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Abstract
The Doctrine of punishment of Enterprises originates in civil-legal theories of vicarious
liabilities and principles of Identification. For example, the law of England, New Zealand, Israel, and
Australia (till-1995) is obsessed with the theory of identification. According to this theory, corporations
are criminally punished if the offense is committed by a corporation during its activity process.
Accordingly, the action performed by the head of an enterprise of one of the legal entities may be the
basis for criminal liability of the corporation.
Vicarious liabilities are an intermediate and subsidiary in nature and are possible only then,
when it is prescribed by the law. It is not important for such liability to have the official status of the
employee's post. It may be even an ordinary employee. This theory has contributed to the criminal
liability of a legal person. According to the United States Justice, the Vicarious Liability is the general
rule.
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