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مسئولیت کیفری 
شرکت ها 

در ابهام
 محمد شلیله

ــده ای از  ــکان دهن ــر ت ــر تصوی ــر اخي ــی جهانگي بحــران مال
ناکارآیــی شــرکت ها در ایفــای مســئوليت های اجتماعی شــان 
ــی  ــدی در بزرگــی سوءاســتفاده های مال ــاب داده و تردی بازت
ــر اقتصــاد جهــان  ــه ب ــزرگ ک ســازمان یافته ی شــرکت های ب
ــن در  ــت.  ای ــته اس ــی نگذاش ــته باق ــر داش ــری ویرانگ تأثي
ــر  ــی مؤث ــای قانون ــاب پيش بينی ه ــه در غي ــت ک ــی اس حال
ــی، در  ــوان شــخصيت حقوق ــب شــرکت ها، به عن ــرای تعقي ب
ــات  ــام اقدام ــا انج ــا تنه ــری آن ه ــئوليت های کيف ــر مس براب
ــرکت ها  ــران ش ــه مدی ــاب ب ــل انتس ــی قاب ــی و قضای حقوق
ــی شــرکت ها و  ــه بدنام ــه ب ــی ک ــر اســت.  وضعيت امکان پذی
ــی شــده  ــی بخــش بانکــی در اقتصــاد منته ــژه بی آبروی به وی

ــات  ــرکت ها و مؤسس ــه ش ــاد ب ــوع اعتم ــت و در مجم اس
ــن  ــطح ممک ــن س ــا پایين تری ــوع آن را ت ــر ن اقتصــادی از ه
کاهــش داده اســت. در ایــن راســتا کوشــيده ایم متنــی فشــرده 
ــم  ــم آوری ــری" شــرکت ها فراه ــه ی "مســئوليت کيف در زمين
ــا  ــن کار ب ــم. در ای ــه را عرضــه کني ــن زمين و نظریه هــا در ای
ــده ی  ــازه منتشرش ــع ت ــب از منب ــزء مطال ــش جزءبه ج گزین

ــته ایم: ــود جس ــر س زی
O’Brien, J. and Gilligan, G. 2013. Integrity, Risk 

and Accountability in Capital Markets: Regulating 

Culture. Hart Publishing. Oxford and Portland, 

Oregon. 
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قبــل از هــر چيــز، گفتنــی اســت کــه تدویــن چنيــن متنــی 
نيازمنــد دانــِش حقوقــی موّســع اســت کــه تدقيــِق برابر هــای 
ــی را  ــن اصل ــی مت ــا و اصطالح شناس ــرای واژه ه ــب ب مناس
ــره  ــی بی به ــن قابليت ــه نویســنده از چني ــر ســازد ک امکان پذی
ــن  ــا نزدیک تری ــر آن داشــته ایم ت ــن رو ســعی ب اســت. از ای
برابرهــا، امــا تــا حــد امــکان گویاتریــن آن هــا را بــرای واژه 
ــا و  ــل واژه ه ــم و اص ــی برگزیني ــن اصل ــات مت و اصطالح
ــن  ــا ای ــم؛ ب ــه عرضــه کني اصطالحــات را در پی نوشــت مقال
ــن  ــایی از ای ــای رس ــن معن ــای درون مت ــه توضيح ه ــد ک امي

واژه هــا بــه دســت دهــد. 
بخــش مالــی حــوزه ای اســت کــه در طــول زمــان همــواره 
ــه رو  ــی روب ــع نظارت ــگ مناب ــوازن و ناهماهن ــددِ نامت ــا تع ب
ــن  ــرِل نامتعــارف در ای ــوده اســت و نوعــی نظــارت و کنت ب
بخــش جریــان داشــته اســت کــه پيش بينــی می شــود 
ــر  ــز تأثي ــده ني ــن بخــش در آین ــر ای ــارت ب ــيوه ی نظ ــر ش ب
ــاکارا خواهــد گذاشــت. مســئله ایــن اســت کــه وضعيــت  ن
ــه  ــه ای ک ــر حرف ــای به ظاه ــاختاری و نگرش ه ــی، س فرهنگ
ــارات و  ــه اختي ــکل گرفت ــان ش ــول زم ــه در ط ــن زمين در ای
روش هــا و خــط  مشــی ها و نحــوه ی عمــل مراجــع نظارتــی 
ــد عرصــه ی  ــع شــخصی کنشــگران قدرتمن ــع مناف ــه نف را ب
مالــی شــکل داده و بــه آن تــداوم بخشــيده اســت؛ وضعيتــی 

ــن حــوزه اســت.  ــدرت در ای ــوِب مراجــع ق کــه مطل
ــن تر  ــر روش ــه تصوی ــن زمين ــته در ای ــه گذش ــی ب نگاه
و نگران کننــده ای پيــش روی می گــذارد. تنهــا در ســال 
2012 نــام شــماری از شــرکت ها و مؤسســات مالــی از 
ــرادرز،) 3 (  جملــه بارکليــز، ) 1 ( گلدمــن َســکس،) 2 ( ليِمــن ب
ــات  ــی تخلف ــی اس) 5 ( در پ ــو ب ــرد،) 4 ( ی ــتاندارد چارت اس
ــش  ــه پي ــک ده ــاد. ی ــا افت ــر ســر زبان ه ــی ب گســترده ی مال
ــرون ) 6 (، اچ آی  ــه ی ان ــای خالفکاران ــز عملکرد ه از آن ني
ــت  ــی را برانگيخ ــترده ی عموم ــم گس اچ ) 7 ( و وردکام خش
و یــک دهــه پيــش از آن هــم ســوء اســتفاده های بــی 
ســی ســی آی ) 8 (، پالــی پـِـک ) 9 ( و شــماری دیگــر مــورد 
توجــه عمــوم قــرار گرفــت. گفتــه می شــود کــه ایــن گونــه 
ــه نوعــی آلودگــی اجتماعــی و اقتصــادی  ــات تبهکاران اقدام
ــرانجام  ــه س ــت ک ــترده اس ــون گس ــای گوناگ را در جامعه ه
ــه تخریــب  ــد و ب ــی " ) 10 ( انجامي ــی مال ــه " بحــران جهان ب
انتظــام اجتماعــی و سياســی در اقتصــاد منتهــی شــد. اگر چــه 

ــه ی  ــه مطالع ــع ب ــن وض ــکل گيری ای ــه ی ش ــی زمين بررس
ــا  ــر بازار ه ــم ب ــگ حاک ــاد ســاختاری و تاریخــی و فرهن ابع
و نهادهــای مالــی، بــا تمرکــز و واکاوی انگيزه هــای مبــادرت 
ــه در  ــی ک ــی اختالالت ــا و بررس ــه تبهکاری ه ــن گون ــه ای ب
ــاز  ــود دارد ني ــات وج ــه مؤسس ــئوليت در این گون ــام مس نظ
دارد؛ و بــه پــی جویــی ناکارایی هــا و کاســتی های چشــمگير 
ــی  ــررات قانون ــی و مق ــای نظارت ــع و نظام ه ــرد مراج عملک

ــه.  ــن زمين در ای

پیشینه
برخــی معتقدنــد کــه بــر طبــق مقــررات سيســتم های 
حقوقــی موجــود می تــوان شــرکت ها و مؤسســات را در 
ــدگاه  ــن دی ــرد. در ای ــازات ک ــال مج ــه اعم ــر این گون براب
شــرکت ها بــه عنــوان " شــخصيت حقوقــی " ) 11 ( بایــد در 
ــکاب اقدامــات کيفــری مــورد  ــه و ارت ــر اعمــال مجرمان براب
ــای  ــا پيچيدگی ه ــد. ام ــرار گيرن ــال مجــازات ق ــام و اِعم اته
نظــری در ایــن زمينــه آنجاســت کــه حقــوق جــزا در 
ــراد ) اشــخاص  ــال اف ــر اعم ــر اســت ب ــب کشــورها ناظ اغل
ــی در  ــت فيزیکــی ) جســمی ( و اخالق ــا موجودی ــی ( ب حقيق
جهــت هشــدار دادن بــه افــراد و در صــورت ارتــکاب جــرم، 
ــی  ــای حقوق ــدان نظریه ه ــا منتق ــت. ام ــا اس ــازات آن ه مج
کــه معتقدنــد شــرکت ها بایــد مــورد اتهــام و مجــازات قــرار 
ــه شــرکت ها  ــد تســری مســئوليت کيفــری ب ــد می گوین گيرن
ــای  ــدان اراده و قابليت ه ــل فق ــه دلي ــی ( ب ــخاص حقوق ) اش
ــرکت  ــوس ش ــه در قام ــل مجرمان ــام عم ــرای انج ــی ب ذهن
ــل،  ــر نيســت. در مقاب ــی امکانپذی ــوان شــخص حقوق ــه عن ب
مدافعــان انتســاب مســئوليت و محکوميــت کيفــری بــه 
شــرکت ها تنهــا راه پيشــگيری از اَعمــال خالفکارانــه و 
مجرمانــه ی آنهــا را پيــش بينــی و اســتقرار قوانيــن و مقــررات 
در زمينــه ی مجــازات کيفــری شــرکت ها می داننــد، بــی 
ــا  ــد. ام ــری عرضــه کنن ــه روشــهای مؤث ــن زمين آنکــه در ای
ــه و  ــال مجرمان ــکاب اعم ــری ارت ــای نظ ــدور از بحث ه ب
تبهکارانــه ی شــرکت ها را نمی تــوان نادیــده گرفــت. پدیــدار 
ــته ی  ــای گذش ــای دهه ه ــا و خالفکاری ه ــدن تبهکاری ه ش
ــی ظرفيــت و  ــه خوب ــی ب شــرکت ها در بخــش خدمــات مال
زمينــه ی اقتــدار آنهــا را در موردارتــکاب جرائمــی در مقيــاِس 
ــر اقتصــاد جامعه هــا داشــته  ــه ب ــار ویرانگــری ک ــا آث کالن ب
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آشــکار ســاخته اســت. از طــرف دیگــر ایــن وضــع تقاضــای 
ــتار  ــه خواس ــت ک ــکل داده اس ــردم را ش ــزد م ــری ن فراگي
ــرکت ها  ــط ش ــال توس ــه اعم ــکاب اینگون ــری از ارت جلوگي
هســتند و خواســتارند کــه آنهــا در برابــر اینگونــه جرائــم بــه 
عنــوان مجــرم جنایــی تحــت تعقيــب کيفــری قــرار گيرنــد. 
بــاز  زمينــه ی  در  اخيــر گرایشــی  البتــه در ســال های 
تعریــف مســئوليت کيفــری شــرکت ها و روش تشــخيص و 
اثبــاِت آن پدیــدار شــده اســت. ایــن گرایــش بــه تحليــِل کل 
نگرانــه ) 12 ( بــا درنظــر گرفتــن پيونــِد مســئوليت شــرکت ها 
ــت.  ــرکت ها روی آورده اس ــد ( در ش ــران ارش ــراد ) مدی و اف
در ایــن دیــدگاه فــرض بــر ایــن اســت کــه عمــل شــرکت ها 
از عمــِل اشــخاص حقيقــی کــه در چارچــوب رابطــه ی 
ــخيص  ــل تش ــد قاب ــرل می کنن ــرکت ها را کنت ــتخدامی ش اس
ــز اســت کــه در مجمــوع اراده ی ) نيــتِ ( مجموعــه ی  و تمای
ــرد  ــن رویک ــر ای ــرض دیگ ــد. ف ــکل می ده ــرکت را ش ش
ایــن اســت کــه خســاراتی کــه از اعمــال خــالف شــرکت ها 
ــه  ــش از اینک ــوارد بي ــه وارد می شــود در بيشــتر م ــه جامع ب
ــا در  ــی آنه ــا بی کفایت ــران ( ی ــراد ) مدی ــل اف ــه ی عم نتيج
ــرکت ها  ــر اداره ی ش ــم ب ــتم حاک ــد از سيس ــرکت ها باش ش
ــل  ــی از عوام ــر طيف ــه ب نتيجــه می شــود. رویکــرد کل نگران
ذی مدخــل از ارتــکاب خــالف وســوء اســتفاده در شــرکت ها 
در اثرکوتاهــی در واکنــش مناســب بــه مســائل و مشــکالت و 
ــی  ــرل داخل ــی سيســتم های کنت ــا ناکارای ــا ســوء مدیریت ی ت
و ارتــکاب اعمــال بــه طــور مشــخص مجرمانــه ی مبتــی بــر 

ــد دارد.  قصــد و نيــت تاکي

نظریه ها
رویكرد اشتقاقی ) 13 (: مسئولیت فردی ) 14 ( 

ــر  ــه ب ــر ک ــای زی ــا و دیدگاه ه ــرد نظریه ه ــن رویک در ای
مســئوليت افــرادی کــه شــرکت ها را اداره و کنتــرل می کننــد 

نظــر دارد، مطــرح انــد: 

نظریه ی شناسایی ) 15 (
ــد  ــده ان ــز نامي ــانی ) 16 ( ني ــه ی نفس ــه را نظری ــن نظری ای
ــراد اســتوار اســت،  ــی ) 17 ( اف ــاد مســئوليت مدن ــر بني ــه ب ک
نظریه یــی ســنتی اســت، و در بســياری از کشــورها براســاس 
ــرض  ــئول ف ــدود مس ــورت مح ــه ص ــا ب ــرکت " ه آن " ش

ــه  ــن نظری ــورها ای ــن کش ــی در ای ــوق عرف ــوند. حق می ش
ــا  ــایی ام ــه ی شناس ــد. منطــق نظری ــه رســميت می شناس را ب
ــرکت ها را اداره  ــه ش ــرادی ک ــی ) 18 ( اف ــئوليت نيابت ــر مس ب
ــرض  ــا ف ــه ب ــن نظری ــت. ای ــتوار اس ــد اس ــرل می کنن و کنت
ــض  ــل تفوی ــانی قاب ــرد انس ــه ف ــا ب ــئوليت تنه ــه مس این ک
ــرکت ها کار  ــاال در ش ــای ب ــه در مقام ه ــرادی ک ــت و اف اس
می کننــد و بــه عنــواِن شــرکت تصميــم می گيرنــد، و نــه بــه 
ــد،  ــرای شــرکت ها کار می کنن ــه ب ــان عــادی ک ــوان کارکن عن
مســئوليت را متوجــه مدیــران شــرکت ها می دانــد. دیدگاهــی 
کــه از ایــن نظریــه پشــتيبانی می کنــد معتقــد اســت فعاليــت 
ــز و  ــه از مغ ــان ک ــرد انس ــا عملک ــد ب ــرکت ها در پيون ش
ــرد. در ایــن  سيســتم عصبــی برخــوردار اســت انجــام می گي
دیــدگاه مدیــران ارشــد اعضــای حياتــی شــرکت ها بــه 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــر ب ــان دیگ ــه بي ــد و ب ــمار می رون ش
ــی  ــای حقوق ــن رو رویه ه ــد. از همي ــرکت ان تجســم خودِش
ــران  ــره، مدی ــأت مدی ــه اعضــای هي ــن زمين ــی در ای و قضای



2

و بهاران را باور کن

ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدی فرد

نقش حسابرسی در فرایند مبارزه با فساد | غالمحسین دوانی 

گزارشگری تقلب های مالی: مسیردشوار پیش رو|  دکتر عباس هشی

انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفه ای آنان است| محمدتقی شیرخوانی 

حسابرسی صورت های مالی و پول شویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی

و مجتبی ابراهیمی رومنجان

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی

عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان

مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکت ها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده

راهبری شرکتی، نقش رییس هئیت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی| 

 فرهنگ کاشف بهرامی 

4

6

11

17

21

23

29

43

50

58

52

ــند. ــئول می شناس ــا را مس ــف آنه ــات همردی ــل و مقام عام
 

نظریه ی مسئولیت نیابتی 
ایــن رویکــرد بــر مســئوليت آمــر ) 19 ( و بــر اصــل 
مســئوليت نيابتــی اســتوار اســت کــه رکــن مــادی ) 20 ( فعــل 
ــرف  ــه از ط ــرادی را ک ــت ) 21 ( اف ــد و ني ــل و قص و عم
ــد.  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــد م ــم می گيرن ــرکت تصمي ش
ــا  ــراد صرف ــوان اف ــه عن ــرکت ها ب ــه ش ــن نظری ــا در ای ام
حقوقــی عــاری از قصــد و نيــت در نظــر گرفتــه می شــوند، 
در حالــی مســئوليت نيابتــی آنهــا در برابــر عمــل افــرادی کــه 
ــود.  ــرض می ش ــوظ ف ــد محف ــی می کنن ــرکت را نمایندگ ش
ــرادی در چارچــوب رابطــه ی  ــن اف ــب اگــر چني ــن ترتي بدی
ــد و  ــا قص ــه ای را ب ــل مجرمان ــرکت عم ــا ش ــتخدامی  ب اس
ــز  ــوع ني ــرکت متب ــد ش ــام دهن ــرکت انج ــع ش ــه نف ــت ب ني

ــت.  ــئول اس ــان مس همچن

نظریه ی تجمع ) 22 ( 
ــی  ــرم شناس ــه ی ج ــژه در زمين ــه به وی ــن نظری ــای ای مبن
اعمــال خالفکارانــه ی شــرکت ها ایــن اســت کــه اگــر 
ــه  ــت ک ــوان یاف ــروض را نمی ت ــردی در شــرکت مف ــچ ف هي
دســتيابی او بــه اطالعــات مــورد نيــاز بــرای قــرار گرفتــن در 
ــر  ــت امکان پذی ــد و ني ــا قص ــه ی ب ــل مجرمان ــت عم موقعي
ــتيابی  ــرض دس ــه ف ــرادی ک ــداد از اف ــگاه آن تع ــد، آن باش
جمــع آنهــا بــه اطالعــات مــورد نيــاز انجــام عمــل مجرمانــه 
صــادق باشــد، مــورد اتهــام قــرار می گيرنــد. نظریــه ی 
ــی  ــوق عرف ــر حق ــی ب ــی متک ــای قضای ــع در حوزه ه تجم

ــت.  ــموع نيس مس
 رویکــرد اشــتقاقی از ایــن جهــت مــورد انتقــاد اســت کــه 
ــا گروهــی  ــراد ی ــه اف ــی ب ــل نهای تخلفــات شــرکتها در تحلي
نــه بــه شــرکت ها، در  افــراد نســبت داده می شــود؛  از 
حالــی کــه پيچيدگی هــای مناســبات قــدرت و مســئوليت در 
ــئوليت های  ــاب مس ــر انتس ــزرِگ دوران اخي ــرکت های ب ش
کيفــری بــه افــراد در ایــن شــرکت ها را دشــوار یــا ناممکــن 

می ســازد. 

رویكرد کل نگر ) 23 (: مسئولیت های سازمانی ) 24 ( 
ــر  ــرار زی ــه ق ــرد ب ــن رویک ــا ای ــد ب ــای هم پيون نظریه ه

ــت: اس

تخلفات واکنشی ) 25 (
ــه  ــواردی ک ــه م ــت ب ــدود اس ــدگاه مح ــن دی ــرش ای نگ
دادگاه هــا در برابــر اتهامــات انتســابی بــه شــرکت ها از آنهــا 
ــی در شــرکت  ــوارد اتهام ــق در م ــه تحقي ــه ب ــد ک می خواهن
متبــوع بپردازنــد و اقدامــات مربــوط بــه انطبــاق عملکردهــا 
بــا مقــررات را بــه انجــام رســانند و اقدامــات و پيگيری هــای 
ــد  ــام دهن ــرکت انج ــئول در ش ــراد مس ــورد اف ــی در م قانون
ــد.  ــزارش نماین ــه دادگاه گ ــود را ب ــات خ ــه ی اقدام و نتيج
ــات  ــام اقدام ــه انج ــدگاه ب ــن دی ــرکت ها در ای ــئوليت ش مس
اصالحــی و پيشــگيرانه در مــورد ارتــکاب اقدامــات مجرمانــه 
و جلوگيــری از نقــض مقــررات قانونــی بــه وســيله ی افــراد 
از طــرف شــرکت محــدود اســت. درواقــع مجرميــت شــرکت 
ــه  ــود، بلک ــراز نمی ش ــه اح ــل مجرمان ــوع عم ــان وق در زم
آنــگاه مســئوليت کيفــری متوجــه شــرکت و ارکان آن خواهــد 
شــد کــه از واکنــش مقتضــی بــه عمــل مجرمانــه ســرباز زنــد. 
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تخلفات قابل پیشگیری ) 26 ( 
در ایــن روش انتســاب جــرم بــه شــرکت ها زمانــی انجــام 
ــتم های  ــتقرار سيس ــروض از اس ــرکت مف ــه ش ــرد ک می گي
ــرم را  ــوع ج ــگيری از وق ــه پيش ــی ک ــرل داخل ــد کنت کارآم

ــد.  ــرده باش ــود داری ک ــازد خ ــر می س امکانپذی

اخالق شرکت داری ) 27 (
اخــالق شــرکت داری بــه ویژگــی انتزاعــی و نامشــهود ی در 
ــر می شــود کــه مســتقل از حــوزه ی فعاليــت  شــرکت ها تعبي
ــارت  ــه عب ــر فضــای شــرکت ها حکمفرماســت. ب شــرکت ب
ــه  ــود ک ــالق می ش ــرکت اط ــی ش ــای فرهنگ ــه فض ــر ب دیگ
ممکــن اســت از انجــام عمــل مجرمانــه و خالفکارانــه 
پيشــگيری نمایــد. در ایــن دیــدگاه زمانــی مســئوليت اعمــال 
ــه  ــود ک ــد ب ــرکت خواه ــه ش ــرکت ها متوج ــه در ش مجرمان
ــانی  ــه آس ــال را ب ــه اعم ــن گون ــام ای ــرکت انج ــاختار ش س

ــر ســازد.  امکانپذی
انتقــاد وارد بــه رویکــرد کل نگــر و نظریه هــای مربــوط ایــن 
اســت کــه شــرکت ها تنهــا زمانــی در برابــر جرائــم انتســابی 
مســئول شــناخته می شــوند کــه کوشــش های معقــول و 
ــرل  ــتم های کنت ــی ها و سيس ــتقرارخط مش ــرای اس ــب ب مناس
ــکار نبســته باشــند  ــده از وقــوع جــرم را ب داخلــی پيش گيرن
ــوع  ــر در صــورت وق ــه ی موث ــات پيگيران ــا اینکــه از اقدام ی

جــرم خــود داری کــرده باشــند

1. Barclays
2. Goldman Sachs
3. Lehman Brothers
4. Standard Chartered 
5. UBS
6. Enron
7. HIH
8. BCCI
9. Polly Peck
10. Global Financial Crisis (GFC )
11. legal entity
12. holistic model 
13. derivative approach
14. individual liability
15. identification theory
16. ego theory
17. civil liability
18. vicarious liability
19. respondeat superior
20. actus reus
21. mens rea
22. aggregation theory
23. holistic approach
24. organisational liability
25. reactive fault
26. preventive fault
27. corporate ‘Ethos’
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