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 پیشگفتار    
 در دیگر گامی ما تاکشور شد تصویب 1388 سال در سرانجام اي رایانه جرایم قانون
 با را ارتکابی جرایم قضات نیست الزم دیگر قانون این تصویب با. بردارد جرم ةپدید با مبارزه
 به ره آنها تالش این بسا چه. دهند تطبیق اي رایانه جرایم قانون تصویب از قبل قانونی مواد
. شد می بزهکاران برابر در جامعه و دیدگان بزه حقوق تباهی آن ۀنتیج و برد نمی جایی
 اي رایانه جرایم براي قانونی داراي ما کشور همینکه ولی دارد هایی کاستی قانون این اگرچه
 .دارد بزهکاران با همیشگیمبارزة  داستان ةآیند به امیدواري بسی جاي است، شده

 مسئولیت یعنی کیفري حقوق مباحث برانگیزترین بحث از یکی به قانون این ششم فصل
 کاملتر قبلی قوانین با مقایسه در گفت توان می که شود می مربوط حقوقی اشخاص کیفري
 مهمترین حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت گوناگون زوایاي کردن روشن. است شده نگاشته
 تالش آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، ةنگارند و است بوده تحقیقی کار این هدف
 .بیاورد کاغذ روي بر را مطالب آن تفسیر و قانون بر تکیه تا با کرده

اي  رایانه جرایم قانون در حقوقی اشخاص کیفري مسئولیت قتحقّ شرایط نخست درگفتار
 قبال در حقوقی اشخاص مجازات در گفتارهاي بعدي به ترتیب. مورد بررسی قرار گرفته است

، قوانین دیگري که در آنها اي رایانه جرایم قانون در جرم تکرار اي، رایانه جرایم ارتکاب
 بینی پیش فواید نهایت در براي اشخاص حقوقی مسئولیت کیفري پیش بینی شده است و

 . است گرفته قرار بررسی مورد حقوقی اشخاص براي کیفري مسئولیت
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 ی حقوق اشخاصي فریک مسئولیت تحقّق طیشرا -گفتارنخست

 رای طیشرای حقوق اشخاصي فریک مسئولیت تحقّقي برا قانون جرایم رایانه اي 19 ماده
 :ردیگی م قراری بررس مورد ریز در رکرده کهمقرّ

ی زمان تنهای حقوق اشخاص 19 ماده به توجه با -باشدي ا انهیرای ارتکاب جرم نوع. 1
 . باشدي ا انهیرا جرم کی یارتکاب جرم که دارندي فریک مسئولیت

 دستور با که باشدی کس ایوی حقوق شخص کارمند ای ریمد جرم مرتکب .2
 فعالیتباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از  شده جرم مرتکبی حقوق شخص ریمد

جداگانه این موارد به طور  -شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد
 :مورد بررسی قرار می گیرند

 کندکهی م فیتعری کس را ریمد 19ماده 1 ةتبصر -مرتکب جرم مدیر باشد. 1-2
در ابتدا الزم است  .دارد رای حقوق شخص بر نظارت ای وی ندگینما اي یریگ میتصم اریاخت

 چرا که ،کرد می استفاده »شخصی« ةاز واژ »کسی« ةواژ جاي به مقنّن بود بهتر گفته شود؛
مجامع عمومی و  ي دیگر مطابق این تعریفاز سو 1.باشند مدیر نیز می توانند حقوقی اشخاص

 . بازرسان شرکت سهامی نیز مدیرمحسوب می شوند

مطلب قابل ذکر این است که اگر اشخاص تصمیم گیرنده، بیش از یکی باشند،در صورتی 
، انجام جرم از سوي یکی از آنها براي که هر یک به تنهایی اختیار تصمیم گیري داشته باشند

موجب مقرّرات حاکم بر  ولی اگر به. کیفري شخص حقوقی کافی است مسئولیت تحقّق
در این صورت اعضاگرفته شود، اکثریتالزم باشدکه تصمیمات به اتفاق یا شخص حقوقی 

ید آن تعداد باچه کسی یا چه کسانی باید جرم را انجام دهند؟ یک تفسیر آن است که جرم را 

                                                        
 .1347 مصوب تجارت قانون اصالحی الیحۀ 110 ماده. 1
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اشخاصی که رأي موافق آنها براي اتخاذ تصمیم در سازمان شخص حقوقی کافی است، با 
زیرا یک نفراختیار تصمیم گیري ندارد و اجتماع مدیران است که . مشارکت هم انجام دهند

جرم، بایدمطابق قواعد عام جزایی،  از سوي دیگر مباشرین. می توانند تصمیم گیري کنند
کیفري شناخته شوند؛ براي مثال مستی یکی از اعضا در هنگام ارتکاب جرم،  مسئولیتداراي 

تعداد اشخاص شرکت به شرطی که فقدان او (مفهوم مشارکت در جرم خواهد شد تحقّقمانع 
کمتر  ،کننده در جرم را از تعداد اشخاصی که رأي موافق آنها براي تصمیم گیري کافی است

اشخاص حقوقی  ولی راه را براي سؤاستفادة خواهد بود، متّهمبه نفع  این تفسیر گرچه. )نماید
اعضاي هیئت مدیره با ارتکاب جرم موافق باشند وتنها  ۀبازخواهد کرد؛ براي مثال اگر هم

قابل مجازات نیست، در  19مادهیکی از آنها جرم را انجام دهد، شخص حقوقی طبق هیچ بند 
از .وقی براي تحمل مجازات تردیدي نخواهد کردحالیکه هیچ کس در شایستگی شخص حق

سوي دیگر این راه حل در مواردي کاربرد دارد که تعداد اعضاي تصمیم گیرنده کم باشدتا 
ولی در مواردي که تعداد اعضا زیاد است؛ براي .بتوانند با مشارکت هم جرم را انجام دهند

مام سهامداران با مشارکت هم جرم را مثال مجامع عمومی سهامداران، تصور اینکه اکثریت یا ت
در اینجا نمی توان تصور کردکه هیئت مدیره بتواند به شخصی . انجام دهند مشکل است

نمایندگی دهد تا جرمی را به نام و حساب هیئت مدیره انجام دهد وآثار جرم دامنگیر هیئت 
رتکاب جرم یک زیرا اعطاي نمایندگی براي اعمال حقوقی است، در حالیکه ا. مدیره شود

از طرفی آثار جرم دامنگیر نماینده نیز می شودکه این برخالف قواعد .واقعه حقوقی است
اگر هیئت مدیره به یکی از اعضاي خود دستور ارتکاب جرمی را بدهد،  حتّی.نمایندگی است

ولی اگر هیئت . خواهد بود» ج«قرار نمی گیرد، بلکه مشمول بند » الف«باز عمل مشمول بند
حاکم بر شخص حقوقی اختیار داشته باشد که اختیار تصمیم گیري  مقرّراتره به موجب مدی

 تحقّقرا به یک نفر واگذار کند، در این صورت ارتکاب جرم توسط آن شخص براي 
 .کیفري شخص حقوقی کافی است مسئولیت
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منصرف به موردي است که تنها یک شخص در سازمان  مادهاز سوي دیگر می توان گفت 
شخص حقوقی داراي اختیار تصمیم گیري است و یا اگر به بیش از یک تن اختیار تصمیم 

ولی اگر تصمیمات باید . گیري داده شده است هر کدام به تنهایی اختیار تصمیم گیري دارند
به اتفاق یا اکثریت اعضا گرفته شود، ارتکاب جرم از سوي هریک از اعضا براي تحقّق 

اشکال این تفسیر همان طور که گفته شد این . قوقی کافی استمسئولیت کیفري شخص ح
است که یک نفر اختیار تصمیم گیري ندارد و اجتماع اعضاست که اختیار تصمیم گیري 

 .دارند

باید آن تعداد اشخاصی که رأي تفسیر سوم این است که در مورد مجامع عمومی جرم را 
مشارکت هم انجام قوقی کافی است، با موافق آنها براي اتخاذ تصمیم در سازمان شخص ح

انجام جرم از سوي هر  )رکن اداره کننده (  دهند؛ ولی در مورد هیئت مدیره به معناي اخص
 .یک از اعضا کافی است

د، ارتکاب جرم از سوي یکی ناگر بیش از یک نفر باش حتّیدر مورد ناظر شخص حقوقی، 
کیفري شخص حقوقی کافی است،زیرا در نظارت بحث رأي  مسئولیت تحقّقاز آنها براي 
ۀ نظارت برعهدةاگروظیف حتّیت در تصمیم گیري مطرح نمی شود، بنابراین گیري و اکثری 

 .چندین شخص باشد، باز هم به هر یک از آنها عنوان ناظر اطالق می شود

تنهایی اختیار  هر یک از نمایندگان به اگر در صورتی که نماینده بیش از یک نفرباشد،
کیفري  مسئولیت تحقّقنمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوي یکی از نمایندگان، براي 

الزم  ،اگر هیچ کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند ولی. شخص حقوقی کافی است
 .نمایندگان انجام شود است جرم به مباشرت همۀ

شخص حقوقی وقتی از  19ماده» ب«بند  مطابق -مرتکب جرم کارمند باشد. 2-2
کیفري می یابد که کارمند جرم را در اثر عدم  مسئولیتارتکاب جرم توسط کارمند خود 
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پرسشی که ممکن است مطرح  .نظارت مدیر شخص حقوقی و یا با اطّالع او انجام داده باشد
که عالوه بر آگاهی شود این است که آیا صرف اطّالع مدیر از ارتکاب جرم کافی است یا این

از ارتکاب جرم، الزم است از ارتکاب جرم نیزرضایت داشته است؟ فرض کنید آبدارچی 
شرکت به مدیرشرکت اطّالع می دهدکارمندي در حال تخریب داده هاي شرکت رقیب 
است، مدیر براي جلوگیري از ارتکاب جرم به اتاق کارمند مزبور می رود و بعد از بحث و 

یزیکی با کارمند، توسط ضربه اي که کارمند به سر او وارد می کند، بیهوش جدل ودرگیري ف
می شود ودر نهایت،کارمند جرم را به پایان می رساند؛ حال آیا به صرف اطّالع مدیر از 

به  19مادهظاهر کیفري دانست؟  مسئولیتارتکاب جرم می توان شخص حقوقی را داراي 
، پرسش باال را با مادهو تفسیر منطقی  متّهمفسیر به نفع پرسش فوق پاسخ مثبت می دهد؛ اما ت

این بوده که مدیر شخص حقوقی » ب«توضیح آنکه دلیل وضع بند . پاسخ منفی روبرو می کند
وکارمندان شخص حقوقی با خیالی آسوده به سراغ  در صورت آگاهی مانع ارتکاب جرم شود

ی هستندوتقصیرآنها تقصیر شخص از طرفی مدیران  نمایندگان شخص حقوق. جرم نروند
حقوقی محسوب می شود؛در حالیکه در اینجا شخص حقوقی تقصیري مرتکب نشده است؛ 

آیا در این صورت می توان مدیري که در جلوگیري .چون مدیران تقصیري مرتکب نشده اند
از ارتکاب جرم ناتوان بوده را به صرف آگاهی از ارتکاب جرم مقصر دانست و شخص 

بنابراین الزم است ثابت شود که مدیر از ارتکاب جرم رضایت داشته . ا مجازات کردحقوقی ر
 . است

کرد این است که اگر مدیري بداندکارمندي درحال ارتکاب  توجهمطلبی که باید به آن 
جرم است ولی نداند نوع جرم چیست یا اینکه کارمندي به مدیر اطّالع دهدکه قصد ارتکاب 

دارد بدون اینکه نوع جرم را بیان کند، با جمع بودن سایر شرایط، شخص جرمی رایانه اي را 
زیرا در اینجا عدم اقدام مدیردر کسب آگاهی از نوع جرم به . کیفري دارد مسئولیتحقوقی 

حال اگر کارمند به مدیر اطّالع دهد که . معنی رضایت او به ارتکاب مطلق جرم بوده است
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رکتی را تخریب کند ولی کارمند جرم جعل را انجام دهد، براي مثال قصد دارد داده هاي ش
کیفري خواهد داشت؟همان طور که گفته شد بستگی به این امر  مسئولیتآیا شخص حقوقی 

دارد که آیا عدم اقدام مدیردرآگاهی از نوع جرم به معنی رضایت او به مطلق جرم بوده است 
ارمند به حدي بوده است که عدم اقدام او را یا خیر؟ در این مثال اگر اعتماد مدیر به گفته ک

از سوي دیگر مدیر از ارتکاب جرم . نخواهد داشت مسئولیتشخص حقوقی  ،توجیه کند
جعل بی اطّالع بوده است و جرم تخریب داده نیز به وقوع نپیوسته تا بتوان گفت مدیر از جرم 

 . تخریب اطّالع داشته است

مدیراین است که این عدم نظارت باید ناشی از یک  مطلب قابل ذکر در مورد عدم نظارت
هایت عدم نظارت ناظررا به عنوان تقصیر ناظر و در ن مقنّنتوضیح آنکه .ه باشددلیل غیر موج

هی داشته حال اگر ناظر براي عدم نظارت خود دلیل موج. تقصیر شخص حقوقی دانسته است 
که وظیفه  »الف«کنید شخص  باشد، آیا می توان گفت تقصیري مرتکب شده است؟فرض

کارمندان بخش معینی نظارت کند در اثر تصادف رانندگی بیهوش شده و چند روزي داشته بر
شرکت مرتکب جرمی  انکارمندیکی از این عدم نظارت، ت باقی بماند؛در نتیجۀدر این وضعی

 ست؟در این صورت آیا می توان گفت که ناظر در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده ا. شود

 حاکم بر شخص حقوقی مشخص مقرّراتبه  توجهناظر با نظارت دیگرمحدودةاز سوي  
کارمندان  بر نظارت به موظف حال همه در رای حقوق توان ناظرشخصی نم می شود و

اطّالع ناظر شرکت   بدوني کار ساعات از خارج در شرکتی کارمند اگر مثالي برا. دانست
 کند، بیتخر را بیرق شرکتي ها داده است، آن عضو کهی شرکت به رساندن سود قصد به
 خارج کارمند بر نظارت ناظر ۀطیح از رایدارد، زي فریک مسئولیت شرکت گفت توانی نم

 از خارج در اگر حتّی توسط کارمند با خبر باشد، از ارتکاب جرم ناظر شرکت اگری ول. است
  .داشتخواهد ي فریک مسئولیتی حقوق شخص باشد،ي کار ساعات
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آنچه الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که اطّالع هر یک از ارکان تصمیم 
گیرنده، نظارت کننده ونماینده از ارتکاب جرم کافی است و لی عدم نظارت شخصی مالك 

  .است که به موجب مقرّرات حاکم بر شخص حقوقی این وظیفه را داشته باشد

پرسشی که ممکن است مطرح شود این  -ابدجرم با دستور مدیر ارتکاب ی. 3-2
نیز سمت مدیریت » ب« در سازمان شخص حقوقی» الف« است که اگر مدیر شخص حقوقی

دهد تا » ب«و دستور ارتکاب جرمی را به یکی از کارکنان شخص حقوقی 2را داشته باشد
 قتحقّانجام دهد،آیا در صورت » الف«جرمی را به نام ودر راستاي منافع شخص حقوقی 

این برداشت را به  19ماده» ج«مسئولیت کیفري دارد؟ ظاهر بند» الف«جرم،شخص حقوقی 
زیرا علت  .به پرسش باال پاسخ منفی می دهد این بند وضع ۀذهن متبادر می کند، اما فلسف

مدیر از اختیار صدور دستوري است که شخص حقوقی  ةوضع این بند جلوگیري از سؤاستفاد
از اختیارات صدور دستوري » ب«و» الف«به او اعطاکرده،در حالیکه مدیر اشخاص حقوقی 

به او اعطا کرده سؤاستفاده نکرده است، ازاینرو عادالنه نیست که » الف«که شخص حقوقی 
نتیجه گرفت که انجام  بدین ترتیب می توان این چنین.مجازات شود» الف«شخص حقوقی 

حاکم بر شخص حقوقی، اختیار  مقرّراتدستور باید شخصی باشد که مدیر به موجب  ةدهند
پس اگر مدیر شرکتی به مستخدم منزل خود دستور انجام .صدور دستور به او را داشته باشد

چون خواهد داشت؛کیفري ن مسئولیت ،جرمی را بدهد، شرکتی که مدیر عضو آن است
حاکم بر شرکت به  مقرّراتکه مدیربراي صدور دستور به مستخدم دارد، به موجب  اختیاري

  . مدیر داده نشده است

 جرم ارتکاب دستور ریمد اگر که است نیا شودی م مطرح پرسش دیگري که ممکن است
 دهد، انجام راي گرید جرم دهدی م انجام را ریمد دستور کهی کسی ول کند صادر رای خاص
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 توانی نم ،متّهم نفع به ریتفس بر عالوه داشت؟ خواهدي فریک مسئولیتی حقوق شخص ایآ
 ریمد دستور با ،یارتکاب عمل تیماه در واقع ؛است ریمد دستور گرفته انجام کهی جرم گفت

 ریمد دستور مرتکب واقع در. است گرفته انجام ریمد دستور با جرم گفت بتوان تا ستینی کی
البته بایداحراز شود اعتماد مدیر به مأمور به اندازه اي بوده است که عدم  .است نداده انجام را

  دهدی م انجام را جرم کهی کس نکهیا مگر. نظارت مدیر را بر روند ارتکاب جرم توجیه کند
با جمع بودن سایر شرایط  صورت نیا در که باشدی حقوق شخص سازمان دري گرید ریمد

همان جرمی ابراین شرط دوم این است که مأموربن .شد خواهد 19 ماده »الف«بند مشمول عمل
ولی اگر مدیر دستور ارتکاب مطلق جرم را . را انجام دهدکه موضوع دستور مدیر بوده است

کیفري خواهد  مسئولیتداده باشد، در این صورت با جمع بودن سایر شرایط، شخص حقوقی 
د قرار گیرد به شرطی که انجام دهنده نیز می توان» ب«از سوي دیگر عمل مشول بند. داشت

دستورکارمند باشد؛ زیرا هرکس که دستور ارتکاب جرمی را می دهد از ارتکاب آن نیز 
 .دراطّالع دا

شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته  فعالیتتمام یا بخشی از . 4-2
این است که منظور قانون گذار این بوده که » د«تنها مطلب قابل ذکر در مورد این بند  -باشد

ت، موضوع شخص حقوقی با رعایت شرایط قانونی بوجود آمده است و بعد از کسب شخصی
زیرابه موجب قانون مدنی جهت قرارداد  .خود را به ارتکاب جرم اختصاص داده باشد فعالیت

حقوقی با هدف ارتکاب  شخصیتابراین قراردادي که موضوع آن ایجاد بن 3باید مشروع باشد،
 .ی بوجود نخواهد آمدشخصیتجرم باشد باطل است و در نتیجه 

 انهیرا میجرا قانون 19 ماده به توجه با -ابدی ارتکابی حقوق شخص نام به جرم .3
ست؟ آیا یچ عبارت نیا از مقنّن منظور اما .ابدی ارتکابی حقوق شخص نام به دیبا جرمي ا
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 -به نام شخص حقوقی انجام میمدیر یا کارمند باید هنگام ارتکاب جرم اعالم کندکه جرم را 
جرم در پرتو حمایت هاي شخص  به نظر نگارنده منظور قانون گذار این بوده است که! دهد؟

  . حقوقی ارتکاب یافته باشد

-ابدی ارتکابی حقوق شخص) ي معنو اي یماد( منافعي راستا در جرم .4
. دهد انجامی حقوق شخص به رساندن سود قصد به را جرم دیبای حقوق شخص کارمند ای ریمد

ي برا جرم ارتکاب با که باشد راداشته نیا قصد دیبا هم کارمند ای ریمد که است گفتن به الزم
 بهي سود داده نیا بیتخر با هم و شود بیتخري ا انهیراي ها داده 8 ماده موضوع جرم مثال

 قصد ایآ اما. دارد جزء دو نجایا در کارمند ای ریمد خاص تیسؤنی عنی. برسدی حقوق شخص
 چند هر استی کافی حقوق شخصي فریک مسئولیت تحقّقي برا کارمند ای ریمد رساندن سود
 ارتکاب با کارمند ای ریمد که است الزم ای نرسدی حقوق شخص بهي سود چیه جرم نیا از

را به ذهن  نخست برداشت 19 ماده ظاهر  باشد؟ کردهی حقوق شخص دیعا راي سود جرم
 ریتفس دارد، جزا حقوق در برتری گاهیجا که متّهم نفع به ریتفس بر عالوهی ول کند، میمتبادر
ی لیدال نیمهمتر ازی کی آنکه حیتوض. کندی م تیتقو را دوم برداشت 20و19 موادی منطق
 ازی حقوق اشخاص که است نیا گرفته نظر در مجازاتی حقوق اشخاصي برا مقنّن که

. بدهند را نامشروع منفعت کسب نیا تاوان است الزم رو نیا از اند، برده سود جرم ارتکاب
 چیه کهیدرحال اند داشته رای حقوق شخص به رساندن سود قصد کارمند ای ریمد اگر حال
. شوند مجازاتی حقوق اشخاص که است عادالنه ایاست،آ دهینرسی حقوق شخص بهي سود
 برداشت رشیپذ به تواندی م زین 20ماده در» جرم ارتکاب از حاصله درآمد« عبارتی طرف از

 ای ریمد اگر که است نیا ردیگ قرار توجه مورد است الزم کهي ا نکته. کند کمک دوم
 ای یقیحق شخص از اعم( يگرید ای خود به رساندن سود قصد به هم راي ا انهیرا جرم کارمند
 شخص باز دهد، انجام دارد را کارمند ای ریمد سمت آن در کهی حقوق شخص وهم) ی حقوق
 .داشت خواهدي فریک مسئولیتی حقوق
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 دیبا راي ا انهیرا جرم کارمند ای ریمد که نیا به توجهبا -جرم ارتکابی عمدي باشد. 5
 آني برا تنهای حقوق اشخاص نیبنابرا دهند، انجامی حقوق شخص به رساندن سود قصد به

 عمدي رو از کارمند ای ریمد که داشت خواهندي فریک مسئولیتي ا انهیرا میجرا از دسته
وجود ندارد، ) سؤنیت خاص( عمدي،قصد تحقّق نتیجهزیرا در جرایم غیر .باشد داده انجام
 نبود به توجه با ابدی ارتکاب کارمند ای ریمدی اطیاحتی ب ای یمباالتی ب اثر در جرم اگر نیبنابرا
 ازی حقوق شخص و است مسئول کارمند ای ریمد تنها ،یحقوق شخص به رساندن سود قصد

 دراثر کهی دسترس خدمات دهندگان ارائه  21 ماده در مثالي برا. استي مبري فریک مسئولیت
ي فریک مسئولیتي دارا اند، شده ماده نیا موضوع جرم مرتکبی اطیاحتی ب ای یمباالتی ب

 شخص کارمند ای ریمدي برا تنها مجازات نیا ؛شد گفته آنچه به  توجهبای ول ؛اند شده شناخته
 .استی حقوق
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 يا انهیرا میجرا قانون دری حقوق اشخاص مجازات -گفتاردوم

 به توجهبا 19 ماده موضوعی حقوق اشخاصي ا انهیرا میجرا قانون 20 ماده موجب به
 بر عالوه جرم، ارتکاب از حاصله جینتا و درآمد زانیم ،یارتکاب جرم واحوال واوضاع طیشرا
 : شوندی م رمحکومیز بیترت بهی ارتکاب جرمي نقدي برابرحداکثرجزا شش تا سه

 موقتی لیباشد،تعط حبس سال پنج تا جرم آن حبس حداکثرمجازات چنانچه -الف
 کیازی حقوق شخص موقتی لیتعط تکرارجرم، ودرصورت ماه نه تا کیازی حقوق شخص

 .سال پنج تا

   موقتی لیباشد،تعط حبس سال پنج از شیب جرم آن حبس حداکثرمجازات چناچه -ب      
.                                                                 شد خواهد منحلی حقوق شخص تکرارجرم، ودرصورت سال سه تا کیازی حقوق شخص

 شخص مجازات زانیم که است نیا شود دگفتهیبا ماده نیا درمورد کهی مطلب نینخست      
 ومالك شودی م نییتعي ا انهیرا میجرا درقانون جرم آن حداکثرمجازات به توجهبای حقوق

 شیبی حقوق شخص مجازات زانیم شهیهم گرید ازطرف. ستین اکارمندی ریمد مجازات زانیم
ي جزا به تنها کارمند ای ریمد است ممکن نکهیا گرید.است کارمند ای ریمد مجازات زانیازم
 به وهمي نقدي جزا به هم درهرصورتی حقوق شخصی ول شوند؛ محکوم حبس اي ینقد
 تنها ای)11 ماده(حبس تنها جرم آن مجازات نکهیا مگر شد، خواهد محکوم انحالل ای یلیتعط
 تنهای حقوق شخص مجازات قاعدتاً صورت نیا در که باشد،) 14 ماده 2 ةتبصر(ي نقدي جزا
 .بود خواهدی لیتعط اي ینقدي جزا
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 در قانون جرایم رایانه اي جرم تکرار -گفتارسوم

 خاطر به شخص که استی حالت جرم تکرار ،یاسالم مجازات قانون 48 ماده به توجه با
 شده مجازات و محکوم صالح دادگاه توسط بازدارنده  ای و ریتعز قابلی جرم ارتکاب

 ۀنشان تواندی م که تیوضع نیا در. دهد انجام را ریتعز قابلی جرم اًمجدد شخص باشدوهمان
 مجرم، در خطرناك حالتیی شناسا صورت در تواندی م دادگاه باشد، مجرمی خطرناک
 قانون 20 مواد از استفاده با گفتار نیا ۀادام در. کند دیتشد را بازدارنده ای يریتعز مجازات

 .شد خواهدی  بررس جرم تکرار قواعدی اسالم مجازات قانون 48 ماده وي ا انهیرا میجرا

مشخص شود که جرایم رایانه اي،جزو جرایم  الزم است بررسی قواعد تکرار جرم از شیپ
مجازاتهاي . قابل تعزیر هستند یا باید آنها را در گروه جرایم با مجازات بازدارنده قرار داد

جرایم حکومتی . هایی هستند که براي جرایم حکومتی وضع شده اندمجازات « بازدارنده
شرعی داشته باشند  ۀجرایمی هستند که براي نظم جامعه پیش بینی شده اند بدون آنکه سابق

 مانندي ا انهیرا میجرا نکهیا به توجه با. 4»شرعی ندارد ۀمانند عبور غیر مجاز از مرز که سابق
داراي سابقه در شرع هستند،پس در گروه جرایم بازدارنده قرار ... مجاز و ریغ شنود ،یجاسوس

ممکن است ایراد شود که براي مثال تخریب داده رایانه اي متعلق به دیگري . نمی گیرند
پاسخ به این . شرعی نیست، زیرا چند سالی نیست که از اختراع رایانه گذشته است ۀداراي سابق

ایم رایانه اي، رایانه وسیله ارتکاب جرم است و پرسش در این نکته نهفته است که در جر
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از سوي . جرم را در این مثال که تخریب مال متعلق به دیگري است، تغییر نمی دهد ماهیت
  5.قانون جرایم رایانه اي نیز بر این امر داللت دارد 55مادهدیگر 

 نیبنابرا ؛استی بلق جرم همان دوم ۀمرتب دری ارتکاب جرم 20 ماده در نکهیا به توجه با 
 گریدي سو از. است داده قراریی شناسا مورد را خاص جرم تکرار تنها ماده نیا در مقنّن
 جرم مجازات که است اعمال قابلی زمان تنها 20ماده  در جرم تکرار خاطر به مجازات دیتشد
 نیبنابرا است اول جرم همان دوم جرم  رایز؛باشد حبس تنها اي ینقدي جزا و حبسي ا انهیرا
 رایز ؛باشدی لیتعط دیتشد صورت در استي نقدي جزا تنها که رای جرم مجازات نداردی معن
 شیافزای معن به مجازات دیتشد واقع در.  میکنی م دیتشد را جرم مجازات جرم تکرار در ما

ی بررسي برا نیبنابرا. شود داده رییتغ مجازات نوع نیا نه است جرم مجازات تیفیک و مقدار
، استي نقدي جزا تنها آنهای قانون مجازات کهي ا انهیرا میجرا از دسته نآ خاص جرم تکرار

دردو  گفتار نیا ۀادام حاتیتوض نیا با. کرد مراجعهی اسالم مجازات قانون 48ماده به دیبا
 :شد خواهدی بررس بخش

 حبس همراه بهي نقدي جزا ای و حبس آنها مجازات کهي ا انهیرا میجرا.1
 بر عالوه مجازات دیتشد که است نیا شود گفته است الزم کهی مطلب نینخست -است

 صورت هر در که است) ی ارتکاب جرمي نقدي جزا حداکثر برابر شش تا سه( ی ثابت مجازات
 کهی حقوق عضوشخص سمت ستین الزم گریدي سو از. شودی م لیتحمی حقوق شخص بر
 دو هر در است، شده جرم مرتکبی حقوق شخص منافعي راستا در وی حقوق شخص نام به

 شود، جرم مرتکبی حقوق شخص ریمد نخست بار در است ممکن نیبنابرا.  باشدی کی مرتبه
 مرتبه دو هر در است ممکن حتّی. باشد جرم مرتکبی حقوق شخص کارمند دوم بار دری ول

                                                        
 قـانون )  782(  تـا )  729(  مـواد  عنـوان  بـه )  اي رایانـه  جـرایم  قانون(  قانون این)  54(  تا)  1(  مواد شماره -55ماده. 5

 اسـالمی  مجازات قانون)  729(  ماده شماره و منظور اي رایانه جرایم فصل عنوان با)  تعزیرات بخش(  اسالمی مجازات
 .گردد اصالح)  783(  شماره به
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 ۀمرتب در است ممکن. نباشدی کی آنها تیهوی ول شوند جرم مرتکبی حقوق شخص رانیمد
 را جرم شرکتي ها شعبه ازی کی دوم ۀمرتب دری ول باشد جرم مرتکب مادر شرکت نخست
 توسط جرم تکرار صورت دري ا انهیرا میجرا قانون 20ماده به توجه با نکهیا گرید. دهد انجام

 قانون 43 ماده در جرم تکرار خالف بر. استی الزام آنها مجازات دیتشدی حقوق اشخاص
 میجرا قانون در شود،ی م مجازات دیتشد در ریمخ دادگاه جرم تکرار با کهی اسالم مجازات

 جرم تکرار صورت در را) ی لیتعط تنها( یحقوق شخص مجازات است ملزم دادگاهي ا انهیرا
 .کند دیتشد

بخش در آنچه -استي نقدي جزا تنها آنها مجازات کهي ا انهیرا میجرا .2     
 دادگاه که با تکرار جرم، تفاوت نیا با است صادق زین میجرا از نوع نیا در شد گفتهنخست 

 . است مختار مجازات دیتشد در
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 قوانین دیگر ت کیفري اشخاص حقوقی درمسئولی –گفتارچهارم 

اگرچه کشور ما داراي سابقه طوالنی در پذیرش مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی 
در . است؛ ولی لزوم پیش بینی موادي عام در قانون مجازات اسالمی، امري غیر قابل انکاراست
آورده ؛این گفتار اهم قوانینی که در آنها براي اشخاص حقوقی مجازات پیش بینی شده است

 :شده است 

 ها وصورتحساب اسناد درهرگونه -13/2/1311 مصوبقانون تجارت  201ماده. 1 
 به قانون نیمذکوردراي شرکتها ازطرفی چاپ صورت به که رهیوغ اتیونشر واعالنات

 تمام اگر و ذکرگردد حاًیدصریبا شرکت ۀیسرما شود،ی صادرمی تعاوني شرکتهاي استثنا
 شرکت -شود نیمع حاًیصر دیزباین شده پرداخت کهی قسمت باشد، نشده پرداخت هیسرما

 .خواهدشد محکوم الیر هزار سه تا ستیدو ازي نقدي جزا به تخلّفم

 دارند، تجارت به اشتغال رانیدرا ندهینما ای شعبه ۀلیوس به زکهینی خارجي شرکتها -تبصره
 ماده نیا مقرّرات مشمول رانیدرا خود اتیونشر واعالنات صورتحسابها و اسناد درمورد
 . بود خواهند

 وجـود  فعالً که یرانیا هرشرکت -13/2/1311مصوب تجارت قانون 220 ماده .2 

 از ییکـ  صـورت  بـه  را خـود  یتجـارت  امـور  بـه  اشـتغال  بـا  و شـود  لیتشـک  هیـ آت در یـا  داشته

 د،یننما عمل شرکت آن به مربوط راتمقرّ مطابق و اوردهین در قانون نیدرا مذکور يشرکتها

ی مـ  اجـرا  آن مـورد  در یتضـامن  يشـرکتها  بـه  راجـع  احکام و شده محسوب یتضامن شرکت
 قـانون  طبق بر که یخارج شرکت هر و قانون نیمذکوردرا یرانیای تجارت شرکت هر .گردد

ــت ــرکتها ثب ــرداد مصــوب ش ــاه خ ــ 1310م ــه فمکلّ ــت ب ــت، ثب ــبا اس ــدرکل دی ۀی 

 تحت در دکهینما حیتصر رانیدرا خود یچاپ یا یخطّ اتیونشر اسنادوصورتحسابهاواعالنات

 خواهـد  الیر دوهزار تا ستیازدو ينقد يجزا به محکوم اوالّ دهیرس ثبت به رانیدرا نمره چه
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 شـده مقرّر ثبت عدمي برا شرکتها ثبت درقانون که است یبرمجازات عالوه مجازات این –شد

 6. ]است[

 قانون متمم 21 اصل استناد به که احزابی اموال ضبط به راجع قانون. 3

 هر به متعلق اموال – واحده ماده -1/4/1328مصوب است گردیده منحل اساسی

 5 و3و 2 و 1 مواد مشمول ازانحاء هرنحویا به که تیجمعی ۀشعب یا جمعیت یا دسته یا حزب
 اساسی قانون متمم 21 اصل استناد به دولت وازطرف بوده 1310 ماه خرداد  بمصو قانون

 مصرف به اموال خود یا ازفروش حاصل قیمت و گردد می ضبط شود می یا شده منحل

 ...رسید خواهد انیمجی ابتدای تعلیمات

 6 ماده دستور آن در که مطبوعاتی -8/5/1334 مصوب مطبوعات قانون 27 ماده.4
 یا چاپخانه نام که صورتی در و دنشو می محکوم ریال هزار سه تا یک از باشد، نشده مراعات
 ماه 6 تا 2 مجازات به مرتکب باشد، شده چاپ واقع برخالف 6 ماده در مذکور  نامهاي سایر
 .شود می محکوم تأدیبی حبس
 قانون دراین مندرجه ازجهات جهتی به که اي مجله و روزنامه امتیاز دارندگان -تبصره      

 درصورت و کنند نگارمعرفی روزنامه  را خود عنوان هیچ به ندارند باشد،حق لغوشده امتیازآنها
 .خواهندشد محکوم ماه 6 تا 2 از تأدیبی حبس به تخلّف

 موادخوردنی و دارویی و پزشکی امور مقرّرات به مربوط قانون 4ماده. 5
 کاياتّ به آن یامورفنّ که ودارویی پزشکی مؤسسۀهر -29/3/1334 مصوبوآشامیدنی 

 بهداري  وزارت شود،ازطرف اداره فاقدصالحیت افراد توسط ذیصالحیت اشخاص ۀپروان
 افتتاح حق دوسال تا دفعه هر بعد دفعات وبراي سال تایک باراول براي پروانه وصاحب تعطیل
سه دآنمجدبه صالحیت فاقد اشخاص یا وشخص داشت نخواهد  دیگري نام به یحتّ را مؤس 

 .شد خواهند محکوم 3 مادهمذکوردر مجازات
                                                        

 .نیست درست که نشده آورده »است« واژه رسمی، روزنامه متن در.6
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 وسیله که اي مؤسسههر -12/2/1339 مصوب تأمینی اقدامات قانون 15 ماده. 6 
ه موادمخدر یا قاچاق اجناس فروش درآنها که مؤسساتی گردد،ازقبیل جرم ارتکاب براي اي
 که مؤسساتی یا آید، عمل به است، یاکشاورزي طبی احتیاجات براي  ازآنچه غیر اتسمی یا

 حکم درضمن که دستوردادگاه به هستند، تعفّ منافی اعمال براي وسایل تسهیل موجب
 اشخاصی یا محکوم مؤسسۀ بستن حکم بعدازقطعیت.دشدنخواه شود،بسته می داده مجازات

 به درآنجا توانند نمی است، هرنحوواگذارگردیده به آنها به محکوم ازطرف محل که
 نقدي جزاي به تمحکومی موجب حکم ازاین فتخلّ.ورزند اشتغال قبلی یاصنعت بازرگانی

 .بود خواهد مؤسسهدمجد وبستن ریال هزار صد تا ریال هزار ازده

 که درصورتی -28/2/1345 مصوب مستقیم هاي مالیات قانون 201 ماده. 7
 192 مواد اجراي از دارند، خود نزد ازمتوفی مالی که واشخاصی بانکهاوشرکتهاومؤسسات

 به نسبت اثور با بوده نزدآنها که مالی ارزش معادل تا براینکه  عالوه نمایند، تخلّف195و
 مشمول دارند، تضامنی تمسئولی آنان به قمتعلّ دیرکرد زیان و وجرائم مالیات پرداخت

 .بود خواهند مال قیمت درصد پنج معادل اي جریمه 

 پست وزارت پستی ومرسوالت محموالت ومبادلۀ ونقل حمل قانون 2 ماده. 8
 وبار ونقل حمل خصوصی وشرکتهاي مؤسسات توسط وتلفن وتلگراف
 چنانچه خصوصی، ونقل حمل وشرکتهاي ازمؤسسات هریک -15/9/1345مصوبومسافر

 پس نمایند، خودداري پستی ومرسوالت محموالت ۀومبادل ازحمل قرارداد ازعقد پس
 سه تا ازیک پروانه توقیف به ،تخلّف احراز و مربوطه قضایی مراجع به واحدپستی ازشکایت

 نظارت و دستور به آن مدلول بوده، پژوهش غیرقابل و قطعی رأي این.شود می محکوم ماه
 کشوراجرا ترابري هماهنگی عالی شوراي ۀودبیرخان انتظامی مراجع توسط محل دادسراي
 .شد خواهد
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اجراي مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند،  ةچنانچه شرکتهاي پیمانکارازنحو –تبصره 
وزارت پست وتلگراف وتلفن  توانندشکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند، می

مأموران  تخلّفموظف است دراسرع وقت به آن گونه شکایات رسیدگی ودرصورت احراز
 .دمربوطه اقدام نمای مقرّراتبرابر پست نسبت به تعقیب آنها 

 مصوبقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی  1 ماده. 9
ایجادمؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحیت از  -23/12/1367

 :گردد به مجازاتهاي زیرمحکوم می تخلّفنظرتخصصی جرم بوده وم

 .به نفع دولت مؤسسهملزومات  ۀوضبط کلی مؤسسهتعطیل  – اول ۀمرتب 

نقدي به میزان یک میلیون تا ده میلیون  ۀاول، جریم ۀعالوه برمجازاتهاي مرتب – دوم ۀمرتب      
 .ریال واعالم نام درجراید

 دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال ۀعالوه برمجازاتهاي مرتب  – سوم ۀمرتب      

 مصوب ودرمانی اموربهداشتی حکومتی تعزیرات قانون 31ماده. 10
 بندي وبسته باعالمت که وبهداشتی موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی تولید -23/12/1367
 و 8 ماده اجرایی ۀنام آیین 1 ماده  فهرست طبق گردد، می عرضه بازرگانی صورت به صمشخّ

 ازوزارت ساخت پروانۀ اخذ به منوط وبهداشتی موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی قانون 9
 هاي مجازات به تخلّفوم بوده جرم ازآن تخلّفباشدو می پزشکی  وآموزش بهداشت،درمان

 :شود می زیرمحکوم

 .دولت نفع به تولیدي کاالي وضبط غیرمجازبالفاصله واحدتولیدي تعطیل  - اول ۀمرتب      

 توجهنقدي تا مبلغ ده میلیون ریال با  ۀاول، جریم ۀهاي مرتب عالوه برمجازات  – دوم ۀمرتب       
 .به حجم تولیدغیرمجاز
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 .دوم، ضبط لوازم تولیدي به نفع دولت ۀهاي مرتب عالوه برمجازات  –سوم  ۀمرتب       

 :ساخت اقدام به تولیدکاالیی نماید ۀواحد تولیدي مجاز بدون کسب پروانچنانچه        

 .تعطیل خط تولیدوضبط کاالي تولیدي به نفع دولت  – اول ۀمرتب      

 توجهنقدي تامبلغ یک میلیون ریال با ۀۀ اول،جریمهاي مرتب ازات عالوه برمج  –دوم  ۀمرتب       
 .به حجم تولید

 .دوم تعطیل واحدتولیدي تا مدت شش ماه ۀعالوه برمجازاتهاي مرتب  –سوم  ۀمرتب       

درمواردي که  -23/12/1367مصوبقانون تعزیرات حکومتی  17 ماده. 11
توزیع یا قیمت به صورت عمده دراختیاراشخاص غیرواجد  مقرّراتکاالبرخالف ضوابط و

عالوه برمجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی  شرایط جهت فروش قرارگیرد، 
 .گردند غیرحق محکوم می خریدارکاال نیز به پرداخت جریمه معادل یک تاسه برابردرآمد من

 ۀکاال،کلی استردادعین نباشد،ضم نرفته فروش خریداربه کاالتوسط که درصورتی: تبصره
 .باشد خریدارمی ةعهد به جنسی هاي هزینه

 از استفاده به اي هجاد ترابري مؤسسات و شرکتها الزام قانون6 ماده. 12 
 شرکتهاومؤسسات چنانچه -21/2/1368 مصوب بارنامه و مسافري توضعی صورت
 این 5و 4و 3 و 2 درمواد مذکور ازاوراق تفعالی نوع مسافروکاالبرحسب اي هجاد ترابري
 مسافري وضعیت صورت عنوان به عادي ازاوراق استفاده به مبادرت ویا ننمایند  استفاده قانون

 ومورداستفاده هتهی بارنامه  یا مسافري توضعی طورغیرمجازصورت به یا بنمایند بارنامه یا
 آنرا مندرجات باشدویا نداشته مذکورمطابقت بااوراق مسافرومحموله صاتمشخّ یا قراردهند
 دیگروغیرمجازواگذارنمایند، اشخاص به را قانون مذکوردراین  اوراق یا و ننمایند تکمیل

 مراتب و جرم ومراتب ودفعات خاطی وامکانات شرایط رعایت وبا محسوب تخلّفم
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 جزاي ریال 500000 تا ریال 200000 از باراول براي ازآن پس وتهدیدو تأدیب،وعظ،توبیخ
 از سوم بار وبراي نقدي جزاي ریال 1000000 تا ریال 500000 از دوم بار وبراي نقدي

 دستمزدکارکنان ( ماه 3 تا ماه 1 از وتعطیل نقدي جزاي ریال 2000000 تا ریال 1000000
 بارچهارم وبراي) شد خواهد پرداخت امتیاز صاحب بوسیلۀ تعطیل درمدت شرکت یا مؤسسه

لغو، امتیازآنها وصاحبان مدیران تمجوزفعالی د تومجوزفعالیبراي ونقل درامرحمل مجد 
 اعالم درمحل پالکارد بانصب هرمورد در مجازات میزان.آنهاصادرنخواهدشد

 .شد خواهد منعکس  وترابري راه وزارت به درهرنوبت گرددومراتب می

 وبصري سمعی امور در که اشخاصی مجازات ةنحو قانون 1 ماده. 13
 حقوقی یا حقیقی شخص هر -16/10/1386 مصوب نمایند می مجاز غیر هايفعالیت
 مجاز آثار جاي به مجاز غیر بصري و سمعی آثار معرفی براي اعمالی گونه هر به مبادرت که

 جعل از اعم شود، اثر صاحبان حقوق تضییع موجب مجاز، آثار مجوز بدون تکثیر با یا و نماید
 فشرده هاي لوح و نوار روي بر شده الصاق اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت رسمی برچسب
 رینظا و برچسبي دارا نوار کاست داخلي محتوا ای نوار ضیتعو ای و )CD(تصویري و صوتی
 حق عییتض کهیی جا در وارده خسارت وپرداخت جعل مجازات بر عالوه مورد حسب بر آن،

 و کندی م جبران را وارده خسارت اثر صاحبان ۀمطالب صورت در استی مال خسارت موجب
 الیر) 20000000(ونیلیم ستیب تا الیر) 2000000(ونیلیم دو ازي نقدمۀ یجر به حال هر در

 . شودی م محکوم
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 یحقوق اشخاصي براي فریک مسئولیتی نیش بیفواید پ -گفتار آخر

کیفري براي شخاص حقوقی داراي فوایدي است که در زیر مورد  مسئولیتپیش بینی 
 :بررسی قرار می گیرد

 رانیمد و سهامداران واداشتن قیطر ازی حقوق اشخاص سالمت نیتضم .1
ي فریک مسئولیتی نیب شیپ -یحقوق اشخاصي اعضا انتخاب در شتریب دقت به

 انتخاب در رانیمد و رانیمد انتخاب در سهامداران شودی م موجبی حقوق اشخاص
 تنها رانیمد ۀمجرمان رفتار مسئولیت اگر. آورند عمل بهي شتریب دقت کارکنان و ندگانینما
 برابر در سهامداراني براي خاطر دغدغه چیه که استی عیطب باشد، شانیا خود توجهم

 و گرددی م باز شرکت سود کاهش به آنهای نگران حداکثر و ندارد وجود رانیمدي خطاها
 اگر که کهیحال در باشند شیخو منصوب رانیمد رفتار سالمت بند در دانندی نم الزم

 رفتار به دست ریمد اگر که بدانند سهامداران و ابدی توجه زینی حقوق شخص به مسئولیت
 شرکت، مجازات ۀواسط به و میمستق ریغ طور به زین آنان بزند،ی شکن قانون و ناصواب
ي برا اوي هایی توانا به رانیمد ای ریمد انتخاب در آنکه بر عالوه آنگاه د،ید خواهند خسارت

ي ها رفتار و شرکت سالمت حفظي برا اوي های ستگیشا به دارند توجه شتریب سود بهی ابیدست
 ای یانیم رانیمد انتخاب به رانیمد کهي موارد در ناًیامرع نیهم. نمود خواهند توجه زینی قانون
ي فریک مسئولیتی نیب شیپ با بیترت نیبد. است صادق زین پردازندی م کارکنان و ندگانینما
 .دیآی م عمل هي یریشگیپ مجرمانهي رفتارها ازي ادیز حد تای حقوق اشخاصي برا

 و رانیمد ۀمجموع در مقصری قیحق شخص افتنی مشکل ازیی رها .2
 در رای واقع خطاکار شخص توانندی م نوعاًی حقوق اشخاص -یحقوق اشخاص کارکنان

 نیا باشند داشتهي شتریبی بوروکراس و باشند بزرگتر هرچه ژهیبو سازند، پنهان خودي تو هزار
 مجرم کهي فرد افتنی قدرتمند،ی حقوق اشخاص در لذا است، تري قو شانیا در تیخاص
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 گونه نیا ناحیۀ از دیشدي بهایآس ورود خطر کهیحال در استي دشوار کار غالباً استی واقع
ي بال سپر عنوان بهی حقوق اشخاص که شودی م سبب امر نیا. است شتریبی حقوق اشخاص
 ازي ریجلوگ راه ،يرو نیهم از. رندیگ قرار سواستفاده مورد دیسف قهی مجرمان ژهیبو مجرمان
 مسئولیتی نیب شیپ شوند لیتبد دیسف قهی مجرماني برای پناه بهی حقوق اشخاص آنکه
 ،یاصل مجرم افتنی دنبال بهی قضائ دستگاه گرید طرف از. استی حقوق اشخاصي براي فریک

ی طوالن و دشوار قاتیتحق کی به و گرددی نمی حقوق شخص درون خم و چیپ با مواجه
 .دیآی م نائل مجازات اهداف بهي ادیز حد تای حقوق شخص تیمحکوم با و شودی نم گرفتار

ی حقوق اشخاص جرائم -تر مناسب نحو به دگانید انیز خسارت انیز جبران.3
 طیمح کنندگان، مصرف حقوق جمله ازی مختلفي ها نهیزم دری اجتماع نظم به انیز ورود با
 نیسنگ اریبس معموال خسارت نیا و است همراه انحصار ضد نیقوان وی عموم بهداشت ست،یز
یی دارا است ممکن و باشدی خاط کارکنان ای ریمد توان در آنها جبران که هستند آن از تر
 ثیح از شرکت خودیی دارا کهی حال در باشند نداشته مهیجر و خسارت جبراني برای کاف
 .است نانیاطم قابل شتریب مسئول رانیمدیی دارا به نسبت قهیوث

 کارکنان و رانیمد بری بدن ۀصدم اي یآزاد سالبي مجازاتها از کاستن.4
 شودی م موجبی حقوق اشخاصي براي فریک مسئولیتی نیب شیپ عدم -یحقوق اشخاص

 با متناسب دیبا رانیمدی مال مجازات که است واضح و گردد رانیمد توجۀم مجازات همۀ تا
ی منته مواردي  اریبس در لذا و ستینی ارتکاب جرائم شدت با متناسب عمدتاً که باشد آنها توان
ی می حقوق اشخاص کارکنان ای و رانیمد بری بدن ۀصدم اي یآزاد سالبي مجازاتها اعمال به

فایده باید پذیرفت که با این روش، مدیران که معموالً از  – نهیهز منظر از بیترت نیبد. شود
افراد تحصیلکرده و با تجربه انتخاب می شوند به زندان افتاده و بخشی از توان فنی و مدیریتی 

اجتماعی  ۀال این هزیناما در قب. رج می شودهاي اقتصادي و اجتماعی خافعالیتاجتماع از فرایند 
فائده اي که عاید جامعه می شود به شرحی که قبالً گذشت مصون ماندن از خطرات جرائم 
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زیرا چه بسا مدیر دیگري که به جاي آنها برگزیده شود نیز در آن  ؛اشخاص حقوقی نیست
از طرفی، روشن است که اعمال . محیط و با آن شرایط ناگزیر از ادامه همان مسیر باشد

جازات هاي سالب آزادي عالوه بر هزینه هایی که براي دولت دارد باعث بد آموزي درون م
از این رو، پیش بینی . زندان نیز می شود و اصوالً اولین انتخاب دولت براي کیفر نیست

کیفري براي اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می شود تا با تحمیل  مسئولیت
مجازات بر اشخاص حقوقی که عمدتاً مالی است از موارد مجازاتهاي سالب آزادي کاسته 

 .بیشتري بدست آورد ةکمتري براي مجازات می پردازد فاید ۀشود و در عین آنکه جامعه هزین
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