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چکیده
اشخاص حقوق ،در ممریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزههای انجاامیافتاه از
سوی مدیران ،رؤسا و حتّ ،کارکنان رده پایین مورد دادرس ،و محکومیت قرار گیرند .از دیدگاه مقایساه-
ای ،چنین مسؤولیت شخص حقوق ،نشان م،دهد که ایاالت متحده بهطور نسب ،یکتا و منحصر باهفارد
است .شمار اندک ،از کشورهای باختری مسؤولیت شخص ،و مستقل ،را م،پذیرند و منها چنین مسؤولیت،
را تا اندازهای بسیار کم و به ندرت و من هم بر پایة تهدید به کیفر بسیار سبکتر تحمیل ما،کنناد .ایان
مسوله که چرا ایاالت متحده و واقعاً فقط ایاالت متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوق ،را تحمیل م-،
کند مورد توجه و دقتهای پژوهشگرانهای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای ته ،،از راه منشاور
حقوق تطبیق ،است .در مقابل ،حقوق ملمان مساؤولیت کیفاری شاخص حقاوق ،را تحمیال نما،کناد.
همچنین ،این نوشته استدالل م،کند که مموزة ممریکای ،م،تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریاه
کیفری بلکه از راه میین دادرس ،کیفری .میین دادرس ،کیفری ممریکای ،دشواریهای ،را بار بازجویاان و
دادستانها تحمیل م،کند تا ریشة اصل ،بزهکاران یقه سفید از بین برود ،امّا توانمندیهای ،را هم به این
دادستانها م،دهد که برای هماتایان ملمان ،منها ناشناخته است .یک ،از این توانمندیها ،تهدید به صدور
کیفرخواست م،باشد که به دادستانها اجازه م،دهد شرکتهای ممریکای ،را به همکاری ،چشمپوشا ،از
امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماسهای کارمندان تحت بازجوی ،مجبور ساخته و بدین وسیله
پیگرد شخص متهمان حقیق ،را مسان نماید .تفاوتهای میین دادرس ،به جای نظریة کیفری ،برای شرح
ب،همتای ،مموزة ممریکای ،بکار گرفته م،شود .همچنین ،این نوشته نتیجه م،گیرد کاه چگوناه رویکارد
میین دادرس ،ممریکای ،م،تواند به بهترین وجه ،بارای فهمیادن و باهطاور کلّا ،بارای اصاکح نظاام
ممریکای ،که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون ،فروپاش ،این نظام
را نمایان م،سازد.
واژگان کلیدی :وضعیت کیفری شرکت ،امتیاز وکیل ا موکل ،،دلیل ،دادستان.
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مقدمه
در ممریکا شرکتها مورد انتقاد م،باشند .نظمبخش ،و بازرس ،روزافزون ،تهدید به تغییار
مجموعة سهامدران و دورنمای مسؤولیت شخص ،برای مدیران شرکت ،سپهری از خطار
همیشگ ،برای شرکتها مفریده است و این انتقادها بیشتر به وسایلة گروها ،هامر ی از
رهبران شرکتها ،پژوهشگران حقوق ،)See: Kern Griffin,2007(،دستاندرکاران و وکک به
وجود ممده است .به هر حال ،در هستة من انتقادها ،قلمروی از بزرگترین خطر قابل بحث
برای شرکت در ممریکای مدرن وجود دارد و من پیگرد کیفری است.
در ایاالت متحده ،شرکتها به عنوان موجودی مستقل ممکن است کاه ماورد پیگارد
کیفری و محکومیت برای بزههای انجام یافته از سوی شاخص مادیران ،ادارهکننادگان و
حتّ ،کارکنان رده پایین قرار گیرند .خطر کیفرخواسات خاود باه تنهاای ،ویرانگار اسات.
کیفرخواست ،خبر از پاسخ تند و سریع بازار ،برکناری رهبران ،میلیونها دالر هزیناههاای
حقوق ،و البته احتمال محکومیت م،دهد .چنین محکومیت ،نه فقط م،تواناد منتها ،باه
تحمیل هرگونه کیفر گردد (معموالً جریمة سنگین) بلکه پیامدهای جانب ،را نیز به دنباال
دارد و همچنین ویرانگری مال ،و واکنشهای ،درباره اعتبار و خوشنام ،نیز محتمل اسات
و شاید منجر به این گردد که شرکتها به کنارهگیری از کارهای اقتصادی مجبور شوند.
از دیدگاه مقایسهای ،چنین مسؤولیت ،ایاالت متحده را تقریباً ب،همتا نشان ما،دهاد.
چند کشور دیگر باختری ،مسؤولیت شخص حقوق ،را تحمیل م،کنند که بیشتر بار پایاة
تهدید به پیامدهای تنبیه ،بسیار کمخطرتر م،باشد .بارای نموناه ،در کشاورهای ،مانناد
فرانسه و ملمان ،این اصل که خکفهای انجمن قابل اعتاراض نما،باشاد ،بارای مادّت
درازی از تحمیل مسؤولیت کیفری به شخص حقوق ،به طور کلّ ،جلوگیری م،کرد( Sun
.)Beale & Safwat,2004,p.105

این پرسش که چرا ایاالت متحده و واقعاً فقط ایاالت متحاده یاک چناین مساؤولیت
کیفری سخت ،را تحمیل م،کنند مشمول دقتهاای اندیشامندانهای قارار گرفتاه اسات.
برخ ،استدالل م،کنند که نظام ممریکای ،،بیرون از سنّت کامنال رشد یافته که باهطاور
تاریخ ،دربردارندة این فرض قانون ،است که در حقوق راجع به شرکت شاایع اسات کاه
شخص مال ،و بازرگان ،را به عنوان یک موجود جداگانهای از شخص حقیق ،به رسامیت
بشناسد.
دیگران بر بکارگیری نظام قارهای اروپای ،مبتن ،بر مییننامه و نظامنامههاای اداری و
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راهکارهای جبران ،حقوق مدن ،متمرکز شدهاند که از خطاکاریهاای شارکت جلاوگیری
م،کند و استدالل م،گردد که این رویکردها از جهت کارکردی دارای ارز یکساان باا
مسؤولیت کیفری در ممریکا است .سرانجام این نظر ا که گستردهتر هم ما،باشاد ا ایان
است که برخ ،استدالل م،کنند که کیفر ممریکای ،بازه یقاه سافیدی9،جلاوة دیگاری از
ممادگ ،و میل وافر کلّ ،این کشور برای جرمانگاری بسیار زیاد و کیفر سخت بزههای مهم
در سنجش با دیگر کشورها مانند ملمان است.
هر یک از این شرحها قطعاً تا اندازهای درست بوده و البته هنوز هم قطعاً ناقص ما-،
باشند؛ برای نمونه ،فرانسه و ملمان ،رفتار شرکت را بیشتر از راه قانونهای اداری و مادن،
نظم بخشیدهاند امّا دقیقاً همانگونه که ایاالت متحده انجام م،دهد .منچه کاه ممریکاا را
اینچنین ب،همتا م،سازد این است که من کشور مساؤولیت مهام کیفاری را افازون بار
مقررههای اداری و مدن ،تحمیل م،کند.
همچنین ،حقوق ممریکای ،که بیرون از سنّت کامنال گستر یافته است این قاعده را
که انجمنها هرگز نم،توانند مورد اعتراض قرار گیرند6،در بر نگرفته است .ایاالت متحده،
شکل های بسیار شدیدتر و دارای پیامدهای مهم و گستردة مسؤولیت کیفری شرکت را در
برابر دیگر کشورهای دارای نظام کامنال بهویژه انگلستان دربر م،گیرد؛ در واقع ،شرکت-
ها امروز بهطور روزمره از نظام سخت قاعدهمندی ممریکای ،با ثبت کردن خودشان نه فقط
در بازار حقوق قارهای اروپای ،بلکه حتّا ،در باازار باورس لنادن پنهاان ما،شاوند( See:
 .)Cunningham,2007,p.323البته اگر چنین چیزی وجود خارج ،داشته باشاد ،چاه چیازی
م،تواند گرایش انحصاری ممریکای ،برای مقرر داشتن مسؤولیت کیفری شرکتها و حفظ
این فرض تقصیر شخص حقوق ،را شرح دهد؟ این نوشته تک دارد که به پرسش فاوق
با قرار دادن مسؤولیت کیفری شخص حقوق ،در چهارچوب مفهوم گستردهتر نظام عدالت
کیفری ممریکا پاسخ دهد.
در مقام مقایسة ایاالت متحده با ملمان ،این بخش اساتدالل ما،کناد کاه مساؤولیت
کیفری شرکت منچنان هم نتیجة سود روزافزون نظام ممریکای ،در مجاازات کاردن و یاا
انتظامبخش ،به رفتار شخص حقوق ،نم،باشد بلکه در عوض پاسخ این اسات کاه میاین
1. White-Collar Crime.
2. Societas delinquere non potest.
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دادرس ،کیفری ممریکای ،به طرز ماهرانهای بکار گرفته شده و نتیجة فرمیندی است که به
وسیلة من ،نظام عدالت کیفری ممریکای ،اجرا م،گردد .دادستانها با تهدید شرکتهاا باه
پیگرد کیفری ،ایشان را ملزم م،کنند که به بزهکاری اقرار کارده و ساپس در شاروع باه
پیگرد و محکومیت شخص کارکنان و مدیران شرکت همکاری کنند .در مقابل ،شرکتها
اغلب درگیر انجام کارهای ،م،شوند تا به دادستانها برای محکومیات شاخص کارکناان
تحت بازجوی ،کمک کنند .در پوشش همکاری ،دادستانها شرکتها را مجبور م،ساازند
که از امتیاز مشاوره با وکیل صرفنظر کرده و تحقیقات درون ،را تکمیل نمایند و یاا ایان
که همة پیامدها را به دادستانها واگذار کنند و شاید بحث برانگیزندهتر ایان کاه کماک-
9
هزینة مشاوره شخص کارکنان تحت بازجوی ،را قطع نمایند.
بنابراین ،این نوشته استدالل م،کند که مسؤولیت کیفری شارکت در ایااالت متحاده
دستکم در بخش مهم ،به دلیل عملکرد دادستانهای ممریکای ،گستر یافته است؛ در
حال ،که شماری از کشورهای اروپای ،،نکتههای قابل توجه ،برای مقایسه در برابر نظاام
ممریکای ،دارا م،باشند .برای هدفهای این بحث ،ملمان به عنوان نمونة شایستهای برای
سنجش بکار م،رود .فرانسه ،انگلستان و ایتالیا و چند کشور دیگر اروپای ،اخیراً با احتیاط و
هوشیارانه مغاز به مزمودن مسؤولیت کیفاری شارکت کاردهاناد امّاا ملماان در نپاذیرفتن
مسؤولیت کیفری شرکتها استوار باق ،مانده است .بناابراین ،اخاتکف میاان نظاامهاای
ممریکای ،و ملمان ،،پایة ایدهمل ،را برای این پژوهش مقایسهای ارائه م،دهد.
همچنین ،این نوشته استدالل م،کند که تفاوتهای نظامهاای یااد شاده ،نخسات از
مفاهیم متفاوت منچه که بزه را تشکیل م،دهد سرچشمه نم،گیرد و مرباوط باه سرشات
حقوق این دو کشور نم،گردد ،بلکه در عوض از نظامهای عدالت کیفری بسایار متفااوت،
که این دو کشور بکار م،برند سرچشمه م،گیرد.
 .9تحت فشار انتقاد گسترده ،دیوان عال ،ممریکا اخیراً اصلهای راهنمای ،درون سازمان،ا را برای دادستانهای فدرال ماورد
تجدیدنظر قرار داده است .در دسامبر  6887دیوان ،یادداشت مک ناالت ،را منتشار کارد .ایان اعکمیاه جاایگزین اعکمیاه
تامسون گردید که راهبردهای دیوان برای پیگرد شرکتها را پایهریزی کرده بود .اعکمیه مک نالت ،به عنوان یاک راهبارد
درون ،مقرر م،دارد که دادستانهای فدرال ،در هنگام تصمیمگیری درباره این که میا شرکت در تحقیقات همکااری داشاته
یا خیر ،دیگر این امر را مورد توجه قرار نم،دهند که میا شرکت ،هزینههای وکالت ،کارکنان خود را پرداخت کارده اسات یاا
خیر .دیوان سپس اعکمیههای ،را درباره راهبردهای داخل،ا اعکم داشت که دادستانهای فدرال را از اجبار شرکت بارای
چشمپوش ،کردن از امتیاز مشاوره با وکیل منع م،کرد.
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به عنوان نقطة مغازین ،این حقیقت باید پذیرفته شود که هر دو کشور ،مفاهیم سنّت ،از
بزه یقه سفیدی را پذیرفتهاند .برای نمونه ،ککهبرداری در هر دو کشور غیر قانون ،اسات؛
امّا تفاوتها در این که این بزهها چگونه مورد پیگرد و بررس ،قرار گیرند ناهمخوان،های،
را در مسؤولیت کیفری شرکت به وجود م،مورد .در ملمان شرکتها با مساؤولیت کیفاری
روبهرو نم،شوند امّا این توانمندی را هم ندارند که با بازجوی،ها و پیگارد کارکناان خاود
مخالفت کرده و من را خنث ،سازند .برای نمونه ،در اینجاا امتیااز بهارهمنادی از خادمات
مشاورهای شرکت وجود ندارد؛ یا رویة کلّ ،،کمک به کارکنان تحت پیگرد از راه پرداخات
غرامت معمول نیست .در ایاالت متحده ،این نمونه وارونه م،باشد و شارکتهاا از امتیااز
مشاوره حقوق ،بهرهمند م،شوند و بهطور عادی به کارکنان تحت باازجوی ،کماک ما-،
کنند .منها همچنین با تهدید به پیگرد کیفری روبهرو هستند؛ امّا هماانگوناه کاه در بااال
گفته شد ،اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد شرکتها واقعاً به دادرس ،کشاانده ما،شاوند .در
عوض ،توافقهای ،برای چشمپوش ،از این امتیاز ،خودداری از پرداخت خسارت به کارکنان
و جلوگیری از طرح هرگونه پشتیبان ،از کسان تحت پیگارد وجاود دارد .باه ایان وسایله
دادستانها و شرکتهای ممریکای ،توانمندیهای منحصرشان را بکار م،گیرند.
در این نوشتار ضمن ارائه شرح کوتاه ،از گستر مسؤولیت شخص حقوق ،در کشور
ممریکا ،گفته خواهد شد که دادستانها بهجای هیأتهای قانونگذاری ،نقش حساس ،را در
ساخت این مموزة ممریکای ،بر عهده داشتهاند .در گام بعدی به مسولة دشوار ایان نوشاته،
یعن ،ترسیم تفاوتهای میان نظامهای عدالت کیفری ممریکا و ملمان پرداخته خواهد شد.
در این دو قلمرو ،جمعموری دلیل و توانمندیها و نقشهای دادستانها بررس ،ما،گاردد
که روی همرفته ،این تفاوتها نظام ملمان ،را نظاام ،تساهیلکننادة تحقیاق از شاخص
حقیق ،بزهکار و نظام ممریکای ،را نظام ،که از پیگردهای موازی جلوگیری م،کند نشان
م،دهد .در پایان نیز نشان داده خواهد شد که چگونه دادستانهای ممریکای ،توانمنادی-
های یکتایشان را برای اجبار شرکتها به همکاری بکار م،گیرند بهگونهای که ایشاان را
قادر سازد تا همان سنخ کسان ،را مورد پیگرد قرار دهند که نظام ملمان ،تعقیب م،کند.
 .9مسؤولیت کیفری مقایسهای شرکت
 .9-9ایاالت متحده

تا قرن  98میکدی ،مفهوم محکومیت شرکت به ارتکاب بزه ،بهطور کلّ ،پذیرفتاه نشاده
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بود .بسیاری باور داشتند که یک مؤسسه برای این که در قلمرو نظام عدالت کیفری قارار
گیرد حقیقتاً قابلیت سرزنش اخکق ،را ندارد .معناگرایان هم با این حقیقت کاه شارکت را
بتوان بهطور فیزیک ،در دادگاه حاضر کرد دچار مشکل بودند.
به نظر م،رسد که مسؤولیت کیفری شرکت در ممریکا بعد از انقکب صنعت ،و ظهاور
وضعیت به نظم در موردن فعالیتها ،با تصمیم برجستة  9181دیوان عال ،ایان کشاور در
پروندة شرکت راه مهن رسون ریور و نیویور سانترال مغاز شاد .در ایان پروناده ،دادگااه
رفتار رایلکینز را مطابق قانون اساس ،تشخیص داد .قانون فدرال که سارعت حرکات راه-
مهن را نظاممند م،کرد مسؤولیت کیفری را به شرکتهای ،که دستورات قانون ،را نقاض
م،کردند تحمیل م،نمود .به عبارت دیگر دادگاه ،استدالل شرکت را مبن ،بر این که یک
شخص حقوق ،نم،تواند مرتکب بزه گردد و این فرض قانون ،که یک مؤسسه نه م،تواند
مرتکب رفتار کیفری گردد و نه م،تواند دارای نیّت بزهکارانه باشاد نپاذیرفت .در عاوض
دادگاه ،مموزة حقوق مدن ،را پذیرفت که مسؤولیت را از ممر بخواهد و ر ی داد کاه وقتا،
یک ،از نمایندگان شرکت ،در چهاارچوب قارارداد کااریا و بارای ساودمندی شارکت
مرتکب رفتار کیفری شده باشد ،برابر قانون اساس ،ممکن است محکوم به بزه گردد.
تقریباً این معیار تا به امروز هم قاعدة شایستهای در همة جهان باق ،مانده است .شروع
تاریخ مسؤولیت شخص حقوق ،در ممریکا با پروندة نیویور سانترال ،قطعاً منطق ،است؛
زیرا این پرونده اختیار کنگره برای جرمانگاری رفتار شرکت را تثبیت کرد؛ امّا پذیر این
تاریخ ،جنبش بسیار قدرتمندی را که پیش از پروندة نیویور سانترال در جریان بود نادیده
م،گیرد .این مهم است که فهمیده شود که چرا و چگونه مسؤولیت شخص حقوق ،ایان-
چنین سریع گستر یافت ،در حال ،که پرونده نیویور سانترال دربردارندة یک قاعدهای
بود که بهطور صریح مسؤولیت کیفری را برای شرکتها گسترده م،کرد.
برای پنجاه سال پیش از این که کنگره قانون الکینز را تصاویب کناد ،دادساتانهاای
سراسر کشور ،ضمانت اجراهای کیفری را بهطور خکقانهای علیه شرکتها باا بکاارگیری
قانونهای کلّ ،کیفری پ ،م،گرفتند ،قانونهای ،که به شرکتها باه عناوان شاخص ،از
جهت واژگان و داللت لفظ ،تسرّی نم،یافتند بلکه از راه رفتار شامل منهاا ما،شادند .در
واقع ،تقریباً از سال  9858دادستانها در ایالتهای ،مانند نیوجرس ،و پنسیلوانیا اتهامهای
کیفری درباره شرکتها را به عنوان هست،های مستقل به وسیلة اجرای مموزههای کیفری
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کامنالی ،پ ،م،گرفتند .این امر با وجود ایان حقیقات باود کاه نظاام کاامنال ،مفهاوم
مسؤولیت شخص حقوق ،را به رسمیت نم،شناخت و قانونهای ایاالت بهطاور صاریح از
مسؤولیت شخص حقوق ،یاد نم،کردند .شرکتها اغلب این پیگردها را با چالش حقاوق،
روبهرو م،کردند و به دالیل زیادی این استدالل که شخص حقوق ،نم،تواناد ماتهم یاا
محکوم به جرم گردد با موفقیت کم ،همراه بود و بیشتر دادگاههای عال ،ایاالت ،،اعتباار
چنین محکومیتهای ،را ابرام م،کردند .به عبارت دیگر ،ریشة اصال ،مساؤولیت کیفاری
ممریکای ،،از تک های قانونگذاری ،بحثهای سیاس ،و یا انتخابهای برمماده از قاانون
ناش ،نشده است ،بلکه حرکت به سوی مسؤولیت کیفری شخص حقوق ،عمدتاً و نخست
از تک های دادستانهای ممریکای ،سرچشمه م،گیرد ،کسان ،که خکقانه و با پشاتکار،
قانون موضوعه و کامنال را بکار گرفتهاند و نیز از دادگاههای نخستین ممریکاای ،کاه باه
دادستانها اجازه م،دادند اینگونه رفتار کنند.
فهم این که چرا پروندة نیویور سانترال اینچنین به عنوان نقطة دگرگون ،در تااریخ
مسؤولیت شخص حقوق ،ممریکای ،نشان داده شد ،داستان بسیار پیچیدهای دارد .با تأییاد
این که شرکت برابر قانون اساس ،م،تواند برای انجام بزه بر پایة نظریة مقام باالتر ماورد
پیگرد قرار گیرد ،دادگاه رویهای را تأیید کرد که به وسیلة دادستانهاا باهطاور روزافزونا،
برای بیش از پنجاه سال پ ،گرفته شده بود .پس از من با مهر تأیید دادگاه ،دادستانها باا
پشتکار فراوان ،نوع ،از حقوقدان ،سازنده را پ،جوی ،نمودند .منها پیش از ایان ر ی ،هام
9
کامنال و هم بزههای مبتن ،بر قانون را درباره رفتار شرکت بکار م،گرفتند.
البته نم،توان گفت که کنگره در خصوص گستر مسؤولیت شخص حقوق ،چیازی
نداشته است .بر عکس ،هم پیش و هم پس از پرونده نیویور ساانترال ،کنگاره هازاران
قانون تصویب کرد که مسؤولیت کیفری نوین یا سنّت ،را بارای شارکت ایجااد ما،کارد.
قانون سهام قرضه سال  ،9134قانون غذا و دارو و ابزارهاای مرایشا ،و قاانون بازرگاان،
درون ایالت ،،برخ ،از قوانین ،هستند که به خوب ،شناخته شده و بهطاور عاادی در قارن

�
ﻀﺎوت

 .9حتّ ،دیوان عال ،ممریکا در تأیید افزایش مسؤولیت کیفری شرکت در پرونده نیویور سانترال به نظر م،رسد بیشتر متکا،
بر دالیل مصلحت ،بوده است تا اصلهای قانون .،با شناخت و تأیید ناساازگاری تااریخ ،قاانونهاا نسابت باه مساؤولیت
کیفری ،دادگاه استدالل کرد که رد یک چنین رویهای هم اکنون ممکن نم،باشد؛ زیرا قانون نم،تواند چشامهاایش را بار
روی این حقیقت ببندد که بخش بزرگ ،از فعالیتهای بازرگان ،در روزگار نوین از سوی شرکتها انجام م،گیرد.
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گذشته اجرا شدهاند که دربردارندة مقررههای ویژهای برای مسؤولیت کیفری شرکت ما-،
باشند .کنگره با تعریف شخص برای این کاه شارکت را بارای هماة هادفهاای قاانون
ممریکای ،دربرگیرد ،این سنّت دیرپای حقوق کامنال را که اشخاص حقوق ،ممکن نیست
که دارای مسؤولیت کیفری گردند ،دگرگاون کارد(See: Kriesberg,1976,pp.1091&1092-
.)99

�
ﻀﺎوت

بر پایة برخ ،ارزیاب،ها ،بیش از سیصد هزار بزه فدرال ،وجود دارد که شارکت ممکان
است متهم به انجام منها گردد .برای این که شرکت محکوم شود ،سنجة نیویور سانترال
هنوز اجرا م،گردد .دادستانها نیاز دارند فقط ثابت کنند که نماینادة شارکت ،یاک رفتاار
غیرقانون ،انجام داده است ،در حال ،که رفتار در چهارچوب قرارداد کااریا و باه قصاد
سودمندی شرکت بوده است(.)Diskant,2008,p.139
واژههای نماینده و سنجه ،به قصدسودمندی بهطور گستردهای از ساوی دادگااههاای
بدوی تفسیر شدهاند .دادگاهها بهطور معمول ،این معیار را برپاا کاردهاناد کاه کارمناد رده
پایین در چهاچوب وظیفه کاریا با قصد سودمندی شرکت رفتار م،کند ،حتّ ،در زمان،
که وی در وضع ،رفتار م،کند که صریحاً به وسیلة سیاستها و مقررههای درونا ،خاود
شرکت منع گردیده است.
در ممریکا ممکن است حکم داده شود که شرکتها از نظر کیفری مسؤول ما،باشاند،
خواه مدیریت از رفتار مورد پرسش و پیگرد مگاه باشد و خواه نباشد .افزون بر من ،هماان-
گونه که یاد شد ،بر پایة حقوق کیفری کنون ،،شرکتها به یاک درجاه مساؤول هساتند
بدون توجه به این که من نمایندة مورد سؤال یک مدیر رده باال است یا کارمند رده پایین.
به عنوان یک نمونة غمانگیز کنون ،،پیگرد بسیار مهم مرتور اندرسون به اتهام جلوگیری از
اجرای عدالت که مربوط به حسابرس،ا از شرکت اینرون در سالهاای پایش از ساقوط
این شرکت بود ،مورد بررس ،قرار م،گیرد .قاض ،رسیدگ،کننده اینگونه هیأت منصفه را
راهنمای ،کرد که اگر دادستان اثبات کرده باشد که هر یک از کارکنان هرگونه رفتاری باا
ق صد واژگون کردن ،ویران کردن یا جلوگیری از امکاان کشاف حقیقات در یاک فرمیناد
رسیدگ ،رسم ،داشته است ،شرکت گناهکار شناخته م،شود و در نهایت ،هیاأت منصافه
نیز به همان اتهام ،که وارد شده بود بدون این که موجب شگفت ،گاردد باه گناهکااری
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رسید .هیأت منصفه احتماالً م،توانست به این نتیجه هم برساد کاه تقریبااً هار شارکت
9
ممریکای ،م،تواند گناهکار باشد.
بر پایة دستة جداگانهای از اصل هاای راهنماای تعیاین کیفار بارای شارکت ،حقاوق
ممریکای ،جریمههای ،را تحمیل م،کند که ممکن است به صدها میلیون دالر بارای هار
بزه برسد .افزون بر من ،هر شرکت که محکوم به بزه ،از گونة جنایت گردد ممکن اسات
که برای همیشه از معامله و داد و ستد با نمایندگان حکومت ،یاا شارکت در برناماههاای
حکومت ،منع گردد .در نهایت ،هزینههای مربوط به اعتبار و خوشنام ،م،تواند بارای هار
شرکت ،ویرانگر باشد( .)See: Bucy,2007,pp.1287&1288-89این خبر و مگه ،در ایان حاد
که حکومت اتهامهای کیفری را مد نظر دارد ممکن است موجاب ساقوط ساهام شارکت
گردد.
همچنین در پایان این قسمت الزم است که به دو نکته اشاره شود :نخسات ایان کاه
دادستانها این اختیار را نگهداشتهاند تا افزون بر (نه بهجای) اتهامهای ،که بر کارکناان در
محدودة اهلیت شخص،شان وارد م،گردد ،اتهامهای ،بر شارکت وارد کنناد .بارای فهام
نقش ،که مسؤولیت کیفری شخص حقوق ،بازی م،کند این حقیقت که هام کارکناان و
هم شرکتها همزمان با اتهامهای کیفری روبهرو م،شوند مهام و اساسا ،اسات .بادین
ترتیب ،دادستانهای ممریکای ،تا اندازهای بهگونهای ساختگ ،دو متهم ایجاد ما،کنناد و
سپس یک متهم ممکن است که مجبور باه اقارار باه گناهکااری و همکااری در پیگارد
متهمان دیگر گردد .دوّم این که ،مسؤولیت کیفری شرکت به هیچ وجه جاایگزین برناماة
انتظامبخش ،نم،گردد .نهادهای ممریکای ،مانند نهاد غذا و دارو ،کمیسیون سهام و برگ-
های قرضه و کمیسیون بازرگان ،فدرال ،همه قانونهای نظمدهنده و اجرای ،دارند .اغلاب
اینچنین نهادهای ،همة جنبههای بازرگان ،ممریکای ،را واقعاً به نظم در م،مورند و بسایار
مهمتر این که م،توانند قدرت اجرای ،خود را برای بررس ،،بازجوی ،و پیگرد خکفهاای
مطرح شده بکار گیرند .همة چنین نهادهای ،م،توانند جریمههای نقدی قابل توجه ،برای
نقض مقرراتشان تحمیل کرده و قاعدههای ،صادر و اعکمیههای همگان ،منتشر کنند که
1. See: Eichenwald Kurt, Andersen Guilty in Effort To Block Inquiry on Enron, June
16,2002(Available at:http://www.nytimes.com/2002/06/16/business/ andersenguilty-in-effort-to-block-inquiry-on-enron.html).
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برای مماجشان هزینههای اعتباری ویرانگری م،تواند به همراه داشته باشد .بنابراین ،نکتة
مهم این است که مسؤولیت کیفری ممریکای ،شرکت در ر س راهکارهای سارکوبگار و
نظمدهنده قرار م،گیرد.
 .2-9آلمان

داستان مسؤولیت کیفری شرکت در ملمان بهطور قابل توجه ،کوتاهتر است و به ساادگ،
باید گفت که مسؤولیت کیفری شرکت در ملمان وجود نادارد و ایان کشاور مانناد برخا،
کشورهای اروپای باختری ،در برابر این فرض قانون ،که شرکت بتواند مرتکب بازه گاردد
برای مدّت زیادی ایستادگ ،کرده است .البته نظام ملمان ،،کارکنان را بهویژه در چهارچوب
مفهوم رژیم قانون ،،سخت کیفر م،دهد امّا تاکنون نپذیرفتن مسؤولیت کیفری شارکت را
ادامه داده است .وانگه ،،نم،توان گفت که ملمانها با چشم ،بساته در مواجهاه باا نیااز
قاعدهمند کردن رفتار شرکت و به کیفر رساندن بزههای من برخورد کردهاند امّا ما،تاوان
گفت که منها به شیوة متفاوت ،رفتار م،کنند .ملمان حقوق کیفریا را برای تسارّی باه
شخص نمایندگان و مدیران شرکت گستر م،دهد و منها را برای بسیاری از همان بزه-
های ،کیفر م،دهد که مدیران ممریکای ،ممکن است مورد پیگرد قرار گیرند .پس ملمان از
راهکارهای جبران ،حقوق اداری و مدن ،برای به نظم درموردن و کیفر خود شارکت بهاره
م،گیرد.
دادستانهای ملمان ،فاقد اقتدار بسیار گسترده و واقعااً کنتارل نشادن ،دادساتانهاای
ممریکای ،هستند که بهطور گستردهای در مسؤولیت کیفری شخص حقاوق ،بکاار گرفتاه
م،شود .به هر حال ،با وجود غیر قابل انکار بودن جنبة سرکوبگرانة جریماههاای نظاام
ملمان ،،در این نظام ،شرکتها هرگز متهم و به تنهای ،محکوم به بزه نم،شوند و به جای
من ،ممکن است که مرتکب نقض مییننامهها گردند؛ در حال ،که م،توان گفت که کیفار
تحمیل ،یکسان است (پرداخت جریماه نقادی) و پیامادهای جاانب ،گساتردهای کاه باه
محکومیت کیفری منضم هستند وجود ندارند؛ در واقع ،بسیاری از هزینههای اعتباری کاه
در ممریکا همراه با محکومیت کیفری هستند در ملمان وجود ندارند.
 .2شرح علّت آیین دادرسی کیفری تطبیقی
نظامهای عدالت کیفری ملمان و ممریکا م،توانند بر پایه رویکردهاای بسایار متفاوتشاان
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نسبت به میین دادرس ،کیفری ،بسیار متفاوت باشند .نظام ممریکاای ،کاه بار پایاه مادل
کامنالی ،ساخته شده است یک نظام اتهام ،م،باشد ،در حال ،که نظام ملمان ،در نظاام
تفتیش ،اروپای باختری ریشه دارد .تفاوتهای میان این رویکردها به نظام عدالت کیفری
هر دو کشور سرایت کرده است .نظام تفتیش ،سنّت ،،به وسیله دادرس و دادگاه متماایز و
نمایان شده و بر کشف حقیقت متمرکز است و وکک نقش نسبتاً کوچک ،را ایفا ما،کنناد.
در این نظام ،قواعد دادرس ،سادهاند و دادگاه دلیل را گردموری کرده و به یک نتیجهگیری
م،رسد .در مقابل ،نظام اتهام ،که وکک را در جلو و مرکز نظام قرار م،دهد و دادرس ،را
تک و کوشش ،کمتر در راستای کشف حقیقت م،سازد ،بیشتر جدل ،،رقابت ،و با قواعد
پیچیده و سخت همراه است که رقیبان با استعدادتر و وککی ایشان به مسان ،ما،توانناد
من را به سود خویش اداره کنند.
به بیان دیگر ،نظام عدالت کیفری ملمان م،تواند با پروسة حل یک معما سنجیده شود.
مثکً دادرس ،پرسش کاشف حقیقت را طرح م،کند و من کس ،که ذینفع اسات نخسات
تصمیم به دادن پاسخ درست م،گیرد .در سوی مقابل ،نظاام ممریکاای ،بیشاتر باه یاک
مسابقه شطرنج م،ماند که در من ،یک ،از وکک به عنوان رقیب ،نقاشهاای اصال ،را در
دفاع برای پیروزی ایفا م،کند .این اختکفات در زمینه نظاام عادالت کیفاری و باهویاژه
پیگردهای یقهسفیدی تشدید م،گردد .در اینجا اثبات بزه اغلاب نیازمناد ایان اسات کاه
دادستانها بیش از میلیونها سند را با دقت مطالعه کنند تا من چیزی را که متهم م،داناد
اثبات کنند و یا به کشف زمان ،که متهم از من مگاه بوده و منچه را که او قصد من را داشته
و این که چرا وی مرتکب بزه گردیده است ،بپردازند .افزون بر من ،اغلب بزهکااران یقاه-
سفید توانای ،این را دارند که گروه ،از زبدهترین وکک را برای دفاع از خودشان اساتخدام
کنند.
تفاوتهای میان نظامهای اتهام ،و تفتیش ،اجازه ما،دهاد کاه رویکردهاای بسایار
متفاوت ،درباره بزه شرکت رشد یابد؛ بهویژه که دو گونة مهم از ایان تفااوتهاا در نظاام
اتهام ،ممریکا از یک سو و نظام تفتیش ،ملمان از سوی دیگر وجود دارد .توجه به ایان دو
تفاوت به یافتن پاسخ این پرسش کمک م،کند که چارا شارکتهاا در ممریکاا ،یکا ،از
هدفهای اتهام کیفری هستند امّا در ملمان اینگونه نیست!
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نخستین تفاوت مربوط به دلیل است .نظام تفتیش9،با تمرکز بر کشف حقیقات عمومااً
به وسیله اصل مزادی دلیل راهنمای ،م،گردد ،امری که مرحله تحقیق را مسان م،کناد و
از این امر اطمینان به دست م،مید که واقعاً به هر اندازه که اطکعات وجود داشاته باشاد،
در دادگاه مطرح م،گردد .در سوی مقابل ،نظام اتهام 6،اغلب دادستان را در تک بارای
بازجوی ،و طرح دلیل با مانع روبهرو م،کند و ابزارهای دفاع ،برای اعتراض باه پاذیر
من دلیل را ارائه م،دارد که به مسان ،در یک دادگاه تفتیش ،وجود نخواهند داشت.
دوّمین اختکف اساسا ،میاان ایان دو سیساتم ،در چهاارچوب اختیاارات مرباوط باه
دادستان ،مطرح م،گردد که بسیار جدّی م،باشند .دادستانهاای ممریکاای ،در نخساتین
مرحله ،در اخذ تصمیم قطع ،درباره این که چه اتهام ،مطرح گردد ،از اختیاار تشخیصا،
بسیار زیادی درباره طرح اتهامها برخوردار م،باشند و شاید مهمتر از همه ایان اسات کاه
اختیار گفتگو در مورد «معاملة اتهام»3را دارند .در سوی مخاالف ،دادساتانهاای ملماان،،
مستخدمان دولت ،و بسیار محدودی هستند و تقریباً از اختیارات تشخیص ،برخوردار نم-،
باشند و به دقت از سوی دادگاهها زیر نظر م،باشند .دادستانهای ملمان ،ملازم باه طارح
اتهام م،باشند و اختیاری در طرح یا عدم طرح من ندارند .منها مقیدند که فقط بزه خاصا،
را که به وسیله قانون مشخص گردیده است به عنوان اتهام اقامه کنند و اختیار بسیار کم،
برای گفتگو با متهمان دارند.
زمان ،که تفاوتهای باال در مورد این دو نظام باا هام ترکیاب ما،شاوند پیامادهای
مختلف ،میان منها به وجود م،مید؛ مثکً دادستانهای ممریکای ،ایان توانمنادیهاا را باه
عنوان اهرم فشاری بر شرکتها به عنوان متهم بکار م،گیرند تا پیگرد شخص ،مدیران را
مسان کنند که از سوی دیگر ،ایشان از طرف میین دادرس ،کیفری پشتیبان ،م،گردند .در
سوی مخالف ،دادستانهای ملمان ،نه به این اختیار نیاز دارند و نه این که من را دارا ما-،
باشند که ملزم باشند در یک چنین تاکتیکهای پیچیدهای وارد و درگیر شوند؛ زیارا میاین
دادرس ،کیفری ملمان ،پیگرد شخص ،خطاکاران را به جای این که از من جلوگیری کناد،
مسان و ساده م،نماید.

�
ﻀﺎوت

1. The Inquisitorial System.
2. The Adversarial Aystem.
3. Plea Bargain.
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 .9-2تفاوتهای مربوط به دلیل

در ممریکا بار اثبات دلیل بر عهدة دادستانها نهاده شده است و در سراسر تحقیقات ،منهاا
به وسیله قواعدی ،از کار باز داشته م،شوند ،خواه از قانون موضاوعه سرچشامه بگیرناد و
خواه از قانون اساس ،،که این امر در نظام تفتیش ،نامشنا م،باشد .دادرسان در جاای ،کاه
یک اجازه کتب ،مورد نیاز بوده یا این که مسولهای مرتبط با قاانون مطارح باشاد ممکان
9
است طرف رایزن ،قرار گیرند وگرنه منها نقش مستقیم ،در امر تحقیق ندارند.
در ممریکا به دلیل این که تحقیق از سوی دادستان انجام م،گیرد لذا رسیدگ ،در این
مرجع به مانند رسیدگ ،در دادگاه ،شکل اتهام ،باه خاود ما،گیارد؛ در نتیجاه ،متهماان
ممریکای ،ملزم نم،باشند که با بازجویان همکاری یا گفتگو کنند و اگر منها ملزم باه ایان
امر شوند دارای یک حق قطع ،و مسلّ م مبنا ،بار داشاتن مشااور در هار یاک از چناین
نشستهای ،م،باشند .برای متهمان ته،دست که به مشاور تعیین شده از ساوی دادگااه
اتکا م،کنند من حمایتها به نظر نم،رسد که منچنان جدّی باشد .امّا بزهکاران یقهسافید
به ندرت ته،دست م،باشند و برای یک چنین متهماان ،حاق حضاور مشااور در مرحلاه
تحقیق بهطور چشمگیری وجود دارد .رهبران شرکت تحت بازجوی ،بهطور کامکً عادی و
مسان ،تیم ،از بهترین وککی کشور را استخدام م،کنناد تاا باهطاور خساتگ،ناپاذیری
کیفرخواست را دفع کنند .البته کسان ،نیز وجود دارند که هزینه این دسته از وکک را ما-،
پردازند و این هزینهها ممکن است در یک تحقیاق کوچاک باه میلیاونهاا دالر برساند.
همچنین ،قرارداد یا عرف شرکت ،کارکنان رده میانه و باال را دارای حق پرداخت خساارت
از سوی شرکت م،نماید ،بدین معنا که کارفرماهایشان مکلفند هزینههای قاانون،شاان را
برای هرگونه تحقیق و بازجوی ،کیفری مرتبط با رفتار کاریشان پرداخت کنند .بناابراین،
از نقطه نظر دادستان ،،شرکتها یک نقش اساس ،در کمک به مبارزه حقوق ،کارکنانشان
ایفا م،کنند.
این دسته از وکک با توجه به سرشت رابطه اتهام،شان با دادستان ،در جریان تحقیق و
جمعموری دلیل نقش ،اساس ،دارند .منها حق دارند که صحّت مجوزهای کتب ،تحقیاق و

 .9برای دیدن گفتاری درباره نظام تحقیقات ،ممریکای ،از دیدگاه تطبیق ،ر.Ma,Yue,2008 : .
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هر بخش از دلیل ،که به این وسیله به دست م،میاد

احضار را مکحظه کرده و با پذیر
مخالفت کنند.
شاید مهمترین قاعده مربوط به دلیل در این زمینه ،امتیاز «وکیال -ماوکل »،شارکت
است .این امتیاز در مغاز قلمرو محدودی داشت که با گذر زمان گستر یافته اسات .امّاا
امروزه واقعاً هر چیزی را که میان وکیل مؤسسه و هار یاک از کارکناان کاه در راساتای
ارتباطها و تکالیف رسم ،کارمند شرکت تعیین شده و مورد بحث قرار گرفته است پوشش
م،دهد.
امتیاز دیگری که برای شرکت در نظر گرفته شده و به مانند حق اختصاصا ،شاخص
است حق ویژة «وکیل -مشتری» شرکت م،باشد که از رفتار کاری وکیل حمایت م،کند
و شامل هرگونه تحقیق یا پرسشهای درون شرکت ،م،گردد و وکیل شرکت الزاما ،باه
اعکم نتیجه تحقیق داخل ،شرکت ندارد .این امتیاز ،از سوی شرکت و نه از سوی شخص
کارکنان تعیین م،گردد ،بدین معنا که شرکت این اختیار را دارد که به من متوسّل گردد یا
از من چشمپوش ،کند؛ امّا به دلیل گستردگ،ا اگر به من توسّل جوید ما،تواناد جلاوی
دادستانهای ممریکای ،را از این که همه دفاتر و مراسکت شرکت را به دست مورند بگیرد.
بنابراین ،زمان ،که شرکت ،تحت پیگرد قرار م،گیرد م،تواند ادعا کند که همه کارکنانش
به وسیله مشاور نمایندگ ،م،شوند و به این وسیله ،کار را برای کارکنان مجری قانون یاا
دادستانها غیر ممکن سازد که پیش از این که نخست از سوی وکیل اجازه داده شود ،باا
هر یک از کارکنان شرکت تماس داشته باشند .در این صورت ،جمعموری منابع در شرکت
و پیدا کردن خکفکاران بسیار مشکلتر م،شود(.)Diskant,2008,p.154
در سوی مقابل ،در نظام تفتیش ،ملمان ا به عکس بازجوی ،ممریکای ،که در سرشتش
رقابت است ا دادگاه تحقیقات را هدایت م،کند و منها را به عنوان جازء اساسا ،تحقیاق
برای رسیدن به حقیقت به شمار م،مورد ،در حال ،که دادستانها و پلیس هنوز هم نقاش
نخستین را در تحقیقات هر روزه بازی م،کنند ،فرایند رسیدگ ،به صورت رقاابت ،نما-،
باشد.
افزون بر من ،دادرس (و نه دادستان) ،درباره این که میا دلیل کاف ،گردموری شده است
یا خیر ،سخن مخر را م،گوید .بهطور برجستهای دادستانهای ملمان ،ما،توانناد ماتهم را
ملزم کنند که در یک رویاروی ،و گفتگو با بازجویان حاضر گردند و در حال ،که متهم م-،
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بایست از شماری از حقوق مگاه ،یابد ،وکیل نم،تواند در نخستین بازجوی ،حضور داشته
باشد .در واقع ،اگر محتمل باشد که وکیل خطری برای موفقیت تحقیق م،باشد ،دادستان-
های ملمان ،یا دادرسان م،توانند وکیل متهم را از جلسه بازجوی ،محروم سازند.
حتّ ،در مرحلههای واپسین ،جای ،که متهم ملمان ،حق دارد وکیل باه هماراه داشاته
باشد نیز وی روی هم رفته مقیّد است که ساه وکیال داشاته باشاد( )Fahl,2007,p.1053و
بسیار غیر محتمل است که به متهم ملمان ،پول ،برای توافقهای پرداخت خسارت وکیال
داده شود .در نتیجه ،متهمان ملمان ،یقهسفید توانای ،این را ندارند که دساتهای از حقاوق
رویای ،را به هر دو دلیل قانون ،و مال ،جمعموری کنند تا مدیران ممریکای ،بارها و بارهاا
به من متوسّل شوند که از پیگرد کیفری جلوگیری گردد .هیچ یک از این موضوعات نم-،
گوید که نظام ملمان ،با متهمان بدرفتاری کرده یا منهاا را از هماه شاکلهاای پشاتیبان،
محروم م،سازد .بر عکس همه ،نظام ملمان ،بر پایه این اصل کاار ما،کناد کاه همیشاه
کرامت انسان ،م،بایست رعایت گردد.
در نظام ملمان ،ا به مانند نظام ممریکای ،ا اگر دلیل بهطور غیر قانون ،یا ناشایست ،به
دست ممده باشد ،ممکن است کنار گذاشته شود .امّا بر خکف نظام ممریکای ،،کد کیفاری
ملمان رو های ناشایست یا غیر قانون ،را تعریف م،کند که من رو ها اعتبار خود دلیل
را از بین م،برند .برای نمونه ،اگر پلیس شکنجهای را بکار گیرد یا از خستگ ،و رنج شدید
یا ناتوان ،روان ،متهم بهرهبرداری کند ،هرگونه دلیل ،که اینگونه باه دسات میاد ممکان
است کنار گذاشته شود .همچناین ،دادرساان ممکان اسات دلیلا ،را کاه حاق جسامان،
شخصیت انسان ،متهم را نقض کند کنار بگذارند(.)Diskant,2008,p.158
از سوی دیگر ،در ملمان قاعدة کلّ ،وجود ندارد مبن ،بر این که دلیل ،که با نقض میین
دادرس ،کیفری به دست ممده است بهطور خودکار م،بایست کنار گذاشته شود .دلیل قطعاً
برای جلوگیری و بازداشتن رفتار پلیس کنار گذاشته نم،شود و این خکف من چیزی است
که در ممریکا وجود دارد و هراس دادگاهها از این است که در غیر این صورت بسایاری از
دلیلها از بین خواهند رفت .در نتیجه ،شمار دلیلهای ،که به وسیله دادگااه ملماان ،کناار
گذاشته شدهاند در سنجش با شماری که در دادگاه ممریکای ،حذف شدهاند ،نااچیز خواهاد
بود.
امّا در زمینة بزه یقهسفیدی ،بزرگترین فشار و تفاوت قاعده مربوط باه دلیال ،امتیااز
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وکیل-موکل ،شرکت است که واجد تفاوتهای بسیار حساس و جدّی هستند .در حال ،که
در ممریکا هرگونه گفتگوی میان یک کارگر و یک وکیل مؤسسه م،تواند اجازه داده شود
در ملمان این امتیاز بسیار محدود است .بر پایه حقوق ملمان ،،هر منچه که امتیاز را محدود
م،کند فقط نسبت به سندها یا دفاتری بکار گرفته م،شوند که در تصرف وکک م،باشاند
نه هر منچه که به وسیله متهمان نگهداری م،شود.
روی هم رفته اینطور تلق ،م،گردد که این قاعدهها کار را برای دادستانهای ملمان،
بسیار مسانتر م،سازند تا گونهای از اطکعات ،را جمعموری کنناد کاه منهاا بارای پیگارد
کارکنان یا نمایندگان ،از شرکت نیاز دارند .البته دادستانهای ممریکای ،در رویاروی ،با این
بار اثبات دلیل ب،همتا ناتوان نم،باشند امّا توانای،هایشان بسیار متفاوت است .لذا بهاره-
مندیشان از توانمندیشان در زمینة پیگردهای دیگر به مانند بزه یقهسفیدی پیامد بسایار
متفاوت ،م،مفریند(.)Diskant,2008,p.158
 .2-2تواناییهای مربوط به پیگرد

شاید به عنوان یک دیدگاه بتاوان اظهاار داشات کاه دادساتانهاای ممریکاای ،،وکاکی
ممریکای ،به شمار م،روند؛ چراکه منها به جهت سرشت اتهام ،که گفته شد ،رقابت ،م-،
باشند.
دادستانها همواره به وسیله چگونگ ،موفقیتهای ،که به دست م،مورند ارزیاب ،م-،
شوند که نرخ محکومیتهای ،است که به دست موردهاناد .افازون بار من ،دادساتانهاای
ممریکای ،بسیار مستقلتر از دادگاه و نظام دادرس ،نسبت به همتایان ملماان ،خاود بااق،
م،مانند .دادستانهای ممریکای ،در یک بخش ویژهای از حکومت و جدا از دادرسان قارار
گرفتهاند و در نتیجه ،به دادستانها اختیارات بسیار گستردة مهم ،م،دهاد کاه دادرساان
توان بررس ،و تجدیدنظر نسبت به منها را ندارند تا چه رسد به این که منها را نقض کنناد.
این توانمندی تشخیص مربوط به پیگرد ،دربردارنادة تواناای ،واقعااً مهاار نشادن ،بارای
تصمیمگیری درباره زمان ،است که اتهامها علیه متهم طرح م،گردند و این که کدام اتهام
م،بایست اقامه شود یا این که در چه زمان ،به متهم معاملاه اتهاام پیشانهاد گاردد تاا از
مجازات سخت خودداری شود .هر یک از اینها به جای خود شایسته توجه بیشتری اسات.
قدرت صکحدید این که چه زمان ،اتهام طرح گردد به این معنا است که دادستان با یاک
متهم مدافع روبهرو است که واقعاً م،تواند بر پایه خرد خود تصمیم بگیرد تاا موضاوع باه
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مرحله دادگاه کشانده نشود .همچنین دادستان م،تواند تصمیم بگیرد که اتهامها را هرگاز
اقامه نکند.
این قدرت تشخیص ،برای برگزیدن من اتهامهاای ،کاه وارد ما،شاود ،دو توانمنادی
متفاوت امّا بسیار مهم را شامل م،گردد :نخست ،گزینش اتهامهای ،است که ما،بایسات
اقامه گردند و زمان ،که با چهارچوب قانون ،پیچیدهای جمع م،شوند که گرایش به جرم-
انگاری افراط ،دارند به دادستانها این توانمندی را م،دهند که بر متهم ،یاک اتهاام یاا
اتهامهای چندگانهای را وارد کنند که از همان رفتار اصل ،سرچشمه م،گیرد و در نتیجاه
برای فشار دو چندان بر متهم برای اقرار است .گزینه دوّم این است که چه اتهامهای ،وارد
گردد و این واقعیت که یک چنین گزینهای غیر قابل بازرس ،و نظارت است ،نقش اساس،
به دادستانها در شکلده ،به کد کیفری م،بخشد .قانونهاای ،مانناد قاانون ریکاو یاا
قانونهای ککهبرداری پست ،و مخابرات ،دربردارندة ممنوعیتهای گسترده و بیان گنگ،
م،باشند که در تک برای کیفر رفتاری که در غیر این صورت به سادگ ،در قلمرو قانون
کیفری فدرال قرار نم،گرفت به وسیله دادستانها با استادی بکار گرفتاه شاده بودناد .در
ملمان ،دادرسان یک نقش سازنده در ارزیاب ،اتهامهای ،که در نزد منها طرح م،گردد دارند
که میا درست و بهجا م،باشند یا خیر!
مخرین مورد از توانمندیهای سه گانه تشخیص ،شایسته بحاث ،توانمنادی گفتگاوی
معامله اتهام است .در ممریکای نوین حدود  %14از اتهامهای کیفری به معامله اتهام منجر
م،گردد( 9.)Diskant,2008,p.158امّا افزون بر اجبار متهمان به چشمپوشا ،از دادرسا ،در
دادگاه ،دادستانها از راه توانای ،گفتگو درباره اتهامها ،یک توانای ،دیگری به دست ما-،
مورند .دادستانهای ممریکای ،م ،توانناد متهماان را باه عناوان شارط پاذیر اقارار باه
گناهکاری ،مجبور سازند که با دیگر تحقیقها همکاری کنند .عموماً شرکتها شایساتگ،
دارند که علیه متهمان گواه ،دهند و این گواه ،به دادستانها برای محکومیت بزهکاران
کمک م،کند تا کسان ،از چنگال عدالت کیفری نگریزند .به عبارت دیگر ،اختیاار گفتگاو
برای معامله اتهام فقط ابزارهای ،برای دادستانها نیست که ظرفیت پرونادههاای خاود را
کاهش دهند ،بلکه معامله اتهام به دادستانها ابزاری را م،دهد تاا باه باازجوی ،و پیگارد
 .9برای مطالعه بیشتر ر.Bibas, 2004, pp.2463&2497 : .
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دیگر متهمان بپردازند.
توانای،های اجرای ،دادستانهای ملمان ،چیزی مانند هماتایان ممریکاای،شاان نادارد.
دادستانهای ملمان ،به وسیله قانون ملزم شدهاند که همه اتهامهاای ،را کاه در نازد منهاا
طرح م،گردد مورد تحقیق قرار دهند .در واقع ،اصل قانون ،بودن پیگارد ،بخاش کاانون،
نظام ملمان ،است و تا سال  9185واقعاً مطلق بود .البته اخیراً حقوق ملمان با شرایط ،این
شرط را منعطف کرده است.
بنابراین ،اگر اتهام درست باشد دادستانهای ملمان ،کنترل بسیار کم ،درباره این کاه
چه اتهام ،طرح گردد ،دارند و من به دو دلیل است :نخست این که ،نظاام ملماان ،مانناد
بسیاری از نظامهای قارهای ،ب،ثبات ،و تردید را در کد کیفری بسیار کم اجازه ما،دهاد و
به وکک کمتر موقعیت م،دهد که به قانون فشار وارد کرده یا من را شکل دهند ،منگوناه
که در ممریکا معمول است .دادستانهای ملمان ،قدرت گزینش زیادی ندارند .دوّم و شااید
مهمتر این است که دادستانهای ملمان ،م،بایست اتهامها را نزد دادرس طرح کنناد کاه
اگر احساس کند اتهامها به اندازه کاف ،بازتابدهندة رفتار ماوردنظر نما،باشاند تواناای،
تغییرشان را داشته باشد.
دادستانهای ملمان ،همچنین اختیار بسیار کم ،برای پیشنهاد گفتگاو دربااره معاملاه
اتهام دارند .در واقع ،تا سال  9181ملمانها به قول پروفسور جاان النا باین ،سارزمین
بدون معامله اتهام بودهاند( .)See: Langbein,1979,p.204هم اکنون هم معامله اتهام به نحو
چشمگیری بسیار محدودتر است از منچه که در ممریکا م،باشد .اماروزه مهمتارین شاکل
معامله اتهام ملمان ،فقط دربرگیرنده بزههای سطح پایین ما،گاردد کاه باه ماتهم اجاازه
پرداخت خسارت مدن ،یا جریمهای را به جای نادیده گرفتن اتهام م،دهد.
افزون بر من ،یک ،از دالیل کلیدی که معامله اتهام را کمتر با نظام ملمان ،مرتبط م-،
سازد همان تعیین کیفر است و از این که به وسیله اصلهای راهنما مورد دستور قرار گیرند
ا منچنان که در ممریکا معمول است ا بسیار دور م،باشند و عموماً تشخیص را به دادرسان
داده است .در حال ،که در ملمان بیشتر بزهها دارای بیشینه کیفر از سوی قانون م،باشند و
دادرسان این مزادی را دارند تا کیفری را تحمیل کنند که منها احساس م،کنناد باه نحاو
شایستهتری تقصیر ،اهمیت و خطر بزه و پیشینه کیفری متهم و مانند من را نشان م،دهد.
بنابراین ،دادستانهای ملمان ،قادر نخواهند بود منچه را کاه همتایاان ممریکاای،شاان
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انجام م،دهند ،اعمال نمایند که ایشان م،توانند تهدید به کیفر به ویژه سخت و شادید و
قول به یک کیفر بسیار مکیمتر به ازای اقارار داشاته باشاند( Lontcheva Turner,2006,p.
.)215

 .3نظام آمریکایی چگونه در عمل کار میکند؟

تا اینجا تفاوتهای میان نظامهای ممریکای ،و ملمان ،توصیف شدند و تک شد تا ثابات
گردد که چگونه نظام ممریکای ،از یک سو دادستانها را در پیگرد شخص متهماان یقاه-
سفیدی ناتوان م،سازد و از سوی دیگر به ایشان توانای،های ب،شماری دربااره متهماان
بالقوه و هدفهای تحقیق م،دهد .تکمیل این بحث که نشاندهنده این است که چگوناه
برتری مسؤولیت کیفری شرکت در ممریکاا باه وسایله دادساتانهاا طراحا ،گردیاده تاا
پاسخگوی بار اثبات مربوط به دلیل باشد ،نیازمند بررس ،دو جنباه از نظاام ممریکاای ،باا
یکدیگر است؛ بهویژه رویه مربوط به دادستان ،ممریکای ،کنون ،در استفاده از توافاقهاای
ممریکای ،ا بهطور کلّ ،در شکل توافقهای تعویاق پیگارد ا9و قیادهای ،کاه ایشاان باه
توافقهایشان منضم م،کنند به طرز قابل توجه ،اعتبار این توافق پیشرفته را روشن م-،
سازد.
 .9-3اعالمیه تامپسون و بکارگیری توافقهای پیگرد تعویقی

از سالهای پرونده اینرون به این سو ،پیگرد بزهکاری شرکت بهطور قابل توجه ،افزایش
یافته است و شمار زیادی از شرکتها تحت بازجوی ،قرار گرفتهاند؛ امّاا هناوز هام واقعااً
هیچیک از من شرکتها به محاکمه کشانده نشدهاند .با استثناهای کم ،،به هر یک از این
شرکتها یک معامله اتهام پیشنهاد شده بود که اغلب به توافاق تعویاق پیگارد باه جاای
همکاری شرکت با تحقیقهای حکومت منته ،شد.
توافق تعویق پیگرد نیازمند این است که متهم شرایط خاص ،را در ازای مجوز دادستان
به تعویق هرگونه پیگرد بپذیرد .از منجای ،که توانمندی طرح اتهاامهاا یاا پیشانهاد یاک
معامله اتهام بهطور اختصاص ،به دادستان واگذار گردیده است وی واقعاً کنترلهای ،را بار
شروط مورد گفتگوی توافق تعویق پیگرد انجام م،دهد .در زمینه توافقهای تعویق پیگرد
1. Deferred Prosecution Agreement.
2. Memorandum from Larry D.Thompson, Deputy Att’y Gen.
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پیشنهادی به شرکتها ،شرطهای تحمیل ،به وسیله دادساتانهاا بارای همکااری بسایار
کارممد م،باشند .شرکتها عموماً م،بایست یک رشته از کارها را انجام دهند که روی هم
رفته به هدف تسهیل تحقیقات از کارکنانشان که متهم به سوءاستفاده ما،باشاند ،انجاام
م،گیرد .قیدهای ،که دادستانها م،توانند و در واقع باید در تصمیم راجع به ایان کاه میاا
توافق تعویق پیگرد را به یک شرکت پیشنهاد کنند یا خیر ،تاا چناد وقات پایش از ایان،
دستهای از قاعدهها در اعکمیه تامپسون بودند.
بنابراین ،یادداشت تامپسون به دادستانها اجاازه ما،دهاد کاه در راساتای همکااری
شرکت را ملزم دارند به این که:
 )9از امتیاز وکیل-موکل ،چشمپوش ،کرده و نسبت به ارائه همه ساندها و گواهاان ،کاه
دادستان در تحقیق از شخص متهمان به دنبال منها است ،اقدام کند.
 )6کمک به کشف موضوع با واداشتن به یک تحقیق درون شرکت ،در مورد بزه و تحویل
سندهای مرتبط به جای مجبور ساختن دادستانها برای وارس ،میلیونها سندها.
 )3پایان دادن به پرداخت خسارت به کارکنان و هزینه وککی منها که به این وسیله ایشان
را مجبور به نگه داشتن م،کند.
 )4برای بازداشتن از هرگونه کمک به شخص کارکنان تحات تحقیاق از راه پایاان دادن
فوری به خدمت منها ،جلوگیری از دسترس ،ایشان به دفترها یا سابقههاای شارکت یاا
گفتگو با دیگر کارکنان.
هر یک از شرطهای باال م،تواند در ارزیاب ،رفتار سوء شرکت به عنوان یک شاخص
حقوق ،،مهم تلق ،گردد .در حال ،که فاکتورهای ،مانند وجود یک برنامه پیروی داخل ،یاا
جایگاه و نقش شرکت در مگاه ،دادن به مقامها درباره احتمال بزهکااری ،ممکان اسات
مورد توجه قرار گیرند ،دادستان همچنان مزاد است که اتهام را طرح یا تهدید به طرح اتهام
علیه چنین شرکتهای ،در راستای دستیاب ،به همکاری بیشتر کند(.)Diskant,2008,p.169
 .2-3برآمد آمریکایی و شباهت شگفتانگیز آن با برآمد آلمانی

با بکارگیری شرطهای اعکمیه تامپسون و بیشتر بار اسااس جاایگزین کناون،ا یعنا،
اعکمیه مک نالت9،،دادستانهای فدرال موفقیتهای بزرگ ،در مورد توافقهای مشاارکت
1. The McNulty Memo.
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با شرکتها به دست موردهاند و از من توافقها برای پیگرد متهمان حقیق ،استفاده کردهاند.
مثکً زمان ،که اعکم شد شارکت حساابداری کا ،پا ،ام جا ،ماورد تحقیاق باه اتهاام
ککهبرداری مالیات ،بوده است ،ب،درن گامهای مهم ،را در تک برای به دست موردن
یک توافق تعویق پیگرد برداشت .بنابراین ،شرکت حسابداری ک ،پ ،ام ج ،موافقت کارد
که از امتیاز وکیل-موکل ،چشمپوش ،کرده و جزئیات تحقیق داخل ،شرکت را به دادستان
واگذار کند و با وجود این حقیقت که توافق شرکت صریحاً الازام باه پرداخات خساارت را
مقرر م،کرد امّا به عنوان یک مورد بحث برانگیزتر ،قطع پرداخت کمک هزینه وکالت ،به
شرکای تحت تحقیق بود .در نتیجه ،شرکت یک توافاق تعویاق پیگارد باه دسات مورد و
تاکنون هم هرگز متهم به بزه ،نگردیده است.
همچنین ،در پنج سال از زمان ،که ککهبارداری اینارون بارای نخساتین باار کشاف
گردید ،فقط یک شرکت (مرتور اندرسون) برای بزهکاری در دادگاه محکوم شد .در حاال،
که حدود  9988کارمند که شامل بیش از  688مدیر م،شد ،مقصر شناخته شادند .نتیجاة
این همه تحقیق درباره بزهکاری شرکت این بود که خاود شارکت از مساؤولیت کیفاری
معاف گردیده است .امّا هزینه پرداخت شده برای چنین معافیت ،دربرگیرنده چشمپوش ،از
بسیاری از حمایتهای مربوط به دلیل و کمک به پیگرد کارکنان بوده است( Diskant,2008
.),p.171

با در نظر داشتن این نتیجه کلّ ،،شاید بهطور شگفتموری نظام ممریکای ،بهطور قابل
توجه ،شبیه به نظام ملمان ،م،باشد؛ چراکه شرکتها با مسؤولیت کیفری روباهرو نما-،
شوند و فقط کارکنان ،که بزه را انجام م،دهند مورد پیگرد قرار م،گیرند .امّا شرکتها در
این کشور قدرت واقع ،ندارند که جلوی پیگردهای کارکنانشان را بگیرند .مثکً با اساتفاده
از امتیاز بسیار گسترده وکیل-موکل ،،از یک تحقیق جلوگیری کنند و یا از جهت کمک به
کارکنان متهم در حفظ تیم ،از وکک با دستمزد باال برای دفع کاردن یاک کیفرخواسات
اقدام نمایند .البته من نتیجه در ممریکا فقط از راه گفتگوی معاملهای به دست مماده اسات
که در نظام ملمان ،نه ممکن است و نه ضروری است.
به بیان دیگر ،نتیجه قطع ،به دست ممده به وسیله نظام ملمان ،ا که در ممریکا فقط از
راه گفتگو به دست ممده است ا از راه اهرم فشار قرار دادن توانای،های دادساتان ،از یاک
سو و حقوق متهمان و حمایتها از سوی دیگر حاصل گردیده است.
افزون بر من به عنوان نتیجه ،شخص کارکنان ممریکای ،که در کانون هرگونه تحقیق
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کیفری قرار دارند ،در یک جایگاه به مانند همتایان ملمان ،خود قرار گرفتهاند و بسیار کمتر
از کارفرمایان ،که برای منها کار م،کنند مورد پشتیبان ،هستند و برای رسایدگ ،و پیگارد
بسیار مسیبپذیرتر م،باشند.
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نتیجه

9

جرالد مولر نویسنده کتاب مسؤولیت کیفری شرکت ممریکای ،،به خوب ،عنوان داشته است
که «هیچکس من را نپرورده ،هیچکس من را نکاشته و من فقط خود رشاد و گساتر
یافته است»( .)Diskant,2008,p.172کنایه مولر هرچند هوشمندانه است امّا منحصر به فارد
نیست و اندیشمندان و وککی زیادی این دکترین را با این عنوان که غیر اصول ،،ب،وجه
و فاقد نگر و فرضیه م،باشد ،سرزنش کردهاند .دادستانهای ممریکای ،کاه باه وسایله
کنگره ،دادگاههای ممریکای ،و مهمتر از همه توسط یک نظام ممریکاای ،میاین دادرسا،
کیفری پشتیبان ،شدهاند ،این دکترین را به سوی جلاو گساتر داده و در فرمیناد پیگارد
شرکتها و شخص کارکنان ،با مهارت بسیار اقدام کردهاند.
تک نظریهپردازان بیشتر مصروف توضیح این موضوع شده است کاه چاه زماان ،و
تحت کدام اوضاع و احوال ،مسؤولیت کیفری شخص حقاوق ،ممریکاای ،گساتر یافتاه
است و پاسخ منها احتماالً در نظریة کیفری یا سیاس ،قرار نم،گیرد .باه جاای من ،توجاه
منتقدان م،بایست بیشتر معطوف به من زمان و موقع ،باشد که دادستانها نیاز به پیگیری
سرسختانهتر بزه یقه سفیدی را احساس م،کنند.
افزون بر من ،این حقیقت که هر دو نظام ممریکای ،و ملماان ،در نهایات یاک هادف،
یعن ،پیگرد شخص حقیق ،بزهکار را دنبال م،کنند اشاره به این دارد که این بحث بیشتر
کارکردگرا است.
به هرحال ،هر دو نظام هدفهای مشابه ،را از راه رژیمهای قانون ،متفاوت ،پ ،م-،
گیرند که این امر در پاسخ به نظامهاای عادالت کیفاری و اداری منحصار باه فارد منهاا
گستر یافته است .در عوض ،قاعدهمند کردن رفتار شرکت و شاخص بزهکااران یقاه-
سفیدی در چهارچوب نظامهای عدالت کیفری متفاوت است و توانای،ها و پشتیبان،هاای
بسیار متفاوت ،را مدّ نظر دارد .دکترین ممریکای ،کنون ،و رویاه مرباوط باه دادساتان ،،از
سوی رهبران بازرگان ،،کانون وکک و حتّ ،سیاستمدران مورد انتقادات مهم ،قرار گرفتاه
است .به باور این منتقدان ،این دکترین نه بر نظریه کیفری استوار است و نه بار سیاسات
منطق ،پیشرفته ،بلکه خود ابزار سودمندی برای حمله به جایگاه کنون ،حقوق بوده اسات.
1. Gerhard Mueller.
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امّا اگر این دکترین مسؤولیت کیفری وجود نم،داشت دادستانهای ممریکای ،بهطور قابل
توجه ،در پیگرد شخص کارکنان بزهکار با مشککت زیادی مواجه بودناد و ایان هادف،
است که حتّ ،سرسختتارین منتقادان رویاه کناون ،هام نخواهناد توانسات و در واقاع
نتوانستهاند که من را قابل اعتراض بیابند.
نتیجهگیری باال نشان م،دهد که نظامهای ملمان ،و ممریکای ،علا،رغام ایان کاه از
میین دادرس ،بسیار متفاوت ،برخوردارند و شخص کارکنان بزهکار را به جای شرکتهای،
که برای منها کار م،کنند به زندان م،اندازند امّا این دو نظاام ،هادف نسابتاً مشاابه ،را
تعقیب م،کنند ،لکن این تفاوت همچنان وجود دارد که حقوق ملمان اجازة طرح اتهام علیه
شرکت را در مرحله نخست نم،دهد ،در حال ،که این امر در نظاام ممریکاای ،اجاازه داده
شده است.
با الگو گرفتن از مدل ملمان ،و کاهش نیاز به گفتگو و در عوض ،تحمیل نتیجة دلخواه
به وسیله قانون ،اصکح رویه ممریکای ،و جلوگیری از این بدرفتاریها دست یافتن ،است.
برای نمونه ،کنگره م،تواند امتیاز وکیل-موکل ،شرکت را قطع کند و اجازه دستیاب ،بیشتر
را به اطکعات ضروری برای پیگرد شخص بدهد ،در حال ،کاه در هماان زماان راههاای
گستردة مسؤولیت کیفری شرکت را حذف کند .کنگره همچنین م،تواند گامهای بیشتری
بردارد ،مانند توسّل به محدودیت گروه کنترل در خصوص امتیاز وکیل-موکل ،شرکت9،در
حال ،که در همان هنگام مسؤولیت کیفری شرکت را محدود م،کند باه من جاهاای ،کاه
رفتار اصل ،به وسیله عضو هیأت رئیسة من شرکت انجام یا تأییاد گردیاده اسات .نتیجاة
چنین اصکحیههای ،بیشتر در خط نظام ملمان ،خواهد بود ،جای ،که شرکتها کمتر تهدید
به مسؤولیت کیفری م،گردند امّا توانای،های کم ،برای پشتیبان ،از کارکنان مقصّار باه
منها داده شده است.
این نوشتار تکش ،بود برای دعوت به بازبین ،مسؤولیت کیفری شرکت ،ساودمندی و
اهمیت تووریک من از راه منشور حقوق تطبیق ،و الزم به ذکر است که مبنای این نگار
بر پایه مقاله مقای ادوارد دیس کانت بوده است.
 .9معیار گروه کنترل ،قاعدهای در ممریکا است که به موجب من ،دادگاه خواهد پرسید فردی که به عنوان مشاور شرکت گفتگاو
م،کند میا در جایگاه کنترل ،شرکت و یا حتّ ،در یک بخش مهم و اصل ،در تصمیمگیری درباره هار رفتااری کاه شارکت
ممکن است به نظر و مشاوره وکیل واگذار کند قرار داشته است یا خیر؟(.)Diskant,2008,p.174
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Abstract:
In the United States, corporations as entities, can be criminally tried
and convicted for crimes committed by individual directors,
managers, and even low-level employees. From a comparative
perspective, such corporate liability marks the United States as
relatively unique. Few other Western states impose entity liability,
and those that do impose such liability comparatively infrequently
and under the threat of far less serious punishment. The question of
why the United States and only the United States imposes corporate
criminal liability has been the subject of limited scholarly attention.
This article seeks to fill that gap through the prism of comparative
law. The German law, which imposes no corporate criminal liability, is
considered as a counter point. The article argues that the American
doctrine can be explained well not through criminal theory but rather
through criminal procedure. American criminal procedure imposes
unique difficulties on American investigators and prosecutors seeking
to root out individual white-collar criminals. However, it also grants
powers to those prosecutors that are unknown to their German
counterparts. Among them is the power to threaten criminal
indictment, one that allows prosecutors to force American
corporations to cooperate, to waive the attorney-client privilege, and
to stop ties with individual employees under investigation, thereby
facilitating the prosecution of those individual defendants. Using
differences in criminal procedure rather than criminal theory to
explain the uniquely American doctrine, this article concludes by
suggesting how the criminal procedure approach can be used well to
understand and potentially to reform an American system that
growing critics are made against it.
Key words: Corporate Criminal Liability, The Attorney-Client privilege,
The Evidence, The Prosecutor.
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