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چکیده
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«مسئولیت اجتماعی شرکتها» اصطالحی است که از دهۀ نود میالدی به صورت گسترده ،با
آزادسازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقشهای اجتماعی و اقتصادی شرکتها ایجاد شده بود،
پدید آمد .این نظریه در آغاز بیگانه مینمود؛ چراکه قبل از آن شرکتهای تجاری صرفاً به جنبههای
اقتصادی فعالیتهای خود و کسب سود حداکثری توجه میکردند و صَرف هزینه بدون بازگشت سود
برای آنها غیرقابل تصور بود .اساساً فعالیت و تصمیمات شرکتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه
را در مفهومی گسترده که شامل محیط زیست ،اقتصاد ،فرهنگ ،ارزشها ،آداب و رسوم و ...میشود،
تحت تأثیر قرار میدهد و شرکت باید مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت ،مسئولیت
خسارات وارده بر اجتماع را متحمل شود .در نگاه اول ،شاید این مسئولیت هزینههای سنگینی را به
شرکت بار کند ،ولی در درازمدت حداقل تأثیری که دارد ،زمینۀ شهرت تجاری ،افزایش مشتری و
بهرهوری شرکت را فراهم میسازد .اما آیا شرکت تجاری واقعاً میتواند نقشی اجتماعی داشته باشد؟
تعریف این شاخۀ نوین از مسئولیت چیست؟ چه نظریات و تئوریهایی در این زمینه وجود دارد؟
مجموع مباحث طرحشده با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها در حقوق کشورهایی مانند فرانسه،
انگلستان و آلمان پیشرفت چشمگیری داشته است که مفهوم و تاریخچۀ این نوع از مسئولیت شرکتی
در یک رویکرد تطبیقی با حقوق ایران بررسی خواهد شد.
واژگانکلیدی 
اخالق شرکتی ،توسعۀ پایدار ،سرمایهگذاری اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی.
Jafarnory@ut.ac.ir
 نویسنده مسئول فاکس029-33901515
Saeed.johar@yahoo.com
1. Corporate Social Responsibility (CSR)(In English); La Responsabilité Sociale
de l’Entreprise(RSE)(In French).
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مقدمه 
تخصصی شدن دامنۀ مسئولیتها در راستای جبران خسارات زیاندیده مطلووب اسوت و
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،خسارتهای ناشی از فعالیتها و آسویبهوای شورکت بوه
جامعه را پوشش میدهد .مسئولیت اجتماعی شاخهای مستقل از دیگر مسئولیتهاسوت
و همعرض آن ،مسئولیتهایی از قبیل مسوئولیت مودنی و کیفوری قورار دارد و پوس از
مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی ،نسول سووم از انوواع مسوئولیت بوهشومار مویرود.
چنانچه این نوع از مسئولیت در سطح جامعه و برای اشخاص و شرکتها نهادینه شوود و
تعامل میان شرکت و جامعه برقرار گردد ،به سمت جامعهای آرمانی حرکت خواهیم کرد
که در آن شرکتهای تجاری ،درعین استفاده از منابع طبیعی و موالی ،نیوروی انسوانی و
زمینههای اقتصادی موجود در جامعه ،در برابر محیط زیست ،اقتصاد و اجتماع در مفهوم
گستردة خود که شامل فرهنگ ،ارزشها ،آداب و رسوم و ...میشود ،مسئول خواهند بود.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در بیسوت سوال اخیور و بوا پدیودههوایی همچوون
جهانیشدن ،مقرراتزدایی از دنیای تجارت ،تضوعیف نقوشهوای اجتمواعی و اقتصوادی
دولت ها ،آگاهی مردم نسبت به حقوقشان و افزایش مطالبوات اجتمواعی آنوان گسوترش
یافته و به آن توجه شده است .به لحاظ تاریخی ،در تعلیمات ادیان و مذاهب ،کوموبویش
از مسئولیت های شخص در برابر جامعه و حتی دنیای مادی بحث به میوان آموده اسوت.
فعالیتهای انجمنهای خیریه یکی از نمونههای بارز آن است .همۀ مذاهب دنیوا کوم یوا
زیاد به مسئولیتهایی که اشخاص در مقابل جامعه و در گسترة وسیعتر ،جهان پیراموون
خود دارند ،توجه زیادی نشان دادهاند .فعالیتهای خیرخواهانۀ افراد ،سنت حسنۀ وقف و
ساختن مساجد و کاروانسراها ،نمونههای بارزی از این نوع مسوئولیتهاسوت (امیودیانی،
 ،9336ص .)11در این فعالیتها ،فرد بدون هیچگونه اجبواری و صورفاً بورای کموک بوه
همنوعان خود و کاهش تضاد و فاصلۀ طبقاتی ،دسوت بوه فعالیوتهوای خیرخواهانوه در
سطح جامعه میزند .ظهور دیدگاههای جدید در باب رعایت این رفتارها و مسوئولیتهوا،
صرفاً تأکیدی بر این تمایالت بشری بوده و آنها را توسعه بخشیده است .به مورور زموان
ابعاد مختلف این موضوع در بیشتر نظامهای حقوقی پیشرفته شناسایی و مطالعوه شوده،
بهطوری که امروزه به یک نهاد حقوقی مستقل تبدیل گردیده است .اما انطباق جلوههای
کنونی مسئولیت اجتماعی شورکتهوای تجواری بوا مبوانی و منوابع حقووق داخلوی بوه
تحقیقات گستردهای نیاز دارد که در این مقالوه صورفاً بوه تعریوف و تحلیول مفواهیم آن
میپردازیم تا در مقاالت بعدی ابعاد دیگر این موضوع بدیع بررسی گردد.

مطالعۀ تطبیقی نبرد فرمها و آثار آن در انعقاد قرارداد

405

مسئولیتاجتماعیشرکتها 

تعریف
مسئولیت اجتماعی شرکتها در یک تعریف ساده ،شامل مسوئولیتهوایی مویشوود کوه
شرکتهای تجاری در مقابل جامعهای که در آن فعالیت میکنند ،بهعهده دارنود .از ایون
مفهوووم بووا توجووه بووه تفوواوتهووا و گسووتردگی نوووع مسووئولیت اجتموواعی در هوور کشووور
برداشتهای متفاوتی شده است؛ از نظور کشوورهای حقووق روموی -ژرمنوی ،مسوئولیت
اجتماعی شکلی خاص از مسئولیت حقوقی است و در حوزة خسوارتهوای معنووی قورار
میگیرد .به اعتقاد کشورهای کامنال ،این مسئولیت ،با اخالق تجاری و رفتوار اجتمواعی
مسئوالنه مرتبط است و نیز ایون مسوئولیت فعالیوتهوای خیرخواهانوۀ شورکت را دربور
میگیرد .براساس یکی از تعواریف قودیمی کوه در سوال 9161م ارائوه شوده ،مسوئولیت
اجتماعی شرکتها آسیبهایی است که در نتیجۀ فعالیت و تصومیمات یوک شورکت در
طول یک دورة زمانی مشخص در زمینوۀ اقتصوادی ،حقووقی و اخالقوی بوه جامعوه وارد
میشود ). (Archie B,1999,p.114
درواقع ،شرکتهای تجاری در روزگار ما در معرض فشارهای شدیدی از سوی موردم،
سهامداران ،کارگران شرکت ،مشوتریان و مصورفکننودگان ،سوازمانهوای موردمنهواد و
تشکلهای مدنی و در یک کالم ،جامعوه در مفهووم گسوتردة خوود هسوتند .تحوت ایون
فشارها و مسئولیتهای نامحدود در زمینوۀ اقتصواد ،اجتمواع و محویط زیسوت ،وظوایف
سنگینی بر شورکت بوار مویگوردد ) .(Joras M., Igalens J. & Mancy F., 2002,p.225بوه
گفتۀ یکی از نویسندگان ،دورهای که تنها وظیفۀ شرکتها تولید اقتصادی بوود ،گذشوته
است و این وظیفه متحول شوده اسوت. (Frederick Wc, Davis K., Po& J., 1988,p.174).
درحالحاضر ،شرکتها باید به وظایف و مسئولیتهای اجتماعی بوهعنووان یوک راهبورد
توسعهای بنگرند؛ بهاینمعنا که اوالً دستیابی به این اهداف را که در قالوب مسوئولیت بور
شرکت تحمیل میشود ،به عنوان یک امر هزینهای نگاه نکنند؛ چراکه در درازمدت سوود
سرشاری را برای شرکت بهارمغان خواهد آورد و باعث شهرت تجاری شورکت مویگوردد.
دوم اینکه رعایت این مسئولیت ،امکان منفعت اجتماعی را فراهم میکند که درنتیجه به
منفعت شخصی شرکت کوه هموان کسوب سوود و شوهرت تجواری اسوت ،مویانجامود
) .(Drucker,1957, p.45معنای اینچنینوی از مسوئولیت اجتمواعی موورد توجوه بیشوتر
حقوقدانان ،استادان دانشگاه و حتی خود شرکتهای تجاری قرار گرفته است.
تعریفی که کمسویون اتحادیوۀ اروپوا از مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا ارائوه داده
) (Commission de l’Union Européenne,Livre Vert, 2001,p.10بوه ایون شورح اسوت:
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«ترکیب اختیاری دغدغههای اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها با فعالیتهای تجواری
آنان در ارتباط با اشخاص ثالث 2مرتبط بوا شورکت» .شورکتی کوه بوه لحواظ اجتمواعی
مسئول است ،نهتنها تعهدات قانونی الزماالجرا را رعایت میکند ،بلکه فراسووی تعهودات
قانونی رفته ،اقداماتی را در خصوص فرهنگ ،محیط زیست و اقتصواد جامعوه بوهصوورت
اختیاری انجام میدهد ).(Rosé J.-J., 2006
3
شورای جهانی کسب و کار برای توسعۀ پایدار  ،مسئولیت اجتمواعی شورکتهوا را بوا
ارائۀ مصادیقی از رفتار مسئوالنه ،اینگونه تعریف میکند« :تعهدات شرکت بورای تطوابق
با کُدهای اخالقی ،مشارکت در توسعۀ اقتصادی در عوین بهبوود کیفیوت سوطح زنودگی
کارگران و خانوادهایشان و مشارکت در توسعۀ محلی و منطقهای جامعوهای کوه شورکت
در آن فعالیت میکند».
در توضیح این تعاریف باید گفت که مسئولیت اجتماعی شرکتها مفهومی در حوال
تحول و دگرگونی است .این مفهوم در وهلۀ اول کیفی و غیرقابل اندازهگیوری اسوت؛ بوه
این معنا که نمیتوان گفت که اقدامات یک شرکت در سطح جامعه توا چوهانودازه توجوه
مردم را به خود جلب کرده اسوت ( .)Turcotte M.-F & M’Zali B., 2004,p.450از طورف
دیگر ،این مفهوم بسیار متغیر است .ازآنجا که ارزشهای موجود در هر جامعهای متفاوت
با جامعۀ دیگر است و این ارزشها دائماً در حال تغییر هستند ،شرکتها نیز باید خود را
با این چنودگونگی انطبواق دهنود( .)Okoye A., 2009,p.65مفهووم مسوئولیت اجتمواعی
شرکتها از کشوری بوه کشوور دیگور متغیور و شواید گواه متضواد باشود .فرهنوگهوا و
جهانبینی مردم هر جامعه به این تغییر و تضاد دامن میزند و شرکتها را با مسوئولیتی
روبهرو میسازد که متغیر ،متضاد و متحول است .به گفتوۀ یکوی از نویسوندگان ،مفهووم
مسئولیت اجتماعی مثل چتری است که خواسوتههوای متفواوت و گواهی اوقوات کوامالً
متناقض را پوشش میدهد ( .) Delalieux ,2005,p.203نویسندهای دیگور ایونگونوه بیوان
میکند« :هر دورهای از تاریخ ،خواستهها و عقاید خاص خود را بوه مسوئولیت اجتمواعی
شرکتها تحمیل میکند و در دورهای که ما در آن قرار داریم ،مفهوم اخالقی مسوئولیت
اجتماعی ،جای خود را به مفهوم بشردوسوتی کوه سوطح بواالتری از مسوئولیت اخالقوی
است ،داده است» (.)Pasquero,2005,p.101
بهعنوان نتیجه جزئی میتوان گفت مسئولیت اجتماعی شرکتها از آغواز بوا مشوکل
2. Parties Prenantes
3. Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable(Fr), World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (In English).
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ارائۀ تعریفی جامع روبهرو بوده است؛ هرچند چنانکه دیدیم ،حقووقدانوان ،سوازمانهوا و
معاهدات بینالمللی تعواریف متعوددی از آن ارائوه دادهانود .برخوی از نویسوندگان ادعوا
میکنند که در تعریف و واژهشناسی این بحث ،همۀ موضوعات بوهطوور کلوی حول شوده
است و ابهامی وجود ندارد (.)Capron, 2009 ,p.148
پس از بررسی تعاریفی که در این زمینه صورت گرفوت ،شایسوته اسوت کوه تعریوف
جامعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها ارائه شوود کوه اوالً ،هموۀ معیارهوای مسوئولیت
اجتموواعی را دربوور گیوورد و ثانیواً ،بووا نیازهووای کنووونی جامعووه همخوووانی داشووته باشوود.
دراینصورت ،میتوان گفت که مسئولیت اجتماعی شرکتها عبوارت اسوت از« :تعهودات
فراقانونی شرکت و مسئول بودن در برابور هموۀ بخوشهوای جامعوه ،سورمایهگوذاری در
زمینههای انسانی و ایجاد رابطه با سازمانها و گروهای حامی حقوق بشور؛ کوه در عوین
حال ساخت آیندة جامعه با هدف توسعۀ پایدار را نیز شامل میشود» .بواایونحوال ،ایون
تعریف ممکن است همۀ مصادیق مسئولیت اجتماعی شرکتها را دربر نگیورد ،زیورا ایون
مفهوم متغیر در موقعیتهای مختلف در قالبهای متعددی تبلور یافته کوه بوه برخوی از
آنها به شرح زیر اشاره میشود.

تطورتاریخیمسئولیتاجتماعیشرکتها 

.1
مفهوم مسئولیت اجتماعی از سال 9150م از ایاالت متحدة امریکا نشئت گرفته و توسعۀ
آن در قووورن اخیووور هموووراه بوووا تحووووالت نظوووام سووورمایهداری آغووواز شوووده اسوووت
( .)Gendron,2000,p.2برای آنکه بهطور خالصه با این تحوالت آشنا شوویم ،پون مرحلوۀ
اصلی شکلگیری و توسعۀ مسئولیت اجتماعی را جداگانه مطرح و بررسی میکنیم.

.1.1ایجادمفهوممسئولیتاجتماعی 

آغازگر و طراح مفهوم مسئولیت اجتماعی ،هاوارد بوون 9امریکایی بود؛ کسی کوه مفهووم
مسئولیت اجتماعی تجار را در مقابل جامعهای که در آن فعالیت میکنند ،مطورح کورد.5
به همین دلیل او را بنیانگذار و پدر این شاخۀ نوین از مسئولیت شرکتها نامیدهاند .بوه
عقیدة بوون ،مسئولیت اجتماعی ،تعهد تجار در راستای احتورام بوه قواعود و هنجارهوای
4. Howard R. Bowen
 . 5نوام کتواب بووون What responsibilities to society may businessmen reasonably be
?  expected to assumeاست که آن را در سال 9153م نوشته است.
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موجود در جامعه ،ارزشها و سنتهای مردم ،پیروی از سیاستهای عمومی در تصمیمها
و فعالیووتهووای آنووان اسووت ( .)Gond & Mullenbach-Servayre, 2004,p.2مفهوووم
مسئولیتهای اجتماعی ،از تجار حقیقی آغاز شده و به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها
که تجار حقوقی هستند ،تسری یافته است و امروزه بهطوور گسوترده از مسوئولیتهوای
آنان در مقابل اجتماع بحث میشود.

مسئولیتاجتماعیشرکتها

.2.1تحوالت
 .9.2.9تحول مفهومی .بعد از آنکه مفهوم سونتی مسوئولیت اجتمواعی کوه مربووط بوه
تجار بود به شرکتها کوه روزبوهروز درحوال افوزایش کموی بودنود ،تسوری یافوت ،نگواه
جدیدی ایجاد گردیود کوه در بهبوود نگورش صواحبان سورمایه بوه ایون موضووع توأثیر
شگرفی داشت .به بواور برخوی ،مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا نوهتنهوا بورای شورکت
هزینهای دربور نخواهود داشوت ،بلکوه سوود شورکت را افوزایش خواهود داد ( Mercier,
 .)2004,p.59این نگرش جدید به مسئولیت اجتمواعی شورکتهوا ،تحوول عظیموی را در
برخورد با آن بهوجود آورد و شرکتهای بزرگ را بهسووی رعایوت مسوئولیت اجتمواعی
پیش برد .گفتنی است کوه ایون نظور صورفاً بور جنبوۀ سووددهی مسوئولیت اجتمواعی
تأکید دارد که خود یک نظریه را تشکیل میدهد .این تحوول مفهوومی از سوال 9130م
آغاز گردید.
 .2.2.9تحدید و قاعدهسازی .این مرحله در سال 9160م پا به عرصۀ وجود نهاد و
میتوان آن را بهطور دقیق ،مرحلۀ تالش برای قاعدهمنود کوردن حودود و دامنوۀ اصولی
مسئولیت اجتماعی نامگذاری کرد ( .) Archie,1999, p. 49در این مرحله ،رفتار مسئوالنۀ
اجتماعی را در چهار سطح که دارای سلسلهمراتب است تقسیمبندی میکنند و بهوسویلۀ
آن ،جایگاه مسئولیت اجتماعی در مقایسه با دیگور مسوئولیتهوا از نظور رتبوه و درجوۀ
اهمیت تعیین میشود .مسئولیتهای اقتصادی و قانونی که بیشوترین نووع مسوئولیت را
دربر میگیرد ،نیاز هر جامعه است و بدون آندو و مخصوصواً مسوئولیت قوانونی ،جامعوه
نمیتواند به حیات خود ادامه دهد .مسئولیت اقتصادی در خصوص شرکتهوای تجواری
به معنای پاسخگویی شرکت در برابر توسعۀ متعادل اقتصادی برای هموۀ آحواد جامعوه و
استفادة صحیح از منابع اقتصادی موجود است و مسئولیت قانونی نوعی مسئولیت اسوت
که قانونگذار در قوانین پیشبینی میکند .سطح سوم یعنی مسئولیت اخالقوی ،مطلووب
و موردنظر افراد جامعه است و آحاد مردم از دولتها انتظار دارند که این نووع مسوئولیت
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را بهرسمیت شناخته ،به آن عمل کنند .سطح چهارم که مسوئولیت بشردوسوتانه اسوت،
نوع جدیدی از مسئولیت بهشمار میرود که رعایوت معیارهوای حقووق بشور در سوطوح
مختلف را مد نظر دارد .تعیین جایگاه و تحدید مسئولیت اجتماعی شورکتهوا در میوان
این چهار نوع از مسئولیت ،به نگرش ما بوه مسوئولیت اجتمواعی یعنوی پوذیرش نظریوۀ
منعفتطلبی و سودجویانه بودن رعایت مسئولیت اجتماعی یا پذیرش مبنوای اخالقوی و
فراقانونی بازمیگردد .چنانچه مبنای منفعتطلبی و رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها
را بپذیریم ،مسئولیت اجتماعی در محدودة مسئولیت اقتصادی قرار میگیورد و چنانچوه
مبنای اخالقی و اختیاری بودن آن را بپذیریم ،در حیطۀ مسوئولیتهوای اخالقوی جوای
میگیرد.
3
 .3.2.9ظهور مفاهیم جدید .با ظهور اشخاص ثالث مرتبط با فعالیتهای شورکت ،
مسئولیت اجتماعی شرکتها افزونبر رعایت حقوق سهامداران ،6باید به حقووق اشوخاص
ثالث از قبیل کارکنان ،مصرفکنندگان ،صنفها احترام بگذارد .بهطور خالصوه ،اشوخاص
ثالث ،اشخاص یا گروهی هستند که میتوانند بر شرکت تأثیر بگذارند و یوا فعالیوتهوا و
تصمیمات شرکت میتواند بالقوه بر آنها تأثیرگذار باشود؛ مثول کوارگران و صونف هوا و
سازمانهای مردمنهاد ( .) Capron & Quairel-Lanoizelée, 2007,p.36مسئولیت اجتماعی
شرکتها در سالهای دهۀ  ،9130با جدی شدن مسوائل مربووط بوه حقووق کوارگران و
کارکنان شرکتها و صنفهای مرتبط با شرکت مطرح شد .برای آنکه شورکتی را از نظور
اجتماعی مسئول بدانیم ،باید این شرکت در فعالیتها و تصمیمگیریهای خوود هموواره
اشخاص ثالث را مد نظر قرار دهد.
 .6.2.9تحول نوین .این مرحله از سال 9110م شروع شوده اسوت و تواکنون اداموه
دارد .بهواسطۀ حضور فرآیند جهانی شدن در حوزة حقوق و عملکرد شرکتها ،بوهوجوود
آمدن شرکتهای چندملیتی و توسعۀ توجه به اشخاص ثالث مورتبط بوا شورکت ،شواهد
تحول مستمر و پایدار در مباحث مربوط به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها هستیم .در
این مرحله ،سازمانهای عمومی دولتی در کشورهایی که میزبان شرکتهای چند ملیتوی
بودند ،بهوجود آمد .این سوازمان هوا بوا هودف نظوارت بور رعایوت معیارهوای مسوئولیت
اجتماعی از سوی این گونه شرکتها و متقاعد کردن آنها به رعایوت معیارهوای حضوور
مسئوالنه در جامعه وارد عرصه شدند (.) Stefanie, 2005,p.31
6. Stakeholders(En),Parties Prenantes(Fr).
7. Shareholders(En),Actionnaires(Fr).
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مسئولیتاجتماعیشرکتها 

.2.2مکاتب
سه مکتب مهم در زمینۀ دفاع از نظریۀ مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا ارائوهشوده کوه
عبارتاند از :مکتب اخالق کسب و کار ،مکتب تجارت و جامعه ،و مکتب مدیریت مسوائل
اجتماعی.
 .9.2مکتب اخالق کسب و کار .3این مکتب نگرشی اخالقگرایانه به تجوارت دارد و
بر سه اصل مهوم تأکیود مویکنود :نخسوت ،رعایوت قواعود و اصوول اخالقوی در زمینوۀ
فعالیووتهووای اقتصووادی و تجوواری؛ دوم ،توجووه بوویشازپوویش بووه مسووائل اخالقووی در
موضوعاتی که مرتبط با انسان است؛ سوم ،ایجاد نوعی تعهد و تکلیوف بوه رعایوت اصوول
اخالقی که در هر جامعه وجوود دارد ( .) Turcotte & Salmon,2005,p.19بوه عقیودة ایون
مکتب ،شرکتها باید در روابط خود با جامعهای که در آن فعالیت میکننود ،سوهامداران
خووود و سووایر اشووخاص ثالووث ،اخووالق را سوورلوحۀ کووار خووود قوورار دهنوود ( Georges
 .)Enderle,1999,p.12به نظر اینان ،رعایت اخالق همان مسئول بوودن شورکت بوهلحواظ
اجتماعی است.
 .2.2مکتب شرکت و جامعه .دومین مکتب در توجیه این نظریه ،مکتب شورکت و
جامعه 1است .این مکتب بر همزیستی میان جامعه و شرکت تمرکز دارد و با قبوول ایون
واقعیت که شرکت واحدی جدا و مجموعهای از قراردادهای خصوصی 90میان افراد اسوت،
همزیستی و مشارکت با جامعه را مبنای رعایوت مسوئولیت اجتمواعی از سووی شورکت
میداند (.) Turcotte & Salmon, 2005.p.20
99
 .3.2مکتب مدیریت مسائل اجتماعی .مطابق مکتب مدیریت مسائل اجتمواعی
که دربرگیرندة نگرشی سودمند و درعینحال پیشرفته است ،بر این مبنا تأکیود دارد کوه
باید به مسائل اجتماعی به مثابه عنصری راهبردی در ادارة شرکت نگریسته شود؛ چراکه
پیامد خلق این نگرش ،از یک طرف ،کمک به شرکتهوا بوه لحواظ اقتصوادی اسوت و از
طرف دیگر ،به ارتقای ارزشهای اجتماعی کمک میکند .براساس این نظریه ،مسوئولیت
اجتماعی شرکتها ،یک ابزار پاسخگویی راهبردی برای شرکتها در مقابل سیاستهوای
آشفته مرتبط با جامعه است (.) Davis & Blomstrom,1966 ,p.385
8. Business Ethics
)9. Business & Society (BAS
10. Private contracts
11. Social Issue Management
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مسئولیتاجتماعیشرکتهادرحقوقتطبیقی 

جایگاه
این مسئولیت در هر کدام از نظامهای معتبر حقوقی ،دارای مفهوم ،مصادیق ،تاریخچوه و
تحوالت منحصربهفردی است که برای بومیسازی دستاوردهای خارجی و انسجام موازین
داخلی باید به جایگاه آن در برخی از این نظامها اشاره شود.

مسئولیتاجتماعیشرکتهادرکشورآلمان 

.1
مسئولیت اجتماعی شرکتها از دیرباز در نظام حقوقی و اقتصادی کشور آلمان از جایگاه
ویژهای برخوردار بوده است و بُعد اصلی روابط میوان صونعت و مؤسسوات ایون کشوور را
تشکیل میدهد .نظریۀ اصلی مدیریتی در این کشور آن است که دولوت و قووای حواکم،
شرایط کلی و اساسی فعالیتهای تجاری را از طریق قواعد و قانونگذاری کلی و عموومی
تعیین مینمایند ،اما شرایط خاص و جزئی را معین نساخته ،ایجاد و ضوابطهمنود کوردن
آنها را براساس شکل و فعالیت خاص هر مجموعه به خود آنها واگذار مویکننود توا بوا
روشهایی مانند مذاکره میان کارگران و صنفهوای کوارگری بوا کارفرمایوان نسوبت بوه
تعهدات و مسئولیتهای طرفینی تعیین تکلیف نمایند ( .)Stefanie, 2005,p.220در نظوام
حقوقی آلمان برای مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز فرآیندی اینچنینی پیشبینی شده
است؛ به این صورت که در قانون تشکیل شرکتهای آلمان مصوب 9162م 92قواعد قابل
اجرا دربارة شرایط کار و کارگران و مسئولیتهای کارفرمایان آمده است ،شرکتها مخیر
به استفاده از هریک از دو نوع پیمانهای دستهجمعوی میوان کوارگران و کارفرمایوان در
خصوص :الف) موافقتنامههای مرتبط با دستمزد و حقوق ب) موافقتنامههای مربوط به
شرایط کار از قبیل ساعات کار و مرخصیها هستند .مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا در
چارچوب نوع دوم از موافقتنامهها قرار میگیرد .طبق اصول کلی که ایون قوانون درنظور
دارد ،هردو گروه از کارگران و کارفرمایان در شرایط برابر و مساوی میتوانند دربوارة ایون
موضوعات بحث و چانهزنی نمایند .این شکل از رعایت مسئولیت اجتماعی شورکتهوا در
حقوق این کشور مد نظر است (.)Wieland,2009,p.15
این قانون همچنین حق مشارکت و تعیین سرنوشت جمعی را برای نمایندگان کار بوا
تشکیل هیئتهایی مثل کمیتۀ شرکت 93و صنفهای کارگری 99ایجاد میکند .ایون حوق
12. La Loi sur la Constitution des Entreprises de 1972
13. Le Comité d’Entreprise
)14. Deutscher Gewerkschaftsbund (Fédération allemande des syndicats
Internet: http://www.dgb.de
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گاهی تا سطح مدیریت شرکت نیز پیش مویرود و براسواس آن نماینودگان کوارگری در
مدیریت شرکت دخالت و در هیئت مدیرة شرکت فعالیت دارند و میتوانند سیاستهوای
شرکت را در خصوص کلیۀ شرایط و فعالیتهای شرکت تعیین نمایند .95مفهوم مشارکت
اجتماعی در شرکت ،میان اشخاص ثالث داخلی مثل کارگران و مدیران ،تأسویس نووینی
است که در دیگر نظامهای حقوقی مشابه آن بهندرت و یا بسیار محدود اسوت و در ایون
کشور بر مبنای پیشینۀ اجتماعی و نه صرف قانون پیریزی شده است .در آلمان اقتصواد
بر مبنای اقتصاد اجتماعی بازار استوار است که به دولت اجازة دخالوت در سوطوح کوالن
اقتصاد را برای تنظیم بازار میدهد .در این کشور ،دولت اصوالً خطمشیهای مودیریتی را
تأسیس میکند ،اما در سطح خُرد برای حقوق کارگران اهمیت ویژهای قائل است.
نتیجۀ بحث این است که در آلمان نیاز به تأسیس حقوقی به نام مسئولیت اجتمواعی
شرکتها به دلیل مشارکت گستردة کارگران احساس نمیشود؛ چراکه دخالوت کوارگران
در فعالیت شرکتها ،آنان را از توسعۀ مفهومی و ساختاری مسئولیت اجتماعی شرکتهوا
بینیاز میسازد ).(Ibid,p.26
اما دو انتقاد اساسی و عمده به ایون نتیجوهگیوری وارد اسوت؛ اول اینکوه مسوئولیت
اجتماعی شرکتها تنها شامل کارگران نمیشود ،بلکه تعداد زیوادی از اشوخاص ثالوث و
نیز جنبههای گستردهای را شامل مویگوردد کوه از آن غفلوت شوده اسوت .دوم ،هودف
مسئولیت اجتمواعی ،آنگونوه کوه دیودیم ،توسوعۀ پایودار اسوت؛ درحوالی کوه در ایون
نتیجهگیری به آن توجهی نشده و نیواز اسوت کوه از جنبوههوای دیگور بوه ایون نووع از
مسئولیت شرکتی توجه بیشتری شود.
برای نمونه یکی از شورکتهوای آلموانی پیشوگام در رعایوت مسوئولیت اجتمواعی را
بررسی میکنیم .گروه فولکس واگن ای جی 93یکی از بزرگترین سوازندگان اتومبیول در
سطح جهان است .در سال 2009م درآمد این شرکت مبلغی بالغ بر  3385میلیوارد یوورو
بود و این شرکت حجم  92/9درصد از بازارهای جهان را در اختیار داشت .96هدف اصولی
این گروه ،تولید ماشینهایی است که در عوین جوذابیت و امنیوت ،مطوابق بوا الگوهوای
زیستمحیطی نیز باشد تا بتواند در سطح بازارهای جهان بوا شورکتهوای دیگور رقابوت
15. Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
employment_rights_and_work_organisation/c11111_fr.htm 2011/06/28
16. Volkswagen AG
)17. www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/en/homepage.html(2001/06/12
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کند .اصل اولیه در این شرکت ،حل مشکالت و موانع با حداکثر انرژی و ایدههوای خووب
است .از جمله اقدامات شرکت فولکس واگن در راستای فعالیتهای مسئوالنۀ اجتمواعی،
انتشار اعالمیۀ حقوق اجتماعی و روابوط صونعتی ایون شورکت بوا همکواری و مسواعدت
کمیتۀ شرکتهای جهانی و فدراسیون بینالمللی فلز در سال 2002م بوده اسوت .93ایون
اعالمیه ،تعهد گروه بین المللوی فوولکس واگون در مقابول معیارهوای اساسوی مسوئولیت
اجتماعی مانند آزادی تشکلها ،مبارزه علیوه تبعویض و احتورام بوه هنجارهوای اساسوی
سالمت و امنیت است .براساس این اعالمیه ،این شرکت بهصراحت هموۀ اشوخاص ثالوث
مرتبط با فعالیتهای خود ،اعم از تأمینکنندگان وسایل اولیه و فروشوندگان محصووالت
فولکس واگن را همسو با سیاستهای کالن این شرکت و ارتباطات دوجانبوه بوه رعایوت
معیارهای فعالیت مسئوالنه مندرج در این اعالمیه تشویق کرده است.

مسئولیتاجتماعیشرکتهادرکشورفرانسه 

.2
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در فرانسه مفهومی جاافتاده و دیرپای اسوت کوه در
اواخر قرن نوزدهم از ایاالت متحدة امریکا وارد این کشور شود .حتوی موضووعاتی چوون
قوانین رفتاری مالک عمل شرکتها که امروزه ابزار ارتقای این نووع از مسوئولیت اسوت،
پدیدهای نوین نیست .از آغواز قورن بیسوتم بسویاری از شورکتهوا در کشوور فرانسوه از
معیارهای رفتار مسئوالنۀ اجتماعی پیروی میکنند .در فرانسه ،عمل اجتماعی مسوئوالنه
بهعنوان ارزشی شناخته میشود که صرفاً دارای اهمیت اخالقی نیست و به آثار قوانونی و
حقوقی آن بهتنهایی توجه نمیشود ،بلکه مفهومی بنیادین و مبتنی بور اقودام و فعالیوت
عملی شرکتها در راستای توسعۀ اقتصاد و زیرسواختهوای شورکتی جامعوه در جهوت
پیشرفت آن در عین توجه به توسعۀ پایدار است (.)CSR Europe,2000,p.45
تحلیل حقوق اثباتی فرانسه در خصوص این موضوع نشانگر آن اسوت کوه مسوئولیت
اجتماعی فراتر از تصریح یا تکلیف قانونی است و بوه صوورت یوک الوزام بواطنی و اموری
فراگیوور در میووان شوورکتهاسووت؛ چراکووه شوورکتهووا را بووه مطابقووت بووا اس وتانداردهای
فعالیتهای مسئوالنه برمیانگیزد .این انگیزش مویتوانود خوواه در سورمایهگوذاریهوای
شرکت ،و خواه در خطمشیهای طووالنی و بلندمودت شورکت موؤثر باشود .نووع اول را
انگیووزش مسووتقیم و نوووع دوم را انگیووزش غیرمسووتقیم مووینامنوود .در نوووع اول ،عاموول
تحریککننده ،تعهد به شفافیت در سورمایهگوذاری شورکت در زمینوۀ اجتمواعی اسوت.
18. Voir http://www.eiro.eurofound.ie/2002/07/Feature/EU0207203F.html
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قوانین فرانسه شرکتها را به شفافسازی فعالیتها وامیدارد تا نشان دهد کوه آیوا ایون
شرکتها نوعی سرمایهگذاری اجتماعی و زیستمحیطی دارند یوا خیور ،و اینکوه تصوادم
فعالیتهای شرکت و تصمیمات اعضای آن در مقابل جامعه در چه سوطحی اسوت .نووع
غیرمستقیم این عوامل ،تعهد شرکت به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی است .در قانون
تجارت فرانسه مقررة جدیدی است که تعهد هیئت مدیرة شرکت را در مقابل سهامداران
بر دادن گزارش یا عملکرد ساالنه در خصوص توجه به نتای زیستمحیطوی و اجتمواعی
فعالیتهای شرکت دربر دارد .91از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،20همۀ شورکتهوای
فرانسوی باید در سه جهت این گزارش را ارائه نمایند تا در مجموع عموومی بوه تصوویب
سهامداران برسد :توسعۀ پایدار؛ محیط زیست؛ اجتماع.
برخی از این گزارش با نام ترازناموۀ اجتمواعی 29یواد مویکننود کوه مفهوومی بسویار
پیشرفته است و شامل آماری مرتبط با شرایط کار ،تعداد کوارگران ،افوراد شواغل ،افوراد
بیکار ،توجه به مسائل فرهنگی ،و مسائلی از این دست میشوود و همچنوین بایود نشوان
دهد که آیا به معیارهای رفتار مسئوالنه توجه دارند یا خیر .در آخر نیز این ترازنامه بایود
جزء به جزء ارتباط شرکت با جامعه ،مؤسسان و سوازمانهوای موردمنهواد را بیوان کنود
(.) Igalens & Peretti, 1982,p.50/ Gautier,1999,p.140

مسئولیتاجتماعیشرکتهادرکشورانگلستان 

.3
در انگلستان ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها طرفداران چندانی پیدا نکورده اسوت.
فقط تعداد محدودی فعالیتهای مدیریتی مثل تشکیل کوارگروههوای دولتوی در زمینوۀ
مسئولیت اجتماعی بهخصوص با گسترش قواعد شرکتها و تنوع آنهوا دیوده مویشوود
( .) Aaronson & Reeves,2002,p.256همچنین سازمانهایی در جهت ارتقوای مسوئولیت
اجتماعی شرکتها و برپایی دورههایی با موضوع اخالقمداری شرکتها ،توسعۀ پایودار و
 ...شکل گرفتند که نشاندهندة توجه به این موضوع نوین هرچند بوا گسوترهای محودود
بوده است .با اینکه شرکتهای انگلیسوی درعمول معیارهوای رفتوار مسوئوالنه را رعایوت
میکنند ،ولی با نام و مفهوم و گستردگی قلمورو مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا آشونا
نیستند .غیر از ایاالت متحدة امریکا که از سال 9153م این مفهوم در آن کشور جاافتاده
 .91مادة ال 299-31.قانون پولی و مالی فرانسه
20. 31 décembre 2002
)21. Bilan Social(BS
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و تعریف شده است ،در دیگر کشورها از جمله انگلستان تعریفی جامع و یکپارچه و کلوی
از مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد .در اروپا بهطور کلوی بوهنظور مویرسود کوه
مسئولیت اجتماعی از سلسله مباحث مطرحشده در ایاالت متحده امریکا نشئت میگیورد
( .)Davis,1960,p.56رویۀ شرکتهای انگلیسی به این صورت است که آنوان در عمول بوه
اشخاص ثالث درونی ،توجه کمتری دارند و بیشترین دقت و همت خوود را بور اشوخاص
ثالث خارجی مثل اعضای جامعه و محیط زیست و اقتصاد میگذارنود .اموا هموین اواخور
شاهد اقبال زیاد شرکتهای انگلیسی به رعایوت معیارهوای مسوئوالنه در سوطح جامعوه
هستیم؛ چنانچه با تبیوین سوودمندی رعایوت ایون مسوئولیت در سوطح عموومی و نیوز
آیندهنگری ،بر رعایت آن پافشواری دارنود ( .)Segal,Sobczak & Triomphe,2003,p.50در
مقابل ،برخی از حقوقدانان انگلیسی بر پیامدهای منفی آن مثل هزینههای گزافی که بر
شرکت تحمیل میکند بدون آنکه سود قابلمالحظهای داشته باشود ،تأکیود موینماینود
( .)Waddock & Graves,1997,p.184در مجموع و با توجه به این نظریات متناقض ،رویوۀ
این کشور قبول این نظریه در سطح کالن است .به عقیدة یکی از حقوقدانوان انگلیسوی،
هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبتاً باالست ،اموا بوه دلیول سوودمندی بسویار
ارزش سرمایهگذاری را دارد  .)Segal,Sobczak & Triomphe,2003,p.55سه نکتۀ مهوم در
راستای نتوای مثبوت و درازمودت رعایوت معیارهوای رفتوار مسوئوالنۀ شورکت ،کوه بور
فایدهمندی آن تأکید زیادی دارد به این شرح است :الف) مسئولیت اجتماعی شورکتهوا
میتواند تمایز مهمی در محصوالت یا خدمات شرکت بهوجود آورد که عنصر اساسوی در
جذب سرمایهگذاران ،مصرفکنندگان و شهرت نام تجاری شورکت اسوت .ب) مسوئولیت
اجتماعی شرکتها زمینۀ حفظ و تضمین سود آیندة شورکت را در برخوورد بوا نوسوانات
بازار اعم از تجاری و سیاسی فراهم میآورد ( .)Lake, 2001,p.9ج) شرکتهایی که رعایت
معیارهای فعالیت مسئوالنه را سفارش میکنند ،در جذب کارگران و متعهد ساختن آنان
نسبت به خودشان موفقترند؛ چراکه کارگران ترجیح میدهند در شرکتی کار کننود کوه
به لحاظ اجتماعی از مقبولیت بیشوتری برخوورد اسوت و معیارهوای رفتوار مسوئوالنه را
نسبت به خوود آنهوا نیوز رعایوت مویکنود ( .)Herman & Gioia,1998,p.20بسویاری از
شرکتهای انگلیسی یک کمیته یا گروه مسئولیت اجتماعی را تشکیل دادهانود .22برخوی

 . 22برای مثال ،کمیتههای مسئولیت اجتماعی شرکتهای تسکو ( )Tescoبی جی ( )BGساینس بری
(.)Sainsbury
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از شرکتها نیز گزارشهایی از رعایت معیارهوای مسوئوالنۀ خوود ارائوه مویدهنود 23یوا
فعالیتهای اجتماعی و زیستمحیطی خود را از طریق تبلیغات و بروشورهایی بوه عمووم
مردم نشان میدهند.29

مسئولیتاجتماعیشرکتهادرکشورایران 

.4
بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران از موضوعات مهمی است که بنوا بوه دالیلوی
چندان توسعه نیافته است؛ از جمله این دالیل میتووان بوه جدیود بوودن ایون شوکل از
مسئولیت ،توسل به قواعد عموومی و قووانینی مثول مسوئولیت مودنی در حالوت ایجواد
مسووئولیت بوورای شوورکت ،دسترسووی سووخت بووه اطالعووات شوورکتهووا و شووفاف نبووودن
فعالیتهای شرکت نام برد .هرچند به عقیدة گروهی ،مسوئولت اجتمواعی شورکتهوا در
ایران در قالب نهادهایی چون وقف و قورضالحسونه تجلوی موییابود (امیودیانی،9336 ،
ص ،)10ولی اوالً این سنتهای حسنه و مشخصاً وقف صرفاً در زمینۀ سواخت مدرسوه و
مسجد انجام میشود؛ درحالی که مسئولیت اجتماعی شرکتها ابعاد گستردهتری را دربر
میگیرد .دوم ،استفادة شرکتها از این ابزارها (ساخت مسجد یا مدرسوه) بوا درآمودهای
باالیی که دارند ،بسیار جزئی است ،اما دامنههوای مسوئولیت اجتمواعی بسویار وسویع و
گسترده است؛ هرچند که این حرکتها میتواند مقدمهای برای فعالیتهای گسوتردهتور
باشد.

تماعیشرکتهادرقوانینداخلی 

.1.4مسؤولیتاج
بسیاری از قوانین داخلی بهنوعی به مسئولیت اجتمواعی اشوخاص اشواره کوردهانود ،اموا
شناسایی و تحلیل همۀ مصادیق آن در این مقالوه امکوانپوذیر نیسوت .لوذا از یوک سوو
تحقیق خود را به بررسی یکی از جلوههای کنونی و کاربردی موضوع متمرکز کردهایوم ،و
از سوی دیگر ،جایگاه موضوع در قوانین تجاری را از وضوعیت آن در سوایر قووانین جودا
ساختهایم.

 .23برای مثال ،گزارشهای شرکتهای ودافون( )Vodafoneپریمیر اویل()Premier Oil
 .29برای مثال ،شرکت گریت یورینوسال استورز ()Great Universal Stores
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مسئولیتاجتماعیشرکتهادرقوانینتجاری 

.1.1.4
بخش یازدهم از قانون تجارت اصالحی 9396ش بوه مقوررات جزایوی اختصواص یافتوه
است .در این بخش که بیستوهفت ماده دارد ،مسوئولیت جزایوی شورکت آموده کوه در
بسیاری از موواد آن ایون مسوئولیت بوه مودیران نسوبت داده شوده و ناشوی از تقصویر،
زیادهخواهی و کالهبرداری مدیران شورکتهاسوت .در ایون مجموعوه مقوررات ،از انوواع
مسئولیتها حتی مسئولیتهایی مثل مدنی و اجتماعی بحثی بهمیان نیامده است و نیوز
مقررهای کلی هم در این خصوص دیده نمیشود تا بتوان از آن استفاده کرد و شورکت را
مسئول دانست .الزم بود که در این بخش پویشبینوی مویشود کوه چنانچوه در نتیجوه
فعالیتها و تصمیمات شرکت به افراد ثالث زیان وارد شود ،شرکت مسئول خواهود بوود.
در این مواد تنها مادة  226قانون اصالحی  9396وجود دارد که بیان میدارد« :مقوررات
اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بهنحوی از انحواء حوق صواحبان سوهام را در
مورد اقامۀ دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نمایود» .هرچنود در ایون مواده
مسئولیت بهطور مطلق آورده شده و شامل همۀ انواع مسئولیت مویشوود ،ولوی مشوکل
بزرگ این است که در این مسئولیتها ،فقط صاحبان سهام ذینفع هستند ،نه اشوخاص
ثالث .اگر در این ماده بهصراحت میآمد که در خصووص اقاموۀ دعووای مسوئولیت علیوه
مدیران شرکت نمیتوان حق اشخاص ثالث را در مقررات اساسنامه و تصومیمات مجوامع
عمومی محدود کرد ،این امکان وجود داشت که قلمورو ایون مسوئولیت را بوه مسوئولیت
اجتماعی سرایت دهیم و شرکت را مسئول اقدامات و تصمیماتی بدانیم که به جامعوه در
مفهوم گستردة خود آسیب وارد میسازد .اما در حوال حاضور ،محمول قوانونی در قوانون
تجارت برای این نوع از مسئولیت وجود ندارد .ایون بخوش از قوانون تجوارت نیوز توجوه
حقوقدانان تجاری را به خود جلب نکرده است و افزونبر نبوود محمول قوانونی ،در ایون
زمینه ادبیات حقوقی نیز تولید نشده است .در قانون تجارت 9399ش مادة  39مقوررهای
عام دارد که این ماده نیز دربارة مسئولیت مدیران و شرکت است ،ولی نمیتوانود محمول
قانونی برای مسئولیتهای شرکت و این نوع خاص از مسوئولیت باشود .موتن ایون مواده
چنین است« :مدیران شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث بورای تخلوف از مقوررات
این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب میشوند موافق قواعد عموومی
مسئول میباشند» .هرچند در این مادة قانونی مسئول بودن را اعم آورده ،ولی درصورتی
شرکت را مسئول دانسته است که اوالً از مقررات قوانون تجوارت 9399ش تخلوف شوده
باشد که درنتیجه دربارة مسئولیت اجتماعی در قانون یادشوده صوحبتی نشوده اسوت توا
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تخلف از آن باعث مسئولیت بورای مودیران شورکت شوود؛ دوم اینکوه مودیران مرتکوب
تقصیراتی در اعمال اداری شرکت شوند .ایون بخوش هوم نمویتوانود شوامل مسوئولیت
اجتماعی شود ،چراکه مسئولیت اجتماعی نوعی تقصیر است ،اما درنتیجۀ اعمال تجواری،
کاالها ،تصمیمات و فعالیتهای شرکت بهوجوود مویآیود .البتوه قوانون تجوارت مصووب
9399ش و اصالحیۀ 9396ش در بخش شرکتهای سهامی است و انتظاری هم نمیرود
که از مسئولیت اجتماعی سوخنی بوهمیوان آورده باشود ،ولوی بوهدنبوال قاعودة عموومی
مسئولیتها در قانون تجارت بودیم که حتی آن قاعدة عمومی هم آورده نشده اسوت؛ بوه
این مضمون که شرکت در مقابل اشخاص ثالث به دلیول فعالیوتهوا و تصومیمات خوود
مسئولیت داشته باشد تا تفسیری گسترده از اشخاص ثالث ارائه و آن را به مسئولیتهای
اجتماعی تسری دهیم.

مسئولیتاجتماعیشرکتهادرسایرقوانین 

.2.1.4
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان قانون مادر ،با نگرشی بوه توسوعۀ پایودار در اصول
پنجاهم بیان میکند« :در جمهوری اسوالمی حفاظوت محویط زیسوت کوه نسول اموروز و

نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی روبهرشودی داشوته باشوند ،وظیفوۀ عموومی
تلقی میشود .ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محویط زیسوت و یوا
تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است».
این ممنوعیت به موجب قوانین دیگر که در زیر به آنها اشواره خواهود شود ،شوفاف
شده و شکلی عملی به خود گرفته است:
مادة  333قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات ،تهدید علیه بهداشوت عموومی را
جرمانگاری کرده است .این ماده مقرر میدارد« :هر اقودامی کوه تهدیود علیوه بهداشوت
عمومی شناخته شود از قبیل :آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشوامیدنی آلووده،
دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زایود ،ریخوتن موواد مسومومکننوده در
رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ،استفادة غیرمجواز فاضوالب خوام یوا
پس آب تصفیهخانههای فاضالب برای مصارف کشواورزی ممنووع مویباشود و مورتکبین
چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند ،به حوبس توا یوک سوال
محکوم خواهند شد وگرنه براساس همان قانون خاص با آنها رفتار خواهد شد» .در این
مادة قانونی بارقههایی از رعایت مسئولیت اجتماعی و حمایت از آن از سوی قوانونگوذار
کیفری دیده میشود که قابل سرایت به شرکتهای تجاری است.
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در قانون کار بهطور مستقیم از مسئولیتهوای اجتمواعی شورکت سوخنی بوه میوان
نیامده است .ازآنجایی که شرکت میتوانود بوهعنووان کارفرموا در مقابول کوارگران خوود
مرتکب اعمالی شود که زمینۀ مسئولیت شرکت را فراهم آورد و رعایت معیارهوای رفتوار
مسئوالنه در مقابل کارگران ،خود در مسئولیت اجتمواعی شورکت نقوش مهموی دارد ،از
این منظر میتوان چنین مسئولیتی برای شرکت قائل بود .مواد  969تا  939قوانون کوار
در این زمینه نکات مهمی را دربر دارد؛ بهطوری که در مادة  962این قانون از منوع کوار
اجباری سخن میگوید و کار اجباری را در هر نوع منع میکند .همچنوین در موادة 991
هم آمده است کارفرمایان مکلفاند با تعاونیهای مسکن و در صورت نبود این تعواونیهوا
مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانههای شخصی مناسوب همکواری الزم را
بنمایند .در مادة  955نیز چنین بیان شده است :کلیۀ کارگاهها موظفاند بر حسب اعالم
وزارت کووار و امووور اجتموواعی و بووا نظووارت ایوون وزارت و سووازمانهووای مسووئول در اموور
سوادآموزی بزرگساالن ،به ایجاد کالسهای سوادآموزی بپردازند.
در مادة  1قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نکاتی بهچشوم مویخوورد کوه بوا
تسری آن به اعمال شرکتها ،میتوان نوعی مسئولیت زیستمحیطی بورای آنهوا قائول
شد .متن مادة  1چنین است« :اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محویطزیسوت را
فراهم نماید ،ممنوع است» .هرچند این مقرره کلی و جامع است ،ولی بوا توسول بوه آن
میتوان مسئولیتی قانونی بورای شورکتهوایی کوه مسوئولیتهوای اجتمواعی را رعایوت
نمیکنند و محیط زیست را آلوده میسازند ،در نظر گرفت.
مادة  92قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  9369/2/3که قابل تسوری بوه
شرکتها نیز میباشد ،اینگونه بیان میکند« :احداث کارخانجات و کارگاههوای جدیود و
توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجوود ،مسوتلزم رعایوت
معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست میباشد» .در این ماده ،به بُعد زیسوتمحیطوی
مسئولیت اجتماعی شرکت در مقابل جامعه توجه شده است .در موادة  99هموین قوانون
آمده است ،چنانچه مادة  92این قانون رعایوت نشوود ،فعالیوت کارخانوۀ خواطی ممنووع
خواهد شد .ضمانت اجرای این ممنوعیوت در موادة  93توا انودازهای اسوت کوه از کوار و
فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری خواهد کرد .ادامۀ کوار و فعالیوت
آنها وابسته به اجازة سازمان حفاظت محیط زیست یا رأی دادگاه صالحیتدار است.
مادة  2قانون حفاظت دریا و رودخانه های مورزی از آلوودگی بوا موواد نفتوی مصووب
9359ش مقرر میدارد« :آلوده کردن رودخانههوای مورزی و آبهوای داخلوی و دریوای
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سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خوواه توسوط کشوتیهوا و خوواه توسوط
سکوهای حفاری یا جزایر مصونوعی (اعوم از ثابوت و شوناور) و خوواه توسوط لولوههوا و
تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشوکی یوا دریوا ممنووع اسوت و مرتکوب بوه حوبس
جنحه ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقودی از یوک میلیوون توا ده میلیوون
ریال یا به هردو مجازات محکوم میگردد .درصورتی که آلودگی بهواسطۀ بویمبواالتی یوا
بیاحتیاطی واقع شود ،مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است .نیوروی دریوایی
شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد بوهمنظوور جلوب و دسوتگیری مرتکوب و
تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی درصورتی که وسیلۀ آلوودهکننوده نفوتکش
باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلودهکننده از اداموۀ عملیوات آنهوا جلووگیری
بهعمل خواهد آورد» و نیز مادة  2آییننامۀ اجرایی نحووة جلووگیری از آلوودگی صووتی
مقررهای عام دارد که بیان میکند«:مبادرت بوه هرگونوه اقودامی کوه موجبوات آلوودگی
صوتی را فراهم نماید ممنوع میباشد.»...
مواد  95و  93قانون مدیریت پسماند مصوب  ،9333/2/20برای تحقق اصل پنجواهم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بوهمنظوور حفوظ محویط زیسوت کشوور از آثوار
زیانبار پسماندها و مدیریت بهینۀ آنها ،کلیۀ وزارتخانوههوا و سوازمانهوا و مؤسسوات و
نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکور نوام
میباشد و کلیۀ شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفانود موواد مقورر
در این قانون را رعایت نمایند (مادة  .)9این قانون تولیدکنندگان پسوماندهای ویوژه 25را
موظف میکند پسماندهای خود را به حداقل برسانند (مادة  .)95نحوة حفوظ و مخلووط
کردن ،حمل و نقل ،خرید و فروش ،دفع و تخلیۀ پسوماندها در محویط بایود طبوق ایون
قانون صورت پذیرد (مادة  .)93مالحظه میشود که هرچند بهصراحت نامی از شرکت در
وقوع این جرائم برده نشده است ،ولی تقنین و تصویب ایون قووانین و جورمانگواری ایون
رفتارها ،نشان از دغدغۀ قانونگذار به حفظ محیط زیست و مسئولیتپذیری اشوخاص در
مقابل محیط زیست و جامعه دارد .از طرف دیگر گروههوای مختلوف اجتمواعی طورفدار
محیط زیست ،شرکتها را عامل اصلی تأثیرگذار بر محویط زیسوت معرفوی مویکننود و
 .25به کلیۀ پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خوواص خطرنواک از قبیول
سمیت ،بیماریزایی ،قابلیت انفجار یا اشتعال ،خورندگی و مشابه آن ،به مراقبوت ویوژه نیواز داشوته
باشد و آن دسته از پسماندهای عادی ،صنعتی و کشاورزی که نیاز به مودیریت خواص دارنود ،جوزء
پسماندهای ویژه محسوب میشوند (بند  3مادة  2قانون مدیریت پسماند).
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خواستار پاسخگویی شرکتها در مقابل فعالیتهای مؤثر بر محیطزیست هستند تا توأثیر
زیستمحیطی فعالیتهای خود را بهطور شفاف افشا کننود و تبعوات و هزینوههوای ایون
فعالیتها را بر محیط زیست بپذیرند (همتفر و دیگران.)9319 ،

شرکتهادراصولحقوقی 

.3.1.4مسئولیتاجتماعی
حال با توجه به نبود مقررات صریح قانونی دربارة مسئولیت اجتماعی شرکتها ،چنانچوه
طبق تعریف مسئولیت اجتماعی ،فعالیتها یا تصمیمات شرکت آسویبی بوه جامعوه وارد
سازد ،آیا میتوان با توجه به قواعد عمومی و اصول حقوقی مسئولیت شورکت را در ایون
زمینه پذیرفت و ضمانت اجرایی برای آن عمل ،اعم از جبران مادی یوا معنووی ،در نظور
گرفت؟
چنانچه از نتیجۀ عمل و فعالیت شخصی ضورری متوجوه دیگوری گوردد و در قوانون
بهصراحت از آن عمل یاد نشده و بهعنوان جرم مدنی و یا جورم کیفوری در نظور گرفتوه
نشده باشد ،اغلب بوه موادة  2قوانون مسوئولیت مودنی کوه مقوررهای عوام دارد ،اسوتناد
میکنند .در متن این ماده چنین آمده اسوت« :در مووردی کوه عمول واردکننوده زیوان
موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امور
او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچوه عمول واردکننوده زیوان فقوط
موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نووع خسواراتی کوه وارد
نموده محکوم خواهد نمود» .طیف گستردهای از نوع مسئولیتهای اجتمواعی را بوا ایون
ماده قانونی میتوان پوشش داد؛ به این صورت که هرگاه از نتیجوه اعموال ،فعالیوتهوا و
تصمیمات شرکت بوه جامعوه ،اشوخاص ثالوث و محویط زیسوت لطموهای وارد آیود کوه
بهصراحت در قووانین دیگور بوه آن توجوه نشوده باشود ،تمسوک بوه ایون موادة قوانونی
راهگشاست.

هایایرانیازنظرسطحمسئولیتپذیریاجتماعی 


شرکت
طبقهبندی
 .4.1.4
شرکتهای ایرانی را میتوان در این زمینه به چهار دستۀ مسئولیتناپوذیر و غیرقوانونی،
حداقل مسئولیت ،ناقص ،و راهبردی تقسیم کرد .اغلب شرکتها در یکی از این دستههوا
جای میگیرند و هرکدام از دستههای یادشده دارای ویژگیهای خاصوی مویباشوند کوه
بهطور مختصر به ویژگیهای هر سطح اشاره میشود:
الف) شرکتهای مسئولیتناپذیر .ایونگونوه شورکتهوا اصوالً از قوانون و رسووم
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متعارف و استانداردهای عموماً پذیرفتهشده پیروی نمیکنند .شرکتهایی که بوه قاچواق
کاال مبادرت میورزند یا درصدد اسوتثمار کوارگران مهاجرنود و اغلوب از ضووابط قوانونی
مانند سالمتی و ایمنی ،دستمزد و ساعات کار تخطی میکنند ،از این گونهاند.
ب) شرکتهای دارای حداقل مسئولیت .این دسته از شرکتها ،حداقل درگیری
را با قوانین دولتی و محلی دارند .به عبارت دیگر ،این شرکتهوا توا حودودی از قووانینی
چون ایمنی تولید ،حداقل دستمزدها ،فرصوت هوای اسوتخدام برابور ،سوالمتی کوارگران
سرپیچی میکنند و درصورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد ،این مسائل را نهتنهوا
رعایت نمیکنند ،بلکه رعایت این قوانین را هزینهای اضافی برای خود می دانند .فراتور از
این دشمنی قانونی ،آن ها درگیر هیچ نوع فعالیتی نیستند که بتوان اسم آن را مسئولیت
اجتماعی گذاشت .برخی شرکتهای معدنی در این دسته جای دارند.
ج) شرکتهای ناقص .شرکتهای این دسته آشکارا با قوانین دولتی دشمنی ندارند
و در تعداد محدودی از فعالیوتهوا کوه در حووزة مسوئولیت اجتمواعی قورار مویگیورد،
مشارکت دارند .برای مثال این دسته از شرکتها گاهی به مؤسسات خیریه کموکهوایی
میکنند یا در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند یا یک مرکوز نگهوداری روزانوه بورای
کودکان کارکنانش تأسیس میکنند و یا کیفیت محصوالت را ارتقا میدهند و گواهینامۀ
ایزو  1000را دریافت میدارند .مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتمواعی بورای ایون
شرکتها بیشتر از آنکه یک استراتژی بلندمدت باشد ،یوک امور نواقص و مووقتی اسوت.
آنها هیچوقت به شیوهای منسجم و ارادی اقداماتی را بهعهده نمیگیرند و در ایون اموور
پیشدستی نمیکنند .افزونبراینها ،تعهد اجتماعی این شرکتها بسیار کوم ،تودریجی و
بیشتر ناشی از انگیزههایی به این شرح است :گاهی این انگیزهها سود محور هستند؛ مثالً
هنگامی که برای ارتقای مهارت کارگران حقوقها را افزایش میدهند .بعضی وقتها ایون
انگیزه ها می توانند کامالً شخصی باشند؛ بورای نمونوه مشوارکت و همکواری بوا مؤسسوه
خیریه موردنظر .عمدة شرکتهای برتر ایرانی در این دسته جای میگیرند.
د) شرکتهای راهبردی .ویژگی این شرکتها ،موضعگیری نظاممند در حوزههوای
متنوع برای عملکرد برتر ،و انگیزة آنها راهبردی یا ابزاری است؛ به این معنی کوه آنهوا
بهطور مشخص حوزه هایی را که معتقدند موجب افزایش عملکرد مالی شرکت مویشوود،
پوشش میدهند .برای مثال ،در این دسته از شرکتها ،یک حوزة کلیدی هودف ،مسوئلۀ
مدیریت منابع انسانی ،افزایش قدرت انتخاب ،نگهداری (کارکنوان) و نظوارت بور رقابوت
میان کارکنان است .پاسخگویی به مشتریان ،حوزة کلیدی بعودی مویباشود .ایون حووزه
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مسائلی چوون نیازسونجی مصورفکننودگان ،نظرسونجی هوای دوره ای دربوارة بوازخورد
محصوالت میان مصرفکنندهها ،حل سریع مشکالت مصرفکنندگان و معرفوی خودمات
ویژه به نیازهایی اختصاصی را دربر میگیرد .کیفیت محصول یا خدمات میتوانود حووزة
بعدی باشد .در این مرحله ،متناسب با اسوتراتژی شورکت ،گواهیناموههوای ایوزو 1000
یا  TQMدریافت میشود یوا بورای دریافوت گواهیناموۀ تعوالی سوازمانی توالش صوورت
میگیرد .هرچنود کوه شورکت در فراینودها و سواختارهای خوود بوه رعایوت مسوئولیت
اجتماعی الزام پیدا میکند ،ولی با دریافت این گواهینامه مویتوانود شورکای قوویتوری
23
جذب کند.

نتیجه 
امروزه بحث از مسئولیت اجتماعی با اشخاص حقوقی و بهویژه شرکتهای تجاری قورین
و عجین شده است .دلیل این مدعا آن است که شرکتهای تجاری اصلیترین اشخاصوی
هستند که در جامعۀ امروزی با تعهدات اجتماعی در ارتباط هستند .ولوی تاریخچوۀ ایون
موضوع نشانگر آن است که از آغاز این نوع مسئولیت برای تجار حقیقی پیشبینی شوده
بود و پس از آن به شرکت های تجاری نیز تسری یافوت .مسوئولیت اجتمواعی ،ناشوی از
نقض تعهدات اجتماعی است .اساساً اشخاص و خصوصاً اشخاص حقوقی ،در جامعهای که
فعالیت دارند ،از منابع ،نیروی کار ،دستاوردهای انسوانی ،محویط طبیعوی و اجتمواع (در
مفهوم گستردة خود) استفاده میکنند و در قبال این استفاده ،تعهداتی فراقانونی برعهده
دارند که امروزه با عنوان «تعهدات اجتماعی» از آنها یاد میشود .این تعهدات مسوتقل
از انواع دیگر تعهدات است و نقض آنها «مسئولیت اجتماعی» را بهدنبال دارد .بنوابراین
مسئولیت اجتماعی ،مستقل از دیگر انواع مسئولیتهاست و الزاماتی از قبیول اسوتفاده از
نیروی کار محیطی که شخصیت حقوقی در آن فعالیت میکند ،آموزشهای همگانی بوه
اعضای جامعه ،الزام به حفاظت از محیط زیست را در پی خواهد داشت.
بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که تعهدات اجتماعی کوه زمینوهسواز
مسئولیت اجتماعی هستند ،اوالً فراقانونی میباشند؛ به این معنا که در قوانین کشورهای
مختلف دنیا کمتر پیشبینی شدهاند و اشخاص حقوقی بر مبنای الزام باطنی و دالیلی از
قبیل افزایش شهرت تجاری ،کسب اعتبار مالی ،اخالقی نمودن محیط اقتصادی اقدام بوه
 .23منبع :مرکوز توروی مسوئولیت شورکتهوا در ایوران ،بوه نشوانی اینترنتویwww.csriran.com :
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رعایت آن مینمایند .دوم ،هرچنود ذاتواً ضومانت اجورای قوانونی ندارنود ،ولوی ضومانت
اجراهای مختلف اجتماعی پشتوانۀ آن است؛ تاجایی که حتی در عمل باعث ازبین رفوتن
و برچیده شدن شخص متخلف از قلمرو فعالیت اجتماعی مویگوردد .موثالً شورکتی کوه
تعهدات مرتبط با حقوق بشر را رعایت نمیکند ،عمالً به دلیول اعتوراض گسوتردة موردم
مشتریان خود را ازدست میدهد و بوا عواقوب گونواگون آن روبوهرو مویشوود .سووم ،در
بسیاری از موقعیتها ،مسئولیت اجتماعی از ضمانت اجرایهای حقوقی ،کیفری ،اخالقی
و اداری به دلیل نداشتن ضمانت اجرای قانونی معین بهرهمند میگردد.
اگرچه برخوی از ایون مجموعوه تعهودات اجتمواعی کوموبویش در قووانین کشوورها
پیشبینی شده است ،اما با توجه به اینکه این نوع تعهدات ،هموانگونوه کوه گفتوه شود،
اساساً پشتوانه قانونی ندارند ،انتظار نمیرود که قوانونگوذاران ملوی قووانینی را بوهطوور
مستقل به این بحث اختصاص دهند .بااینحال در تصویب قوانین جدید باید نمونههوایی
از رعایت نکردن مسئولیت اجتماعی جرمانگاری گردد ،ضمانت اجرای حقوقی مناسب بوا
عنوان مسئولیت مدنی برای آن درنظر گرفته شود یا مجازاتهای اداری برای آن تعیوین
گردد.
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