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مسئوليت کيفري شخص حقوقي در سرقت اينترنتي


احمد مرادخاني ،سيدمحسن رضوي اصل

(تاريخ دريافت1314/12/80 :؛ تاريخ پذيرش)1314/12/25 :

چكيده
فضاي سايبري در کنار کارکردهاي مهم و حياتياش ،محل فعاليت انسانهاي فرصتطلب نيز ميباشد .از جمله جرايم ي ک ه در فض اي
مجازي توسط اين افراد رخ ميدهد ،سرقت اينترنتي است که سرقت دادهها و اطالعات متعلق ب ه دير ران م يباش د و اگ ر ه ه از نظ ر
ماهوي و شرايط و ارکان تشکيلدهنده جرم ،تفاوتي با سرقت سنتي ندارد ،ولي تفاوت در محيط ارتکاب جرم ،موجب تم ايز اي ن دو ن و
سرقت از يکديرر شده است .مرتکبين سرقتهاي اينترنتي نيز همچون ساير جرايم ،ميتوانند هر دوي اشخاص حقيقي و حقوقي باشند و
مسئله مسئوليت کيفري شخص حقوقي که در قانون مجازات اسالمي مصوّب  1312به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته است ،در ق انون
جرايم رايانهاي نيز در مواد  11تا  23مورد بررسي قرار گرفته است و مشاهده ميشود که در اين قانون ،مج ازاته اي مق ررر ش ده ب راي
شخص حقوقي به مراتب شديدتر از مجازاتهاي تعيين شده براي شخص حقيقي در سرقتهاي رايانهاي و اينترنتي ميباشد.

کليدواژگان
مسئوليت کيفري ،سرقت اينترنتي ،شخص حقوقي ،جرايم رايانه اي ،قوانين موضوعه.

 نويسنده مسئول :استاديار فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهah_moradkhani@yahoo.com :

 دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران

 ........................................................  8فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال دوم ،شماره  ،7پاييز 0931

مقدمه
امروزه اينترنت محيطي مجازي و بدون مرز را جهت انجام فعاليتهااي مختلا

باه وجاود آورده

است که در آن همه افراد ،در هار زماان از اابانه روز و بادون وجاه باه مساافتهاا و اتاتال
ساعتها ،مي وانند با يکديگر ار باط برقرار کرده و از اين طريق به رفع نيازهاي تود بپردازند .اما
فضاي سايبري 1در کنار کارکردهااي بسايارش ،مانناد دنيااي حقيقاي محاا فعاليات انساانهااي
فرصتطلب نيز ميبااد که سعي دارند تواستههاي تاود را از طارق نامشاروح ح ايا نمايناد.
پيدايش رايانه و ابکه مجازي اينترنت و گسترش روزافزون استفاده از آنها ،صورتهااي ديگاري
از جرايم را فراهم آورده است که عالوه بر خ ص و مهارت ،از ظرافت تاصي نيز برتوردار مي
بااند .عدم محدوديت فيزيکي ،در کنار گسترش نقش رايانهها و اينترنت به عناوان جازال نينفا
فعاليتهاي روزانه ارکتها و بنگاههاي جاري ،سبب ميگردد که با وقوح برتي جرايم اينترنتاي،
حتي ارکتهاي بزرگ نيز به ورطه ناابودي و وراکساتگي ساقوط کنناد( .باساتاني)31 ،3131 ،
سرقت نيز مانند ديگر جرايم ،با غيير و پيشرفت جوامع بشري و گسترش بکارگيري فنآوريهاي
نوين ار باطي و اطالعا ي ،حول يافته و از صورت ابتدايي و ساده تود به صورتهااي پيچياده و
گوناگوني درآمده است .عالوه بر فراواناي جارايم در فضااي مجاازي اينترنات ،کاه تاود سابب
گستردگي مسئوليت کيفري است ،فراواني ااخاص حقوقي در اين محيط نياز مرزهااي مسائوليت
کيفري را گسترده ر نموده است .اگر در فضااي فيزيکاي و ملماو  ،در برتاي ماوارد مسائوليت
کيفري ااخاص حقوقي جاي ردياد و بررساي دارد ،در فضااي ساايبري کاه کااربران اصالي آن
ااخاص حقوقي هستند ،مسئوليت کيفري اين گونه ااخاص از بايستههاي بنيادين حقاوق کيفاري
سايبري است .هر چند اکاگيري فضاي مجازي اينترنت دستاورد حقيقات و پاروهههااي علماي
دولتي است ،ولي ديگر نمي وان دولتها را نها مالکان و حتي کنترلکنندگان آن باه حسااآ آورد
 .1واهه سايبر از ريشه يوناني لغت کنترل گرفته اده است و به معناي ي
همانندسازي نمودهاند.

فضاي مجازي است کاه در آن دنيااي واقعاي را
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بلکه در قابا ميان بخش ت وصي و بخش دولتي ،اين بخش ت وصي است که بيشرين سهم را
در کنترل فضاي مجازي بر عهده دارد .به عنوان مثال ،ارکتهااي اراهاهدهناده تادمات جساتجو
مانند گوگا 3و ياهو ا آن جا پيش رفتهاند که حتي اقدام به آموزش ايوه عاما درست با فضااي
سايبر به کاربران تود مينمايند ،ا جايي که پا را فرا ر گذااته و به دولتهااي قدر منادي مانناد
چين ،به تاطر اعمال محدوديت در آزاديهاي فضاي سايبر هشادار مايدهناد(عااليپاور،3131 ،
ص )31که اين نشان از سيطره بخش ت وصي بر فضاي مجازي ،به نسبت بخش دولتي دارد.
تعريف شخص حقوقي
اصطالح اخص حقوقي در برابر اخص حقيقي يا همان اخص طبيعي که دارنده اصلي حقوق و
کالي

در اجتماح مايباااد ،باه کاار مايرود( .اردبيلاي ،3133 ،ج  ،ص ) 1در واقاع «ااخص

حقوقي» صالحيت و قابليتي است که اارح يا قانونگذار باراي ييار از ااخص حقيقاي فار
اعتبار ميکند ا به موجب آن ،برتي موضوعات بتوانند صاحب حقاوق و کاالي
جا که اخ يت حقوقي ي

عنوان اعتباري است ،ي

و

گردناد و از آن

انسان مي واند عالوه بر اخ ايت حقيقاي

تود ،داراي اخ يت حقوقي نيز بااد .به عبارت ديگر ،هر فرد مي واند داراي دو اخ يت بااد
و اجتماح اين دو نوح اخ يت در ي

انسان زنده داراي حيات مستقا ،نه نها معقول بلکه عملاي

و امکان پذير ميبااد( .صفار ،3131 ،ص )311همچنين ااخاص حقوقي را به دو ناوح «اااخاص
حقوقي حقوق عمومي» و «ااخاص حقوقي حقوق ت وصي» قسيم ميکنند( .فارجاللهاي،3133 ،
ص ) 3که ااخاص حقوقي حقوق عماومي اااما واز خاناههاا ،ساازمانهاا ،ارگاانهاا ،نهادهاا،
مؤسسات و ارکتهاي دولتي و ااخاص حقوقي حقوق ت وصي ااما اارکتهاا ،بنگااههاا و
مؤسسات ت وصي ميبااند.

1. Google
2. Yahoo
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مسئوليت کيفري شخص حقوقي در سرقت اينترنتي
با گسترش نقش ااخاص حقوقي و به ت اوص اااخاص حقاوقي حقاوق ت وصاي در هماه
فعاليتهاي اجتماعي ،بانتص در حوزه جارت و باه طاور تااص جاارت الکترونيکاي ،باروز
رفتارهاي مجرمانه از سوي ااخاص حقوقي به نسبت ااخاص حقيقي ،داراي اثرات مخارآ اري
مي واند بااد .حتي اگر در اناسايي مسئوليت کيفاري باراي اااخاص حقاوقي در جارايم سانتي
رديدي وجود دااته بااد ،گسترش فعاليتهااي اااخاص حقاوقي در فضااي مجاازي اينترنات،
رديدي در اناسايي مسئوليت کيفري آنها در جرايم اينترنتي باقي نمايگاذارد .در واقاع اينترنات
بستر مناسبي را براي فعاليتهاي ااخاص حقوقي پديد آورده است که در صورت عادم اناساايي
مسئوليت براي آنها ،جرايم اين ااخاص صدمات و تسارتهاي جبران ناپذيري باه باار تواهاد
آورد و احقاق حقوق تسارتديدگان از اين جرايم ،که فلسفه وجودي همه قوانين و مقررات الهي
و بشري ميبااد ،با مشکا مواجه تواهد اد .در همين راستا ماده  3کنوانسيون جارايم ساايبري
به مسئوليت ااخاص حقوقي پرداتته و قانونگذاران کشاورها را مکلا

باه اناساايي مسائوليت

کيفري و مدني ااخاص حقوقي نموده است .اين ماده مقرر ميدارد« :هار يا

از اعضااال باياد باه

گونهاي اقدام به وضع قوانين و ساير دابير نمايناد کاه در صاورت لازوم اطميناان دهناد چنانچاه
ااخاص حقوقي در راستاي منافع تود مر کب جرايم م وّآ اين کنوانسيون اادند ،آنهاا را باه
وسيله قوانين کيفري حت عقيب قرار تواهند داد(» .حااجيدهآباادي ،3131 ،ص  )3در حقاوق
کشورهاي مختل

با مسئوليت ااخاص حقاوقي در قلماروي جزاياي ،کام و بايش برتوردهااي

متفاو ي صورت گرفته است و هر چند در گذاته بيشتر جنبه مسئوليت مدني ااخاص حقاوقي را
مورد وجه قرار ميدادند ،ليکن امروزه در ايلب نظاامهااي حقاوقي ،مسائوليت کيفاري اااخاص
حقوقي را با ارايطي پذيرفتهاند( .محسني ،313 ،ج ،1ص )311در نظام کيفري ايران نيز ا پايش
از

ويب قانون جرايم رايانهاي هيچگاه با صراحت و طي ف لي مجزا ،مسئوليت کيفري ااخاص

حقوقي را پيشبيني نکرده بودند ،زيرا طبع فردمدارانه حقوق کيفري ماانع از آن باود کاه کاالي
مقرر در قانون به گروه يا جمعي واحد سري پيدا کند و به همين دليا در رويه قضايي کيفري هار
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جا سخن از «اخص» يا «کس» به ميان آمده ،مخاطباان قاانونگاذار را ااخص حقيقاي (ااخص
طبيعي) به حساآ آوردهاند .البته در برتي موارد ،مقنن گاه به صراحت و رواني و گااه باه طاور
ضمني ،به مسئله مسئوليت کيفري ااخاص حقاوقي پرداتتاه و در ايلاب ماوارد ،هماان ااخص
حقوقي را براي پاسخگويي مسئول دانسته است .در قوانين کشور ما پذيرش مسئوليت کيفري براي
ااخاص حقوقي ا قبا از

ويب قانون مجازات اسالمي در سال  ،313باه صاورت پراکناده در

قوانين موضوعه مورد پذيرش قرار گرفته بود .مانند ماده  13قانون جازات م وّآ  ،3133کاه در
مورد متخل

دانستن ارکت که ي

اخص حقوقي ميبااد ،چنين ميگويد« :در هرگونه اساناد و

صورت حساآها و اعالنات و نشريات و ييره که به صورت چاپي از طر

اارکتهااي ماذکور

در اين قانون ،به استثناي ارکتهاي عاوني ،صادر مياود ،سرمايه ارکت بايد صريحاً ذکر گاردد
و اگر مام سرمايه پرداتت نشده بااد ،قسمتي که پرداتت ااده نياز باياد صاريحاً معايّن ااود.
ارکت متخل

به جزاي نقدي از دويست ا سه هزار ريال محکوم تواهد ااد » .در ب اره ايان

قانون نيز به مسئله مسئوليت ارکتهاي تارجي پرداتته اده است کاه در اياران داراي ااعبه ياا
نماينده هستند .همچنين قانونگذار در ماده 1

همين قانون به مسئله خل

ارکتهايي که باياد

ثبت اوند ،در اعالن نمره ثبتيااان پرداتته است و مجازات بيان اده در ايان مااده را عاالوه بار
مجازا ي دانسته است که در قانون ثبت ارکتها براي عدم ثبت مقرر ااده اسات .همچناين مااده
واحده قانون راجع به ضبط اماوال احزاباي کاه باه اساتناد اصاا  3ماتمّم قاانون اساساي منحاا
گرديدهاند م وّآ  ،31 3ماده  1قانون مطبوعات م وّآ  ،3111ماده  1قانون مربوط به مقاررات
امور پزاکي و دارويي و مواد توردني و آااميدني م وّآ  3111و برتي ديگر از مواد قاانوني از
جمله مواردي ميبااند که قانونگذار در آنها به مسئله مسئوليت کيفري ااخاص حقوقي پرداتته
است .يکي از مهم رين فوايد پيشبيني مسئوليت کيفاري باراي اااخاص حقاوقي ،چاه در قاانون
جرايم رايانهاي و چه در ساير قوانين ،ضمين سالمت ااخاص حقوقي از راه اجبار سهامداران باه
دقت در انتخاآ مديران و وادااتن مديران به دقت بيشتر در انتخاآ ماديران ميااني و باه باع آن
کارکنان ميبااد .عالوه بر آن ،فوايد ديگري از قبيا جبران بهتر تسارت افراد زيانديده از فعاليات
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اخص حقوقي ،اجراي کاما ر عدالت اجتماعي و ...را نيز براي مسئوليت کيفري ااخاص حقوقي
برامردهاند که با

ويب قانون مجازات جديد در سال  ،313اين موضوح باه صاراحت ماورد

پذيرش قرار گرفته است .در صور ي که در ي

جرم ،اخص حقوقي بر اساا

مااده  311قاانون

مجازات اسالمي مسئول اناتته اود ،با وجه به اادت جارم ار کاابي و نتااي زياانباار آن باه
مجازاتهاي عيين اده براي ااخاص حقوقي محکوم مياود ،ولي بايد وجه نمود کاه ايان امار
مانع از مجازات اخص حقيقي نيست .براي مجرم دانساتن ااخص حقاوقي باياد انتسااآ عماا
مجرمانه عمدي به وي محرز بوده و عن ر معنوي جرم و سوالنيّت مجارم احاراز ااود .ولاي اگار
احراز نشود ،اخص مجرم اناتته نمياود و بنابراين سوالنيّت به اخص حقاوقي قاباا انتسااآ
نميبااد .ماده  311فوقالذکر ميگويد« :در مسؤوليت کيفري اصا بر مسائوليت ااخص حقيقاي
است و اخص حقوقي در صور ي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني اخص حقوقي
به نام يا در راستاي منافع آن مر کب جرمي اود .مسئوليت کيفري ااخاص حقوقي مانع مسئوليت
ااخاص حقيقي مر کب جرم نيست » .ليکن ق ور و ق ير اخص ،اعم از حقيقي و حقوقي ،در
جرايم ييرعمدي موجب مسئوليت مدني وي و از حيث حکومتي مشمول مجازاتهااي بازدارناده
مياود .از مجازاتهاي عزيري ماده  33قانون مجازات اسالمي ،حبس و االق که قابا اعمال بار
اخص حقيقي است ،بر اخص حقوقي قابا اعمال نيست ،ولي بر مديران ااخاص حقوقي قاباا
اعمال است .مجازاتهاي اين ماده طبق ب ره آن در مورد ااخاص حقوقي دولتاي و ياا عماومي
ييردولتي ،در مواردي که اعمال حاکميت ميکنند ،اعمال نمياوند .در ايران نقاش اراهاهدهنادگان
تدمات اينترنتي در فضاي مجازي و عداد فراوان آنها سابب آن ااد کاه قاانونگاذار مسائوليت
کيفري ااخاص حقوقي را در اينترنت و فضااي ساايبري باه روااني بپاذيرد (عااليپاور،3131 ،
ص )31و در قانون جرايم رايانهاي سعي نمايد ا باه مسائوليت کيفاري اااخاص حقاوقي وجاه
دااته بااد .لذا طي مواد  33ا  1اين قانون به بحث پيرامون ااخاص حقوقي و مسئوليت کيفري
آنها پرداتته اده است( .الهيمنش ،3133 ،ص )333اگر ااخاص حقوقي با وجه به ارايط بياان
اده در ماده  33قانون جرايم رايانهاي به ار کاآ جرم سرقت اينترنتي محکاوم بشاوند ،مجاازات-
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هاي عيين اده در ماده  1اين قانون ااما آنها تواهد بود .در ماده  33اين قانون ،حت عناوان
مسئوليت کيفري ااخاص ،چنين مقرر اده است« :در موارد زير ،چنانچه جارايم راياناهاي باه ناام
اخص حقوقي و در راستاي منافع آن ار کااآ ياباد ،ااخص حقاوقي داراي مساؤوليت کيفاري
تواهد بود :ال ) هرگاه مدير اخص حقوقي مر کب جرم رايانهاي اود .آ) هرگاه مدير اخص
حقوقي دستور ار کاآ جرم رايانهاي را صادر کند و جارم باه وقاوح بپيونادد .ج) هرگااه يکاي از
کارمندان اخص حقوقي با اطالح مدير يا در اثر عدم نظاارت وي مر کاب جارم راياناهاي ااود.
د) هرگاه مام يا قسمتي از فعاليت اخص حقوقي به ار کاآ جرم رايانهاي اتت اص يافته باااد.
ب ره 3ا منظور از مدير کسي است که اتتيار نمايندگي يا

ميمگياري ياا نظاارت بار ااخص

حقوقي را دارد .ب ره ا مسؤوليت کيفري اخص حقوقي مانع مجازات مر کب نخواهاد باود و
درصورت نبود ارايط صدر ماده و عدم انتساآ جرم به ااخص حقاوقي ،فقاط ااخص حقيقاي
مسؤول تواهد بود » .مشاهده مياود که قانونگذاران در ماده  33ماذکور ،باه مسائوليت کيفاري
ااخاص حقوقي به مفهوم عام و کلي پرداتته است و در واقع اين ماده و ب رههاي آن به مواردي
اااره دارند که جرايم رايانهاي و اينترنتي به نام اخص حقاوقي و در راساتاي مناافع آن ار کااآ
يابند ،در حالي که در بيشتر جرايم رايانه اي و اينترنتاي مجرماان اا حا ّد امکاان ساعي در مخفاي
نگهدااتن هويت واقعي تود دارند و مسلماً در مورد ااخاص حقوقي اين پنهان کاري بيشاتر نياز
تواهد بود .در ايلب موارد ،اخص حقوقي به منظور باقي نگذااتن ردّي از تود باه افارادي کاه
تارج از مجموعه کارکنان و وابستگان تود هستند ،متوسّا اده و ار کاآ جرم را به آنها واگذار
مي کنند و در نتيجه کش

عاما اصلي ار کاآ جرم و نسبت دادن آن به ااخص حقاوقي مشاکا

ميبااد .ضمن آن که گاهي نيز به دليا رقابت اارکتهاا و بنگااههااي جااري و يير جااري باا
يکديگر ،ممکن است از رفند انجاام جارم راياناهاي و اينترنتاي در راساتاي انمين مناافع رقياب
استفاده کننده ا از اين طريق وي را متهم به ار کاآ جرم کارده و بادين وسايله از صاحنه رقابات
تارج سازند .در اين حالت مي وان گفت که قانون کيفري وسيلهاي براي مجرمان در راساتاي نياا
به اهدا

تالفشان قرار گرفته است .اگرچه قانونگذار در مااده  3قاانون جارايم راياناهاي ،واهه
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«هرکس» را استعمال نموده است که مي واند ااهبه عادم مسائوليت کيفاري اااخاص حقاوقي را
مطرح کند ،ولي با وجه به مطالب گفته اده و بانتص کلي بودن ماده  33ايان قاانون ،ماي اوان
چنين استنتاج نمود که قيد هرکس که در ماده  3مذکور مطرح گرديده ،عام بوده و ااما هر دوي
ااخاص حقيقي و حقوقي ميگردد .به عالوه ،در بند «ج» ماده  33پيشبيني امکاان ار کااآ جارم
رايانهاي وسط کارمند اخص حقوقي با اطالح مدير آن اخص حقوقي ،قاعده «مسئوليت کيفاري
نيابتي »3که از قواعد نوين در حقوق کيفري معاصر مايباااد را در جارايم راياناهاي باه رساميت
اناتته است .مطابق ب ره اين ماده نيز چنانچه جرايم رايانهاي به نام اخص حقوقي و ناه در
راستاي منافع آن ار کاآ يابند ،مسئول فرد مباار و يا اقوي از مباار اسات و باار جارم و حماا
مجازات آن و جبران تسارت وارده بر عهده اخص حقيقي ميبااد( .الهيمنش ،3133 ،ص)3 1
لذا وجه به اين مطلب که جرم در راستاي منافع اخص حقوقي بوده است يا تيار؟ ماي واناد در
بسياري از جرايم که در آنها مر کب سعي ميکند ا تود را در نيههاي ساتتار ااخص حقاوقي
پنهان کند ،کارگشا بوده و اخص حقيقي مر کب جرم را باه دام بيانادازد و جلاوي ضاييع حاق
اخص حقوقي گرفته اود.
مجازات اشخاص حقوقي مرتكب سرقت اينترنتي
مجازاتهاي مقرر در قانون جرايم رايانهاي براي سارقان اينترنتي به دو دسته مجازاتهاي «اصالي»
و مجازاتهاي « کميلي» و « بعي» قسيم مياوند که بايد هر ي

را جداگانه بررسي کرد.

مجازاتهاي اصلي

در ماده  33قانون جرايم رايانهاي ،موارد انتساآ جرايم رايانهاي به اخص حقوقي چنين بيان اده
است« :در موارد زير ،چنانچه جرايم رايانهاي به نام اخص حقوقي و در راستاي منافع آن ار کاآ
يابد ،اخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري تواهد بود:
1. Vicarious Liability
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ال ) هرگاه مدير اخص حقوقي مر کب جرم رايانهاي اود؛
آ) هرگاه مدير اخص حقوقي دستور ار کاآ جرم رايانهاي را صادر کند و جرم واقع اود؛
ج) هرگاه يکي از کارمندان اخص حقوقي با اطالح مدير يا در اثر عدم نظارت وي مر کاب جارم
رايانهاي اود؛
د) هرگاه مام يا قسمتي از فعاليت اخص حقوقي به ار کاآ جرم رايانهاي اتت اص يافته بااد.
ب ره 3ا منظور از مدير کسي است که اتتيار نمايندگي يا

ميمگياري ياا نظاارت بار ااخص

حقوقي را دارد.
ب ره ا مسؤوليت کيفري اخص حقوقي مانع مجازات مر کب نخواهد باود و درصاورت نباود
ارايط صدر ماده و عدم انتساآ جرم به اخص حقوقي ،فقط اخص حقيقي مسائول تواهاد
بود».
بنابراين اگر اخص حقيقي مر کب سرقت اينترنتي ،مدير ي

ارکت يا ساازمان باوده ،ياا باه

دستور مدير تود و يا با اطالح وي و در راستاي منافع ارکت ياا ساازمان متباوح تاود اقادام باه
سرقت اينترنتي نمايد ،اخص حقوقي يعني سازمان يا ارکت مورد نظر ،به جرم سارقت اينترنتاي
محاکمه تواهد اد .البته مطابق ب ره اين مااده ،محکوميات ااخص حقاوقي رافاع مسائوليت
اخص حقيقي نبوده و وي نيز به مجازات مندرج در ماده  3قانون جرايم رايانهاي تواهاد رسايد
و مجازات وي به عنوان اخص حقيقي ،عالوه بر مجازات اخص حقوقي تواهد باود .ايان مااده
شخيص مسئوليت کيفري ااخاص حقوقي از حقيقي را در گرو احراز سه مؤلفه دانسته اسات کاه
همه آنها بايد در کنار هم وجود دااته بااند .مؤلفه نخست آن که جرم راياناهاي باه ناام ااخص
حقوقي انجام اود .اخص حقوقي هر ارکت يا مؤسسهاي ميبااد که به ثبت رسيده باااد .اگار
اخص حقوقي به ثبت نرسيده بااد از نگاه قانون ،اخ يت ندااته و هر گروه ياا هيان ي کاه در
پيکره ي

ارکت يا مؤسسه مر کب جرم اود ،بر پايه قاعدههاي عماومي حقاوق کيفاري پيگارد

مياوند .با اين حال به نظر ميرسد که ميان اخص حقوقي در حقوق کيفري با ااخص حقاوقي
در روابط ت وصي و جاري بايد جدايي انداتت .در روابط جاري ،قانون جارت به ارکتهاي
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جاري اخ يت حقوقي بخشايده اسات ،هامچناان کاه مااده  331ايان قاانون مايگوياد ،کلياه
ارکتهاي جاري مذکور در اين قانون اخ يت حقوقي دارند .با وجود ديدگاههاي گونااگون در
اين زمينه ،اين ماده و ماده  331نشان ميدهند که قانونگذار ،ارکتهاي جاري به ثبت نرسايده را
ي

اخص حقوقي ميداند ،ولي چنين اخ يتي را براي ي

ارکت يير جاري قاها نمايباااد.

بر پايه ماده  331قانون جارت ،شکيالت و مؤسسا ي که براي مقاصد يير جار ي نسيس اده ياا
بشوند ،از اريخ ثبت در دفتر ثبت مخ وصي کاه وزارت عدلياه معاين تواهاد کارد ،اخ ايت
حقوقي پيدا ميکنند .بنابراين اگر جرايم رايانهاي را ارکتهاي يير جاري ثبت اده يا ارکتهاي
جاري ،اعم از ثبت اده يا ثبت نشاده ،انجاام دهناد ،ااخص حقاوقي داراي مسائوليت کيفاري
ميبااد و در اين حال ،ارکتهاي ثبت نشده از بار مسئوليت کيفري گريختهاند( .عاليپور،3131 ،
ص )33مطابق مندرجات ماده  33قانون جرايم رايانهاي ،مؤلفه ديگر براي مسئوليت کيفري اخص
حقوقي آن است که جرم رايانهاي در راستاي سود آن اخص حقوقي انجام اود .به ساخن ديگار
بزه بايد بهرهاي براي ارکت به همراه دااته بااد و اين نشان ميدهاد کاه اگار در مياان کارهاا و
کنشهاي جاري يا يير جاري ارکت ،جرم رايانهاي نيز رخ دهد ،سبب مسئوليت کيفري ااخص
حقوقي نميگردد ،مگر اين که ثابت اود که انجام آن به سود اخص حقاوقي باوده اسات .مؤلفاه
سوم براي مسئوليت اخص حقوقي در جرايم راياناهاي ،انجاام رفتاار از ساوي افاراد وابساته باه
اخص حقوقي است که مي واند به چهار حالت نمود يابد .3 :مدير اخص حقوقي مر کب جارم
رايانهاي اود . .مدير اخص حقوقي دستور ار کاآ جرم رايانهاي را صادر کناد و جارم نياز باه
وقوح بپيوندد .1 .يکي از کارمندان اخص حقوقي باا اطاالح مادير ياا در اثار عادم نظاارت وي،
مر کب جرم رايانهاي اود .1 .مام يا قسمتي از فعاليتهااي ااخص حقاوقي باه ار کااآ جارم
رايانهاي اتت اص يافته بااد( .همان ،ص )31مطابق ب ره ي
منظور از مدير کسي است که اتتيار نمايندگي يا

ماده  33قاانون جارايم راياناهاي،

ميمگيري يا نظارت بر اخص حقوقي را دارد.

از آن جا که مدير سمت و سو دهنده اراده اخص حقوقي است ،اگر با وجود دو مؤلفه ديگار کاه
پيش ر بيان اد ،يعني به نام اخص حقوقي و نيز در راساتاي مناافع آن باودن ،جارم راياناهاي را
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انجام دهد ،مانند آن است که اخص حقوقي ،تود اين جرم را مر کب اده است .به نظر ميرساد
چون قانونگذار در اين ب ره از قيد «کسي» استفاده کرده است ،عري
جامعيت و مانعيت نزم اده است .اين عري

بياان ااده از مادير فاقاد

جامع افراد نميبااد ،زيرا مطابق مااده  331نيحاه

اصالحي قانون جارت م وّآ  ،3111ااخاص حقوقي نيز مي وانند مدير بااند ،در حالي که واهه
«کسي» ااما ااخاص حقوقي نمياود و به حکم باادر و قضااوت عار  ،ظهاور در اااخاص
حقيقي دارد .همچنين عري

مذکور مانع اييار نميبااد ،چون اين عري

از مدير اااما مجاامع

عمومي و بازرسان ارکتهاي سهامي نيز ميگردد و اين افراد به ر يب قاادر باه

اميمگياري و

نظارت بر اخص حقوقي ميبااند .لذا بهتر ميبااد که در اصالحات بعدي ،در اين ب ره از واهه
«اخ ي» به جاي «کسي» در عري

مدير اخص حقوقي استفاده اود .حال اگار مادير ااخص

حقوقي دستور ار کاآ جرم رايانهاي را صادر کرده و جرم نيز به وقوح پيوسته باااد ،چاون مادير
جزال معنوي و سبب انجام جرم ميبااد و همچنين عما مجرمانه در راستاي انجام دستور او باوده
است ،مانند آن است که تود مدير عما مجرمانه را از طريق ديگري انجام داده است ،باه گوناهاي
که آن ديگري در برابر وي در حکم وسيله و آلت ار کاآ جرم بوده اسات .حاال اگار فاردي باه
صورت همزمان در دو اخص حقوقي به عنوان مدير فعاليت کند و باه کارمناد يکاي از اااخاص
حقوقي دستور ار کاآ جرمي را در راستاي منافع اخص حقوقي ديگر بدهد ،به نظر ميرساد کاه
نمي وان آن اخص حقوقي را که در راستاي نمين منافعش جرمي ار کاآ يافته را مق ر دانست،
زيرا فلسفه وضع اين بند ،جلوگيري از سوالاستفاده مدير از اتتياري است که در اخص حقوقي به
وي ،جهت صدور دستور ،داده اده است و در چنين مواردي ،مدير از اتتيار صدور دساتوري کاه
اخص حقوقي به وي داده است ،سوالاستفاده نکرده است و دستور وي به کارمند اخص حقاوقي
ديگر بوده است نه کارمند ان اخص حقوقي که جرم در جهت نمين منافع آن ار کاآ يافته است.
در حالتي که يکي از کارمندان اخص حقوقي با اطالح مدير يا در اثر عادم نظاارت وي ،مر کاب
جرم رايانهاي اود ،باز هم اين مدير اخص حقوقي است که به طاور ييرمساتقيم موجاب انجاام
جرم اده است .پس اگر از ار کاآ جرم آگاه بوده يا اين که آن جرم در اثر عدم کنتارل کارمنادان
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وسط وي رخ دهد ،جرمي که ار کاآ يافته متوجه اخص حقوقي ميبااد .اماا ايان کاه در ايان
مورد ،صر

اطالح مدير از ار کاآ جرم جهت مق ر دانستن اخص حقوقي کافي اسات ياا ايان

که عالوه بر آگاهي او از ار کاآ جرم ،ميبايست نسبت به ار کاآ آن نيز رضايت دااته بااد؟ آن
چه از ظاهر ماده  33مذکور فهميده مياود آن است که صر

اطالح مادير از ار کااآ جارم ،باه

نهايي جهت محکوميت اخص حقوقي کافي است ،ليکن فسير مضيق قانون به نفع متهم ،صار
اطالح مدير را کافي ندانسته و از آن جا که مدير اخص حقاوقي ،نمايناده آن باوده و در صاورت
ق ير وي ،اخص حقوقي مق ر ميبااد ،مي وان گفت که اگر مدير اخص حقوقي ار ار کااآ
جرم وسط يکي از کارکنانش اطالح دااته بااد اما وان مقابله با او و جلوگيري از ار کااآ جارم
را ندااته بااد ،وي مق ر نبوده و به بع آن نمي وان اخص حقوقي را نيز مجرم دانست و صر
آگاهي و اطالح مدير از ار کاآ جرم ،جهت محکوم نمودن اخص حقوقي در جارايم راياناهاي و
از جمله آنها در سرقتهاي اينترنتي ،نزم و ضروري مايباااد .قياد عادم نظاارت مادير جهات
محکوم نمودن اخص حقوقي نيز منوط به اين است که اين عادم نظاارت باه صاورت ييرموجاه
بااد .لذا اگر مدير اخص حقوقي به دليا موجهي مانند بيماري ،باه فعالياتهااي کارکناان تاود
نظارت نکند و از قِبَا اين عدم نظارت ،جرماي وساط کارکناان ااخص حقاوقي ار کااآ ياباد،
نمي وان مدير اخص حقوقي را به دليا عدم نظارت بر کارکنان تود مق ر دانسات .در ايان جاا
فاو ي که ميان قيد اطالح و قيد عدم نظارت مي وان بيان نمود آن است که اطالح ااما هر ي
ارکان

از

ميمگيري ،نظارت و همچنين نمايندگي اخص حقوقي مياود ،ليکن عدم نظاارت فقاط

ااما افرادي مياود که اين وظيفه را در اخص حقوقي بر عهده دارند .اما در ت وص ايان قياد
که اگر مام يا بخشي از فعاليت اخص حقوقي به ار کاآ جرم رايانهاي اتت ااص يافتاه باااد،
اخص حقوقي مجرم ميبااد مي وان گفت که با وجود حالت سوم که به آگاهي يا عادم نظاارت
مدير اخص حقوقي پرداتته است ،ديگر نيازي به حالت چهارم نبود ،زيرا انجام جارايم راياناهاي
اگر به عنوان فعاليت اخص حقوقي مطرح اود ،از دو حالت تارج نخواهد بود .3 :ار کاآ جارم
با آگاهي مدير ميبااد؛  .ار کاآ جرم با نظارت نکردن مدير امکانپذير ميبااد .در هر حال ،باه
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نظر ميرسد بيان حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئوليت کيفري اخص حقوقي باوده و از
جهت برجسته کردن اين حالت است که جداگانه به آن پرداتتاه ااده اسات( .عااليپاور،3131 ،
ص )31منظور قانونگذار در اين بند آن است که اخص حقوقي با رعايت کليه ضاوابط و اارايط
قانوني شکيا اده بااد و بعد از کسب نمودن اخ يت ،به ار کاآ جرم پرداتته باااد و گرناه
اگر شکيال ي براي ار کاآ جرم شکيا اود فاقد اخ يت حقاوقي تواهاد باود ،زيارا مطاابق
قواعد حقوق مدني ،جهت قرارداد بايد مشاروح باااد .مجاازاتهااي در نظار گرفتاه ااده باراي
ااخاص حقوقي ،در ماده  1قانون جرايم راياناهاي چناين بياان ااده اسات« :اااخاص حقاوقي
موضوح ماده فوق ،با وجه به ارايط و اوضاح و احوال جرم ار کابي ،ميزان درآمد و نتاي حاصاله
از ار کاآ جرم ،عالوه بر سه ا اش برابر حداکثر جزاي نقادي جارم ار کاابي ،باه ر ياب ذياا
محکوم تواهند اد:
ال ) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم ا پن سال حبس بااد ،عطيلي موقات ااخص
حقوقي از ي

ا نُه ماه و در صورت کرار جرم عطيلي موقت اخص حقوقي از يا

اا

پن سال.
آ) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بيش از پان ساال حابس باااد ،عطيلاي موقات
اخص حقوقي از ي

ا سه سال و در صورت کرار جرم ،اخص حقوقي منحا تواهاد

اد.
ب ره ا مدير اخص حقوقي که طبق بند «آ» اين ماده منحا مياود ،ا سه سال حق نسيس
يا نمايندگي يا

ميمگيري يا نظارت بر اخص حقوقي ديگري را نخواهد داات » .کمي نما در

اين ماده نشان ميدهد که مجازاتهاي عيين اده براي ااخاص حقوقي باه مرا اب سانگين ار از
ااخاص حقيقي است و يا حداقا در ت وص سرقتهاي رايانهاي و اينترنتي اينگونه مايباااد،
زيرا در ابتداي اين ماده آمده است که اخص حقوقي مر کب جرايم رايانهاي را با وجه به ارايط
و اوضاح و احوال جرم ار کابي ،ميزان درآمد و نتاي حاصله از ار کاآ جرم ،به سه ا اش برابار
حداکثر جزاي نقدي جرم ار کابي محکوم مي نمايد که با وجه به مجازاتهاي عيين اده در ماده

 ........................................................  11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال دوم ،شماره  ،7پاييز 0931

 3اين قانون ،داراي ادت بيشتري ميبااد .مسنلهاي که در اجراي اين ماده با آن مواجاه هساتيم،
عدم وجود ي

نظام مديريتي واحد در ثبت ارکتها و مؤسسات جاري ميبااد که بخاش قاباا

وجهي از مخاطبين اين ماده را شکيا ميدهند .در حال حاضر اااخاص حقاوقي کاه باه حکام
دادگاه مشمول عطيلي موقت و يا انحالل مي بااند ،قادرند با ثبت ي

ارکت جديد ،حات يا

نام جديد و حتي در همان مکان قبلي به فعاليتهاي تود اداماه داده و عماالً قاانون را دور بزنناد.
اين امر در رابطه با ااخاص حقيقي ذکر اده در ب ره اين ماده ،يعني مديران اخص حقوقي نياز
صادق است .در مواردي ديده اده که با ي

جابهجايي ساده در اعضاي مؤسس ،هينت مديره و يا

مديرعاما ،ااخاص حقيقي و حقوقي در همان منطقه قبلي ،فعاليتهاي تود را از سار گرفتاهاناد.
لذا به نظر ميرسد اجراي صحيح اين ماده منوط به اصالح ساتتار و طراحاي و پياادهساازي نظاام
ي پارچه مديريت و نظارت بر ارکتها و مؤسساات جااري مساتقر در ساازمان ثبات اساناد و
امالک کشور ميبااد(الهيمنش ،3133 ،ص  )3ا جلوي ار کاآ جرايم اينترنتي وسط ااخاص
حقوقي هرچه بيشتر و بهتر گرفته اود.
مجازاتهاي تكميلي و تبعي

بند «ال » ماده  1قانون جرايم رايانهاي را مي وان مجازات کميلي و بعي اااخاص حقاوقي در
سرقتهاي اينترنتي دانست ،زيرا عالوه بر سه ا اش برابر حداکثر جازاي نقادي جارم ار کاابي،
عطيلي موقت اخص حقوقي از ي
حقوقي از ي

ا نه ماه و در صورت کرار جرم ،عطيلاي موقات ااخص

ا ا پن سال را براي ااخاص حقاوقي مر کاب جارايم اينترنتاي قارار مايدهاد،

مشروط بر اين که مجازات حبس آن جرم در مجازات اصلي ،ا پن سال بااد .با وجه به اين کاه
در ماده  3قانون جرايم رايانهاي ،براي سرقتهاي اينترنتي حداکثر حبس ي

سال در نظر گرفتاه

اده است ،ااخاص حقوقي مر کب سرقت اينترنتي ،در صور ي به عنوان مجازات کميلي و بعي
مشمول بند «ال » ماده  1اين قانون تواهند اد که مطابق بخش دوم ماده  3قانون مذکور ،عاين
دادهها در اتتيار صاحب آن نبااد ،زيرا اگر عين دادهها در اتتيار صاحب آنها بااد ،ساارق فقاط
به جزاي نقدي از ي

ميليون ريال ا بيست ميليون ريال محکوم تواهاد ااد .پاس اگار ااخص
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حقوقي مر کب سرقت اينترنتي ،اين سرقت را با روش نسخهبرداري ،به گوناهاي انجاام دهاد کاه
اصا دادهها در اتتيار مال

اصلي باقي بماند ،مشمول مجازات کميلي و بعي بياان ااده در بناد

«ال » ماده  1قانون جرايم رايانهاي نخواهد اد .همچنين مطابق ماده  1قانون مجازات اساالمي،
دادگاه مي واند مدير اخص حقوقي يا کارمند حت نظاارت وي را باه مجاازاتهااي کميلاي و
بعي ديگر مانند محروميت از حقوق اجتماعي ،ممنوعيت از اقامت در نقطاه ياا نقااط معاين و ياا
اقامت اجباري در محا معين محکوم کند ،زيرا همانگونه کاه بياان ااد سارقتهااي اينترنتاي در
صور ي که داراي مام ارايط اجراي حد نبااند و ياا اجاراي حاد را در ت اوص آنهاا جااري
ندانيم ،جزال جرايم داراي مجازات عزيري ميبااند و لذا مي وان حکم مااده  33قاانون مجاازات
اسالمي را در ت وص مر کبين آن اجرا نمود.
نتيجه
از مجموح آن چه که گفته اد ،مشاهده مياود که اخص حقيقي اگار مر کاب سارقت اينترنتاي
بشود ،حداکثر به هر دو مجازات جزاي نقدي و حبس محکوم مياود و آن هم در صور ي اسات
که عين دادهها در اتتيار مال

اصلي نبوده و جرم داراي کيفيات مشدّده بااد .ولي اخص حقوقي

در صور ي که مر کب اين جرم اود ،هم به جزاي نقدي و هام باه عطيلاي ياا انحاالل محکاوم
تواهد اد ،بدين صورت که در صورت باقيبودن عين دادهها در اتتيار مال

اصلي ،فقط اخص

حقوقي به سه ا اش برابر حداکثر جزاي نقدي که معادل ا ت ميليون ريال ا يک اد و هشاتاد
ميليون ريال مياود ،محکوم تواهد اد و در صور ي که سارق اقدام به انتقال دادهها کارده باااد،
به گونهاي که اصا آنها در اتتيار مال

اصلي نبااد ،هام باه مجاازات نقادي ماذکور و هام باه

عطيلي موقت از ي

ا نه ماه محکوم تواهد اد و در صورت کرار سرقت ،اخص حقاوقي باه

عطيلي موقت از ي

ا پن سال محکوم تواهد اد .همچناين اارايط حقاق مسائوليت کيفاري

ااخاص حقوقي را مي وان بدين ارح دستهبندي نماود .3 :ناوح جارم ار کاابي راياناهاي باااد؛
 .مر کب جرم ،مدير يا کارمند اخص حقوقي و يا کسي بااد که با دستور مدير اخص حقاوقي
مر کب جرم اده بااد و يا اين که مام يا بخشي از فعاليت ااخص حقاوقي باه ار کااآ جارم
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اتت اص يافته بااد؛  .1جرم به نام اخص حقوقي ار کاآ يابد؛  .1جرم در راستاي مناافع ماادي
يا معنوي اخص حقوقي ار کاآ يابد؛  .3جرم ار کابي عمومي بااد .لاذا ماي اوان چناين نتيجاه
گرفت که در سرقتهاي اينترنتي امکان حقق جرم وسط هار دوي اااخاص حقيقاي و حقاوقي
وجود دااته و نها اخص حقيقي مباار در اين جرم نميبااد .باه عاالوه مجاازاتهااي در نظار
گرفته اده براي ااخاص حقوقي که مر کب سارقت اينترنتاي مايااوند باه مرا اب ااديد ر از
مجازاتهاي در نظر گرفته اده براي ااخاص حقيقي مر کب اين جرم ميبااد.
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 .53نورزاد ،مجتبي ،)3133( ،جرايم اقت ادي در حقوق کيفري ايران ،جنگا ،جاودانه ،هران.
 .11هدايتي ،عليرضا و مجيد فر ،فرايد ،)3131( ،سيستم هاي نفوذ :اصول و کاربردها ،هر ،
هران.

