عمده در عرصه ب يفايو ا يحقوق تياز شخص يبرخوردار . 2

 يتجار يها و اشخاص حقوق با شركت يقيعم ونديپ ياست و چون اقتصاد جهان دهيبدل گرد ياساس يموضوع
و حدود آن  فيتعر يالملل نياشخاص در عرصه ب نيا فيالزم است كه حقوق و وظا ،كرده جاديا يتيچندمل و يمل

اشخاص  خصوصاً ،ياشخاص حقوق يالملل نيب يفريك تيتا مسئول دهيموضوع باعث گرد نيهم .مشخص شود
و  ابديب يشتريب تيهمپردازند نسبت به قبل، ا يم يالملل نيكه به امر تجارت در عرصه ب يحقوق خصوص يحقوق

فراوان در  يو بحث و گفتگو يللالم نيب سطحدر  ياديز ينارهايها و سم كنفرانس لي. تشكرديمورد توجه قرار گ
  .اشخاص دارد نيا فيرشد حقوق و تكال از روند روبه تيحكا نهيزم نيا

، 1382، انتشارات سمت، زاده، حقوق مدني: اشخاص و محجورين، چاپ نهم صفايي، سيدحسين؛ و مرتضي قاسم . 3
  .147ص. 
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تواند  گيرد، مي دهنده آن شكل مي حقوقي كه به موجب قانون توسط افراد تشكيل
تصميمات خود را توسط مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صالحيت اتخاذ 

  م دارند، اجرايي كند و از اين طريق به جريان امور خود بپردازند. تصمي
ها و امتيازاتي است كه به موجب  معناي برخورداري از ويژگي به 1شخصيت حقوقي

شود و از قبل وجود چنين اهليتي است كه قانون  آن نوعي اهليت براي آن حاصل مي
تواند  اند و شخص حقوقي ميد شخص حقوقي را در جامعه برخوردار از حق و تكليف مي

شخصيت حقوقي باعث خواهد شد كه نوعي  2آن را در حوزه اعمال خود اجرايي كند.
مثابه اشخاص حقيقي  روح در كالبد شخص حقوقي دميده شود و به موجب آن به

تواند از كليه حقوق و امتيازات و در مقابل وظايف و تكاليف برخوردار شود و قانون  مي
گيري شخصيت  گيري شخص حقوقي با شكل ت بشناسد. لذا شكلآن را به رسمي

تواند مبناي مسئوليت  حقوقي نيز همراه است و اين شخصيت حقوقي است كه مي
كيفري اشخاص حقوقي را تشكيل دهد و عنصر اصلي در انتساب افعال مجرمانه و 

  متعاقب آن مسئوليت كيفري و مجازات به اشخاص حقوقي باشد.
يابد آن است كه شخصيت حقوقي در اشخاص  جا اهميت ميآنچه كه در اين

توان آنها را داراي شخصيت حقوقي  حقوقي تا چه زماني  پابرجاست و تا چه وقت مي
دهندگان آن فرض كرد. چرا كه هر زمان شخصيت حقوقي اشخاص  مستقل از تشكيل

شد تلقي حقوقي به پايان رسد، مانند شخصيت حقيقي كه فوت و مرگ او فرا رسيده با
گردند كه بديهي است پس از مرگ شخص حقوقي انتساب مسئوليت كيفري و  مي

پذير نخواهد بود. اشخاص حقوقي از زمان تشكيل رسمي آنها داراي  مجازات وي امكان
توان مسئوليت  گردند و از همان لحظه همانند اشخاص حقيقي مي شخصيت حقوقي مي

 1311قانون تجارت مصوب  587ت ماده كيفري را به آنها منتسب دانست. به صراح
مؤسسات و تشكيالت بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت «

عمومي هستند و در هر صورت  حقوق يحقوقاين موسسات اشخاص » شوند. حقوقي مي
دار شوند، به محض ثبت اساسنامه و  كه اعمال حاكميتي و يا اعمال تصدي را عهده

ه موجب قانون داراي شخصيت حقوقي مستقل و جداي از تشكيل آنها ب
شوند و از آن لحظه داراي شخصيت حقوقي و طرف حقوق و  دهندگان آنها مي تشكيل

هاي دولتي اشاره  ها و سازمان توان به وزارتخانه گردند. از اين نوع اشخاص مي تكاليف مي
از آن كه مجمع ، پس 53قانون تجارت اصالحي  17كرد. همچنين به صراحت ماده 

  
1. Legal personality 

  .263 .ص ،1391 دادگستر، انتشارات دوم، چاپ تجارت، حقوق فرهنگ مه،يفه زاده، ملك .2
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عمومي مؤسس مديران و بازرس و يا بازرسان شركت را انتحاب نمود و آنها نيز كتباً 
گردد. بنابراين تشكيل شخصيت  شده محسوب مي قبول سمت كردند، شركت تشكيل

عمومي يا  حقوق يحقوقحقوقي در اشخاص حقوقي بسته به اينكه از نوع اشخاص 
  خصوصي باشد متفاوت خواهد بود.

شود و در يك نقطه  صيت حقوقي اشخاص حقوقي از يك نقطه شروع ميشخ
رسد. مسلماً در صورتي كه دچار ورشكستگي يا محجوريت شوند،  خاص نيز به پايان مي

توانند حقوق  ماند. به طوري كه آنها نمي شخصيت حقوقي آنها به صورت ناقص باقي مي
ه را اجرا كنند. لذا در اين مواقع و تكاليفي كه به موجب قانون براي آنها حاصل گرديد

مدير تصفيه، قيم و يا ولي و سرپرست قانوني آنها حقوق و تكاليف آنها را اجرا خواهند 
چراكه آنها با وصف داشتن شخصيت حقوقي از اجراي حقوق و وظايف خود ناتوان  1كرد.

ل نمود هستند. بنابراين در اين صورت شخصيت حقوقي آنها موجود اما به صورت متزلز
  پيدا كرده و توسط ديگران اداره خواهد شد.

توان گفت كه از حيث مباحث  در خصوص شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي مي
نظري، پايان شخصيت حقوقي اين اشخاص محل تأمل و بحث است. از يك طرف 

توان پايان شخصيت اشخاص حقوقي را زمان توقف آنها دانست چرا كه با حصول  مي
وقفه در تأديه وجوهي كه بر عهده اوست، وي مكلف خواهد بود كه به توقف به معناي 

، ظرف سه روز توقف خود را به محاكم 1311قانون تجارت مصوب  413موجب ماده 
به  2توان گفت كه از اين زمان، شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي اعالم نمايد. لذا مي

باشد و حق  قف خود ميپايان رسيده است، چرا كه تاجر ورشكسته مكلف به اعالم تو
گونه دخالت در اموال خود را نخواهد داشت و در صورتي كه هرگونه اعمالي به  هيچ

عنوان معامله توسط تاجر ورشكسته يا نمايندگان شركت تجاري صورت گيرد، اگر در 
باشد باطل و بالاثر خواهد بود. از طرف  1311قانون تجارت مصوب  423محدوه ماده 

ت كه شخص حقوقي با صدور حكم ورشگستگي شخصيت حقوقي خود توان گف ديگر مي
دهد؛ چرا كه با صدور حكم ورشكستگي اهليت ورشكسته مورد تشكيك  را از دست مي

و چون  3شود گيرد و بدين سبب است كه تاجر از دخالت در اموال خود منع مي قرار مي
  
  .257 -308 .صص ،پيشين زاده، قاسم يي؛ وصفا.  1
قابليت انحالل  در كليه مطالب اين نوشتار، منظور از شخص حقوقي، اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند كه.  2

توانند ورشكسته شوند و هرگاه از تأديه ديون و  و تصفيه را خواهند داشت. اشخاص حقوقي حقوق عمومي نمي
مشخص گرديده  1365ٌبه دولت مصوب  هاي خود ناتوان شوند، تكليف آنها درقانون نحوه پرداخت محكوم بدهي
  است.

 ،101 شماره، حقوق فصلنامه ،»آن رفع و يرشكستگو حكم آثار يبررس« ،ينظر مصطفي و ؛محمد روشن،.  3
  .74. ص ،1389
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واقعيت  شخصيت حقوقي شركت يك امر اعتباري و قراردادي است و تشكيل يك
و به محض صدور  1دهندگان آن جداست دهد، لذا اراده آن از اراده تشكيل قضايي را مي

حكم ورشكستگي شخصيت حقوقي خود را از دست خواهد داد و بدين سبب است كه 
دهنده حق دخالت و انجام معامله را نخواهند داشت و تمامي امور به  اشخاص تشكيل

شود و تاجر ممنوع از مداخله در  رشكستگي سپرده ميدست مدير تصفيه يا اداره امور و
اما نظريه ديگري كه  2گردد، زيرا اين يكي از نتايج ورشكستگي است. امور شركت مي

وجود دارد اين است كه شخصيت حقوقي تا پايان تصفيه امور ورشكسته ادامه خواهد 
 يقحقو اشخاصيافت و صدور حكم ورشكستگي مانع از انحالل شخصيت حقوقي 

، لذا اشخاص حقوقي در حال تصفيه در طول مدت تصفيه و انحالل شخصيت ستين
اين نظريه را پذيرفته  208در ماده  1347كنند. قانون تجارت اصالحي  خود را حفظ مي

دارد كه شخصيت حقوقي شركت تا خاتمه امر تصفيه جهت انجام  اعالم مي و به صراحت
. بنابراين، توقف از تأديه وجوهي كه پرداخت آن امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند

بر عهده شركت تجاري بوده موجب پايان شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي نيست و 
براي پايان شخصيت  3شخصيت آنها تا زمان تصفيه و انحالل كامل باقي خواهد ماند.

حقوقي اشخاص حقوقي شرايطي الزم است كه مواد قانون تجارت آن را مشخص نموده 
تواند به صورت انحالل اختياري و يا الزامي كه به  و شرايط آن را بيان كرده است كه مي

قانون تجارت  205تا  199گيرد، حاصل شود (مواد  موجب رأي دادگاه صورت مي
تواند  ). بنابراين هرگاه انحالل شركت آغاز شد، اين شركت مي1347اصالحي مصوب 

نه اينكه شخصيت حقوقي آن را  4ي باشد.اي براي پايان شخصيت شخص حقوق مقدمه
 1347قانون تجارت اصالحي مصوب  206زايل كند و به آن پايان دهد. به موجب ماده 

و از اين لحظه نوع ديگر و » شود شركت به محض انحالل، در حال تصفيه محسوب مي«
توان گفت كه شخصيت  گردد و مي روش متفاوتي از حيات شخص حقوقي ايجاد مي

كند.  شركت دوران جديدي را كه قانون براي آن مشخص نموده است، آغاز ميحقوقي 
از زمان شروع انحالل تا خاتمه آن، شخصيت حقوقي شركت به عنوان شخصيت حقوقي 

شود كه حقوق و وظايف و در مقابل تكاليف خاص و مشخصي را  جديدي شناخته مي

  
 ،17 – 18 شماره ،يدادگستر حقوق مجله ،»رياخ قانون در فرانسه ييجزا حقوق تحوالت يبررس« رضا، ،ياله فرج.  1

  .57، ص. 1375
  .64 .ص ،1389  ،انتشارات سمت زدهم،يس چاپ ،گيورشكست امور هيتصف تجارت، حقوق عا،يرب ،ينياسك. 2 

 و فقه فصلنامه ،»فرانسه يحقوق نظام ي درحقوق اشخاص يفريك تيمسئول يهايدگرگون« محمد، ،ينياالم روح.  3
  .138 .ص ،1387 ،16 شماره ،ياسالم حقوق

  .120 .ص ،1389، مجد انتشارات ششم، چاپ آنان، از يحقوق يها تيحمااشخاص و  رضا،يعل كلو،يبار.  4
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به اتمام نرسيده است، اما يابد و اگر چه شخصيت حقوقي آن هنوز به حكم قانون  مي
شود كه كامالً متفاوت با  شرايط نويني در استقرار شخصيت حقوقي شركت ايجاد مي

شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي قبل از انحالل و تصفيه است، چرا كه حقوق و 
تكاليفي كه در اين دوره براي شخص حقوقي بيان گرديده، نوعي حقوق افتراقي و 

توان گفت  ف سابق شخص حقوقي است و از اين حيث ميمتمايز از حقوق و تكالي
شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال تصفيه، يك شخصيت حقوقي كامالً 

  استثنايي است كه از حيث احكام وآثار به موضوعي اختصاصي بدل گرديده است.
با اين تفاسير به موجب متن صريح مواد قانون تجارت، اشخاص حقـوقي در حـال   

توانـد   كند و شروع به انحالل آنها نمي اً شخصيت حقوقي خود را حفظ ميتصفيه استثنائ
موجبي براي پايان دادن به شخصيت حقوقي آنها باشد. اين اشخاص تا زمـان انحـالل و   
تصفيه كامل از شخصيت حقوقي برخوردارند و حيات آنها صرفاً به موجب قانون كه اين 

يابـد و بـر خـالف اشـخاص كـه بـا مـرگ،         امر استثنايي را پذيرفته است، اسـتمرار مـي  
دهند، تا زمان تصفيه كامل به حيـات خـود ادامـه     شخصيت حقوقي خود را از دست مي

خواهند داد. ليكن بدان جهت كه حقوق و تكاليف آنها نـوعي حقـوق و تكـاليف خـاص     
تـوان حيـات و اسـتمرار شخصـيت      گردند، مي است و به محض شروع انحالل الزامي مي

را نوعي حيات و شخصيت حقوقي استثنايي و متزلزل ناميد. هـر چنـد كـه     حقوقي آنها
اين حيات و دوام شخصيت تا پايان تصفيه كامل اشخاص حقوقي پـا برجاسـت. امـا بـه     
تجويز قانون و براي تعيين نوعي حقوق و تكاليف خاص، شخصيت حقـوقي آنهـا نـوعي    

حقوقي آنها به موجـب مـاده    استقرار و دوام متزلزل خواهد يافت و لزوم بقاي شخصيت
قانون تجارت اصالحي، هيچگاه دليل بر تساوي شخصيت حقوقي اشخاص در حال  208

تصفيه با شخصيت حقوقي قبل از دوره تصفيه نخواهد بود. اما اين مسأله باعث نخواهـد  
شد در انتساب مسئوليت كيفري به اشـخاص حقـوقي در حـال تصـفيه ايـرادي مطـرح       

شخصيت استثنايي اشخاص حقوقي در حال تصـفيه، صـرفاً از حيـث    گردد، چرا كه اين 
حقوق و تكاليف مديران تصفيه و مديران شـركت و همچنـين رونـد پرداخـت ديـون و      

  نظر مسئوليت كيفري مؤثر نخواهد بود. وصول مطالبات واجد اهميت بوده و از نقطه
  . قابليت انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در حال تصفيه3

طور كه در گفتار قبل اشاره گرديـد، هرچنـد كـه اصـل بـر ايـن اسـت كـه          همان
شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي با شروع اعمال تصفيه، از بين رفته و زايل شـود. لـذا   
حيــات و اســتمرار شخصــيت حقــوقي اشــخاص حقــوقي در حــال تصــفيه، مصــداقي از 

نتسـاب صـريح   تـوان ا  شخصيت حقوقي متزلزل و استثنايي اسـت و بـدين سـبب نمـي    
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تـوان گفـت كـه     مسئوليت كيفري به آنها را با اشكال مواجه دانست. با ايـن وجـود مـي   
انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در حال تصفيه و پس از آن اعمال مجازات 

توان مسئوليت كيفـري را بـه آنهـا منتسـب دانسـت. در       بر آنها، محل تأمل نبوده و مي
ئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته شده است و تا حدود قانون مجازات اسالمي، مس

امـا   زيادي زواياي آن مشخص گرديده؛ و هرچند كه هنوز هم با اشكاالتي روبـرو اسـت،  
توان به صراحت به انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقـوقي در حـال تصـفيه و     مي

ر موارد پيش رو مورد متعاقب آن اعمال مجازات بر آنها، حكم دارد. داليل اين برداشت د
  گردند. بررسي مي

  ي اشخاص حقوقي به عنوان يك قاعدهپذيرش مسئوليت كيفر .3-1
در انتساب مسئوليت كيفري  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  143صدر ماده 

به اشخاص، اصل را بر مجازات اشـخاص حقيقـي قـرار داده اسـت. پـذيرش مسـئوليت       
دهايي روبرو بوده كه بنا به داليل مختلف كه برخي كيفري براي اشخاص حقوقي با تردي

گـذار و   توانستند مورد خطاب قـانون  دهند، نمي شناختي تشكيل مي از آنها را داليل جرم
هـا و   چرا كه مجازات خاص اشخاص حقيقـي بـوده و بنيـان    1اعمال مجازات واقع شوند.

ايـن تـا قبـل از    اصول كلي حقوقي كيفري بر اين امـر صـحه گذاشـته بـود. عـالوه بـر       
گيري اشخاص حقوقي حقوق خصوصي با شرايط نوين امروزي، اشخاص حقوقي تا  شكل

شدند كه در رأس آنها دولت  حدود زيادي به اشخاص حقوقي حقوق عمومي منتسب مي
و  2توانست به مجازات خود بپردازد قرار داشت.  لذا دولت چون معادل حاكميت بود نمي

گذار ايراني براي اولين بـار در   فت، قابل توجيه نبود. قانونگر اگر چنين عملي صورت مي
 748(مـاده   19، در مـاده  1388اي مصوب  يك قانون خاص به نام مجازات جرائم رايانه

كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي) مسئوليت كيفري اشخاص  حقـوقي را بـه رسـميت    
فري اشخاص حقوقي به شناخت. هرچند كه تا قبل از اين در قوانين خاص مسئوليت كي

بـا   1392ندرت پذيرفته شده بود، اما اين قـانون و بعـد از آن قـانون مجـازات اسـالمي      
زواياي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي رسـماً بـه ايـن موضـوع جامعـه عمـل        نبييت

 748(مـاده   1388اي مصـوب   قانون مجازات جرائم رايانـه  19ماده  2پوشاندند. تبصره 
قانون مجـازات اسـالمي    20ازات اسالمي) و نيز قسمت اخير ماده كتاب پنجم قانون مج

، هرچند مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را جداي از مسئوليت كيفـري  1392مصوب 
شود تا استثنايي بودن مسـئوليت   دانند، اما اين موضوع  باعث  نمي اشخاص حقيقي مي

  
  .56، ص. 1392 زان،يم ،و هشتم ستيچاپ ب دوم، جلد. يعموم يجزا حقوق ،يعلمحمد ،يلياردب . 1
،  5 شماره ،سال دوم ي،اسيس علوم و حقوق نامه پژوهش ،»دولت يحقوق يها يژگيو يبررس« ژن،يب ،يعباس . 2

  .92، ص. 1386
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 استنباط شود.حقيقي كيفري اشخاص حقوقي و اصل بودن مسئوليت كيفري اشخاص 

و ايراداتـي   1392موارد، در جريان تصويب قانون مجازات اسالمي مصـوب   نيا بر عالوه
توان بيشتر از اين به قاعـده بـودن    مي ساخت، كه شوراي نگهبان بر متن اليحه وارد مي

مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي پي برد؛  چرا كه پيـرو ايـن فرآينـد تقنينـي، عنـوان      
كه براي مبحث دوم از فصل اول اين اليحه در نظـر گرفتـه   » قيمجازات اشخاص حقو«

شده بود حذف گرديد چرا كه شوراي نگهبان تمايل به ذكـر ايـن عنـوان در قـانون بـه      
عنوان يك مبحث جداگانه نداشت. همچنين در كنار ايراداتـي كـه بـه اليحـه مجـازات      

ه صورت مبهم، هم كـل  شد، موضوع مربوط به مصادره اموال بود كه ب اسالمي گرفته مي
گرديـد، كـه بـه     شد كه بايد بر اشخاص حقوقي تحميل مي و هم جزء اموال را شامل مي

دنبال تأمين نظر شوراي نگهبان اين موضوع به مصادره كل امـوال، نـه جـزء آن تغييـر     
اليحه مجازات اسـالمي وارد آمـد، آن    20يافت. عالوه بر اينها، ايراد ديگري كه بر ماده 

بايد با توجه به نوع و درجـه اتهـام و اهميـت آن در     20مجازات مندرج در ماده بود كه 
شد كه اصل اليحه به صورت كلي به اين موضوع پرداختـه بـود كـه ايـن      نظر گرفته مي

با توجه بـه شـدت جـرم ارتكـابي و     «اصلي قانون به صورت  مورد هم در نهايت در متن
تـوان چنـين برداشـت كـرد كـه       موارد فوق مي اصالح گرديد. از بيان» بار آن نتايج زيان

تـوان گفـت    مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، ديگر يك موضوع استثنايي نيست و مي
گذار به اين موضوع پرداخته است، صرفاً از باب رفـع نيازهـاي اجتمـاعي و     كه اگر قانون
هاي جديد در جامعه است كه لزوم مسـئوليت كيفـري اشـخاص حقـوقي و      ظهور ارزش

پذير كرده است. با وجود ايـن، چـون پـذيرش مسـئوليت كيفـري       ازات آنها را توجيهمج
اشخاص حقوقي به صورت يك قاعده در قانون متجلي گرديده است،اگر شخص حقيقـي  
كه نماينده شخص حقوقي در حال تصفيه است، به نام يا در راستاي منافع آن مرتكـب  

ايد مسئوليت اعمـال مجرمانـه خـود را بـر     تنهايي و شخصاً ب جرم شود، عالوه براينكه به
گيري مسـئوليت كيفـري    عهده بگيرد، اين موضوع هيچ گاه باعث ورود خدشه در شكل

  شخص حقوقي در حال تصفيه نخواهد شد.
. عدم توجه به شخصيت حقوقي متزلزل اشخاص حقوقي در حال 3-2
  تصفيه 

ا زمان انحالل اشاره گرديد كه شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال تصفيه ت
، علت اصلي 208در ماده  1347و تصفيه كامل باقي خواهد ماند. قانون تجارت اصالحي 

اعـالم كـرده اسـت. در حـين انجـام عمليـات       » انجام امور مربوط به تصفيه«اين كار را 
مربوط به تصفيه، شخصيت حقوقي شركت صرفاً جهت اينكه امور مربـوط بـه تصـفيه و    

عهده مدير تصفيه يا اداره امور ورشكسـتگي اسـت، انجـام پـذيرد،     انجام تكاليفي كه بر 
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آوري اموال و وصول مطالبـات   باقي خواهد ماند. هدف از ورشكستگي در اين موارد جمع
اگر مدير تصفيه يـا اداره امـور    1شركت و تقسيم عادالنه اين اموال ميان طلبكاران است.

اموال بين طلبكاران است بپـردازد،   ورشكستگي بخواهد به وظايف خود كه همانا تقسيم
الزم است كه شخصيت حقوقي شركت تا پايان امر تصفيه باقي بماند. بدين سبب اسـت  

بـر وجـود و بقـاي شخصـيت      1347قانون تجارت اصالحي  208گذار در ماده  كه قانون
شخص حقوقي در حال تصفيه تا زمان خاتمه تصفيه، نظر داشته است. چنين شخصيتي 

است، صرفاً جهت انجام وظايف امور ورشكستگي اسـت و در اصـل، شخصـيت     اگر باقي
پذيرفتـه شـده كـه در ايـن مـورد       اًئاسـتثنا حقوقي شخص حقوقي پايان يافته است اما 

استمرار و بقاي شخصيت حقوقي ادامه يابد. بنابراين شخصيت حقوقي اشخاص حقـوقي  
هيتاً با شخصـيت حقـوقي   در حال تصفيه قطعاً يك شخصيت حقوقي متزلزل است و ما

اشخاص حقوقي قبل از زمان تصفيه متفاوت خواهـد بـود. بـه همـين دليـل اسـت كـه        
تواننـد در امـور شـخص     مديران و صاحبان اصلي شخص حقوقي در زمان تصـفيه نمـي  

حقوقي مداخله نمايند و كليه وظايف بر عهده مدير تصـفيه گذاشـته شـده اسـت. اگـر      
زم نبـود چنـين تصـميمي گرفتـه     عادي بود، الشخصيت حقوقي شركت، يك شخصيت 

  شود.
وظايف و اختيارات نمايندگان شخص حقوقي در حال تصفيه در قـانون مشـخص   

، مـديران تصـفيه   1347قـانون تجـارت اصـالحي مصـوب      212گرديده است. در مـاده  
امـر  «شوند و كليه اختيـارات الزم را جهـت    نماينده شركت در حال تصفيه محسوب مي

توانـد در سرنوشـت شـركت تصـميم بگيـرد و       باشند. مدير تصـفيه مـي   را ميدا» تصفيه
و كليه اختياراتي كه يافته است، صـرفاً بـراي    2كارهايي را براي آينده شركت انجام دهد

انجام امور مربوط به تصفيه شركت و اداي ديون طلبكاران و رسيدگي به مطالبات است. 
طلبكارها، انجام معامالتي در جهت كسـب   توقيف و مهر و موم تركه، تشخيص مطالبات

سود متعاقب آن منتفع شدن طلبكارها، تفريغ حساب و ... وظايفي است كـه بـر عهـده    
مدير تصفيه قرار داده شده است كه همه آنها صرفاً براي رسيدن ديـان و طلبكـاران بـه    

، باشد. لذا بقاي شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در حـال تصـفيه   حقوق مالي خود مي
توان گفت كه چنين شخصيتي، يـك   جز در راستاي تأمين حقوق طلبكاران نيست و مي

  
 حقوق، فصلنامه ،»انگلستان و كايآمر يحقوق ستميس در يورشكستگ حقوق ينظر يمبان يبررس« رضا، طجرلو،.  1

  .243، ص. 1389،  2شماره  ،40 دوره
 فصلنامه اقدم، يشام نيشاه و يانيكاو كوروش ترجمه ،»يورشكستگ به مختلف يكردهايرو« وت،يال هرت،.  2

  .83، ص. 1385-6 ،40-41 مارهش ،يحقوق يها دگاهيد
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شخصيت حقوقي متزلزل و استثنايي است كه تنها بـه موجـب مصـلحت حفـظ حقـوق      
  طلبكاران پا برجاست نه رعايت شرايط و موضوعات ديگر.

مسـئوليت كيفـري    1347قانون تجارت اصـالحي   269و  268عالوه بر اين مواد 
ير يا مديران تصفيه را مورد توجه قرار داده و براي آنها مجازات تعيين كرده است. به مد

رسد تعيين مجازات براي مدير يا مديران تصفيه حتي اگر به نام يـا در راسـتاي    نظر مي
منافع اشخاص حقوقي در حـال تصـفيه باشـد، خـود نـوعي تأييـد ايـن مدعاسـت كـه          

صفيه، نـوعي شخصـيت حقـوقي متزلـزل و     شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال ت
استثنايي است. چرا كه همانطور كه قبالً گفته شد به موجب قوانين خـاص، مسـئوليت   
كيفري اشخاص حقوقي تا حدودي در نظام كيفري ايران مورد توجه قرار گرفتـه بـود و   

، اشـخاص حقـوقي در حـال تصـفيه را واجـد      1347اگر قانون تجارت اصالحي مصـوب  
كرد و آنها را داراي مسئوليت كيفري و متعاقبـاً قابـل    قي باثبات فرض ميشخصيت حقو

گرفـت، لـيكن چنـين     دانست، الزم بود كه در اين راستا تصميم مي تحميل مجازات مي
قـانون   556و  555موضعي در قانون تجارت پذيرفته نشـده اسـت. همچنـين در مـواد     

اي از شخص حقوقي در حال مسئوليت كيفري مدير تصفيه را جد 1311تجارت مصوب 
 بـا  1.اسـت تصفيه پذيرفته و مبناي اصلي چنين مجازاتي را صرفاً ضرر طلبكارها دانسته 

توان گفت آنچه كه شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در زمـان تصـفيه را    وجود اين مي
به صورت كامالً استثنايي و متزلزل حفظ كرده است، تنها رسيدگي بـه امـور تصـفيه و    

توانـد قابليـت انتسـاب     باشد و اين شخصيت استثنايي نمـي  طلبكاران مي رعايت حقوق
مسئوليت كيفري را زايل نمايـد و متعاقـب آن چنـين اشخاصـي بـه مجـازات محكـوم        

شوند. لذا اگر شخص حقيقي به نام يا در راسـتاي منـافع شـخص حقـوقي در حـال       مي
هـاي   مچنـان پايـه  تصفيه مرتكب جرم شود، عالوه بر اينكه خـود وي مسـئول اسـت، ه   

  مسئوليت كيفري شخص حقوقي در حال تصفيه نيز باقي خواهد ماند.  
. عدم امكان توسل به اصل تفسير مضيق در قوانين و مقررات 3-3
  كيفري

باشند كه بتوان قابليت  ها، تنها در صورتي قابل اعمال مي قوانين كيفري و مجازات
و حقوقي را به اثبات رساند. تمـامي   انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص اعم از حقيقي

توان متعرض آنهـا شـد    اعمال و رفتارهاي افراد انساني قابل مجازات نيستند و زماني مي
انگاري شده باشد. آزادي عمل و اصل مباح بـودن اعمـال    كه در قانون چنين عملي جرم

صـول كلـي   انساني و لزوم آزادي در اجتماع و محدود نكردن رفتار انسـاني، بـه عنـوان ا   

  
  .91ص.  ،1379 ققنوس، انتشارات ورشكسته، امور هيتصف و يورشكستگ جواد، ،يفخار. 1 
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تـوان بـر مـتهم رنـج و تعـب مجـازات را        اخالقي پذيرفته شده است. لذا در صورتي مي
تحميل كرد كه اعمال وي صراحتاً در قانون بـه عنـوان نمـودي از رفتارهـاي مجرمانـه      
شناخته شده باشد. بدين معنا كه تنها قانون است كه حق محدود كردن آزادي افـراد را  

انگـاري و يـا از    در مقام تفسير موسع قوانين، عملي را جـرم  توانند داراست و قضات نمي
زدايي كنند. لذا از اين موضوع، اين اصل مهم استنباط خواهد شـد كـه    عملي ديگر جرم

ترين سبك و روشـي كـه بـراي     قانون مجازات بايد تفسير محدود و مضيق شود. قديمي
دود است. يكـي از مبـاني   تفسير متون حقوقي و قوانين وجود دارد، تفسير مضيق يا مح

اصل توسل به اين اصـل، تفكيـك قـوا و لـزوم جـدايي نهادهـاي حكـومتي از يكـديگر         
زيرا اجراي قانون بر عهده قضات گذاشته شده است و اگر قرار باشد كه آنها با  1باشد مي

ها و نظرات خود، قانون را بـا حـدود اختيـارات زيـاد تفسـير موسـع كننـد،         ارائه ديدگاه
اي بشري و حقوق اوليه و بنيادين افراد تضييع خواهد شد. هر چنـد كـه مقـنن    ه آزادي

سعي و تالش كلي خود را بر آن خواهد داشت تا قانون ابهام، اجمال و تناقضـي نداشـته   
رغـم   باشد و همه موارد الزم را در متن قانون ذكر كند، اما در مـواردي كـه قـانون علـي    

ر اشكاالتي خواهـد شـد كـه قضـات نـاگزير از      تالش خود در نگارش صحيح قانون، دچا
باشند تا بتوانند نظر اصلي مقنن را احـراز كننـد. يكـي از مـواردي كـه       تفسير قانون مي

كند، استثنايي بودن موارد و مسـائلي اسـت كـه در قـانون      قضات را مجاز به اين امر مي
نون مجازات بيني گرديده است. از آنجا كه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قا پيش

اسالمي، به صورت يك قاعده پذيرفته شده است و چون اشخاص حقوقي قابليت انتساب 
گيري مسئوليت كيفري  اند، به جهت عدم وجود استثناء در شكل مسئوليت كيفري يافته
توان اصل كلي ممنوعيت تفسير موسع قـوانين كيفـري را جـاري     اشخاص حقوقي، نمي

، در مواجهه با موضـوعات اسـتثنايي اسـت كـه اصـل      ساخت و الزم است كه گفته شود
تفسير مضيق كيفري به ما اجازه نخواهـد داد تـا بـه گسـترش دامنـه قـوانين كيفـري        

  بپردازيم نه در موارد پذيرش يك موضوع به عنوان قاعده.
هرچند كه وضعيت حقوقي اشخاص حقوقي در حال تصفيه، در قوانين كيفري 

است و تكليف آنها، در صورتي كه اشخاص حقوقي به نام ايران به سكوت واگذاشته شده 
رسد  يا در راستاي منافع آنها مرتكب جرم شوند مشخص نگرديده است، اما به نظر نمي

آنچه كه به عنوان مسئوليت كيفري در اشخاص حقوقي پذيرفته شده است، مسئوليت 
مضيق  كيفري شخص حقوقي داراي شخصيت حقوقي تام و كامل باشد. اصل تفسير

قوانين كيفري، مانع از تفسير موسع و گسترش دامنه حقوق كيفري است و اين موضوع 

  
  .332، ص. 1382 دانش، گنج انتشارات ،سوم چاپ اول، جلد ،يعموم يجزا حقوق ،يمرتض ،يمحسن.  1
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تواند در تفسير متون كيفري كاربردي شود كه يك امر استثنايي براي ما  زماني مي
مبهم و مجمل باقي بماند. لذا در صورتي كه شخص حقيقي به نمايندگي از شخص 

راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود كه قابليت حقوقي در حال تصفيه، به نام يا در 
انتساب مسئوليت كيفري به شخص حقوقي را ايجاد كند، شخص حقوقي در حال 
تصفيه به جهت پذيرش مسئوليت كيفري آنها از سوي قانونگذار به عنوان يك قاهده، نه 

بيني شده در  توان مجازات پيش يك استثناء، مسئوليت كيفري خواهد داشت و مي
  نين كيفري را به آن تحميل نمود. قوا
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  گيري نتيجه
هــاي حقــوقي  در گذشــته، مســئوليت كيفــري اشــخاص حقــوقي در اكثــر نظــام

گذاران در انتساب مسئوليت كيفري بـه   بيني نشده بود و قانون كشورهاي مختلف، پيش
ايـن مسـئله بـه صـورت      آنها همواره دچار ترديد بودند. ابتداي ربع آخـر قـرن بيسـتم،   

هاي مختلف، تنها در محافل عملي جايگاه خود را پيدا كرده بود كه پس از آن به  نظريه
هـاي نظـري حقـوق كيفـري، مسـئوليت       موجب ضروريات اجتماعي و تحـول در بنيـان  

كيفري اشخاص حقوقي به عنوان فصلي جديد در كنـار ديگـر تأسيسـات حقـوقي وارد     
در اين ميان، مسـئوليت كيفـري اشـخاص حقـوقي در حـال      متون قانوني كشورها شد. 

گذار در خصوص سرنوشت نهايي آن، در ابهام  تصفيه، به جهت عدم تعيين تكليف قانون
توان گفت كه شخصيت حقوقي اشخاص حقـوقي در حـال تصـفيه     باقي مانده است. مي

د تفسـير  ديگر يك موضوع استثنايي و متزلزل نيست تا بتوان بر مبناي تكيـه بـر قواعـ   
متون قانوني به تحليل آنها و در نتيجه تالش براي زدودن مسـئوليت كيفـري از اعمـال    

شود، گام برداشت. عالوه بر  مجرمانه آنها كه از اعمال مجرمانه اشخاص حقيقي ناشي مي
اينها بقاي شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي، از زمان شروع تصفيه تا خاتمـه كامـل آن   

نافع مالي طلبكـاران و لـزوم انجـام برخـي اقـدامات در راسـتاي       صرفاً به دليل تأمين م
گيرد نه اينكه بقاي شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي در حـال   منفعت ديان صورت مي

شـده در   ذات و به موجب اصل باشد.  وجود برخي از تكاليف و وظايف مشخص تصفيه به
يفـري مـديران   قانون تجارت براي اشخاص حقوقي در حال تصـفيه و نيـز مسـئوليت ك   

كننده معرفي شود تا مانع مسئوليت  تواند به عنوان يك دليل قانع تصفيه، به تنهايي نمي
كيفري آنها باشد. در نهايت اصل تفسير مضيق قـوانين كيفـري و لـزوم بقـاي بـر قـدر       
متيقن در موارد استثنايي و سكوت قانون و همچنين ممنوعيت تفسير موسع و نگرانـي  

گذار مـوردي را بـه عنـوان     داخله حقوق كيفري در مواردي كه قانوناز گسترش دامنه م
دهـد، كـاربردي نخواهـد داشـت. لـذا       يك قاعده، نه يك استثناء، مورد پذيرش قرار مي

توان آن را مانعي براي انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در حال تصفيه  نمي
خص حقوقي در حـال تصـفيه،   دانست. بنابراين هرگاه شخص حقيقي به نمايندگي از ش

به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم شود، عالوه بـر مسـئوليت كيفـري اشـخاص     
توان شخص حقـوقي در حـال تصـفيه را داراي مسـئوليت كيفـري و قابـل        حقيقي، مي

  مجازات دانست.
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