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  چکیده

صی کردن شاخهتخصاساسـاً رود. شـمار مـی  ت، نگرش نوینی در علم حقوق بههاي مسئولی 
اسـت و   اعـم از فـرد یـا جامعـه     رها، جبران زیـان متضـرّ  تهدف اصلی در تحمیل انواع مسئولی

 یکـی از . کنـد امکان این جبران را به بهتـرین شـکل فـراهم مـی     ،تصی مسئولیهاي تخصشاخه
ت مسـئولی  )باشـد مـی گیري وگسـترش  (که به شکل جدیدي در حال شکل تي مسئولیهاشاخه

با سایر انواع  و آیددات اجتماعی پدید مینقض تعه در اثر . این نوع از مسئولیتاجتماعی است
بـا   و ارتباط آنت این شاخه از مسئولی جایگاه. تفاوت دارددیگر مسئولیت از جهات گوناگون 

و نقـاط اشـتراك و افتـراق و معیارهـاي     ت کیفـري  مسـئولی ویـژه  بـه  ،تتی مسئولیهاي سنّشاخه
  است. این مقاله اصلی موضوع  بوده وبسیار مهم و جدید  هايتهتفکیک آن دو از نک

  
  دات مبناییت کیفري، تعهت اجتماعی، مسئولیمسئولی: کلمات کلیدي

                                                   
 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري 

 هاي تجاري دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداريآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق شرکتدانش  
  Email: saeed.johar@yahoo.com          (نویسنده مسؤول)
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  مقدمه  
  دیگـري  بـه   کـه    جبـران ضـرري  بـر    شخص تعهد قانونی  به    "تمسئولی"در عالم حقوق، 

باشد، یـا    ضرر ي دهناز تقصیر ایجادکن ضرر ناشی  این  خواه  .شود می گفته   ،است وارد کرده 
در  .)642، ص 1387(جعفـري لنگـرودي،    دست آمده باشد بهاو   تضرر در اثر فعالیکه  این

  مسـئولیت اخالقـی    -1شـده اسـت:    تقسـیم سنتی، مسئولیت به دو نوع کلی  بندي تقسیمیک 
، کیفـري،  ي مسـئولیت مـدنی  شـاخه چهـار زیر  مسئولیت قانونی و یا حقوقی که خود بـه  -2

  شود.  المللی تقسیم می اداري و بین
مسئولیگذار متعرض آن نشده و تنها ضـمانت   تی که قانونت اخالقی عبارتست از مسئولی

ت در برابـر خـدا یـا خـود انسـان یـا       مسـئولی  ي فقط وجهـه داشته و درونی و وجدانی اجراي 
برخی نیز آن را بـه معنـاي    .)642وجدان اوست و ضمانت اجراي حقوقی ندارد (همان، ص 

اند  ت مدح و ذم اجتماعی دانستهقابلی)Strawson, 1999 , p. 22(.  آن را بـه   دیگـر اي  عـده
 ,Fisher انـد ( ضـیح و تفسـیر یـک رفتـار یـا یـک صـفت آورده       معناي توانایی و قابلیت تو

2002, p. 94.( این در مواردي نیز  یـا  » در معـرض مجـازات بـودن   «ت را بـه معنـاي   مسـئولی
»انـد   کـرده بیـان  » آن مجازات و کیفـر اخـروي اسـت    ي ت در برابر خداوند که نتیجهمسئولی

در قـانون   اسـت کـه   وارديمـ ت حقوقی مسئولی و در مقابل )120ص  1381(مصباح یزدي، 
). 512، ص1374احصاء شده و ضمانت اجراي قانونی (کیفـري و مـدنی) دارد (کاتوزیـان،    

در  جـرایم ن اهاست که هدف آن کیفـر مرتکبـ   مسئولیت کیفري نیز از انواع سنتی مسئولیت
معیارهـاي  از  بـوده و ي نوینی از مسئولیت اما مسئولیت اجتماعی، شاخه قانون است. يحیطه

  بنــابراین .کنــد مـی بحــث  ،پــذیري در قبـال اجتمــاع  ترفتـار مســئوالنه در اجتمـاع و مســئولی 
اجتمـاعی بـا   هـاي   ت کیفري با ضمانت اجراهایی که دارد، در ایجاد احترام به ارزشمسئولی

ــاي       ــانون و قرارداده ــوي ق ــداتی فراس ــاعی، تعه ــئولیت اجتم ــاري دارد و مس ــه همک جامع
 Mcآورد (ي پیشرفت جامعه را فـراهم مـی  کند و زمینهص تحمیل میخصوصی را به اشخا

Guire, 1963, p. 245  .(  
کیفـري از یکـدیگر   هـاي   تت اجتماعی و مسئولیمسئولیآیا پرسش اصلی اینجاست که 

منطقـی بـا هـم دارنـد؟ آیـا قائـل بـه        از نظر اي نوع رابطه و اگر مجزا هستند چه هستندمجزا 
ي عمـوم و خصـوص مطلـق یـا     رابطهکه  اینشویم و یا ها  این مسئولیت تفکیک بنیادین میان
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کـه   ایـن و یا باشد  میي مسئولیت کیفري زمینه و آیا مسئولیت اجتماعی پیش من وجه دارند؟
ضمانت اجرا در این نـوع مسـئولیت مغفـول    به هر حال  ،استدر هر دو یکی ها  نقض ارزش
ابتـدا ماهیـت ایـن دو نـوع مسـئولیت و خاسـتگاه        بایدبراي روشن شدن بحث،  مانده است؟

  دست آورد. همختلف در این زمینه را بهاي  سوالپاسخ تا  شودتبیین ها  آن

ت اجتماعیمسئولی 

تجـاري  هـاي   شـرکت ویـژه   هت اجتماعی با اشخاص حقوقی و بـ بحث از مسئولیامروزه، 
اشخاصـی  تـرین   اصـلی تجـاري  هـاي   که شرکت آن ادعاقرین و عجین شده است. دلیل این 

ایـن   ي تاریخچـه  امـا دات اجتماعی در ارتبـاط هسـتند.   امروزي با تعهي  هستند که در جامعه
بینی شده بـود و   تجار حقیقی پیش رايبت که در ابتدا این نوع مسئولی دهد نشان می موضوع

ي چهتاریخ پس از اشاره به. به همین دلیل نیز تسرّي یافتتجاري هاي  شرکت بهپس از آن 
  کنیم.   میموجود را بررسی  هاي هو نظری ها این بحث، تعریف

 تاریخچه

 آمریکـایی اسـت. وي اولـین     1ت اجتماعی، هاوارد بوونآغازگر و طراح مفهوم مسئولی
هایی از تجار در مقابل جامعه چه مسئولیت«و در کتاب خود  1953در سال  شخصی بود که

 تکه در آن فعالیاي  ت اجتماعی تجار در مقابل جامعهمفهوم مسئولی 2»توان انتظار داشتمی
در راسـتاي   حقیقی ارت اجتماعی، تعهد تجي بوون، مسئولیمطرح کرد. به عقیده را کنند می

مـردم، پیـروي از   هـاي   تهـا و سـنّ  احترام به قواعد و هنجارهـاي موجـود در جامعـه، ارزش   
-Gond & Mullenbach( اسـت آنـان  هـاي   و فعالیـت  هـا  عمـومی در تصـمیم  هـاي   سیاست

Servayre, 2004,p.5(شـو  مـی  . مالحظه    ت تجـار صـحبت  د کـه در بیـان بـوون، از مسـئولی 
بـه   اجتمـاعی تجـار  هاي  تبحث از مسئولی يدامنهدر واقع  .هاي تجاريشود و نه شرکت می

یافتـه   به عنوان اشخاص حقوقی گسترشها  به شرکت سپس آغاز و عنوان اشخاص حقیقی،
درنگ ی آید، ب می تا آنجا که امروزه هنگامی که از مسئولیت اجتماعی سخن به میان .است

نخستین د. به همین ترتیب، هر چند بوون شو می به ذهن متبادرها  مسئولیت اجتماعی شرکت

                                                   
1. Howard R. Bowen 
2. What responsibilities to society may businessmen reasonably be expected to 
assume? 
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ت اجتمـاعی تجـار حقیقـی در مقابـل جامعـه پرداخـت و       که به موضوع مسـئولی فردي است 
او را بنیانگذار و پدر ایـن   بنا بر آنچه بیان شد اما، کردرا ابداع  1ت اجتماعیاصطالح مسئولی

  .)Carroll, 1999, p. 27(اند  نامیدهها  ت شرکتي نوین از مسئولیشاخه

  تعریف
 ت اجتماعی شرکتمسئولیهاي تجاري دهد که شرکتهایی را پوشش میتها، مسئولی

ه ارند. از این مفهوم در هر کشور و بـا توجـ  کنند، داي که در آن فعالیت میدر مقابل جامعه
مختلفی شده اسـت؛ از نظـر   هاي  ها و گستردگی نوع مسئولیت اجتماعی، برداشتبه تفاوت

؛ به اعتقاد باشدمیت حقوقی از مسئولی یت اجتماعی، شکل خاصاز کشورها، مسئولی بعضی
و نیـز  ارتباط دارد سئوالنه ت، با اخالق تجاري و رفتار اجتماعی مدیگر، این مسئولی یگروه

  ـ گفته شده است که ایـن مسـئولیگیـرد مـی  ي شـرکت را دربـر  خیرخواهانـه هـاي   تت فعالی 
)Debray, 2000, p.140(. یابیم که با دقت در این مفهوم درمی» معنـی الـزام    بـه » تمسـئولی

  در این زمینه اختیاري است.ها  ت شرکتکه فعالی نیست؛ چرا
عبـارت اسـت   ، دهدمیها ارائه ت اجتماعی شرکتاروپا از مسئولیسیون یتعریفی که کم

تجـاري  هـاي   با فعالیتها  هاي اجتماعی و زیست محیطی شرکتادغام اختیاري دغدغه« :از
از نظـر  شـرکتی کـه    یعنـی این تعریـف  » درگیر با شرکت. 2آنان در ارتباط با اشخاص ثالث

بلکـه فراسـوي    ،کنـد الجرا را رعایت نمیااجتماعی مسئول است، فقط تعهدات قانونی الزم
شـرکت در   اساسـاً  دهـد. صـورت اختیـاري انجـام مـی     دات قانونی رفته و مـواردي را بـه  تعه

ــه ــرمایه زمین ــت      ي س ــیط زیس ــت از مح ــث و حفاظ ــخاص ثال ــا اش ــاط ب ــانی، ارتب ــاي انس ه
 »رسـت. عمل درست در زمان د« ها در یک جمله یعنی:تکند و این فعالیگذاري می سرمایه

)Rosé, 2006.p.3.(  
هـا را  ت اجتمـاعی شـرکت  ، مسـئولی 3پایـدار  ي وکـار بـراي توسـعه    شوراي جهانی کسب

دات شرکت براي تطابق با رفتارهاي اخالقـی و مشـارکت در   تعه« کند:گونه تعریف می این
هایشــان،  هي اقتصــادي در عــین بهبــود کیفیــت ســطح زنــدگی کــارگران و خــانواد  توســعه

                                                   
1 Social Responsibility (SR) - Responsabilité Sociale(RS) 
2 Parties Prenantes 
3 Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable(Fr) / World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD)(En) 
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ـ   اي جامعـه ی و منطقـه ي محلّتوسعهمشارکت در  کنـد. ت مـی اي کـه شـرکت در آن فعالی« 
.(Field, 2008,p.102)  

ارائـه شـده   هـا   از مسئولیت اجتمـاعی شـرکت   1979یکی از تعاریف قدیمی که در سال 
یـک   هـاي  ي فعالیـت و تصـمیم  که در نتیجه کند می معرفیصدماتی ، این مسئولیت را است

ي اقتصـادي، حقـوقی و اخالقـی بـه     ص، در زمینـه زمانی مشخّي شرکت در طول یک دوره
تجاري در روزگـار مـا   هاي  در واقع، شرکت .(Carroll, 1979, p.97)  شودجامعه وارد می

عـوام مـردم، سـهامداران،     . از جملـه: در معرض فشارهاي شـدیدي از سـوي جامعـه هسـتند    
هاي مردم نهـاد و  ، سازمانکنندگان، قوانین و مقررات کارگران شرکت، مشتریان و مصرف

ي اقتصـاد،  نامحـدود در زمینـه  هـاي   مـدنی و... . تحـت ایـن فشـارها و مسـئولیت     هاي  تشکل
 & Joras, Igalens( دشـو  مـی بـار  اجتماع و محیط زیسـت، وظـایف سـنگینی بـر شـرکت      

Mancy, 2002, p.42 .(  
تولید اقتصادي بـود،  ها،  ي شرکتاي که تنها وظیفهي یکی از نویسندگان، دورهبه گفته

 ,Frederick, Davis & Poet( ل شده استمتحو ي وظایف آنهادامنه اساساً گذشته است و

1988, p.125.(  عنوان یک  شرکت به این وظایف اجتماعی به نگاهراهکار حل این موضوع
چوب چـار دسـتیابی بـه ایـن اهـداف را کـه در      کـه   ایـن  اول یعنی .باشد میاي راهبرد توسعه

 بردار نگاه نکند؛ چرا عنوان یک امر هزینه د، بهشوت بر شرکت تحمیل میفه و یا مسئولیوظی
و باعـث شـهرت تجـاري    آورد  مـی ت سود سرشاري براي شرکت به ارمغان که در دراز مد

کنـد کـه در    مـی  را براي شرکت فراهممنفعت عمومی ي  زمینهکه  دوم ایند، شوشرکت می
  .(Drucker, 1957, p. 45) شود می منفعت شخصی شرکت به تبدیلنهایت 

و همگام با توسعه صنعت و فنـاوري و محـدودیت منـابع و    ها  با گسترش فعالیت شرکت
از نیز افزایش جمعیت، مفهوم مسئولیت اجتماعی متحـول گردیـده و امـروزه چنـین معنـایی      

  تجاري قرار گرفته است. هاي شرکتو نیز مسئولیت اجتماعی مورد توجه غالب حقوقدانان 
ت دانان باید قبـل از پـرداختن بـه مسـئولی     موضوع بسیار مهمی که به نظر برخی از حقوق

ي ایـن گـروه، شـرکت    ه کنیم، مفهوم بنگـاه تجـاري اسـت. بـه عقیـده     توجه آن اجتماعی ب
یابد و پـس از ایـن شـرکت از     می معنا صورت قانونی هب تجاري تنها در زمان تشکیل شرکت

ها  ییآید و شکل یک بنگاه تجاري با اموال و دارا می لت قراردادي به حالت تأسیسی درحا
  گیرد. می و کارگران و کارمندانی به خود
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ـ   ت صـرف اقتصـادي اسـت. بـر     از نظر مکتب آزادي اقتصادي، بنگاه تجاري یـک واقعی
اکثري سـود  تجاري، دسـتیابی حـد  هاي  ت اجتماعی بنگاهمبناي این نظریه تنها هدف مسئولی

         ر نیسـت. میلتـون   براي سـهامداران آن اسـت و هـدفی غیـر از ایـن بـراي ایـن مفهـوم متصـو
ي وي مـدیران و مالکـان    برمبنـاي نظریـه   پرداز این نظریـه اسـت.   مشهورترین نظریه 1فریدمن

امـروزه  . (Friedman, 1970, p.148)هاي اجتماعی دارنـد نـه سـهامداران     شرکت مسئولیت
ست و هر شرکتی که به منافع سـهامداران خـود توجـه صـرف داشـته      یقبول ناین نظریه قابل 
ت اقتصادي در سطح جامعه از قبیل بازاریابی براي محصوالت خـود  فعالیي  باشد، در صحنه

و با ایـن آگـاهی   اند  که مردم جامعه از حقوق خود آگاه شده دچار مشکل خواهد شد؛ چرا
کـه  داننـد   طور کامـل مـی   بهمعی پدید آمده است، ي وسایل ارتباط جتوسعهي  که در نتیجه

امـا   باشـد  مـی  و جلـب منفعـت   تجـاري سـوداگري  هاي  هرچند هدف اولیه و اصلی شرکت
ی این عقیده نیـز وجـود دارد   ه کند و حتّخود باید به جامعه توجي  شرکت در اهداف ثانویه

داشـته   اي ه ویژهجاجتماعی توهاي  که شرکت موازي با هدف سودآوري خود باید به زمینه
  باشد و این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند.

ت اجتماعی شرکتمسئولی  ي  در وهلـه  بـوده و ل و دگرگـونی  ها، مفهومی در حال تحـو
 هاي اقداممردم تا چه اندازه به توان گفت  نمی یعنیگیري است؛  اول کیفی و غیرقابل اندازه

در واقــع رضــایت مــردم غیرقابــل  زیــرا، کننــد مــییــک شــرکت در ســطح جامعــه، توجــه  
). از طرف دیگر، این مفهـوم بسـیار   Turcotte & M’Zali, 2004, p.62گیري است ( اندازه
تفـاوت دارد  دیگر ي  با جامعهاي  موجود در هر جامعههاي  . از آنجا که ارزشباشد میمتغیر 

انطباق دهند  تنوعبا این  نیز باید خود را مطابقها  در حال تغییر هستند، شرکتطور دایم  بهو 
) Okoye, 2009, pp. 613-627(.  

از کشوري به ها  ت اجتماعی شرکتمفهوم مسئولی اساساًکه  کردطور کلّی باید توجه  به
بینـی مـردم هـر     و جهـان هـا   ر و شاید در بعضی موارد متضاد باشد. فرهنـگ کشور دیگر متغی

ر، د که متغیـ کن می تی مواجهرا با مسئولیها  زند و شرکت می جامعه به این تغییر و تضاد دامن
متضاد داللیوي  ل است. به گفتهو متحوکـه  مانـد   میچتري  مانندت اجتماعی ، مفهوم مسئولی

 ,Delalieux( دهد. می کامل متناقض را پوششطور  به ها متفاوت و گاهی وقتهاي  خواسته

2005, p.85(. و عقایـد  هـا   از تـاریخ خواسـته  اي  رهد که هـر دو کن می گونه بیان این پاسکرو
                                                   

1. Millton Friedman 
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کـه مـا در آن   اي  کنـد و در دوره  مـی  تحمیلها  ت اجتماعی شرکتخاص خود را به مسئولی
مفهـوم اخالقـی بشردوسـتانه     ت اجتماعی جاي خود را بـه قرار داریم، مفهوم اخالقی مسئولی

که مفهوم  کنیم این بیانی که باید ي مهمنکته .)Pasquero, 2005, pp.80-112( داده است
هـا   و سـازمان هـا   ؛ بلکه دولتشود خصوصی نمیهاي  ت اجتماعی، تنها شامل شرکتمسئولی

  شود.  را نیز شامل میها  در سطح جهان و کشور

 تعریف پیشنهادي. 1-1-2

رو بـوده   هي تعریفی جامع روبهیها، از بدو ایجاد، با مشکل ارا ت اجتماعی شرکتمسئولی
و معاهـدات  هـا   دانـان و سـازمان   متعـددي از سـوي حقـوق    هـاي  تعریـف هرچنـد کـه    است؛

کـه در مـورد   انـد   است. برخی از نویسـندگان چنـین ادعـا کـرده     انجام شدهالمللی از آن  بین
طور کلـی حـل شـده و ابهـامی بـاقی      ي موضوعات  بههمه ،شناسی این بحث تعریف و واژه

 ,Allouche, Huault & Schmidt ( پذیرفت توان به آسانی اما این گفته را نمی نمانده است

2005, p.202/ Capron, 2009, pp.58-59(.   
تعریفـی جـامع از    بایـد اسـت،   انجـام شـده  ی که در این زمینـه  های پس از بررسی تعریف

تمـام معیارهـاي مسـئولیت اجتمـاعی را     نخسـت  ه شود که یاراها  مسئولیت اجتماعی شرکت
خـوانی داشـته باشـد؛ پـس مسـئولیت اجتمـاعی را        ی هـم بـا نیازهـاي کنـون    همچنینداشته و 

  کنیم:گونه تعریف می این
انسـانی و  هـاي   گـذاري در زمینـه   ، سرمایهنقض تعهدات اجتماعیمسئول بودن در برابر «

ي جامعه در عین حال ساخت آینده و حقوق بشرهاي حامی  گروهها وایجاد رابطه با سازمان
محیط زیست پیرامونی و توجـه بـه منـابع و     ي بارهبا نگرش فعال در ي پایداربا هدف توسعه

 »میراث مشترك بشریت.

 مسئولیت کیفري  

ضرري که به دیگري وارد کـرده  براي جبران  ت را به معناي تعهد قانونی شخصمسئولی
شـده   ناشی باشد یا از فعالیت است، تعریف کردیم. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وي

). مسـئولیت  642(جعفري لنگرودي، همـان ص   ر فقه مسئولیت معادل با ضمان استباشد. د
. در قلمرو حقوق کیفري، این التزام تقبل آثار و عواقب افعال باشد میهمواره با التزام همراه 
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 شـمار آیـد   آمیـز بزهکـار بـه   مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سـزاي افعـال سـرزنش   
ر واقع مسئولیت کیفري، پل ارتباطی بین عمل مجرمانـه و کیفـر   ). د74 .ص 1386بیلی، د(ار

). چنانچه عمل مجرمانه از سوي شخصی با شرایط خاص Rousseau, 2009, p.355( است
د و مجازات را براي وي به همـراه دارد.  شو می او، موجبات ایجاد مسئولیت براي انجام شود

موضـوع توجـه دارنـد. بـه نظـر ایشـان،       دانان نیز در تعریف مسئولیت کیفري بـه ایـن    حقوق
مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترك فعل مجرمانه به شـخص یـا اشخاصـی    

 و توان تحمل بـار مجـازات را دارنـد   اند  که با انجام بزه، به قوانین جزایی خود، تجاوز کرده
  ).187، ص 1388(نوربها، 

هـاي   اجتماع در قبـال نقـض ارزش   در حقیقت مسئولیت کیفري ضمانت اجرا و واکنش
اجرا و اعمـال  د. شو می صورت مجازات اعمال به بوده ومورد حمایت جامعه توسط بزهکار 

طور کـه بیـان    است. همان مادي، روانی و قانونی عنصر اساسی سهمسئولیت کیفري، نیازمند 
در مواد قـانون  ها  و مجازاتها  مشد، عنصر مادي جرم را باید براساس اصل قانونی بودن جر

، 2یا منفی 1یک فعل مثبت شایدجو و برداشت کنیم؛ این عمل و جستي  مجازات هر کشور
کـه  شود صورت ترك فعل محقق  هب شایدبنابراین جرم  باشد. 4و یا مستمر 3یک عمل فوري

د کـه در  کنـ  مـی  این امر، موضوع مسئولیت کیفري را با مسئولیت اجتمـاعی بسـیار نزدیـک   
  دهیم.   توضیح می آن راادامه 

ت کیفري همان قصد مجرمانه مجرم براي ارتکاب جرم است. قصد عنصر روانی مسئولی
کـه شـخص را بـه سـمت و سـوي      اي  توان به این صورت تعریف کـرد: اراده  می مجرمانه را

دهد. مجازات کردن شخص فاقد قصد ارتکاب جرم،  می هدف غیر قانونی و نامشروع سوق
 ي عکسنتیجه) و Valérie, 2009, pp. 28-33( ر پی خواهد داشتنکوهش اجتماعی را د

گذارد. البته به همین سادگی نباید بـه اطـالق ایـن گفتـه اکتفـا کنـیم.        می هامجازات آثاربر 
که اي  به قصد مجرمانه نخواهند داشت. حتی بدون داشتن اراده زبرخی از افعال مجرمانه، نیا

گفتیم، نتیجه و هدفی مجرمانه را در پی خواهد داشت کـه بـه اعتبـار همـین هـدف، عنصـر       

                                                   
1 Fait Positif 
2 Fait négatif 
3 Fait instantané 
4 Fait prolongé 
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 بـه وقـوع   1کـه بـدون قصـد   باشـد   هـایی مـی   مروانی مفروض است. در واقع بحث بر سر جر
هسـتند کـه صـرف اثبـات     هـایی   مرا تعریف کنیم، جـر ها  مپیوندند. اگر بخواهیم این جر می

نوع اخیري که بیان کـردیم،   اساساًد. شو می ولیت به اشخاصها، باعث تحمیل مسئ وقوع آن
قـرار  نـوین بشـري   هاي  دانش بشریت و حمایت از اشخاص در مقابل پدیدهي  توسعه از نظر

، بی احتیاطی در امر راننـدگی اسـت کـه بـدون وجـود قصـد       ها ین جرمبارز ا ي . نمونهدارد
ي بحث زیادي وجود نـدارد و صـرف   د. در مورد عنصر مادشو می مجرمانه، مسئولیت ایجاد

د و اثبات رخ دادن این عنصر، شو می رخ دادن فعل مورد نظر قانونی، باعث ایجاد مسئولیت
این نکته ظریف در موضـوع   ).Dubois, 2008, p.13(باشد  کافی میتحمیل مسئولیت براي 

در  اساسـاً مسئولیت کیفري و اجتماعی بسیار مهـم اسـت. زیـرا     ي عنصر روانی، براي مقایسه
: اول، تبیـین اراده  یت طـرح دارد ها، دو موضوع مهم قابل انتساب مسئولیت به شرکت ي زمینه

این توضیح که موضوع قصد و اراده در دنیاي حقوق، اصالتاً  او تصمیم به شخص حقوقی. ب
بـه  مادي صـرف کـه   هاي  مذیرش مسئولیت در جربه انسان مختار قابل انتساب است. دوم، پ

هـا   نیازي به وجـود آن  اساساًو یا شده عنصر روانی مفروض دانسته ها  و در آن آن اشاره شد
 . این مـوارد مفهـوم دو مسـئولیت کیفـري و اجتمـاعی را بسـیار بـه یکـدیگر نزدیـک         نیست

  د.کن می
شناخت  می به عنوان مجرممتمادي بود که حقوق جزا فقط اشخاص حقیقی را هاي  سال

امکـان اجـراي    نبـود  و نیـت  و مسئولیت اشخاص حقوقی به دالیلی از جمله عدم احراز سوء
ي  دنبـال توسـعه   هامـا امـروزه و بـ    راجع به آنان به نوعی محل مناقشـه بـود.  ها  برخی مجازات

ي ت حقوقی و نیاز شدید بشریت به فعالیت در این قالـب، در قانونگـذاري کشـورها   شخصی
گـذاران   مختلف، این بحث پذیرفته شده اسـت و بـه تـدریج در حـال ورود بـه لسـان قـانون       

نیـز ایـن    1392قانون مجازات اسالمی ایـران مصـوب   ). Olivier, 2008, pp.7-13(باشد   می
  کرده است. مسئولیت را شناسایی 

مسئولیت اشخاص حقیقی را نسل اوت اشخاص حقوقی را به عنوان ل و مسئولیم نسل دو
شناسند ( ها می تمسئولیBernard, 2009, pp. 2286-2287  مـورد  هـا   ت). نسـل اول مسـئولی

گذاران است و اختالفی در این باره نیست. هرچند که در بـاب   ي قانونقبول و پذیرش همه
ت بـراي حیوانـات و اشـیاء وجـود     این موضوع نیز مناقشاتی راجع به پذیرش این نوع مسئولی

                                                   
1 Infractions non-intentionnelles 
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ت کیفري اشـخاص حقیقـی   این موضوعات امروزه حل شده و مسئولیي  همه امات داشته اس
، باشد میت کیفري اشخاص حقوقی ت که همان مسئولیم مسئولی. نسل دوفته شده استپذیر

     سـو بـا نیازهـاي     ت هـم در حال توسعه و ورود به قـوانین کشورهاسـت. ایـن نسـل از مسـئولی
ي لهأمسـ  ).Planque, 2009, pp. 11-19سـت ( بشـري در حـال بسـط و گسـترش ا    ي  جامعه

که مسئولیت کیفري همـواره مجـازات را بـه     اشاره کنیم، این ه آندیگري که در اینجا باید ب
و کند  وارد می جامعههاي  که به ارزشاي  براساس لطمهها  دنبال خواهد داشت. این مجازات

یکی تفاوت دارد. موجود در جامعه هاي  زمان و مکان و نوع جرم و هنجار در نظر گرفتنبا 
گـذاران،   قـانون  بیشـتر نظر  گرانه است که به سرکوبهاي  کیفر، روشهاي  ترین شیوه ماز مه

هـا، حمایـت از جامعـه و     آید. هـدف نهـایی انـواع مجـازات     می حساب روش بهترین  مناسب
اسـت   أمل آنقابل ت ي نکته اماو هنجارهاست. ها  مصون نگه داشتن آن از تعدیات به ارزش

آشـنایی عمـوم جامعـه بـا آثـار و       نـا و ها  که با توجه به فعالیت تخصصی بسیاري از شرکت
، از حقوق نداستنها، در واقع افراد جامعه به دلیل  مضرّات ناشی از برخی از این قبیل فعالیت

ل ند. به عبارت دیگر، عدم واکنش متناسب اجتمـاعی، بـه دلیـ   کن تضییع شده خود دفاع نمی
ي باشد. این موضوع مباحث ارزشمندي را در زمینـه  می جامعه به نقض حقوق خودندانستن 

انگـاري   جـرم  نبـود عنوان دلیل  شناسی پدید آورده که به یقه سفیدها در قلمرو جرمهاي  مجر
ي بحث دو مسـئولیت کیفـري و   شود. هرچند این مطلب دامنه می توسط حقوق جزا شناخته

که در این مقاله غـرض طـرح مطالـب    از این نظر  اماد کن می یکدیگر نزدیکاجتماعی را به 
را بـه مجـال دیگـري     بـاره  توضـیح بیشـتر در ایـن    رو از ایـن باشـد،   می از دیدگاه حقوق جزا

   یم.  کن می موکول

 ت اجتماعیت کیفري و مسئولیمسئولی ي مقایسه. 3

  ها تفاوت. 1-3

1-1-3ت کیفر. تفاوت در قلمرو مسئولیت اجتماعیي و مسئولی  
کـه شـامل    گیـرد  می قلمرو وسیعی را دربرخود  ي ت اجتماعی در مفهوم گستردهمسئولی

عبـارتی   شـود و بـه   مـی  المللی و محیط زیست طبیعـی  ی بینی و حتّاجتماع انسانی، اقتصاد ملّ
آموزش و محیط زیست و ارتبـاط بـا اشـخاص ثالـث      جمله تمام ابعاد اجتماعی از مشتمل بر
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بنـابراین، در بحـث    .)Roland, 2002, p.140 ( 1دشـو  مـی  ي شـرکت رفته تـا کـار و اداره  گ
ي دامنـه  از آنجـا کـه  و اسـت   مدّ نظر ي خود، اجتماع در مفهوم گستردهمسئولیت اجتماعی

 بایـد  شـرکت  ،گیـرد ت اجتماعی قرار میي مسئولیدر حیطه از موضوعاتاي  بسیار گسترده
نظر قرار دهد.  یادشدهي جوانب خود همه هاي ها و اقدامتدر فعالی ّطـور کـه در    همانرا مد

دشبیان ت اجتماعی تعریف مسئولیهـایی   موضـوع  رو از ایـن و  بودهت فراقانونی ، این مسئولی
 گیرد. بر این اساس می آمیز قرار دارد نیز دربر زیستی مسالمت ي اخالق و همکه در حیطه را

هـاي   ي روابط شرکت در فعالیـت کننده اجتماعی به نوعی تنظیم توان گفت که مسئولیت می
  است.  متنوع، مرتبط و مورد اهتمام جامعههاي  خود با اجتماع در زمینه

تعبیـر و تفسـیر  هـا   و مجـازات ها  ماصل قانونی بودن جري  ت کیفري، در حیطهاما مسئولی 
مینی و أتـ  هـاي  جازات و اقـدام م بوده وجرم، کنشی مخالف با نظم اجتماعی  اساساًد. شو می

صورت، اعمال ضد در غیر این .)40، ص 1388شده باشد (نوربها،  بینی تربیتی براي آن پیش
خـالف اخـالق    شایدل اعمانشده است، جرم نیست. این  ريانگا اجتماعی که در قانون جرم

در هر حال عنوان گناه داشته باشد، اما شاید  و یا حتی باشد عرف خالف و در بعضی موارد
توان گفت کـه قلمـرو مسـئولیت کیفـري، محـدود بـه قـوانین         می بنابراینجرم نخواهد بود. 

و مجـازات، مبنـایی بـراي سـنجش      هـا  معبارت دیگر اصل قانونی بودن جـر  کیفري است. به
ي این مسـئولیت را  و قوانین موضوعه در کشورهاي مختلف دنیا دامنه بودهمسئولیت کیفري 

  ند.کن می مشخّص
تـوان چنـین    می ت اجتماعی از حیث قلمرو،ت کیفري و مسئولیي مسئولیپس در مقایسه

قـرار دارد امـا    مسـئولیت کیفـري   مسئولیت اجتمـاعی در شـمول   برخی از مصادیق گفت که
از مـوارد کـه مشـمول    اي  برخی دیگر مشمول مسئولیت کیفري نیستند. از سوي دیگر، پـاره 

براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبـران خسـارت    شایدد ضمانت اجراي کیفري نیستن
ت   هـا   بنابراین تبیین این مفاهیم و تفکیـک قلمـرو آن   را درپی داشته باشد. از یکـدیگر اهمیـ

  توان گفت: می طور خالصه که بهدارد 
برخی از انواع مسئولیت اجتماعی ضمانت اجراي کیفري دارند که در این موارد هـر   -1

قـانون   16و  15توان بـه مـواد    می عنوان مثال به ند.شو می ولیت بر یکدیگر منطبقدو نوع مسئ

                                                   
 ي این موارد شود.استفاده شده است تا شامل همه Sociétalبه همین دلیل در ادبیات فرانسه از واژه  1
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ــ20/2/1383ت پســماند مصــوب مــدیری ) قــانون اساســی 50ق اصــل پنجــاهم (، جهــت تحقّ
منظور حفظ محیط زیست کشـور از   به اشاره کرد که براساس آن وجمهوري اسالمی ایران 

ؤها و م و سازمانها  وزارتخانه ي ها، کلیهآن ي هت بهینآثار زیانبار پسماندها و مدیریسـات  س
نـام   بیـان هـا   شمول قانون بـر آن ي  الزمهو نهادهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی که 

ر در مقـرّ مـوارد  فند، سات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظّسؤها و مشرکت ي و کلیه است
کند پسماندهاي  می فرا موظّ 2تولیدکنندگان پسماندهاي ویژه و 1ندکناین قانون را رعایت 

ي حفظ و مخلوط کردن، حمـل و نقـل، خریـد و فـروش،     . نحوه3خود را به حداقل برسانند
گونه موارد، نقض  در این .4انجام شودي پسماندها در محیط باید طبق این قانون دفع و تخلیه

در نتیجــه هــر دو نــوع از مســئولیت بــر  .داردمســئولیت اجتمــاعی ضــمانت اجــراي کیفــري 
  یکدیگر منطبق هستند.

انگاري این رفتارها، نشان از  شود که تقنین و تصویب این قوانین و جرم می مالحظه
پذیري اشخاص در مقابل محیط  تگذار به حفظ محیط زیست و مسئولی ي قانوندغدغه

   زیست و جامعه است.
مسئولیت مدنی در پـی   اما نداردبرخی از انواع مسئولیت اجتماعی، مسئولیت کیفري  -2

بـه لحـاظ ضـرر ناشـی از      اماانگاري نکرده است  گونه موارد را جرم دارد. در واقع قانون این

                                                   
  قانون مدیریت پسماند 1ماده  1
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بـاال بـودن حـداقل یکـی از خـواص خطرنـاك از قبیـل         :ویژه پسماند 2

نیاز داشـته باشـد و آن دسـته از    سمیت ، بیماري زاي ، قابلیت انفجار یا اشتعال ، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه 
 3پسماندها عادي ، صنعتی ، کشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهاي ویژه محسوب می شوند. بند 

 قانون مدیریت پسماند 2ماده 

 قانون مدیریت پسماند 15ماده  3

نقل، خرید و فروش، دفـع، صـدور   نگهداري، مخلوط کردن، جمع آوري، حمل و  «قانون مدیریت پسماند: 16ماده  4
تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صـورت اشـخاص   

) ریال تا یکصـد  500000قضایی به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (  متخلف به حکم مراجع
) ریال و 100000000)ریال تا یکصد میلیون (2000000براي سایر پسماندها از دو میلیون( ) ریال و100000000میلیون (

بـه جـزاي     )13شوند. متخلفـین از حکـم مـاده (    می در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم
ورت تکـرار بـه دو برابـر حـداکثر     ریال و در صـ   )100000000ریال تا یکصد میلیون (  )2000000نقدي از دو میلیون (

 » .شوند می مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم
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هـاي  گـروه آید. بـر همـین مبناسـت کـه      می عملکرد شرکت، مسئولیت مدنی براي آن پدید
را عامل اصلی تأثیرگذار بر روي محـیط  ها  شرکت ،محیط زیستمختلف اجتماعی طرفدار 

بـر  اثرگـذار  هـاي   در مقابل فعالیتها  شدند که شرکتاین زیست معرفی کردند و خواستار 
طور شفاف افشـاء   هاي خود را به زیست محیطی فعالیت آثارمحیط زیست پاسخگو باشند و 

ـ  کنند و تبعات و هزینه ـ  1وي محـیط زیسـت بپذیرنـد   را بـر ر هـا   تهاي این فعالی فـر و   ت(هم
  .  )1391دیگران، 

. در نـدارد د، مسئولیت اجتماعی ضمانت اجـراي کیفـري و مـدنی    راز موااي  در پاره -3
شود و جامعه نوعی دیگـر   می حقیقت مسئولیت اجتماعی نوعی مسئولیت فراقانونی را شامل

دانـد.   مـی  غیره بـراي شـرکت محقّـق    از مسئولیت را در قبال استفاده از امکانات اجتماعی و
د. نظیـر مسـئولیت   شـو اخالقی نزدیک هاي  گونه موارد، به مسئولیت این ها شاید وقت گاهی

ی که در حوالی آن کارخانـه ایجـاد کـرده    یشرکت در استخدام کارگر از میان اهالی روستا
و مـدنی پدیـد   مسـئولیت کیفـري   هـا   متنوعی از این قسـم کـه در آن  هاي  است و دیگر مثال

 ل هستند.  یامروزه به نوعی براي شرکت مسئولیت قا امانیامده 
قلمرو  نظري منطقی مسئولیت اجتماعی و کیفري از توان گفت که رابطه می بنابراین

مصادیق مسئولیت اجتماعی با اي  صورت عموم و خصوص من وجه است. یعنی پاره به
مستقل از ها  از موارد نیز مسئولیت اي در پاره مسئولیت کیفري بر یکدیگر منطبق هستند و

    یکدیگر هستند.

  . تفاوت در نتایج و اهداف اولیه2-1-3
پاسخ به نیازهاي نسل حاضر، بـدون لطمـه   « :گفته شده است 2پایداري  در تعریف توسعه
پایـدار،  ي  توسـعه  .)Gendron & Réveret, 2000, p.87(» آینده.هاي  زدن به نیازهاي نسل

و تمامی ضمانت اجراهاي نقـض تعهـدات    بودهاجتماعی هاي  هدف غایی و نهایی مسئولیت
اجتماعی، در راستاي دستیابی به این هدف است. در توضیح ایـن موضـوع بایـد گفـت کـه      

. بـا  باشد میپایدار  ي در رسیدن به توسعهها  ها، مشارکت شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت
 منـابع   در عـین اسـتفاده از  شـوند   مـی  موظـف هـا   شـرکت اجتمـاعی،  هـاي   تتحمیل مسـئولی

                                                   
 )1371/ 8/ 24صالحیه و ا 1353/ 3/ 28ب . (. مصویستزمحیط  زيبهسا و حفاظت نقانو  1

2 Développement Durable (fr)/ Sustainable Development(En) 
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عبارت دیگر، باید استفاده از  ، فقط منافع سهامداران را مد نظر قرار ندهند. بهاقتصادي جامعه
امـروز بـه کـاال و    هاي  نیازهاي نسل باشد که ضمن حفظ حقوق سهامداران،اي  گونه منابع به

پایـدار  ي  و این ترجمان توسعه شودآینده برآورده هاي  نیاز نسل لطمه زدن بهخدمات بدون 
  است.

و ها  ارزش هت کیفري، هدف نهایی و غایی همان مصونیت جامعه از تعرض بدر مسئولی
 مالحظـه کـه   چنـان  .)Michel,2008,p.287 گـذار اسـت (   هنجارهاي مـورد حمایـت قـانون   

تمـایز اساسـی وجـود     ت اجتمـاعی، ت کیفـري و مسـئولی  ، بین اهداف نهایی مسـئولی دشو می
دارد. هدف مسئولیت اما نگري خاصی طراحی شده اس ت و با آیندهت اجتماعی طوالنی مد

هـاي  ارزشرعایـت  گذاران از وضع قواعـد کیفـري و ضـمانت اجـراي جزایـی       دف قانونه
بـه  جامعـه،   درگذاران در وضع قواعد کیفري  قانون اساساًو  باشد میموجود در جامعه فعلی 

سیاسـت   در قوانین مختلف، اساساًند. کن میموجود در همان زمان توجه هاي  و ارزشنیازها 
 که  در حالی باشد می کشورها، معطوف به همان جامعه و همان زمان ي در همه گذاران قانون

آینده است. هاي  ي اهداف در راستاي توجه به نسلت اجتماعی همهدر مسئولی  
هاي مـورد حمایـت   ارزش نقضت کیفري که در مسئولی آن استدلیل اصلی این تمایز 

د کـه  کنـ  مـی  جامعـه وارد ي  یر آنی بر جامعه دارد و چنـان آثـاري بـر پیکـره    أثگذار، ت قانون
نیـز در  در امـور کیفـري   گـذاري   قـانون  اصـوالً  و نمایدکنش سریع میواجامعه را مجبور به 

دلیـل   ت اجتمـاعی هرچنـد بـه   ئولیهمین راستا و براي پاسـخ بـه ایـن نیـاز اسـت. امـا در مسـ       
 هـا  ایـن اقـدام   امـا شـود   مـی  اقتصاد و جامعه و محیط زیست لطمـه وارد  شرکت به هاي اقدام

 آثـار آن در دراز مـدت آشـکار   طـور معمـول    بـه و بـوده  غیرمحسوس یـا غیـر فـوري    اغلب 
تـا  مورد حمایت نسبت به آن نـدارد  هاي  جامعه نیز احساس نقض ارزشرو  از اینشود و  می

  واکنشی در حد ضمانت اجراي کیفري از خود نشان دهد.

3-1-3ت. تفاوت در ارکان مسئولی  
 ایـن نـوع   رو از ایـن هسـتند.  ت کیفـري  ارکـان مسـئولی   ،علم، عمد، قصد، اختیار و بلـوغ 

هت مسئولیشخص ذي شعور کـه بـا علـم و عمـد و اختیـار جرمـی را انجـام داده         فقط متوج
 ت کیفـري را فـراهم  رفـع مسـئولی  هـاي   اخالل در هر رکن، زمینـه  بنا،بر این م د.شو می باشد،

 ، ص1386د (اردبیلـی،  شـو تمییز و اختیـار مـی  ي  جنون باعث زوال قوهطور مثال  به د.کن می
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کنـد، صـغر در مقابـل بلـوغ اسـت و اشـتباه، قصـد را         می اجبار و اکراه، اختیار را زائل .)81
در شـود.   مـی  ، مسـئولیت کیفـري مخـدوش   یادشـده ارکان بنابراین با لطمه به  د.کن می مختل
موجبـات  یادشـده  ي گانـه  شرایط پنج درنظر گرفتنت کیفري انجام عمل مجرمانه با مسئولی ،

کن می ت را براي فاعل آن فراهمایجاد مسئولیـ   د. اما در مسئولی دات ت اجتمـاعی، نقـض تعه
و بـدون نیـاز بـه شـرایط تکلیـف،      صورت فعل یا ترك فعلی است که بالفاصله  اجتماعی به

شـده بـراي   بیـان  عبارت دیگر، شـرایط و ارکـان    دنبال دارد. به بهفاعل آن  ايت را برمسئولی
  ایجاد مسئولیت اجتماعی الزم نیست. درمسئولیت کیفري، 

د کـه در نقـض   شـو  مـی  ت بـدین صـورت توجیـه   مسـئولی  ي نیاز به شرایط عامـه  نبوداین 
دات اجتماعی، ضررتعهط فاعل زیـان  ي که به جامعه وارد شده است، جز با جبران آن توس

در خواهد بـود و  کافی ت ق مسئولیتحقّ برايبار  ممکن نخواهد بود و صرف انجام فعل زیان
    کند. می ت مطلق را بر فاعل آن تحمیلنوعی مسئولینتیجه 

ر مفهوم مسئولیت این است که با تحول تاریخی داند  دلیل دیگري که براي آن برشمرده
و بـراي شـخص    بـوده اجتماعی، امروزه شخص حقوقی موضوع اصلی ایـن نـوع مسـئولیت    

صـرف رخ دادن فعـل    بـه  حقیقی چنین مسئولیتّی متصـور نیسـت. در اشـخاص حقـوقی نیـز     
  د.شوتحقّق مسئولیت اجتماعی فراهم میي  بار، زمینه زیان

  . تفاوت در اجراي کیفرها4-1-3
کـی از  ت و یپـذیر نیسـ  اجراي برخی از کیفرها نسبت به اشخاص حقـوقی امکـان   اساساً

اشخاص حقوقی، همین عدم امکان براي ت کیفري مسئولیدر مورد شناسایی ایرادات اصلی 
). در ایـن مـوارد،   21، ص 1386( اردبیلی،  استبه این اشخاص نسبت اعمال برخی کیفرها 

اشخاص نیست و تناسـب چنـدانی بـا مجـازات اعمـال      مفهوم اصلی کیفر قابل اعمال به این 
 اشـخاص حقـوقی   ي بـاره در دیگـري  تصـور  هر چند کیفر مرگ بهطور مثال  بهشده ندارد. 

چـه بپـذیریم کـه برچیـده      چراکـه چنـان   .این نوعی فرافکنی است در واقع اماست قابل اجرا
ــ  ــایــن و امـا ) 22ص  (همــان، باشـد  مــیت شـخص حقــوقی معـادل مــرگ   شـدن فعالیت اقعی

و در عمـل  گونه تعابیر چیزي جـز اسـتعاره و مجـازگویی نیسـت و      این انکارناپذیر است که
خص حقـوقی پـس از اعمـال کیفـر مـرگ ایـن امکـان را دارنـد کـه          مؤسسان ش عالم واقع،
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  شـخص حقـوقی  ي  ی نامی مشابه که تـداعی کننـده  با همین ساختار و حتّ را شخص حقوقی
  کنند در حالی که مرگ اشخاص حقیقی هرگز چنین نیست. و زنده قبلی باشد دوباره ایجاد 

اعمال ضمانت اجرا، مشکالت اعمال مجازات در مورد اشخاص ت اجتماعیدر مسئولی ،
براي اشـخاص حقـوقی و    گونه مسئولیت و تبعات آن این اساساًحقوقی را درپی ندارد. زیرا 

 د،شـ بیـان  ت اجتماعی ي مسئولیریخچهتا طور که در همان .مختص ایشان تکامل یافته است
ت اجتمــاعی بــراي اشــخاص حقیقــی در نظــر گرفتــه شــده بــود و  هرچنــد در ابتــدا مســئولی

وون، آن را براي اشخاص حقیقی در نظر گرفتـه  هاوارد ب ت،آقايگذار این نوع مسئولی بنیان
رشد و نمو کـرد   ها این نوع از مسئولیت متناسب با ماهیت و ساختار شرکت اما در عمل بود

از سـوي   .)Carroll, 1999, p. 28(اختصـاص یافتـه اسـت    هـا   که امروزه به شرکت اتا آنج
 تجـاري بـه جامعـه وارد   هـاي   فعالیت شرکتي  در نتیجهاغلب که هایی  هدیگر، به دلیل لطم

نسـبت بـه اشـخاص    اختصـاص داشـته و    اشخاص حقـوقی به د، این نوع از مسئولیت، شو می
ي ي دلیلـی کـه بـراي ایـن اسـتدالل آورده شـده توسـعه       قابلیت اعمال ندارد. عمـده حقیقی 
هـایی  از منـابع طبیعـی و آسـیب   هـا   آن ي بی رویه ي تجاري و استفادههاي  ي شرکتفزاینده

 .)Amandine, 2008, p.168شـود (  مـی  هـا بـه جامعـه وارد   ي فعالیت آناست که در نتیجه
اجتماعی متناسب با تعهداتی هاي  که اجراي کیفرها در مسئولیت نآ باره دیگر در ایني  نکته
اشـخاص   اساساًاست. دلیل این موضوع آن است که انجام شده ها  که تخطّی از آن باشد می

ت ي  اي که دارند، در حیطهاساسنامه ازنظرحقوقی  پردازنـد و تخطّـی از    مـی  خاصی به فعالیـ
اسـت کـه کیفـر     دلیـل ي مشخّصـی دارد و بـه همـین    تعهدات اجتماعی توسط ایشان، دایره

  .)Bruno, 2009, p.122 هاست ( اعمالشان متناسب با تعهدات آن

  . تفاوت در استقبال عمومی از مسئولیت کیفري و مسئولیت اجتماعی5-1-3
گرانه و ترذیلی در مسئولیت کیفـري، اشـخاص تمایـل     به دلیل وجود کیفرهاي سرکوب

مورد حمایت هاي  از این نوع مسئولیت در مقابله با نقض تعهدات و ارزش زیادي به استفاده
گذار و  شناخته شده، مورد حمایت قانونطور کامل  بهگرانه  سرکوبهاي  جامعه دارند. اقدام

اقبال عمومی هستند. فرهنگ عمومی مردم نیز به سمت و سوي استفاده از ضمانت اجراهاي 
کیفري و ضمانت اجراهـاي  هاي  توان قدمت مسئولیت می کیفري است. دلیل این موضوع را

  آن دانست.ي  پیشگیرانهي  آن، ملموس بودن این نوع مسئولیت و جنبه
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اما در مقابل، و به دالیل گوناگون، استقبال عمـوم نسـبت بـه مسـئولیت اجتمـاعی بسـیار       
دارد امـا  هـان  این اصطالح  قدمت طوالنی در ادبیات حقوقی ج ي کمتر است. هرچند ریشه

هـا   ت اجتماعی شرکتیاي، مسئولهعد يبه عقیده . البتهندارداین عنوان  بااي  در ایران سابقه
، 1387د (امیـدیانی،  یابـ  مـی  یالحسنه تجلّوقف و قرض ماننددر قالب نهادهایی نیز در ایران 

مدرسـه و  ي سـاخت  در زمینـه  صـرفاً وقف، طور مشخص  بهحسنه و هاي  تسنّاین  .)95 ص
. گیـرد  مـی  را در بـر اي  ت اجتماعی، ابعاد گستردهکه مسئولید در حالیشو می مسجد خالصه

دو دلیل عمده باعث پیشرفت نکردن مسـئولیت اجتمـاعی   توان گفت  می طور خالصه پس به
از مسئولیت اجتماعی در قیـاس بـا   اي  شناخت گستردهکه  اول این در کشور ایران شده است

هـاي   گذار نیز به سمت و سوي اجـراي تضـمین   ري وجود ندارد و تمایل قانونمسئولیت کیف
توان عدم شـناخت   میکه  دوم این .باشد مینقض تعهدات اجتماعی  ي بارهحقوق کیفري در

 زندگی آنـان فعالیـت  ي  هایی که در سطح منطقه شان در مقابل شرکت مردم نسبت به حقوق
بدانند شرکتی که از منابع طبیعی محل زنـدگی آنـان   چه مردم جامعه  کنند، دانست. چنان می

حداقل نیمی از منابع تولیدي خود را به ساخت و ساز زیر بناها،  وظیفه داردکند،  می استفاده
آموزش، ایجاد امنیت، حفظ محیط زیست و مسائلی از این دست اختصاص دهـد،   ي توسعه

هـاي   ي رسـانه بتـه در ایـن میـان وظیفـه    . الخواهند کـرد  هاز شرکت مطالبطور قطع اینها را  به
که عـدم   باید گفت. است گروهی و متولیان امر فرهنگ عمومی و مراجع قانونی بسیار مهم

و حقوق جامعه، از موضوعات مهمـی  ها  واکنش مناسب توسط جامعه نسبت به نقض ارزش
ز جملـه در  قابل بحث و بررسی است. اشناسی حقوقی  جامعه مستقل از نگاهطور  بهاست که 

یز جامعه به دلیل عدم اطالع کافی از جوانب موضوع و یـا پیچیـدگی   هاي یقه سفیدان ن مجر
علمـی   نظـر دهـد. ایـن موضـوع از     و تخصصی بودن آن، واکنش مناسب از خود نشان نمـی 

  طلبد.  می بحث مستقلی با ادبیات خود را

  . تشابه و تعامل مسئولیت کیفري و مسئولیت اجتماعی2-3

  . شباهت در مبانی1-2-3
ي انواع مسئولیت به نوعی در اصل مسـئولیت مشـترك هسـتند. در ایـن     طور کلی همه به

موضوع مسئولیت  موردکه امکان بازخواست در اینامر دو موضوع مقدر و مستتر است: اول 
از که ضمانت اجرایی به دنبال پدیداري مسئولیت قابل تصـور اسـت.    وجود دارد، و دوم این
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امـا   تفـاوت دارد بـا یکـدیگر   ها  هرچند دامنه، قلمرو و ضمانت اجراي انواع مسئولیترو  این
ي مسئولیت نیـز  تفاوت در قلمرو و دامنهطبع  بهاصل موضوع است. پذیرش ي مشترك نقطه

طور که مسئولیت کیفري و مـدنی بـا یکـدیگر از     . بنابراین همانباشد میناشی از ماهیت آن 
با یکدیگر تمایز دارند، مسئولیت اجتمـاعی و  یادشده تشابه و البته از سایر جهات این جهت 

ه در مسـئولیت پدیـد       . بـه شباهت دارندکیفري نیز به همین ترتیب  عبـارت دیگـر اشـتغال ذمـ 
ماهوي موجب پدیداري تفاوت در قلمـرو و آثـار آنـان نسـبت     هاي  تفاوتطبع  اما بهآید  می

  د.شو می به یکدیگر

  . شباهت در اهداف بنیادین2-2-3
ریشـه در عـرف و سـنّت و    هـا   نـد. ایـن ارزش  ندارهنجارهاي اجتمـاعی ارزش یکسـانی   

از حمایـت   امـا بسـیار وسـیع اسـت    هـا   ي ایـن ارزش اعتقادات مذهبی دارنـد. هرچنـد دامنـه   
ها،  طور کلّی هرگاه جامعه براي هر یک از ارزش یکسانی توسط جامعه برخوردار نیستند. به

د. بـر ایـن   کنـ  مـی  تـري را اعمـال  حمایت جـدي  طبع بهمنزلت و جایگاه واالتري قائل باشد، 
صورت تقبـیح اجتمـاعی تـا کیفـر و      یا ضمانت اجراها نیز به همین منوال بهها  اساس واکنش

ده، کروارد ها  که شخص مرتکب به ارزشاي  سنگین و متناسب با میزان لطمههاي  مجازات
واکنش است که هنگام تحقـق مسـئولیت   ترین  ر این اساس مجازات، سنگینب شود. می ظاهر

تـري را در   جامعـه واکـنش خفیـف    شـاید که در سایر مـوارد   د. در حالیشو می کیفري اجرا
کـه عـدم    ي ظریفی که در اینجا وجود دارد آنالبته نکته مقابل عمل شخصی در نظر بگیرد.

هـا   ت که عمل ارتکابی شـخص در نقـض ارزش  واکنش جدي و یا کیفري به معناي آن نیس
. بلکه گاهی عدم واکـنش سـنگین جامعـه بـه لحـاظ عـدم       داشته استاهمیت کمتري  لزوماً

 آشنایی کافی با نوع عمل و یا آثـار آن بـه دالیـل گونـاگون از جملـه تخصصـی بـودن آن       
دارد، در حقیقـت  دنبال  مسئولیت اجتماعی بهبراي اشخاص بسیاري از مواردي که  باشد. می

ت آن آشـنا نباشـد و در        شایدمهمی هستند که  هاي موضوع جامعه هنوز بـا ابعـاد و یـا اهمیـ
به مـرور زمـان    شایدواکنشی در حد غیرکیفري از خود بروز دهد. در عین حال  صرفاًنتیجه 

 واکنشـی در نهایـت  شود و تر  علم و آگاهی جامعه افزایش یابد و یا ابعاد آن موضوع روشن
کـه   ایـن  ی کـه اهمیـت دارد  و شدیدتر و از نوع کیفري از خود نشان دهد. موضـوع تر  غلیظ

اجتمـاعی  هـاي   هدف اصلی در هر دو نوع مسئولیت کیفـري و اجتمـاعی حمایـت از ارزش   
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مبتنـی بـر معیارهـاي واقعـی و اسـتوار       لزومـاً  شایدتفاوت در میزان ضمانت اجراها  امااست 
ا ایـن  خـورد. بـ   مـی  چشـم هاي یقه سفیدان به  موضوع در مورد جرهمین مکه  ایننباشد. کما 

ي تأثیرگـذاري اعمـال   در بسـیاري از مـوارد دامنـه   هـاي یقـه سـفیدان،     مکـه در جـر  توضیح 
 امان یقه آبی است ااز اعمال ارتکابی توسط مجرمتر  ن، بسیار گستردهاارتکابی توسط مرتکب

از واکنش مربوط به تر  به آن بسیار خفیف واکنش و یا ضمانت اجراي مربوط شایددر عمل 
  باشد. ها  یقه آبیهاي  مجر

  شتركقلمرو م . تعامل در3-2-3
 اجتمـاعی بـه انحـاء مختلفـی مـورد حمایـت قـرار       هـاي   طور که اشاره شـد، ارزش  همان

مسئولیت کیفـري و برخـی دیگـراز طریـق مسـئولیت       ي وسیله بهها  گیرد. برخی از ارزش می
بنا به مصالح اجتماعی، تلفیقـی   ها از موضوع اي ند. در عین حال پارهشو می اجتماعی تضمین

  را دربر دارند. ها  از حمایت
عرفـی، سـنّتی و مـذهبی جامعـه     هاي  مسئولیت کیفري ارزشقلمرو حمایتی  طور کلی به

گیرد،  می چه که مورد حمایت قرار ي مسئولیت اجتماعی، آناست. از سوي دیگر در حیطه
دامنـه دو مسـئولیت بـا یکـدیگر ایـن       ي . از مقایسـه باشـد  میع، اقتصاد و محیط زیست اجتما

توانـد از هرسـه موضـوع     می لحاظ وسعت قلمرو، هآید که حقوق کیفري ب می دست هنتیجه ب
انگـاري اعمـال    طور کلّی در جرم هد. بکنمسئولیت اجتماعی حمایت  ي مورد بحث در حیطه

ه نـوعی  مجـازات بـ   جامعه نیز مستتراست. به همین لحاظ هرچندمجرمانه، هدف حمایت از 
هـاي   عالوه برآن، واکـنش ها  ماز جراي  در پاره اما ؛آید می شمار هضمانت اجراي اجتماعی ب

در عـین حـال کـه    هـا   مد. این نـوع جـر  شو می اجتماعی نیز به همراه مجازات ظاهرتر  صریح
شـوند. بـراي مثـال     می مند جتماعی نیز بهرهند، از ضمانت اجراي ادارکیفري  يضمانت اجرا

دنبـال دارد. توضـیح    هآن بـ  ي جرم چک بال محل هردو نوع مسـئولیت را بـراي صـادرکننده   
کـردن  منظور مصون  وکار و به گذار کیفري در راستاي حمایت از فضاي کسب که قانون آن

چک بالمحل در  ي جامعه از نقض تعهدات اجتماعی دو نوع ضمانت اجرا براي صادرکننده
چک بالمحل، ضـمن لطمـه بـه طـرف مقابـل خـود، بـا         ينظر گرفته است. زیرا صادرکننده

بـه فضـاي   در عمـل  کنـد و   مـی  هـایی را بـر جامعـه تحمیـل     نقض تعهدات اجتماعی، هزینـه 
اي از پـاره  دلیـل د. به همـین  کن می اعتماد الزم براي انجام معامالت لطمه وارد وکار و کسب
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بازدارندگی، به نوعی تضمین  ي ) عالوه بر جنبه21ي صدور چک (از جمله مادهمواد قانون 
چـک  ي  از این طریـق صـادرکننده   آید و می شمار هو واکنش در قبال نقض تعهد اجتماعی ب

. 1بالمحل باید عواقب نقض تعهدات اجتماعی خود را عالوه بر مسئولیت کیفري پذیرا باشد
تعامل بین مسئولیت کیفـري   ارتباط و ي دهنده قانونی نشاني ها گونه تمهیدات و واکنش این

ل    دارد  داللت بر آن و بوده و اجتماعی ت در بسـیاري از مـوارد مکمـکه این دو نوع مسئولی
 يکـه اجـرا  اي  گونـه  هروند. ب می شمار هاجتماعی بهاي  یکدیگر در حمایت و تضمین ارزش

این نکته در این مجـال   بیاندنبال خواهد داشت.  همورد نظر را ب ها نتایج مطلوب و توأمان آن
گذاران بر این است که در حد امکان با استفاده از  واهد بود که اقبال قانونفایده نخ خالی از
مـورد نظـر جامعـه    هـاي   بـا تقویـت مشـارکت اجتمـاعی از ارزش     غیر کیفري وهاي  راهکار

  کنند.  حمایت 
دات مـدنی و   از سوي دیگر استفاده از ضمانت اجراي ک یفري براي تضمین رعایت تعهـ

قانون مـدنی،   219تعهدات مدنی، ماده ي  در حیطهطور مثال  بهنیست.  ياجتماعی امر جدید
کند. بطالن این نوع معامله، مسـئولیت مـدنی را    می معامله به قصد فرار از دین را باطل اعالم

هـاي   فعل مغـایر بـا عـرف و ارزش   گذار کیفري این  آورد. قانون می براي طرفین عقد فراهم
کـرده  انگـاري   مالی، جرمهاي  اجراي محکومیتي  قانون نحوه 4ي جامعه را به موجب ماده

طور مثـال   بهرود.  می موارد قلمرو ضمانت اجراهاي کیفري از این فراتر هماي  است. در پاره
گـذار در   انونن ارتشـا، کالهبـرداري و اخـتالس، قـ    اقانون تشدید مجـازات مرتکبـ   1 ي ماده

                                                   
بـار چـک بـی محـل     هاي جاري اشخاصی را که بـیش از یـک  مکلفند کلیه حسابها  بانک 1372اصالحی  21ماده  1

ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جـاري دیگـري   صادرکرده و تعقیب آن
مـورد بـا توجـه بـه شـرایط و امکانـات و        ند حسبکنعمل نیادشده ن شعب هر بانکی که به تکلیف ند. مسووالکنباز ن

قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري توسـط هیـات        9 يهـاي مقـرر در مـاده   دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات
  .رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهند شد

ه صـدور  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را کـه مبـادرت بـ    تبصره یک:
د و فهرسـت اسـامی ایـن اشـخاص را در اجـراي      کنصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري بهاند  دهکرچک بالمحل 

  . هاي کشور قرار دهدبانک يمقررات این قانون در اختیار کلیه
هـا   نکپاسخ به استعالمات با يضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه تبصره دو:

اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران تنظـیم و بـه        نامهبه موجب آیین
 . رسدتصویب هیات دولت می
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جامعه و عدم حمایت از بیعـی کـه بـا کالهبـرداري منعقـد شـده       هاي  راستاي تضمین ارزش
عبارت دیگر  کند. به می است، از هر دو نوع ضمانت اجراي حقوقی وکیفري توأمان استفاده

د که مرتکب جرم باید مال مـورد جـرم را بـه    کن می عالوه بر ضمانت اجراي کیفري،  مقرّر
دات مـدنی    ي حقـوق کیفـري در حیطـه    یعنـی گرداند. ایـن ضـمانت اجـرا    صاحبش باز تعهـ

ي رد اصل مال به صاحب آن اعالم باطـل شـدن عقـد اسـت.     که الزمه کند؛ چرا می دخالت
 365ي (مـاده  دنبال ندارد هو آثار تملک را ب بودهکه فقط بیع باطل در تملّک بال اثر  حال آن

وجود آمـده باشـد    بیع به نحو صحیح و بدون ایجاد حق فسخ به رو شاید از اینقانون مدنی). 
  شود.  میشده  بیان يدو ضمانت اجرا احراز عناصر کالهبرداري مشمول هراز نظر  اما

گوناگون حقوق از ضـمانت  هاي  د که تعهدات مختلف در شاخهشو می بنابراین مالحظه
اي  عنـوان پشـتوانه   هت کیفـري بـ  برند. به همین ترتیب گـاهی مسـئولی   می اجراي کیفري سود

ضـمانت اجـراي کیفـري     اساسـاً د. زیـرا  شـو  مـی  براي مسئولیت اجتماعی موجب تقویت آن
 شمار ههنجارهاي اجتماعی ب وها  واکنش در قبال نقض ارزشترین  سخت باالترین تضمین و

یـا ضـعیف بـودن ضـمانت اجراهـاي مسـئولیت        سسـت و  ي البته ایـن امـر بـه منزلـه     رود. می
نـد.  ندارضـمانت اجـراي کیفـري    طبع  بهبرخی از تعهدات اجتماعی،  اساساًاجتماعی نیست. 

تجاري به آموزش در سطح جامعه ویا تکـریم  هاي  توان از تعهدات شرکت می عنوان مثال به
گونه مـوارد هرچنـد نقـض     ارباب رجوع ویا التزام به مطلوبیت کامل کاال نام برد که در این

اي  گونـه  هضـمانت اجـراي اجتمـاعی آن بـ     امـا دنبال نـدارد   هآنها ضمانت اجراي کیفري را ب
گونـه امـور    زیرا نقـض ایـن   باشد. می اثرگذارترعمل از ضمانت اجراي کیفري در است که 

تـوان گفـت    می د. براین اساسشو می حیات تجاري شرکت موجب از دست رفتن مشتري و
توانــد از ضــمانت اجراهــاي کیفــري  مــی نت اجراهــاي اجتمــاعی در جــاي خــودکــه ضــما

تأثیرگذاري است ونه  به دلیلد منظور از این امر شطور که اشاره  باشد. البته هماناثرگذارتر 
  یا خشن آن.  ماهیت سخت و

دیگر در تببین مرز بین دو نوع مسئولیت آن اسـت کـه هرچنـد شـکل و ماهیـت       ي نکته
گیرنـد در بسـیاري از    مـی  ورد حمایـت قـرار  مـ هـا   مسـئولیت  که در این دو دستههایی  ارزش

در برخـی مـوارد نیـز بـا      امـا ند هسـت  یکدیگر منطبق حتی گاهی بر موارد با یکدیگر مشابه و
مـورد حمایـت در   هاي  ارزش ي . تفاوت اساسی در آن است که دامنهتفاوت دارندیکدیگر 

و شـامل انـواع متفـاوت     بودهتر  مسئولیت اجتماعی گستردهقلمرو مسئولیت کیفري نسبت به 
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علیه اشخاص تـا حقـوق اجتمـاعی    هاي  مآن جر ي دامنهرو  از ایند. شو می انسانهاي  فعالیت
تعهدات مـرتبط بـا آن بـه پهنـاي      ي گیرد. اما در مسئولیت اجتماعی هرچند دامنه می را دربر

اشخاص حقـوقی   صرفاً به موارد مشخّص و آن محدود هاي موضوع اماجامعه گسترده است 
دات اجتمـاعی بـراي اشـخاص حقیقـی مسـئولیت فـراهم         باشد می بدین معنا که نقـض تعهـ .

د. همین محـدودیت موجـب   شو می باعث مسئولیت براي اشخاص حقوقی صرفاًآورد و  نمی
کـه   آننظـر  از عین حـال   شود. در می تفاوت جدي بین دو مسئولیت و میزان اثرگذاري آنها

اساسی جامعه است، در جـاي خـود   هاي  مبتنی بر ارزش اشخاص حقوقی تعهدات اجتماعی
د. ایـن خصیصــه موجبـات تعامــل در عـین تقابــل دو    کنـ  مــی حمایـت کیفـري را نیــز جلـب   

  کند.   می مسئولیت را فراهم

  گیري نتیجهو بحث 
مسئولیت اجتماعی، مسئولیی یمبنـا  از نظـر دات اجتماعی است کـه  ت ناشی از نقض تعه

عبارت دیگـر زنـدگی اجتمـاعی مجموعـه      گیرد. به می تأازآن نشها  بودن، غالب مسئولیت
اسـت امـا   دنبال دارد که همگی از سـنخ مسـئولیت اجتمـاعی     هب ی رایها مسئولیت تعهدات و

. بـه همـین جهـت    دکنـ  مـی  بینی را پیش جامعه براي هریک از رفتارها واکنشی متناسب با آن
همگـی  ي ارحقوقی، کیفري، اخالقـی و اد هاي  تمسئولی هاي مختلف از جملهضمانت اجرا

نـوع   حقـوقی، بـه چهـار   هـاي   در تمام نوشته گیرند. می تأبه نوعی از مسئولیت اجتماعی نش
گـویی کـه از تمـام افعـال خـالف عـرف، قـانون و         .ت پیش گفته اشاره شـده اسـت  مسئولی

دات، مسئولتعهآیـد. بـا    مـی  وجـود  هاداري بـ  هـایی از نـوع حقـوقی، کیفـري، اخالقـی و      تی
قابـل پـذیرش نیسـت. بایـد از نـوع      نحـو مطلـق    هبـ ایـن گفتـه   دیگر نیازهاي بشري، ي  توسعه

ت   ي هرچند خـود از جهتـی ریشـه   ت صحبت کنیم که جدیدي از مسئولیهـا   تمـامی مسـئولی
 ينوع جدید گرفته،قرار ها  تمسئولیسایر در عرض باید ها  دهی به آن هنگام پاسخ امااست 

  براي آن در نظر گرفت.از ضمانت اجرا را 
ـ  اي  اشـخاص حقـوقی، در جامعـه   ویژه  بهشخاص و ا اساساً ت دارنـد، از منـابع،   کـه فعالی

 )خـود ي  در مفهـوم گسـترده  ( انسـانی، محـیط طبیعـی و اجتمـاع    هـاي   نیروي کار، دسـتاورد 
ـ  قبال این استفاده، تعهدر  و کنند می استفاده د داتی فراقانونی و البته مستقل از چهار نـوع تعه

. گیرد می مورد بحث قرار "دات اجتماعیتعه"عنوان  باکه امروزه دارند برعهده پیش گفته 
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ـ  این تعه هـا  نقـض آن و بـوده  دات دات مستقل از سایر انـواع تعه ،" را  "ت اجتمـاعی مسـئولی
هـا   از سـایر انـواع مسـئولیت   مسـتقل   مسـئولیتی  ت اجتماعی،مسئولیبنابراین  آورد. می دنبال هب

ت حقـوقی در آن  از قبیل الزام به استفاده از نیروي کار محیطی که شخصی الزاماتیکه است 
همگانی به اعضاي جامعه، الزام به حفاظت از محیط زیسـت و هاي  د، آموزشکن می تفعالی 

   دنبال دارد. به... را 
ت ساز مسـئولی  دات اجتماعی که زمینهتعهتوان نتیجه گرفت  می چه گفته شد ساس آنبرا

در قوانین کشورهاي مختلف دنیـا کمتـر    یعنیفراقانونی هستند؛ که  این اجتماعی هستند، اول
و اشخاص حقوقی برمبناي الزام باطنی و دالیلـی از قبیـل افـزایش شـهرت     اند  بینی شده پیش

ضـمانت   هرچنـد ذاتـاً  کـه   دوم ایـن نـد.  کن می ... اقدام به رعایت آن تجاري، کسب اعتبار و
تـا جـایی    اسـت  آن ي ضمانت اجراهاي مختلف اجتماعی پشـتوانه  اماد؛ ندارناجراي قانونی 

 اجتمـاعی هاي  متخلّف از هنجار برچیده شدن  شخصازبین رفتن و باعث عمل حتی در که 
در عمـل   کنـد،  ط با حقوق بشر را رعایت نمیدات مرتبشرکتی که تعهطور مثال  به د.شو می

دهد و با عواقب گوناگون آن  می مشتریان خود را از دستمردم ي  اعتراض گسترده به دلیل
هـاي   از ضـمانت اجـراي   در بسیاري از موارد مسئولیت اجتماعیکه  سوم این د.شو می مواجه

 منـد  بهـره ن نونی معـی ضـمانت اجـراي قـا    نبـودن دلیـل   حقوقی، کیفري، اخالقـی و اداري بـه  
هـا   ساز پدیداري برخی از انـواع مسـئولیت   عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی زمینه به .شود می
صـورت مسـئولیت مـدنی و یـا کیفـري       سطح آگاهی عمومی بـه  يبا ارتقا اغلبد که شو می

اجتمـاعی و  ي بـین مسـئولیت   بنـابراین در تبیـین رابطـه    گیـرد.  مـی  جامعه قرار ي مورد مطالبه
ند کـه  هسـت  توان گفت که هر دو نوع از مسئولیت در عـرض یکـدیگر   می مسئولیت کیفري

کـه مسـئولیت اجتمـاعی     دلیـل آن  هنـد. در عـین حـال بـ    را دار هریک ضمانت اجـراي خـود  
اي مـوارد از ضـمانت اجراهـاي حقـوقی، کیفـري،      ، در پـاره نـدارد ضمانت اجـراي قـانونی   

تی مسـتقل و جداگانـه از   مسـئولی  ،ماهیت نظردر هر حال از  اماد بر می اخالقی و اداري بهره
رد خاص خود ها  تسایر مسئولیي  اجتمـاع در مفهـوم گسـترده   شـامل  کـه   داردو با دامنه و ب

 ضـمانت اجـراي قـانونی سـخن     نبـود اسـت کـه وقتـی از     یـادآوري الزم بـه   .شـود  مـی خود 
آیـد. زیـرا جامعـه     شمار نمـی  نقصان براي مسئولیت اجتماعی به ي گوییم، این امر به منزله می

عبارت دیگر، اجـراي   د. بهشو می مستحکم و کارآمد براي ضمانت اجرا محسوباي  پشتوانه
تواند براي برخی از  نمیطور قطع  بهمجازاتی محدود به چند ماه حبس و یا پرداخت جریمه، 
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ي جامعـه بـا یـک    ه کافی باشد. بلکـه مقابلـه  کرد که مسئولیت اجتماعی را فراهم هایی اقدام
افکار عمومی با آن و در نتیجه نفی و انزجـار عمـومی نسـبت بـه یـک       ي موضوع و مواجهه

تـر   سنگین و پر مخاطره ،فعالیت و حتّی حیات یک شرکت ي موضوع، به مراتب براي ادامه
کنـد، آگـاهی و    مـی  ایفـا  یمي مسئولیت اجتماعی نقش مهچه در زمینه . بنابراین آنباشد می

ضـمانت   دنبـال آورد. در ایـن صـورت    گیـري اجتمـاع را بـه    دانش عمـومی اسـت تـا جهـت    
ت حقـوقی را بـه عـذرخواهی در جرایـد کثیراالنتشـار،      ی از نوع اجتمـاعی، شخصـی  هایاجرا
و مواردي از این  فرهنگی هاي آوري محصوالت مغایر با فرهنگ عمومی و انجام اقدام جمع
 رسـد: اول  مـی  این ضمانت اجرا از دو جنبه مفید به فایده بـه نظـر  طبع  بهد. کن می بورمجقبیل 

و براي حفظ موقعیت خویش، خـود را  خودداري عمل از تکرار آن  شرکت متخلّفکه  این
ي جامعـه بـه لحـاظ مواجهـه     که دوم این مورد احترام جامعه تطبیق خواهد داد.هاي  با ارزش

اجتماع، تشـفّی خـاطر یافتـه و بـه     هاي  متخلّف به تمکین از ارزشجمعی با موضوع و اجبار 
  د. شو می اش(که مقدم بر ضرر مادي است) جبران نوعی ضررهاي معنوي
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