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 لطبعة الثانيةا قديمت

سبب  سببنوات كاملببة مبرت ولببى بببدور الطبعبة األولببى مببن  بذا الكتبباب، سببب  سببنوات         
بالجديبد ششبريعا و فقهببا و ق باص، واببة وأن أدلببا البدو  العربيبة شمببر فبي فتبر  انتقببا             ةمليئب 

إلى اقتصاد السوق، أو ولى األقب  فبي مرحلبة شرسبيي تليبات الحريبة االقتصبادية، و بو مبا أدى          
لمواكببة   وصبرية ششريعية حثيثة شرمي إلى شحبدي  القبوانين القديمبة وسبن ششبريعات      إلى حركة 

سببورية الثابببأ أنبد بببدرت فببي كب  مببن شببونس و    متطلببات السياسببة االقتصببادية الجديبد ، فمببن    
نة أحكامبا   بم المالجديبد   االقتصبادية  ومصر في السنوات السب  المنق ية سلسلة مبن القبوانين   

و ببو مببا   التببي شهببم الميببدان االقتصببادي،    االجتهببادات الق ببائية جزائيببة، إلببى جانببا وببدد مببن    
 استوجا إواد  النظر في الطبعة األولى لتحيينها وفق المستجدات.

وإلى جانبا شحيبين المعلومبات فقبد شقبرر أن شكبون الطبعبة الثانيبة مبن  بذا الكتباب أكثبر             
لبم شتعبرل لهبا الطبعبة      شوسعا في نطاق المقارنة، فتمأ إضافة وديد من القوانين العربية التبي 

 األولى أو أكتفأ باشارات وابر  إليها، و ذه القوانين  ي:

 .األنظمة السعودية 

 .القانون األردني 

 .القانون اإلماراشي 

 .القانون البحريني 

 .القانون العماني 

 .القانون القطري 

 .القانون الكويتي 

  .القانون اللبناني 

هببة فربببة لمعرفببة درجببات التقببارب     جو الغايببة مببن  ببذا التوسبب  مزدوجببة، فهببو مببن       
التبباين ببين التشبباري  العربيبة، و مبن جهببة نانيبة فببان الدراسبة المقارنبة شعطببي للباحب  مجبباال           و

 واسعا من المعرفة.

لهذا يمكن القبو  أن  بذه الطبعبة جباصت مزيبد  و منقحبة، ولبى أمب  أن شكبون الطبعبات           
 لدو  العربية.الالحقة باذن اهلل أكثر شوسعا لتشم  كاملة ششريعات ا

  و اهلل ولي التوفيق  

 1/8/2007شونس في: 

 محمود داوود يعقوب

 

 



 6 

 الطبعة األولى تقديم

إن  ذا الكتاب في أبلد األو  وبار  ون مذكر  بح  للحصو  ولى شبهاد  الدراسبات   
كليةة الققة و والعلة ل السيا ةية  ة       المعمقبة فبي القبانون ع شبعبة العلبوم الجنائيبة، قبدمأ إلبى           

، أمببام لجنببة مببن ويببر  أسبباشذ  الكليببة و ببم      1997ع      4ع      7، وشمببأ مناقشببتها بتبباريي   تةة ن 
البشبير المنببوبي الفرشيشببي بأسببتاذ   و األسباشذ : البشببير بببن الحببا) يحيبى بأسببتاذ مبببر   رئيسببا .     

  بببر وثمببان ببن ف بب  بأسبتاذ م   و   مشببرفا  وو بوا . سبابقا  مببر  ورئبيس قسببم العلبوم الجنائيببة    
 و وا .

د  أبدقاص اطلعوا ولى البح ، قررت نشره في كتاب، لكبن  بذا القبرار    وبتشجي  من و
كبان مصببحوبا  بفكبر  شوسببي  نطباق الدراسببة لتكبون دراسببة مقارنبة بببين القبانون التونسببي وبببين          
القببوانين العربيببة والقبببانون الفرنسببي بوابببة أن البحببب  األبببلي كببان يقتصبببر ولببى مقارنبببة          

  وأببر   بذه القبوانين  بي قبوانين: الجمهوريبة العربيبة        القانون التونسي وببين القبانون الفرنسبي   
السببورية، وجمهوريببة مصببر العربيببة. مبب  االستشببهاد ببقيببة التشببريعات العربيببة األوببرى مثبب         
التشبري : اللبنبباني والعراقببي والكببويتي واليمنببي واألردنببي والجزائببري والمغربببي والسببوداني      

. وذلب  كلمبا كبان المجبا  متاحبا  أو ونبدما       والسعودي واإلماراشي والقطري والبحرينبي والليببي  
يكون  ذا االستشهاد ضروريا  لتوضبي،، أو شبدويم، فكبر  مبا. و بذا التوسب  فبي نطباق الدراسبة          

، بببرور ااراص الفقهيببة   اإلمكببان ، سببعيا  وراص اإللمببام، قببدر    واإلطببال  يعنببي مزيببدا  مببن البحبب     
 الق ائية والتشريعات. االجتهادات

لكتاب شالفي أكبر قدر ممكن من األوطباص التبي وردت فبي البحب      ولقد حاولأ في  ذا ا
األبببلي، والراجعببة أحيانببا  ل ببيق الوقببأ ممببا حببا  دون القيببام ببحبب  كبباف، وأحيانببا  أوببرى         
للنقص في المعلومات، وابة وأن المد  التي أنجز فيها البح  لم شسم، لي بباالطال  ولبى مبا    

بعض األفكبار، وبمقارنبة بسبيطة مب  مبذكر  البحب        يكفي من المراج ، والتعمق كما ينبغي في 
يمكببن مالحظبببة أن وببد  ونببباوين شبببدلأ، وفقبببرات ألغيببأ، وأحبببدنأ فقببرات جديبببد ، وبعبببض         
الفقببرات أويببدت بببيادتها، ولقببد شببم ذلبب  كلببد بهببدي مببن مالحظببات أسبباشذشي األجببالص أننبباص             

  بعببد إنجببا ه  المناقشبة، ومالحظببات وببدد مببن األببدقاص الببذين اطلعببوا مشببكورين ولبى البحبب      
فجاص  ذا الكتاب محتويا  ولى ما اوتقدت بوابد، وواليا  من ك  ما اقتنعأ بعبدم ببوابد، فكمبا    
قا  سيدنا ومر بن الخطباب برل : الال يمنعنب  ق باص ق بيأ فيبد اليبوم، فراجعبأ فيبد رأيب           
ر فهديأ فيد لرشدك أن شراج  فيد الحق، فبان الحبق قبديم، ال يبطلبد شبيص، ومراجعبة الحبق ويب        

مبن التمبادي فبي الباطبب ..ال. لكبن  بذا ال يعنبي أن مببا جباص فبي  بذا الكتبباب  بو الالحبقال، إذ  ببو              
مجببرد محاولببة شتطلببا المراجعببة المسببتمر  الفمببن أوجببا بببرأي نفسببد بطبب  رأيببد، ومببن شببرك        

 االستما  من ذوي العقو  مات وقلدال.

الحقبوق والعلبوم   وفي وتام  ذا التقديم أشوجد بالشكر الجزي  إلى كب  أسباشذشي فبي كليبة     
، البذي أسبهم بعلمبد    البشةي  النوة    الش شيشة    السياسبية فبي شبونس، وواببة أسبتاذي الجليب        

البوافر فببي شكببويني األكباديمي سببواص كاسببتاذ محاضبر فببي السببنة الرابعبة أو السببنة األولببى مببن         
شبهاد  الدراسبات المعمقببة، أو ونبد شف ببلد مشبكورا  ردبم كثببر  مشبادلد بقبببو  اإلشبراف ولببى          

 بح ، حي  لم يبخ  ولي بالنص، واإلرشاد، وكان لي وير موجد ودلي .ال

وأشوجد بالشكر كذل  إلبى كب  األببدقاص البذين قبدموا لبي العبون والنصبيحة أننباص وبعبد           
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أحنةةد ولةةد  إنجبا  البحبب ، وأوبانوني فببي شعريبا المراجبب  الفرنسببية للبحب  ووابببة األسباشذ :        

 بشونس . التليل  وريم القشص  حسان السالن  وشيناءبموريتانيا ،  السالك

، البذين  يةنن  أو،  و ةدا   وإوبوشي:   أمة  وأشوجد بالشكر أي ا  إلى كافة أفراد وائلتي، 
كانوا وونا  وسندا  لي، فلوال م لما شقدمأ وطو  واحد ، وببدونهم لمبا حققبأ شبيئا  يبذكر، فبارجو       

 أن أكون وند حسن ظنهم بي.  

 َد لي يد العون.وأويرا  أشوجد بالشكر إلى ك  إنسان م

 محمود داوود يعقوب

 2000ع  8ع  8 :دمشق في
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 النقدمة
شعُد المسؤولية الجزائيبة مبن البدوامات األساسبية التبي يرشكبز وليهبا مببدأ المعاقببة، حقبا            
وممارسة، و ي بالتالي السند األبلي للقانون الجزائي، بب  إنهبا سببا وجبوده، لشبد  ارشباطهبا       

ره وقواوببده ومعطياشببد  بجببذو 
 1ب

 النسةةدولية الاناةيةةة تعةةد النقةة ر األ ا ةة   الةة   تةةدور        ، 

ح لةةا الشلسةةشة والسيا ةةة الاناةيةةة  ومةةا نةةم كانةةي الولفةةة العلنيةةة والش  يةةة التةة  لققةةي       
 القةةان ن الاناةةة  القةةديد  وليةةدا لاتااهةةا  الشلسةةشية النرتلشةةة حةة ة ن  يةةة النسةةدولية       

لجزائببي، كببان ومبببا ا  مقترنببا  بتطببور المسبببؤولية الجزائيببة ومبببا       . فتطببور القبببانون ا الاناةيةةة 

ش بمنتد مببن نظريببات  
 2ب

، بب  إن دراسببة القسببم العبام مببن القببانون الجزائبي،  ببي فببي جو ر ببا       

امتنا  يجرمد التشري  الجزائي ون دراسة للمسؤولية الناشئة ون إشيان فع  أو
 3ب

. 
ام القبانوني كلبد و بي ليسبأ فكبر       لبذل  شعبد نظريبة المسبؤولية العمبود الفقبري فبي النظب        

 قانونية فحسا ب   ي نظام اجتماوي يرشبط بعلوم شتى من بينها القانون.
فهي واسطة العقد و مز  الوبب  ببين القبانون والعلبوم االجتماويبة األوبرى وشعبد بهبذه         
 الصفة الممر الذي شعبر مبن واللبد المبذا ا الفلسبفية واالجتماويبة إلبى القبانون الجزائبي بنبو          
وبا،، فالمسببؤولية الجزائيبة وإن كانببأ مسبالة ينظمهببا القبانون وي بب  شبروطا معينببة لقيامهببا         
وشحديبد حبباالت امتناوهببا، إال أن  بذه الشببرور شعببد نمببر  األسباس الفلسببفي واالجتمبباوي الببذي        

ذل  القانونقوم وليد ي
 4ب

. 
لجزائيبة مطَطبوةر    و ذه النظر  العلمية إلى المسؤولية َأَنرت إلى حد بعيد في التشريعات ا

لها بالقدر الذي سبمحأ ببد الذ نيبة الحاكمبة أو العبادات والتقاليبد والمفبا يم الراسبخة فبي ذ بن           

الشعوب
 5ب

. 
وبالنظر إلى  ذا الترابط بين قواوبد المسبؤولية الجزائيبة والمحبيط البذي شوجبد فيبد فبان         

د ا لكببن  ببذه    ببذه المسببؤولية مببرت بمراحبب  شطببور شبباريخي قببب  أن شت بب، معالمهببا وقواوبب        
القواود ما لبثبأ أن شطبورت لتواكبا شطبور الميبدان االقتصبادي ومبا رافقبد مبن أنشبطة وطبر             
ومعقببد  أدت إلببى دوببو  القببانون الجزائببي كاحببد أسبباليا شنظببيم  ببذا النشببار بحيبب  كببان لهببذا       

 الدوو  انعكاس كبير ولى القواود التقليدية ووابة نظرية المسؤولية الجزائية.

I تارير  للنسدولية الاناةية:ـ التط ر ال 
إن المسؤولية الجزائية لم شكن ولى حا  واحد  ولى مبر العصبور بب   بي ليسبأ كبذل        

في ذات العصر الواحد
 6ب

وشتخبذ بعبدا     مةا   . ففي العصور القديمة كانأ شمتا  بانها ذات طاب  

                                                                 
 .275، المجلد األو . ،1995، بيروت، طبعة نالثة ، الموسووة الجزائية، دار بادر  يد النغب   1
، المسبؤولية الجنائيبة للشبخص المعنبوي فبي القبانونين الليببي واألجنببي. دراسبة          مقن    لينان م  ةى   2

 .9. ،1985شفصيلية مقارنة. الدار الجما يرية، ليبيا. طبعة أولى 
ع الكتباب الثباني، المسبؤولية والجبزاص. دار       ، شرح قبانون العقوببات ع القسبم العبام     ت ح عبد اهلل الشاذل   3

. وولى الردم من أ مية الالمسؤولية الجنائيةال فقد أدف  القانون 2. ،1997المطبووات الجامعية، اإلسكندرية 
رسم معالمها واكتفى باإلشار  في نصو، متفرقة إلى بعض أحكامها، وأدلا  ذه النصو، يتعلق بموان  

 لينان عبد النوعم وع ض لية فلم شعالجها نصو، بريحة انظر في ذل : المسؤولية، أما شرور المسؤو
، النظرية العامبة للقبانون الجزائبي اللبنباني ع نظريبة الجريمبة والمجبرم ع المؤسسبة الجامعيبة.             مقند ع ض

  .317. ،1996بيروت، طبعة أولى 
 ، ،. ي  من المقدمة.1967، نظام المسؤولية وند العشائر العراقية المعابر ، مصطشى مقند حسويا  4
، 1985المسؤولية الجنائية، مؤسسة نوف ، بيروت، الطبعة األولى،  2، القانون الجنائي العام ).مصطشى الع ج   5

،21. 
، شطبور مفهبوم المسبؤولية الجزائيببة،    ح مةد عبةد ال هةا      انظبر: التطبور التباريخي للمسبؤولية الجنائيبة:      6

 وما بعد ا. 255، المطبعة الجديد  ع دمشق. ،1987قارن، طبعة نانية دراسات معمقة في الفقد الجنائي الم
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 .جناعيًا
والقبة مباشبر  ببين    حي  ش منأ القرينة العامة ولى المسؤولية في المجتمعات البدائيبة  

 الن ضةة ع الفعب  ال ببار ورد فعب  الجماوببة الم برور  و ببو مببا كبان مببن ووامب  المظهببر         

للمسؤولية في  ذه المجتمعات، فالفع   و الذي يعتبد ببد  
 1ب

إذ كانبأ المسبؤولية الجزائيبة شقبوم     ، 

 بمجرد نبوت ارشكاب الجاني للفع  الذي أف ى إلى شحقبق ال برر مبن الناحيبة الموضبووية أو     

مسةدولية ما يةة أو م ضة عية   المادية البحتبة، أي أنهبا كانبأ    
 2ب

ولبم يكبن القصبد معتببرا  ع إذ      . 
فقد كانأ العبر  بالفعب  المبادي البذي يحبدن النتيجبة وحبده، ولبذل  كبانوا يعباقبون           ،ذاك ع دوما  

جريمة الخطا، كما لو كانأ مرشكبة ومدا ، ب  أشد أحيانبا  
  3ب

كبن  حتبى أنبد فبي شلب  المرحلبة لبم ي      
 حتى يعاقا ب  كان العقاب يطا  حتى الحيوان والجماد. إنسانًايشترر في الفاو  أن يكون 

يتسبم باالوتقباد ببان لكبب  شبيص مبادي حيبا  وروحببا          خ ا يةةًافتفكيبر اإلنسبان الببدائي كبان     
فاإلنسبان أو الحيببوان أو النبببات أو الجمبباد البذي شسبببا فببي القتبب  كبان ينظببر إليببد باوتببباره قببد         

يجة شدو  قوى ضار  كان وسيطا  لهاشصرف نت
 4ب

. 

، فباذا مبا ارشكبا فبرد مبن قبيلبة جرمبا  أببب،         جناعيةة كما أن المسؤولية الجزائية كانأ 
كبب  أفراد بببا مسبببؤولين شخصبببيا  ونهبببا، فالتصببرفات السبببيئة لع بببو الجماوبببة شلبببزم جماوتبببد       

مسبتوجبة ولبى أحبد    باوتباره و وا  يمث  الك  ومن نم كانأ الجماوة كلها شتحم  المسبؤولية ال 
أفراد ببا باوتببباره شخصببية اجتماويببة   
 5ب

وحتببى حببين قامببأ الدولببة، فببان مببن يرشكببا جريمببة         

الالعبدوان ولببى جاللببة الملبب ال ينبا  وقابببا  قاسببيا  وينفببى جميبب  أفبراد أسببرشد إلببى أمبباكن أوببرى         

ويالحقهم ضيق الر ق
 6ب

. 

ابة مب  نهايبة القبرن    التي ظهرت و الديانا  السناوية والن اهب الشلسشيةوبتانير من 
 .الثامن وشر، بدأت المسؤولية الجزائية شكتسي ببغة جديد 

الالعببين ببالعين والسبن بالسبنال     قةان ن الننانلةة  مببا يعبرف   اإل ةال فلقبد كبرس    
  7ب

حيبب  
   جبببببباص فببببببي سببببببور  المائببببببد :    

    
  

   
    

     
      
     

    
 8ب

. وكرس 

                                                                 
 .13: الدوائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية. دار النه ة العربية، القا ر ، بد.ت ، ،هشال مقند   يد  1

Garraud (R), Tب 2 raité théorique et pratique du droit pénal français, T .1.P.125. 
، شطبور مفهببوم المسبؤولية الجزائيببة، دراسبات معمقببة فبي الفقببد الجنبائي المقببارن،        هةةا ح مةد عبةد ال     3

 .176، ،1983مطبووات جامعة الكويأ، 
4  Poirier (M), hec, caractéres de la responsabilité archaique, in  colloque philosophie pénale. Thème : "La ب
responsabilité Pénale” StrasBourg (12 au 21  Jan 1959) Dolloz. Paris 1961. P. 38 et  20. 

 .30و 27  المرج  نفسد ، ،5
Merle (R) et Vitu (A), T ب6 raité de droit criminel, T .1. n°.417. 

، شطبور مفهببوم  ح مةةد عبةد ال هةةا     انظبر: ظهبور  ببذا القبانون فببي الديانبة اليهوديببة والبدين اإلسبالمي:        7
 شة يعة حنة را    ومبا بعبد ا. وشرجب   بذه القاوبد  أساسبا  إلبى         175سبابق، ،  المسؤولية الجزائية، مرجب  

 ليم ، المسؤولية الجزائية في ااداب ااشورية والبابلية، شرجمة ج رج   ييا شنارالبابلية، انظر في ذل  : 
 .1981، دار الرشيد، بغداد، ص يص

 .45  سور  المائد ، ااية 8
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    باند:  شرصية النسدوليةكذل  قاود  

  
   1ب 

   و
     
     

     
     

   
 2ب 

.
 
 

التبي ببر ت فببي القبرنين الثبامن وشبر والتاسبب         النةةدار، الشقليةة أ بعبد ذلب    ولقبد لعبب  
، فالمدرسة التقليدية أقامبأ المسبؤولية   ت  ي  مبا ئ النسدولية النعو يةوشر دورا  اما في 

الجزائية ولى مبدأ المسؤولية المعنوية المطلقة، و و ما أكدشد بعد ا المدرسبة التقليديبة الحديثبة    
باوتبار ا أن  ذه المسبؤولية ولبى درجبات. أمبا المدرسبة الوضبعية فلقبد قلببأ         م  التخفيف مند 

ك  شل  المفا يم إذ اوتبرت أن الحرية المعنوية نو  مبن البو م وكب  مبا فبي األمبر أن اإلنسبان        
فقبط ومبن حبق المجتمب  أن يحمبي نفسبد منبد باشخباذ شبدبير وقبائي،            مسدولية اجتناعيةمسؤو  

حقببا  مبن طبرف مدرسبة الببدفا  االجتمباوي     و بذا التوجبد وقب  شبنيبد ال    
 3ب

. ولكبن  بذه المببدارس،   
وإن اوتلفببأ حببو  أسبباس المسببؤولية الجزائيببة، فهببي متفقببة ولببى شخصببيتها بحيبب  ال ششببم            

 سوى مرشكا الجريمة.
 بباشين القاوببدشين حيبب  نجببد فببي جببب        التشةة يعا  النعاصةةة ا ولقببد كرسببأ وببدد مببن      

 مسةدولية  ةدون خطة    الالتشبريعات المعاببر  شكريسبا  لقاوبد  أن     
 4ب

النسةدولية الاناةيةة   وأن 

شرصةةية
 5ب

بحيبب  ال شطببا  العقوبببة سببوى مرشكببا الجريمببة    
 6ب

المسببؤولية  ، ويمكببن القببو  أن  .

الشعة  والشاعة   أو الا ينةة    الجزائية، ومنذ أقدم العصور، شارجحأ بين قطبين متقبابلين  مبا:   
 واإلنسان.  

  الجزائيبة وشعاقبا وليبد، واإلنسبان فاوبب      فالجريمبة وبرق لاللتبزام البذي ش بعد القاوببد     

ذل  الجرم والمدوو إلى شحم  نتائجد
 7ب

. 

                                                                 
 .38، ااية نجم  سور  ال1
وند بح   اليل  ية والنسيقية. ويالحظ بان اإلسالم كان أكثر ومقا  من الديانتين 108  يونس، تية   سور2

ائية، فالشريعة الموسوية لم شتناو  األسس واألسباب  التي شستند المسؤولية إليها بم  زمسالة المسؤولية الج
لكنسي فان فكر  المسؤولية فيد بقيأ أنها كرسأ مبدأ الممانلة وأشارت إلى مبدأ شخصية العقاب  أما الحق ا

ائية بعدا  زشتميز باالنطالق من مسائ  وملية معينة دون قصد إقامة مبادئ وامة ردم أند أوطى المسؤولية الج
ائية، ز، الموسووة الج  يد النغب روحيا ، واوتمد القدر  العقلية واإلراد  الشخصية. انظر في شفابي  ذل : 

 د ا.وما بع 230مرج  سابق. ،
، أحند عبد العنين األلش   راج : االوتالف في شحديد أساس المسؤولية الجنائية بين  ذه المدارس الفقهية: 3

ومبا   279. ،1965يوليبو   3المسؤولية الجنائية بين حرية االوتيار والحتمية، المجلة الجنائية القومية، وبدد  
، أبريب / نيسبان   11العربيبة للفقبد والق باص، العبدد     ، ولماص اإلجرام وفكر  الجبر، المجلبة  أحند حندبعد ا. و

 2، العدد 2، الجريمة والقانون، مجلة الحقوق، جامعة الكويأ، السنةعب   الس اجوما بعد ا. و 19. ،1992
 .213. ،1978يونيو 

الماد  ي وعد ا من قانون العقوبات السورو ما ب 187الماد   ائية التونسية وزالمجلة الج 37انظر مثال : الفص    4
و ما بعد ا من  63من قانون العقوبات المصري الماد   39و ما بعد ا من قانون العقوبات اللبناني الماد   188

و مبا بعبد ا مبن قبانون      24و ما بعد ا من قانون العقوبات اإلمباراشي و المباد     38قانون العقوبات األردني و 
و ما بعد ا من قانون  79و  78نون العقوبات الكويتي و المواد و ما بعد ا من قا 40العقوبات البحريني و الماد  
المجلبة الجزائيبة   مبن   3عب 121الفصب   و ما بعد ا من قانون العقوبات القطري و 32العقوبات العماني و الماد  

 من القانون الجزائي السويسري. 18والماد   .1992الفرنسية لسنة 
 .1992، دار النه ة العربية، القا ر ، 2طبعة، مبدأ شخصية العقوبات، المقن   أحند طا  5
كويتي  33إماراشي، و 28المواد الدستورية:  دستور مصري و 66من الدستور التونسي والماد   13  الفص  6
وولبى   المجلة الجزائية الفرنسبية.  1ع121الفص  جزائري و  142قطري و  40وماني و  21بحريني و  20و 

العقوبة ولى ما يلي :ال النظام االساسي للحكم في المملكة العربية السعودية  من  38ماد  بسبي  المثا  شنص 
وال وقوبة إال بناص  ولى نص شروي أو نص نظامي ، وال وقاب إال ولى األوما  الالحقة  جريمةشخصية وال 

 هة.م  اإلشار  إلى أن ك  من الدستور السوري و المغربي ال يت من ماد  شبي . الللعم  بالنص النظامي
، المسبببؤولية الجنائيبببة فبببي المؤسسببة االقتصبببادية، منشبببورات بحسبببون الثقافيببة، بيبببروت، طبعبببة نانيبببة       مصةةطشى العةة ج     7

1992، .33. 
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ويبقبى القبو  بالغلببة ألحبد  بذين العنصببرين محب  شب ، فعنبدما كانبأ المسبؤولية ماديببة            

أساسببا  كانببأ شوجببد بببور مببن المسببؤولية المعنويببة       
 1ب

، واان حيبب  الغلبببة للطبباب  المعنببوي     

مادية وابة في ميدان المخالفات ال الأ شوجد مظا ر لمسؤولية
 2ب

. 

ويمكن القو  إن المسؤولية في المجتمعات الحديثة، أببحأ شقوم ع مبدئيا  ع ولى قاودشي: 
ومببا   ال يسببا  إال وببن أومالببد التببي ياشيهببا، دون األ   شببخص، بمعنببى أن الية وال اتيةةةشرصةةال

قيام فعال  بهذه األوما قد أراد ال شخص، وبمعنى أن يكون الشخا،الصادر  ون ديره من األ
  3ب

 م  وجود استثناصات لك  من القاودشين.

فمبب  شطببور الفكببر اإلنسبباني أضببحأ المسببؤولية الجزائيببة مسببؤولية إنسببانية وشخصببية        
. فالمسببؤولية وببن جريمببة ال شببتم  إال إذا شببوفر مبب      اإلرا ا و الةة ع  و ح يةةة االختيةةار  قوامهببا 

حرية بان كبان مكر با أو نائمبا أو مجنونبا أو ببغيرا،       اإلراد  ونصر الحرية، أما إذا انعدمأ ال
شنعبدم مسبؤولية الفاوب . و إسبناد وطبا للجباني ال يمكبن أن يقباس إال بمبدى إدراك اإلنسبان لهبذا            
الخطا، و شبعا لقو   بذا اإلدراك ونبد الفاوب   شتبانر المسبؤولية و شقبوم شبعبا لوجبود أو انعبدام أو          

نقص  ذا اإلدراك
 4ب

 . 

التةنال شةةرص  لبى مبا سببق يمكبن شعريبف المسبؤولية الجزائيبة ومومبا  بانهبا          واوتمبادا  و 

 تقنة  الع ابةب التة  تت تةب علةى  علةا الةة    اشة   مرالشةًا  ةا أصة اًل وب اعةد معيوةةة            
 5ب

. أو 
بدرا الشةرص علةى االلتةنال  تقنة  الوتةاةا القان نيةة النت تبةة علةى الشعة           بعبار  أورى  ي 

الا مة  النقتة    
 6ب

بقيبأ المسببؤولية الجزائيبة محافظبة ولبى شلب  القواوبد أم أنهببا        . ولكبن  ب    
واببة وأن القببانون الجزائبي بببدأ     مبن الماضببي  شعرضبأ إلبى شببانيرات وبادت بهببا إلبى بببور      

 يلعا دورا  متزايدا  في ميادين كان لد فيها دور محدود سابقا  ومن أبر  ا الميدان االقتصادي.

II  بتصا  :االـ القان ن الاناة  وتو يم الوشاط 

منببذ وجببد اإلنسببان و ببو يكبباف، مببن أجبب  البقبباص وشعميببر األرل التببي اسببتخلف فيهببا،           
ومب  اإلنسبان ولبى شطبوير أسباليا      فقد مستعينا بذل  بك  ما حباه الخالق من موارد ومقومات. 

اإلنتببا) والتبببباد  لتبببامين حاجتبببد مبببن الغببذاص والكسببباص والمسبببكن واألمبببان ولتحسبببين وضبببعد       
كمببا حسببن مببن مسببتوى األداص اإلداري وشبنببى السياسببات االقتصببادية،     دي،واالقتصبباالمعيشبي  

واوتر  النقود، وأحدن نرو  في والم االشصاالت والمعلومبات. و بباحا  بذا التطبور ظهبور      
كثيببر مببن ااراص واألفكببار االقتصببادية لكثيببر مببن الفالسببفة والكتبباب، إضببافة إلببى مببا أشببأ بببد          

وششريعات اقتصبادية إال أن  بذه األفكبار االقتصبادية كانبأ       األديان السماوية من قواود وأحكام
متنبانر  فبي كثيببر مبن الكتبا وشمثبب  جبزصا مببن تراص وقبوانين أوبرى شتصبب  بالسبلوك اإلنسبباني           

النشار االقتصادي وجد مبن أوجبد نشبار الفبرد وربمبا أكثبر  بذه النشباطات         ف وفلسفتد في الحيا 

                                                                 
 26، مرج  سابق، ،ج رج   ييا شنار  انظر: وجود مظا ر لمسؤولية معنوية في التشريعات القديمة، 1

  ا.وما بعد 31، مرج  سابق، ،هشال مقند   يدوما بعد ا. و
 ائية التونسية الذي يقصي براحة العنصر المعنوي في ميدان المخالفات.زالمجلة الج 313  انظر الفص  2
 .42. ،1990: ولم النفس الجنائي، الدار الجامعية، بيروت عبد ال حنا عيس    3
والشبريعة  : المسبؤولية الجنائيبة أساسبها و شطور با، دراسبة مقارنبة، القبانون الوضبعي          مقند كناة إمال  4

 اإلسالمية.
 ، تنبببار الجهببب  والغلبببط فبببي المسبببؤولية الجنائيبببة، دار الفكبببر العرببببي، القبببا ر         مقنةةةد  كةةة  مقنةةة      5

1979،،2. 
 .276: الموسووة الجزائية، مرج  سابق. ،  يد النغب   6
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ضببطا  إذ أن أمبر احتوائبد ضبمن أنظمبة شفصبيلية       فعالية في حيبا  الجماوبة، ولكنبد مبن أببعبها      
مببن شبباند أن يكبلببد ويحببد مببن اندفاوببد، كمببا أن أي سببلطة شعجببز وببن اسببتباق أوجببد النشببار              

االقتصادي فال شتمكن دالبا  من الوقوف ولى سلبياشد إال بعد شحققها
 1ب

. 

ور ، والببذي شطبب  مببن القببرن السببابق    األويببر التقببدم االلكترونببي الببذي شحقببق فببي العقببد      ف
 دوإمكانياشب جع  العالم قريبة كونيبة ببغير  وشجباو  بقدراشبد       بتسار  مطرد منذ بداية  ذا القرن

 نتيجبة ظهبور   أمنهبا يهبدد   وأببب، قوانينهبا   إنفباذ الدو  الرقابية واضعف من قدراشها في  أجهز 
ميبة  الشببكة المعلوماشيبة العال  الحاسبوب وببر   بواسبطة  شبتم  التبي   االل ت ونية بتصا يةاالالا اةم 

تجسبس وقربببنة  الومبن ابببر   بذه الجبرائم    مسبتقب   التبي مبن المتوقب  ان يتفباقم دور ببا فبي ال     و
بالوسببببائ   األمبببوا  والغبببب  فبببي التسبببويق ونقبببب      بببببيض األمبببوا  شصببباالت وش االمعلومبببات و 

وائبببدات   إوفببباصااللكترونيبببة والتهبببرب ال بببريبي حيببب  شسببباود التحبببويالت االلكترونيبببة فبببي      
كمبا شتببي،   مبان مباشببر ، ببطاقببات االئت اإليبدا  المشببو ة وبببر   رببباحاأل وإوفباص الجريمبة ونقلهببا  

التجببار  االلكترونيببة فربببا  للغبب  فببي البيبب  مببن سببندات واسببهم مببزور  واسببتثمارات كاذبببة،        
. أوببرىحسببابات  إلببيوشحويلهببا  األربببد وكبذل  االوتببرال واوتببراق سببرية البنببوك وسبرقة     

 شجسبد انخفبال شكلفتبد واالنفتباح االقتصبادي البذي      التقدم التكنولبوجي و  ذا ان فيد ال ش  ومما 
وبر منظمة التجار  العالميبة واوتمباد معظبم المتغيبرات الحياشيبة مبن اشصباالت ووبدمات ولبى          

مكافحبة الجبرائم االقتصببادية    أمببرااللكترونيبة فببي وصبر العولمبة سبيجع       واألجهبز  االنترنبأ  
نقب    التبي شسبه    مفتوحبة اللحبدود  ل نظبرا ببعوبة   أكثبر جبرائم الكترونيبة    ببدأت شتخبذ شبك    التبي  

، وفي ذات الوقبأ شعقبد مسبالة التتبب  و الزجبر، و بو األمبر البذي يسبم،          المعلومات المحظور 
القريببا لجببرائم االقتصببادية فببي المسببتقب    مسببتحدنة مبن ا وبببور  أنمببارظهببور شوقبب   بامكانيبة 

الثور  التقنيةنتيجة للعولمة و
 2ب

. 
دو  الميبدان االقتصبادي  يب  أنالجزائبي   لقببانونلكبان الببد   لجملبة مبا سببق    و 

 3ب
كوسببيلة ، 

                                                                 
، 1982ولى، : المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوف ، بيروت، الطبعة األمصطشى الع ج   1

،49. 
: جرائم الحاسا االي االقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، ناةلة ب را: مثال   أنظر حو  الجرائم التقنية2

، دار النه بة  2، نبور  المعلومبات و انعكاسبها دببى قبانون العقوببات، ر      مقند  ةام  الشة ا  .2005بيروت.
ايبة الجنائيبة لببرامج الحاسبا االبي،  البدار الجامعيبة        ، الحمعبد القا ر القل ج . و 1998العربية، القا ر .

، قانون حماية الملكية الفكرية و الفنية الجديد م  دراسة غسان ر اح. و 1999للطباوة والنشر، بيروت. طبعة 
شجدر االشار  الى أن الخسائر الناجمة و . 2001، دار نوف  ، بيروت.1مقارنة حو  جرائم المعلوماشية، الطبعة 

% حسبا  5 ذا الرقم إلبى  ويرشف  بالعربية  رسميةالتقديرات ال % حسا 4 قدر بعش م االقتصاديةائجرالون 
بليبون دوالر   41فقراببة   ،شريليبون دوالر البالغ قراببة  الناشج المحلي العربي  من  شقديرات المنظمات الدولية

كلما فطبيعي   و أمراألموا  و لغسي  منها شذ ا  %60االقتصادية وسائر الناشج المحلي العربي من الجرائم
 سيزداد الدو  دير المشرو  ويتعاظم حجم األموا  المغسولة التي شمث  نزيفا  لموارد  اد الناشج المحلي للدو 

 شدوو  دير الحكوميةإلى ذل  كانأ المنظمات ، مصرفية متعدد المحميات الالدو  العربية وشجد طريقها إلى 
االقتصادية من وال  الحفاظ ولى النظام واألمن والقانون ، وشطبيق   دافهاضرور  شدو  الدو  ل مان أإلى 

والرقابة ولى  المباشر  أو دير المباشر  من وال  التعريفات الجمركية وال رائا والدوم واالئتمان الرقابة
فبي  المتاحبة أمبام القطبا  الخبا،      األسواق واألسعار وإقامة المشرووات الحكوميبة دون اإلضبرار ببالفر،   

قمتهبا اإلفبرار    أ م مسببات الجريمة االقتصادية في البالد العربية والتبي يباشي فبي    ومن .ممارسة اوتياراشد
وشدو  الشركات األجنبية في إحدان  التشريعي وارشجالية القرارات وشدني األوضا  االقتصادية واالجتماوية

والحكومبات فبي إدار  النشبار االقتصبادي      لدور البدو   قدر من الفساد في الدو  الم يفة والتراج  الوظيفي
فلها شانير ا فبي سبوص شوجيبد     أما جريمة الفساد، المدني وشهميشها وشوجيهد وضعف دور مؤسسات المجتم 

بالحة لالستخدام والشراكة بمشبرووات الشبؤدي إلبى     االستثمارات والتعاقد ولى سل  دير ضرورية ودير
 . افة لالقتصاد العربيم  ياد  الطاقة االنتاجية أو حدون قيمة

، شبرح قبانون العقوببات االقتصبادي،     عبة   السة اج     و ذا التبدو  معبروف منبذ العصبور القديمبة انظبر      3
 . و35إلى33، ،1995-1994منشورات جامعة دمشق، 

Raymond CHO ULS .Histoire du droit.3éme
 Edition,Paris,1969.p19 

، كنةاة  ةا عبةد اهلل النةةاج     ي فبي الميبدان االقتصبادي:    و حبو  التطبور التباريخي لتبدو  القبانون الجزائب      
اسبتقاللية القبانون الجنبائي االقتصبادي، مبذكر  دراسبات معمقبة فبي العلبوم الجنائيبة، كليبة الحقبوق والعلبوم              

، القاضي واإلنبات في ض   ا عنار ن ماوما بعد ا، وانظر كذل :  III ،1996-1997 ، ،1السياسية بتونس 
االقتصادي، مذكر  دراسات معمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة القانون الجنائي 

، المسببؤولية الجنائيببة وببن الجببرائم   عبةةد الةة مو  ملةةد  ، وانظببر كببذل   III ،1999-2000 ، ،7-8شببونس 
 وما بعد ا. 82، ، 1976االقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصور ، طبعة 
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وقاية من سلبيات النشار الم ر وكراد  للتجاو ات واببة وأن االوتقباد السبائد كبان يبرى أن      
الحمايبببة التببببي شوفر ببببا فببببرو  القببببانون األوبببرى كالقببببانون المببببدني ذات مببببردود اجتمبببباوي       

ضببعيف
 1ب

التسببليم ببباألمر الواقبب  أمببام     ، ووببدم الفاوليببة النسبببية للجببزاص المببدني سببيؤدي إلببى     

محترفي الخدا 
 2ب

. وبالتالي يبقى القبانون الجزائبي وحبده بف ب  قائمبة وقوباشبد الرادوبة قبادرا          

ولى معالجة ودم كفاية الجزاصات المدنية
  3ب

واإلداريبة فالقواوبد اامبر  شصبب، وديمبة الجبدوى       

م وببن طريببق الجببزاصات  مببا لببم شكببن مدومببة بببالجزاصات، ومببن ال ببروري أن يببتم  ببذا التببدوي     
الجزائية
 4ب

 القان ن الاناة  ه  حار، الق انيا األخ ى، 
 5ب

. 

وانطالقا  مما سبق دو  القانون الجزائي الميدان االقتصادي، لكبن  بذا البدوو  لبم يمبر      
دون القيبام باقلمبة للقواوبد التقليديبة حتبى شتناسبا والميبدان الجديبد البذي سبتنظمد وشحميبد، ممبا             

قواوبد جديبد  ديبر مالوفبة فبي القبانون الجزائبي التقليبدي، دفعبأ إلبى الحبدي             أدى إلبى ظهبور   

القان ن الاناة  االبتصا  ون بدص نشوص فر  جديد  و 
 6ب

، فمبا  بو مفهبوم  بذا القبانون  ومبا       
 ببي شانيراشببد ولببى النظريببة التقليديببة للقببانون الجزائببي  ووابببة مببا يتعلببق منهببا بالمسببؤولية           

 في  ذا القانون مظا ر شوحي بانها نو  من الرجو  إلى الماضي. الجزائية حي  بدأت شظهر

 أ ـ تقديد مشل ل القان ن الاناة  االبتصا  :

يمكبن القببو  بببان شحديبد مفهببوم القببانون الجزائبي االقتصببادي باوتببباره فروبا  ناشببئا  مببن         

القانون أنار جدال  كبيرا  بين الفقهباص 
 7ب

ن اشجباه ضبيق   شمحبور حبو  شحديبد نطباق  بذا القبانون ببي        

                                                                 
1 Luc Bihl ب ,le droit pénal de la consommation. éd. nahan,1989, P.7. 
2 O ب ttenhoff, le droit pénal et la formation du contrat civil, thése, Rennes,  1970, P.45. 
3 Luc Bihl ب , op.cit ., P.46. 
4 Tiedmann Klaus ب , la criminalité des affaires dans l'économie moderne, R.I.C.P.T , 1975, P.148. 

: القانون الجنائي للمعامالت التجارية، الكتاب األو  القانون الجنائي للشركات، دار حسيا أحند الاود   5
 .13، ،1989النه ة، القا ر ، 

  شميز القرن العشرين بتدو  واس  للدولة في الحيا  االقتصادية شبعد بال رور  وضب  نصبو، جزائيبة    6
ة، وا داد حجم التدو  بصور  وابة في الحربين العالميتين األولبى والثانيبة،   لحماية التنظيمات االقتصادي

فصدرت نصوبا شجرم األفعا   1929وفي األ مة االقتصادية الكبرى التي اجتاحأ العالم الرأسمالي في سنة 
  لعهد بدأ و قانون حدي  ا  بصورشد الحالية  المحلة لنظام التموين والتسعير، فالقانون الجزائي االقتصادي

والذي نظمد قسم  1958في بروكس  وام   المنعقد  الخامس للقانون المقارن  الدولي  التاكيد وليد في المؤشمر
الجبرائم االقتصبادية وشبعاشهبا ولبي       وذلب  لدراسبة    المقارن بجامعبة بباريس    الدراسات المقارنة في القانون

القبانون الجزائببي    مشببكلة الجبزاصات فببي    ولبي   حيب  ركببز فبي  ببذا المبؤشمر ألو  مببر       المجتمب  والفببرد 
المنعقد في   بتخصيص مؤشمر ا  قامأ الكلية الدولية للقانون المقارن بلكسمبر)  1959سنة   االقتصادي. وفي

وقبد    1959نبوفمبر وبام    16ألبي    13لدراسة موضو  القانون الجزائبي االقتصبادي باكملبد. ووبال        أبري 
   الثباني   وقد المبؤشمر البدولي    1960وفي وام   للقانون االقتصادي في األرجنتين  األو    الدولي  المؤشمر
بالجرائم  ما يسمي  لبح  موضو   للقانون الجزائي   اللكسمبورجي بالتعاون م  االشحاد البلجيكي   بباريس

  1966سبنة   فبي نفبس العبام. و فبي      استراسببور)   مبؤشمر   انعقاد  بعد  ذل  مباشر   حي  جاص  االقتصادية
  فبي القبا ر     للدفا  االجتماوي ضد الجريمة الحلقبة األولبى الومالهبا     العربية  الدولية  وصصأ المنظمة

موضبو  الجببرائم    كبان  1968لموضبو  وسبائ  الببدفا  االجتمباوي ضبد الجببرائم االقتصبادية. ووبال  وببام        
  شتعلبق   الفرنسبية اإليطاليبة    الحلقبة  تنبذاك وكانبأ    للسوق األوروبية المشبتركة   محور للنقاش  االقتصادية

والمدنية. كما أن   العامة ومصلحة المسا مين في الشركات التجارية  الجنائية للمصلحة  بموضو  الحماية
المنشات و كبار   لمديري  المسئولية الجزائية  دراسة مهمة حو   1969وام   ببلجكيا وصصأ  جامعة لييج
الحلقبة الفرنسبية     و إقبرار    اليودوسبالفية العاشبر     إقرار الحلقة الفرنسية شم  نفس العام  ووال   موظفيها

العامة   مجا  الخدمات  الجزائية في  اإلدارية والمسئولية  المجرية البريطانية المتعلقة باالقتصاد والجرائم
 والمنشات... نم شواب  اال تمام بعد ذل  بمختلف جوانا  ذا القانون. 

إلى أن بعض الفقهاص يستعملون مصطل، القانون الجزائي لألوما  إذ يعتبرون  ذا األوير   شجدر اإلشار  7
جامعا  للجرائم التي شدو  في إطار القانون ال ريبي، والقانون االقتصادي وقانون العم ، والتعمير والبيئبة  

 بانظر في ذل  مثال := 
- Defossez (M), le victime collecties en droit pénal des affaires, thèse, lille 1978, P.17. Delmas Marty (M), Droit 
pénal des affaires, éd. Themse. 1990. L'introduction). 

حسةو  أحنةد   ويقوم القانون الجزائي لألوما  ولى معيبارين  مبا المؤسسبة وببفة الفاوب  بانظبر فبي ذلب          
قا  بين القانون الجنائي لألوما  وما يسمى بجرائم وما بعد ا . أي أن  ناك شطاب 18، مرج  سابق، ،الاود 

طاب  اقتصادي أو مالي أو شجاري أو مهني، يرشكبها  جزائية ذاتالياقات البي اص و ي المخالفات لنصو، 
، عبة   السة اج  أشخا، ذوو مكانة اجتماوية، في معرل ممارستهم لنشباطهم المهنبيال. بانظبر فبي ذلب :      
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 وتور واس .

حبببدمد ميبببدان الجريمبببعة     االتاةةةا  الفةةةيع  ةةة  تع يةةةج القةةةان ن الاناةةةة  االبتصةةةا      
يببربط القببانون الجزائببي االقتصببادي بالقببانون المتعلببق     إذ االقتصاديببعة فببي مجبباالت محصببور    

 النوا سةةة واأل ةةعار 
 1ب

الببذي وببرل   (Jean Pradel)ورائببد  ببذا الببرأي الفقيببعد جببان بببرادا       

ريمببة االقتصاديببعة بكونهببا شلبب  المتصببلة البالسببوق والمبببادالت التجاريببعة سببواص كانببأ  ببذه       الج
المبادالت شجم  بين منتج ومو   أو بين مبو   ومسبتهل  وسبواص كانبأ  بذه المببادالت شتعلبق        

بمنتو) أو ودمةال
 2ب

فقبد حصبر  بذا التعريبف مجبا  الجريمبعة االقتصاديبعة بعمليبعة المببادالت          . 
 ق. في إطار السو

فالجريمة االقتصادية  ي ك  فعب  أو امتنبا  يخبالف قواوبد المنافسبة وشحديبد األسبعار.         

إال أن  بذا التعريبف البذي يبربط ببين القببانون الجزائبي االقتصبادي وقبانون المنافسبة واألسببعار           

والتونسبي لسببنة   1945راجب  لمبا كببان يعتمبده بعبض المشببروين، كالمشبروين الفرنسبي لسببنة        

القببانون المتعلببق بتنظببيم المنافسببة واألسببعار بانببد القببانون الالمتعلببق بزجببر        فببي شسببمية   1970

المخالفبات فببي الميببدان االقتصباديال إال أن كببال المشببروين قبد ألغيببا  ببذا القبانون بفرنسببا سببنة         

  وووضاه بقانون يحمب  شسبمية جديبد  و بي قبانون المنافسبة واألسبعار،        1991وشونس  1986

ف المشبببر  سبببقطأ، إذ أن المشببر  نفسبببد قبببد رأى شجببباو     أي أن الحجببة المسبببتمد  مبببن موقبب   

القببانون الجزائببي االقتصببادي لميببدان المنافسببة واألسببعار و ببو مببا دفبب  بببالبعض إلببى اوتمبباد         
مبببن القواوبببد  ا نطلقبببالسبببابق م شجببباو  التعريبببف  فقبببد   J. LARGUIERالفقيبببد ف معبببايير أوبببرى. 

مبالي حتبى ولبو     أيبعد القبعانون رأس  القانونيعة المنظمعة للمباد  االقتصبادية والتبي ششبك  حسبا ر     

كببان يقيببد حريببعة رأس المببا  فهببو يهببم أساسببا رجببع  المببا ال     
 3ب

الجريمببعة االقتصاديببعة  أي أن . 

 حسا  ذا التعريف شرشبط برأس الما . 

شبهد مسبباند  مبن وديببد الشبراح والفقهبعاص وشعببددت شبعبا لببذل         فقبد   االتاةا  الن  ةة  أمبا  

 :VRIJالشقيةا  ة االقتصاديعة وفي  بذا اإلطبار جباص شعريبف     المحاوالت الفقهيعة لتعريف الجريمع

الالجريمببعة اإلقتصاديبببعة  بببي الجريمبببعة الموجمهبببة ضببد إدار  االقتصببباد المتمثلبببة فبببي القبببانون       

االقتصبادي والسياسبة االقتصاديبعة التبي شبرشبط بالنظببام العبام االقتصباديال       
 4ب

كمبا ذ با بعببض    

                                                                                                                                                                     
إال أن  . 101. ،1977يونيو  2مجلة الحقوق والشريعة، السنة األولى العدد  جرائم أبحاب الياقات البي اص،

شجاو  الجريمة االقتصادية لهذين المعيارين دفعنا إلى اوتماد مصطل، القانون الجنائي االقتصادي، فالجريمة 
 االقتصادية يمكن أن شرشكا وار) أي إطار منظم، كما أنهبا يمكبن أن شرشكبا مبن طبرف ديبر فئبة رجبا         
األوما . و ناك من يرى أند إذا كان مصطل، القانون األوما ال يفترل فيد أنبد يثبار فبي مجتمعبات بلغبأ      
درجة معينة من التقدم والتطور االقتصادي، شنعكس في ششاب  وشعدد وشعقد العالقات االقتصادية أو ضخامة 

يثار في ك  المجتمعات بغبض   القوى الفاولة في اقتصادياشها،  فان مصطل، الالقانون االقتصاديال يمكن أن
النظر ون درجة شطور ا، وبغض النظر أي ا  ون كيفية شنظيمها لنشاطها االقتصادي، ألند مرشبط بعالقة 

)القان ن    خدمة طبيعية  ي والقة القانون باالقتصاد، و ي والقة شعاون بين فروين للعلوم االجتماوية، 
فالقانون يكون في ودمة االقتصاد وندما يصح، القصور الذي  االبتصا (  و)االبتصا     خدمة القان ن(.

يعتري النظريات االقتصادية؛ فحرية المنافسة مثال  شتطلا شنظيما  قانونيا  وإال كانأ النتيجة الحتمية وجبود  
مراكز احتكارية وبالتالي انتكاس المنافسة الحر . واالقتصاد يكون في ودمة القانون وندما يساود ولى الفهم 
الواوي لألنظمة القانونية وبيان حقيقتها، وإي اح ما يحدن لها من شغيير وشحوير في التطبيق قد يص  إلى 
درجة إفرادها من محتوا ا ردم بقاص نصها وإطار ا الخارجي الذي يبدو وكاند نابأ مستقر. بانظر في ذل : 

ئ والقواود العامة، المركبز القبومي   المباد -1)محمد الجيالني الدوري األ  ري، قانون النشار االقتصادي 
  .15ع  9. ،1997للبحون والدراسات العلمية، ليبيا، الطبعة األولى 

1   PRADEL(J), le droit pénal économique, éd. Dalloz 1990, P.3. 

2 PRADEL(J) op. cit . p.4. 
(3)

LARGUIER(J) : Droit pénal des affaires. Paris 1970 p.12  .   
(4) VRIJ : Le Droit pénal économique : RIDP n° 3 1953 p. 726. 
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ونهبا الجريمبعة التبي شسبتهدف القواوبد المخصصبة       الفقهاص إلى شعريف الجريمبعة االقتصاديبعة بك  

مباشببر  لحمايببة المصببال، االقتصاديببعة للبببالد انطالقببا مببن حمايببة السياسببة االقتصاديببعة التببي          
 شنتهجها الدولعة.

إيجبباد شعريببف    والجريمببعة االقتصاديببعة حبباول  ا فببي شعريببف  وسبب  تالدوببا  وومومببا فببانم  

نجاوبة وفاوليبعة السياسبة االقتصاديبعة وضبمان       انطالقا من مبنبى الجريمبعة المتمثب  فبي شحقيبق     

 . االقتصادياحترام مقت يات النظام العام 

فك  فع  إيجبابي كبان أو سبلبي اسبتهدف بالمخالفبة القواوبد القانونيبعة الموجهبعة لحمايبة          

السياسبة االقتصاديبعة سبواص فبي إطبار والقبات التعامب  االقتصبادي الناشبئة ببين األفبراد أو فببي            

امبب  االقتصببادي بببين الخببوا، والدولببة سببيكيف مببن دون شبب  ولببى أنببد جريمببعة      والقببات التع

االقتصبادي بعبد أن    القبانون الجزائبي  اقتصاديعة ويبقى التساؤ  مطروحا بالنسببة لحصبر مجبا     

   وق  حصر مجا  الجريمعة االقتصاديعة.

  القان ن الاناة  االبتصا     نا القان ن الة   يعةالا صة ر التاة يم والعقةا     فيعرف 

النرصصة لفنان عدل م اعاا ب اعد القةان ن االبتصةا    
 1ب

، أي االوتبداصات التبي شقب  ولبى     

النظبام االقتصببادي البذي قررشببد السياسبة االقتصببادية للدولبة     
 2ب

فهببو القبانون الببذي يعاقبا ولببى    

األفعا  التي شتعارل م  السياسة االقتصادية للدولة
  3ب

واوتمادا  ولبى مبا سببق، يمكبن شعريبف      
ة االقتصادية بانها الك  وم  أو امتنبا  يقب  بالمخالفبة للقواوبد المقبرر  لتنظبيم أو حمايبة        الجريم

…الالسياسة االقتصادية للدولة
  4ب

. 

بصببفة وامببة، كبب  مببا يتعلببق باشخبباذ القببرارات الخابببة        السيا ةةة االبتصةةا ية ويقصببد 
ادية واجتماويببة  باالوتيببار بببين الوسببائ  المختلفببة التببي يملكهببا المجتمبب  لتحقيببق أ ببداف اقتصبب      

معينببة، وبالبحببب  وبببن أف ببب  الطببرق الموببببلة لتحقيبببق  بببذه األ ببداف      
 5ب

فهبببي ويبببر السبببب   

والوسائ  التي يجا أن شتبعها السلطات العامة للوبو  إلى  دف معين أو داية محدد 
 6ب

. 

                                                                 
أو  من استعم  شعبير القانون االقتصادي معتبرا  الأن القانون االقتصادي واالجتماوي  Vrij  يطعتبر األستاذ 1

  و مجمووة النصو، التي شعبر بها ون إدار  االقتصاد من جانا الدولةال
 VRIJ ; le droit pénal économique,R.I.D.P,n3,1953,p726 
ولكن النظرية السائد  لدى وديد فقهاص الغرب شعتبر أن القانون االقتصادي ليس نظاما  قانونيا  جديدا  ب   و فن 

إذ  champaudقانوني ينب  من نظر  مجدد  للنظم التقليدية موضوود النشار االقتصادي، و ذا ما أكمده الفقيد 
روا  جديدا  من القانون، ولكند قاود  جديد  شتعاي  م  مجمووة القواوبد  اوتبر أن القانون االقتصادي ليس ف

 القانونية التقليدية.
CHAMPAUD ;Contribution à la définition du droit économique,Chr,Dalloz,  1967 ,p215 

 : المبببببادئ العامببببة فببببي الجببببرائم االقتصببببادية، مجلببببة المحامببببا . العببببدد األو  السببببنة    علةةةة  موصةةةة ر   2
: شرح قانون العقوبات االقتصادية في جرائم آماة عثنان. وانظر في ذل  أي ا : 25. ،1965ع سبتمبر    46

 .30. ،1983التموين، دار النه ة العربيةع القا ر  
. 1987: شرح قانون العقوبات االقتصادي، في التشري  السوري والمقارن، جامعبة دمشبق   عب   الس اج  3

،14. 
  البذي لبم يبر النبور. ولقبد شبنببى      1967مبن مشبرو  ق.  المصبري ب    150فبي المباد    و بذا التعريبف ورد     4

، فكر  الجريمبة االقتصبادية، الحلقبة العربيبة األولبى      جناة العطيش م مون  ذا التعريف ود  فقهاص منهم: 
ح وما بعد ا. وبود السرا)، شر 47للدفا  االجتماوي، مجمووة األوما . دار النشر للجامعات المصرية. ،

، جرائم األمن االقتصادي ع دمشق، الطبعة األولى عبد ال ها   درا. 14ق.  االقتصادي، مرج  سابق. ،
  ع دمشق  10ع   1. وبد النابر سنان، موسووة جرائم األمن االقتصادي، الجزص األو  بالمواد 20. ،1998
، الجرائم ب   الس اجع. وانظر في بعوبة وض  شعريف الجام  مان ال للجريمة االقتصادية، 35. ،1998

االقتصادية وموقف قانون العقوبات االشحادي لدولة اإلمارات العربية المتحد ، مجلة األمن والقبانون، دببي،   
 وما بعد ا. 211. ،1994، يوليو 2، العدد2السنة

ع : معجم المصطلحات االقتصادية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القبا ر     أحند  ك   دو   5
 .227، رقم83. ،1985بيروت 

 .9: شاريي الفكر االقتصادي، دار نه ة مصر بد.ت . ،لبيب شقي   6
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فهي إذن الوجد االقتصادي للسياسة الحكومية ببالمعنى الواسب  و بي التبدو  الحكبومي      

قتصببادية بقصبد الوببو  إلببى  بذه األ بداف     فبي الشبؤون اال  
 1ب

. والسياسببة االقتصبادية شرسببمها   
الدولببة بقببوانين أو مراسببيم أو قببرارات، كالتشببريعات المتعلقببة بببالتخطيط والتمببوين والتصببني        

والتامين والتجار  والبيئة ودير ا
 2ب

. 

د حاليبا   وشختلف  بذه السياسبة بباوتالف النظبام االقتصبادي البذي شتبعبد، حيب  يسبود الفقب          
ن ةال عةال   ببين   Carbonnierالتقسيم الذائ  للنظام العام االقتصادي الذي قا  بد العميد كاربونيد 

ابتصا   حناة  ون ال عال ابتصا   ت جيل 
 3ب

 . 

فالدولبة إمببا أن شنببتهج سياسببة اقتصببادية شوجيهيبة أو أن شنببتهج سياسببة اقتصببادية حمائيببة       
لبد شبانير ولبى نظرشهبا للقبانون الجزائبي االقتصبادي، إال        وفي الحالتين كلتيهما فان ذل  سيكون 

دون ااوبر   نالمنهجبي أند أبب، من الصعا اليوم التسبليم بوجبود سياسبة اقتصبادية شعتمبد أحبد       
شهبدف إلبى    ةرتلطة الغالب ه  الدما  ةيا التة جليا  ة  إطةار  يا ةة ابتصةا ية م      حي  أبب، 

 حماية اقتصاد الدولة.

    :االبتصاـ  يا ة الت جيا  1

وقد ظهرت  ذه السياسة وابة إنر الحرب العالمية الثانية نتيجبة مبا ولفتبد شلب  الحبرب      
مبن دمبار وفوضبى وأ مبات ممبا اسبتوجا شبدو  الدولبة بغيبة شنظبيم العالقبات االقتصبادية بببين             
األفراد وحماية المصال، االقتصادية وذلب  بف ب  قبوانين التسبعير واالسبتهالك وشنظبيم السبوق        

لةواليد العام
 4ب

. و ذا التدو  المتزايد من طرف الدولبة فبي شنظبيم العالقبات االقتصبادية شبعتبد       
الدولةة  ة  هة ا الو ةال ال تقة ة  قة  مةا ال ياةب         بال برور  إجبراصات جزائيبة مقابلبة. حيب  أن      

  علا وإننا ك لك ما ياب  علا.

 ـ السيا ة االبتصا ية القناةية:  2

بتصةةةا ية و يةةةا ال تتصةةةدى الدولةةةة لل ةةة اه     ن ةةةال الام كنيةةةة أو الق يةةةة اال   بببو  وأ

االبتصا ية    تت كلا تقدث أن هةا الطبيعة  وال تتةدخ   ة  الوشةاط االبتصةا   لإ ة ا  إال إذا        

لادوا إلى أ اليب مصطوعة لتق ي  النا ى العا   للق ا ث االبتصا ية
 5ب

. 

رل قواوببد  ولببى أن  ببذه السياسببة وإن كانببأ ال شتطلببا مببن الدولببة شببدوال  مباشببرا  لفبب       

اقتصبادية معينببة فانهببا شسببتوجا منهببا التببدو  لحمايببة الحريببة االقتصببادية ذاشهببا بمببا يسببتوجا       
 إبدار قواود لحماية قواود المنافسة داو  السوق.

                                                                 
: المسؤولية الجنائية ون الجرائم االقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصور ، طبعة عبد ال مو  ملد   1

1976،  ،84. 
: الجرائم مقن   مقن   مصطشى. و9: شرح قانون العقوبات االقتصادي، مرج  سابق. ،عب   الس اج  2

. وبالنسبة إلبى شبونس مبثال  يمكبن     14. ،1979  2. األحكام العامة واإلجراصات الجنائية، ر1االقتصادية، )
شحديد السياسة االقتصادية للدولة من وال  الرجو  إلى مخططبات التنميبة والتقبارير العامبة السبنوية حبو        

شخصص واد  فقر  للسياسات االقتصبادية والماليبة ششبتم  ولبى وبد       الميزان االقتصادي واالجتماوي التي 
محاور مث : سياسة األسعار والتجبار  الداوليبة، السياسبة الماليبة بشنشبيط السبوق الماليبة، سياسبة الصبرف،          
البنبوك، التبامين، الخوبصبة، الجبايبة، التجبار  الخارجيببة، المنافسبة . والتبي شنشبر فبي القسبم المخصببص            

 س النواب من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.لمداوالت مجل
Carbonnier(J), les obligations, 20émeب3

 éd, paris,1996. L'introduction. 
 .21، ،1974: القوانين الجزائية واالقتصاد، م.ق.ت. ديسمبر اللا   مقش ظ  4
 .8، مرج  سابق، ،مقن   مقن   مصطشى  5
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فالفرق بين النظبامين فبي طبيعبة األفعبا  المجرمبة وفبي شبد  التجبريم ولبيس فبي وجبود            

القانون الجزائي االقتصادي أو ودمد
 1ب

. 

معروف أن السياسة االقتصادية اللبنانيبة شنتمبي البى التوجبد الليبرالبي و شوببف       و من ال

د بببا منبببذ أواوبببر األربعينبببات وبدايبببة    ااوتموقببب    السياسبببة شحريبببر اقتصبببادي جبببذري  بكونهبببا ال

شمَيبزت منبذ بدايبة وهببد االسبتقال  بانفتاحهبا ولبى المبببادالت        و الخمسبينات مبن القبرن الماضببي    

ودوليبا ، فبي شحريبر اقتصباده وأسبواقد       إقليميبا وكبان لبنبان سبباقا ،     ،ةالخارجية، المالية والتجاريب 

التجارية والمالية من القيود المعرقلة لحريبة شنَقب  الرسبامي  والسبل  التبي كانبأ سبائد  فبي شلب           

الحقببة الزمنيببة، لببيس فقببط فببي المنطقببة العربيببة والعبالم النببامي، إنمببا أي ببا  فببي معظببم الببدو          

 الصناوية.   

دولة شعتمد نظام الصرف العبائم لسبعر وملتبد شجباه العمبالت األوبرى وذلب          و كان أو 
بالردم من أن النظام السائد والميا  كان مبنيا  ولى السعر الثابأ للعمالت
 2ب

لكن لبنان لم يببرم  . 

  وال إلببى  GATTالجبباتب  اشفاقيببةوببال   ببذه السببنوات اشفاقببات شجاريببة  امببة و لببم ين ببم إلببى        
تركة أو مجلبس الوحببد  االقتصببادية العربيبة، كمببا لببم يلجبا إلببى شسببهيالت       السبوق العربيببة المشبب  

فقببد كببان    ،بببندوق النقببد الببدولي أو إلببى أي نببو  مببن أنببوا  القببرول الخارجيببة أو الداوليببة       
المنطقببة، بب  العبالم، انفتاحبا  ولبى المببادالت الخارجيببة        إقتصبادات االقتصباد اللبنباني مبن أكثبر     
قيد التشريعات االقتصبادية اللبنانيبة قبدوم أو وبرو) الرسبامي  والسبل        السلعية أو المالية ، ولم ش

إاَل في حاالت استثنائية بشراص العقارات مثال  ، كما لم شمَيبز التشبريعات ببين األجنببي واللبنباني      
فبي مجبا  النشبباطات االقتصبادية، كمببا كبان معمببوال  ببد فبي كثيببر مبن دو  العببالم النبامي وفببي            

الحمايبة الجمركيبة، فقببد كانبأ قائمببة فبي بعبض المجبباالت المعبدود  حيبب          أمببا  ،البدو  العربيبة  

                                                                 
ولة التخطيط المركزي في ا تمامها بالنشار االقتصادي، ولكن االوتالف إذ ال شختلف دولة السوق ون د  1

يرج  إلى طبيعة الدور ومداه، فدولبة التخطبيط المركبزي شعببر وبن ا تمامهبا ببالنواحي االقتصبادية بالقيبام          
مباشر  بهذا النشار من وال  ما شصدره من أوامر وقرارات متعلقة باإلنتبا) واالسبتثمار والتو يب  وشحديبد     
األسعار. فهذه دولة أوامر، شباشر النشار االقتصادي مباشر  ون طريق ومالها وموظفيها فيما شصدره إليهم 
من أوامر في شك  وطة وامة ووطبط شفصبيلية. أمبا دولبة السبوق فانهبا وإن لبم شكبن أقب  ا تمامبا  بالنشبار            

شرووات من القطا  الخا،، و ي م  االقتصادي فانها ال شباشر  ذا النشار مباشر  وإنما شتركد لألفراد والم
ذل  ال شترك األمور دون ضابط أو رابط، وإنما ش   القواود وال وابط التي يتم مبن واللهبا  بذا النشبار،     

: دور الدولة في االقتصاد، دار الشروق حا ل البباو فالسوق ليسأ فوضى، وإنما  ي احترام لقواود اللعبة ب
  .100و، 67. ،1998ع القا ر ، طبعة أولى 

 مبن القبرن الماضبي       يمنأ المدرسة الليبرالية ولى رسم السياسات االقتصادية طوا  وقبد الخمسبينيات  2
وورف االقتصاد اللبناني فتر  ا د ار  امبة، واسبتفاد مبن حالبة االضبطراب االقليمبي التبي أَدت إلبى قبدوم          

لعاملبة الرويصبة وأببحاب الكفباصات     الرسامي  بمبالغ ضخمة إلى المصارف اللبنانية ، وكبذل  قبدوم اليبد ا   
والصناويين ورجا  األوما  والما  من جنسيات وربية مختلفة إلى لبنان للعم  فيد. وظهرت فوائد السياسة 

مفتوح في ودمبة المحبيط اإلقليمبي. ديبر أن الفتبر       القتصاد االن بور  اذ األالليبرالية المتبعة وشرسي في 
اية الستينيات لم شقب  االستمرار في سياسات اقتصادية شتجا   مقت يات الشهابية في نهاية الخمسينيات وبد

التنمية المحلية، وابة في المجا  االجتماوي لتامين شعاد  الفر، بين المواطنين وبين المناطق المختلفبة  
والمالية العديد من اإلبالحات الهامة لتحدي  أجهز  الدولة االقتصادية بللبالد. لذل  قام الرئيس فؤاد شهاب 

واالجتماويبة ، ردبم معارضبة بعبض الفعاليبات االقتصبادية والماليبة فبي الببالد التبي كانبأ شبرى اشجا ببات             
 Louisاشتراكية وطير  في السياسة االقتصادية للرئيس شهاب ومستشاريد، ومن بينهم األب لويس لوبريد ب

Lebretرئيس مؤسسة ارفد ب  Irfedار اجتماوي وطائفي كبير في لبنان في   الذي كان قد حذر من احتما  انفج
حا  ودم استدراك الفوارق االجتماوية ال خمة والمتزايد  بين اللبنانيين و بين المناطق اللبنانية المختلفة. لكن 

في لبنان، إنما كان  دف اإلبالحات  أشرسخقد اإلبالحات الشهابية لم شمس بمبادئ الليبرالية التي كانأ 
ادية اللبنانية ، و ياد  كفاص  ووام  اإلنتا) ، وشطوير البنى األساسية التحتية في ك  مناطق شقوية البنية االقتص
اإلبالحات دفعا  قويا  إلى االقتصاد اللبناني الذي دو  في مسار إنمائي جديد شغلا ولى  ذه لبنان وقد أوطأ 

مركبزا  ماليبا  وشجاريبا  رئيسبيا  فبي       1975األنر السلبي لسلسلة من األ مات المتتالية واستمر لبنبان حتبى وبام    
نقاببة وببراص المحاسببة     -، االقتصاد اللبناني وشحرير المببادالت إقليميبا  ودوليبا    ج رج ب لالمنطقة. أنظر: د.

و  18المجا ين في لبنان، المؤشمر العلمي الدولي التاس  الالتحديات المهنية في إطار النظام العالمي الجديبدال. 
 . مقا  منشور ولى موق  الكاشا االلكتروني:2001ششرين األو   19

http://georgescorm.com/ar/articles/articledetail/article16.shtml 
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يتواجد في لبنان بناوات  امة بمث  النسيج ، وإنما كانأ التعرفبة الجمركيبة بصبور  إجماليبة     
 معتدلة للغاية.  

فاالقتصاد اللبناني كان نموذجا لالقتصاد الحر المنفت، ولى التجار  الدوليبة انفتاحبا  شببد    
و وا  من أي نو  من القيبود ولبى حركبة الرسبامي  بكب  أنواوهبا، مبن وإلبى لبنبان.          كام  ، و 

وفبي نفبس الوقببأ كانبأ الليبراليببة اللبنانيبة قببد أبببحأ أكثببر قببوال  واوتببداال  بعبد اإلبببالحات           
أمبا   الشهابية التي أمنمأ متانة كبير  القتصاد الببالد وقبدر  ببمود ولبى األ مبات والصبعوبات.      

بنان وفقدان القدر  التنافسية لالقتصباد اللبنباني مبن جبراص الحبرب والتطبورات       بعد الحرب في ل
العمالقة في المنطقة من جهة، واشتداد المنافسة اقليميا  ودوليا  من جهبة أوبرى. فقبد أقبب  لبنبان      
ولببى شوقَيبب  سلسببلة مببن االشفاقببات التجاريببة الثنائيببة، وابببة مبب  الببدو  العربيببة، وان ببَم إلببى         

الن ببمام إلببى منطقببة   وومبب  ولببى ا ، 1997  الحببر  العربيببة التببي أنشببئأ وببام    منطقببة التجببار 
التجبببار  الحبببر  للبحبببر المتوسبببط، و بببو يسبببتعد أي بببا  إلبببى االن بببمام إلبببى منظمبببة التجبببار           

.العالمية
 1ب

 

و فبي نفببس االشجبباه فقببد شبنبأ المملكببة األردنيببة منببذ ومسبينيات القببرن الماضببي النظببام        
جملبة مبن التشبريعات االقتصبادية مثب : قبانون البنبوك وقبانون          االقتصادي الحر، الذي ش ببطد 

الجمبارك وقببانون الشبركات وقببانون أومبا  الصببرافة و قبانون التجببار  و قبد ش ببمنأ جميعهببا         

المتعلببق بببالجرائم االقتصببادية،  11بببدر القببانون وببدد   1993أحكامببا جزائيببة، و فببي سببنة   
 2ب

 
و الببذي يعببالج معظببم جوانببا     2003ة لسببن  40والببذي وببول ال حقببا بالقببانون المؤقببأ رقببم      

الجرائم االقتصادية الموضووية والشبكلية و سبروان مبا شبم شعبدي   بذا القبانون وببدر كقبانون          

.1/6/2004بتاريي  2004لسنة  20دائم شحأ رقم 
 3ب

 

و يبدو مستغربا أن يق  ابدار قبانون وبا، ببالجرائم االقتصبادية فبي بلبد اقتصباد حبر،         
ن  ببو مببن سببمات الببدو  ذات التوجببد االشببتراكي أو ولببى األقبب  ذات       فهببذا النببو  مببن القببواني   

السياسبة المختلطبة، والتبي يبببدو النظبام االقتصبادي األردنبي اقببرب إليهبا لسبببين ولبى األقبب  و           
وجبببود  ببببذا القببببانون الخببببا، بببببالجرائم االقتصببببادية، و كثببببر  النصببببو، المنظمببببة للحيببببا       

االقتصادية
 4ب

 . 

                                                                 
ج ج  و أنظر بصفة وامة حو  الجرائم االقتصادية في القانون اللبناني:  ، المقا  السابق.ج رج ب ل  د.1

لبنبان،   –المؤسسة الحديثة للكتاب، طبرابلس  ، مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية، ي  ج طعنة
بيبروت،   -، الجريمة االقتصادية في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقيبة ملقم مارون ك ل. و 2005
بيبروت، الطبعبة    -، قبانون العقوببات االقتصبادية، منشبورات الحلببي الحقوقيبة      غسةان ر ةاح  . و 1999طبعة 
 . 2004الثانية،

المساود ، المسؤولية الجزائية وبن الجبرائم االقتصبادية، دراسبة مقارنبة، دار الثقافبة        يعأن ر مقند صد  2
 .111-110. ،2007، الطبعة األولى، األردن –للنشر والتو ي ، ومان 

 .93، المرج  السابق، ،أن ر مقند صديع النساعدا  3
 2004أورده قانون  المشر  األردني و شبناه   و و ما يثبتد أي ا التعريف الموس  للجريمة االقتصادية الذي4

 ذا القانون او  أحكامششم  الجريمة االقتصادية اي جريمة شسري وليها  -: أ3والقوانين السابق لد و و: الماد 
او أي جريمة شلحق ال رر بالمركز االقتصادي  اي جريمة نص قانون وا، ولى اوتبار ا جريمة اقتصادية

الماليبة   األوراقاو السبندات او   األسبهم االقتصباد البوطني او العملبة الوطنيبة او     للمملكبة ، او بالثقبة العامبة ب   
 المتداولة او اذا كان محلها الما  العام.

العامة  باألموا من قانون العقوبات اذا كانأ شتعلق  أدناهشعتبر الجرائم المنصو، وليها في المواد المبينة  -ب
 جرائم

 -منصو، وليها في ذل  القانون:اقتصادية وشطبق وليها العقوبات ال
  .134  وب133المادشين ب ألحكامجرائم المتعهدين والفا   -1
  .153  وب152المادشين ب ألحكامجرائم الني  من مكانة الدولة المالية والفا   -2
  .456الماد  ب ألحكامالمياه العمومية والفا  إنشاصاتجرائم شخريا  -3
ليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا شوافرت وشعتبر الجرائم المنصو، و   -)

 -المنصو، وليها في الفقر  بأ  من  ذه الماد : فيها الشرور
الى  368المواد ب  ألحكامجرائم الحريق وطرق النق  والموابالت والغ  والتي ششك  وطرا شامال والفا  -1

  .388الى 386  و ب382
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 رتلطة: ـ السيا ة االبتصا ية الن 3

إن التفرقة بين النظام العام االقتصادي للحماية والنظام العام االقتصادي للتوجيبد فقبدت   
كثيرا  من أ ميتها في الوقأ الحالي، إذ لوحظ أن النظبام االقتصبادي للحمايبة نفسبد أوبذ يتحبور       

ولى الردم من طبيعتد المحافظبة التبي شتميبز بمقاومبة الحركبة     
 1ب

سبة  . ممبا أدى إلبى ظهبور سيا   

اقتصادية مختلطة شجم  بين النظامين
  2ب

لكب  مبن   و و ما نجده مكرسا  في السياسبة االقتصبادية   
 شونس ومصر وسورية.دو  الخليج العربي و 

جمي  دو  الخليج العربي شعتمد سياسة اقتصادية ليبرالية متوا نبة قائمبة ولبى االنفتباح     ف

متفاوشببة  مبب  مراوببا  متطلبببات العدالببة االجتماويببة وان كبببان بنسببا      
 3ب

. وابببة وأنهببا جميعبببا   

                                                                                                                                                                     
استعما  السلطة  والفا   وإساص م المخلة بواجبات الوظيفة ب الرشو  واالوتالس و استثمار الوظيفة الجرائ  -2

  .183  وب182  وب177الى 170المواد بألحكام 
  .259الى  239المواد ب ألحكامالجرائم المتعلقة بالثقة العامة ب شزييف النقود والمسكوكات والطواب   والفا   -3
  .265الى  260المواد ب ألحكاموالفا   جرائم التزوير -4
  .422  وب417  وب407الى  399المواد ب ألحكاماالئتمان والفا   وإساص جرائم السرقة واالحتيا   -5
  435  وب433المواد ب ألحكاموالفا   واإلفالسجرائم الغ  في نو  الب اوة والم اربات دير المشرووة  -6
   440  وب439 وب438  وب436وب
 .101ع  100، مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   1
حي  أند إذا كان من الصعا ع أو حتى من المحا  ع أن يقوم نظام اقتصادي حدي  ولى المركزية المطلقة بال   2

 ام  أو دور لحرية األفراد والمشرووات، فاند ال يق  بعوبة أن يقوم نظام اقتصادي ولى الالمركزية الكاملة 
فرل سطوشها ولى الجمي . ولذل  فان الحدي  ون النظم المركزية والنظم الالمركزية  و ودون سلطة وليا ش

حدي  ون االشجاه الغالا، ففي ك  النظم الحديثة شتكاشف ونابر من المركزية والالمركزية معا  أو شتعاي  
طة، ويكون ولى ونابر من السلطة والسوق بدرجات متفاوشة. ويكون النظام مركزيا  إذا شغلبأ ونابر السل

العكس ال مركزيا  إذا شغلبأ ونابر السوق ومبادرات األفراد والمشرووات بانظر في ذل : حا م الببالوي: 
  .67دور الدولة في االقتصاد، مرج  سابق. ،

   فقد ورد في دساشير دو  الخليج العربي ما يلي:3
لدولبة حريبة النشبار االقتصبادي ولبى أسباس        : شكفب  ا 2004من الدستور الدائم لدولة قطبر ب  28الماد  رقم  -

العدالة االجتماوية والتعاون المتوا ن بين النشار العام والخا، ، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماوية ، 
و ياد  االنتا) ، وشحقيق الرواص للمواطنين ، ورف  مستوى معيشتهم وشوفير فر، العم  لهم ، وفقا ألحكام 

 القانون .
 : االقتصاد الوطني أساسد العدالة االجتماوية، وقوامبد التعباون   1962من الدستور الكويتي ب 20رقم الماد   -

العاد  بين النشار العام والنشار الخا،، و دفبد شحقيبق التنميبة االقتصبادية و يباد  االنتبا) ورفب  مسبتوى         
 المعيشة وشحقيق الرواص للمواطنين، وذل  في حدود القانون.

 :االقتصاد الوطني أساسد العدالة االجتماوية 1971من دستور دولة اإلمارات العربية المتحد  ب 24الماد  رقم  -
وقوامة التعاون الصادق بين النشار العام والنشار الخا،، و دفد شحقيق التنمية االقتصادية و ياد  اإلنتبا)  

 الشحاد التعاون واالدوار.ورف  مستوى المعيشة وشحقيق الرواص للمواطنين في حدود القانون. ويشج  ا
  :المبادئ االقتصادية:96/  101  من النظام األساسي لسلطنة ومانب 11الماد  ب  -
االقعتصاد الوطني أساسد العدالة ومبادىص االقعتصاد الحر، وقوامعد التعاون البناص المثمعر بين النشار الععام  -

ة واالجتماويبة بمبا يبعؤدي إلبى  يبعاد  اإلنتبا) ورفب         والنشار الخبا،، و دفبعد شحقيبق التعنميبعة االقعتصاديبع     
 مستعوى المعيشعة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. 

حعرية النشعار االقعتصادي مكفولة في حدود القانون والصال، العام وبما ي من السالمة لالقتصاد الوطني.  -
 الئتمان . وششجع  الدولة االدوار وششرف ولى شنظيم ا

: يتم شحقيق التنميبة  م 1992 ع/ 1412ب : من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية22الماد  ب -
وفق وطة ولمية وادلة. وقد حددت دايات السيعاسة االقِتصعادية حسا الماد  األولى  واالجتماوية االقتصادية

شقوم السياسة االقِتصادية بما يلي:ال   ع17/5/1420بتاريي:  111 نظام المجِلس االقِتصادي األولى الرقعم: أ /من 
للمملكة ولى نوابأ الرواية االجِتماوية الشاِملة ومفهبوم االقِتصباد الحطبر واألسبواق المحفتوحبة للمبا  والِسبل         

لى القيم أمن ورفا ية وا ِد ار المطجتم  م  المطحافظة و والخدمات والمطنتجات من أج  شحقيق الغايات ااشية:
نمبو االقِتصباد البوطني بِصبفة     / اإلسالمية والبيئة والثروات الطبيعية بشك  يوا ن بين الحاضر والمطستقب .

شوفير فطر، العم  / استقرار في األسعار./ مطنتِظمة وبمطستوى مطالئم بحي  شتحقق  ياد  حقيقية في دو  الفرد.
/ ضبط الديةن العام والسيطر  وليد في حدود تِمنة ومقبولة./ المطنِتج، وشوظيف أمث  للِقوى البشرية وششغيلطها.

شنويب  القاِوبد  االقِتصبادية و يباد  مصباِدر اإليبراد       / شاكيد التو ي  العاد  للدو  وفطر، االسبِتثمار والعمب .  
حركة  ياد  دو  الدولة وربِطد ب/ شنمية المطدورات وشطوير أووية ادوارية وقنوات اسِتثمارية سليمة./ العام.

 ياد  اسِتثمار / ونمو االقِتصاد الوطني بما يطمِكنطها من أداص مسؤولياِشها نحو التنمية الوطنية والرواية الشاِملة.
رؤوس األموا  والمطدورات المحلية في االقِتصاد الوطني بالسطب  الفَعالة، ودوم برنامج الحطكومة للتخصيص، 

د  مطشاركة الِقطا  األ لي وشوسي  مطسا مِتد في االقِتصاد الوطني  يا/ وشطوير برنامج التوا طن االقِتصادي.
شعزيز مقِدر  االقِتصاد الوطني / وفاوليِتد في المسير  التنموية، والمطشاركة في برنامج الحطكومة للتخصيص.

 ولى التفاوط  بمطرونة وكفاص  م  المطتغيرات االقِتصادية الدولية.
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أو اص في منظمة التجار  العالمية
 1ب

. 

، بو بي السبنة التبي شبم     1961شهدت السياسة االقتصادية التونسية اوتبارا  من سبنة  كما 
فيهبا اشببا  سياسبة التخطبيط كوسبيلة للتنميبة االقتصبادية  شجبارب متعبدد . فقبد شميبزت العشببرية            

االشتراكية فبي اإلنتبا) فبي حبين طغبى الطباب  الليبرالبي الموجبد          األولى للتنمية بمحاولة شركيز
ولبى العشبرية الثانيبة، واشجهبأ العشبرية الثالثبة، بعببد بعبض التبردد نحبو ليبراليبة مركبز  ولببى             

انسحاب الدولة في إطار برنبامج شعبديلي  
  2ب

 باوتببار  ،اان  بو سياسبة اقتصباد السبوق     معتمبد وال
 .1995منذ سنة  لميةفي منظمة التجار  العا او و شونس
 فالقوانين التي شبنظم الحيبا  االقتصبادية فبي شبونس اليبوم يمكبن القبو  بانهبا ببدرت وبال                   

 وإن ش بمنأ بقايبا  القواوبد الحاليبة    ، لكبن الفترات الثالن السابقة التي مر بها االقتصاد التونسي
متطلببات السياسبة   ي شراوبي  ، إال أن الغالا المسيطر  و القواود التمخلفات السياسة التوجيهية

الحمائيببة وابببة بعببد سلسببلة القببوانين التبببي بببدرت مببؤورا  والتنقيحببات التببي أدولببأ ولبببى            

القوانين القديمة
 3ب

. 

ونسببتطي  القببو  إن السياسببة االقتصببادية المصببرية ال شختلببف فببي وطوطهببا العري ببة       

وبن نظيرشهببا التونسببية، فبانر االسببتقال    
 4ب

جديببدا ، باالشببتراكية   اوتنقببأ مصببر مبذ با  اقتصبباديا   

العربيببة أو التطبيبببق العرببببي لالشبببتراكية ، وقبببنن الدسببتور  بببذا التحبببو  مقبببررا  ببببان النظبببام       
بببدأت مرحلببة جديببد     1973االشببتراكي  ببو النظببام االقتصببادي للدولببة، وبعببد حببرب أكتببوبر       

اح االنفتببسياسبة  لالقتصباد المصبري، إذ أولنبأ الدولبة وبن شوجبد اقتصبادي جديبد فيمبا يسبمى ب          
االقتصادي ، وم  ذل  فقد ظب  القطبا  العبام مسبيطرا  ولبى االقتصباد، واسبتمرت القيبود ولبى          
النقد األجنبي، و كذا أبب، االنفتاح االقتصبادي وقوانينبد أشببد بنظبام اقتصبادي مبوا  ودريبا        
في وسط اقتصاد وام يغلا وليد سيطر  القطبا  العبام وقيبود السبلطة وأوامر با، ممبا أدى إلبى        

                                                                 
 العربيبة المتحبد    واإلمبارات  13/1/1996وقطر في  1/1/1995الكويأ في  و 1/1/1995  و ي: البحرين في 1

 .11/12/2005و المملكة العربية السعودية في  9/11/2000و ومان في  10/4/1996في 
ودد الدو  العربية األو اص في المنظمة  و اننتي وشر  دولة و ي: األردن، اإلمارات، البحرين، شونس، و 

، باإلضافة إلى أرب  دو  ما و العربية السعودية لكويأ، مصر، المغرب وموريتانياجيبوشي، وطمان، قطر، ا
 الأ في مرحلة المفاوضات لالن مام و ي الجزائر، السودان، اليمن ولبنان بوافقبأ البدو  األو باص فبي     

لى انتقالد   و2006تذار/ مارس  3-2المنظمة في االجتما  الراب  لفريق العم  المعني بعملية ان مام لبنان ب
إلى المرحلة ما قب  النهائية من المفاوضات حي  سيتم بيادة مسومد  التقرير النهائي للفريق المعني بعملية 
االن مام ، وحصلأ العراق وليبيا ولى بفة مراقا، وقدممأ سوريا طلبا  لالن مام، ومن المتوق  أن شحص  

 السلطة الفلسطينية ولى بفة مراقا.
اشفاقيات التجار  الدولية شرشكز بمجمووها ولى نالنبة مبباديص رئيسبة  يتفبر  ونهبا      ى أن و شجدر اإلشار  إل

  -النفاذ المباديص الرئيسة ، و ذه المباديص  ي : أدواتشمث  التزامات او  أورىمباديص 
شمن، أي ا : الدولة األولى بالرواية. ويعني أن االمتيا ات الممنوحة من قب  دولة لبلد ما يجا أن المبدأ األو 

 للبلدان األورى ، ويهدف  ذا المبدأ إلى شحقيق المساوا  بين جمي  الدو .
ويق ي بان السل  والخدمات المستورد  يجا أن شعام  معاملة السل  المنتجة  الوطنية،: المعاملة المبدأ الثاني

ات بغض النظر ون الدولة والخدمات المقدمة محليا. وشكمن أ مية  ذا المبدأ في المساوا  بين السل  والخدم
سبريان االشفاقيبات    أ مهبا وجود ود  استثناصات ولبى  بذا المببدأ     إلى اإلشار المنتجة او مقدمة الخدمة ، م  

 وسريان المعاملة التف يلية بين دو  االشحادات الجمركية .  -المنظمة وليها إطال بعد  -التف يلية السابقة 
تجارية، فعلى ك  و و فبي المنظمبة نشبر القبوانين واألنظمبة والقبرارات       شفافية السياسة ال -:الثال   المبدأ

واإلجراصات التفصيلية المرشبطة بالخدمات ، ويتعين إوالم مجلس شجار  الخدمات التاب  للمنظمة ولى األق  
 مر  واحد  سنويا بالتعديالت التي شطرأ وليها.

ر االقتصادي، م.ق.ت ع ودد وا، شجاري فيفري : من أج  ششري  شجاري أكثر ششجيعا للتطوأحند عن ان  2
1994، ،7. 

 جوانبا  م القوانين التونسبية المنظمبة للميبدان االقتصبادي و المت بمنة ل     أل  أنظر الملحق المتعلق بقائمة 3
 جزائية.

قب  االستقال  كانأ مصر شنتهج سياسة اقتصادية شهدف إلى ضمان حرية المنافسة، ولكن وال  سنوات   4
عالمية الثانية وبعد انتهائها اوتمدت سياسة شوجيد اقتصادي مث  قوانين التموين والتسعير الجبري الحرب ال

وشحديد األرباح وقانون الرقابة ولى النقد التي ال يبزا  الببعض منهبا سباري المفعبو  حتبى اان مب  إدوبا          
 وما بعد ا . 62سابق، ،: المسؤولية الجنائية، مرج  عبد ال مو  ملد شعديالت وليد. بانظر في ذل : 
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ببدأت مصببر بتنفيبذ برنببامج اإلبببالح     1992االقتصبباد المصبري، لكببن منبذ بدايببة سببنة     شبد ور  
االقتصادي المعرول وليها من بندوق النقد البدولي والبنب  البدولي والبذي يت بمن إببالحا        
نقبببديا  وإببببالحا   يكليببببا  بإوببباد  النظبببر فببببي اإلطبببار القبببانوني، شببببدويم المؤسسبببات المدنيببببة          

المسببتوى الرسببمي إوبباد  النظببر جببديا  فببي شببك  ودور الدولببة     والخاببة ، و كببذا بببدأت ولببى   

االقتصبادي 
 1ب

، وابببة وأن مصببر و ببو أي ببا  فببي منظمبة التجببار  العالميببة، ولقببد كببان لهببذه       

التحوالت االقتصادية أنر با ولبى المسبتوى القبانوني. فعبدد مبن التشبريعات المطبقبة فبي مصبر           
جانبهبا وبدد مبن التشبريعات التبي ببدرت فبي        ويوجد إلبى  ، اليوم شعود إلى المرحلة االشتراكية

إطببار التحببو  إلببى اقتصبباد السببوق، ممببا يعنببي أن  نبباك شعايشببا  بببين التشببريعات االشببتراكية           
بعبد سلسببلة   التوجبد الليبرالبي  لصبال،  قبد مالببأ أويبرا    والتشبريعات الليبراليبة، وإن كانبأ الكفبة    

ها الدستوربما في التنقيحات التي شم إدوالها ولى التشريعات القديمة
 2ب

. 

وحسب ه   السيا ة
  3ب

 :  إن القان ن الاناة  االبتصا   يلد  إلى تققيع
: يسببعى  ببذا القببانون لحمايببة األشببخا، ومببا شفرضببد        ـ مةةا وجلةةة ن ةة  ليب اليةةة          1

العالقببات االقتصببادية ولببى  ببؤالص األشببخا،، وفببي  ببذا اإلطببار نجببد مببثال  الجببرائم المتعلقببة        
وحريبة المنافسببة واألسبعار وبالتبالي  نبباك شطبابق ببين القببانون        بالتعبدي ولبى حقببوق المسبتهل    

 الجزائي االقتصادي والنظام العام الحمائي.
القبانون الجزائببي االقتصبادي لحمايبة السياسببة      : يسبعى ـ ومةةا وجلةة ن ة  ت جيليةةة       2

حسببا  ببذه النظريببة فببان   واالقتصببادية العامببة مثبب  شجببار  الببذ ا، شو يبب  الطاقببة والصببرف،     
 لجزائي االقتصادي يقترب من النظام العام التوجيهي.القانون ا

                                                                 
 .11ع  9، مرج  سابق. ،االقتصاد: دور الدولة في حا ل البباو   1
ع  6ع  30وابة وأن مصر أببحأ و وا  كام  الع وية وأبيال  في منظمة التجار  العالمية اوتبارا  من   2

شنظبيم االسبتيراد مبن    وبدأت اشخاذ الخطوات الال مة الستبدا  السياسات التجارية التي اوتمدت ولى  1995
وال  أساليا الحظر إلى سياسات شتفق م  التزامات مصر الدولية وبما يتالصم واألساليا المتعبارف وليهبا   
والميا  من وال  اشفاقية الجات لتحرير التجار  الخارجية وإواد   يكلة ونابر االقتصاد القومي. بانظر في 

ومبا   525ومنظمبة التجبار  العالميبة بد.ن ، بد.ت . ،   ذل : مراد وبد الفتاح: موسووة مصبطلحات الجبات   
و من أ م ما ش مند  ذا التعدي : إلغاص  2007بعد ا . و قد شوجأ  ذه التنقيحات بتعدي  الدستور في افري  

و التي كان نصها :ال جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم ولى شحالف قوى  1الماد  
والشعا المصري جزص من األمة العربية يعم  ولى شحقيبق وحبدشها الشباملة. ال وووضبأ     الشعا العاملة. 

والشعا   , جديد  ونصها:ال جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم ولي أساس المواطنة 1بالماد  
تي كان نصها:ال ال 4.ال وكذل  الغاص الماد   المصري جزص من األمة العربية يعم  ولي شحقيق وحدشها الشاملة

األساس االقتصادي لجمهورية مصر العربية  و النظام االشتراكي الديمقراطي القائم ولى الكفاية والعد ، بما 
يحو  دون االستغال  ويؤدى إلى شقريا الفوارق بين الدوو ، ويحمى الكسا المشرو ، ويكف  ودالة شو ي  

صباد البوطني ولبي حريبة النشبار االقتصبادي والعدالبة        األوباص والتكاليف العامبة.ال و ابببحأ :ال يقبوم االقت   
التي كانأ شنص ولى  24ال والماد   . والحفاظ ولي حقوق العما   , وكفالة األشكا  المختلفة للملكية  , االجتماوية

:ال يسيطر الشعا ولى ك  أدوات اإلنتا)، وولى شوجيبد فائ بها وفقبا  لخطبة التنميبة التبي ش بعها الدولبة.ال         
ال  . واالجتماوية  , وشعم  ولي شحقيق التنمية االقتصادية  , ولى:ال شروي الدولة اإلنتا) الوطني واببحأ شنص

التي كانأ شنص ولى :ال الملكية العامة  ي ملكية الشعا، وشتاكد بالدوم المسبتمر للقطبا  العبام.     30والماد  
ية في وطة التنمية.ال واببحأ شنص ولية الرئيسؤويقود القطا  العام التقدم في جمي  المجاالت ويتحم  المس

.ال و المباد    وشتمث  في ملكيبة الدولبة واألشبخا، االوتباريبة العامبة       , ولى:ال الملكية العامة  ي ملكية الشعا
التي كانأ شنص ولى :ال حماية المكاسا االشتراكية ودومها والحفباظ وليهبا واجبا وطنبي.ال وابببحأ      59

وينظم القانون الحق في البيئبة الصبالحة والتبدابير الال مبة للحفباظ        , شنص ولى:ال حماية البيئة واجا وطني
التي كانأ شنص ولى :ال يكون المدوى العام االشتراكي مسئوال  ون اشخاذ اإلجراصات التي  179ال والماد  . وليها

شكف  شامين حقوق الشعا وسالمة المجتم  ونظامد السياسبي، والحفباظ ولبى المكاسبا االشبتراكية والتبزام       
السلوك االشتراكي، ويحدد القانون اوتصاباشد األورى، ويكون واضعا  لرقابة مجلس الشبعا، وذلب  كلبد    
ولى الوجد المبين في القانون.ال واببحأ شنص ولبى:ال شعمب  الدولبة ولبي حمايبة األمبن والنظبام العبام فبي          

حقيق التي شقت يها ضرور  وينظم القانون أحكاما وابة باجراصات االستدال  والت  , مواجهة أوطار اإلر اب
وبحيب  ال يحبو  دون شطبيبق شلب  األحكبام اإلجبراص         , مواجهة شل  األوطار وذلب  شحبأ رقاببة مبن الق باص     
  . مبن الدسبتور    45 والفقر  الثانية مبن المباد     44 والماد   51 المنصو، وليد في ك  من الفقر  األولي من الماد 

من جرائم اإلر اب إلي أية جهة ق اص منصو، وليها في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يحي  أية جريمة 
ال مب  االشببار  البى ان الغبباص مركبز المببدوي العبام االشبتراكي يحتببا) البى شنقببي، قبوانين أوببرى.            . أو القبانون 

وبال رور  سيترشا ون  ذا التعدي  الدستوري شعدي  سلسلة من القوانين ولى رأسها قانون العقوبات اللغاص 
 المساس بالنظام االشتراكي.جرائم 

3 ب  PRADEL(J), op. cit ., p.4 



 22 

أما السياسة االقتصادية السبورية، فانهبا شختلبف وبن سبابقتيها، فباذا كبان التوجبد فبي كب            
فقبد بقبي الوضب  ولفتبر      من شونس ومصر نحو جعب  الحريبة  بي المببدأ واالسبتثناص  بو التقييبد،        

اشجهبأ سبورية منبذ االسبتقال  نحبو      إذ الحريبة،  المببدأ  بو التقييبد واالسبتثناص  بو      طويلبة مقلوببا ف  
دامبأ فتبر  طويلبة     سياسة التوجيد االقتصادي لتص  بعد ذلب  إلبى سياسبة اقتصبادية اشبتراكية،     

وقبب  اقببرار شحببوالت جو ريببة ولببى فلسببفة االقتصبباد       2001مببن الببزمن، لكببن مبب  بدايببة سببنة    
 .السوري

قتصببادي، حيبب  كانببأ   سياسببة التوجيببد اال   1962و 1953و 1950فلقببد شبنببأ دسبباشير   
ع شوجبد الحيبا  االقتصبادية وفبق مصبال،        3ال… مبثال  شبنص ولبى     1953من دسبتور   29الماد  

ع فببي إطببار  بببذه األ ببداف ي ببمن القبببانون الحريببة االقتصببادية لكببب               4الشببعا بمجمووببد.   
ع   13  والدستور الحالي الصادر فبي  1971بالمعد  في  1969و 1964مواطنال. أما دساشير 

ع مببن     1ع     13، فلقببد اوتمبدت االقتصبباد االشبتراكي المخطبط، إذ جبباص فبي المبباد        1973ع     3
: الاالقتصباد فبي الدولبة اقتصباد اشبتراكي      1973  مبن دسبتور   ةالفص  الثاني بمببادئ اقتصبادي  

مخطط...ال
 1ب 

. 

ومبب  ذلبب  فببان السياسببة االقتصببادية السببورية ال شقببوم ولببى االشببتراكية المطلقببة، إذ شببم       
خا، دورا  في الحيا  االقتصادية، وذل  في إطبار مبا أببب، يعبرف بالتعدديبة      إوطاص القطا  ال

االقتصادية
 2ب

 ، مما يستوجا  امشا  من الحرية.   
 مالحظببة أنببد يمكببن  ةالسببوري يةالقتصببادلسياسببة االتطببور التبباريخي ل  ومببن وببال  شتببب  

ق مبب  وبال  الخمسببين سبنة الماضببية بمبا يتفبب     اشحبوالت  امببة فبي مسببير  شطور بب   جملببة  تشبهد 
 الحركبة  1963نور  الثامن مبن تذار ,  1958السياسية الداوليةب الوحد  م  مصر , المتغيرات

الثانيببة   , والمتغيببرات اإلقليميببة الخابببة بالبدو  العربيببة ب حببرب الخلببيج     1970التصبحيحية  
االقتصببادي   شوقيبب  اشفاقببات الشببراكة مبب  االشحبباد األوروبببي, وشفعيبب  بببور التعبباون        1990,

للعبببراق    قامبببة منطقبببة التجبببار  الحبببر  العربيبببة الكببببرى, واالحبببتال  األمريكبببي       العرببببي با
العولمة, قيبام منظمبة التجبار     ب والمتغيرات الدولية الخابة بالنظام االقتصادي العالمي الجديد

االقتصببادية الدوليبة  والتببي وكسببأ    العالميبة, سببقور الكتلبة الشببرقية, شنببامي ظبا ر  التكببتالت     
اقتصباد   وذلب  بالتوجبد نحبو اقتصباد السبوق بعبد شبنبي مفهبوم          ،الدولية الجديبد   البيئة االقتصادية

السبوق االجتمبباوي فببي المبؤشمر القطببري العاشببر لحبزب البعبب  والتح ببير لهبذا التحببو  مببن         
األلفيبة الثالثبة واسبتكما  مبا ببدأت ببد        وال  اإلبالح االقتصبادي الشبام  لالقتصباد مب  دوبو      

الخبا، البدور األكببر فبي النشبار االقتصبادي        ة بهدف من، القطا السياسات االقتصادية السابق
 ، وقببد2006المحلبي اإلجمببالي لغايبة وببام     % مببن النبباشج 68البذي بلغببأ نسببة مسببا متد نحبو     

إلى اشخاذ مجمووبة مبن اإلجبراصات     2001بدص من سنة اشجهأ السياسة االقتصادية في سورية 
صبببادي المؤسسبببي واإلداري للوببببو    االقت االقتصبببادية التبببي شصبببنف فبببي إطبببار اإلببببالح   

في االقتصباد العبالمي ويحقبق التبوا ن ببين       باالقتصاد السوري إلى اقتصاد شنافسي قوي مندمج
إلبى اقتصباد وصبري    د وذلب  فبي اطبار محاولبة شحويلب     ، الكفاص  االقتصادية والعدالة االجتماوية

   اإلقليمية والدولية. يتناسا م  المتغيرات

                                                                 
لقبد ببدرت بعبض التشببريعات التبي شجبرم ورقلبة أو منا  ببة التشبريعات االشبتراكية، مثب  المرسببوم             1

المتعلبق بالعقوببات واألحكبام التبي شطببق بحبق مبن يعرقب  شنفيبذ           1965ع     1ع     2  شباريي  4التشبريعي رقبم ب  
ع  1ع  7  بتاريي 6لذي شص  العقوبات فيد إلى اإلودام. والمرسوم التشريعي رقم بالتشريعات االشتراكية، وا

مبن   15  السبابق ذكبره. والمباد     1في جرائم المرسوم ب بالحية النظرالذي يعطي المحاكم العسكرية  1965
 .التي شعاقا أي وم  من أوما  المقاومة للنظام االشتراكي 1966قانون العقوبات االقتصادية لسنة 

يقصد بالتعددية االقتصبادية التعباي  ببين نالنبة قطاوبات فبي الميبدان االقتصبادي، و بي القطبا  العبام،              2
 والقطا  الخا،، والقطا  المشترك بينهما.
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تد شلبب  اإلجبراصات إقبرار مجمووببة مبن التشبريعات والقببوانين      ش بمن  وكبان مبن أ بم مببا   
واوتمباد التعرفبة    ،وإبالح النظام النقدي والمبالي, وشحريبر سبعر الصبرف     االقتصادية الجديد 
والسبماح باقامبة مصبارف واببة وشبركات للتبامين وإقامبة سبوق لببألوراق          الجمركيبة المنسبقة  

باإلضببافة إلببى شخفببيض الرسببوم الجمركيببة     ،ممارسببة أومببا  الصببرافة  الماليببة وإقببرار قببانون 
 ،مبن كافببة الرسبوم وال برائا وإببالح القطبا  العبام الصببناوي        وإوفباص الصبادرات السبورية   
 1990لعبام   10وشحسبين البيئبة االسبتثمارية باسبتبدا  القبانون رقبم        وشطبوير النظبام المصبرفي   

األجنبي المباشبر ردبم اسبتبعاد    الذي فت، الباب واسعا  أمام االستثمار  2007 لعام 8بالقانون رقم 
والتركيز ولى التنمية االجتماويةة، الخصخص

 1ب
.   

شببتراكي أن نجببد ششببريعا   كببان يسببيطر وليببد التوجبد اال  ومبن الطبيعببي فببي ظبب  اقتصباد    
واببببببببا  ببببببببالجرائم االقتصبببببببادية  
  2ب

  1966 بببببببو قبببببببانون العقوببببببببات االقتصبببببببادية لسبببببببنة      

و شعديالشببد
 3ب

ة منببد ميببدان انطباقببد، إذ جبباص فيهببا: اليشببم  قببانون     ، الببذي حببدد فببي المبباد  الثالثبب  
العقوببات االقتصبادية: مجمووبة النصببو، التبي شطبا  جميب  األومببا  التبي مبن شبانها إلحبباق           
ال رر باألموا  العامة وبعمليات إنتا) وشو ي  وشبداو  واسبتهالك السبل  والخبدمات، وشهبدف      

                                                                 
شحوالت االقتصاد السوري واوتماد  ، مدرس العالقات الدولية،كلية االقتصاد، جامعة حلا،هيثم جعش   د. 1

وشستقر ال بد من  اإلبالحات. و حتى شتو)  ذه 2007-7-17الثالناص  حلا، ما ير،الجباالجتماوي ...، جريد  
 .النظر في الكثير من مواد الدستور السوري الحالي إواد 

حي  كانأ شمتا  أدلا الدو  االشتراكية بوضعها قانونا  وابا  يتعلق بالجرائم االقتصادية أو ولى األق    2
ات لهذه الجرائم، انظر في ششريعات الدو  االشتراكية بسابقا   ومشبرو   بافراد باب وا، في قانون العقوب

: الجببرائم جنةاة العطيشةة  قبانون العقوبببات المصبري الببذي كبان يحتببوي باببا  وابببا  ببالجرائم االقتصببادية،        
ع   1966. وانظر أي ا  قانون العقوببات الجزائبري لسبنة    1967االقتصادية، ملحق األ رام االقتصادي. أبري  

، 1966ع   6ع   21بتاريي  180ع  66قسم الثامن الذي ش من بعض الجرائم االقتصادية واألمر التشريعي رقم ال
الذي أحدن مجالس ق ائية وابة لقم  الجرائم االقتصادية ونصأ مادشد األولى ولى أند يستهدف معاقبة 

يرشكبها الموظفون وأشبا هم. وفي  الجرائم التي شمس الثرو  الوطنية والخزينة العامة واالقتصاد الوطني التي
وكذل  الباب الثامن من  1980بشان الجرائم االقتصادية والمعد  سنة  1979لسنة  2التشري  الليبي القانون رقم 
: الموجز في جرائم الموظفين االقتصبادية، المنشبا  العامبة ع     حسيا حن  ا النلدو قانون العقوبات الليبي: 

البباب الثبامن     1956سببتمبر   23العقوببات الليببي الصبادر فبي       قانون قد وصص. ف1985ليبيا ع طبعة أولى   
 بذا الببباب    وقسببم  إلبى مببا يسبمى الالجببرائم ضبد االقتصباد العببام والصبناوة والتجببار  وحريبة العمب ال          منبد 
داص االوتب  359التالوبا باألسبعار. /المباد      358الماد   :الفص  األو  الجرائم ضد االقتصاد العامفصلين:  إلى

إوبدام المبواد األوليبة      361شعطيب  اإلنتبا) الزراوبي او الصبناوي. /المباد         360ولي حريبة العمب . /المباد     
يتعلببق ببالجرائم ضببد الصببناوة    الفصب  الثبباني نشببر أمبرال النبببات تو الحيببوان.     362  والمنتجات./المباد  

 365الغ  في مزاولة التجار . /الماد   364التعرل لحرية الصناوة تو التجار . /الماد    363الماد   :والتجار 
و بالردم من تن المشبر    بي  منتجات بناوية بسمات كاذبة.   366الغ  ضد الصناوات الوطنية. /الماد  

البدو     الليبي اكتفى بتحديد الجرائم االقتصادية وفق لمعيار يخالف مبا ذ ببأ إليبد التشبريعات الحديثبة فبي      
و قبام   قتا شمبر فيبد الدولبة الليبيبة فبي مرحلبة الفقبر ووبدم شبوفر مبوارد اإلنتبا)           األورى تال تن ذل  كان في و

يشم  بعض   قام بالتعرل إلى الجرائم االقتصادية كي  ومن شم  المشر  الليبي بتفادي النقص في نصوبد
الجرائم التي في باب الجن، والجنايات وقام بتسميتها ال الجرائم االقتصادية في الباب الثاني من قانون العقوبات
اوبتالس األمبوا     230الرشبو . /مباد      226  مباد   :و بي يرشكبها الموظفون العمبوميين ضبد اإلدار  العامبةال    

اسببتغال  الوظيفببة     233ماد  التببدليس ضببد اإلدار  العامببة./    232  ابتببزا  األموا ./مبباد     231العامببة./ماد   
سبوص    235مباد   . /إلدار  العامبة تو الق باص  سبؤ التصبرف أضبرار بمصبال، ا      234ماد  . /للمصلحة الخابة
ماد  التقصير تو االمتنا  ون القيام بالواجا. /  237. /ماد  إفشاص أسرار الوظيفة  236ماد  . /استعما  السلطة

. لكن يمكن القو  أن المشر  الليبي لم يواكا شرك الوظيفة تو الخدمة العامة تو العم  ون طريق التمرد 238
فقد  ش من القانون الجنائي المغرببي  أما القانون المغربي  هائ  في مجا  الجرائم االقتصادية.بعد التطور ال

مند ، والحم  ولى التوقف ون العم  ب الفص   292بعض الجرائم اإلقتصادية كعرقلة المزايدات ب الفص  
علبق بحريبة األسبعار    والمت 06 -99 مند، كما أبدر المشر  قوانين إقتصادية وابة ومنها القانون رقم 288

بتاريي  4810. الجريد  الرسمية ودد 2000يونيو  5بتاريي  1 -00 -225شريف رقم الظهير ببدر بالوالمنافسة
، باإلضافة للقانون المتعلق بنشار مؤسسات اإلئتمان ومراقبتها والذي يجرم في   1941،:  2000يوليو   6

مند ، ومحاولة إنتحا  بفة مؤسسبة   97لجمهور ب الماد  العديد من مواده ك  محاولة للتدليس في مواجهة ا
  ، والنصو، الجنائية للشركات والتي شرمي 80إئتمان والقيام باومالها دون الحصو  ولى اإلوتماد ب الماد  

إلى حماية األديار واإلدوار ون طريق جزر المخالفات المرشكبة من طرف شركات األسهم بمناسبة التاسيس 
رأس الما ، أو اإلدار  المالية، وشجار  القيم المنقولة الصادر  ونها، و ناك قوانين أوبرى فبي    أو الزياد  في

، مدو  إلى  عبد القشيظ  لقاض  ذا الصدد ال يمكننا أن ندرجها كلها في  ذا العرل نظرا لكترنها. أنظر: 
مقنةد  . 2003الرببار   –امبة  مطبعبة الكر  – 1الطبعبة  –األسس العامة للقانون الجنائي المغرببي ، ) األولبى   

، المسؤولية الجنائية ون جرائم الشي  فبي التشبري  الجديبد، الطبعبة الثانيبة . دار القبرويين البدار         أوغ ي 
، قانون المنافسة وحرية األسعار بين المؤنرات الخارجية واالكرا ات لقسا  ا لقسان . 2002 –البي اص 

 .2003/ 3دد الداولية، مجلة طنجيس .كلية الحقوق وجد  و
لقد جاص  ذا القانون ليحمي التحوالت االشتراكية من أودائها من جهة، ويعطي دفعا  جديدا  وأ مية جديد    3

من األسباب الموجبة  …للعم  المخلص الدؤوب في حق  االقتصاد االشتراكي وحماية أنظمتد من جهة أورى
 .1966لقانون 
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…الاالقتصادية إلى حماية األموا  العامة واالقتصاد القومي والسياسة
 1ب

. فهبذه المباد  كمبا  بو     
مالحببظ أوطببأ لقببانون العقوبببات االقتصببادية مفهومببا  شببامال  وواسببعا  جببدا  يكبباد يحببيط بجميبب         

التشريعات االقتصادية النافذ  في سورية
 2ب

. إال أن محكمة البنقض السبورية سبعأ إلبى ش بييق      
نطاق  ذا القانون وذل  إما باوطائد بعدا  جماويا 
 3ب

عدا  ذاشيا أو ب
 4ب

. 

وبعض المشبرموين البذين وضبعوا قانونبا  مسبتقال  شبنبوا  بذا االشجباه الموسب          
 5ب

مبا    بو و ،

ونبدما ورفبأ الجريمبة االقتصبادية      1949محكمة التعقيبا الفرنسبية فبي سبنة     كذل   إليدذ بأ 
ص كة  عنة  أو امتوةاق يقة   النرالشةة للقةان ن االبتصةا   إذا نة        والقبانون االقتصبادي بانهمبا ال   

  ويةةدخ   ةة  القةةان ن االبتصةةا   مان عةةة الوصةة ا التةة  تةةو م انتةةاج       ا يةةا علةةى تا ينةة  

وت  يةة  وا ةةةتلاا وتةةةداوة السةةل  والرةةةدما  .. وكةةة  مةةةا يلقةةع ضةةة رًا مباشةةة ًا  ابتصةةةا         

البا 
 6ب

  . 
وبناصا  ولبى مبا سببق يمكبن القبو  إن الجريمبة االقتصبادية ع حسبا السياسبة االقتصبادية             

 ةةل ا يرةةالج التشةة يعا  التةة  تتعلةةع  ةةالتن يا وحنايةةة النسةةتللك        هةة  كةة    المختلطببة ع      

و يا ةةةةة األ ةةةةعار  والصةةةةواعة والنراعةةةةة والبيمةةةةة  والتاةةةةارا والنوا سةةةةة وبنةةةة  الغةةةة        
والتةدلي   والتةة ميا والوقةة  والشةة كا   والفةة اةب )الابايةةة( والانةةارا والسةة و الناليةةة      

والبو ا
 7ب

. 
لميبادين االقتصبادية كافبة، ليعطبي التشبريعات      و كذا نالحظ أن القانون الجزائبي دوب  ا  

التي شنظم النشار االقتصادي الجزاص البراد  الكفيب  ب بمان احتبرام أحكامهبا. ولبى أن دوبو         
القببانون الجزائببي إلببى الميببدان االقتصببادي لببم يمببر دون أن يببؤدي إلببى حببدون شببانيرات ولببى         

 النظرية التقليدية للقانون الجزائي.

                                                                 
التشبريعات و ببي: الكالتشببريعات المتعلقبة بببالتموين والتخطببيط       لقبد أوطببأ المبباد  المبذكور  أمثلببة لهببذه     1

والتدريا والتصني  ودوبم الصبناوة واالئتمبان والتبامين والنقب  والتجبار  والشبركات والجمعيبات التعاونيبة          
 وال رائا وحماية الثرو  الحيوانية والمائية والمعدنيةال.

ية والمالية، المركز العربي للدراسات األمنية في : دور الشرطة في مكافحة الجرائم االقتصادعب   الس اج  2
 .16. ،1987الريال 

  حي  اوتبرت محكمة النقض السورية أن الالجرائم الفردية التي ال شؤنر ولى االقتصاد الوطني ال شدو  3
. 1967ع   1ع   23بتباريي   18قبرار   65ضمن شمو  قانون العقاب االقتصاديال. أمن اقتصادي ع جنايبة أسباس   

 .110. ،1967ع لعام  3ور في مجلة بالمحامون  العدد ومنش
  وذل  حين أكدت أن القبانون العقوببات االقتصبادية ال يطببق إال ولبى الحبوادن التبي شهبدف إلبى مقاومبة           4

االقتصادي القومي وششك  حجر وثر  في طريقد وشمن  نموه وا د اره فاذا كانأ أسباب الجريمة وأ دافها ال 
شاريي  18ق 65تصاد الوطني وطدت الحادنة فردية وشطبق وليها أحكام القوانين النافذ ال. جنا شانير لها ولى االق

، المجمووبة الجزائيبة   يا يا الدركنل   أ يب اإل تانب ل . 1/1967 /25شاريي  23ق  48وجنا  1/1967 /23
. 323. ،2266 . قاوبد  2. )1992. الطبعبة الثانيبة   1990 -1949لقرارات محكمبة البنقض السبورية مبن وبام      
. 169. ،2العبدد  1967. مجلبة القبانون لعبام    1967 /1 /28شاريي  40وانظر كذل : أمن اقتصادي ، قرار رقم 

 .556. ،1084ع قاود   1. )الدركنل . 1989 /4 /19شاريي  73ع ق 82قسم االجتهاد. وانظر كذل : ). . أ. 
عبد الق ا  في مفهوم الجريمة االقتصادية. انظر:  ويعتبر الفقد أن  ذا التوجد راج  إلى الخشية من أن يتوس 

عب   . وانظر في انتقاد  ذا التوجد: 1990المفص  في شرح قانون العقوبات السوري. دمشق  ،ال ها  ح مد
 .225، الجرائم االقتصادية وموقف قانون العقوبات االشحادي. دراسة سابقة. ،الس اج

والقبانون الجزائبي االقتصبادي     أوباله سبالف البذكر    2004لسبنة   ياألردنب   مث  قبانون الجبرائم االقتصبادية    5
ششريعا نموذجيا لقانون العقوبات االقتصادي و يحصر  ذا  1950جويلية  22الهولندي إذ أبدرت  ولندا في 

القانون ميدان انطباقد في األحكام المتعلقة بع الالتموين واألسعار وشو ي  المواد األولية والمنتجات وشصبدير  
تيراد الب ائ  وجود  المنتجات الغذائية وششغي  العما  واقامة المنشرت وأحكام األجور ومراقبة المنتجات واس

للمؤشمر السادس للقانون الجنائي  Meldarالزراويةال راج  حو   ذا التشري  التقرير المقدم من طرف ملدر 
 .R.I.D.P 1953. P.387-4210المنشور في : 

 CASS Crim. Ch. Réunie 1er Août JCP 1949 II 5033: «Les infractions économiques sont d’une manière ب6
générale celle qui se rapportent notamment à la production, la répartition, la circulation et la consommation des 
denrées et marchandises ainsi qu’aux moyens d’échanges consistant  particulièrement dans la monnaie... » 

. 1990: الجرائم االقتصادية في القانون األردني، دار الفكر، ومان، طبعة أولى ناي  عبد ال حنا صالح  7
اللا   انظر مثال في الفقد التونسي حو  األوذ باالشجاه الواس  في شعريف الجريمة االقتصادية: مقا ،  و .13،

ع والهادي سعيد، الذي يعتمد مفهوما  واسعا  في مقالد دور الق اص الجزائي في  19بق، ،، المقا  السامقش ظ
الناجم ون النمو االقتصادي. منشور  في كتاب ريال البح  والقانون، مؤسسات وبد الكريم بن  اإلجراممواجهة 

 .240، 1993وبد اهلل، شونس، 
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 االبتصا   على الو  ية التقليدية للقان ن الاناة :  ـ ت ني ا  القان ن 
التبي شنفببرد بهبا وببن جبرائم الحببق      الرصةةاةصشتميبز الجريمببعة اإلقتصاديبعة بجملببعة مبن     

والتي لم شعد شفي بالحاجة في الوقأ الرا ن إلشسا  مجا  العالقبات اإلقتصاديبعة وششبعا     العام

اإلجرام اإلقتصادي
 1ب

تة ني ا  النيةدان االبتصةا      إلبى   ويرج  سبا ظهبور  بذه الخصبائص    

. و ذه التانيرات شظهر وابة ولبى مسبتوى التحبوير فبي     على الو  ية العامة للقان ن الاناة 
 القواود اإلجرائية وكذل  ولى مستوى شحوير القواود الموضووية.

فتتمثب  واببة فبي البدور الكبيبر البذي وقب          التعديا  الراصةة  الق اعةد اإلج اةيةة   أما 

لإلدار  سواص ولى مستوى إنار  الدووى أو ممارستها أو حتى انق ائهاإوطاؤه 
 2ب

  . 

كما ظهرت محاكم وابة ببعض أوجد النشار االقتصادي
 3ب

. 

فببببان  ببببذه التحببببويرات شببببملأ أركببببان      الق اعةةةةد الن ضةةةة عية  أمببببا ولببببى مسببببتوى   

الجريمة
 4ب

والعقوبة
  5ب

 والمسؤولية الجزائية.
فببي القببانون الجزائببي التقليببدي حيبب  يمتببا      فاركبان الجريمببة ورجببأ ومببا  ببو مببالوف   

                                                                 
1)

MICHELLE VERO N : Droit pénal des affaires 2ème
 Ed. ARMOND  COLIN, Paris 1998 p. 8. 

، الدووى العمومية في القانون الجنائي االقتصادي رسالة لني  شهاد  الدراسات المعمقة في حسا عن الديا  يا   2
ال دور اإلدار  ،  دو لطش  و  .8، ، 1997 – 1996العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 

المعهد األولى للق اص بتونس  – 1993ماي  28ملتقى جهوي نظم بسوسة في االقتصاديةالم العمومية في الجرائ
 محكمة اإلستئناف بسوسة.و
المت بمن إحببدان محبباكم لألمببن    1977لسببنة  46  حيب  نجببد فببي سبورية مببثال  المرسببوم التشبريعي رقببم      3

 األربعبة وقبد نبص فبي مبواده      2004للعبام   16االقتصادي والتي وق  إلغاؤ ا بموجا المرسوم التشريعي رقم 
: شختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق واإلحالة بالنظر في الجرائم الجنائيبة  1ولى ما يلي: الالماد   األولى

وشعديالشد وجرائم التهريا المنصو،  1966لعام  37المنصو، وليها في قانون العقوبات االقتصادية رقم 
/    وشعديالشد وفق أحكام قانون أبو  المحاكمبات الجزائيبة.   1974 لعام 13وليها في المرسوم التشريعي رقم 

: شختص محباكم بدايبة الجبزاص فبي النظبر ببالجرائم الجنحيبة المنصبو، وليهبا فبي قبانون العقوببات             2الماد  
: شطحا  جمي  3/الماد     وشعديالشد وفق أحكام قانون أبو  المحاكمات الجزائية. 1966لعام 37االقتصادية رقم

دواوى المنظور  أمام محاكم األمن االقتصادي وق ا  التحقيق االقتصادي إلى مرجعها الق ائي المختص ال
: يلحظ وند شو ي  األوما  فبي محكمبة   4/الماد     من  ذا المرسوم التشريعي . 2و  1وفق م مون المادشين 

ر في الطعون الواقعة ولى النقض وفق قانون السلطة الق ائية شخصيص إحدى درف الدائر  الجزائية للنظ
األحكام الق ائية المتعلقة بالجرائم المنصو، وليها في قانون العقوبات االقتصادي ال.  أما في شونس فمنبذ  

وقب  إحبدان وطبة القاضبي      205المبنق، للفصب     1993نبوفمبر   22المبؤر  فبي    1993لسنة  114القانون ودد 
قبانون   أن إلبى  اإلشبار  لبناص وجبرائم األسبعار.وشجدر   المنفرد للنظر في جرائم الشي  بدون ربيد وروص ا

يخصص للنظر في  -دالفقر  د و  ع ولى ما يلي: -16نص في الماد  10/9/2004الصادر في  األردنيالمنافسة 
من ذوي االوتصا، ممن  أكثرق ايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قال او 

يمث  النيابة العامة في ق ايا المنافسة  -ن يتم شعيينهم بقرار من المجلس الق ائي./  عشلقوا شدريبا وابا ولى ا
. وفي فرنسا شم إحدان دوائر وابة بالجرائم الالتي شق  ضمن اوتصا، محكمة البداية مد  وام متخصص

.أ.) فرنسبية .  م 704االقتصادية والمالية وقد شم إوطاؤ ا اوتصابا  واسعا  في الجرائم االقتصادية بالفص  
: الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية، مكتبة دريا، مقند عيد الغ يبوانظر حو   ذه التعديالت: 

، فكر  الجريمة االقتصادية وأحكامها في قانون العقوبات عن  أ   الطيبوما بعد ا. و 138, ،1987القا ر  
حلقة العربية األولى للدفا  االجتماوي، دار النشر للجامعبات  وقانون اإلجراصات الجنائية، مجمووة أوما  ال

وما بعد ا. وانظر كذل  شوبيات المؤشمر حو  االشهام والتحقيق والمحاكمة فبي   85المصرية ع القا ر . ، 
 .189ع  188الجرائم االقتصادية، المرج  نفسد. ،

مقنةد عبةد الة حيم    وما بعد ا. و 19: المرج  السابق ، ،ملد  عبد ال مو   انظر في  ذه التحويرات 4
مصةطشى  ومبا بعبد ا. و    3. ،1977: الموسووة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزص العاشر، دار الشبعا  عوب 

، قانون غسان ر اح. و1992، دار الكتاب الوطنية ، بنغا ي 1، الجرائم االقتصادية في ليبيا، ر الم السا 
 مرج  سابق.العقوبات االقتصادي، 

آماة وما بعد ا. و 149: المرج  السابق، ،مقن   مقن   مصطشىانظر التعديالت الوارد  ولى العقوبة،   5
ريةاض  . و1983، شرح قانون العقوبات االقتصادي في جبرائم التمبوين ، دراسبة النه بة العربيبة ،      عثنان 
المعمقبة ، كليبة الحقبوق     لدراسبات ، العقوبة في القانون الجزائي اإلقتصادي ، مبذكر  لنيب  شبهاد  ا     حات  

 .1997شونس –مطبعة الشان إليزي ، الجرائم الصرفية ،  تق  العي ن  و .1996العلوم السياسية بتونس ، و
لدراسات المعمقة ، كلية الحقبوق  ، محاولة إرساص قانون جنائي مالي ، مذكر  لني  شهاد  ا نا ية ال حيش و
موية  .2003لسنة  10، المفا يم الحديثة للعقوبة ، م ق ت ،   م  هانية اللنا.و 1996العلوم السياسية بتونس و

رسالة لإلحرا  ولى شهاد  وتم الدروس بالمعهد األولى  – االقتصاددور القانون الجنائي في حماية ، الصيش 
مجلة الق اص  –، الجزاصات دير الجنائية في الجرائم االقتصادية مقن   نايب حسو .و 1991 -1990للق اص 

 . 1981لسنة  7التشري  ودد و 
Baccouche (N), les problèmes juridiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif 
pénal, RIDP ,1999 
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عببدد مببن الخصبببائص  ب الةة كا الشةة ع   
 1ب

والتفببويض التشبببريعي   ،التشببعا والغمببول  و ببي   
فقلمبا يشبترر المشبر  شحققبد بعناببره الثالنبة. ممبا أدى إلبى كثببر           الة كا النةا    لبإلدار . أمبا   

م  الجريمبة فبان العقوببات     باوتبار ا واضعة لقاود  التناسا العق  ةالجرائم الشكلية. كما أن 
ذات الطباب  المببالي اشخبذت فيهببا مكانبة  امببة ووابببة الخطيبة بالغرامببة  التبي بببدور ا كانببأ         

 شمتا  بخصوبية إذ أنها دالبا  نسبية وشقاس بدرجة ال رر الحاب  أو النف  المحقق.
 فجملبة التعبديالت التبي طبرأت     النسةدولية الاناةيةة  ولع  أبر  شانير كان ولى مستوى 

ولبى القواوبد اإلجرائيبة وبباقي القواوبد الموضبووية كبان مبن المفبرول أن شبؤدي إلبى ظهبور             
ودد من التحويرات في نظريبة المسبؤولية الجزائيبة فاالبتعباد وبن قاوبد  الشبروية فبي التجبريم          
والعقاب أبب، يثير مشكالت حو  مدى قدر  األشخا، ولبى العلبم بالقبانون،  بذا العلبم البذي       

 م المسؤولية الجزائية ولى أساس الخطا القصدي.البد مند لقيا
لكن وجوب إنبات الخطا الجزائي لدى مبن يقبوم بالنشبار الصبناوي واالقتصبادي يشبك        
وائقا  يحو  دون مالحقتد في ك  مر  يصعا معها إقامة الدلي  ولى ارشكابد  ذا الخطا. ويزداد 

إذ يكاد شو ي  العم  ضمنها يؤدي إلى  الوض  شعقيدا  في حا  قيام ذات معنوية بمث   ذا النشار
 ضيا  المسؤوليات.

المسؤولية الجزائية ولى واشق مبن يخبالف األنظمبة     إقامةومن  نا بر  اشجاه يرمي إلى 
االقتصادية أو يحدن أضرارا  للغير من جراص نشبار المؤسسبة االقتصبادية دون وجبوب التحقبق      

رمى إلى إحدان مسبؤولية جزائيبة ولبى وباشق     من وطا جزائي معين لديد. كما أن االشجاه نفسد 
المؤسسبة االقتصبادية ذاشهبا كشببخص معنبوي وذلب  مببن جبراص النشبار الببذي يقبوم ببد مببديرو ا            

وموظفو ا باسمها ولمصلحتها
 2ب

. 
فهبببذه التجمعببببات االقتصببببادية ببببدأت شثيببببر مشببببكالت حبببو  كيفيببببة إسببببناد المسببببؤولية       

الجزائية
 3ب

المبادي والبذي  بو دالببا  وامب  بسبيط  أم إلبى        وولى من سيق  إسناد ا     للفاوب   
مسببيريد والببذين قببد ال يعلمببون أحيانببا  بوقببو  الجريمببة  أم إلببى التجمبب  بحببد ذاشببد باوتببباره ذا         

 شخصية قانونية  

مةةدى خةة وج النسةةدولية  ةة  القةةان ن الاناةةة      وأمببام  ببذا كلببد ال بببد مببن البحبب  فببي     
   التقليد االبتصا   عا األح ال العامة للقان ن الاناة  

إن معرفة ذل  شستدوي البح  في مسبالتي قيبام المسبؤولية بالجبزص األو   ونطباق  بذه       
 المسؤولية بالجزص الثاني .

فالنصو، المنظمة للميدان االقتصادي أنارت مشكالت حو  قيبام المسبؤولية الجزائيبة    
داولبة أحيانبا ،   في  ذا الميدان، حي  أن  ذه النصو، متعدد  المصادر بقوانين وشراشيبا  ومت 

                                                                 
  فبالرجو  إلى مختلف النصو، المنظمة للميدان االقتصادي يالحظ وأن المشر  أوتمد شقنيات ششريعية 1

دير مالوفة ب  يمكن القو  أنها دير مقبولبة وباد  و بي شقنيبات:التفويض التشبريعي والتجبريم ولبى        وابة 
، مبدأ صاةغ  مو ر أنظر بصفة وامة حو  الركن الشروي للجريمة االقتصادية: بيال والجرائم المفتوحة.

في العلوم الجنائية، الشروية في قانون العقوبات االقتصادي الجزائري، بح  للحصو  ولى درجة الماجستير 
 1984جامعة الجزائر،معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، نوفمبر 

Amzazi (M), Etude de principe de la légalité et de la répression droit pénal   économique, thèse, thèse, Paris 1971 
رسالة شخر) من المعهد األولى  ، وصائص الجريمة االقتصادية،موص ر القديد  ج ا وحو  بقية األركان: 
: فقبد ق باص فبي القبانون الجنبائي االقتصبادي. مبذكر           ةل ى   اهنة   . و 2001-2000للق باص بتونس،سبنة   

أك ل . و 1998لإلحرا  ولى شهاد  الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية شونس 
ادية، مذكر  لني  شهاد  الدراسات المعمقة، كلية الحقوق والعلوم ، القصد الجنائي في الجرائم االقتصم  ى

 .1997-1996السياسية بتونس سنة 
 .59ع  58، مرج  سابق، ،مصطشى الع ج   2
  إن جمي  المشكالت التي بدأت شطرحها المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي لم شمس بعنصر األ لية 3

ت حي  حافظ ولى القواود العامة ذاشها. ففي التشري  التونسي مثال  نجد أن الذي بقي وار) إطار  ذه المشكال
م.)  والقصر  و واحد كذل ، فحتى ولى المستوى اإلجرائي بقيأ  38بانظر الفص   للجنون مفهوما  واحدا 

ى ولى وجوبية إحالة الملف إلفي شونس الطف  حماية جرائم األطفا  واضعة لألحكام العامة إذ نصأ مجلة 
 فقر  نانية . 85وكالة الجمهورية في جمي  الحاالت التي يحق فيها لإلدار  إنار  الدووى مباشر  بالفص  
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كما أنم بيادتها دام ة وشقنية بما يتعذر معد ولم وامة النباس بهبا أو ولبى األقب  فهمهبا، إلبى       
 جانا أن وددا  من النصو، أ ملأ التعرل للركن المعنوي واكتفأ بذكر ماديات الجريمة.

 أما الواق  االقتصادي الذي أبب، يقوم ولى شجمعبات وشكبتالت. فقبد أنبار مشبكلة شحديبد      
نطباق المسبؤولية الجزائيبة حيب  أببب، الفاوب  المبادي للجبرم دالببا  مجبرد أدا  لتحقيبق أفعببا             
إجرامية يستفيد منهبا الغيبر البذي قبد يكبون ذاشبا  طبيعيبة أو ذاشبا  معنويبة ولقبد حباو  المشبر  أن             
ي   قواود شبتالصم و بذا الواقب  االقتصبادي فوسب  فبي نطباق المسبؤولية حتبى يتجباو  الفاوب             

 دي إلى المستفيد من الجرم.الما

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول

 قيام المسؤولية الجزائية

 في

 الميدان االقتصادي
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ال قيببام للمسببؤولية الجزائيببة مبببدئيا ، إال إذا شببوافر ونصببران: بأحببد ما : ارشكبباب فعبب       
ا، مادي يمكن إدراكد باحدى الحواس. بونانيهما  أن يكون  بذا الفعب  المبادي قبد نبتج وبن وطب       

أي أنبد يشبترر لقيبام المسببؤولية الجزائيبة شبوافر ونصبر مببادي للجريمبة، ويشبترر كبذل  شببوافر           
 ل ةة  تةةتم الا ينةةة ياةةب أن يلتقةة  الةة كا النعوةة    ةةال كا النةةا          ونصببر نفسببي للمجببرم.  

لي  ناها معا
 1ب

. 

مبن قبانون الجبزاص العمباني: شبرور التجبريم        78المباد   ببراحة  و  و ما أ شبارت إليبد   
شبوافر وناببر الجريمبة مبن اراد  وفعب        -2-وجود نص يعطي الفع  وبفا  جرميبا .   -1- ي :
 مادي.

فالقبانون يحبدد األوبباف الماديببة واإلراديبة الال مبة للنشببار اإلجرامبي وللعقباب وليببد.         
واإلجمببا  حاببب  ولببى أن األوببباف الماديببة شببدو  فببي إطببار الببركن المببادي للجريمببة أمببا          

قببة بشبخص الجبباني و ببو مبا يسببمى بببالركن المعنبوي فببان موضببعها       األوبباف اإلراديببة المتعل 

محبب  وببالف إذ يببذ ا الفقببد فببي ذلبب  مببذ بين    
 2ب

: األو  ع يببدو   ببذه األوببباف فببي أركببان        
الجريمة بحي  إذا شخلف شخلفأ الجريمبة ذاشهبا وأمبا الثباني ع في بعد ضبمن أركبان المسبؤولية           

 دي إلى انعدام المسؤولية الجزائية ونها.بحي  ال يؤنر شخلفد ولى قيام الجريمة وإن كان يؤ

Merle et Vitu ويشاطر  ذا البرأي األويبر الفقيهبان ميبر  وفيتبو      
  3ب

الة كا  فيعتببران أن  

النعوةة   لةةي  ركوةةًا مةةا أركةةان الا ينةةة ول وةةا شةة ط نشسةةان  لقيةةال مسةةدولية الشاعةة  عةةا        
ج ينةةة ت  نةةي م ضةة عيا  غيةةة تقديةةد العق  ةةة ولةةي  كشةة ط لقيةةال الاةة ل       
 4ب

، فهببو الحالببة  

النفسببية الكامنببة وراص ماديببات الجريمببة  
 5ب

ويبببدو أن كببال مببن المشببرموين التونسببي والفرنسببي      .
 يميالن الى  ذا الرأي.

م.) والبذي جباص شحبأ     37فالمشرم  التونسي شعبرل إلبى البركن المعنبوي فبي الفصب        
مببنهج نفسببد فببي   العنببوان المخصببص للمسببؤولية الجزائيببة. كمببا أن المشببرم  الفرنسببي انببتهج ال     

                                                                 
1 ب  STEFANI (G), LEVASSEUR (G), et BO ULO C (B ), Droit pénal général 16ème

 éd. Dalloz Paris 
1997.N253.P211. 

 .127: مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد   2
 .Merle (R) et Vitu (A), traité de droit criminel, Paris 1973. 2ème. éd. n°318 ب3

بد  مصطل، العنصر  ””l’élément psychologiqueاستخدام مصطل، العنصر النفساني  Pradel  يرى الفقيد 4
واود شهم ، ألن القواود العقلية المتعلقة بالجريمة  ي ق "l’élément morale de l'infraction“المعنوي للجريمة 

Nouveau code, op.cit المجرم وال شهم الجريمة، فهذه القواود ال شمث  ونصرا  في الجريمة. . P.n°. 45 
 76.فقبر   1996. المؤسسة الجامعية بمجد  بيروت،2القسم العام، ر -: أبو  قانون العقوبات ني  عاليا  5

،192. 
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والبذي جباص كببذل     3ع     121المجلبة الجزائيبة الجديبد  إذ شعبرل للبركن المعنبوي فبي الفصب          
 شحأ العنوان المخصص للمسؤولية الجزائية.

ولقبد شبنبأ محكمبة التعقيببا التونسبية  بذا التوجببد إذ جباص فبي أحببد قراراشهبا         
 1ب

الأنبد مببن   

رائم القصببدية أن يرشكبا الجبباني جنايتببد   األركبان الجو ريببة لقيبام المسببؤولية الجزائيببة فبي الجبب     
 ون قصد أي ون اراد  حر  وإدراك وشمييزال.

أما المشر  المصري، فلم يذكر شيئا  من الشرور الال مة لقيام المسؤولية الجزائيبة فبي   
معبببرل بيانبببد األحكبببام العامبببة، ففبببي البببباب التاسببب  المخصبببص لبببعالأسباب اإلباحبببة وموانببب        

العقاب
 2ب

المسؤوليةال أو ما يشتق منهاال لم يستعم  كلمة 
 3ب

. 

و اللبنباني و االردنبي   المشبر  السبوري  ك  مبن  بينما نجد أن 
 4ب

، شعبرل إلبى الجوانبا    
المعنويبة مبرشين فبي قببانون العقوببات، األولبى فبي الفصبب  الثباني الونصبر الجريمبة المعنببويال،           

لرجو  إلبى جملبة   مبن البباب الثالب  الفبي الجريمبةال. والثانيبة فبي البباب الرابب  الالمسبؤوليةال وببا           
 ببذه الفصببو  نالحببظ أن المشببر  ونببد شعرضببد للعنصببر المعنببوي للجريمببة، اكتفببى بتعريببف          
المصطلحات وضبط مدلوالشها، دون أن يببين دور با واانبار المترشببة ولبى وجود با، وحباالت        
 انتفائها، فهذه المسائ  جميعها نجد ا في الباب الرابب  المعنبون ببعالالمسؤوليةال، ممبا يمكبن معبد      
القو  أن المشر  السوري، وإن كان يعتببر الالعنصبر المعنبويال ركنبا  مبن أركبان الجريمبة، إال        
أنببد ال يببرى لببد أي دور إال فببي شحديببد حبباالت قيببام المسببؤولية الجزائيببة مببن وببدمها، وبالتببالي        
 يمكبببببببن القبببببببو  أن المشبببببببر  السبببببببوري يعتبببببببببر الالعنصبببببببر المعنبببببببويال شبببببببرطا  لقيببببببببام         

المسؤولية الجزائية
 5ب

. 

طالقبا  ممببا سبببق، وباوتبببار أن الالعنصببر المعنببويال ركنببا  مببن أركببان قيببام المسببؤولية       ان
الجزائية، فان البح  ون قيبام المسبؤولية الجزائيبة فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي، يسبتدوي         
معرفة ما  و األسباس البذي شقبوم وليبد المسبؤولية الجزائيبة  و ب  يجبا إنببات وجبود وطبا مبا             

تد ون فعلبد  أم أن مجبرد حبدون الفعب  اإلجرامبي كباف لمسباصلة الشبخص         لدى الفاو  لمساصل
 الذي ارشكا  ذا الفع  

مبببدئيا ، يمكببن القببو  إن النصببو، الخابببة بالقببانون  الجزائببي االقتصببادي احترمببأ         
و بببو مبببا يكبببرس الطببباب  االرادي     قاوبببد  شطلبببا الخطبببا كاسببباس لقيبببام المسبببؤولية الجزائيبببة     

                                                                 
 1969ع النشبرية ع القسبم الجزائبي لسببنة           8/10/1964ع مبؤر  فببي      2698  القبرار التعقيببي الجزائبي وبدد     1

 .1989، م.ق.ت. جانفي 21/1/1987ع المؤر  في  13316. وفي االشجاه نفسد ع القرار ودد 111،.
  62  وفقبدان الشبعور واالوتيبار بم   61  وحالة ال رور  بم60  ويحتوي  ذا الباب ولى: استعما  الحق بم2

  .63وإطاوة أوامر الرؤساص بم
 .24. ،1948: في المسؤولية الجنائية ع القا ر  مصطشى القلل مقند   3
البوارد  شحبأ ونبوان فبي      1-74المتعلقتبان بالعنصبر المعنبوي للجريمبة  و المباد        64و 63  أنظر المادشين 4

 ال..المسؤولية الجنائية و نصها:ال ال يحكم ولى أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم ولى الفع  ون ووي وإراد 
س االشجاه بدت االمور ضبابية في بعض القوانين العربية اين وردت الجريمة و أركانها في اطبار    في نف5

المسؤولية الجزائية ومنها ولى سبي  المثا  قانون العقوبات في ك  من االمارات و قطر و الكويأ و البحرين.  
ي ون الجريمة سواص ارشكبها ومدا أم من قانون العقوبات االماراشي ما يلي:ال يسا  الجان 43فقد ورد في الماد  

فبي   مبا لبم يشبترر القبانون العمبد ببراحةال أمبا قبانون العقوببات البحرينبي فقبد ورد فيبدال البباب الثباني               وطا
ال يسا  شخص ون جريمة – 24 –ماد  في الجريمة و شحتها نجد ال الفص  األو  الجنائيةو شحتد نجد المسئولية

ويسبا   :ال 2004من قانون العقوببات القطبري لسبنة     32الفقر  األوير من الماد   . إال إذا ارشكبها ومدا أو وطا
الجاني ون الجريمة سواص ارشكبها ومدا  أم وطا، ما لم يشترر القانون شوفر العمد براحةال. و و ما يعني أن 

لمسبؤولية  الركن المعنوي شرر لقيام المسؤولية أما قانون الجزاص الكويتي فقبد أورد الجريمبة شحبأ ونبوان ا    
 الجنائية.
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 أنها  في بعبض الحباالت ورجبأ وبن شلب  القاوبد  مكتفيبة بتبوفر         بالفص  األو   إال للمسؤولية
 ماديات الجريمة كاساس للمسؤولية الجزائية  بالفص  الثاني .

 

 

 الفصل األول

في القانون  مسؤولية الجزائيةلل الطابع االرادي
 االقتصادي

إن الجبرائم االقتصبادية جبرائم ح بارية شحمب  معهببا ببور  مبن الخطبا شتفبق والعصببر           
. ولقببد اسببتطاوأ فكببر  الخطببا كاسبباس لقيببام المسببؤولية     ردببم شطببور أشببكالها  ي شوجببد فيببد الببذ

الجزائية أن شفرل نفسها بحسا شقبدم المدنيبة، ألنهبا نابعبة مبن إحسباس الفبرد بكيانبد المتمبدن،          
و بي التببي شعطببي للعقوبببة أساسبها بحيبب  شعببد انتصببارا  أحر شبد البشببرية يجببا أن شحفظببد فببي         

قانونها الجزائي
 1ب

. فاسباس المسبؤولية الجزائيبة  بو الخطبا الشخصبي المنبثبق وبن إراد  حبر           

وواوية
 2ب

. 

والخطا الجزائي  و ورق لقاود  قانونيبة تمبر  أو نا يبة قرنبأ بعقوببة جزائيبة، ويتحقبق        

الخطا نتيجة لفع  إيجابي أو سلبي مجرم بنص قانوني ومعاقا وليد
 3ب

. 

هومبد الواسب  البذي ي بم ببور  الخطبا       فالمقصود بالخطا فبي إطبار  بذا البحب   بو مف     
 ، أي بور  السلوك االرادي.القصدي وبور  الخطا دير القصدي

فتبوفر المسبؤولية الجزائيبة مر بون أوال  وقبب  كبب  شبيص بوجبود واقعبة إجراميبة مسببند            
إلى النشار اإلرادي لشخص محبدد، ومر بون نانيبا  ببان يصباحا  بذا النشبار اإلرادي المبادي         

ي ذ بن الجباني أو سبلوكد النفسبي البداولي البذي يتفبق مب  إحبدى الصبورشين           الخارجي معنى فب 
اللتين حصر القبانون الجزائبي فيهمبا وباد  مختلبف الجبرائم ببين ومديبة وديبر ومديبة، فبالمنهج            
السببائد فببي الفقببد الجزائببي الحببدي  يبحبب  الجريمببة أوال  باوتبار ببا كيانببا  قانونيببا  مجببردا ، نبببم            

ص المجرم أي من  اوية نظرية المسؤولية الجزائيةيتناولها بالقياس إلى شخ
 4ب

. 
وبببالرجو  إلببى مختلببف القببوانين المنظمببة للنشببار االقتصببادي نجببد أنهببا مبببدئيا  شسبباير        

ي بالمبحب   الجزائب  القواود التقليدية للقانون الجزائي حي  شقيم المسؤولية الجزائية ولى القصبد 
شقببيم المسببؤولية الجزائيببة ولببى الخطببا ديببر       األو   ولكنهببا فببي بعببض الحبباالت باالسببتثنائية     

                                                                 
 .199: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   1
 وما بعد ا. 50، مرج  سابق، ،1: القانون الجنائي العام، )مصطشى الع ج   2
 .45ع  44: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية .. مرج  سابق، ،مصطشى الع ج   3
 .115: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   4
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 القصدي بالمبح  الثاني .
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول

 اجلزائية يف القانون االقتصادي املسؤوليةأساس ي اجلزائ القصد

 
إن القصد الجزائي يمث  األساس األو  لقيبام المسبؤولية الجزائيبة فاألبب  فبي الجريمبة       

م.). البذي نصبد الال يعاقبا أحبد      37لتونسبي بالفصب    أن شكون قصدية و و ما كرسد المشبرم  ا 
 …ال.  إال بفع  ارشكا قصدا 

أما المشر  السوري فلم ي   قاود  بمث   ذه الصراحة، إال أند شعرل للنيبة الجرميبة   
ق.  ولى أند الال يحكم ولى أحد بعقوبة مبا لبم يكبن     209ق.  ونص في الماد   187في الماد  

 …ال.  راد قد أقدم ولى الفع  ون ووي وإ
و  188و و نفس منهج أدلا التشريعات العربية و منها: قانون العقوبات اللبناني الماد  

و قانون العقوبات االمباراشي المباد     ،و ما بعد ا 63وقانون العقوبات االردني الماد   ،ما بعد ا
ص الكبويتي  و قبانون الجبزا   ،و مبا بعبد ا   24وقبانون العقوببات البحرينبي المباد       ،و ما بعد ا 38

و قانون العقوبات  ،و ما بعد ا 79و  78و قانون الجزاص العماني المواد  ،و ما بعد ا 40الماد  
 و ما بعد ا. 32القطري الماد  

ع    3ع    121بالفصب    1992وكرسبد كبذل  المشبرم  الفرنسبي فبي المجلبة الجديبد  لسبنة         

بهاالذي جاص فيد الال جناية وال جنحة إال إذا شوافرت نية ارشكا
 1ب

 ال.
إال أن المشبرم  أحيانببا  ي ببيف إلببى   ، ويتخبذ القصببد الجزائببي دالببا  بببور  القصببد العببام    

ذلب  القصببد العببام شببرر شحقيبق نتيجببة معينببة و ببي المبس بمصببلحة رأى المشببرم  أنهببا جببدير          
 بالحماية و و ما يعبرف بالقصبد الجزائبي الخبا،، فهاشبان الصبورشان شمبثالن ببورشي القصبد         

نون االقتصببادي بفقببر  أولببى  إال أن وصوبببية  ببذا القببانون أدت إلببى شميببز     ي فببي القببا الجزائب 
ي فببي الجريمبة االقتصببادية بنظببام قبانوني يختلببف نووببا  مبا وببن األحكببام العامببة        الجزائبب القصبد 

 بفقر  نانية .

                                                                 
 39 شينالمادكرس  ذا التوجد ضمنا في قانون العقوبات المصري ة دير مباشر  يمكن القو  أن بطريق  و1
 .42و

نووية من الجرائم  3-121إال أن المشر  الفرنسي كرس بلا المجلة الجزائية الجديد  و شحديدا في الفص  
المعروفة بجرائم الخطر الجديد  شقترب من الجرائم القصدي أو  ي وسط بين القصد و الخطا دير القصدي و

اإلرادي وشهدف  ذه الجرائم إلى وقاب  الحاالت التي يف ي إليها السلوك اإلرادي والتي من شانها أن شؤدي 
 إلى إحدان أضرار أو نتائج سلبية يعاقا وليها القانون.



 32 

 القصبببد  شنحصبببر  بببذه الصبببور حسببببما جببباص سبببابقا  فبببي ببببورشي: القصبببد العبببام بأ  و       
 الخا، بب .

 أ ـ بيال النسدولية الاناةية على القصد العال:
يمثب  القصبد العبام الصبور  البسبيطة للقصبد الجزائبي إذ  بو القصبد الجزائبي فبي أبسبط             

لكن شعريف القصد العام لم يكن مح  إجما  فقهي بوره.
 1ب

حي  ظهر اشجا ان رئيسيان في ذل  

د نظرية اإلراد  إلى أن ظهر اشجاه نال  شوفيقي يدمج بين األو  يعتمد نظرية العلم والثاني يعتم
 النظريتين.

 القصةد الاناةةة  و ةع ن  يةةة اإلرا ا عبةارا عةةا انصة ا  إرا ا الاةةان  إلةى ارت ةةا         

الا ينة  الش وط الت  يوص عليلا القةان ن أو  عبةارا أخة ى هة  إرا ا االعتةداء علةى القةع        

ال   يقنيا القان ن ويعابب على انتلاكا
 2ب

. 

  :و و التوجد الذي  شبنتد ك  من

العمبد أو   ماراشي:اليتكون الركن المعنوي للجريمبة مبن  من قانون العقوبات اإل 38الماد  
فعب  متبى كبان  بذا      الخطا. ويتوفر العمد باشجاه إراد  الجاني إلى ارشكاب فع  أو االمتنبا  وبن  

أو أيببة نتيجببة أوببرى   مباشببر  االرشكباب أو االمتنببا  مجرمببا قانونببا وذلبب  بقصببد إحببدان نتيجببة    
 ال.مجرمة قانونا يكون الجاني قد شوقعها...

كويتي:اليعببد القصببد الجنببائي متببوافرا اذا نبببأ اشجبباه    مببن قببانون الجببزاص ال  41و المباد    
ارد  الفاوب  البى ارشكباب العفبب  المكبون للجريمبة ، والبى احببدان النتيجبة التبي يعاقبا القببانون           

   .وليها في  ذه الجريمة...ال
يتبببوفر العمببد باشجبباه إراد  الجبباني إلبببى     قطري:ال...مببن قببانون العقوبببات ال    32المبباد   و

ارشكاب فع  أو امتنا  ون فع ، بقصد إحدان النتيجة التي يعاقا وليها القانون 
 3ب

 ....ال
ال يقة ل علةى اإلرا ا والتة  تقةج  قة  عوةد         لة  أما القصد الاناة  و ع ن  ية العلم  

. فالقصبد الجزائبي   لةى العلةم أو تنثة  الوتياةة النت تبةة علةى السةل ا       حد السل ا وإننا يقة ل ع 
ولببم الفاوبب  بمخالفببة الفعبب  الببذي ياشيببد لألوببالق والقببانون     
 4ب

. و ببو ولببى حببد شعبيببر دي فببابر    
المعرفبة الفاوب  أنبد يرشكبا فعبال  ممنووبا ال ولقببد شبنبى مشبرو  قبانون العقوببات المصبري لسببنة             

منبد ونصبها الالجريمبة شكبون ومديبة إذا       26فبي المباد    ذا التوجبد، حيب  وبرف القصبد      1967
 اقترفها فاولها والما  بحقيقتها الواقعية وبعنابر ا القانونيةال.

بحرينبي:ال... شكبون الجريمبة    مبن قبانون العقوببات ال    24المباد    و و التعريف الذي شبنتد 
 .ال...القانونية ومدية إذا اقترفها الفاو  والما بحقيقتها الواقعية وبعنابر ا

مقنة   نايةب حسةو    ويرى االستاذ 
 5ب

أننبا إذا قارنبا ببين النظبريتين شفصبيال  شببين أنهمبا        

                                                                 
ي بدراسبة  : النظرية العامة للقصد الجنائمقن   نايب حسو   راج  التفابي  حو   ذا الخالف الفقهي: 1

، دار النه بة العربيبة، القبا ر ،    1988شابيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية  الطبعة الثالثة، 
 وما بعد ا. 25،

 .82: في المسؤولية الجنائية. مرج  سابق. ، مقند مصطشى القلل   2
  إرادشد إلى ارشكاب الفع  ق.  وراقي الالقصد الجرمي  و شوجيد الفاو  1  33  أو كما ورفتد الماد  3

 المكون للجريمة  ادفا  إلى النتيجة الجرمية التي وقعأ أو أي نتيجة جرمية أورىال
STEFANI (G), LEVASSEUR (G) Bouloc (B) ب4 , Droit pénal général 14ème   édition 1992. T1. n°244, et  
Garraud. traité théorique et pratique de droit pénal français. T .1. n°287. 

 .37  المرج  السابق، ،5
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شتفقان في شطلا العلم بك  الوقائ  المكونة للركن المبادي للجريمبة، ويببدأ الخبالف بينهمبا حبين       
شتفقبان  شكتفي إحدا ما بالعلم بهذه الوقائ  بينما شتطلا األورى اشجباه اإلراد  إليهبا، والنظريتبان    

كبذل  فببي شطلبا اإلراد  ويبببدأ الخبالف بينهمببا حببين شكتفبي إحببدا ما باشجباه اإلراد  إلببى الفعبب          
 بينما شتطلا األورى اشجا ا إلى النتيجة وإلى ك  الوقائ  التي شحدد الداللة اإلجرامية للفع .

 لهذا فقد شم االلتجاص إلى نظرية شوفيقية شجم  بين النظريتين.
: العلم واإلراد  اإلجراميةفالقصد الجزائي  و

 1ب
. 

 اإلرا ا ال تت ا   عقًا وال يتاح للةا أ اء  ورهةا  ة   ويةان القصةد مةا لةم ت ةا مسةتودا          
إلى العلةم  ومةا هوةا ياة   القة ة  ة ن القصةد علةم وإرا ا        
 2ب

حيةد يوصة   العلةم إلةى أركةان      . 
 .الت  تت تب عواالا ينة  يونا اإلرا ا تتاا إلى الشع  ال   تق ل عليا أو الوتياة 

 بذا  ق    186و اللبنباني فبي المباد      ق.   187ولقد شبنى المشر  السوري فبي المباد    
التوجبد إذ جباص فيهببا الالنيبة: إراد  ارشكبباب الجريمبة ولبى مببا ورفهبا القببانونال        
 3ب

المبباد  وكبذل    
ردنببي النيبببة : ال بببي إراد  ارشكببباب الجريمببة ولبببى مبببا ورفهبببا      مببن قبببانون العقوببببات األ    63ب
عماني:ال النيبة الجرميبة  بي اراد  ارشكباب الجريمبة      من قانون الجزاص ال  80والماد  ب .لقانونالا

ولى النحو الذي ورفها بد النص القانوني
 4ب

 ...ال.

أما المشر  المصري، فلم يعرف القصد الجزائي
 5ب

وم  ذل  يمي  أدلبا الفقهباص إلبى    ، 

اوتباره ولما  وإراد 
 6ب

نقض المصرية فبي وبد  قبرارات   ، و و ما اوتمدشد محكمة ال
 7ب

. واببة  

حين أكدت أن الالجريمة العمدية يتطلا القصبد الجزائبي فيهبا اشجباه إراد  الجباني إلبى ارشكباب        

الواقعبة اإلجراميببة مب  ولمببد بعناببر ا    
 8ب

متبى شعمببد الجبباني    ...يتحقببق القصبد الجنببائي    و ال ال.
جباه إرادشبد إلبي إحبدان اإلشبالف أو      ارشكاب الفع  المنهي وند بالصور التي حبدد ا القبانون واش  

التخريبا وولمببد بانبد يحدنببد بغيببر حبق و ببو مبا يقت ببي أن يتحببدن ونبد الحكببم اسببتقالال أو أن          

اليكون فيما أورده من وقائ  وظروف ما يكفى للداللة ولي قيامد
 9ب

. 

بينمبا نجببد أن المشببرم  التونسببي يشببترر القصببد الجزائببي فببي وببدد مببن الجببرائم كببركن       

الجزائيببةللمسببؤولية 
 10ب

إال أنببد لببم ي بب  لببد شعريفببا  ال فببي المجلببة الجزائيببة وال فببي النصببو،      

                                                                 
MERLE (R) VITU (A), T ب1 raité de droit criminel 6ème édition 

، 1999: موسووة قانون العقوبات السوري والقوانين المتممة لد، دمشق، الطبعة األولى أ يب اال تانب ل   2
  .194 – 187بالمواد  484. ،1)
 .245. ،2006رية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، :النظ  لينان عبد النوعم  3
ائي السويسري الال يعاقا شخص من أج  جناية أو جنحة إال إذا زمن القانون الج 18  كما جاص في الفص  4

أو قصد ارشكابها، وذل  ما لم ينص القانون ولى وبالف ذلب ، ويتبوافر القصبد متبى ارشكبا الفاوب  الجنايبة         
 الجنحة ون ولم وإراد ال.

مند بان الالقصد اإلجرامي وند الفاو   48كان قد ورفد في الماد   1961  م  أن مشرو  ق.  الموحد لسنة 5
 و شوجيد إرادشد إلى ارشكاب األمر المكون للجريمة والما  بعنابر ا القانونية، وال شكون الجريمة ومدية إال 

 إذا شوافر فيها ذل ال.
، والنظرية العامة 513. ،1972، الجريمة والمجرم والجزاص، منشا  المعارف رمسي   لوالثال : من ذل  م  6

، الموسبووة  جوةد  عبةد النلةك   ، و295. ،1997للقانون الجزائي منشا  المعارف، االسكندرية، طبعة نالثة 
رمو  ، و83ابق. ،، في المسؤولية الجنائية، مرج  سمقند مصطشى القلل ، و79، بند67. ،3الجنائية، مجلد

، ومبادئ القسم العام من 340. ،1959: استظهار القصد في القت  العمد، المجلة الجنائية القومية، نوفمبر عبيد
مقن   ، و306. ،1979: قانون العقوبات مقند م م ن  امة، و222. ،1965التشري  العقابي المصري 

 .1988: النظرية العامة للقصد الجنائي نايب حسو 
. 2. )1847ع ق بائية رقبم     14، مجمووبة القواوبد القانونيبة، السبنة     1944ع  12ع  25ن ذلب  مبثال : نقبض      م7

. الذي جاص فيد: الإن القصد الجنائي في جريمة ودم إمساك البدفاشر الخاببة.. يكفبي فيبد ع كمبا  بو         1255،
. 496لقواود القانونية، رقبم  . مجمووة ا1947ع   11ع  17ال  ونقض …الحا  في سائر الجرائم ع العلم  واالراد 

، مشكلة شقنين شعريف أحند ما و ق ائية. م  أنها أحيانا  شكتفي بالعلم أو االراد . انظر في ذل :  17سنة 
 .415. ،1970القصد الجنائي، المجلة الجنائية القومية ع نوفمبر 

 .75ع  66. ،36ني السنة ، مجمووة المكتا الف1985ع  1ع  14ق ائية، جلسة  54لسنة  425  الطعن رقم 8
 2004/  1/  28ق ائية جلسة  66لسنة  2944الطعن رقم   9

، 1980: دروس فبي القبانون الجنبائي ع كليبة الحقبوق والعلبوم السياسبية فبي شبونس           مقند اللا   االخ ا  10
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الخاببة المتعلقببة بالقببانون الجزائببي االقتصببادي لكببن محكمبة التعقيببا التونسببية ولببى مببا يبببدو        

شمي  إلى األوذ بالنظرية التوفيقية، حي  جباص فبي أحبد قراراشهبا    
 1ب

الإن المبراد بالقصبد الجزائبي    
   الجاني إلى ارشكاب الفع  م  ولمد باند يرشكا فعال  دير جائزال.       و انصراف إراد

ولهبذا سبيتم التعبرل      االتاا  الغالب إذًا يني  إلى اعتبار القصد الاناة  علنةًا وإرا ا 
أوال  إلببى دور اإلراد  فببي القببانون الجزائببي االقتصببادي لنحببدد نانيببا  مكانببة العلببم فببي القببانون          

 الجزائي االقتصادي.

  ور اإلرا ا: ـ  1

اإلراد  حالبة نفسببية إيجابيبة وونصببر أساسببي مبن ونابببر المسبؤولية، فبباإلراد  ونصببر        
ال م في جمي  بور الركن المعنوي، سبواص اشخبذ ببور  القصبد أو الخطبا ديبر القصبدي، لبذا         
كببان فيصبب  التمييببز بينهمببا  ببو فيمببا شنصببا وليببد اإلراد ، ففببي القصببد شنصببا ولببى السببلوك         

يجة المعاقا وليهبا، بينمبا فبي حالبة الخطبا ديبر القصبدي شنصبرف إلبى النشبار           اإلجرامي والنت

دون النتيجة
 2ب

. 

 القصد الاناة  إذًا هة  اإلرا ا الن جلةة تاةا  غة ض مقةد  غية  مشة وق  تنثة   ة           
صة را نتياةة ية ى  يلةةا القةان ن عةدوانًا أو تلديةةدًا  العةدوان علةى حةةع جةدي   القنايةة عةةا            

لقان نط يع  ع  معيا يقد   ا
 3ب

.  

ولكن المالحظ في الجرائم االقتصبادية أن فريقبا  مبن الشبراح يكتفبي بالحبدي  وبن ركبن         
العلم فقط م  شقريره بان الجريمبة ومديبة، فيبرون أنبد يكفبي لتبوافر القصبد الجزائبي أن يرشكبا          

الشخص الجريمة م  ولمد باند يرشكا أمرا  محرما 
 4ب

  . 

عية نجبد أن المشبرم  فعبال  لبم يتعبرل إال إلبى       وبالرجو  إلى ودد من النصو، التشري
 :العلم و و ما نجده في

 158/1960من قانون قم  الغ  والتدليس السوري ب 1ع11الماد   -
 5ب 

.  

أما محكمبة   المعد  . 1978من قانون قم  الغ  والتدليس المصري بلسنة  2الماد   -
نصببو، وليهببا فبي قببانون قمبب     البنقض المصببرية فانهببا شعتببر أن الجريمببة وببدا  المشبتري الم     

الغب  والتبدليس،  بي جريمبة ومديببة يشبترر لقيامهبا نببوت القصببد الجزائبي، و بو ولبم المببتهم            

بالغ  الحاب 
 6ب

 …ال

يعاقببا بغرامببة ال شقبب  وببن    :ال 1966لسببنة  األردنببيمببن قببانون التجببار     277المبباد   -
بوجببود مقاببب   ومسبة دنببانير وال شزيبد وببن ومسببين دينبارا كبب  مسببحوب وليبد بببرح وببن ولبم         

 .1990من قانون التجار  العماني لسنة  568و و نفس نص الماد   .الوفاص اق  مما لديد

                                                                                                                                                                     
 76دروس مرقونة ، ،

 .355، 1987الجزائي ع لعام ع النشرية ع القسم  1986أفري   30مؤر  في  18413  قرار شعقيبي جزائي ودد 1
: شبرح األحكبام العامبة لقبانون العقوببات لدولبة االمبارات العربيبة المتحبد ، دار          أحند ش ب  أ ة  خطة ا    2

 .206، ،1989النه ة العربية، القا ر . الطبعة األولى، 
Merle (R) Vitu (A), op.cit ب3 ., n°503 

 .154المصرية، القا ر . ،: جرائم النقد، مكتبة النه ة مصطشى كام  كي ا  4
  م  أن المشر  السوري يمي  دالبا  إلى استعما  وبار  الالقصدال مما يعنبي أن شاويب   بذه العببار  يكبون      5

ق. . و ذا التوجبد نجبده واببة فبي قبانون العقوببات االقتصبادي وقبانون التمبوين           187بالرجو  إلى الماد  
 والتسعير .

: رمفان عبد العاة وأحند عبد ال حيم. مذكور لدى 1955ع  3ع  29لسة ق ائية، ج 34سنة  1225  طعن رقم 6
 .435. ،1992المستحدن في واقعات الغ  والتدليس والتقليد، دار الكتا القانونية ع مصر 
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المعببببد  لقببببانون ال ببببريبة العامببببة ولببببى    2002لسببببنة  25/م مببببن القببببانون رقببببم  34و المببباد    -
المبيعات:اليعبد شهربببا مببن ال ببريبة حيببا   السببل  الخاضببعة لل بريبة قصببد االشجببار بهببا مبب  ولمببد بانهببا         

مهربةال
 1ب

  . 
كب  مببن  : ال 37/1992باإلمبباراشي مببن قبانون العالمببات التجاريبة    3 -37المباد  رقبم    -

ببا  أو وبرل للبيبب  أو للتبداو  أو حببا  بقصبد البيب  منتجببات وليهبا والمببة شجاريبة مببزور  أو          
مقلبد  أو موضببووة بغيبر حببق مبب  ولمبد بببذل  . وكببذل  كب  مببن قببدم أو وبرل شقببديم وببدمات          

 .المزور  أو مقلد  أو مستعملة بغير حق م  ولمد بذل  شحأ والمة شجارية
مب  وبدم االوبال  بايبة وقوببة اشبد        :القانون الشركات التجاريبة االمباراشي   322الماد   -

ينص وليها قانون اور يعاقا بالحبس مد  ال شقب  وبن نالنبة اشبهر وال شتجباو  سبنتين وبغرامبة        
كب    -1ر بم او باحبدى  باشين العقبوبتين:     ال شق  وبن وشبر  تالف در بم وال شجباو  مائبة البف د      

من انبأ ومدا في وقد الشركة او في نظامهبا او فبي نشبرات االكتتباب فبي االسبهم او السبندات        
او في دير ذل  من ونائق الشركة بيانات كاذببة او مخالفبة الحكبام  بذا القبانون وكبذل  كب  مبن         

الوق   ذه الونائق او و وها م  ولمد بذل 
 2ب

. 
:   1992/ 37ب اإلماراشي من قانون العالمات التجارية -3-1الفقرات  37م الماد  رق -

 يعاقا بالحبس وبالغرامة التي ال شق  ون ومسة تالف در م أو باحدى  اشين العقوبتين :ال
كب  مببن  ور والمببة شجاريببة شببم شسببجيلها طبقبا للقببانون أو قلببد ا بطريقببة شببدوو إلببى         -ا 

والخببدمات التببي شميز با العالمببة األببلية أو شلبب  التببي      ش بلي  الجمهببور سبواص بالنسبببة للسبل     
 شمانلها ، وك  من استعم  والمة شجارية مزور  أو مقلد  م  ولمد بذل  .

كب  مبن ببا  أو وبرل للبيب  أو للتبداو  أو حبا  بقصبد البيب  منتجبات وليهبا والمببة             -3
 شجارية مزور  أو مقلد  أو موضووة بغير حق م  ولمد بذل  .  

مبن قببدم أو وبرل شقببديم وبدمات شحببأ والمبة شجاريببة مبزور  أو مقلببد  أو        وكبذل  كبب   
 مستعملة بغير حق م  ولمد بذل  .

ِنظعببعام المببعحكمة الِتجببعارية  مببن147المباد    -
 3ب

بالِنظببعام الِتجببعارية 
 4ب

السببعودي لسببنة   
قبا  كط  براف يدف  أو يتعاطى نقودا   ائفبة و بو يعلبم ِبهبا ولبى وجبد التبدليس، يطعا       : ال ع1350

 .البالحبس من نالنة أشهطر إلى سنة

 بع 1383السعودي لسبنة   : من  ِنظعام األوراق الِتجعارية119الماد   -
 5ب

مب  مطراوبا    : ال

ما شق ي بد األنِظمة األطورى، يطعاقا بغرامبة ال شزيبد ولبى مائبة ألبف ريبا  كطب  مسبحوب وليبد          
ولببم شطقببدم بشبباند أيببة      رفببض بسببوص نيببة وفبباص شببي  مسببحوب سببحبا  بببحيحا  ولببد مطقاِببب  وفبباص           

مطعارضبة مب  وبدم اإلوببال  ببالتعويض المطسبتحق للسبباِحا وممبا أببابد مببن ضبرر بسببا وببدم            
ويطعاقا بهذه العقوبة كط  مسحوب وليد برح ون ولم بوجود مطقاِبب  وفباص  بو أقب  ممبا       الوفاص.

 .اللديد فعال 

                                                                 
من قانون  21و  11و المادشين  1952من قانون العالمات التجارية لسنة  38/5  وفي ذات التوجد أنظر الماد  1

من قانون المنافسة دير المشرووة واالسرار التجارية لسنة  6/3و الماد   1953ص التجارية لسنة شسجي  االسما
 .2000/) من قانون الرسوم الصناوية و النماذ) لسنة10و الماد   2000

والمنشبور بالعبدد    1988/12/26  الصادر بتباريي  13بكما ودلأ بالقانون االشحادي رقم ب1984لسنة  8  رقم 2
  1989/1/8الجريد  الرسمية الصادر بتاريي    من196ب
 –مكة المطكرمة  –  ِنظام المحكمة التجارية، و ار  المالية واالقتصاد الوطني السعودية، مطبعة الحطكومة 3

  ع.1393الطبعة السادسة لعام 
  وشباريي  32   يططِلق البعض ولى  ذا الِنظام اسم ب الِنظام التجباري ، وقبد ببدر بالمرسبوم الملكبي رقبم ب      4
 ع. وقد أطلغيأ ِمنبد المبواد المطتعِلقبة بالبدفاشر التجاريبة والتحِكبيم وبعبض األحكبام األطوبرى، وذلب            15/1/1350

 بصطدور ِود  أنِظمة ِمنها: ِنظام الدفاشر التجارية، وِنظام التحكيم، وِنظام الشِركات.
مبن ِنظبعام الشببعِركات   229ذل  المباد    ببع وأنظبر كب  27/8/1409بتباريي   155  كمبا وقب  شنقيحهبا ببالقرار رقبم      5

  ع1385السعودي لسنة
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سببتمبر   14ر  فبي   ع من قانون المعبامالت اإللكترونيبة البحبرين المبؤ     - 24ماد  بال -
نشبر شبهاد   أو وضببعها فبي متنباو  أي شببخص ، يحتمب  أن يعتمببد        :اليعاقبا كب  مببن...  2002

إلكتروني وارد بها  مبن وبال  االستبعناد أليبة بيانبات مدرجبة بهبذه الشبهاد           وليها أو ولى شوقي 
شسببتعم  مثب  الرمبو  أو كلمببات السبر أو الغوريثمبات أو مفبباشي، التشبفير العامبة أو أيببة بيانبات         

ألدرال التحقق من بحة التوقي  اإللكتروني ، إذا كان من ارشكا ذل  الفعب  ولبى ولبم بباي     
 من ااشي :

عع  وبدم  / ودم إبدار الشهاد  من قب  مزود ودمة الشهادات المدون في شل  الشهاد . -
رر أال عبع  إلغباص الشبهاد  أو وقبف العمب  بهبا ، بشب       /قبو  الشهاد  من قب  باحبها المدون بهبا . 

يكون نشر الشهاد  أو وضعها في متناو  الجمهور قد شم بغبرل شمكبين الغيبر مبن التحقبق مبن       
ببحة شوقيب  إلكترونبي شبم إنشبباؤه قبب  إلغباص الشبهاد  أو وقببف العمب  بهبا أو لغبرل اإلوطببار            

 .الباإللغاص أو الوقف

م الملكبي رقبم   الصاِدر بالمرسبو  السعودي ِنظام المطعاير  والمقاييسمن الماد  السابعة  -
م  ولمد  –يطعاقا من يستعم  تلة أو أدا  قياسية بمهر مطزيف  ال ع:23/5/1382  وشاريي 24ب

  ...ال.بغرامة –بذل  

مبببببن قبببببانون قمببببب  الغببببب  فبببببي المعبببببامالت التجاريبببببة الكبببببويتي         2لمببببباد  رقبببببم  ا -
شجباو   يعاقا بالحبس مد  ال شجاو  سنتين وبغرامة ال شق  ون البف دينبار ، وال    :ال20/1976ب

كب  مبن دب  او حبا  بالبذات او بالواسبطة او        - اشين العقبوبتين :   باحدىنالنة االف دينار ، او 
او الحيوان او من العقاقير الطبيبة او مبن الحاببالت     اإلنسان أدذيةورل شيئا معدا للبي  من 

او واد او العقبباقير  مببالزراويببة او المنتجببات او طببرح او وببرل للبيبب  او بببا  شببيئا مببن  ببذا ال    
 ال....الحابالت او المنتجات م  ولمد بغشها او فساد ا

 القطببري  مببن قببانون حمايببة المنافسببة و منبب  الممارسببات االحتكاريببة     18المبباد  رقببم   -
ببذات العقوببة    يعاقا المسؤو  ون اإلدار  الفعلية للشبخص المعنبوي المخبالف    :ال19/2006ب

 القانون ، إذا نبأ ولمد بها...ال. المقرر  ون األفعا  التي شرشكا بالمخالفة ألحكام  ذا

/  9قانون العالمات والبيانات التجارية واألسبماص التجاريبة قطبر ب    من  47الماد  رقم  -
ببا  أو   -4 ...م  ودم اإلوال  باي وقوبة أشد ينص وليها أي قبانون توبر ، يعاقبا    : ال  2002
والمبة مبزور  أو مقلبد  أو     للبي  أو للتداو  أو حا  بقصد البي  بغير حق منتجات وليهبا  ورل

 -5 اسم شجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذ) ببناوي مبزور أو مقلبد ، مب  ولمبد ببذل .      
قدم أو ورل وبدمات مسبتغال  والمبة مسبجلة أو اسبما  شجاريبا  أو مؤشبرا  جغرافيبا  أو رسبما  أو          

  .النموذجا  بناويا  بغير حق م  ولمد بذل 

مبب  وببدم  : ال  2002/  5ب  يقطببراللشببركات التجاريببة  قببانون امببن  324المباد  رقببم   -
االوال  باي وقوبة أشد ينص وليها قانون تور ، يعاقبا الحببس مبد  ال شجباو  سبنتين وبغرامبة       

كب    -1 ال شق  ون وشر  تالف ريا  وال شزيد ولى مائة ألف ريبا  أو باحبدى  باشين العقبوبتين:    
ات أو األوراق الماليببة األوببرى بيانببات   مببن أنبببأ ومببدا  فببي نشببرات إبببدار األسببهم أو السببند     

كاذبببة أو مخالفببة ألحكببام  ببذا القببانون، وكبب  مببن يوقبب  شلبب  النشببرات مبب  ولمببد بمببا فيهببا مببن         
كبب  مؤسبببس ضببمن وقببد شبببركة ذات مسببؤولية محببدود  اقبببرارات كاذبببة متعلقبببة          -2 مخالفببة. 

 .البتو ي  حصص رأس الما  بين الشركاص أو بوفاص ك  قيمتها م  ولمد بذل 
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بببالرجو  إلببى نصببو، التشببري  الجنببائي اإلقتصببادي التونسببي نالحببظ أنم المشبببر          و
ائببي اإلقتصببادي ومببن  ببذه    زم لقيببام المسببؤولية فببي القببانون الج   لببالتونسببي إكتفببى باشببترار الع  

ولبى أنمبد ال شعتببر     11فقد نص الفصب    1992لسنة الجرائم نذكر جرائم قانون حماية المستهل  
ببن  أو وبرل للبيب  أو شو يب  منتوجبات       - امالت اإلقتصبادية كب  :  مخالفة لقاود  نزا ة المع

إنتببا) أو بببن  أو   -/  مبب  سببابقية العلببم أنمهببا سببامة أو مغشوشببة أو مدلسببة أو معفنببة أو فاسببد .     
ورل أو ورل للبي  أو شو ي  منتوجات وب ائ  أو معدات شمكن مبن الغب  أو التبدليس مب      

إسبتعمالها بواسبطة نشبريات ومطبووبات ومعلقبات      معرفة ما أودت لد، وكذل  التحريض ولى 
وإوالنببات أو شعليمببات أوببرى ال.فالمشببر  وضبب  وقابببا دونمببا حاجببة إلببى البحبب  وببن نتبببائج            

الفع 
 1ب

. 

                                                                 
 .44  نفس المرج ، ،1
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 2005جببوان   27مببؤر  فببي   2005لسببنة   51مببن القببانون وببدد   17 كببذل  الفصبب  و 
قبدر ا وشبر  تالف   تعلق بالتحوي  االلكتروني:ال يعاقبا بالسبجن مبد  وشبر  أوبوام وبخطيبة       الم

اسبتعم  أدا  شحويب  إلكترونبي لألمبوا       -أدا  شحويب  إلكترونبي لألمبوا ،/     ومر -:دينبار كب  مبن   
 قب  شحويال باستعما  أدا  شحوي  إلكترونبي لألمبوا  مبزومر  مب  ولمبد      -ولمد بذل ، مزور  م 

 .البذل 
مبثال  ششبترر   أما الق اص فاند كذل  يكتفبي وباد  ببذكر ونصبر العلبم، ففبي جريمبة الغب          

محكمبببة التعقيبببا التونسبببية أن يكبببون الببببائ  ولبببى ولبببم مبببن أن الب ببباوة المعروضبببة للبيببب          

مغشوشة
 1ب

  . 

وقد أكمد فقد الق اص التونسي  ذا المعنى إذ إكتفى إلقرار اإلدانة في جريمبة التسببا فبي    
اقعبة  اإلفالس بثبوت شوفر القصبد الجزائبي العبام البذي إسبتد  وليبد مبن ظبروف ومالبسبات الو         

دون البحبب  فببي نوايببا المخببالف إذ جبباص بببالقرار اإلسببتئنافي الصببادر وببن محكمببة اإلسببتئناف          
مببا يلببي : الوحيبب  أنم الجبباني ومببد إلببى إوفبباص وإوببتالس         1995ديسببمبر   15بتببونس بتبباريي  

مكاسبد والحا  أنمد واجز ون البدف  وحباو  بيب  أسبهمد مبن الشبركة المفلسبة وكبان والمبا ولبم           
فع  الذي أشاه يعاقا وليد القانون ووض  لد العقاب الزاجبر نظبرا لخطبور  الجبرم     اليقين بانم ال

ولى اإلقتصاد الوطنيال
 2ب

. 

ويبرى الببعض  
 3ب

أن اوتببار الجببرائم االقتصبادية قائمبة ببالعلم وحببده يبؤدي إلبى اوتبببار         
وتبار با   ذه الجرائم مادية وليسأ ومدية ألند في الجرائم المادية يشترر أي با  إراد  الفعب  ببا  

مظهبر السببلوك فببي البركن المببادي  أمببا العلبم بالقببانون فهببو مفتبرل وشنتهببي المسببؤولية فيهببا         
 بالقو  القا ر .  

وبغض النظر ون  ذا الرأي فان القو  بان الجريمة االقتصادية شقوم ببالعلم وحبده قبو     
ًا تلةةك  ةةاإلرا ا هةة  أ ةةا، النسةدولية الاناةيةةة وإذا انتشةةي اإلرا ا انتشةةي حتنةة    ديبر بببحي،  

النسدولية.  اإلرا ا ج ه  ال كا النعو  
 4ب

. 
ولكببن لكببي يتحببرك النشببار النفسببي المكببون لببإلراد ، ال بببد مببن أن يسبببقد العلببم ليكببون       
أساسا  لد، أو بمعنى تور؛ فان العلم مرحلة أساسية ال بد منها لكبي شتوجبد اإلراد  نحبو االوتبداص     

إلراد  وبن حركتهبا، وببدون اإلراد  يظب  العلبم      ولى حق يحميبد القبانون، فببدون العلبم شتعطب  ا     

سباكنا ، وحالبة مسبتقر  وبعيبد  وبن ا تمبام القببانون      
 5ب

. فبالعلم حالبة ذ نيبة مدركبة، بقبدر مبا  ببي       
اإلراد  حالة نفسية متحركة، بمعنى أن التبرابط ببين  باشين الحبالتين يفبرل التبوا ن والتسباوي        

لثانيبة، فبال شتخلبى اإلراد  وبن العلبم والعكبس       بينهما، دون التفريط بقدر إحبدا ما ولبى حسباب ا   

بالعكس
 6ب

. فالنية إراد  و ي كك  إراد  مستند  إلى أساس من العلم
 7ب

. 

و ربما لهذا السببا فقبد اكتفبى المشبر  التونسبي أحيانبا باالشبار  إلبى القصبد العبام دون           
أفريبب   17مبن قبانون    55مبا نبص وليبد الفصب      االقتصبار ولبى ونصبر العلبم فقبط، ومبن ذلبب        

أنبببد يعاقببا بالسبببجن    مببن المتعلببق بانقبباذ المؤسسبببات التببي شمببر بصبببعوبات إقتصببادية        1995
والخطية الك  من يقوم بتصري، كاذب أو باوفاص ممتلكاشبد أو ديونبد ولبو جزئيبا أو يتعمبد إفتعبا        

                                                                 
 .83ع ، 1978ع مارس  3ع م.ق.ت ع العدد 11/6/1977مؤر  في  834  قرار شعقيبي جزائي ودد 1
 بادر ون محكمة اإلستئناف بتونس، دير منشور. 15/12/1995مؤر   31656قرار إستئنافي ودد   2
 .285، مرج  سابق، ،ملد عبد ال مو    3
 .217ع  215، مرج  سابق، ،عل  عبد القا ر القل ج   4
 .222.،1987: شرح قانون العقوبات ع القسم العام، مطبووات جامعة حلا عب   الس اج  5
 .36. ،3: الموسووة الجزائية، المجلد  يد النغب   6
 .485: الموسووة، مرج  سابق. ،اال تانب ل   7
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أو إستعما  ونيقة مبن شبانها أن شبؤنر ولبى إنطبالق إجبراصات التسبوية أو ولبى برنبامج اإلنقباذال           
المتعلمبق باوباد     1994نبوفمبر   14مبن قبانون    81ما جعاص بالفعقر  الثالعثة مبن الفبعص      وكذل

دينبار الكبب  شببخص     10.000إلببى  1000يعاقببا بخطيبة مببن    :الشنظبيم السببوق الماليببة مبن أنمببد   
 يتبولى ومببدا شببرويج معلومبات  ائفببة أو م ببلملة ببين العمببوم بايببة طريقبة أو وسببيلة كانببأ ومببن        

األسبعار وشكبون متعلقببة بوضبعية مصبدر ألوراق ماليبة بالمسبا مة العامببة        شبانها أن شبؤنر ولبى    
أو برفاقبببد أو شكبببون متعلقبببة برفببباق شطبببور ورقبببة أو أدا  ماليبببة موظفبببة وبببن طريبببق المسبببا مة       

العامةال
 1ب

. 

كمببا اكتفببى المشببر  اللبنبباني أي ببا باالشببار  إلببى القصببد العببام فيمببا يتعلببق بببالجرائم           
 97مبببن قبببانون مكافحبببة جبببرائم الصبببرف و التهريبببا رقبببم     2المنصببو، وليهبببا فبببي المببباد    

 .1976لسنة

فعدم ذكر المشرم  والق باص لعنصبر اإلراد  أحيانبا  ال يعنبي قيبام الجريمبة ببالعلم وحبده،         
فبالركن المعنبوي  بو اإلراد  الجزائيبة، أي شوجيبد اإلراد  فعبال  إلبى شحقيبق النشبار اإلجرامبي،           

ا لببم يتعمببد الفاوبب  شنفيببذ الواقعببة المكونببة للجريمببة، ال     أو ولببى األقبب  شعطيبب   ببذه اإلراد ، فمبب  

يتحقق الركن المعنوي
 2ب

و كذا فاند ال يمكن الحبدي  وبن جريمبة اقتصبادية قصبدية إال بتبوفر        .

 ونصر اإلراد  أوال  والعلم نانيا .

 ـ م انة العلم: 2

ادية. إن ونصببر العلببم ال م إلببى جانببا اإلراد  لقيببام المسببؤولية وببن الجريمببة االقتصبب         
 اإلنسةان يعابةب لةي  علةى الشعةة      واشبترار شبوفر المعرفبة لبدى الفاوب  مبرشبط بغايببة العقوببة،        

ال   ارت با كشعة  ضةار  ةالناتن  والشة    قسةب  ة  علةى الوشسةية الرطة ا التة  ع ة  هة ا             

الشعة  وج  هةا لةدى الشاعةة    ةإذا كةان هةة ا اإلنسةان غية  عةالم  الصةةشة الا ميةة للشعة  الةة               

ن العق  ة  ون مق  لديا و ون  اةةدا طالنةا أن ذهوةا ونشسةيتا  قيةا ماة  يا مةا        ارت با ت  

أية    ا ج مية
 3ب

. ويمكن شعريف العلبم بانبد حالبة ذ نيبة شبؤدي إلبى نشبوص والقبة ببين أمبر مبا            

وبين النشار الذ ني لشخص من األشخا،
 4ب

. فهبو الحالبة الجرميبة التبي يكبون وليهبا الجباني        

أي امتالكببد القببدر الببال م مببن المعلومببات وببن العنابببر التببي شكببون        ونببد ارشكبباب الجريمببة،   
الجريمة ولى الوجد الذي يحدده القانون
 5ب

. فبالعلم مرحلبة سبابقة ولبى اإلراد  فهبو حالبة ذ نيبة        

أو وقلية شتمث  في معلومات معينة يعرضها الجاني، نبم شباشي اإلراد ، و بي حالبة نفسبية، فتبنبي       

بارشكاب الجريمةولى  ذه المعلومات قرار ا 
 6ب

. 

يببرى نباك مببن  و
 7ب

أن أ ميببة العلببم شبلببغ ذروشهببا بالنسبببة للجببرائم االقتصببادية، إذ أنهببا      

                                                                 
لبعض أن استخدام وبار  المن شانهاال يوحي ب رور  شوفر ققصد وا، لكن  ذا ديبر ببحي،     قد يبدو ل1

فهذه العبار  شختلف ون وبار  البهدفال أو اللغايةال  ولذل  فانم الركن القصدي لهذه الجريمة   و دون ش  من 
في لوحد ا نو  القصد العام ضرور  أنم جريمة شرويج معلومات  ائفة المنصو، وليها ضمن  ذا الفص  شك

لقيام الجريمة دون البح  ون الغاية من  ذا الترويج وون األضرار التي أحدنها فتوفر الترويج المجرد  يؤدي 
إلى قيام مسؤولية المروم).
 

: القصد الجنائي في الجرائم اإلقتصادية، مذكر  لني  شهاد  الدمراسات  أك ل م  ى
 .43، ،1997-1996السنة الجامعية المعمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 219. ،1989: شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار المعرفة، الربار، الطبعة الثانية، أحند الرنليش   2
 .221و
 .581، مرج  سابق، ،1: القانون الجنائي العام، )مصطشى الع ج   3
 .49: مرج  سابق، ،مقن   نايب حسو   4
 .221نون العقوبات، مرج  سابق. ،: شرح قاعب   الس اج  5
 .225  المرج  نفسد. ،6
 .279: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   7
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شجبرم أفعبباال بحسبا األببب  مشبرووة، كالتجببار  والصبناوة ومزاولببة الحبرف، ولكببن القببانون         
 يدو  وليها شنظيمات معينة استهدافا  لسياسة معينة  ي شحقيق بال، الدولة االقتصادي.

 وينقسم العلم إلى ولم بالوقائ  وولم بعدم المشرووية.

 أوال : العلم بالوقائ : 

ويقصد بعنابر الواقعة اإلجراميبة التبي يلبزم العلبم بهبا كب  مبا شطلببد المشبرم  إلوطباص           
الواقعببة وبببفها القببانوني وشمييز ببا وببن دير ببا مببن الوقببائ  اإلجراميببة األوببرى وأي ببا  وببن         

الوقائ  المشرووة
 1ب

. 
الوقبائ  التببي يتعبين العلبم بهببا : العلبم بموضببو  الحبق المعتبدى وليببد، فعلبة نببص           ومبن 

التجريم  ي بيانة حق قبدر المشبرم  جدارشبد بالحمايبة الجزائيبة والقصبد الجزائبي فبي جبو ره          
إراد  االوتداص ولى الحق الذي يحميبد القبانون والبذي يفتبرل ولبم الجباني ببد، فبان جهب  ذلب            

اص ولبى الحببق، وانتفببى لديببد مبببدئيا  القصبد الجزائببي شبعببا  لببذل . وأحيانببا       انتفبأ لديببد نيببة االوتببد  
يستوجا القصبد الجزائبي ولبم الجباني بزمبان أو مكبان ارشكباب الفعب  باوتبار مبا يبدوالن فبي            
مكونات الجريمة التي ال شقوم إال باحد ما، كجرائم التهريا التي يشبترر أن شقب  داوب  النطباق     

ية . ومن بين الوقائ  التبي قبد يتطلبا العلبم فيهبا أي با  ببفة الفاوب          الجمركي بالدائر  الجمرك
 كان يعلم بصفتد موظفا  أو شاجرا  لتقوم جريمة االوتالس أو التسبا في اإلفالس بحقد.

وباإلضبافة إلبى العناببر السببابقة الببد وأن يتبوفر لبدى الجبباني شوقب  النتيجبة اإلجراميببة          

راد  النتيجبة، فحيب  ال يكبون التوقب  ال شتصبور اإلراد      فهو األساس النفسي الذي شقوم وليد إ
 2ب

 
والنتيجة التبي يجبا أن يتجبد إليهبا شوقب  الجباني  بي النتيجبة التبي يحبدد ا نبص القبانون بصبدد              
جريمة معينة، وال يشترر أن يتجد التوق  إلى اانبار ديبر المباشبر  التبي ال يبدولها القبانون فبي        

جزائي ولو لم يتوق  الجاني  ذه اانبار شحديد النتيجة، فيتوافر القصد ال
 3ب

ويبرشبط بتوقب  النتيجبة    
 شوق  العالقة السببية، ألن الجاني حين يتوق  النتيجة فهو يتوق  كيفية شحققها.

شل   ي الوقائ  التي يتعين أن يحبيط ولبم الجباني بهبا حتبى شقبوم مسبؤوليتد الجزائيبة إال         
كعلبم الجباني با ليتبد الجزائيبة والظبروف المشبدد         أن  ناك من الوقائ  ما ال يتطلا العلم بهبا: 

التبي ال شغيبر وببف الجريمبة باوتبار با وارجبة وبن شكبوين الجريمبة كحالبة العبود بالتكبرار .             
لكن  ذه الوقائ  التي يتعبين أن شكبون معلومبة مبن قبب  الجباني ديبر كافيبة لوحبد ا إذ يجبا أن           

 شقترن بالعلم بعدم مشرووية الفع .

 بعدم المشرووية:  نانيا : العلم

   يشترر ولم الجاني بالصفة دير المشرووة للفع  إلى جانبا ولمبد بعناببر الواقعبة     
 اإلجرامية 

ذ ا البعض
 4ب

إلى أند إذا كبان القصبد الجزائبي  بو إراد  متعارضبة مب  إراد  القبانون        
كبببة  التببي ش ببمنتها أوامببره ونوا يببة، فمببن المنطقببي أن يتطلببا العلببم بتعببارل الواقعببة المرش       

 وقواود التجريم، أي يلزم ولم الجاني بالصفة دير المشرووة للواقعة.

وشبر  أ مية  ذا الرأي وابة في الجرائبعم المصبطنعة ديبر التقليديبة التبي شمتبا  بانهبا        
دالبببا  ال شتعببارل مبب  األوبببالق والسببلوك االجتمبباوي ممببا يجعببب  العلببم بهببا ضببروريا  لقيبببام           

                                                                 
 .306: مرج  سابق، ،مقند م م ن  امة  1
 .65: مرج  سابق، ،مقن   نايب حسو   2
   المرج  نفسد.3
 .307: مرج  سابق، ،مقند م م ن  امة  4
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مبن يرشكبا  بذه الجبرائم العلبم بتجبريم القبانون لهبا، فيقترفهبا           المسؤولية ويغلا إال يتوافر لبدى 
 ظانا  أنها أفعا  مشرووة.

بينما يبذ ا رأي توبر إلبى أن العلبم بعبدم المشبرووية ديبر ال م لقيبام القصبد الجزائبي،           
فاذا شطلبنا العلم بالقانون ش اصلأ الحباالت التبي يتبوافر القصبد الجزائبي فيهبا، وأدى ذلب  إلبى         

م القانون، وشفويأ األدرال التي يستهدفها المشرم  بهاشعطي  أحكا
 1ب

. 

ولكن إذا شوقعأ المالحقة الجزائيبة بالتتبب   ولبى وجبوب إنببات معرفبة الفاوب  بالصبفة         
الجرميببة للفعبب  الببذي يرشكبببد مببن قببب  سببلطة المالحقببة، لتعببرل النظببام االجتمبباوي للخطببر          

ولتذر  المجرمون دوما  بجهلهم بالقانون
 2ب

. 
فان العلم المطلوب بالقانون  بو ولبم مفتبرل ال ولبم يقينبي، فاوتببارات المصبلحة         لهذا

العامة شقت ي أن يوض  ولى قدم المساوا  العلم الفعلي بالقانون والعلم المفترل بد
 3ب

 . 

المبباد  مثب    لهبذا شكبرس جب  التشبريعات قاوبد  الال يعببذر أحبد بجهلبد القبانون الجزائبيال         
ق ) 42المببباد   و ، ق.  أردنبببي 98ق.  لبنببباني، والمببباد    223والمببباد    ،ق.  سبببوري 222
 ببذا القببانون    مببن قببانون العقوبببات اإلمبباراشي: الال يعتبببر الجهبب  باحكببام      42المبباد   ، وكببويتي

ال يعد الجه  بالقانون وذرا الق   قطري: ال 34وذراال و الماد  
 4ب

.   

  المبتهم بانبد كبان    وافترال العلم يعنبي إوفباص سبلطة االشهبام مبن إنباشبد ووبدم قببو  دفب         
 جا ال  للقانون ألن شطبيق القانون لن يكون متوافقا م  العلم الفعلي بد.

ويبرر  ذا االفترال بعوبة إنبات العلم بألند يتعلبق بحالبة ذ نيبة  وشبرئبة المبتهم ونبد       
العجبز وبن اإلنببات يلحبق أبلببغ ال برر بمصبال، المجتمب  فببذل  يعطب  شطبيبق القبانون ويفببوت            

أ دافد
 5ب

. 

   ـ  بيال النسدولية الاناةية على القصد الراا:
يقوم القصد الجزائي الخا، ولى العنابر نفسها التبي ينبنبي وليهبا القصبد العبام، ديبر       
أند يتميز باضافة ونصر تور لد، لذا ال يمكن شصبور وجبود قصبد وبا، دون شبوفر قصبد وبام.        

يبا  وضبروريا  لهبذا األويبر، بحيب       فالقصد الخا، يلتقي م  القصد العام في كونبد امتبدادا  منطق  

ال يحبب  محلببد، وال يقبببوم مقامببد، وال يصبببل، بببديال  لببد، وال يحبببو  دون شحققببد أوال  وأساسبببا         
 6ب

 .

فببالفرق بببين القصببد الخببا، والقصببد العببام لببيس فببي الطبيعببة بفهمببا ولببم وإراد   وإنمببا فببي           
الخبا، منبد فبي القصبد      الموضو  الذي يتعلبق ببد العلبم واإلراد  فهبو أوسب  نطاقبا  فبي القصبد        

العببام
 7ب

. بحيبب  يكببون إدراك الجبباني لحقيقببة نشبباطد اإلجرامببي مقرونببا  باشخبباذ شحقيببق النتيجببة       

داية لد حين شصوره لها  دفا  لنشاطد
 8ب

. 
االعتدا   غاية معيوةة يلةنل أن يسةتلد لا القصةد  ة       ويمكن شعريف القصد الخا، باند 

 بي  أن يعتب  بصدًا جناةيًا
 9ب

قصد الفاو  شحقيق  دف معين من وراص جرمد . أو  و
 1ب

. 

                                                                 
Garçon ب1 , op.cit ., art  . 1 . n°90. 

 .581. النظرية العامة للجريمة، مرج  سابق. ،1: القانوني الجنائي العام، )مصطشى الع ج   2
 .129: مرج  سابق، ،مقن   نايب حسو   3
مدونة جنائية مغربية. لمزيد من التفاببي  انظبر مبا سبياشي      2وراقي والفص   1ع   37الماد  أي ا   انظر 4

 ئي االقتصاديالحقا  حو  الغلط والجه  في القانون الجنا
 .408. ،1963: األحكام العامة في قانون العقوبات، السعيد مصطشى السعيد  5
 .86. ،3: الموسووة الجزائية، مجلد  يد النغب   6
ع القسبم العبام والقسبم الخبا،،        2و 1: شبرح قبانون العقوببات العراقبي الجديبد، المجلبدان       عبا، القسةو    7

 .94، ،1972نية، مطبعة اإلرشاد، بغداد، الطبعة الثا
ع في الجريمة والمسؤولية الجنائية ع مكتبة  1: النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي، ) ام  الوص او   8

 .165، ،1983المعارف ع الطبعة األولى ع 
 .539: مرج  سابق، ،رمسي   لوال  9
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يعبد القصببد الجنببائي    مبن قببانون الجبزاص الكببويتي:ال   41المباد  رقببم  و بو مببا نصبأ وليببد    
متوافرا اذا نبأ اشجاه ارد  الفاو  الى ارشكاب العفب  المكبون للجريمبة ، والبى احبدان النتيجبة       

 .  الالتي يعاقا القانون وليها في  ذه الجريمة
لتبي شخصببص القصبد العبام، والتببي حملبأ جمهبور الفقهبباص ولبى إطبالق شعبيببر          فالغايبة ا 

القصببد الخببا،، ال شعنببي أكثببر مبببن وبببف يلحببق بالنتيجببة يصبببور لنببا كيفيببة العببدوان ولبببى            

المصلحة المحمية
 2ب

. فالقصد الجزائي الخبا، يسبا م فبي شحديبد التكييبف الصبحي، للوقبائ  إذ        

جرامي الواحد الذي يسلط وليد التكييفيمكن من اوتيار الوبف الحقيقي للفع  اإل
 3ب

. 

إال أن شحديد مفهوم القصد الخا، ليس بهذه البساطة إذ أند يقترب كثيرا  من الداف  كما أن 
القصد الخا، يرشبط دائما  بمصلحة يرمي المشرم  إلى حمايتها مما يستوجا معد شحديد نطاق 

 .القصد الخا،

 ع القصد الخا، والداف  : 1

راا ه  إرا ا ارت ا  الا ينة واتاةا  هة   اإلرا ا نقة  الوتياةة  اعتبارهةا      القصد ال
أمةةا مةا خلةج هة   اإلرا ا مةا أ ةةبا   لة  الةدا   أ  القةا ن النقةة ا           غايةة الشاعة  مةا  علةا    

للة   اإلرا ا. ويرتلةةج هةة ا الةدا    ةةاختا  األشةةراا ومةا يسةةع ن إليةةا   يونةا القصةةد هةة          

إرا ا ارت ا انشسا    ك  ج ل إذ يتنث     
 4ب

. 

و و ما أكدشد محكمة النقض السورية حين اوتبرت أن لك  جريمبة دافعبا  يحمب  الفاوب      
ولى ارشكابها سعيا  وراص دايبة معينبة يرمبي إليهبا، و بذه العوامب  شختلبف بباوتالف األشبخا،          

اف  والبيئة والمحيط، وقد شكون البواو  ولى ارشكباب الجريمبة شبائنة أو ألسبباب الكسبا أو ببد      
شريف أو لغاية نبيلة، وفي جمي  األحبوا  شتبانر مسبؤولية الفاوب  وشزيبد العقوببة أو شبنقص شبعبا          

لظروف الق ية ومالبساشهاال
 5ب

. 

فالداف   و الذي يقرر إراد  المجرم ويجعلد يعزم ولى اقتراف الجرم
 6ب

. وشعرف الماد  
 :.ق.  سوري الداف  باند 191

 ع   2  الفاو  ولى الفع  أو الغاية القصوى التي يتووا ا. ع الداف   و العلة التي شحم 1ال
 وال يكون الداف  ونصرا  من ونابر التجريم إال في األحوا  التي وينها القانونال. 

فمبن  ببذا التعريببف يت بب، أن البداف  ذو طبيعببة شخصببية فببال يمكبن أن يؤوببذ بالحسبببان كعنصببر        
 ق  64لبنبباني و   ق   190و ببو نفببس نببص المبباد     ، مكببون للجببرم إال فببي الحبباالت التببي وينهببا القببانون     

أردني 
 7ب

. 

ال وببر  بالباوبب  أو   مببن قبانون العقوببات االمباراشي مببا يلبي:ال      30كمبا جباص فبي المباد      
وليهبا القبانون . ويكبون أنر مبا فبي       الغاية في قيام العمبد أو الخطبا إال فبي األحبوا  التبي يبنص      

                                                                                                                                                                     
 .600: القانون الجنائي العام، مرج  سابق. ،مصطشى الع ج   1
 .42، ،1961: القصد الجنائي الخا،، الطبعة األولى،   اهيم صالح عبيدحسويا إ  2

Pradel(J), droit ب3  pénal général, 8ème. éd, Cujas. 1992. P.438. 
 127-126. ،2006القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، شونس.الطبعة األولى،:   ج القصي   4
، مجمووة القواود القانونية في الق ايا الجزائية، أ يب اال تانب ل . 1964ع  7ع  1شاريي  487ق.  503  جنا5

 .259. ،451، قاود  1999دمشق 
، 1927، مبوجز: الحقبوق الجزائيبة العامبة، شرجمببة : فبائز الخبوري، المطبعبة الحديثبة، دمشببق،         ر. غةارو   6

،264. 
 .610. مرج  سابق، ،1: القانون الجنائي العام. )مصطشى الع ج   7
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 . القانونال ارد  فيشخفيف العقوبة أو ششديد ا طبقا لألحكام الو

  مبن قبانون الجبزاص العمباني البداف  بانبد: الالبداف   بو العلبة          83في حين ورفأ الماد  ب
 التي شحم  الفاو  ولى الفع  أو الغاية القصوى التي يتووا ا مندال.

لم يتناو  الداف  في طبيعتد كاحد المعطيات القانونيبة، وال فبي العناببر    مبدئيا المشر  ف
 نة لد، ب  أوضحد في بورشين:األساسية المكو

، بمعنببى السبببا الباوبب  ولببى ارشكبباب الفعبب     Motif détermenantـ صةة را العلةةة:        1
 اإلجرامي، و ذا السبا  و العام  النفسي والباطني في شخص الفاو .

بمعنى الهدف العملي من اقتبراف الفعب  الجرمبي، و بي       But finalـ وص را الغاية:  2
ي يتووا ببا الفاوبب ، ويرشجيهببا، ويرمببي إلببى إحببدانها، ويسببعى للحصببو      النتيجبة الشخصببية التبب  

 وليها، وبر العم  الذي قام بد من أجلها.
فالعلة نقطة البداية، أما الغاية فهي نقطة النهاية، أي أنها الهدف الذي يتوبب  أو يسبعى   

للوبببو  إليببد الفاوبب   
 1ب

وببر  . فالغايببة  ببي أقصببى مببا يبتغيببد الشببخص مببن نشبباطد، أي أنهببا ت      

اال داف، أو  ي الغرل النهائي الذي يرمي إليد الشخص
 2ب

. 

   le but  أو  نقطببة فببي حيببا  السببلوك اإلجرامبي، فالغايببة ب   le motifفباذا كانببأ العلببة ب  

 ي نهايتد
 3ب

  . 

والعلة شتعلق بالجانا العاطفي للشخصية، بينما الغاية يحكمها الجانا العقلي
 4ب

. 
بالباو   في كونها حالة ذ نيبة بحتبة، شتمثب  فبي شصبور      كما أن الغاية شختلف ون العلة 

الجبباني للنتيجببة المترشبببة ولببى سببلوكد، فالغايببة إذن شتعلببق بالنتيجببة، بو ببي توببر مرحلببة مببن          

مراحب  القصبد الجزائبي ، وشسبا م فبي العببدوان ولبى المصبلحة المحميبة بنصبو، القببانون          
 5ب

 

شسببق السبلوك، أمببا الغايبة فهبي الحقببة       فهنباك فبرق  منبي بببين العلبة بالباوب   والغايببة. فالعلبة       
وليبببد وشتعلبببق بالنتيجبببة التبببي يرشبهبببا، ومببب  ذلببب  فبببان الرببببار بينهمبببا ونيبببق إذ  بببي الوسبببيلة         

إلشباود
 6ب

  . 
 فاذا كان  ذا  و الداف ، فما الفرق بيند وبين القصد الخا،  

 ناك من يعتبر
 7ب

إلبى   أن القصد الخا، في حقيقتبد يكبون فبي أدلبا الحباالت الالبداف ال       
 الجريمة. 

 : 79ب من قانون الجبزاص مبا يلبي:    79و و مذ ا المشر  العماني، فقد ورد في الماد  
 العنصر المعنوي للجريمة  و :

 في الجرائم المقصود  : -أوال 
 .النية الجرمية -1
 ...ال.الداف  –في الحاالت التي يرد وليها نص الخا،  -2
لبم شجببد فرقببا  بينهمبا، حيبب  اوتبببرت أن      1985كمبا أن محكمببة التعقيبا التونسببية سببنة     

                                                                 
 .128 – 127: الموسووة الجزائية، مرج  سابق. ،  يد النغب   1
: الباوب  وأنبره فبي المسبؤولية الجنائيبة، دراسبة مقارنبة باحكبام الشببريعة         علة  حسةا عبةد اهلل الشة         2

 .55. ،1986االسالمية، الز راص لإلوالم العربي ع القا ر ، طبعة أولى 
. 1963ادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة جامعة دمشق : موجز القانون الجزائي، المبعدنان الرطيب  3

 .81ع بند 69. ،3: الموسووة، مجلدجود  عبد النلك، و231،
 .310: مرج  سابق. ،مقند م م ن  امة  4
: عا ة عا ر. و279، ،171، رقم 1959: القصد الجنائي. رسالة دكتوراه، القا ر  عبد النلينا      الم  5

 .271، ،1966ي ظروف الجريمة، رسالة دكتوراه، القا ر  النظرية العامة ف
 .243، ،1965: نظرية الجريمة المتعدية القصد، رسالة دكتوراه، اإلسكندرية، جاة ن و   6
 .203: مرج  سابق. ،عدنان الرطيب  7
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الداف   و القصد الجزائي الذي يكبون الجبرم والبذي يجبا ولبى القاضبي الجزائبي إببرا ه بكب           
وضوح ليستقيم ق اؤه ويكون سليما  قانونا  وواقعا 
 1ب

. فحسبا  بذا القبرار فبان البداف  جبزص مبن        

مبة التعقيبا سبيترشا ولبى األوبذ ببد       الجريمة إذ  و القصد الجزائي ذاشد، لكن  بذا القبرار لمحك  
نتببائج معقببد  شتعلببق وابببة بانبببات القصببد الجزائببي إذ أن ذلبب  سيسببتدوي سبببر أدببوار نفببس            
الجاني بحثا  ون الداف  الذي دفعد الرشكاب فعلد بو و ما أكبده القبرار السبابق  أي أن اسبتنتا)     

لبدواف  النفسبية للمجببرم   القصبد لبن يكبون مبن وبال  الوقبائ  الماديبة للجريمبة وإنمبا مبن وبال  ا           
 و و أمر يصعا شحقيقد إن لم يكن مستحيال .   

و و التوجد نفسد الذي اوتمدشد محكمة النقض السورية بالنسبة لجريمبة القتب  العمبد   
 2ب

 .

حين أكدت أن الالقصد الخا، يختلف ون القصد العام الذي يتطلبد القانون فبي سبائر الجبرائم،    
يكون مرشكا الجريمبة قبد انصبرفأ نيتبد فبي مقارفبة القتب         و ذا العنصر الخا، يتمث  في أن 

إلبى شحقيبق دبرل معببين أو أن يكبون قبد دفعببد إلبى الجريمبة باوب  معببين، ففبي  بذه الجريمببة             
يدو  الداف  ولى نحو ما في شحديد القصد الجرمي، ويعد ونصبرا  مبن وناببر الجريمبة ال مبا       

لوجود بببا أوال ، ولوببببفها بوببببف معبببين نانيبببا     
 3ب

لبببداف  يتكبببون مبببن مجمووبببة العوامببب      . الفا
والعواطف المثير  للفاو  لتسوقد إلى ارشكاب الجريمة، فاذا نص القانون ولى أنبد ونصبر مبن    
وناببر التجبريم وجبا التحببدن ونبد بشبك  مفصبب  وإقامبة البدلي  وليببد، أو ولبى نفيبد بصببور             

لبحبب  ونببد، ففببي  مسبتقلة، وإذا كببان ديببر مببؤنر فبي طبيعببة الجببرم وشحديببد العقوبببة فبال مجببا  ل       
السرقة مثال  قد يكون الداف  إليها الطمب  أو االنتقبام أو ديبر ذلب  مبن األسبباب، ولكبن الجبرم ال         
يتانر من ذل  ويبقى ولى ما  و وليد، أما فبي جبرائم القتب  فبان الحالبة ليسبأ كبذل  ألن البداف          

…المؤنر في طبيعة الجرم وفي شحديد العقوبة
 4ب

  . 

ز االردنية في ذات النهج ونبدما اوتببرت أنبد:الال يكبون البداف       و قد سارت محكمة التميي

ونصرا من ونابر التجريم إال في األحوا  التي وينها القانونال
 5ب

. 
لكن محكمة التعقيا التونسية شراجعأ ون موقفها  بذا واوتببرت فبي قبرار الحبق     
 6ب

أن  
مب  ولمبد ببان القبانون     الالقصد الجزائي  و انصراف إراد  الجاني إلى ارشكاب فع  ديبر جبائز   

يعاقببا وليببد، و ببو ونصببر نفسبباني موكببو  شقببديره لمحببض اجتهبباد محكمببة الموضببو  التببي           
شستنتجد من األدلة والقرائن الفعلية .. فالعبداو  ال شعبدو أن شكبون مبن قبيب  البدواف  أو البواوب         

ي قيبام أو انتفباص   التي ال يعتبد بهبا القبانون الجزائبي التونسبيال. فمببدئيا  البداف  لبيس لبد أي دور فب          
 .المسؤولية الجزائية في القانون التونسي

و و ما أقرشبد وأكدشبد محكمبة التعقيبا التونسبية فبي وبدد مبن القبرارات حيب  جباص فبي              
مببن القبانون الجزائببي  ببو    37أحبد قراراشهببا الإن المببراد بالقصبد اإلجرامببي الببوارد ببد الفصبب       

نونا  بصبرف النظبر وبن البداوي، لبذل  ألن      إقدام اإلنسان ولى فع  م ر بغيره ومؤاوذ وند قا
الببداف  ولببى اإلضبببرار بببالغير ولببو كبببان بنسبببة اإلشببفاق أو التخليبببد للببذكريات ال شنتفببي معبببد           

المسببؤولية الجزائيببةال 
 7ب

الفالباوبب  النبيبب  القتببراف الجريمببة ال يمنبب  شببوفر الببركن األدبببيال       
 8ب

  

                                                                 
. وكبان  بذا القبرار    87، ،1987م.ق.ت أكتبوبر   3/4/1985مبؤر  فبي    15091  قرار شعقيبي جزائي وبدد  1

 يتعلق بجريمة قت  ومد.
   و ي الجريمة نفسها التي بدر فيها قرار محكمة التعقيا التونسية السابق الذكر.2
 .399. ،2320، مرج  سابق، القاود  2. الدركزلي، المجمووة، ).1973/ 7/ 31شاريي  609ق 608  جنا 3
، المرجبب  السببابق، الجببزص   1966/ 10/ 16شبباريي   638ق 693. جنببا 1968/ 9/ 28شبباريي  2250. ق2826  ) 4

 .649  ،1227األولى، القاود  
. م  أنها كانأ قد بينأ سابقا أن الداف  1428. ،1995مجلة نقابة المحامين االردنية.  124/94  شمييز جزاص 5

 .816. ،1977مجلة نقابة المحامين االردنية.  24/77للجريمة ليس ركنا من أركانها. شمييز جزاص 
 .88. م.ق.ت. ،30/4/1986مؤر  في  1841جزائي ودد   قرار شعقيبي 6
 .86، ،1973، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 21/02/1973مؤر  في  7564  قرار شعقيبي جزائي ودد 7
 .202، ،1980، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 1/10/1980مؤر  في  5015  قرار شعقيبي جزائي ودد 8
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التونسببيالألن الببدواف  أو البواوبب  ال يعتببد بهببا القببانون الجزائببي    
 1ب

الحيبب  أن األسببباب التببي     
مبببن المجلببببة   40ع         39ع         38شنتفبببي بموجبهبببا المسبببؤولية جببباصت محصبببور  بالفصببببو  :      

الجزائيةال
 2ب

. الفالجريمة شحص  سواص أكان الفعب  لغايبة سبيئة أم ديبر سبيئة، وال وببر  بالبداوي        
الذي بعب  المبتهم ولبى الفعب ، كمبا ال وببر  بالغايبة المقصبود  منبدال         
 3ب

ال يلتفبأ إلبى الغايبة    . الفب 
التببي يرمبببي إليهببا الفاوببب ال   
 4ب

ميبببزت  1965. وفببي قبببرار بببادر وبببن محكمببة التعقيبببا سببنة      
بوضببوح بببين القصببد الجزائببي والببداف ، إذ جبباص فببي  ببذا القببرار: الوحيبب  يسببتخر) مببن وامببة       

والمصببلحة التببي  … المسببتندات الصببريحة أن ق ببا  الموضببو  ولطببوا بببين القصببد الجزائببي      
  والغايببة، وحيبب  أن الباوبب  بالعلببة   ببو السبببا الببذي يببدف  اإلنسببان إلببى      شترشببا وببن الباوبب 

ارشكاب الجريمة وأن الغاية  ي الغرل النهائي البذي يرمبي إليبد الجباني بارشكابهبا، وحيب  ال       
جببدا  أنببد لببيس للباوبب  والغايببة أي شببانير ولببى المسببؤولية الجزائيببة فهمببا إذا  ال يببدوالن فببي          

وليس ولى القاضي ذكر مبا فبي الحكبم، وإنمبا يسبوأ لبد أن يتخبذ ما        األركان المكونة للجريمة 
كعامب  لتقبدير العقوببةال   
 5ب

. لبذل  يتجببد إلبى ششبديد العقباب إذا كببان السببا الحامب  ولبى الجببرم         

شافها 
 6ب

. 
 فمببن وببال  مببا شقببدم نالحببظ أن محكمببة التعقيببا التونسببية قببد مالببأ ومومببا  إلببى وببدم           

 األوذ بالداف . 
     بيال أركةان الاة ل التة  تتققةع  تققةع عواصة   الن  نةة لةا  غة            الدا   ال يدن

 الو   عا الدا   ال   حن  الشاع  على تققيع ه   األركان.   

و ببببو مببببا اقرشببببد قببببوانين العقوبببببات فببببي كبببب  مببببن لبنببببان     
 7ب

و سببببورية  
 8ب

واالردن 
 9ب

 

والكويأ
 10ب

و قطر 
 11ب

و االمارات العربية 
 12ب

. 

ن قب  القاضي وند النظبر فبي شحديبد العقوببة فيشبدد ا إذا      ولكن الداف  يؤوذ بالحسبان م

نبأ لد أن الجرم ارشكا بداف  أناني أو دنبيص ويخف بها إذا كبان البداف  إلبى الجبرم شبريفا        
 13ب

 .
فالداف  إذا يتعلق مببدئيا  بالعقوببة مبن حيب  ششبديد ا أو شخفيفهبا وال دور لبد فبي قيبام المسبؤولية           

 أو انتفائها.
البذي نجببده لبدى محكمببة البنقض المصببرية شقريببا ، فقببد وبال القببانون         و بو الموقبف ذاشببد  

المصري بكمثيلد التونسي  من شنظيم وا، بالدواف ، وم  ذل  فمن المسلم بد أن البداف  لبيس   

من أركان الجريمة، وال يدو  في شكوينها، وأند، والركن المعنوي، أمران منفصالن
 14ب

  . 

                                                                 
 .88، ،1987لسنة  3م.ق.ت العدد 1986/ 4/ 30مؤر  في  18413  قرار شعقيبي جزائي ودد 1
 .34، ،1975، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 1975/ 10/12مؤر  في  563  قرار شعقيبي جزائي ودد 2
 .137. ،1962. النشرية جزائي لعام 1962/ 11/ 22. مؤر  في 2153  قرار شعقيبي جناحي ودد 3
 .221. ،1978. النشرية جزائي لعام 1978/ 5/ 17ؤر  في . م2410  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
 .88. ،1965. النشرية جزائي لعام 1965/ 3/ 10، مؤر  في 1834  قرار شعقيبي جنائي ودد 5
 .101. ،1967. النشرية جزائي لعام 1967/ 2/ 27، مؤر  في 5064  قرار شعقيبي جنائي ودد 6
 ا  من ونابر التجريم إال في األحوا  التي وينها القانون.ال عال وال يكون الداف  ونصر 2- 190  الماد  7
 عنفس نص قانون العقوبات اللبناني 2- 191  الماد  8
 عنفس نص قانون العقوبات اللبناني 2 - 67  ماد  ب9

ن ال...ال وبر  بالباو  الداف  الى ارشكاب الفع  في شوافر القصد الجنائي، اال اذا ق ى القانو41  الماد  رقم 10
 بخالف ذل ال.

 ال يعتد بالباو  ولى ارشكاب الجريمة، ما لم ينص القانون ولى والف ذل . 35  الماد  رقم 11
 عنفس نص قانون العقوبات القطري. 40  ماد  12
– ق   بحريني – 30 . أنظر: الماد  614. مرج  سابق، ،1: القانون الجنائي العام، )مصطشى الع ج   13

وليها القانون . ويكون أنر ما  الغاية في قيام العمد أو الخطا إال في األحوا  التي ينص: الال وبر  بالباو  أو 
 . القانونال في شخفيف العقوبة أو ششديد ا طبقا لألحكام الوارد  في

مبن   31. م  االشبار  إلبى أن المباد     407: شرح قانون العقوبات القسم العام. ،مقن   مقن   مصطشى  14
نصأ ولى أند الال وبر  بالباو  أو الغاية فبي قيبام العمبد أو     1967ت المصري لسنة مشرو  قانون العقوبا

الخطا إال في األحوا  التي نص وليها القانون، ويكون أنر ا في شخفيبف العقوببة أو ششبديد ا طبقبا  لألحكبام      
 الوارد  في القانونال.
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اللما كان الباو  ال يعد ركنا  في الجريمة فاند ال  ولقد أكدت محكمة النقض المصرية أند
يعيا الحكم أند لم يبين الباو ، أو أند أوطا فيد، ومهما يكن من  ذا الخطبا أو اإلدفبا  فانبد ال    

ينقص من قيمة أدلة اإلدانة التي بينها الحكمال
 1ب

الفالباو  ال يؤنر في قيام الجريمة وال وبر  بد  .

في المسؤوليةال
 2ب

. 

  اشخذت التشريعات والق اص نفس  ذا الموقف المبدئي من البداف  بالنسببة إلبى    ولكن  
 الجريمة االقتصادية 

إن نظببر  إلببى الوضبب  فببي ولببم االقتصبباد السياسببي يبببين أن التحليبب  االقتصببادي نفسببد       
 االبتصةا  الة   يلنة  اإلحسا ةا      يجبا أن يجمب  ببين التحليب  النفسبي والتحليب  االجتمباوي،        

يقلةة  مةةا شةة نلا ال يسةةتقع أن ي صةةج   نةةا وابعةة  وال   نةةا  يا ةة   العامةةة           الوشسةةية أو  
الوشسة  يقة ل وراء أغلةب ال ة اه  االبتصةةا ية ألن التصة   االبتصةا   ال ةد أن ينة   ةةوش           

اإلنسةان 
 3ب

العمب  اإلرادي الببذي يمارسبد اإلنسببان فبي سبببي  شببامين      . فالنشببار االقتصبادي  ببو:   

حاجاشد
 4ب

المحرك ال روري لك  النشار االقتصادي، والتفسير النهائي  فالحاجات اإلنسانية  ي

للنشار االقتصادي  و إشببا  الحاجبات اإلنسبانية، و بذا اإلشببا  يعبد الالهبدفال أو الالغايبةال مبن          

النشار االقتصادي
 5ب

فالقاود  العامبة ونبد االقتصباديين أن الكب  شصبرف اقتصبادي يهبدف إلبى          
ن الفببرد يبحب  وببن أكبببر منفعببة ممكنببة، فببان التصببرف     شحقيبق منفعببة أو يجلببا ألمببا ال، ولمببا كببا   

االقتصادي يتوقف وند القدر الذي يحقق أكبر منفعة
 6ب

. 

 ورًا  ةة   الةدا   ال ةةد وأن يلعةةب  وانطالقبا  مببن  ببذا التحليب  للتصببرف االقتصببادي فببان     

ي القببانون الجزائبب  ، قيامببا  وانتفبباص . إال أن  نبباك مببن يببرى أن   النسةةدولية الاناةيةةة االبتصةةا ية  
الموضببووية والبواوبب  مسببالة    االقتصببادي ال يعتببد بالبواوبب  ألنببد قببانون شغلببا وليببد الصببفة      

شتعلق بالجانا الشخصي
 7ب

. 

لكن محكمة التعقيا التونسية كان لها رأي مخالف إذ مالأ في أحد قراراشها إلى األوبذ  
فبي قطب    بالداف  كمان  مسؤولية حي  جباص فبي ذلب  القبرارال. إن مجبرد إوفباص بعبض المصبوأ         

من السيار  دير كاف وحده ولى كون كام  المحجو  ون المتهم كان مهربا  إذ ربمبا كبان ذلب     
اإلوفاص لبعض المصوأ واقعا  من أجب  الخشبية وليبد مبن اليبد العاديبة نظبرا  الرشفبا  قيمتبد ...ال         
 

 8ب
القبرار  فحسا  ذه الحيثية لمحكمة التعقيا فان داف  الخوف ينفي النية اإلجرامية ولكبن  بذا   

م.د  241إلى جانا كوند مخالفا  لفقد الق اص السباند فانبد مخبالف كبذل  لصبري، أحكبام الفصب         
 والذي يمن  ولى الق ا  براحة البح  في نوايا المتهمين.

وبالرجو  إلى نصو، القانون الجزائبي االقتصبادي التونسبي وواببة قبانون المنافسبة       
1991واألسببعار لسببنة  

 9ب
  قببد أوببذ بالببداف  كسبببا المتنببا  المسببؤولية      فاننببا نجببد أن المشببرم    

                                                                 
 .578. ،214. رقم 3، مجمووة أحكام النقض. السنة1952/ 13/3  نقض 1
 .55. فقر  418. ،5، الموسووة الجنائية. )1928/ 2/ 22  نقض 2
 .27، ،1964. طبعة 1: االقتصاد السياسي. )ر عي مقا    3
: االقتصاد السياسي وق ايا العالم الثال  في ظ  النظام العالمي الجديبد، دار بيسبان،   أحند أميا  يف ن  4

 .21 – 20. ،1996بيروت، الطبعة األولى 
 .27: أبو  االقتصاد السياسي، منشا  المعارف باالسكندرية، بد.ت . ،بباو حا ل ال  5
 .173: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   6
 .289  المرج  نفسد ، ،7
 .86. ،1976، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 8/9/1976ع مؤر  في  187  قرار شعقيبي جزائي ودد 8
 1999لسبنة   41وبالقبانون وبدد   24/4/1995المبؤر  فبي    1995لسبنة   42  حسبما وق  شنقيحد في القانون ودد9

 2005جويلية  18مؤر  في  2005لسنة  60. و كان التنقي، األوير بموجا القانون ودد 5/1999/ 10المؤر  في 
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مبن  بذا القبانون.. يعاقبا كبب       6: المب  مراوبا  أحكببام الفصب     36الجزائيبة حيب  جباص بالفصب      
شبخص طبيعبي سببا م إسبهاما  بببار ا  وبطبرق ملتويبة فببي اإلوبال  بببالموان  المنصبو، وليهببا          

يبنص ولبى أنبد الشعبد مخلبة       من  ذا القانون...ال. وبالرجو  إلى الفص  السادس نجبده  5بالفص  
بحرية المنافسة االشفاقات أو الممارسات التي يثببأ أببحابها أنهبا ضبرورية ل بمان شقبدم شقنبي        
أو اقتصادي وأنها شدر ولى المستعملين قسطا وادال من فوائبد اال. فحسبا  بذين الفصبلين فانبد      

ا ع  بو شحقيبق منفعبة     إذا كان الداف  وراص القيام باحدى العمليبات ع التبي  بي ممنووبة فبي أببله       
 اقتصادية فان الصفة التجريمية شزو  ويصب، الفع  مشرووا .

  يببنص 2005و 1999سببنتي  مببن قبانون المنافسببة واألسببعار بشنقبي،    5كمبا أن الفصبب   
ولبى أنببد الشمنبب  األومببا  المتفببق وليهببا واالشفاقيبات الصببريحة أو ال ببمنية والراميببة إلببى منبب         

 أو الحد منها أو الخرو) ونها وندما شهدف إلى: شطبيق قواود المنافسة في السوق

 ع ورقلة شحديد األسعار حسا السير الطبيعي لقاود  العرل والطلا، 1

 ع الحد من دوو  مؤسسات أورى للسوق أو الحد من المنافسة الحر  فيها، 2

 مراقبة اإلنتا) أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم التقني، ع شحديد أو 3

 …ال مراكز التموين، ألسواق أوع شقاسم ا 4

فعلبة التجبريم فبي  بذا الببنص  بي الهبدف بالغايبة  التبي سببعى الفاوب  إلبى شحقيقهبا مببن             

فعلد
 1ب

. 

ق.  والتببي   194أمببا فببي التشببري  السببوري فنجببد فببي األحكببام العامببة بق.   المبباد         
قوبببة  نصببها: الإذا اقترفببأ بببداف  الكسببا جريمببة ديببر معاقببا وليهببا بالغرامببة ق ببي بهببذه الع       

 وبالعقوبة المنصو، وليها في القانون معا ال   

وفي  ذا النص اوتمبد المشبر  سياسبة جزائيبة فبي إنبزا  قصبا،  بو مبن نبو  البداف             
إلبى الجريمببة، باضببافة الغرامببة الماليبة بحببق الببذين يرشكبببون جبرائم مقصببود  شرشببد فببي سببببها         

 ودايتها إلى الطم  بالرب، والكسا.

/ للعبام  25/ د/  مبن المرسبوم التشبريعى رقبم /    44الماد  / وفي األحكام الخابة نجد أن
شكببون العقوببة االوتقببا  المؤببد اذا كببان البداف  الببى الفعبب        الخببا، ببالحرا). السبوري   2007

.الالمبين فى الفقر  /أ/ من  ذه الماد  االضرار باالقتصاد الوطنى
 2ب

 

إذ أن ال :اف أمببا محكمببة الببنقض السببورية فقببد رف ببأ فببي بعببض الحبباالت اوتمبباد الببد        
االشجار بقصد الرب، إنمبا  بو البداف ، وأن احتيبا  الطباون وشصبرفد بباموا  شسبلمها ولبى وجبد           
معببين لمناسبببة أومببا  وظيفيببة شصببرفا  يخرجهببا مببن حببدود  ببذه الوظيفببة فببان اسببتنتا) النيبببة             
الجرميبة مبن ذلب  يكبون اسبتنتاجا  ببحيحا  ال شنبا  منبد أسبباب الطعبن وإال كبان كب  موظبف أو              

                                                                                                                                                                     
 .المتعلق بالمنافسة و األسعار 1991 جويلية 29المؤر  في  1991لسنة  64يتعلق بتنقي، و اشمام القانون ودد 

: الال 1/9/2004من قانون المنافسة االردني المؤر  فبي   -ب -7و في ذات االشجاه يمكن االشار  إلى الماد   1
  من 6  و ب5شعتبر اوالال بالمنافسة الممارسات والترشيبات التي يستثنيها الو ير من شطبيق احكام المادشين ب

نأ شؤدي الى نتائج ايجابية ذات نف  وام يتعذر  ذا القانون ، بقرار معل  بناص ولى شنسيا من المدير ، اذا كا
شحقيقد بدون  ذا االستثناص بما في ذل  تنار ا االيجابية ولى شحسين القدر  التنافسية للمؤسسات او نظم االنتا) 

 او التو ي  او شحقيق مناف  معينة للمستهل ال .
السبوري الملغبى    1994ع   6ع  27ي بتباري  7مبن قبانون الحبرا) رقبم      318  و  ي الماد  التي ووضأ المباد   2
 التي كانأ  شنص ولى ذات الحكم.و
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ور وبببام فبببي حببب  مبببن كببب  وقببباب إذا  بببو أسببباص التصبببرف بببباموا  الدولبببة ليبنبببي دارا             مبببام

…الألوال ده
 1ب

. 

وفي قرار تور يتعلق بجريمبة سبحا شبي  ببدون رببيد اوتببرت أنبد الال وببر  فبي قيبام           
ق.  ال  652الجريمبة لسببا وببدم شغطيبة قيمببة الشبي  ذلبب  أن المسبؤولية الجزائيببة فبي المبباد          

…الاو  الذي دف  إلى ودم القيام بهذه التغطيةشتانر بالسبا أو الب
 2ب

. 
كرسبأ ببدور ا نفبس شوجبد المشبر       قانون العقوبات االمباراشي  من  104ماد  كما أن ال

بالغرامبة   السوري، فهي شنص ولبى أنبد:الإذا ارشكببأ ببداف  الكسبا جريمبة ديبر معاقبا وليهبا         
شجباو  قيمببة   ة بغرامببة الجبا  الحكبم ولببى المجبرم ف ببال وبن العقوبببة المقبرر  أبببال للجريمب        

الكسا الذي حققد ما لم ينص القانون ولى والف ذل ال
 3ب

. 
وفبي التشبري  المصبري ردبم أن المشبر  لبم ي ب  قواوبد وامبة شتعلبق بالبداف ، وردببم            
رفبببض محكمبببة البببنقض المصبببرية األوبببذ بالبببداف  إال أن بعبببض نصبببو، القبببانون الجزائبببي        

 الجريمة، ومن ذل  مثال : االقتصادي اوتمدت الداف  كعنصر ال م لقيام
  التبي شعاقبا كب     1970لسبنة   34  مكبررا  ق. . بم بافة بالقبانون رقبم     1ب 98الماد  

من أنشا أو نظم أو أدار جمعية أو  يئة أو منظمة أو جماوبة يكبون الغبرل منهبا البدووى بباي       
الدولبة أو  وسيلة كانأ إلى منا  بة المببادئ األساسبية التبي يقبوم وليهبا النظبام االشبتراكي فبي          

 الحض ولى كرا يتها واال دراص بها.. ويعاقا ك  من يرو) لذل .
لسببنة   281مببن قببانون قمبب  الغبب  والتببدليس بالمنقحببة بالقببانون رقببم        3وكببذل  المبباد   

  اليعاقببا كببب  مبببن حببا  بقصبببد التبببداو  لغببرل ديبببر مشبببرو  شببيئا  مبببن االدذيبببة أو         1994
فبببي المببباد  السبببابقة بأدذيبببة اإلنسبببان أو      الحاببببالت أو المنتجبببات أو المبببواد المشبببار إليهبببا      

 الحيوان ..ال.

مبن قبانون الجمبارك المصبري     121و في ذات االشجاه جباصت المباد    
 4ب

: ال...كمبا يعتببر   
فبي حكببم التهريبا شقببديم مسبتندات أو فببواشير مبزور  أو مصببطنعة أو وضب  والمببات كاذبببة أو         

لغبببرل منبببد البببتخلص مبببن   إوفببباص الب بببائ  أو العالمبببات أو ارشكببباب أي فعببب  َاوبببر يكبببون ا    
ال رائا الجمركية المستحقة كلها أو بع بها بالمخافبة للبنظم المعمبو  بهبا فبي شبان الب بائ          

 الممنووةال .
م  وبدم   : ال2002لسنة  82من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 32و الماد  

شبرين ألبف جنيبد وال      من  ذا القانون، يعاقا بغرامة ال شق  وبن و 10اإلوال  باحكام الماد  ب
كبب  مبن قلببد بهبدف التببداو  التجباري موضببو  اوتبرا  أو نمببوذ)        -1شجباو  مائبة ألببف جنيبد:    

 منفعة منحأ براص  وند وفقا ألحكام  ذا القانونال.

 اد شعاقا ولى الغرل الذي ارشكبأ من أجلد الجريمة.والم ذهفمن الواض، أن  

  وإنما يستعم  لفبظ القصبد أو الهبدف أو    ويالحظ أن المشرم  ال يستعم  دالبا  لفظ الداف

                                                                 
. 260، القاود  1، المجمووة الجزائية، مرج  سابق، )الدركنل . 1964ع   10ع   24شاريي  2679ق 2596)  1

،128. 
ع  2ع  28شاريي  591ق 1438. و)1964ع  2ع  19شاريي  306ق 112. و)1977ع  5ع  11شاريي  1034ق 411  )2

 .51. ،1796، القاود  2، المجمووة الجزائية، مرج  سابق )الدركنل . 1987
أسباب وابة  م  مراوا  األحوا  التي يبين فيها القانونمن ذات القانون شنص ولى :ال 102ماد  كما أن ال  3

 ...ال. دنيص ارشكاب الجريمة بباو -أ: للتشديد يعتبر من الظروف المشدد  ما يلي
باببدار قبانون    1963لسبنة   66بالقبانون رقبم    رار رئبيس الجمهوريبة العربيبة المتحبد     قب   الصبادر بموجبا   4

و القبانون   2000لسبنة   160والقانون 1998لسنة  175والقانون  1980لسنة  75الجمارك المعد  بالقوانين أرقام 
 2001لسنة  13
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الغرل ليعبر ببد وبن البدواف    
 1ب

. وذلب  راجب  إلبى أن البداف  يتخبذ شبك  القصبد الخبا، ونبد          
 شكريسد في نص التجريم.

 ع نطاق القصد الجزائي الخا،: 2

القصد الراا ه  بصد عال متاا إلى نتياة مقد ا  وهة   الوتياةة هة  مصةلقة أرا      

. فالغايببة مبن التجببريم إذن شتعلبق بالنتيجببة، و بي توببر مرحلبة مببن        ةالتا يم  النشة عق  حنايتلةةا 

مراحب  القصبد الجزائببي، وشسبا م فبي العببدوان ولبى المصبلحة المحميببة بنصبو، القببانون         
 2ب

 .

ففكر  القصد الخا، شعبو  ولبى النتيجبة التبي يبتغيهبا الجباني مبن فعلبد، وأن  بذه النتيجبة شعبد            
لمصببلحة التببي يحميهببا القببانون، بحيبب  ال يتصببور مثبب   ببذا         متببوافر  بتحقببق االوتببداص ولببى ا   

االوتبداص، دون شحقبق شلب  النتيجببة. واالشجباه الغالبا فبي الجببرائم االقتصبادية  بو وبدم اشببترار           
وجود القصد الخبا،، بب  يكفبي وجبود القصبد العبام      
 3ب

، ولكبن المشبر  وردببة منبد فبي حمايبة       

 لمسؤولية الجزائية ون بعض الجرائم.بعض المصال،، اوتمد القصد الخا، كاساس لقيام ا

ويمكن حوبلة المصبال، المحميبة فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي فبي فئتبين كبيبرشين          
 . ما: حماية المصلحة العامة، وحماية مصال، الخوا،

  ع حماية المصال، االقتصادية العامة:2-1

ال، العامبة أو مبن   وشبر   ذه الحماية إما من وال  شجريم االوتداص المباشبر ولبى المصب   
 وال  شجريم االوتداص دير المباشر.

والمقصود بحماية مصال، اإلدار  مبن االوتبداصات المباشبر ، الحباالت التبي يجبرم فيهبا        
المشبرم  بعبض األفعبا  إلضبرار ا بالدولبة كبان شقبب  الجريمبة ولبى مبا  وبام أو مبا فبي حكمببد              

م.) شونسبية فيمبا    96اببة بالفصب   مباشر  أو ولى مصلحة وامة. ومن شل  الحباالت مبا جباص و   
فعنصببر و كببذل  يتعلبق بجريمببة اسببتغال  الصببفة إلحببدان ال ببرر ببباألموا  العموميببة قصببدا .      

م يعببد العنصببر األساسببي فيهببا فبباذا لببم يكببن  نبباك إضببرار      ائاإلضببرار ببباإلدار  فببي  ببذه الجببر  
 برر لبإلدار    باإلدار  فان الجريمبة شعبد ديبر موجبود  إذ العببر   نبا بالنتيجبة و بي حصبو  ال         

من شل  الفعلة
 4ب

.  

لسببنة   63مكببررا  ق.  مصببري بم ببافة بالقببانون رقببم    89وكببذل  مببا جبباص فببي المبباد    
  من معاقبة الكب  مبن وبرب ومبدا  بباي طريقبة إحبدى وسبائ  اإلنتبا) أو أمبوإال نابتبة أو            1975

شبركات  ق.  باالدارات العموميبة أو ال  119منقولة إلحدى الجهات المنصبو، وليهبا بالمباد     
التي شسا م فيهبا إدارات وموميبة  بقصبد اإلضبرار باالقتصباد القبومي يعاقبا باالشبغا  الشباقة          
المؤببد  أو المؤقتببة. وشكببون العقوببة االشببغا  الشبباقة المؤبببد ، إذا شرشبا ولببى الجريمببة إلحبباق        
ضببرر جسببيم بمركببز البببالد االقتصببادي أو بمصببلحة قوميببة لهببا أو إذا ارشكببا الجريمببة  مببن        

 …ال.الحرب

مببن  قببانون الجمببارك المصببري المعببد  : الويعتبببر فببي حكببم التهريببا          121و المبباد  

                                                                 
 .290: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   1
 .271. وواد  وا ر: مرج  سابق، ،279، ،171م : مرج  سابق، رقعبد النلينا      2
 .147: شرح ق. . االقتصادي، مرج  سابق. ،عب   الس اج  3
، 1986: التشببري  الجديببد فببي جببرائم االسببتيالص ولببى األمببوا  العموميببة واإلضببرار بهببا، م.ق.ت، أفريببب            الطيةةب اللةة م     4

،21. 
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 حيا   الب ائ  األجنبية بقصد االشجار م  العلم بانها مهربة...ال.

مبن قصبد وبدم شنفيبذ     … اليعاقبا  6وفي قانون العقوبات االقتصادية السوري نجد المباد   
…ال تصببادية األوببرى بقصببد إلحبباق ال ببرر     االلتزامببات المتعلقببة بالمشبباري  أو المهمببات االق   

كب  مبن يعمب  فبي الدولبة ويتخبذ قبرارا  ي بر باالقتصباد البوطني قصبد            … اليعاقبا  26والمباد   
 شحقيق مصلحة شخصيةال.

شعببدي  قببانون التمببوين والتسببعير    2000لعببام  22مببن القببانون رقببم   -2 -ب 4و المبباد  
و بالزراوبببة شقببدم ببيانبببات ديبببر   السببوري: اليعاقبببا... كبب  مبببن يعمبب  بالتجبببار  أو بالصببناوة أ     

 بحيحة أو أوفى معلومات أو امتن  ون شقديمها بقصد التانير ولى أسعار السل  والخدماتال.

ق   لبناني من التي شعاقبا كب  جمعيبة أنشبئأ بقصبد شغييبر كيبان الدولبة          316و الماد  
يبات مبن   التبي شعاقبا كب  مبن البف جمعيبة قصبد ارشكباب جنا         335االقتصبادي. و كبذل  المباد     

مببن قببانون    2بينهببا المسبباس بهيبببة الدولببة و مؤسسبباشها الماليببة و االقتصببادية. كمببا أن المبباد         
نصبأ ولبى وبد  جبرائم شتطلبا       20/4/2001المبؤر  فبي    318مكافحة شبيض األمبوا  وبدد   

القصد الخا، مثب  قصبد إوفباص المصبدر الحقيقبي لألمبوا  ديبر المشبرووة أو قصبد اوطائهبا           
 شبريرا كاذبا.

مببببن ِنظعببببعام المبببببعحكمة الِتجببببعارية بالِنظببببعام الِتجببببعارية  السبببببعودي         142المبببباد   و 
 ع : الكط  من يجسطر من التطجار والداللين بالسماسر   بانواِوهم ولبى نشبر أمبر ديبر     1350لسنة

بحيحة بين الناس افتراص بقصد ششبوي  األفكبار لزيباد  أسبعار شبيص مبن األمبوا  أو نطقصباِند،         
ن شببهر إلببى نالنببة أشببهطر أو بغرامببة ماليببة مببن وشببر  جطنيببات إلببى ومسببين          يطعاقببا الحبببس مبب  

 جطنيها ال.

 : 1976/ 20من قانون قم  الغ  في المعامالت التجارية الكويتي ب – 2و الماد  رقم 
الكب  مبن حبا  بقصبد البيبب  او طبرح او وبرل للبيب  او ببا  مببواد يعلبم انهبا شسبتعم  فبي دبب               

لعقبباقير او الحابببالت الزراويببة او المنتجببات الطبيعيببة ولببى      ادذيببة االنسببان او الحيببوان او ا  
 ال....وجد ينفى جوا  استعمالها استعماال 

قبانون شببركات التبامين العمبباني    54و المباد   
 1ب

: ال يجبا ي بببدف   1979لسببنة  12رقبم   

كب  مببن يقببدم    -ومسببمائة ريبا  ومبباني: أ   مبلبغ ال يقبب  وبن مببائتي ريبا  ومبباني وال يزيببد ولبى      
 من استصدار شرويصال. رف انها دير بحيحة وذل  بقصد التمكنمعلومات يع

يعاقبا بغرامببة   -: الأ 1998مبن قبانون الصبناوة و التجبار  األردنبي لسبنة        16و المباد   
ال شقب  وببن ومسبمائة دينببار وال شزيببد ولبى الببف دينبار او بببالحبس مببد  ال شقب  وببن شببهرين وال          

ببا  او وبرل للبيب  او وبزن بقصبد البيب         -1 -شزيد ولى ستة اشهر او بكلتا العقوبتين ك  مبن: 

اي سلعة انتهأ مد  بالحيتها او كانأ دير بالحة لالستهالك البشريال
 2ب

. 

فجميب   بذه المبواد ششبترر لتسبليط العقبباب أن يرشكبا الفعب  لقصبد معبين بوبا،   ببو            
 اإلضرار باألموا  أو المصال، العامة مباشر .

السبورية كانبأ قبد ذ ببأ فبي وبد  قبرارات        وشجدر االشار   نبا إلبى أن محكمبة البنقض     
لهببا إلببى اوتبببار القصببد الخببا، المتمثبب  فببي الاإلضببرار ببباألموا  العامببة واالقتصبباد القببومي        

                                                                 
 1995/6/27شاريي  95/35  كما ودلأ بالمرسوم السلطاني رقم 1
مبن قبانون التمبوين     17و المباد    2000من قانون البنوك االردني لسبنة   40  و في نفس االشجاه أنظر الماد  2

من قانون ال ريبة العامة ولى المبيعات  34و الماد   1998من قانون الجمارك لسنة  204و الماد   1992لسنة 
 .2002من قانون الشركات لسنة 278و 257و 166و المواد  2002لسنة 
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والسياسة االقتصاديةال معيارا  لتطبيق قانون العقوبات االقتصادية
 1ب

. 
ر أما حماية المصلحة العامة من االوتداصات دير المباشر  فالمقصود بهبا لبيس اإلضبرا   

بالما  العام مباشر  وإنما اشجاه إراد  الجاني إلى وم  يرمي من ورائد إلى حرمان الدولة مبن  
مبورد مبالي حيب  نجبد  بذه الصبور  واببة فبي القبوانين الماليبة مثب  قبانون الجمبارك وقببانون              

 الصرف بالنقد ع القط   والقانون الجبائي بال ريبي .
البذي يعتببر أن الجميب  المنباورات      23  ففي مجلبة الصبرف التونسبية نجبد أحكبام الفصب      

التببي يقصببد مببن ورائهببا الببتخلص مببن االلتزامببات أو الموانبب  التببي شقت ببيها شراشيببا الصببرف       
 شعتبر وشق  معاينتها وشتبعها وردوها كجرائم أو محاوالت جرائمال.

شسبلط   1ع     282التونسبية فاننبا نجبد : الفصب       بقبانون الجمبارك    أمبا فبي مجلبة الديوانبة    
.. ولببى كبب  مرشكبببا مخالفببة .. إذا كانببأ لهببذه المخالفبببة  دايببة أو نتيجببة القصببد منهبببا          وطيببة  

 4ع       283والفصبب   …ال. التفصببي مببن اسببتخال، أداص أو معلببوم أي كبببان أو التفببريط فيهمببا      
يعاقببا ... الكبب  إوببالم بغيببر الواقبب  القصببد منببد الحصببو  بببدون وجببد ولببى االنتفببا  باإلوفبباص          

يعتبببر بمثابببة شوريببد أو شصببدير بببدون إوببالم لب ببائ  محجببر       2ع      295القمرقبي...ال. والفصبب  
 ...الك  إوالم مزور القصد مند أو يكون من مفعولد التفصي من شطبيق شدابير التحجير...ال.

وفبي مجلبة ال بريبة ولببى دوب  األشبخا، الطبيعيبين وال ببريبة ولبى الشبركات لسببنة          
... البذين أوبدوا ومبدا  أو سباودوا      : ال... يعاقبا 82جباص بالفصب     بو شنقيحاشهبا   التونسبية  1989

ومببدا  ولببى إوببداد حسببابات وونببائق محاسبببة مغلوطببة قصببد التنقببيص مببن أسبباس ال ببريبة أو       
: ال... يعاقببا كبب  شبخص ... قببام ومببدا  باومببا      83ال بريبة نفسببها...ال.  وجبباص كبذل  بالفصبب     

 ..ال.شحي  موبوفة للتملص من القيام ب بط ال ريبة أو دفعها كليا  أو جزئيا .
يتعلبق   2000 أوت 9مبؤر  فبي    2000لسبنة   82من القبانون وبدد    101و كذل  الفص  

شتبراوح ببين سبتة وشبر يومبا       بابدار مجلة الحقوق واالجراصات الجبائية: يعاقبا بالسبجن لمبد    
بافتعبا    - :كب  شبخص قبام    دينبار  50 000دينبار و   1000ونالن سنوات وبخطية شتبرواح ببين   

إوفباص الطبيعبة القانونيبة الحقيقيبة لعقببد      يقيبة أو شقبديم ونبائق مبزور  أو    وضبعيات قانونيبة ديبر حق   
 - أو التنقبيص مبن األداص المسبتوجا أو اسبترجاود     أو اشفاقيبة قصبد االنتفبا  بامتيبا ات جبائيبة     

 -. البى الغيبر قصبد البتملص مبن شسبديد البديون الجبائيبة         بعمليات شبؤدي البى شحويب  الممتلكبات    

القيمة الم افة أو المعلوم ولى اإلستهالك أو بالتنقيص فبي رقبم    ص ولىبالزياد  في فائض األدا
دفب  األداص أو المعلبوم أو لإلنتفبا  باسبترجا  مببالغ األداص أو المعلبوم.        المعبامالت للتهبرمب مبن   

 % مبن رقبم  30العقوبة في الحاالت التي يساوي أو يفبوق فيهبا البنقص أو الترفيب  نسببة       وشطبمق

 .ألداص المصرح بد الفائض ا المعامالت أو
مبببن قبببانون مكافحبببة التهريبببا بالمرسبببوم    2أمبببا فبببي التشبببري  السبببوري فنجبببد المببباد     

وشطببق وليهبا أحكبام    …   والتي شنص ولى أند اليعتبر في حكم التهريبا 1974/ 13التشريعي 
اسبتيراد ب بائ  أو    ع  1    ع البيانبات الكاذببة التبي يقصبد منهبا:      … الماد  األولبى بالعقوببات :   

ع اسبتيراد الب بائ  أو      2ير ا إذا كان االسبتيراد أو التصبدير ممنووبا  أو واضبعا  للرسبوم.      شصد

                                                                 
، 480أسباس جنايبة    1975ع   4ع  27شباريي   465  انظر في  ذا التوجد لمحكمة النقض السورية: القرار رقبم  1

، أساس جناية، 1974ع   4ع  30شاريي  549. والقرار رقم 622. ،10ع  7االوداد  1976مجلة بالمحامون  لعام 
: شبرح قبانون   مقنة    كة  شةن    توجبد:  . وانظر في نقبد  بذا ال  162. ،6و 5االوداد  1974المحامون لعام 

. والحقيقبة أن محكمبة   382. ،1999العقوبات االقتصادية، مؤسسة دبور للطباوة، دمشق، الطبعة األولبى  
النقض في  ذه القرارات كانأ شخلط بين النتيجة التي يجا أن شتحقق لقيام الركن المادي للجريمة، و و ما 

ى شحقيبق شلب  النتيجبة دون دير با بأي البركن المعنبوي ع القصبد          نص وليد المشر ، وبين اشجاه االراد  إلب 
الخا،  و و ما لم ينص وليد المشر . فالمشر  أراد أن يطبق قانون العقوببات االقتصبادية ولبى أي فعب      
 شكبببببببون نتيجتبببببببد اإلضبببببببرار بببببببباألموا  العامبببببببة والسياسبببببببة االقتصبببببببادية واالقتصببببببباد القبببببببومي،          

في األفعا  التي يهدف الفاو  من وراص القيام بهبا إلبى اإلضبرار بمبا      ولم يرد أن يحصر شطبيق  ذا القانون
 ذكر.
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شصبببدير ا بطريببببق التالوببببا بالقيمبببة شحببببايال  ولببببى مقبببادير المخصصببببات النقديببببة المحببببدد        
 بالنصو، الصادر  بهذا الشانال.

 ع حماية المصال، االقتصادية للخوا، : 2-2

لتونسي بصفة وابة في ميبدان جبرائم الشبركات حيب      وشبر   ذه الحماية في التشري  ا
يسعى المشرم  إلى حماية المصال، الخابة للشركة كشخص معنبوي أو لألفبراد المكبونين لهبا     
بصفتهم مسا مين وذلب  مبن التصبرفات الالمشبرووة المرشكببة مبن طبرف المبديرين أو وكبالص          

ايبة االدوبار والمببدورين   التصبرف فبي شلب  الشبركات، فالمشبرم  التونسببي وقبف إلبى جانبا حم        
باقرار نظام قانوني تمر
 1ب

. فالمصال، الواق  حمايتها شنقسم إلى مصبال، شهبم الشبركة ومصبال،     
 شهم المسا مين.

من مجلبة الشبركات التجاريبة    223و 146نجد وابة الفصلين  مصالح الش كةولحماية 

تونسيةال
 2ب

صبال، الماديبة والمعنويبة    حمايبة الم  4و 3في فقرشيد  223فغاية التجريم في الفص   

وفيببة األسببم  للشبركة 
 3ب

 86. ولقببد أكببد فقببد الق بباص التونسببي ولببى أن التجببريم الببوارد بالفصبب      

م شبركات شجاريبة     223بو و النص القديم مبن المجلبة التجاريبة والبذي يعوضبد اان الفصب        

يهبدف إلبى حمايبة مصبال، الشبركة     
 4ب

ين فالفصب  يبنص ولبى وقباب أو باص مجلبس اإلدار  الببذ      

يسيؤون لمصال، الشركة
 5ب

. 

فببان دايبة التجببريم فيبد ال شبتعببد ومبا سبببق ذكبره بالنسبببة        3فببي فقرشبد   146أمبا الفصب    

إذ شتمثبب  فببي حمايببة مصببال، الشببركة الماديببة والمعنويببة    223للفصبب  
 6ب

وإنمببا الفببارق الوحيببد  

الشبركات وفيبة   بينهما أن األو  يخص الشركات ذات المسؤولية المحدود  بينمبا يتعلبق الثباني ب   

االسم
 7ب

. 

 2ت والفقبر   ش.م. 223مبن الفصب     2والغير فنجد ا في الفقبر    حناية النساهنياأما 
  .ت ش.م. 146من الفص  

يتعلبق بجريمبة نشبر أو شقبديم موا نبة ديبر حقيقيبة، والقصبد الخبا،            2ع    223فالفصب   
سببيئة أم ال. ألن ذلبب    فبي  ببذه الجريمببة  ببو إوفبباص حالببة الشببركة الحقيقيببة سببواص أكانببأ حالتهببا      

يظهببر الشببركة بمظهببر مخببالف للواقبب  ممببا ي ببر بالمسببا مين وبببالغير المتعامبب  معهببا. ولقببد       

                                                                 
 .225. ،1996: شعليق ولى قانون الشركات التجارية، دار الميزان، سوسة ت  يع  ا نص   1
 2005لسبنة   65و المنقحة و المتمة بموجا ود  قوانين كبان أور با  القبانون وبدد      3/11/200  الصادر في 2

 .يتعلق بتنقي، واشمام مجلة الشركات التجارية 2005ويلية ج 27مؤر  في 
 .406  المرج  نفسد ، ،3
. دير منشور مذكور لدى 22/3/1988مؤر  في  88/3700  المحكمة االبتدائية في شونس. حكم جزائي ودد 4

 .407، مرج  سابق، ،ت  يع  ا نص 
. وشنص الفقبرشين سبالفتي   53، ،1990، م.ق.ت 22/3/1990مؤر  في  32705  قرار شعقيبي جزائي ودد 5

 أو اص مجلس اإلدار  الذين يستعملون ون سوص قصد مكاسا الشركة أو سمعتها في دايات- 3الذكر ولى: ال 
مباشبر  أو   يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لق اص مررب شخصية أو إيثار شبركة أوبرى وليهبا شبربطهم بهبا     

سوص قصد مالهم من السلطة  س اإلدار  الذين يستعملون ونأو اص مجل -4بطريق دير مباشر بالت منفعة. 
مخالفبة لمصبال، الشبركة لبلبوأ مبررب       أو األبوات التي لهم حق التصبرف فيهبا فبي دايبات ويعلمبون أنهبا      

 .منفعة ولى أي وجد من الوجوهال شخصية أو إليثار شركة أورى وليها شربطهم بها بالت
: الجبرائم فبي الشبركات التجاريبة، م. ق. ت. ديسبمبر      اتن كان. و549: مرج  سابق، ،ت  يع  ا نص   6

 .52. ،تع يب إ ناعي   ا صالحع 1964
في دياب ك  شو ي  لمبا بقبي مبن االربباح شقبديم       وكالص الشركة الذين يتولون ومدا-3   ونص الفقر   و:ال 7

يبة امبوا  الشبركة او    الحالععة الفعليبة للشبركة، او يسبتعملون وبن سبوص ن      حسابات سنوية للشركععاص ال شعكس
 يعلمون ان ذل  مخالف لمصلحتها، في مبررب شخصيععبعة او لمحابعبعا  شركعبعة او مؤسسعبعة      سمعتهععا، و م

اببواشا كانبأ ولبى     اورى كان لهم فيها نف  مباشر اودير مباشععر، او يستعملون سلطات كانوا يملكونهبا او 
شخصبية او لمحاببا  شبركة او مؤسسبة      انبأ لمبررب  ذمتهم وكانوا يعلمون انها مخالفة لمصبال، الشبركة او ك  

 ال..مباشر  اورى كانأ لهم فيها مصلحة مباشر  او دير
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بو بو البنص القبديم مبن المجلبة التجاريبة        86اوتبرت محكمة االستئناف بالمنستير أن الالفصب   
جبباص حفاظببا  لمصببال، وحقببوق الشببركاص   م شببركات شجاريببة    223والبذي يعوضببد اان الفصبب    

وذل  إيمانا  من المشرم  ب رور  حماية مصال،  ؤالص الشبركاص مبن كب  مبا مبن شباند أن ينبا         
منها وي ر بهاال
 1ب

 ت.  ش.م. 146من الفص   2. ونفس الحكم يجري ولى الفقر  

مكبرر  39الفصب    .مبن الجبرائم التبي شبنهض ولبى القصبد الخبا، كبذل  جريمبة         و 
 2ب

 

بالتشببري  الجبباري بببد العمبب  يعاقببا بخطيببة      وليهببا بقطبب  النظببر وببن العقوبببات المنصببو،   :
رفب  أو وفبض، بصبفة و ميبة أو      - 1: كب  مبن   دينبار  50000إلبى   500يتبراوح مقبدار ا مبن    

باسبتعما  أيبة وسبيلة كانبأ أو قبام بمزايبدات قصبد         حاو  ذلب  فبي سبعر بيب  منتبو) أو وبدمات      
الم باربة فيهبا   مسب  مخزونبات لغبرل بيعهبا و     - 2.لألسبعار  التبانير ولبى المسبتوى الطبيعبي    

 .ممارسببة التجبار  المنصببو، وليهبا بالتشببري  الجباري، بببد العمبب       دون أن شتبوفر فيببد شبرور  
وباقرار  ذه الجريمة يكون المشر  قد إستهدف  جر اإلوبال  بقواوبد المنافسبة والهيمنبة ولبى      
 السوق فبعض التجار يعمدون إلى التخفيض من األسعار والبي  بالخسار  قصبد منافسبة التجبار   
 ااورين وإحبار نشاطهم التجاري لذل  أقرم المشر   ذا الفص  وإشترر فيد قصدا وابا.

مبن قبانون قمب  الغب  والتبدليس بمنقحببة       5بينمبا نجبد فبي التشبري  المصبري أن المبباد       
  شرمببي إلببى حمايببة مصببال، األفببراد. فهببي شببنص ولببى أنببد          1994لسببنة   281بالقببانون رقببم  

نبتج بقصبد البيب  أو ببا  أو وبرل أو طبرح للبيب  أو حبا  أو         اليعاقا ك  من ركا أو بن  أو أ
أحر  بقصد البي  أو استورد مواد مركبة أو مصنووة أو منتجبة بالمخالفبة للقبرار البو اري مب       

 ولمد بذل ال.
مبب  وببدم   : ال82/2002مببن قببانون حمايببة الملكيببة الفكريببة المصببري رقببم    32و المبباد  

انون، يعاقا بغرامة ال شق  وبن وشبرين ألبف جنيبد وال       من  ذا الق10اإلوال  باحكام الماد  ب
كب  مبن ببا  أو وبرل للبيب  أو للتبداو  أو اسبتورد أو حبا  بقصبد           -2شجاو  مائة ألبف جنيبد:    

االشجبار منتجببات مقلبد  مبب  ولمبد بببذل ، متبى كانببأ ببراص  االوتببرا  أو ببراص  نمببوذ) المنفعببة          
 ة مصر العربيةال.بادر  ونها أو ون طرق إنتاجها ونافذ  في جمهوري

منبببد والتبببي نصبببها:    8أمبببا فبببي قبببانون العقوببببات االقتصبببادية السبببوري فنجبببد المببباد        
كبب  مبن أقببدم بقصببد جلبا المنفعببة لنفسبد أو لغيببره أو بقصببد إلحباق ال ببرر بببالغير         … اليعاقبا 

ولى شعيين وما  أو مستخدمين أو موظفين أو مبنحهم شرفيعبات أو شعوي بات أو مكافبرت مهمبا      
 ور  مخالفة للقوانين واألنظمةال.كان نووها بص

: اليعاقبببا  2001مبببن قبببانون ال بببمان االجتمببباوي األردنبببي  لسبببنة       -أ- 71والمببباد  ب
ببالحبس مبد  ال شتجباو  شبهر او بغرامبة ال شقب  وبن ومسبين دينبارا وال شزيبد ولبى مبائتي دينبار              

فسببد او او بكلتبا العقببوبتين معبا كبب  مبن أدلببى بسببوص نيبة ببباي بيانبات ديببر ببحيحة للحصببو  لن         
لغيره ولى راشا او شعويض بمقت ى أحكام  ذا القبانون دون وجبد حبق او للتهبرب مبن الوفباص       

 باي حق من حقوق المؤسسةال.

: الكب   1984لسبنة   8من  قانون الشبركات التجاريبة اإلمباراشي رقبم      -5 -322و الماد  
ي حسبباب مبدير او و ببو مجلببس ادار  او مصببف ذكبر ومببدا بيانببات كاذبببة فبي الميزانيببة او فبب       

االرباح والخسائر او ادفب  وبن ومبد ذكبر وقبائ  جو ريبة فبي  بذه الونبائق وذلب  بقصبد إوفباص             
 .الحقيقة المركز المالي للشركة

                                                                 
 .408ع دير منشور. مذكور لدى شوفيق بن نصر: مرج  سابق، ، 17/5/1994بادر في  1755  قرار ودد 1
 2003نبوفمبر   11 مبؤر  فبي   2003لسنة  74  الم اف الى قانون المنافسة و االسعار بموجا القانون ودد 2

 المتعلق بالمنافسة و األسعار 1991 جويلية 29المؤر  في  1991لسنة  64يتعلق بتنقي، واشمام القانون ودد 
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يعاقبا     : ال18/1993مبن قبانون المعبامالت التجاريبة اإلمباراشي برقبم:       889و الماد  
او بع ببها، او    اذا اوفببى ومببدا كبب  اموالببد   1المببدين بالسببحن مببد  ال شجبباو  ومببس سببنوات:    

دالى في شقدير ا، وذل  بقصد الحصو  ولى الصل، الواقي.ال
 1ب

 

 30مرسبببوم بقبببانون باببببدار قبببانون ببببراصات االوتبببرا  القطبببري ب      مبببن 24و المببباد  
 : الم  ودم اإلوال  باية وقوبة أشد ينصص وليها قبانون توبر، يعاقبا ببالحبس مبد  ال      2006/

الف ريبا  قطبري أو باحبدى  باشين العقبوبتين، كب        شزيد ولي سنتين وبغرامة ال شجباو  وشبر  ت  
 من شقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات دير بحيحة أو مزور  للحصو  ولى براص  اوترا ال.

بالنسببة للخطبا القصبدي     مبدئيا   ومن وال  ما سبق يت ، أن المشرم  وفقد الق اص طبقا
الميبدان االقتصبادي أدت أحيانبا  إلبى     األحكام العامة التقليدية للقانون الجزائي إال أن وصوبية 

الخرو) ولى األحكام التقليدية بحيب  أببب، للخطبا القصبدي فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي         
 نظام قانوني وا،

يف القانون اجلزائي الفقرة الثانية: النظام القانوني للقصد 

 االقتصادي

العبام،   حبق فبي جبرائم ال  ال يختلف القصد الجزائبي فبي الجبرائم االقتصبادية مببدئيا ، ونبد       
فهو يقوم ولى العلم بطبيعة الفع  وبالنتيجة وإراد  إحبدانهما، كمبا أنبد يتخبذ فبي الغالبا ببور         
القصببد العببام، وأحيانببا  يكببون قصببدا  وابببا ، ولكببن طبيعببة الجببرائم االقتصببادية أو ضببرورات          

ووبدم التشبدد فبي    شطبيق السياسة االقتصادية وشنفيذ أحكامها، شطلبأ إضعاف الركن المعنبوي،  

إنباشد
 2ب

. 
فالركن المعنوي للجريمة االقتصبادية ال يتقيبد دائمبا  ببنفس األحكبام المقبرر  فبي القبانون         
العام ويعل   بذا ببان للقبوانين االقتصبادية مبن األ ميبة مبا يقت بي منتهبى اليقظبة فبي مراواشهبا             

قتصاديةوإدالق الباب أمام أسباب الخرو) وليها وإال شعذر شنفيذ السياسة اال
 3ب

. 
لذل  فان دراسة النظام القانوني للقصبد فبي القبانوني الجزائبي االقتصبادي، سبتكون مبن        
وبال  البحبب  فببي أوجبد الخببرو) وببن القواوبد العامببة سببواص مبن حيبب  اإلنبببات بأ  أو االنتفبباص         

 بب .

د بالنوايببا الخفيببة إن سببوص النيببة أمببر وسببير اإلنبببات لتعلقبب     
 4ب

، فهببي أمببر داولببي يخفيببد     

الجاني في قرار  نفسد
 5ب

. 
وأمببام بببعوبة إنبببات القصببد الجزائببي، وضببرور  رد  الجببرائم االقتصببادية، نجببد أن         
المشببروين والق ببا  يلجببؤون أحيانبببا  إلببى الخببرو) وببن القواوبببد التقليديببة فببي إنبببات القصبببد           

                                                                 
و الماد   1987لسنة  11من  قانون االفالس والصل، الواقي مند البحريني  رقم  228  و  و نفس حكم الماد  1

 .1990لسنة  55من قانون التجار  العماني رقم  784الماد     و68/1980من قانون التجار  الكويتيب 798رقم 
 .146: شرح قانون العقوبات االقتصادي، مرج  سابق. ،عب   الس اج  2
 .13: مرج  سابق، ،مقن   مقن   مصطشى  3
. النشرية مدني 1994ع  7ع  4مؤر  في  40646  و و ما أكدشد محكمة التعقيا التونسية: شعقيا مدني ودد 4

 .173. ،1994 لعام
، شبرح قبانون العقوببات    اال ةتانب ل  . 1982 – 7 – 31شباريي  68قبرار  114  نقض سوري، أمبن اقتصبادي  5

 .379والقاود   378. وانظر أي ا  القاود  198. ، 376. القاود  1990
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 ، أو باستنتاجد من مجرد إ ما .الجزائي، وذل  إما بافترال القصد الجزائي
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1

تقةة ل النسةةدولية الاناةيةةة التقليديةةة علةةى ركيةةنا أ ا ةةية وهةة   وةةاء أح املةةا علةةى       

ال ابةة  ونش رهةةا مةةا اال تةة اض   
 1ب

. إال أن ضببرور  شكيببف القببانون الجزائببي االقتصببادي مبب       
ي يحميببد شقت ببي أحيانببا  الخببرو) وببن شلبب  القواوببد التقليديببة         طبيعببة القببانون االقتصببادي الببذ   

وشكبريس قواوبد جديبد ، لكبن  ببذا الخبرو) ال يمبس جبو ر القصببد الجزائبي فهبو مجبرد شعببدي             

للقواوبد التبي يخ ب  لهبا وباص اإلنببات      
 2ب

، حيب  ينتقب  وباص اإلنببات إلبى المبتهم ليببين انتفباص         
 القصد الجزائي لديد.  

جرامبي يمكبن أن يمثب  وائقبا حقيقيبا لتسبليط العقوببة الجزائيببة        صبعوبة إنببات القصبد اإل   ف
وصوببا وأنم إوتمباد البركن القصبدي مببن ودمبد يعتمبد فبي جببزص  بعام ولبى أ ميبة المصببلحة            

التبببي ينبغبببي حمايتهبببا ومبببدى وطبببور  الجريمبببة المرشكببببة   
 3ب

ذلببب  أنم طبيعبببة بعبببض الجبببرائم   .
ية للبببالد أدمت بالمشببر  إلببى إوتبببار    ووطببور  نتائجهببا ولببى األمببن العببام والمصببال، اإلقتصبباد   

بعبض التصببرفات ومسبب  بعببض األشبياص فببي حبباالت معينببة وأمباكن معينببة ششببك  قرينببة ولببى         

إقتبراف جبرائم وينبغبي ولبى مببن وجمبد وليبد وباص اإلنببات أن يثبببأ وبدم إرشكاببد لهبا            
 4ب

و ببذه  

  أن مجبرد العلبم بعبدم    القرينة ششك  وروجا ون المبادئ التقليدية للقانون الجنبائي التقليبدي ذلب   
مشرووية الواقعبة المجرممبة يكبومن البركن المعنبوي ذلب  أنم وصوببية  بذه الجبرائم  بي التبي            

دفعببأ بالمشببر  إلببى إوتبببار القصببد الجزائببي   
  5ب

فببي  ببذه الجببرائم مفتببرل حتمببى ال يقببا  بببانم     

الركن المعنوي قد أ م  نهائيا
  6ب

. 

لوقبائ  معببا  و ببذا قببد يكببون بموجببا    واالفتبرال المقصببود  نببا يشببم  الالمشببرووية وا   
ذا . حيبب  نجبببد وببد  حبباالت الفتببرال القصببد ردببم أن  ببب       ي  أو مببن التطبيببق الق ببائي   التشببر 

 .االفترال يتعارل م  الدستور

إن طبيعببة بعببض الجببرائم ووطببور  نتائجهببا ولببى األمببن العببام والمصببال، االقتصببادية       
بالمشببرم  إلببى اوتبببار بعببض التصببرفات ومسبب  بعببض األشببياص فببي حبباالت معينببة       للببالد أدت 

وأماكن معينة أو التمت  ببعض الصفات ششك  قرينبة ولبى اقتبراف جبرائم محبدد  وينبغبي ولبى        

من وجد وليد واص اإلنبات أن يثبأ ودم ارشكابد لها
 7ب

. 
لعلببة طبيعببة   إذ يفتببرل الببنص أن النتيجببة متوقعببة الحببدون، فببي نحببو محببتم وحكمببي،     

الجريمببة المقترفببة، أو لعلببة الظببروف الماديببة التببي يقبب  فيهببا الفعبب  وأن قصببد الفاوبب  مقببدر            
ومتوافر شبعا  لهذا الواق ، حتى ولو لم يكن الجاني نفسد ينتظر حبدون مثب   بذه النتيجبة، إال أن     

ببذات   طبيعبة الجريمبة نفسبها شفرضبد، بحيب  يتغلبا الطباب  المبرشبط بهبا ولبى الطباب  المتصب             

                                                                 
 : المذ ا الموضووي وشقلص الركن المعنوي للجريمة، القا ر  ع دار النه ة العربية،أحند ع ض  اة  1

 .278، ،1988الطبعة األولى، 
 .225ع  224  المرج  نفسد، ، 2

3) LARO USSI (H) la répression économique  ،mémoire de D.E.A faculté des sciences juridiques ،politiques et 
sociale de Tunis 1995 ،p : 66. 

، الجبرائم القمرقيبة، لقباص جهبوي بالمعهبد      : قواود اإلنبات العامة في القبانون القمرقبي   ن ر الديا األشط   4
 .   1992نوفمبر  20و 19األولى للق اص يومي 

، 1987: الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانون المصري والفرنسي، سنة  مقند عيد الغ يب  5
 .  150و 149،

6) Bouraoui   S(: Le droit pénale économique et des affaires en Tunisie ،un aperçu ri.po.cr  ،1988 ، p:31.  
 .35: مرج  سابق ، ،ن ر الديا االشط   7
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الفاو ، إذ أند يتحتم حكما  ولى من يقتبرف مثب   بذه الجبرائم أن يكبون مقبدرا  ومبدركا  بصبور          
واضحة وجلية شوق  حدون مث   ذه النتائج ولى سبي  التاكيد، وأند يريبد ذلب  أببال  مب  ولمبد      

بد
 1ب

. ولقد اوتمد كب  مبن المشبروين السبوري والمصبري     
 2ب

، قرينبة افتبرال القصبد فبي وبدد      

 النصو، الخابة بالقانون الجزائي االقتصادي.من 
مبن قببانون قمب  الغب  والتبدليس لعببام       1ع     11المباد    ففبي التشبري  السبوري نجبد مببثال     

كب  مبن دب  أو شبر  فبي دب  شبيص مبن أدذيبة اإلنسببان أو          … والتبي نصبها: اليعاقبا    1960
ى كان معبدا  للبيب  أو   الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحابالت الزراوية أو الطبيعية مت

ك  من طرح أو ورل للبي  أو با  شيئا  مبن  بذه المبواد أو العقباقير أو الحاببالت مب  ولمبد        
 بغشها وفساد ا. ويفترل العلم بالغ  والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجار .

  ، بمجببرد وقببو  الفعبب  المخببالف  11شفتببرل وجببود القصببد العبام بالمبباد       المبباد ذهفهب 
للقببانون االقتصببادي، وولببى الفاوبب  أن يثبببأ وببدم مسببؤوليتد، بانباشببد حسببن نيتببد ووببدم ولمببد         

بالمخالفة
 3ب

. 

أمبا فبي التشبري  المصبري، فنجبد كبذل  وبد  نصبو، شت بمن قرينبة افتبرال القصبد،             
فببي شبان الببو ن والقيباس والكيبب  والتببي      1979لسببنة  69مبن القببانون رقبم    19ومنهبا: المبباد   
كبب  مببن حببا  أو اسببتعم  أجهببز  أو تالت أو أدوات و ن أو قيبباس أو كيبب      … نصببها: اليعاقببا 

مببزور  أو ديببر بببحيحة أو مدمودببة بطريقببة ديببر مشببرووة مبب  ولمببد بببذل . ويفتببرل ولببم         
الحائز بذل  إذا كان من المشتغلين بالتجار  أو من الباوبة أو مبن المشبتغلين بصبناوة وإببالح      

أو من أمناص شوان البنبوك أو المخبا ن مبا لبم يثببأ       شل  األجهز  أو من الوا نين المروص لهم
 …ال.العكس

ع أ ع مبن قبانون ال بريبة ولبى المبيعبات        9ع  47فبي المباد    المصبري  كما أقام المشر  
، قرينبة قانونيببة مبن شبانها افتببرال العلبم ببان السببل  مهرببة مبن ضببريبة          1991لسبنة   11رقبم  

سبل  المسبتندات الدالبة ولبى سبداد ال بريبة،       المبيعات إذا لم يقدم من وجدت في حيا شبد  بذه ال  
ومبن نبم يقبب  ولبى وبباشق الحبائز وبباص درص االشهبام الموجببد إليبد ونفببي قرينبة ولمببد ببان السببل             

مهربة من ال ريبة وذل  بتقديم المستندات الدالة ولى سداد ضريبة المبيعات ونها
 4ب

. 

ن شقيمببان قرينبة افتببرال   وإلبى جانبا مببا سببق كبان التشببري  المصبري يحتبوي أي ببا  ولبى مبادشي         
 القصد و ما:

ع      1ال…  والتببي كببان نصبها:   1941مببن قببانون قمب  الغبب  والتببدليس بلسبنة      2المباد   
يفترل العلم بالغ  أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجار  أو الباوبة الجبائلين مبا    

ود  فبي  بذه الفقبر     لكن القرينبة الموجب  …ال لم يثبأ حسن نيتد ومصدر المواد موضو  الجريمة
 .1994لسنة  281ألغيأ بالقانون رقم 
يعتببر  ال… من قانون الجمارك، فلقد كانأ فقرشها الثانية شنص ولبى أنبد    121أما الماد  

                                                                 
 .79ع  78. ،3: الموسووة الجزائية، مرج  سابق، مجلد  يد النغب   1
  حي  ال نجد في التشري  التونسي حاالت بريحة الفترال القصد، م  أن اوتماد  ذه القرينة شائ  في 2

 عات العربية األورى.ودد من التشري
لعبام   22القانون رقبم  ، والتي ألغيأ بموجا 1960من قانون التموين والتسعير  لعام  1ع    31  وكانأ الماد  3

شنص ولى أند: اليعاقا ك  من وقعأ مند جريمة مما ورد في  المتعلق بتعدي  قانون التموين والتسعير 2000
بقصد الحصو  ولى رب، دير مشرو  أو بقصد التانير في أسعار  الفقرشين األولى والثانية من الماد  السابقة

 السوق. ويعتبر  ذا القصد قائما  ويكون ولى المتهم واص نفيدال.
. 1993: أحكام التجريم في قانون ال ريبة العامة ولى المبيعات. مكتبة دريا، القا ر  أ       الصديع  ا عام   4

،62. 
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في حكم التهريا حيا   الب ائ  األجنبية بقصد االشجار م  العلم بانهبا مهرببة، ويفتبرل العلبم     
ئ  بقصبد االشجبار المسبتندات الدالبة ولبى أنبد قبد        إذا لبم يقبدم مبن وجبدت فبي حيا شبد  بذه الب با        

فهببذه المباد  شحمبب  الحببائز وباص اإلنبببات ضبمانا  ألحكببام الرقابببة       …ال. سبددت ونهببا ال برائا  
الجمركيببة فبببي الحبباالت التبببي ال شبببدأ فيهبببا مطبببارد  الب ببائ  المهرببببة داوبب  نطببباق الرقاببببة         

الجمركية
 1ب

ال القصد الجزائبي فبي حبق حبائزي     . فالجرائم الجمركية شمث  مجاال مغريا  الفتر

بعبض الب بائ   
 2ب

لكبن المحكمبة الدسبتورية العليبا المصبرية ق بأ بعبدم دسبتورية  بذه المباد             

1992سنة 
 3ب

. 
فقبد نصبأ ولبى أنبد:ال      1998لسنة 20من قانون الجمارك األردني رقم  216أما الماد  

ئ  موضبو  المخالفببة أو  يعتببر مسبتثمروا المحبالت و األمبباكن الخاببة التبي شبود  فيهببا الب با        
جريمببة التهريببا مسببؤولين ونهببا، أمببا مسببتثمروا المحببالت و األمبباكن العامببة و موظفو ببا و          
كبذل  أببحاب وسبائط نقبب  الركباب العامبة و سببائقو ا و معبانو م فهبم مسببؤولون مبا لبم يثبتببوا            
وبدم ولمهبم بوجبود الب ببائ  موضبو  المخالفبة أو التهريبا و وببدم وجبود مصبلحة مباشببر  أو          

 دير مباشر  لهم بذل ال.
مبايلي:ال   141المباد    وشحديبدا    40/2002قبانون الجمبارك القطبريب   في حين جاص في 

الشبركاص   -2/ الفباولون األببليون.   -1 م  مراوا  أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤوال  جنائيا :
سبائط  أببحاب و  -5/ حبائزو المبواد المهرببة.    -4/ المتدولون والمحرضبون.  -3/ في الجريمة.

/ النق  التي استخدمأ في التهريا وسائقو ا ومعاونو م الذين شثببأ والقبتهم ببالمواد المهرببة.    
أببحاب أو مسبتاجرو المحبالت واألمباكن التبي أودوبأ فيهبا المبواد المهرببة أو المنتفعبون            -6

 .الهم بوجود المواد المهربة في محالشهم وأماكنهممبها الذين يثبأ ول
يعببد مسببتثمرو المحبا  واألمبباكن الخابببة    ذات القبانون أند:ال  مببن 152المبباد  وأضبافأ  

التي شود  فيها الب ائ ، موضو  المخالفة أو جريمة التهريبا، مسبؤولين ونهبا، أمبا مسبتثمرو      
المحببا  واألمبباكن العامببة وموظفو ببا وكببذل  أبببحاب وسببائط نقبب  الركبباب العامببة وسببائقو ا       

م بوجببود الب ببائ ، موضببو  المخالفببة أو   ومعبباونو م فهببم مسببؤولون مببا لببم يثبتببوا وببدم وملهبب     
 الالتهريا، وودم وجود مصلحة مباشر  أو دير مباشر  لهم بذل .

فبي شبان    1980لسبنة   13مبن المرسبوم بالقبانون رقبم      18و و شقريبا نفس شوجد المباد   
ف ببال وبببن   -يعتببببر مسببؤال وببن التهريبببا أو محاولتببد       :ال 1980/  13الجمببارك الكببويتي ب   

حائزو الب ائ  المهربة وأبحاب وسبائ  النقب  التبي     -يين والشركاص في الجرم الفاولين األبل
استخدمأ في التهريا وسائقو ا ومعاونو م وأبحاب أو مسبتاجرو المحبالت و األمباكن التبي     

 أودوأ فيها الب ائ  المهربة إذا كانوا ولى ولم أو مفرول فيهم العلم بواقعة شهريبها .

 8اإلمباراشي رقبم    شنظبيم والقبات العمب    من قانون  184د  الماوفي ذات االشجاه جاصت 
  شقبببام البببدووى  126 ، ب41 ، ب34: المببب  مراوببا  مبببا نبببص وليببد فبببي المببواد ب     1980لسببنة  

كانببأ   إذاولببى ببباحبها   أي بباكمببا شقببام   إدارشهببا الجزائيببة ولببى مببدير المنشببا  المسببؤو  وببن    
   .الكونة للمخالفةالظروف شحم  ولى االوتقاد باند لم يكن يجه  الوقائ  الم

م 1984 بع/  1404سبنة   الغب  السبعودي الصبادر   مكافحبة  مبن نظبام    12وشتميز الماد  
بانها أقرت حالبة واببة مبن االفتبرال شهبم المهنيبين فقبط، مب  السبماح لهبم بانببات العكبس إذ             
نصببأ ولببى أنببد:ال لتطبيببق أحكببام  ببذا الِنظببام يطفتببرل العلببم بغبب  الِسببلعة أو فسبباِد ا أو وببدم        

                                                                 
 الذي أدو  قرينة افترال القصد. 1980لسنة  75قانون رقم   المذكر  االي ا حية لمشرو  ال1
 .238: مرج  سابق. ،أحند ع ض  اة  2
   انظر ما سياشي الحقا  حو  مشرووية قرينة افترال القصد.3
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ِتها لالسبِتعما  متبى كبان المطخباِلف مبن المطشبتغلين بالِتجبار  مبا لبم يطثِببأ حطسبن نيتبد، وال             ببالحي 
يمن  ولم المطشتري ببذل  مبن شوقيب  العقوببات المنصبو، وليهبا فبي  بذا الِنظبام ولبى مطرشِكبا            

 المطخالفةال.
ولعة  الق نةة مةا    ومن وال  ما سبق نالحظ أن المشبر  يقبب  بقرينبة افتبرال القصبد،      

لةدى النشة ق  ة  عةدل إ ةا  أحةد مةا النسةدولية الاناةيةة            ب يةاال ت اض ما   رغبة  ه ا
والقةاة أن النسةدولية الاناةيةة    جةا خةاا  ال يصةح أن تقةال  ة  أ  صة را مةا صةة رها           

، فهبي ليسبأ مقبرر  لتعبويض إنسبان ببريص لحقبد ضبرر مبا فيجبو  فيهبا            على ماة   اال تة اض  
ؤولية المدنيببة مبثال ، بب   بي مقبرر  لتقبويم اووجبا) نفببس        االفتبرال، كمبا  بي الحبا  فبي المسب      

يثبأ فيها االووجا) بصور  حاسمة وال يفترل افتراضبا  
 1ب

. ومب   بذا فبان حباالت االفتبرال      

 التشريعي موجود فعال ، وقد  اد وليها الق اص حاالت أورى وند شطبيقد لبعض القوانين.

لقاضي الجزائي لم يعد مجرد  أدا  إلدار  العدالة الجزائية، وإنما أبب، يطبق النص إن ا
بعد شفسيره وفهم ولتد، و و بعد ذل  ليس منبأ الصلة بالسياق االجتماوي الذي يتعين وليبد أن  

يطبقد فيد
 2ب

 . 

وانطالقبا  مببن  ببذا التصببور لمهمببة الق بباص فببان القاضببي أبببب، يلعببا دورا  كبيببرا  فببي       
مة النصو، الجزائية بما يسا م في مكافحة الظوا ر اإلجرامية المستحدنة ولكن فبي إطبار   أقل

الشببروية الجزائيببة دائمبببا . ومببن مظبببا ر أقلمببة الق بباص للنصبببو، مببا ظهبببر بالنسبببة للقصبببد          
الجزائبي حيب  أبببب، القاضبي يعتمببد أحيانبا  ولببى القبرائن الماديبة أكثببر مبن البحبب  فبي نفسببية            

يمي  إلى افترال القصد الجزائي ومما شجعد ولى ذلب  أن المشبرم  نفسبد     الجاني وبالتالي بدأ
 اوتمد شقنية االفترال.

قببانوني ولبى اسببتنبار مجبرد، يحببدده القبانون إومبباال للواقب  العملببي       الفتبرال  االيقبوم  و
الغالبا، فتسبتخلص واقعبة مجهولببة بنباص ولبى نبببوت واقعبة أوبرى معلومببة        
 3ب

يسببمى و بو مبا    ،

ات واقعة مبا بمجبرد إقامبة البدلي  ولبى شبوفر واقعبة توبرى        القرينة، أي إنب
 4ب

ف المشبر  اوتببر   

القرينببة اسببتدالال أي اسببتنتاجا  دفببد شوضببي، أمببر مجهببو  و ببو مببا أورده كببذل  بصببور  أدق         
المشر  الفرنسي حين نص ولبى أن القبرائن  بي الالنتبائج التبي يستخلصبها القبانون أو القاضبي         

م.م.فال 1349مجهولةال ف من واقعة معلومة لمعرفة واقعة 
 5ب

. 

للتغلةةب علةى صةةع  ة إنبةةا    فالباوب  الرئيسببي للق باص إذا  يكمببن فبي اوتبببارات ومليبة      

القصد الاناة   وذلك  ا ت اضا
 6ب

و كبذا شقبرر المسبؤولية الجزائيبة طالمبا نببأ أن الجباني لبم         

ية يببر  العببادات والممارسببات الشببائعة فببي الوسببط التجبباري، وذلبب  دون مببا نظببر إلببى شخصبب      

المتهم أو البح  فيها ون القصد الجزائي الال م لإلدانة
 7ب

. 

                                                                 
: قببانون العقوبببات االقتصبادي، الجببرائم االقتصببادية والق بباص المبالي فببي الببدو  العربيببة،       غسةان ر ةةاح   1

 .236. ،1990 منشورات بحسون، بيروت
 .159: مرج  سابق، ،أحند ع ض  اة  2
: المبدو  للعلبوم   أحند ش ب  مقنةد عبةد ال حنةان  مقنةد نةاج  يةاب    حسةا عبةد ال حنةان بةدو،            3

 .221، ، 1997القانونية، النظرية العامة للقانون، مكتبة الجالص الجديد  بالمنصور ، 
4) MERL ( R) : les présomption légales, L.G.D.J, Paris 1970, p 2. 

، ، 2002:  قانون مدني، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، الطبعة األولى مقند كناة ش   الديا  5
263.. 

 .196  المرج  السابق، ،6
   انظر : 7

- Reinhard, L'acte du salarité et la responsabilité pénal du chef d'entreprise, thèse, Lyon.1974. P.151-152. 
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فمحكمة التعقيا الفرنسية شعبد جبرائم الغب  ومديبة إال أنهبا شؤيبد األحكبام الصبادر  مبن          
محاكم األب  ولى البردم مبن أنهبا ال ششبير إلبى أي ببور  مبن ببور البركن المعنبوي وذلب             

 وقائ . شحأ مبدأ اقتنا  القاضي وسيادشد في شقدير ال

قد اوتبرت محكمة التعقيا الفرنسية أن مسؤولية رئيس المؤسسة قائمبة ردبم أنبد اشخبذ     و
كافة االحتياطات الال مة للتاكد من أن المنتو) ال ي ر بالصحة العامة وردم ذل  نبأ أند دير 
مطابق للموابفات وقد وللأ ق اص ا بان الال مان المعطى للعموم ال يقوم ولبى أي قبدر مبن    

ينالاليق
 1ب

. 

ولقبد ذ با الق بباص التونسبي أي با  فببي وبدد مببن القبرارات نحبو إقامببة قرينبة الفتببرال           
 القصد لدى المخالفين ردم أن المشر  التونسي لم يكرس مث   ذه القرينة براحة.

ففببي ميببدان جببرائم الغبب  نجببد قببرارا  بببادرا  وببن دائببر  االشهببام بمحكمببة االسببتئناف            

بتبونس 
 2ب

يببة ركببن أدببي ال م فببي جببرائم الغب  والتحيبب  فببي العالمببات      جبباص فيببد : الإن سبوص الن  

التجاريببة الخاببببة بيببد أن االجتهببباد اوتبببر سبببوص النيببة متبببوفرا  فببي بعبببض بببور معينبببة فبببي          
موضببو  العالمببات التجاريببة .. كاالسببتعما  المتكببرر ألوانببي شحمبب  والمببات شجاريببة وابببة       

مبن نفبس العمليبة التبي أقبدم المبتهم ولبى         مسجلة باسم مالكيها .. فقرينة سوص النية شستنتج قانونبا  
 ارشكابها...ال.

وفي جرائم االستيالص ولى األموا  العموميبة ذ با فقبد الق باص التونسبي أي با  إلبى أنبد         
يكفي أن شكون للفاو  بفة الموظبف حتبى يسبتنتج البركن القصبدي حيب  جباص فبي حكبم جنبائي           

الوحيبب  اقت بى القببانون    بببادر وبن محكمببة االسبتئناف فببي شبونس     19/04/1989مبؤر  فبي   
في مث   ذه الجريمة باالستيالص ولى ما  ومومي  حصو  القصبد الجزائبي ونبد المبتهم وقبأ      
ارشكاب الجريمة و ذا القصد ولئن كبان مطلوببا  فبي الفعب  فانبد يعبد متبوفرا  بمجبرد شبوفر ببفة           

ن قالبأ  المحكمبة اليكبو    03/07/1968الموظفال. وفي قبرار ببادر وبن محكمبة التعقيبا فبي       
معلبال  شعلببيال  قانونيببا  الحكببم الجنببائي الببذي ق ببى بسببجن موظببف السببتيالئد ولببى أمببوا  شحببأ        
ائتمانبد إذا اسببتبان ولبو بصببور  ضبمنية مببن الظبروف التببي أورد با الحكببم أن النيبة اإلجراميببة          

متوفر ال
 3ب

  . 
  ي من الجرائمشونسية م.)  99فجريمة االستيالص ولى أموا  ومومية الوارد  في الفص  

القصدية ومتى اوت   ذا البركن الجبو ري انتفبأ الجريمبة مبن األسباس، ويعبد استخالببد مبن          
األمور الموضووية التي يختص بها ق ا  األب  دون رقابة وليهم من محكمة التعقيبا طالمبا   

كان العم  معلال 
 4ب

. 

لمنتقبد  شعتببر أنبد البعبد التامب  فيمبا حبواه القبرار ا        التونسبية  وم  ذل  فان محكمة التعقيا
الذي ورضأ فيد الوقائ  موضو  التتب  ورضبا  مفصبال  أن مصبدريد قبد اوتمبدوا فبي وببفهم        
للتهمة التي نسبأ إلى المعقبا فبي حقبد ببفتد التبي ال نبزا  فيهبا والصببغة العامبة للمبا  البذي            

                                                                 
1 ب  Cass. Crim. 6-7-1960, B. 358. et  Cass. Crim. 29/10/1956, P. 661 

. 30/4/1962في شونس مؤر  في  بادر ون دائر  االشهام لدى محكمة االستئناف  2611  قرار جنائي ودد 2
: جريمة وص ر أحندمقند م.. وانظر في شاييد  ذا التوجد: 56م  طلبات النيابة العمومية، ، 1963م.ق.ت، أكتوبر 

الغ  التجاري في العالمات التجارية، دار الريال، القا ر  بد.ت . حي  يعتبر أن  ذه نتيجة حتمية من طبيعة 
 .122األشياص، إذا  واقعة التزوير للعالمة أو شقليد ا ال شحتم  سوى افترال القصد الجنائي لدى المتهم. ،

 .207، ،1968  النشرية، القسم الجزائي لسنة 3
 لقا ةم  ع مبذكور فبي المجلبة الجنائيبة، شعليبق        15/11/1986مبؤر  فبي    19638  قرار شعقيبي جزائبي وبدد   4

 .78، ،2/1992، المطبعة الرسمية، الطبعة الق و  الشا  
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…الوحي  كان اجتهاد م  ذا في نطاق ما وولد لهم القانون… جع  شحأ يده
 1ب

. 

من  ذه الجريمة ليس نابتا  إذ كانأ قد ذ بأ في أحد  التونسيةالتعقيا إال أن موقف محكمة 

قراراشها إلى أن الجريمة االستيالص ولى أموا  ومومية أو وابة من قب  الموظف العمومي أو 

شبهد الذي يتصرف فيها بدون وجد قانوني ال شقوم إال بتوفر نالنة أركان و ي أن يكون الجاني 

د وأن يكون الما  المستولى وليد وض  شحأ يده بموجا وظيفتد وأن موظفا  وموميا  أو شبه

يكون ولى سوص نية، ووليد فاند يتحتم ولى محكمة الموضو  إبرا   ذه العنابر الثالنة وإال 

م  99الجرائم المنصو، وليها بالفص   ...الو اوتبرت مؤورا أن  . 2باستهدف حكمها للنقض

الالا اةم القصدية)  ي من 
 3ب

أشارت قد  10/10/1994قرار بادر في  فيأنها كانأ  ردم.

إلى األركان األساسية لجريمة االستيالص ولى أموا  وامة ولم شذكر من بينها النية 

اإلجرامية
 4ب

حو   ذه الجريمة يتارج، بين ضرور  إنبات  التونسيةفموقف محكمة التعقيا  .

 نهائيا.القصد واالكتفاص بافتراضد ب  وأحيانا االستغناص وند 

 التونسببيةومبن وببال  جملبة القببرارات السبابقة يبببدو واضبحا  أن موقببف محكمبة التعقيببا        
من افترال القصد الجزائبي ديبر ناببأ وكانبأ شفرضبد أحيانبا  ضبرورات رد  بعبض الجبرائم          
ووابة وندما شكون مرشكبة من طرف موظبف أو مهنبي يفتبرل فيبد أنبد يعلبم الغب  الموجبود         

 في الب اوة.

النقض السورية، فردم وجود حاالت ششريعية الفتبرال القصبد، فانهبا شميب      أما محكمة 
دالببا  إلببى رفببض افتبرال القصببد، وابببة إذا شعلبق األمببر بمببواطن وبادي، ويمكببن القببو  إن         
أدلبا حبباالت القبببو  كانببأ شطبيقببا  لببنص بببري،، مبب  وجببود بعببض القببرارات التببي اوتمببدت        

 ي يكرسها.قرينة افترال القصد ردم ودم وجود نص قانون

فلقبد اوتمببدت محكمبة الببنقض السبورية، قرينببة افتببرال القصبد ردببم وبدم وجببود نببص         
ويسبتفاد مبن نبص المباد      ال… يكرسها براحة، في جريمة التهريا. إذ جاص في أحد قراراشهبا:  

جمبارك بالقبديم  أن المشبر  بالنسببة للب بائ  الخاضبعة لرسبوم با ظبة اوتببر أن مجببرد           299
إذا لبم يثبببأ المقتنببي اسبتيراد ا أو شببراص ا مببن مؤسسبة قائمببة فببي سببورية        اقتنائهبا يعببد شهريبببا   

معتبببرا  أن وجببز المقتنببي وببن إبببرا  ونببائق االسببتيراد أو الشببراص يشببك  قرينببة قانونيببة شكفببي           

إلنبات التهرياال
 5ب

. 

واوتمببدت المحكمببة التوجببد نفسببد بالنسبببة لجريمببة إبببدار شببي  بببدون ربببيد بالمبباد         
ت أن السببوص النيبة فببي جريمببة إوطباص شببي  بببدون رببيد يتببوفر بمجببرد       ق.  . حيب  أكببد  652

ولم الساحا بعدم وجود مقاب  وفاص لد فبي شباريي إببداره أو بمقابب  وفباص ديبر كباف للسبحا،         
و و ولم مفترل في حق الساحا ووليد وبدم شوقيب  أي شبي  دون االسبتثبات مبن قدرشبد ولبى        

الوفاص بد قب  شحريبرهال 
 6ب

ونصبر سبوص النيبة يفتبرل بمجبرد إببدار الشبي         . كمبا اوتببرت أن ال  

                                                                 
 .1975. النشرية جزائي لعام 1975ع  4ع  23مؤر  في  10813  شعقيا جزائي ودد 1
. مذكور لدى بلقاسم القروي الشابي: مرج  سابق، 21/10/1981 مؤر  في 6151قرار شعقيبي جزائي ودد   2

،78. 
.، 2003نشرية محكمة التعقيا ق. ). لسنة  17/3/2003مؤر  في  33125  قرار شعقيبي جزائي ودد  3

277.
 .132، ،1994، النشرية القسم الجزائي لسنة 54908  القرار التعقيبي الجزائي ودد 4
 .672. ،1256ع القاود   1. )الدركنل . 1973ع  4ع  4ريي شا 4قرار  6   يئة وامة .5
ع   2ع  28شباريي   591ق 1438ع ) 1964ع   2ع  19شباريي   306ق 112. )1977ع  5ع  11شباريي   1034ق 411  )6

 .827. ،2402، قاود  2، مجمووة القواود القانونية، مرج  سابق، )اال تانب ل . 1987
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م  ولم باحبد بعدم وجود ربيد لد للوفاص يوم إبدارهال
 1ب

. 
ولكن محكمة البنقض السبورية مب  قبولهبا الفتبرال القصبد كقرينبة، إال أنهبا سبعأ إلبى           
ش ييق نطاق  ذه القرينة، حين بينأ أن الاجتهبادات محكمبة البنقض مسبتقر  ولبى أن المبواطن       

يفتبرل فيبد معرفبة مبا إذا كانبأ الب باوة التبي يشبتريها مبن األراضبي السبورية إن             العبادي ال 
كانببأ مسببتورد  بشببك  بببحي، أم أنهببا مهربببة ويجببا إقامببة الببدلي  ولببى ولببم الطبباون بببان              
الب اوة التي يشتريها مهربة كما أند ال يجبو  اسبتنتا) قصبد االشجبار اسبتنتاجا  ويجبا التحبدن        

لببدلي  وليببد ونببد بصببور  مسببتقلة وإقامببة ا  
 2ب

. فمببن وببال   ببذا القببرار يمكببن القببو  إن محكمببة     
 النقض حصرت قرينة افترال القصد بالمهنيين، دون المواطن العادي.

وم  ذل ، فان محكمة النقض السورية ال شقب  االفتبرال فبي جميب  األحبوا  حتبى ولبو       
دت أنبد الال يجببو   شعلبق األمبر بمهنبي، مبا لبم شتبوفر قبرائن قاطعبة ولبى نببوت االشهبام، حيب  أكب             

التوس  في شفسير العنصر الخا، بقصد االشجار وإنما يجبا حصبره فبي أضبيق نطباق ألفاظبد،       
إنمبا  بو ششبري  اسبتثنائي، وال ببد مبن شبوافر أدلبة فبي           1974لعبام   13ألن المرسوم التشبريعي  

الببدووى شؤكبببد االشجبببار بببالمعنى المقصبببود قانونبببا  وال يجبببو  افتببرال  بببذا القصبببد الخبببا،        
اضا ، إذ ال بد ووابة فبي الق بايا الجزائيبة، مبن إقامبة األدلبة ولبى المبتهم ووبدم االوتبداد           افتر

باقوالد أو باالستنتاجات التي لم شتايد بعد ولم يحص  شيص منهاال
 3ب

. 
فبي قرار با    السبورية  محكمبة البنقض  فبي   الدائر  الجزائيبة/األمن االقتصبادي  و أوتبرت 

إلدانة في جرم جنائي الوبف يجبا أن شكبون قائمبة    اأن:ال 54/101 -3/12/1998المؤر  في 
واليقين ال ولى االستنتا) والتخمين وأن شسبتند إلبى أدلبة واضبحة قويبة ال لببس فيهبا         ولى الجزم

الببدائر  الجزائيبببة/األمن  ال و فببي ذات التوجببد أوتبببرت    .دمببول وال يتسببرب إليهببا الشببب     وال
سة وبد  وإنصباف وولبى المحكمبة     الق اص مؤس أن:ال10/3/1998بتاريي  93/97  االقتصادي

اليقبين ال يشبوبها الشب  والغمبول وذلب  ببونا         أن شؤسبس قرار با ولبى أدلبة نابتبة وبالغبة حبد       
شفعبب  ذلبب  يكببون قرار ببا مشببوبا  بببالغمول والقصببور      لحببق الببدفا  وشحقيقببا  للعدالببة . وإن لببم  

 .الويعرضد للنقض
ي أوبذت ببد محكمبة البنقض     وشمي  محكمة النقض المصرية إلى اوتماد التوجد نفسد الذ

السببورية ومومبببا ، فهببي شؤكبببد أنبببد الال يصبب، القبببو  بالمسبببؤولية الفرضببية إال إذا نبببص وليهبببا        
المشبر  ببراحة أو كببان استخالببها سببائغا  وبن طريببق اسبتقراص نصببو، القبانون وشفسببير ا         

ولمبا كانبأ جريمبة التهريببا    … بمبا يتفبق وببحي، القواوبد واألبببو  المقبرر  فبي  بذا الشببان        
مركي جريمة ومدية يتطلا القصبد الجزائبي فيهبا اشجباه إراد  الجباني إلبى ارشكباب الواقعبة         الج

…الاإلجرامية م  ولمد بعنابر ا، فيجا أن يكون نبوت القصد فعليا 
 4ب

. 

فال مجا  لالفترال إال ببنص ببري،، وبنباص وليبد أقبرت محكمبة البنقض المصبرية أن         

                                                                 
 .30. ،1979لعام  2و 1، مجلة القانون، العددان 1978ع  10ع  21بتاريي  2694/ ق2350  قرار رقم 1
. 247. ،1989، مجلة القانون لعام 131، قاود  رقم 1990ع   11ع  6بتاريي  1114قرار  1759  جناية أساس 2

 .603. ،1159، قاود  1، )الدركنل وانظر في التوجد نفسد 
، مجمووبة القبوانين   اال ةتانب ل  محكمة البنقض.  . سجالت 1982ع   2ع   9شاريي  206قرار  173  وسكرية 3

. 2. )1997الجزائية السورية الخابة والقواود القانونية الصادر  ون محكمة النقض. المكتبة القانونية دمشق 
، الدركنل وما بعد ا. وانظر كذل   1296. ،474حتى  462. وانظر أي ا  القواود من 1296. ،461القاود  

ومبا بعبد ا. وجميب   بذه القواوبد شؤكبد ولبى وبدم جبوا            598. ،1163و 1157و 1155و 1152ع القواود    1)
افترال القصد الخا، في جرائم التهريا. وأكدت التوجد نفسد بالنسبة إلى جريمة شهريا األموا  الخابة 

 ال يفترل وجود القصد الخا، افتراضا  وال بد من الدلي  …ق.  اقتصادية  حي  أكدت ال 23إلى الخار) بم
. 6و 5. العبددان  1974. أسباس جنايبة بالمحبامون  لعبام     1974ع   4ع  30شاريي  548ال نقض رقم …ولى شوافره

 ، قسم االجتهاد.162،
 .75ع  66.،36. مجمووة المكتا الفني السنة 1985ع  1ع  14ق ائية جلسة  54لسنة  425  الطعن رقم 4



 63 

ولببى األومببا  فيببد بالتببي أوجبهببا المشببر      المسبباصلة مسببتغ  المحبب  العببام ومببديره والمشببرف   
  أقامها المشر  ولى قصد جزائبي  1957لسنة  371من قانون المحا  العامة رقم  38بالماد  

مفتبرل قانونبا   
 1ب

بشنظبيم   1933لسبنة   74مبن القبانون رقبم     7. كمبا أن الالمشبر  ببنص المباد      

جريمبة معاقببا  وليهبا فبي     بناوة وشجار  الدوان  جع  إحبرا  البدوان المخلبور أو المغشبوش     
حببق الصببان ، فانشببا نووببا  مببن المسببؤولية االفتراضببية المبنيببة ولببى افتببرال قببانوني بتببوافر          

…الالقصد الجزائي لدى الفاو  إذا كان بانعا 
 2ب

. 

ولهبذا فبان محكمببة البنقض المصببرية كانبأ شبرفض افتببرال القصبد فببي جريمبة وببدا           
، ألن المشبر  لبم يكبن    1941والتبدليس لسبنة   المشتري المنصو، وليها في قانون قم  الغ  

يقر وقتها إمكانية افترال القصد بنص بري،
 3ب

. 

وشعتبر محكمة النقض المصبرية أن قرينبة افتبرال القصبد  بي قرينبة بسبيطة ال قاطعبة         
أي أنها قابلة إلنبات العكس. حيب  أكبدت أنبد اليتعبين إلدانبة المبتهم فبي جريمبة الغب  المؤانمبة           

أن يثبأ أند  و الذي ارشكا فع  الغ  أو أند يعلبم ببالغ  البذي     1941لسنة  48بالقانون رقم 
لسببنة  80ورقبم   1955لسببنة  522وقب ، أمبا القرينببة المنشبا  بالتعببدي  المبدو  بالقببانونين رقبم       

، والتبي افتبرل بهبا المشبر  العلبم ببالغ  إذا       1941ولى الماد  الثانية من قانون سنة  1961
ن بالتجار ، فقد رف  واص إنبات العلم ون كا ب  النياببة العامبة دون    كان المخالف من المشتغلي

أن ينبا  مببن قابليتهببا إلنبببات العكببس وبغيببر اشببترار نببو  مببن األدلببة لدح ببها ودون أن يمببس       

الركن المعنوي في جنحبة الغب  والبذي يلبزم شبوافره حتمبا  للعقبابال       
 4ب

. فالمشبر  بهبذا التعبدي     
ية الجزائية متى نبأ أنبد ال يعلبم بغب  أو بفسباد المبواد التبي       أوفى التاجر المخالف من المسؤول

يعرضها للبي  وأنبأ مصدر  ذه المواد الفاسد  والمغشوشةال
 5ب

. 

وكبان مبن المقبرر أنبد وإن لمحكمبة الموضبو         و ش يف محكمة النقض المصرية أند :ال
ببوت ديبر أن ذلب     أن شق ى بالبراص  متى ششككأ فى بحة إسناد التهمة أو لعدم كفايبة أدلبة الث  

مشببرور بببان يشببم  حكمهببا ولببى مببا يفيببد أنهببا محصببأ الببدووى وأحاطببأ بظروفهببا وبادلببة           
الثبوت التي قام االشهام وليها ون بصر وبصير  ووا نأ بينهبا وببين أدلبة النفبى فرجحبأ دفبا        

الالمتهم أو داولتها الريبة في بحة ونابر اإلنبات
 6ب

. 

بببرت ان رابطببة السببببية التببي شرشببا المسببؤولية       أمببا محكمببة التمييببز االردنيببة فقببد اوت     

ولبيس لمجبرد االحتمبا     الجزائية  ي التي شثببأ ولبى وجبد اليقبين    
 7ب

لكنهبا اوتببرت سبابقا أن:     .

                                                                 
 7. وشبنص المباد    42. ،15. المجمووبة السبنة   1964ع   1ع  12ق ائية، جلسبة   32السنة  1004  طعن رقم 1

المذكور  أواله ولى أند الال وقاب ولى من لم يكن بانعا  وأحر  دوانا  مغشوشا  أو مخلوطا  إذا أنبأ حسن 
 نيتدال.

 .984. ،24. المجمووة السنة 1973ع  11ع  13ق ائية، جلسة  43لسنة  671  نقض جنائي رقم 2
. مبذكور لبدى ع وببد العبا  ووببد البرحيم،        1955ع  3ع  29ق ائية جلسبة   34لسنة  1225  نقض جنائي رقم 3

 .435، مرج  سابق. ،…المستحدن
 .805. مجمووة المكتا الفني. ،1978ع  11ع  20ق ائية، جلسة  29لسنة  1630  طعن رقم 4
 .805. مجمووة المكتا الفني. ،1978ع  11ع  20ق ائية، جلسة  29لسنة  1630  طعن رقم 5
 م2003يوليو سنة  2ق جلسة  96لسنة  18490لطعن رقم ا  6
و شجدر االشار   نا الى قرار شمييزي أردني  بام أوتببرت فيبد     .2العدد 1977لسنة  849  شمييز جزاص رقم 7

رئبيس   وشعديالشبد  1998لسبنة   8/ ب  من قانون المطبووبات والنشبر رقبم    41اوتبرت الماد  ب المحكمة أن:ال 
الجرمي وولمد اليقيني   أبليا في جرائم المطبووات والنشر وبذل  افترضأ قصدهشحرير المطبووة فاوال

بمجرد نشر الخبر موضو  الجرم أيا كان  بالماد  الصحيفة التي ش منتها الصحيفة مث  شفصيالشها ومحتوا ا
من واجبها المنسوبة إليد وونابر ا ومعفية بذل  النيابة العامة  قصده دون حاجة الستظهار أركان الجريمة

العقوبات    من قانون75واإلراد  ونقلأ واص إنبات نفي الجرم ولى المتهم، وحي  أن الماد  ب في إنبات العلم
الجريمبة أو سبا م مباشبر  فبي      اوتبرت فاو  الجريمة باند من أبر  إلى حيز الوجبود العناببر التبي شؤلبف    

حكم ولى أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم ولى الفع  ي   من ذات القانون أند ال74شنفيذ ا، كما أوضحأ الماد  ب
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شحرير الصحيفة فاوال ابليا يوجا إنبات أند قام بنشر المقا  موضو   ون ووي وإراد  فان اوتبار رئيس

 وإدراك وأن إرادشد اشجهأ إلى العدوان ولى حق يحميد القانون، أي أند إلى حيز الوجود الجريمة ون ووي
ريمبة أو سببا م فبي شنفيبذ ا، وأن إنتفباص أي ركببن مبن أركبان الجريمبة بالمببادي أو         العناببر التبي شؤلبف الج   

القصدية يعتبر ركنا  اما فيهبا بحيب     المعنوي  يوجا الحكم بالبراص ، ولما كان القصد الجرمي في الجرائم
ققيقة األ لة النط وحة أماملا ما أن النتلم كان مدركا ل على النق نة أن تتققع  وشسلا    ض ءيتوجا 

، ومن واجا المحكمة البح  من وال  استظهار ونابر إ راكا يقيويا ال ا ت اضيا الا ل و اللتا الاناةية
شعبيرا وارجيا  قصد الفاو  وراص ارشكاب الفع  بحي  شكون األفعا  التي أنار ا الفاو  ما  ي إال الجرم ون

مةا   شوقعأ حدونها، وبناص وليد فان ولى األق  ماديا ون إراد  واوية ال شنفص  ون النتائج التي أحدنتها أو
وال يتصبور فبي   إلى الشاع   ة  كة  ركةا مةا أركانلةا       واجب الويا ة العامة تقديم الدلي  على نسبة الشع 

مقاالشها وشتعبدد مقاببد ا أن يكبون رئبيس التحريبر محيطبا وملمبا بجميب           بحيفة شتعدد بفحاشها وشتزاحم
الصحيفة  ممحصا بعين ناقبة ك  جزيئاشها أو أن يزن ك  وبار  ش منتها مقاالتإلى محتوياشها  مقاالشها نافذا

ولى وقائ  الدووى،     و  مفترضا سوص النية فيها. وولى ذل  فان شحديد النص القانوني الواجا التطبيق
م المسبؤولية الجزائيبة ولبى رئبيس التحريبر أ      / ب  من قانون المطبووات والنشبر التبي افترضبأ   41الماد  ب

العقوبات اللتين ال شجيزا الحكم ولى أحد ما لم يكن قد أقدم ولى    من قانون75و  74شطبيق أحكام المادشين ب
وابر  إلى حيز الوجود العنابر التي شؤلف الجريمة أو سبا م مباشبر  فبي شنفيبذ ا..      الفع  ون ووي وإراد 

الحقبوقي وفبي    اوتصابها فبي الق باص     من الدستور أن المحاكم شمارس103ذل  فقد أوضحأ الماد  ب وفي
قانون العقوبات الساري المفعو  مجمووة  الجزائي وفق أحكام القوانين النافذ  المفعو  في المملكة، وقد حدد

المجرمبة ووقوببة مبن يقترفهبا كمبا حبدد أركبان         النصو، التي شبنظم حبق الدولبة فبي العقباب فببين األفعبا        
قانون أبو  المحاكمات الجزائية القواوبد واإلجبراصات التبي     حدد وونابر الجرم الجزائي بشك  وام، كما

 العقوبات في إنبات ووقو  الجريمة وشوقي  الجزاص ولى مرشكبها، وحي  أن قانون شبين كيفية شطبيق قانون
المجتمب  إلبى    العقوبات وقانون أبو  المحاكمات الجزائية  ما سبيا) أمبان المجتمب  والفبرد فهمبا يوببالن      

ضمانات الدفا  ون نفسد ودرص  قد في وقاب من أو  بامند ونظامد ويحققان في الوقأ ذاشد للمتهماقت اص ح
أببو  المحاكمبات الجزائيبة بمثاببة الدسبتور البذي        التهمة المنسوبة إليد وبذل  فان قانون العقوببات وقبانون  

 بامينها نظامبا متكامب     واللهما باوتبار مجمووة القواود التي شعكس م يمارس الق اص الجزائي مهامد من
إساص   باألسس التي يقوم وليها بون كرامة اإلنسان وحقوقد األساسية ويحو  ب ماناشد دون المالم، يتووى

القانون العام للدولة األمر الذي يعني  استخدام العقوبة بما يخرجها ون أ دافها، وحي  أن القانونين ينتميان إلى
مخالفة شل  القواود شبرر لك  ذي مصلحة أن يدف  بذل  فبي أيبة    لعام وإنأن دالبية قواود ا شتعلق بالنظام ا

كما أن من واجا المحكمة إنار  ذل  شلقاص نفسها.. وحي  أن الفقر  بب  من الماد   مرحلة كانأ وليها الدووى
  المفعبو   النافذ من قانون المطبووات والنشر شخالف القواود العامة المقرر  بموجا القوانين الجزائية (41ب

الفقبر  ديبر دسبتورية، كمبا أن افتبرال         من الدستور األمر الذي يجع   ذه103والتي أشارت إليها الماد  ب
المقامة ولى رئيس التحرير يشك  إوالال بالحدود التبي   شوافر القصد الجرمي في جرائم المطبووات والنشر

وجا الدستور ذل  أن االوتصبا، المقبرر   من سلطات الدولة المقرر  بم شفص  بين والية ومهام ك  سلطة
األبلية  التشريعية في مجا  شحديد الجرائم وشقرير وقوبتها ال يمن  المحاكم من القيام بمهمتها دستوريا للسلطة

سبلطة لمهبام  بي فبي      في مجا  التحقيق من قيام أركان الجريمة وونابر ا األمر البذي يجعب  مباشبر  أي   
الدسبتوري القبائم ولبى الفصب  ببين       ائية يجعب  وملهبا  بذا والفبا للمببدأ     األب  من اوتصا، السلطة الق ب 

اوتبرت المحاكم مصونة من التدو  في شؤونها، كما أن    من الدستور التي101/1السلطات ومخالفا للماد  ب
اد  ب  من قانون المطبووات يشك  مساسا بمبدأ المساوا  المقرر بمقت ى الم /41االستثناص الوارد في الماد  ب

والواجبات، وذل  وندما  الدستور الذي اوتبر األردنيين أمام القانون سواص ال شمييز بينهم في الحقوق   من6/1ب
التحرير ولى واشقبد.. وحيب  أن البحب  فبي      / ب  واص إنبات نفي التهمة المنسوبة لرئيس41نقلأ الماد  ب

واجا المحكمبة مبن شلقباص نفسبها االمتنبا  وبن       العام فان من  دستورية النص القانوني في أمر يتعلق بالنظام
للدستور باوتبار الدستور أسمى القوانين، وولى ضوص ما شقدم فان للمحكمة أن  شطبيق النص القانوني المخالف

العامة في    من قانون المطبووات والنشر والرجو  إلى القواود41شطبيق الفقر  بب  من الماد  ب شمتن  ون
أن التحقيق  -2شحرير الصحيفة.    في شوافر أركان وونابر الجريمة المسند  لرئيسقانون العقوبات والبح

واجبا قانونيا شقت يد المصلحة العامة ولى اوتبار  الصحفي بموضو  يتعلق بالصال، العام ال يخر) ون كوند
مبواطنين مبن   نشبر الثقافبة والعلبوم واألوببار واإلحصباصات التبي شهبم ال        أن للصحافة دورا اجتماويا  اما فبي 

المطبووات    من قانون6وشحليلها وشداولها ونشر ا والتعليق وليها وفق ما شقت يد الماد  ب مصادر ا المختلفة
سالمة النية التي شبرر استثناص  والنشر، وال يمكن اوتبار نشر التحقيق الصحي ون الق اص وارجا ون حدود

  من قانون العقوبات طالما لم يرد ضمن بينة 199و  198الناشر من المؤاوذه وفق ما شقت يد أحكام المواد ب
إذا كانأ العبارات التي ش منها التحقيق الصحفي كانأ ضمن بحيفة  -3 .النيابة ما يثبأ وكس شل  القرينة

العبارات  الصفحات والمقاالت واألوبار و ي بحيفة يومية شصدر يوميا بهذا الحجم ولم شكن شحوي العديد من
مالحظتهبا وإنمبا شثببأ بكلمبات      من العناوين البار   التي شفترل ببرئيس شحريبر الصبحيفة   المشكو منها ض

ودم اإلطال  ولى التحقيق قريا االحتما  ويجع   بغير  ضمن شحقيق ولقاصات فيكون ما أفاد بد الظنين من
ي للجرم دير ون الجرم المسند لد ويجع  الركن المعنو -التحرير  رئيس -الش  يخيم ولى مسؤولية الظنين 

 الماد  الخامسة من قانون المطبووات والنشر احترام الحقيقة وودم نشر ما يتعارل مب   أوجبأ -4متوفر. 
ويمتن  ولى الصحافة كتابة  مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسالمية،

للغير، وحي  أن العبارات التي ش منها التحقيق  شسيصأو نشر أية أوبار أو معلومات ششك  ذما أو قدحا أو 
وبارات دير بحيحة مما يوفر أركان جرم مخالفة الماد  الخامسة  الصحفي يشك  قدحا وذما للق اص وش من

ودم ورود رد من الجهة التي شعلق التحقيق الصحفي بهبا حبو  شصبحي،     -5والنشر.  من قانون المطبووات
يوفر مخالفة  ي ش منها المقا  وودم امتنا  الصحيفة ون نشر التصحي، فيما لو رددير الصحيحة الت العبارات

العبارات التي ش منها التحقيق  ال يكفي إلنبات بدور -6  من قانون المطبووات والنشر. 27أحكام الماد  ب
ا إنكار الظنين بالمقا  طالما لم يرد ما يثبأ ذل  أم الصحفي والتي ششك  ذما وقدحا ون كاشا المقا  ما ورد

ولى موق  التشريعات األردنية ولى شبكة  رونشبم876   /  2002شمييز جزاص رقم  .وند بان شل  األقوا  بادر 
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المشر  حين واقا ولبى جريمبة اببدار الشبي  دون مقابب  او بمقابب  ديبر كباف ، انمبا فصبد           ال
يقبوم مقبام النقبد وان وبدم شقبديم الشبي        من ذل  حمايتد في التعام  م  العب  باوتباره ادا  وفاص 

  من قانون التجبار  ال يترشبا وليبد  وا  ببفتد مبا دام مقابب        246في الميعاد المحدد بالماد  ب
الوفاص لم يكبن موجبودا  بتباريي اببداره الن ونصبر سبوص النيبة مفتبرل بمجبرد اببدار الشبي             

ال م  ولم الساحا بعدم وجود مقاب  وفاص لد
 1ب

. 

 ي اوتبار قرينة افترال القصد قرينة بسيطة إلضفاص المشرووية وليها ولكن    يكف

لقد كان االفترال ورضة لعدد من االنتقادات سواص أكبان مصبدره ششبريعيا  أم ق بائيا ،     
مبن  البركن القصبدي    فهذا التوجد دير مقبو  ألند في اإلمكان أن يفت، باببا شاسبعا أمبام اسبتنتا)    

المباد  الجزائيبة ألنبد يبؤدي      بقية األركان األوبرى والحبا  أن مثب   بذا االسبتنتا) ال يسبتقيم فبي       

إلبى إوببدام ركببن مبن أركببان الجريمببة ولببى حسباب األركببان األوببرى      
 2ب

، كمبا أنببد يف ببي إلببى   
شحمي  المتهم التزاما  حقيقيا  بتحقيق نتيجة ووقاببد بطريقبة تليبة حيثمبا شتخلبف  بذه األويبر  ردبم         
أن إرادشد قد ال شكون تنمة من الناحية الفعلية إ اص با و بو مبا يف بي بطريقبة ديبر مباشبر  إلبى         

نو  من المسؤولية بدون وطا
 3ب

فالقاضي إذا ال يمكند افترال القصد الجزائي
 4ب

 . 

1992جويليببة  8و بو مببا أكدشبد محكمببة التعقيبا التونسببية بقرار با الصببادر فبي        
 5ب

، إذ 

د الال يكفببي أن شكبون التهمبة متببوفر  األركبان القانونيبة مببن حيب  المبببدأ        جباص فبي  ببذا القبرار أنب    
وإنما الببد مبن وجبود البدلي  الصبحي، والكبافي لنسببتها للمبتهم حتبى شتجبد مؤاوذشبد جزائيبا  مبن              
أجلها وشسلط وليبد العقوببة المسبتوجبة قانونيبا  انطالقبا  مبن أنبد ال يعاقبا الشبخص إال مبن أجب             

البببراص  إلببى أن شثبببأ اإلدانببةال. الفالتعليبب  باسببتنتاجات مبنيببة ولببى      جريمببة قصببدية وأن األببب  

مجببرد االفتببرال ال يكفببي لتبريببر نبببوت إدانببة المببتهمال   
 6ب

. ألن مجببرد االفتببرال والتخمببين ال  

يص، لثبوت اإلدانة، فاألحكام ال شبنى إال ولى مبا يفيبد الجبزم واليقبينال    
 7ب

. الولبيس للمبتهم إنببات    

قائم بالتهمة والقرار الصادر بالعقاب إنبات سوص نيتدالحسن نيتد ب  يجا ولى ال
 8ب

. 
وأكبدت محكمبة البنقض السبورية الأن األبب  فببي اإلنسبان الببراص  وولبى النياببة العامببة           

إقامة الدلي  البالغ حد اليقين ولبى الجريمبةال  
 9ب

. وكبان لزامبا  فبي التحقيبق والمحاكمبة اسبتظهار       

ضبوح، واشببا  طبرق اإلنببات التبي يتوجبا ولبى        القصد الجرمبي واسبتثبات وناببره بجبالص وو    
جهبة االدوباص شامينهبا، وولبى النياببة العامببة بصبفتها مباشبر  لالدوباص العبام، وال مجبا  لتكليببف            
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الجهبة المبدوى وليهببا بانببات براصشهبا، إذ أن القاوببد  العامبة  بي فببي األبب  ببراص  الذمببةال          
 1ب

 .

ي  أو إنبات يؤيدهالفالمتهم بريص حتى يدان واإلنكار ال يحتا) إلى دل
 2ب

. 
التوجببد نفسببد حببين اوتبببرت أن الوجببود      واوتمببدت محكمببة األمببن االقتصببادي بحمببص    

 النية الجرمية يتطلا وجود أدلة نابتة ولى شوفر ا وال يجو  افتراضهاال.
 القصةةد النشتةةة ض هةةة   نثا ةةةة ذريعةةةة أ  حيلةةةة بان نيةةةة  وال ريعةةةة مةةةا شةةة نلا أن      

ًا ت ى لنصلقة مةا أن يقةال. وهوةاا مةا ية ى أن ا تة اض       تشت ض وج   ش ء كينا تقيم  ويان

 ع  الوص ا القان نيةة والقة ارا  القفةاةية تة    القصةد لةدى الاةان   ة  صة را معيوةة           
أمة  ا ةتثواة  شةاذ   يوبغةة  أن يشسة   ة  أضةةيع نطةاو من ةا  كنةا يوبغةة  أن يو ة  إلةى هةة ا             

اعتبةار أنةا شة  أملتةا اعتبةارا       ال ض  ال  اعتبار أنا وض  طبيع  عا ة أو حتى مشيةد   ة     

عنليةةة لعللةةا مسةةتندا مةةا رغبةةة تةة لي  صةةع  ة إنبةةا  انصةة ا  إرا ا الاةةان  إلةةى تققيةةع          
الوتياة الاسينة الت  نتاي عا  علةا  ة  الولايةة   غية   قةد  ة  مةدى بب لةا إياهةا أو عةدل           

بب لا
 3ب

. 
ًا مة  ب يوةةة  ا تة اض القصةةد الاناةة  متعارضةة   ولكبن مهمبا شكببن  بذه االوتبببارات يبقبى      

التببي أقرشهببا العهببود والموانيببق الدوليببة وجميبب  اشفاقيببات حقببوق اإلنسببان، والمكرسببة        البةة اءا

كذل  دستوريا 
 4ب

والتي شفرل ولى سلطة االشهام أن شثببأ كافبة أركبان الجريمبة وأن المظنبون      
فيببد مسببؤو  وببن ارشكابهببا. ولقببد ق ببأ المحكمببة الدسببتورية العليببا المصببرية بعببدم دسببتورية         

من قانون الجمارك بالمصري  121الماد  
 5ب 

، وجاص فبي حيثيبات قرار با: الإن أبب  الببراص       

يمتد إلى ك  فرد سواص أكان مشتبها  فيبد أم متهمبا  باوتبباره قاوبد  أساسبية فبي النظبام االشهبامي         
 أقرشها الشبرائ  جميعهبا، ال لتكفب  بموجبهبا حمايبة المبذنبين، إنمبا لتبدرأ بمقت با ا العقوببة وبن           
الفبرد إذا كانبأ التهمببة الموجهبة إليببد قبد أحاطتهببا الشببهات بمببا يحبو  دون اليقببين مبن مقارفببة           
المبتهم للواقعببة اإلجراميببة، ذلبب  أن االشهبام الجزائببي فببي ذاشببد ال يزحبزح أببب  البببراص  الببذي        
ن يال م الفرد دائما ، سواص فبي مرحلبة مبا قبب  المحاكمبة أو أننائهبا وولبى امتبداد حلقاشهبا أيبا  كبا           

الزمن الذي شستغرقد إجراصاشها، وال سبي  بالتالي لدحض أب  الببراص  بغيبر األدلبة التبي شبلبغ      
قوشها اإلقناوية مبلغ الجزم واليقين بما ال يد  مجاال لشببهة انتفباص التهمبة. وافتبرال الببراص  ال      

حويبب  يبتمخض وبن قرينبة قانونيببة، وال  بو مبن بببور ا، ذلب  أن القرينبة القانونيببة شقبوم ولبى ش          
لإلنبات من محلد األبلي ممثال  في الواقعة مصدر الحق المدوى ببد، إلبى واقعبة أوبرى قريببة      
منهببا متصببلة بهببا. و ببذه الواقعببة البديلببة  ببي التببي يعتبببر إنباشهببا إنباشببا  للواقعببة األولببى بحكببم           

أحلهبا   القانون، وليس األمر كذل  بالنسبة إلى البراص  التي افترضها الدستور، فلبيس نمبة واقعبة   
الدستور مح  واقعة أورى أقامها ببديال  ونهبا إنمبا يؤسبس افتبرال الببراص  ولبى الفطبر  التبي          
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جب  اإلنسان وليها، إذ ولد حرا  مببرأ  مبن الخطيئبة أو المعصبية ومفترضبا  ولبى امتبداد مراحب          
قض حياشببد أن أببب  البببراص  ال  ا  كامنببا  فيببد، مصبباحبا  لببد فيمببا ياشيببد مببن أفعببا ، إلببى أن شببن        

ولببى ضبوص األدلببة التببي شقببدمها النيابببة    ا م ال رجعببة فيبد،  ببذا االفتببرال،   المحكمبة بق بباص جبب  
ركبن مبن أركانهبا، وبالنسببة إلبى كب  واقعبة        الجريمة التبي نسببتها إليبد فبي كب       العامة مثبتة بها 

 ضرورية لقيامها بما في ذل  القصد الجزائبي بنوويبد إذا كبان متطلببا  فيهبا وبغيبر ذلب  ال ينهبدم        
ة التي كفلهبا الدسبتور،   عادلأب  البراص ، إذ  و من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة ال

ويعكس قاود  مبدئيبة شعتببر فبي ذاشهبا مستعصبية ولبى الجبد ، واضبحة وضبوح الحقيقبة ذاشهبا،            
لبهببا شقت بيها الشبروية االجرائيبة، ويعتببر إنفاذ ببا مفترضبا  أوليبا  إلدار  العدالبة الجزائيبة، ويتط        

الدسبتور لصبون الحريبة الشخصبية فبي مجاالشهبا الحيويبة، وليبوفر مبن واللهبا لكب  فبرد األمببن             
فبي مواجهببة الببتحكم والتسببلط والتحامب ، بمببا يحببو  دوناوتبببار واقعبة شقببوم بهببا الجريمببة نابتببة         

إن نببص   بغيببر دليبب ، وبمببا يببرد المشببر  وببن افتببرال نبوشهببا بقرينببة قانونيببة شحكميببة ينشببئها.       
حيبا   الب ببائ  االجنبيببة    بعببد أن قببرر أن   مببن قببانون الجمبارك   121لثانيببة مببن المباد    الفقبر  ا 

بقصد االشجار فيها م  العلم بانهبا مهرببة يعبد فبي حكبم التهريبا الجمركبي، نبص ولبى أن  بذا           
العلبم يفتبرل إذا لببم يقبم حبائز الب ببائ  االجنبيبة بقصببد االشجبار بتقبديم المسببتندات الدالبة ولببى           

ل بريبة المسبتحقة ونهبا، ببذل  أحبب  المشبر  واقعبة وبدم شقبديم الحبائز المببذكور           سببق الوفباص با  
لتل  المستندات، مح  واقعة ولمبد بتهريبا الب بائ  التبي يحو  با بقصبد االشجبار فيهبا، منشبئا           
بذل  قرينة قانونية يكون نبوت الواقعة البديلة بموجبها دلبيال  ولبى نببوت واقعبة العلبم بالتهريبا       

ي أن شتببولى النيابببة العامبة بنفسببها مسبؤولية إنباشهببا فببي إطبار التزامهببا االبببي        التبي كببان ينبغب  
باقامة األدلبة المؤيبد  لقيبام كب  ركبن يتصب  ببنيبان الجريمبة ويعبد مبن وناببر ا، بمبا فبي ذلب                

 القصد الجزائي العام ممثال  في إراد  الفع  م  العلم بالوقائ  التي شعطيد داللتد اإلجراميةال.
  وألغبى القرينبة البوارد     281بقبانون رقبم    1994شر  المصري شدو  سنة كما أن الم

مبن   121و وبد  المباد     2001و شبدو  سبنة    في الماد  الثانية من قانون قم  الغ  والتبدليس. 
احترامبا  ألحكبام    بقيبة التشبريعات العربيبة   و و شوجد مبن المفبرول اشباوبد فبي      قانون الجمارك

 الدستور.
الموجهة الفترال القصد الجزائي أدت إلبى الميب  نحبو الحبد مبن       ولع  شد  االنتقادات

مساوئ ذل  االفترال واللجوص بد  من ذل  إلى حيلبة قانونيبة أوبرى  بي اسبتنتا) القصبد مبن        
 اإل ما .

2

لعام أو الخا،، وال يعاقا وليها يوجد ودد كبير من الجرائم يشترر فيها القانون القصد ا
أو وبدم شبصبر مبن جانبا      جسيم وند ودم شوافر  ذا القصد، حتى ولو كانأ شنطوي ولى إ ما 

الجاني
 1ب

. 
فباذا كانبأ الجريمببة، حسببما يسبتفاد مببن طبيعتهبا أو مبن نببص التجبريم، ممبا يشببترر أن           

اة وملنةا كةان جسةينًا ال    أن اإلهنة  مبةدةيا   يتخذ فيد الركن المعنوي بور  القصد، فمعنى ذلب  
 .يصح أن يق  مق  القصد    بيال النسدولية الاناةية

إال أن الق اص ووابة الفرنسي أشيحأ لد الفربة أكثر من مر  للخبرو) ومبا سببق فلبم     
يعد يهتم بالفواب  المستمد  مبن البركن المعنبوي، ووسب  دائبر  الجبرائم العمديبة مكتفيبا  للقبو           
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ديبر ومبدي. لكنببد وحفاظبا  ولبى شبك  المببادئ التقليديبة، لبم يببذ ا           بقيامهبا بتبوافر مجبرد وطبا    
براحة إلى اوتبار ا جرائم ديبر ومديبة وإنمبا ظب  يصبفها بانهبا ومديبة واكتفبى للقبو  بتبوافر           

القصد باستخالبد من مجرد وطا دير ومدي
 1ب

. 

ففي جريمة الشبي  ببدون رببيد اوتببرت محكمبة التعقيبا الفرنسبية أن مبن سبحا شبيكا            

ن التحقبق مببن وجبود ربببيد يتبوفر سببوص النيببة لديبد مببن إ مبا   ببذا التحقبق         دو
 2ب

. وكببذل  ونببد  

شجميد الربيد قب  التحقق من أن الشبي  قبد دفب    
 3ب

. والموقبف نفسبد اشخذشبد ونبدما اوتببرت أن      

إ ما  باحا الشبي  التحقبق مبن شحويب  الرببيد فعبال  قبب  إببدار الشبي ، مبن مصبرف إلبى             

ذي سحا وليد الشي  موضو  المالحقةحساب الشي  البريدي ال
 4ب

. 

كمبا ق ببي بثببوت القصببد الجزائبي فببي حبق رئببيس مؤسسبة باوتبببار أنبد لببم يقبم ببباجراص           

الفحو، الال مبة فيمبا يتعلبق ببالنو  والبو ن     
 5ب

وكبذل  بقيبام مسبؤولية مسبتورد ب باوة لبم يقبم        

بالتاكببد مببن أن الب بباوة القادمببة مببن الخببار) مطابقببة للموابببفات الفرنسببية         
 6ب

. و نبباك مبببن  

يبرى 
 7ب

أن موقببف فقببد الق باص  ببذا ردببم وروجبد وببن الطببرق القانونيبة المالوفببة، كببان منطقيببا         
ومتوقعا  وكاشفا  ون دور والق يحاو  حسم مواجهة  امبة يشبهد ا القبانون الجزائبي دالببا  ببين       

ة مببن الحفباظ ولببى المبببادئ التقليديبة مببن ناحيببة، وفعاليبة العقبباب ومواجهببة الظبا ر  اإلجراميبب       
ناحية أورى، وولى  ذا النحو يكون القصد المستخلص مبن إ مبا   ادفبا  إلبى حمايبة المجتمب        

 بتقرير وقاب ناج .

بينمببا يببذ ا رأي توببر 
 8ب

التاةةا  بفةةاة  صةة     إلببى اوتببباره واحببدا  مببن وببد  مظببا ر    

إنشةاء بةان ن جناةة  خةةاا  ةالنلوييا  ة  ماةال  الصةةواعة والتاةارا  وهة  بةان ن  ةةي  ن           
ا أكثةة  تشةةد ا  ألن النلوةة  النترصةةص  ةةي  ن مشت ضةةا  يةةا العلةةم التةةال   صةة ة         الفةة ور

ملوتا و نا تش ضا عليا الق انيا والل اةح ولةا ي ة ن ننةة مقة  للتنييةن  ة  م اجلتةا  ةيا         

القصد واإلهناة )خاصة الاسيم( ألن الرطة را االجتناعيةة  التة  تةوام عةا مرالشةة القةان ن        
 .     إحداهنا عا األخ ى    القالتيا لا ترتلج كثي ًا

فالمصلحة التي أقبر المشبر  باسبتحقاقها للحمايبة الجزائيبة، يجبا أن شحقبق ال فقبط ضبد          
االوتببداصات القصببدية، ولكببن أي ببا  ضببد االوتببداصات الراجعببة لإل مببا  ووببدم االحتيبببار، أو          
دير با مبن ببور الخطبا ديبر القصببدي، ذلب  أن االضبطراب االقتصبادي البذي يريبد المشببر             

نابد متمان  أيا  كانأ مقابد أولئ  الذين يرشكبون الجريمةاجت
 9ب

. 

ولكن  ذه الحلو  التي اشبعها الق باص ليسبأ فبي نهايبة المطباف سبوى إوبالن وبن وبدم          
رضبائد وبن موقببف ششبريعي لببم يعبد يالئببم شطبور الظببا ر  اإلجراميبة والتغييببرات التبي لحقببأ           

وببن الشببذمرال ق بائي إ اص التفرقببة الجامببد     بباألوالق االجتماويببة، أو  بي بعبببار  أوببرى شعبيبر     
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بين الجرائم القصدية ودير القصدية
 1ب

حي  يذ ا البعض
 2ب

إلى أن ذل  التمييبز ال يتعبدى فبي     
ومثاليببة قانونيببة لببيس إال، لببذا يتعببين دراسببة ذلبب         Fétichismeأبببلد مجببرد معتقببدات ورافيببة    

 ية المعابر .التمييز ولى ضوص المعطيات النفسية واالجتماوية واالقتصاد

وشطبيقا  لذل  فان متطلبات حماية المستهلكين مثال  أنناص النظبر فبي بعبض الجبرائم التبي      

شق  مساسا  بهم ال يمكن أن يفلأ من شانير ا شقدير الركن المعنوي في مث  شل  الجرائم
 3ب

. 

  كذل  إال أن النتيجة التي شوب  إليها الق اص في  ذا الشان شتنافى م  مبدأ الشروية وشخ
بميزان العدالة ألنها ش   في كفة واحد  القابدين والمهملين بطوائفهم المختلفة طالما أند يستوي 
لتوافر الركن المعنوي ولقيام المسؤولية بالتالي أن يق  الفع  المادي المكون للجريمة ون ومد أو 

د فبي شحديبد نطباق    ون إ ما ، فالتسوية  ذه شتنافى وطبيعبة البركن المعنبوي والبدور البذي يلعبب      
 المسؤولية الجزائية.

فببالتفريق بببين الخطببا القصببدي، والخطببا ديببر القصببدي، مقببرر ومحببدد بحكببم القببانون،        
للفصب  أبببال  بببين الجببرائم المقصببود  والجببرائم ديببر المقصببود ، شامينببا  لحسببن سببير العدالببة،       

الخاببة ببد والتبي شبعبده     وشطبيقا  للمبادئ الحقوقيبة المسبلم بهبا، إذ لكب  منهمبا وناببره الذاشيبة        

ون ااور
 4ب

. 

فما ذ با إليبد الق باص يهمب  دور اإلراد  الجزائيبة التبي يجبا أن شتجسبد باشجا هبا نحبو           
ارشكاب الجرم م  معرفة ببد، فاسبتنتا) اإلراد  الجزائيبة، أي سبوص النيبة مبن مجبرد اإل مبا  ال         

أو المجرمبة أي التبي ششبك  الخطبا     يبدو سليما  ألن اإل ما  ليس دليال  ولى شل  اإلراد  الجانيبة  

القصدي لتقوم وليد المسؤولية الجزائية
 5ب

. 

وأمام  ذه االنتقادات فان محكمة التعقيا الفرنسية كانأ شتشدد أحيانا  في استنتا) القصد 
من مجرد إ ما  وشتطلا لذل  أن يتكرر اإل ما  بما يعتبر معبد ق با  األبب  أن  نباك قرينبة      

ولى القصد
 6ب

يكون إستنتا) القصد الجزائي من اإل ما  مؤسس ولى قرائن مادية قوية  أن أو .

لها أب  نابأ بملف الق ية ذل  أنمد من ال روري ولى قاضي الموضو  أن يقبوم   ومتظافر  
بعملية شكييف واقعية وموضووية للخطا حتمى وإن كان دير قصدي ولو أنم أساسد اإل ما  وفي 

دالمقاب  إستبعاد ك  شكييف مجر
 7ب

. 

أما محكمة التعقيا التونسية فانهبا شميب  دالببا  إلبى رفبض اسبتنتا) القصبد الجزائبي مبن          
فعلى الردم من شاكيد المحكمبة ولبى أن الاسبتخرا) سبوص النيبة مبن ودمبد فبي جريمبة          ، اإل ما 

إبدار شي  بدون ربيد موكو  الجتهباد محكمبة الموضبو ال   
 8ب

فانهبا شؤكبد أن المجبرد قرينبة       
عبدم االحتيببار التببي  ببي قرينبة سببلبية ال شفببي بانبببات سببوص النيبة المشببترطة، فمببن أوطببى شببيكا                        

بدون أن يتحقق مبن وجبود الرببيد ولبم يحبتط لبذل  ببدون أن شكبون لبد نيبة اإلضبرار بالمسبتفيد             

ال شثريا وليد قانونا ال
 9ب

. 
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 لحريقأن الوبببف التهمببة بببا   التونسببية  وفببي جببرائم الغابببات اوتبببرت محكمببة التعقيببا    
ومبدا  يسببتدوي شببوفر البركن األدبببي أي أن الجبباني أراد اوتيبار إيقبباد النببار فبي منابببأ الحلفبباص         
مباشبر  فباذا لبم يتعمبد الفاوب  وضب  النبار فببي المحب  المقصبود وإنمبا امتبدت إليبد النبار نتيجببة               

أي با   إ ما  أو ودم احتيار فان الفعلة شفقد ببغتها الجزائية وكذل  حكبم التسبرب فانبد يسبتلزم     
أن يكببون قصببد الجبباني قببد اشجببد إلببى شسببرب النببار بغيببة الوبببو  للغببرل المقصببود فببان لببم         

يتواجد  ذا الركن فان الجريمة شفقد ركنها األساسيال
 1ب

. 

أن التمييببز الببذي جبباص بببد أمببر      التونسببية  وفببي جببرائم الغبب  اوتبببرت محكمببة التعقيببا    
و  والجريمبببة ديبببر العمديبببة   ببببين وقاببببد ولبببى الجريمبببة العمديبببة بالفصببب  األ    10/10/1919

بالفصب  العاشببر يف ببي حتمبا  إلببى وببدم اسبتنتا) القصببد مببن اإل مبا  إال أنهببا اشببترطأ نبببوت         
التقصير حتى شعتبر الجريمة دير قصدية
 2ب

. 
و ذا التوجد لمحكمة التعقيا التونسية، نجبده كبذل  لبدى الق باص السبوري، البذي يعتببر        

القصببد الجرمببي، واشجبباه إراد  الفاوبب  إلببى إضببافة    أن الالبركن األساسببي لجببرم االوببتالس  ببو    
الما  العام إلى ملكد.. ولما كانأ مجم  األدلة والوقائ  في  بذه الق بية شفتقبر إلبى  بذا البركن       
إذ أن مجبرد وجبود نقبص فبي المبا  المسبلم إلبى المبتهم ال يمكبن اوتبباره اوتالسبا  وإنمبا يشبك               

سبلمة إليبدال  إ ماال في المحافظة ولبى األمبوا  العامبة الم   
 3ب

. الوولبى ذلب  فبان فعلبد ال يعبدو أن      
يكون إ ما  المحافظة ولى األموا  العامة المسلمة إليد فلو أند بذ  العناية الال مبة والحبر،   

ولكب  مبا سببق، فقبد     … المطلوب وشقيد باألنظمبة المحاسببية ودير با لمبا حصب  لديبد أي نقبص       
المبتهم مبن قبيب  جنحبة اإل مبا  بالمحافظبة       شقرر باالشفاق، اوتبار الوبف الجرمبي لمبا قبام ببد     

ولى األموا  العامة المسلمة إليدال
 4ب

. الفاالوتالس من الجبرائم القصبدية وال ببد مبن قيبام البدلي        
الكببافي البببالغ حببد اليقببين ولببى ارشكبباب  ببذا الجببرم وال يكفببي مجببرد الببنقص ببباألموا  نتيجببة          

الفوضى والجه  وكثر  األوما  المسند  للمتهمال
 5ب

. 
فببالجرم  … شعتبببر محكمببة الببنقض السببورية كببذل  أن الالعمبب  المقصببود يقاببب  الخطببا      و

ويكبون وطببا فبي حالببة اإل مبا  وقلببة     … يكبون مقصبودا  ونببدما يقبدم وليببد فاولبد مريببدا  نتائجبد      
…الاالحتبببرا  ووبببدم مراوبببا  القبببوانين   

 6ب
الفالخطبببا يتكبببون مبببن الفعببب  المجبببرد مبببن القصبببد        

الجرمببيال
 7ب

القببو  إن الق بباص السببوري ال يعتبببر اإل مببا  قرينببة     . ومببن وببال  مببا سبببق يمكببن  
 ولى شوافر القصد، وابة وأن لك  من الصورشين وصائصها التي شميز ا ون األورى.

أما محكمة البنقض المصبرية فانهبا شعتببر أن الوطبا الفاوب  بديبر المقصبود  مهمبا كبان           
مبن أ ميبة الفبرق ببين المعيبار      وظيما  ال يجعلد مسؤوال  جزائيا ، والقصد السبي  ال يسبتنتج حتمبا     

الببذي ي ببعد المببتهم ولببى السبببيكة والمعيببار الحقيقببي الحتمببا  الخطببا، فيجببا أن يبببين الحكببم        
الظروف التي يستنتج منها وجود نسبة الغ ال
 8ب

. 
لكن  ذا التوجبد لمحكمبة التعقيبا التونسبية ومحكمتبي البنقض السبورية والمصبرية وإن         

ئمببا  لمببادئ العدالببة إال أنببد ال يبتالصم والواقبب  االقتصببادي     كبان يتوافببق مبب  مببدأ الشببروية ومال   

                                                                 
 .162، ،1979النشرية ع القسم الجزائي لسنة  13/6/1979مؤر  في  2765ي ودد   قرار شعقيبي جزائ1
 .69، ،1966أفري  لسنة  4م.ق.ت العدد 28/2/1966ع مؤر  في  209  قرار شعقيبي جزائي ودد 2
 130وما بعد ا. وأمبن اقتصبادي أسباس     261، قاود 1. )الدركنل . 1976ع   12ع  3بتاريي  481  نقض رقم 3

 .14. ق ية رقم 385، الموسووة. ،عبد الواص   وان. 1997ع  5ع  11اريي ش 211رقم 
 605، الموسووة. ،عبد الواص   وان. 1996ع  4ع  21بتاريي  117قرار  224  أمن اقتصادي بحلا. أساس4

 .44الق ية رقم 
 .558. المرج  السابق. ،1995ع  7ع  31شاريي  828قرار  916  أمن اقتصادي جناية أساس 5
 .648. ،1226. قاود 1، )الدركنل . 1950ع  12ع9شاريي  129. قرار 167جنا   6
 .401. ،2323، قاود  2، )الدركنل . 1950ع 12ع 6شاريي  717قرار  727  جنا 7
: شبرح ششبريعات الغب ،    م ا  عبد الشتاح. مذكور لدى 433. ،3. الشرائ  ع السنة 1996ع   2ع  26  نقض 8

 .68مرج  سابق. ،
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واببة وأن المشبرم  يكتفببي دالببا بالعقبباب ولبى الجريمبة بوبببفها القصبدي فقببط أمبا إذا كانببأ          
ديبر قصببدية فهببي ديببر معاقببا وليهببا ردببم أنهببا قببد شببؤدي إلببى نتببائج وطببر  ال شقبب  وببن شلبب          

 الناجمة ون الجرائم القصدية.

دولهبذا اقتبرح الفقب   
 1ب

لتجباو  سبلبيات موقببف الق باص الفرنسبي وسبلبيات موقبف الق بباص        

اللا ء إلى تا يم نواة    نا ال   ينو  أن ت  ن هواا ج ينة عا بصد ؟ وأن العربي أن يق  
ي جد نص آخ  يعابب على ذا  الا ينة إذا وبعي عا إهناة أو عدل اتراذ احتياط معيا يد   

 .عدل اتراذ  إلى تشابم الف ر
منببد:  43مبباد  مببا وقبب  شكريسببد كمبببدأ وببام فببي قببانون العقوبببات االمبباراشي فببي ال     و بو  

 ةال.ما لم يشترر القانون العمد براح يسا  الجاني ون الجريمة سواص ارشكبها ومدا أم وطاال
و و منهج يا حبذا لو شتبعبد جميب  التشبريعات العربيبة للحبد مبن سبلبيات ديباب التجبريم          

 لخطير  الناجمة ون أ ما  و روونة.لبعض االفعا  ذات النتائج ا
قبد شفطبن إلبى  بذه المسبالة، فادوب  بموجبا المرسبوم التشبريعي          فالمشر  السبوري  أما 

لسبنة   37، شعديال  ولبى وبد  مبواد مبن المرسبوم التشبريعي رقبم        1977ع   8ع  6بتاريي  40رقم 
 18و 14و 13و 11المتعلببق بقببانون العقوبببات االقتصببادية، بحيبب  أببببحأ المبببواد ب       1966

  منبد شعاقببا ولببى ذات الفعبب  باوببباف نالنبة: ومببد بإضببمار أو سببابقية قصببد ، وقصببد،       19و
   شعاقا ولى القصد واإل ما  أو قلة االحترا .7و 6ووطا دير قصدي، والمواد ب

المبذكور: الأن قمب  الجريمبة االقتصبادية      1977وجاص في األسباب الموجبة لتعدي  سبنة  
نبباص والتطببور فببي المجتمعببات الناميببة، فاشجهببأ المببؤشمرات      أبببب، مببن مسببتلزمات ومليببة الب   

الدوليببة الجزائيببة إلببى وجببوب الحببد مببن  ببذه الجريمببة التببي شجببد فربببتها بسبببا التغيبببرات             
االجتماويببة ومببا يرافقهببا مببن شقببدم اقتصببادي، وإن قمبب   ببذه الجريمببة يقببوم ولببى شفهببم الخطببا         

حدي  في العلوم الجزائية البذي أسبفر وبن    الجزائي بما يتفق وشطور  ذا المفهوم وفق االشجاه ال
أن ال ببابط الواجببا اوتمبباده فببي شحديببد المسببؤولية الجزائيببة  ببو االشببزان أو شصببرف الرجبب        
المعتاد، فال يمكن حصر ا في الجبرائم القصبدية، إذ أن الخطبا البذي يرشكببد الفاوب  بمبا يورنبد         

را ، يعتبببر ومبال  تنمببا .   مبن ضبرر يعببرل االقتصباد الببوطني للخطبر نتيجببة إ مبا  أو قلببة احتب        
ولقد شبين من التطبيق أن قانون العقوبات االقتصادية النافذ أدى إلى إفالت وبدد مبن المخطئبين    
عبب ممببن أضببروا باالقتصبباد الببوطني ع مببن وجببد العدالببة لقصببور فببي نصوبببد، إذ أن معظببم               

ريم، نصببو،  ببذا القببانون اشببترطأ العمببد باالضببمار أو سببابقية القصببد  أو القصببد فببي التجبب       
والفا  لما سار وليد الفقد والتشبري  االجنببي المقارنبان فبي مفهبوم الخطبا الجزائبي البذي يشبم           
اإل ما  أو قلة االحترا  مما يستتب  أي با  التفريبق فبي العقباب ببين الجبرائم العمديبة والقصبدية         

 …وديبر القصبدية، و بو التبدر) البذي أببب، مبن الواجبا اوتمباده لتبوا ن العقوببة مب  الفعبب             
لبببذل  رؤي شعبببدي  قبببانون العقوببببات االقتصبببادية بتعبببدي  شبببدر) الوببببف الجرمبببي لألفعبببا         
المنصببو، والمعاقببا وليهببا فببي قببانون العقوبببات االقتصببادية بحيبب  يبببدأ مببن اإل مببا  وقلببة        
االحتببرا  إلبببى الجببرم القصبببدي، فببالجرم العمبببدي، وشحديببد العقوببببة المتوا نببة مببب  كبب   بببذه          

 األفعا ال.
 التشبريعي مبن المرسبوم    /46/ و/ د/ 44/ شينالمباد ي  السوري أي با  كما نجد في التشر

يعاقا باالوتقبا  المؤقبأ   إذا نصأ األولى ولى اند ال الخا، بالحرا). 2007/ للعام 25رقم /
حريبق فبى    إحبدان وسبيلة كانبأ بقصبد     بباي شق  وبن وشبر سبنوات كب  مبن أضبرم النبار         مد  ال

:ال 46وحسبا المباد     لحراجية أو مناطق الوقايبة. الحرا) أو االراضى الحراجية أو المحميات ا

                                                                 
 .206: مرج  سابق، ، ض  اةأحند ع  1



 72 

نبالن سبنوات مبن شسببا بنشبوب حريبق فبى الحبرا) أو االراضبى           إلبى يعاقا بالحبس من سبنة  
أو قلبة احتبرا     إ مبا  الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصبد نتيجبة   

 .  الالنافذ  واألنظمةأو ودم مراوا  القوانين 
أوبذ بهبذا التوجبد أي با ، حيب  أضباف بموجبا القبانون رقببم         فقبد  المصبري  المشبر    أمبا 

، والتي شعاقبا  1941مكررا  إلى قانون قم  الغ  والتدليس لسنة 6ع الماد     1994لسنة  281
ولى الخطا ديبر القصبدي، البذي لبم يكبن معاقببا  وليبد قبب  ذلب ، وشبنص المباد  ولبى أنبد الدون              

قببانون العقوبببات أو أي قبانون توببر، بيعاقببا ، إذا وقبب      اإلوبال  بايببة وقوبببة أشببد يبنص وليهببا    
مكبررا  بقصبدية ، مبن  بذا      3بقصبد وبا،  و   3بقصبدية  و  2الفع  بالمخالفبة ألحكبام المبواد    

فالمشبر   … ال القانون بطريبق اإل مبا  أو وبدم االحتيبار والتحبر  أو اإلوبال  بواجبا الرقاببة        
 بموجا  ذه الماد  الم افة كرس ننائية التجريم.

مبب  وبببدم اإلوببال  بايبببة وقوبببة أشبببد      مببن قبببانون الجمببارك المصبببري:ال    117مببباد  و جبباص فببي ال  
يق بي بهبا قبانون َاوببر يعاقبا كب  مبن شسبببا ومبدا  أو بطريبق اإل مبا  فببي البنقص أو الزيباد  ومببا أدر)              

الفي قائمة الشحن
 1ب

. 
بالنسبببة و بذه التقنيببة ليسببأ بغريببة ولببى المشببرم  التونسبي أي ببا  إذ أنببد اوتمبد ا فعببال        

البذي يعاقبا فصبلد     10/10/1919لبعض الجرائم االقتصادية كجرائم الغ  الوارد  فبي أمبر   
األو  ولبى الجريمبة العمديببة وفصبلد العاشبر ولببى الجريمبة ديبر العمديببة. وكبذل  فبي جريمببة           

م.أ  وكبذل    98إحراق المناطق الغابية التي يعاقا المشرم  وليد فبي ببور  القصبد بالفصب      
م.أ . فببال شببيص يمنبب  إذا  مببن شوسببي  نطبباق  ببذه      96م اشخبباذ االحتياطببات بف فببي بببور  وببد 

 الثنائية لتشم  جرائم اقتصادية أورى.  
 و نفس التوجد نجده لدى بعض التشريعات العربية و منها:

المب  وبدم    :2003لسبنة   األردنبي من قانون شنظيم مهنة المحاسببة القانونيبة    -44الماد  -
رد الببنص وليهببا فببي أي ششببري  اوببر ، يعاقببا المحاسببا القببانوني     اإلوبال  ببباي وقوبببة اشببد و  

ببالحبس لمبد  الشقبب  وبن سببنة وال شزيبد ولببى نبالن سببنوات او بغرامبة ال شقبب  وبن ومسببة االف           
دينار وال شتجاو  وشبرين البف دينبار او بكلتبا  باشين العقبوبتين، اذا ارشكبا وبن قصبد او نتيجبة           

 ال.ا ما  جسيم أيا من االفعا  التالية:...
نجبد شجريمبا لبذات    وشعديالشد  1974لسنة  4قانون الشركات التجارية العماني رقم  وفي

                                                                 
،  114من ذات القانون: ال يق ي بالغرامات والتعوي ات المنصو، وليها في المبواد   119  حسا الماد  1

من  ذا القانون بامر جنائي وفقا  للقواود واإلجراصات المنصو، وليهبا فبي قبانون     118،  117،  116،  115
 الجمارك أو من ينيبدال. االجراصات الجنائية بناص ولي طلا رئيس مصلحة
م الذي من المفترل 2007/  5/ 31المؤر  في 2007لسنة  74و قد أواد المشر  المصري بموجا القانون رقم 

 شنظيم االحكام المتعلق باألمر الجنائي و منها: 1/10/2007ان يق  العم  بد اوتبارا من 
التكميليببة والت ببمينات ومببا يجببا رده    وال يق ببي بباألمر الجنببائي بغيببر الغرامببة والعقوبببات    :ال324مباد   

  الدووى المدنية او بوقف شنفيذ العقوبة والمصاريف ويجو  ان يق ي فيد بالبراص  او برفض
 لك  و و نيابة من درجة وكي  نيابة ولى االق  بالمحكمة التى من  "والثانية الفقرشان االولى مكرر 325ماد  

فيهبا ببالحبس او    ائي فى الجن، التى ال يوجبا القبانون الحكبم   اوتصابها نظر الدووى ان يصدر االمر الجن
التكميليبة والت بمينات ومبا يجبا رده      الغرامة التى يزيد حد ا االدني ولى ألف جنيد ف بال وبن العقوببات   

ال يزيبد حبد ا االقصبي ولبى البف جنيبد والعقوببات         والمصاريف ، وال يجبو  ان يبؤمر بغيبر الغرامبة التبى     
والمصاريف ويكون ابدار االمر الجنائي وجوبيا فبى المخالفبات وفبى     ات وما يجا ردهالتكميلية والت مين
 "حفظها بالغرامة وحد ا والتى ال يزيد حد ا االقصي ولى ومسمائة جنية والتى ال يري الجن، المعاقا وليها

اضي ولباقي الخصوم ان لالمر الجنائي الصادر من الق للنيابة العامة ان شعلن ودم قبولها  ":فقر  اولى 327ماد  
من القاضي او من النيابة العامة ويكون ذل  بتقرير بقلم كتاب محكمة الجن،  يعلنوا ودم قبولهم لالمر الصادر

  الخصومال ايام من شاريي بدور االمر بالنسبة للنيابة العامة ومن شاريي اوالنة بالنسبة لباقي وال  وشر 
الصادر  فبى الجبن، المعاقبا وليهبا بعقوببة مقيبد         ى االحكام الغيابيةشقب  المعارضة ف ":فقر  اولى 398ماد  

ون الحقوق المدنيبة فبى وبال  العشبر  ايبام التاليبة الوالنبد ببالحكم          للحرية وذل  من المتهم او من المسئو 
 المسافة القانونية ، ويجو  ان يكون  ذا االوالن بملخص ولى نموذ) يصدر بد قرار من الغيابي والف ميعاد

 " و ير العد  ، وفى جمي  االحوا  ال يعتد باالوالن لجهة االدار 
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 :171و 170األفعا  بالوبفين القصدي و دير القصدي و ذل  في المادشين 
يعاقا األشبخا، المبذكورين ادنبباه، ونبد ادانببتهم،     بالحباالت القصببدية :ال  170المباد    -

ت او بغرامبة مبن وشبر  البى ومسبمائة ريبا  ومباني او        ببالحبس مبن نالنبة ايبام البى نالنبة سبنوا       
كب  شبخص يبدر) او يسببتعم ، بنيبة الغب ، معلومبات كاذببة فبي وقببد           -بكلتبا  باشين العقبوبتين.أ   

شاسبيس شبركة شجاريببة او فبي نظامهببا، او فبي طلبا الحصببو  ولبى التببرويص بتاسبيس شببركة          
ريببة، او يغفببب ، بنيبببة   مسببا مة او فبببي بيانهببا، او فبببي اي مسببتند ضبببروري لتاسببيس شبببركة شجا      

الغ ، اي واقعة جو رية في اي من المستندات المبذكور ، وكبان مبن شبان  بذه األمبور وبدا         
ك  مدير او و بو مجلبس ادار  او مراقبا حسبابات او مصبف       - ع...الغير والحاق ال رر بد.

او اي شببخص مكلببف بببادار  شببركة شجاريببة، يببدر) او يسببتعم ، قصببدا، معلومببات كاذبببة فببي        
ة او حسببباب أربببباح ووسبببائر شبببركة شجاريبببة او فبببي شقريبببر معبببد للشبببركاص او لجمعيبببة      ميزانيببب

المسببا مين او لجمعيببة الشببركاص او يغفبب  قصببدا، اي واقعببة جو ريببة فببي اي مببن المسببتندات         
المذكور  وكان من شان  ذه األمور اوفباص حالبة الشبركة الماليبة الحقيقيبة وبن الشبركاص أو وبن         

    الغير.
يعاقبببا األشببببخا،  س االفعببببا  فبببي الحببباالت ديببببر القصبببدية : ال    : بنفببب 171المببباد    -

كب  شبخص    -المذكورين ادناه، وند ادانبتهم، بغرامبة مبن وشبر  البى ومسبمائة ريبا  ومباني: أ        
يدر) او يستعم ، ون ا ما ، معلومبات كاذببة فبي وقبد شاسبيس شبركة شجاريبة او فبي نظامهبا،          

او فبي بيانهبا او فبي اي مسبتند     او في طلبا الحصبو  ولبى التبرويص بتاسبيس شبركة مسبا مة        
ضببروري لتاسببيس شببركة شجاريبببة ، او يغفبب  ، وببن ا مببا ، اي واقعبببة جو ريببة فببي اي مبببن          

كب  مبدير او و بو مجلبس ادار  او مراقبا حسبابات او مصبف او         -.  ...المستندات المذكور 
اي شبخص مكلببف ببادار  شببركة شجاريبة، يببدر) او يسببتعم  وبن إ مببا ، معلومبات كاذبببة فببي         

نيبببة او حسببباب اربببباح ووسبببائر شبببركة شجاريبببة او فبببي شقريبببر معبببد للشبببركاص او لجمعيبببة       ميزا
المسببا مين او لجمعيببة الشببركاص او يغفبب  وببن ا مببا ، ادرا) اي واقعببة جو ريببة فببي اي مببن        

   .الالمستندات المذكور 

 :1979اسنة  12قانون شركات التامين العماني رقم و  و ما شكرر في 
:54الماد  ف -

 1ب
يجبا ي ببدف  مبلبغ ال يقب  وبن مبائتي       ولبى االفعبا  بالوببفين ال   شعاقا  
كب  مبن يقبدم معلومبات يعبرف انهبا ديبر         -ومسمائة ريبا  ومباني: أ   ريا  وماني وال يزيد ولى
يبدر) او يسبتخدم وبن طريبق      ك  مبن  -من استصدار شرويص....و بحيحة وذل  بقصد التمكن

شبرويص للتبامين او فبي اي       ولبى اال ما  معلومات دير بحيحة فبي الطلبا المقبدم للحصبو    
المكتببا او يسبقط با مببا  ايببة واقعببة     شقريبر او بيببان مقببدم البى الببو ير او الببى البو ار  او الببى     

 ...الاو التقارير. جو رية او مستند من اي من شل  الطلبات والبيانات
فقد وضعأ في بند ا األو  حكما واما لتجريم اال ما  في ك  الجرائم  55الماد  أما  -

التبي ارشكبتهببا الشبركة الحكببام  بذا القببانون قببد       اذا نببأ أن المخالفببة  1- البوارد  فببي القبانونال  
ا مببا  مببن جانببا أي و ببو مجلببس ادار  او مببدير      ارشكبببأ بموافقببة او بتسببتر او نتيجببة الي  

ممانب  فبي الشبركة او أي شبخص كبان يببدوي       رئيسبي او مبدير او سبكرشير او أي موظبف توبر     
مسببؤوال وببن  ببذه المخالفببة ومعرضببا     ة فانببد ومعببد الشببركة سببيكون  انببد يتصببرف بهببذه الصببف  

 . ...الللمحاكمة وللعقاب شبعا لذل 
كمبا أن جميبب  التشبريعات العربيببة ببال اسببتثناص شعاقببا كب  مببن شعمبد االفببالس او افلببس         

 نتيجة شقصير مند.

                                                                 
  . 1995/6/27شاريي  95/35  كما ودلأ  ذه الفقر  بالمرسوم السلطاني رقم 1



 74 

يبذ ا رأي وردم  ذا التطور الملحوظ فبي بعبض التشبريعات    
 1ب

إلبى أبعبد مبن ذلب  إذ      
، وذل  ولى األقب  فيمبا يتعلبق     اجب   ا الا بتحوي  مركز اال تمام من فكر  الخطا إلى يطال

بالجرائم التي شثار فيها مسؤولية المهنيين ون المنتجبات أو الخبدمات التبي يقبدمونها للجمهبور،      
ات التبي يكبون مبن المعقببو     واجبب وفبي  بذا اإلطبار يتعبين التسباؤ  ونبد كب  حالببة وبن نطباق ال         

نببي بهبا وذلبب  مب  األوببذ بالحسببان طبيعببة المنبتج أو الخدمببة التبي يؤديهببا، ووندئببذ         شحميب  المه 
الببذي شببم استخالبببد ولببى النحببو     واجبباسببوف يكفببي لتببوافر المسببؤولية مجببرد مالحظببة أن ال   

السبابق لبم يحتببرم. و بذه المسببؤولية ال شقبوم ولببى أسباس موضببووي وإنمبا ولببى أسباس الخطببا           
القبانوني، وسبواص نجمبأ شلب       واجبا معانيد و و مخالفبة  ال المفترل، والخطا  نا يؤوذ باوس  

المخالفبة وبن قصبد أم وبن إ مبا ، ويمكبن للمبتهم اإلفبالت مبن المسبؤولية وبالتبالي العقبباب إذا            
ات المفروضة ولى من يقوم بمث  وملدواجبأنبأ أند قام بمراوا  ال

 2ب
. 

مهنببي ومحتببرف  المخبالف   وابببة وأن التونسببية محكمببة التعقيبا  بو شوجببد أوبذت بببد    و
لنشار اإلقتصادي البذي يتعاطباه فقبد إوتببرت أنم الشبراص الطباون للبذ ا المطببو  و بو ولبى           ل

و ذا ال يخفى وبن بباحا الحرفبة البذي      1986ولم شام في أنم العم  بالطاب  متوقمف منذ سنة 
ال يمكن أن يجه  مث   ذا األمر، وأنم الركن القصبدي فبي مثب   بذه الجريمبة قبد شبوفر بمجبرد         

ةفببشببراص الببذ ا المطبببو  بطبباب  مزيببف وابببة وأنم ومليببة الطببب  متوق    
 3ب

،إال أن األوببذ بهببذا  

الببرأي يسببتدوي قلببا مفهببوم المسببؤولية الجزائيببة وجعلهببا أكثببر قربببا إلببى المسببؤولية المدنيببة.       
 ولهببببببببببببببذا فببببببببببببببان الببببببببببببببرأي األقببببببببببببببرب إلببببببببببببببى منطببببببببببببببق القببببببببببببببانون الجزائببببببببببببببي       

وقبباب فببي بببور  القصببد وتوببر فببي      بو إقببرار ا دواجيببة فببي شجببريم الفعبب  بحيبب  يوضبب  لببد     
 بور  الخطا دير القصدي.

بما أن القصد الجزائي  و انصراف إراد  الجباني إلبى شحقيبق وقبائ  الجريمبة مب  العلبم        
باركانهببا كمببا يتطلبهببا القببانون، وبمببا أن العلببم  ببو إدراك األمببور ولببى نحببو بببحي، مطببابق           

 واق ، فان الجه  أو الغلط يمكن أن ينفيا القصد الجزائي مبدئيا .لل

فاحيانا  يدوي المتهم أند يجه  وجود القانون أو أند وق  في دلط فيد أو فبي أحبد الوقبائ     
المكونببة للجريمببة، فمببا  ببو حكببم  ببذا الغلببط أو الجهبب  ومببا مببدى شانير مببا ولببى المسببؤولية            

ة وبن ذلب  شسبتوجا التمييببز ببين الغلبط أو الجهب  بالقببانون        إن اإلجاببب الجزائيبة وجبودا  ووبدما     
 والغلط أو الجه  في الوقائ . 

ولكبن قبب  التعببرل إلبى ذلبب  الببد مببن شحديبد الفبرق بببين الغلبط والجهبب ، فالجهب   ببو            

انتفاص للعلم
 4ب

أي أند أمر سلبي، بينمبا الغلبط فهبو يفتبرل ولمبا  يخبالف الحقيقبة        
 5ب

أي أنبد أمبر    

ناك من يرى بانهما واحدإيجابي. ولكن  
 6ب

واببة فيمبا    . وسبنتبين الحقبا  أن  نالب  فرقبا  بينهمبا     

يتعلق بالعلم بالقانون
 7ب

. 
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1

إن الجهبب  يعنببي انتفبباص العلببم بالواقعببة، أمببا الغلببط فيعنببي انتفبباص العلببم بحقيقببة الواقعببة          
ط قانونا   بو وضب  قبائم ولبى وبدم شوافبق النيبة        فالغل ، باوتباره يفترل ولما  بها يخالف الحقيقة

الباطنيببة مبب  اإلراد  الظببا ر  فببي األفعببا  واألومببا  المنفببذ  أو فببي النتببائج واانببار المترشبببة        
وليهبا، فيتصبرف اإلنسبان ولبى نحبو يخببالف الصبواب وإن كبان فبي اقتناوبد الشخصبي معتبببرا             

حالبة نفسبية بشتصب  بببواطن المبرص       الغلبط وببار  وبن    أي أن نفسد في ببلا الواقب  والحقيقبة.    
وارضبة، نسبببية بشختلببف مببن شبخص اوببر ومببن حادنببة ألوبرى  معقببد  بألنهببا مجمووببة مببن         

القببدرات والمعلومببات نقبببص بع ببها أو  اد بع بببها ااوببر .     
 1ب

 فببالغلط و الجهببب  ، ومببن نبببم  
مشتركين في كونهما ينفيان العلم بحقيقة الوقائ 
 2ب

. 
مسؤولية الفاو  ون الفع  المرشكا بالنظر لفقبدان النيبة    والغلط المادي يحو  دون قيام

اإلجراميبة لديبد باوتببار أنبد أقبدم ولببى فعلبد معتقبدا  أنبد يقبوم بعمبب  مبباح إال أنبد وقب  فبي دلببط               
مادي ولى ونصر من العنابر المادية التي يتالف منها الجرم
 3ب

. 
 يحبو  دون شبوافر القصبد    ويبقى أنر الغلط محدودا  بالواقعة التي انصا وليها، ولذل  ال

الجزائي بالنسبة للوقبائ  التبي لبم يتعلبق بهبا، كمبا أنبد ال ينفبي المسبؤولية بكب  أنواوهبا إذ أنبد ال             
 ينفي مبدئيا  سوى المسؤولية القصدية.

ويشترر أن ال يكون الغلط من األمور التي يمكن للرج  العادي والعاقب  أن يدركبد فبي    
يكببون  بذا الغلبط مببن الجديبة بحيب  يعتبببر أنبد ولبد اوتقببادا          الظبرف البذي وقبب  فيبد إذ يجبا أن     

جا ما  لدى الفاو  باند يقدم ولى فع  مباح لم شلتئم العنابر المادية التي شجع  مند جرما 
 4ب

. 
ولقببد قننببأ بعببض التشببريعات الغلببط فببي الوقببائ  كمببان  للمسببؤولية الجزائيببة كقببانون          

 224و 223ذل  المشببرم  السببوري بالمبببواد   ، وكبب 225و 224 مببواد العقوبببات اللبنبباني فببي ال   
ق.   225و

 5ب 
فقبببر  نانيبببة مبببن القبببانون    47و ببو مبببا أقبببره التشبببري  اإليطبببالي فبببي الفصببب       

 الجزائي.  
واألردنبي  سبوري لبناني بو بو نفبس نبص القبانونين ال    ق.   224حي  جاص في الماد  

 6ب
 

أقببدم ولببى الفعبب    متببدو  فببي جريمببة مقصببود  مببن  محببرل أو ع ال يعاقببا كفاوبب  أو       1أنبد ال 
فانهببا شببنص   225بعامب  دلببط مبادي واقبب  ولبى أحببد العناببر المكونببة للجريمبةال. أمببا المباد          

ولبى: الال يكبون الغلبط الواقب  ولبى فعب  مؤلبف لجريمبة ديبر مقصبود  مانعبا  للعقباب إال إذا لبم              
 ينتج ون وطا الفاو ال.   
العبام، أو العامب  أو   : الال يعاقبا الموظبف   أنبد  ولى ق   سوري 225بينما شنص الماد  

المستخدم في الحكومة الذي أمر باجراص فع  أو أقدم ولبى فعب  يعاقبا وليبد القبانون إذا اوتقبد       
بسببا دلببط مبادي أنببد يطيب  أمببر رؤسبائد المشببرو  فبي أمببور داولبة فببي اوتصاببهم وجبببأ           

 وليد طاوتهم فيهاال.   
إمكانيببة الببدف    أقببر و اللبنبباني و االردنببي  المشببر  السببوري كبب  مببن  ومببن الواضبب، أن  
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بالغلط في الواق ، وحدد نطاقد في الجرائم القصدية، باوتبار أن الغلط في الواقب  ينفبي القصبد،    
ونفبي القصببد لببيس معنبباه نفببي المسببؤولية الجزائيبة كليببة، إذا أمكببن شاسيسببها ولببى الخطببا ديببر        

القصدي
 1ب

  . 

 و و نفس التوجد الذي نجده لدى ك  من:
إذا ارشكببا الفعبب  شحببأ شببانير دلببط فببي الوقببائ  شحببددت         الق   إمبباراشي:  39مبباد   ال -

ليتد ؤوالجاني ولى أساس الوقائ  التي اوتقبد وجود با إذا كبان مبن شبانها أن شنفبي مسب        ليةؤومس
أن شخففهببا بشببرر أن يكببون اوتقبباده قائمببا ولببى أسببباب معقولببة وولببى أسبباس مببن البحبب            أو

 ليتد ناشبئا وبن إ مالبد أو وبدم    ؤودم مسب وإذا كان الغلط الذي جعب  الجباني يعتقبد وب    .  والتحري

 ال.كذل  احتياطد سئ  ون جريمة دير ومدية إذا كان القانون يعاقا ولى الفع  باوتباره

ينتفي العمد إذا وقب  الفعب  المكبون للجريمبة بنباص ولبى دلبط        ق   بحريني:ال 27ماد  ال -
ولبى  . لفعب  مباحبا  وناببر ا القانونيبة أو فبي ظبرف لبو شحقبق لكبان ا        في واقعة شعد ونصرا مبن 

أو أيبة   أن ذل  ال يمن  مبن وقباب الفاوب  ولبى مبا قبد يتخلبف وبن فعلبد مبن جريمبة ديبر ومديبة             
 .ال جريمة أورى

ق ) كبببويتي:ال اذا ارشكبببا الفعببب  شحبببأ شببانير دلبببط فبببي الواقببب  شحبببددت       43المبباد    -
وليتد ؤسب ولية الفاو  ولى اساس الوقائ  التي اوتقبد وجود با اذا كبان مبن شبانها ان شعبدم م      ؤمس

او ان شخففهببا ، بشببرر ان يكببون اوتقبباده قائمببا ولببى اسببباب معقولببة وولببى اسبباس مببن البحبب         
وليتد وبن فعلبد ناشبئا وبن ا مالبد      ؤوالتحري. اذا كبان الغلبط البذي جعب  الفاوب  يعتقبد وبدم مسب        

بباره جريمبة   تلية دير ومدية اذا كان القبانون يعاقبا ولبى الفعب  باو    ؤووودم احتياطد ، سئ  مس
 ومديةال.دير 

إذا ارشكببا الفعبب  شحببأ شببانير دلببط فببي الوقببائ ، شحببددت        : الق   قطببري  36المبباد   -
إذا كبببان مبببن شبببانها أن شنفبببي    الوقبببائ  التبببي اوتقببد وجود بببا،    ة الجببباني ولبببى أسببباس مسببؤولي 
د أو شخففها، بشرر أن يكون اوتقباده قائمبا  ولبى أسبباب معقولبة. وإذا كبان الغلبط البذي         مسؤوليت

د ناشبئا  وبن إ مالبد أو وبدم احتياطبد، يسبا  وبن جريمبة ديبر          مسبؤوليت قبد وبدم   جعب  الجباني يعت  
 .اليعاقا ولى الفع  باوتباره كذل  ومدية، إذا كان القانون

: ال وقبباب ولبى مبن أقببدم ولبى الفعب  الجرمببي بعامب  دلببط        ق ) ومباني  100المباد    -
رائم ديبر المقصبود  ،   اال أنبد يشبترر فبي الجب    . مادي واق  ولى أحد العنابر المكونبة للجريمبة  

 .الان ال يكون الغلط ناشجا ون وطا الفاو 

لكي ينفي الغلط في الواق  المسؤولية ون الخطبا  و يستخلص من جملة  ذه الفصو  أند 
دير القصدي، يجا إال يكبون ناشبئا  وبن وطبا الفاوب  بأي وبن إ مالبد أو قلبة احتبرا ه أو وبدم           

 .مراواشد القوانين واألنظمة 

ن المشبر  السبوري أبباح للموظبف العبام إمكانيبة البدف  ببالغلط فبي          فبا  لب  ووالو  ون ذ
الواقبب  ونببد شنفيببذه ألوامببر رؤسببائد، إذا اوتقببد بسبببا دلببط مببا أن األمببر الصببادر إليببد يتسبببم             
بالمشبرووية، وشبببر  أ ميبة  ببذه القاوبد  فببي أن وبددا  مببن جبرائم قببانون العقوببات االقتصببادية          

لفاوبب  كشبرر أولببي، فباذا اسببتطا  الموظبف المببتهم أن      السبوري، شتطلببا ببفة الموظببف فبي ا    
يثببأ أنبد مبا ارشكبا الجريمبة إال نتيجبة ألمبر بببادر إليبد مبن رؤسبائد اوتقبد نتيجبة دلبط مببادي               

                                                                 
 .346: مرج  سابق. ،مقند م م ن  امة  1
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 مشروويتد، انتفأ مسؤوليتد الجزائية.
أما المشرموان المصري والتونسي ونظير ما الفرنسبي فبانهم لبم ينصبوا ولبى مببدأ وبام        

  كمان  للمسؤولية شباركين ذلب  لسبلطة القاضبي التقديريبة فبي شقبدير شبوفر         حو  الغلط في الواق
القصد من ودمد لدى الفاو . فبما أن العلم بالوقائ  ونصبر مبن وناببر القصبد الجزائبي، فبان       
نبوت انتفاص  ذا العلم معناه انتفاص القصد، فاذا استطا  المتهم أن يثبأ دلطد في الواقب  فمعنبى   

ص القصد لديد، وشبقى للقاضي السلطة في شقدير وجا ة الدف  من ودمهاذل  أند أنبأ انتفا
 1ب

. 

م.ش. بامكانيبة األوبذ ببالغلط فبي الواقبب       368إال أن المشبرم  التونسبي أقبر فبي الفصبب      
كمان  للمسؤولية إذ جباص فيبد الال يعاقبا وبن المخالفبة إذا كانبأ نتيجبة لغلطبة متولبد  وبن شقبديم            

  أو ونيقببة بهبببا شصببريحات دالطبببة أو وقبب  شقبببديمها وببن طريبببق       رسببم والد  أو دفتببر أو شبببهاد  
 الغيرال.

2

إن احترام القانون يتوقف ولى العلم بد، لهذا ومبدت وبدد مبن التشبريعات المقارنبة إلبى       

الال يع ر أحد  اللا للقان ن الاناة إقرار قاود  ال
 2ب

. 

وال فبي   1913ه القاود  في المجلة الجزائيبة لسبنة   لكن المشرم  التونسي لم يقر مث   ذ 
أي قانون جزائي وا، تور، و بو مبا ذ با إليبد المشبر  المصبري أي با  إذ لبم يقبر مثب   بذه            
القاود  وم  ذل  شعتبر  بذه القاوبد  مبن األببو  العامبة فبي  بذين القبانونين دون الحاجبة إلبى           

وجود نص بري، يقر ا
 3ب

. 
ق بية شتعلبق بشبي  ببدون رببيد، وجباص فبي        ا التونسية في و و ما قررشد محكمة النعقي

القرار: الإن ودم التنصيص ولى أجب  التسبوية بالتنبيبد المحبرر مبن العبد  المنفبذ ال ضبرر فيبد          
للمبببتهم ذلببب  أن  بببذا األجببب  محبببدد بالقبببانون والقاوبببد  العامبببة أنبببد ال يعبببذر الجا ببب  بجهلبببد          

للقانونال
 4ب

. 
ال العلم بالقانون ممبا يبؤدي بال برور  إلبى اوتببار      وشقوم  ذه القاود  ولى قرينة افتر

وبدم جبوا  االوتبذار بالجهب  بالقبانون لإلفبالت مببن أحكامبد       
 5ب

فهبذه القاوبد  شعبد بمثاببة قرينببة      ،
إنببات، أوجبتهببا ضببرور  شطبيببق القبانون ولببى نحببو وببام، فبافترال العلببم بالقببانون يقببوم ولببى         

جع  الوض  الغالا قاود  وامبة 
 6ب

د  المشبتركة ال يجبو  أن يتوقبف ولبى إراد  أو     . فنفباد اإلرا 

إ ما  األفراد
 7ب

. 

ويذ ا الببعض إلبى أن القاوبد  فبي أببلها الرومباني      
 8ب

nemojus ignorare censitur  ال

                                                                 
شنص ولى أند الينتفي  1961موحد بسوريا ومصر  لسنة من مشرو  قانون العقوبات ال 51  لقد كانأ الماد  1

القصد الجنائي في الجريمة إذا وق  الفع  المكون لها بناص ولى دلط في واقعة شعد ركنا  من أركانها. ولما  أن 
 ذل  ال يمن  من وقاب الفاو  ولى ما يتخلف ون فعلد من جريمة دير ومدية أو أية جريمة أورىال.

ع ال يمكن ألحد أن   1ق.  وشنص  ذه الماد  ولى ما يلي: ال 222  السوري في الماد   و و ما كرسد المشر2
مبن قببانون   223 مباد  ال ، ونجبده أي ببا فبي  ال.…يحبتج بجهلبد القبانون الجزائبي أو شاويلببد إيباه شباويال  مغلوطبا        

 بذا القبانون وبذراال     من قانون العقوبات اإلماراشي: الال يعتببر الجهب  باحكبام    42العقوبات اللبناني ، و الماد  
ائي زمن القانون الج 5والفص   ال يعد الجه  بالقانون وذرا الق   قطري: ال 34ق ) كويتي و الماد  42الماد  و

 أنظر ما جاص سابقا شحأ ونوان العلم بعدم المشرووية. اإليطالي.
 .235: مرج  سابق. ،رمو  عبيد  3
 . بدير منشور 5/10/1995بتاريي  48445  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
: دروس مرقونة في القانون المدني لطلبة السنة األولى حقوق، كلية الحقبوق  مقند الع    هاشم  راج  : 5

 وما بعد ا. 32، ،1991ع  90والعلوم السياسية في شونس العام الدراسي 
 .393: القسم العام، لبناني، مرج  سابق. ،مقن   نايب حسو   6
 .93، بند77. ،3ووة الجنائية، مجلد: الموسجود  عبد النلك  7
  يرج  البعض  ذه القاود  شاريخيا  إلى القانون الروماني حي  بدأت م  شدوين القانون ولى اننتي وشبر   8

ق.م. بقبانون األلبواح اإلننبي وشبر .      450لوحة ووضعها في ساحة وامة ليطل  وليها العموم وذل  في سنة 
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شعنببي ولببى اإلطببالق أن ولببم الجميبب  بالقواوببد القانونيببة أبببب، مفروضببا  فببيهم، ألن ذلبب  يعببد         
قببا  بببان جهلهببم أبببب، ديببر مفببرول فببيهم     شرجمببة ديببر بببحيحة للقاوببد ، ببب  الصببحي، أن ي   

و نبباك فببرق كبيببر بببين المعنيببين     
 1ب

فاألوببذ بببالرأي األو  يعنببي القببو  بقرينببة قاطعببة ال شقببب         

يفبت، المجبا  لمبن     فيؤدي إلى قيام قرينة بسيطة ولبى العلبم ممبا    العكس أما األوذ بالرأي الثاني
ئببي أن يثببأ حسببن نيتبد وبالتببالي    يبتمكن فعببال  مبن إنبببات وقووبد فببي حالبة جهبب  بالقبانون الجزا       

شنعدم المسؤولية انعداما  شاما 
 2ب

. 
ولكن    يمكن أن يتمس  الشخص بجهلد أو دلطد في القبانون ليتفصبى مبن المسبؤولية     

 الجزائية النعدام القصد الجزائي لديد 
إجابببة ولببى  ببذا التسبباؤ  يميببز الفقببد وبباد  بببين الجهبب  أو الغلببط فببي القببانون الجزائببي       

أو الغلببط فبي ديببر القبانون الجزائببي، معتببرين أن األو  ال قيمببة لبد بينمببا ينفبي الثبباني          والجهب  
 القصد الجزائي.

 أوالً: الال  والغل     بان ن غي  جناة :

كرسببأ وببدد مببن التشببريعات التفرقببة بببين العلببم بالقببانون الجزائببي والعلببم بغيببره مببن           
شقب  إنبات العكس، بينمبا الثباني فيقبوم ولبى      القوانين معتبر  أن األو  يقوم ولى قرينة قاطعة ال

لبنباني التببي   223المباد    ببراحة د تقرينبة بسبيطة قابلبة للبدحض بانبببات العكبس و بو مبا كرسبب        
الجهب  أو الغلببط الواقب  ولبى شبريعة مدنيبة أو إداريبة يتوقببف         ...جباص فبي الفقبر  الثانيبة منهبا: ال     

وليها فرل العقوبةال 
 3ب

 . 
لم شت من نصا  بريحا  ولبى  بذه التفرقبة فبان الفقبد والق باص قبد        وبالنسبة للقوانين التي 

ماال إلى األوذ بها سواص في فرنسا
 4ب

أو في مصر
 5ب

أو في سوريا
 6ب

. 

و يجا االنتباه البى ان بعبض القبوانين العقابيبة العربيبة شسبتخدم ببيغتين مختلفتبين ونبد          
 شنظيمها مسالة الجه  بالقانون و ما:

.ن وذراال يعتبر جه  القانو -
 7ب

 

. ذا القانون وذرا ال يعتبر الجه  باحكام -
 8ب

 
فالصيغة األولى وامة و شحو  دون إمكانية ادوباص الجهب  بوجبود أي قبانون، أمبا الثانيبة       

 فهي شحصر نطاق شطبيقها ولى مواد قانون العقوبات دون سواه.

ال يقببب   مببن قببانون العقوبببات البحرينبي فقببد نصببأ بببراحة ولببى أنبد:ال      29مبباد  أمبا ال 
 االحتجا) بجه  أحكام  ذا القانون .  

                                                                                                                                                                     
 وما بعد ا، والمراج  التي ذكر ا. 405، مرج  سابق ، مقند  ك  مقن راج  في شفصي  ذل  : 

 .409: المرج  السابق، ،مقن  مقن    ك  مذكور لدى :  .Girard, Droit Romain. P.27  انظر: 1
2) Radulesco (jean), De l'influence de l'erreur sur la Résponsabilité pénale. 
thèse Paris 1923. P.48. 

 .ائي اإليطاليجزمن القانون ال 47  الفصأنظر كذل    3
Garçon ب4 , op.cit ., art .1. n°94. Donnedieu de vabres, n°139. 

، 143، مرجبب  سببابق، ، مقنة   نايةةب حسةةو   ، 375، ،1949، مبببادئ القببانون الجنببائي  علة  راشةةد   5
 .520، مرج  سابق، ، ي   لوالرم
 الرابعبة،  ئبي ، المكتببة القانونيبة، دمشبق، الطبعبة     : شرح قانون العقوبات السبوري، بجزا أ يب إ تانب ل   6

الجه  أو  …شنص ولى أند اليعد مانعا  للعقاب 222، الذي يعتبر أن الفقر  الثانية من الماد  368. ،1، )1997
ال مب  أن نبص المباد  المبذكور فبي      …الغلط الواق  ولى شريعة مدنية أو إدارية يتوقف وليها فرل العقوببة 

 كرسالمشر  السوري الذي نق  ون قانون العقوبات اللبناني لم يف وي مث   ذه القاود  !المرج  نفسد ال يحت
وإنما اكتفى باالشار  إلى الجه  بشريعة جديد  وجه  االجنبي الذي دو  البالد  222مث   ذه القاود  في الماد  

  منذ نالنة أيام.
 قطري. 34 –أردني  85  أنظر المواد من قوانين العقوبات: 7
مبن قبانون المعبامالت     29إماراشي . لكن أحكام الماد   42 – وماني 80   أنظر المواد من قوانين العقوبات:8

 المدنية االمارشي شنص بدور ا ولى أن:ال الجه  باألحكام الشروية ليس وذرا ال.
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قبانون توبر متبى كانبأ منصببة ولبى أمبر يعبد          وم  ذل  يعتبد بالجهب  بقاوبد  مقبرر  فبي     
 . الونصرا في الجريمة

وشرجبب   ببذه التفرقببة إلببى أن وببددا  مببن الجببرائم ال شكتمبب  لهببا أركانهببا إال إذا شببوافرت        
عبين و بذا التكييبف يعتمبد ولبى قاوبد  قانونيببة       بعبض الوقبائ  التبي يقبوم وليهبا شكييبف قببانوني م      

ديببر جزائيببة. ولببى أنببد يلببزم إال شكببون شلبب  القاوببد  ديببر الجزائيببة قببد بببارت برمتهببا قاوببد           

جزائية
 1ب

  . 

فعندما يحي  شبق التجبريم إلبى نصبو، أوبرى ديبر جزائيبة ال يمكبن القبو  إن القاوبد            
أن شفقببد القاوببد  ديببر الجزائيببة   ديببر الجزائيببة شصببب، قاوببد  جزائيببة ألنببد مببن الصببعا شصببور     

ذاشيتها لتصب، قاود  جزائية وبالتالي شفقد وظيفتهبا التنظيميبة والتبي شرشبا أببال  جبزاصات ديبر        
جزائية
 2ب

. 

ويترشبا ولبى ذلب  أنبد يجبو  االوتبذار بجهب   بذه القواوبد أو الغلبط فبي شفسبير ا ألنهببا             

للقواوبد الجزائيبة ذاشهبا    قواوبد قانونيبة ديبر جزائيبة، وذلب  ولبى وببالف األمبر بالنسببة        
 3ب

. لكببن 
مجبببرد احتبببواص التشبببري  بقبببانون أو قبببرار  ولبببى جبببزاصات بجزائيبببة  يكسببببد ببببفة التشبببري       
الجزائبي، وبالتببالي لكببي يصبب، التببذر  بجهب  قببانون إداري أو مببدني يجببا أن ال يشببتم  ولببى       

بهببا  دجبزاصات بجزائيبة  بب  ولبى مجببرد قواوبد شنظيميبة مح بة يمكبن أن ينببتج وبن وبدم التقيب            

بنصو، مستقلةأفعا  يعاقا وليها القانون 
 4ب

.   
فاالوتذار بجه  قانون توبر ديبر قبانون العقوببات ال يقبب  إذا كبان  بذا القبانون مت بمنا           

بذاشد أركان التجريم بوالعقاب ، كما  ي الحا  في ك  القوانين المكملة لقانون العقوبات
 5ب

. 

و لع  قانون الجزاص الكويتي
 6ب

دقبة فبي شعبيبره وبن  بذه الوضبعية واسبتخدم        كبان أكثبر    
ال يعبد الجهب  ببالنص المنشب  للجريمبة ، وال       بيغة أكثر شمولية مبن بقيبة التشبريعات و  بي:ال    

التفسبير الخباط  لهبذا البنص ، مانعبا مببن شبوافر القصبد الجنبائي ، اال اذ ق بى القبانون بخببالف            
ولبى الجبرائم البوارد  فبي قبانون       فعبار  الالنص المنش  للجريمةال شسم، بتطبيبق القاوبد    .الذل 

 العقوبات و شل  الم منة في النصو، الخابة.
ولقببد أكببدت محكمببة الببنقض المصببرية فببي وببد  قببرارات ولببى أنببد الال يعتببد باالوتببذار         
بجهب  أحكبام ششبري  مكمبب  ألحكبام قبانون العقوبببات بمبا ورد فيبد مببن جبرائم ووقوببات مقببرر             

لهاال
 7ب

  . 

الجزائببي والقببوانين العقابيببة المكملببة لببد يفتببرل فببي حببق       الفاألببب  أن العلببم بالقببانون 
الكافبة فبال يقبب  البدف  بالجهب  أو الغلبط فيبد كذريعبة لنفبي القصبد الجزائبي ومبن نبم فبان الحكبم                
المطعون فيد إذا ق ى ببراص  المتهم ولى أساس أن بيعد السبلعة بباكثر مبن السبعر المقبرر لهبا       

بسبعر ا يكبون قبد أوطبا ببحي، القبانون وذلب          كان ون ف و  ألند ليس بصباحبها ووبن جهب    
يعتببر ششبريعا  مكمببال  ألحكبام قبانون العقوبببات بمبا ورد فيببد        1950لسببنة  163أن القبانون رقبم   

                                                                 
، 1988، القا ر  : الحماية الجنائية لالدوار العام في شركات المسا مة، دار النه ة العربيةغوال مقند غوال  1

 .82ع  81،
 .82ع  81: المرج  السابق. ،غوال مقند غوال  2
 .294، ،1987: الشرور المفترضة في الجريمة، عبد الع يم م    و ي   3
 .378، مرج  سابق. ،1: القانون الجنائي العام، )الع ج   4
 .238: مرج  سابق. ،رمو  عبيد  5
ومومية الفقر  األولى السابق االشار  اليها اواله فقد نصأ الفقر  من ق   قطري فردم 34  وكذل  الماد  6

ال يعد الجه  بالقانون وذرا .  وال يعد الجه  بالنص المنشىص للجريمة، أو التفسير الخاطىص  الثانية ولى أند:ال
 لد، مانعا  من شوفر القصد الجنائيال.

 .218. ،18ورات المكتا الفني السنة . منش1967ع  2ع  14ق ائية جلسة  36لسنة  1478  طعن رقم 7
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من جرائم ووقوبات مقرر  لها
 1ب

 . 

كما أن الجه  المتهم بالقرارات التي شنظم المواببفات لبيس يعبذر ألن األبب  أن العلبم      

…الين المكملبة لبد يفتبرل فبي حبق الكافبة      بالقانون الجزائي والقبوان 
 2ب

. فالجهب  بالقبانون البذي    
يفرل االلتزام بوضب  بطاقبات األسبعار ولبى السبل  المعروضبة للبيب  أو ببالقرارات الصبادر           

شنفيذا  لد ليس بعذر يسقط المسؤوليةال
 3ب

. 

 من المقرر أن الجه  بالقانون أو العلبط فبى  كما اوتبرت محكمة النقض المصرية أند:ال 

أمبر   فهم نصوبد ال يعدم القصد الجنائى باوتبار أن العلم بالقانون و فهمبد ولبى وجبد الصبحي،    
بيبد أنبد    - مفترل فى الناس كافة ، و إن كان  ذا اإلفتبرال يخبالف الواقب  فبى بعبض األحيبان      
المحكمبة   إفترال شمليد الدواوى العملية لحماية مصبلحة المجمبو  و لبذا قبد جبرى ق باص  بذه       

الكافبة ، و مبن نبم     علم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة لد مفترل فىحبق ولى أن ال

 الفال يقب  الدف  بالجه  أوالغلط فيد كذريعة لنفى القصد الجنائى
(4)

. 

و بو نفبس شوجبد الق باص اللبنباني البذي يعتبببر أنبد ال يجبو  ألحبد التبذر  بالجهب  ليعفببي             

نفسد من المسؤولية.
 5ب

 

 ذا التوجد في أن نصو، القانون الجزائي االقتصبادي بباسبتثناص مبا ورد     وشبر  أ مية
منها في قانون العقوبات أو المجلة الجزائية ، جاصت ولبى شبك  قبوانين واببة، مكملبة لقبانون       
العقوبات، مما يعني أن إفساح المجا  أمام التذر  بجهلها أو الغلط فيها سيؤدي حتما  إلى شعطي  

زائي االقتصادي. وم  ذل  فان محكمة النقض المصرية شعتبر أن الجه  باحكام أحكام القانون الج
وقواود قانون تور دير قانون العقوبات أو الخطا فيها ع كحالة الخطا في أسس القانون اإلداري ع 

يجع  الفع  المرشكا دير تنم
 6ب

 . 

ائبي فبي التشبري     ولكن    يمكن األوذ بالتفرقة بين القانون الجزائي والقانون دير الجز
 التونسي 

مبدني بم.أ.   والبذي جباص     545مبدئيا ، اإلجابة  ي ال وذل  استنادا  إلبى أحكبام الفصب     
فيد الجه  القانون ال يكبون وبذرا  فبي ارشكباب ممنبو ...ال فحسبا  بذا الفصب  ال يمكبن ألحبد أن           

انون نتيجببة قببو   يتمسبب  أمببام القاضببي الجزائببي بجهلببد لقاوببد  مدنيببة إال إذا اسببتحا  العلببم بالقبب     

قا ر  وكذل  الشان إذا شوافرت شرور قاود  الغلط الشائ  يولد الحق
 7ب

. 

وولببى الببردم مببن أن  ببذا الفصبب  يمنبب  االحتجببا) بجهبب  القببانون فانببد ال يحببو  دون           
 إمكانية ادواص الغلط فيد. 

م.أ.   48و 44فالمشبرم  التونسببي نفسببد ردببم شكريسببد لهببذه القاوببد  قببب  فببي الفصببلين      

                                                                 
 .181، المرج  نفسد. ،1967ع 11ع  20ق ائية جلسة  36لسنة  1582  طعن رقم 1
 3020، وطعن جنائي رقم 1116. ،233. القاود  18. مجمووة أحكام النقض السنة 1967ع  11ع  20  نقض 2

 .243. ،53قاود   1ودد  20 ، مجمووة أحكام النقض السنة1969ع  2ع  10ق ائية جلسة  38السنة 
 .937. ،18. مجمووة أحكام النقض السنة 1967ع  10ع  9  نقض 3
 (19859-03-28 بتاريي 460بفحة رقم  36مكتا فنى  53لسنة  7588  الطعن رقم 4
ببادرين فبي    17و قبرار رقبم    14  محكمة االسبتئناف الجزائيبة االسبتثنائية فبي لبنبان الشبمالي قبرار رقبم         5
متعلبق بمكافحبة االحتكبار    ال 73/83. وقد كان األمر يتعلبق بتطبيبق احكبام المرسبوم االشبتراوي       15/1/2001
 .167، مرج  سابق. ،ج ج  ي  ج طعنةالغالص. و
 .1331، .365رقم  7. مجمووة أحكام النقض السنة 1956ع  12ع  25  نقض 6
 .34: مرج  سابق، ،مقند الع    هاشم  7
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  من ببور الغلبط فبي القبانون إذا أدى ذلب  إلبى ويبا فبي إراد  أحبد المتعاقبدين          بور
 1ب

. ممبا  
يعني أن الجه  والغلط ال يستويان  ذا من جهة ومن جهبة أوبرى فبان البدف  ببالغلط فبي قبانون        

 دير جزائي أمر مقبو  مبدئيا . فه   و كذل  بالنسبة للقانون الجزائي   

 انون الجزائي:نانيا : الجه  أو الغلط في الق

لقد رأينا فيما سبق أن وددا  من التشريعات قد رف أ األوذ بقاود  الجه  أو الغلط فبي  
القانون الجزائي، إال أن  ناك بعض التشريعات حاولأ التخفيبف مبن حبد   بذه القاوبد  معتببر        

ة وتوبر  أن الغلط في القانون الجزائي البذي ال يمكبن شفاديبد يحبو  دون قيبام المسبؤولية الجزائيب       

3ع     122وذلب  فبي الفصب      1992 بذه التشبريعات القبانون الجزائبي الفرنسبي لسبنة       
 2ب

والبذي  

شبنببى موقببف الفقببد والق بباص الفرنسببيين السببابقين ولببى بببدور المجلببة الجديببد  واللببذين كانببا             
يعتببران أن الغلبط القهبري الببذي يصبعا دفعبد يحبو  دون قيببام المسبؤولية الجزائيبة ألنبد ينفببي           

زائي لدى الفاو القصد الج
 3ب

 . 

لم يت بمن مثب   بذه القاوبد ، إال أن لجنبة التشبري  فبي         1986وردم أن مشرو  قانون 
مجلس الشيو  الفرنسي أدولأ شعديال  ينص ولبى الغلبط فبي القبانون إذ شببين للجنبة أن الرفبض        
 أوذ الغلط في فهم القانون بالحسبان أمر دير واقعي ودير ببائا ببالنظر إلبى ش باوف وشعقبد     

القوانين والتراشياال
 4ب

. 

ببراحة ولببى أنببد الال    انينصبب و اللبنباني   المشببر  السببوري كبب  مبن  ومب  ذلبب  نجبد أن   
 يمكن ألحد أن يحتج بجهلد القانون الجزائي أو شاويلد إياه شاويال  مغلوطا ال.

:الال يعببد الجهبب  بببالنص المنشبب       ق ) كببويتي  42المبباد   و ببو مببا نصببأ وليببد أي ببا     
سببير الخبباط  لهببذا الببنص ، مانعبا مببن شببوافر القصببد الجنببائي ، اال اذ ق ببى      للجريمبة ، وال التف 

 أن ألحببد وال يمكببن   ال...:ق ) ومبباني فقببر  نانيببة ونصببها     80المبباد   و  القببانون بخببالف ذلبب ال.  
 ال.بصور  مغلوطة إيا ايحتج بجهلد للشريعة الجزائية أو بفهمد 

                                                                 
وما بعد ا حو  الغلط  148. ،1993العقد. دار الوفاص ع شونس،  1امة لاللتزامات : النظرية العمقند النيا  1

في القانون كعيا من ويوب الرضا في الماد  التعاقدية. و في نفس االشجاه نصأ القوانين العربية ولى ذات 
 154مبدني بحرينبي و    86مدني كبويتي و 148مدني مصري و  122مدني سوري و  123القاود  أنظر مثال : 

 مدني أردني.
  وقد اوتبر  ذا الفص  أند ال يكون مسؤوال  جزائيا  الشخص الذي يثبأ أند قام بالفع  معتقدا  شرويتد بسبا 2

 دلط في فهم القانون لم يتمكن من شفاديد. ونصد  و:
Article 122-3:   N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit 
qu'elle n'était  pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.  

 
 : 1992  انظر الغلط في القانون الجنائي الفرنسي قب  بدور مجلة 3

-Couturier(J): L'Erreur de droit invincible en matière pénale. RSC. 1968 page 457. 
- Doucet: Une discussion sur l'erreur de droit RSC. 1962 page 502. 
- Légal . L'évolution de la jurisprudence française en matière d'erreur de droit.  
Revue pénale Suisse 1960. page 314. 
- Philonenko: note sous Paris 29 mars 1950. S. 1951.2.197. 
- Mimin: note sous Crim. 24 Jan. 1936. D.P1936.1.60. Braby: de l'effet justificatif de l'erreur en droit pénal. 
Revue de droit criminel et de criminologie (Belgique) 1976-1977 P.339. 
- Daskalakis (E). Réflexions sur la responsabilité pénale. P. U. F. Paris 1975 (spécialement p. 62 et  s).  

 : 1992وبعد بدور مجلة 
- Pradel (J), Droit pénal comparé. Ed. D 1995. P. 300 et  s. et Pradel (J), Nouveau code, op. Cit., n°45. 
- Desportes (F), Legunehec (F), Erreur sur le droit, J.C.Pén. 2,1994, Art. 121-2. 

 
Cass.Crim. 26/05/1986. n° : 7432-655 – R.S.C(3) 1990 ،p : 493
4 ب  pradel (J), Nouveau code. Ap cit . P. 90 n°. 44   

  في فرنسا و و ما يعني أند من العسير reglemuntsيا ألف الئحة بشرش 400إلى وجود أكثر من  حي  يشير
 .89جدا  ولى المواطن أن يكون ولى ولم بمختلف التشريعات المنشور . ،
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ود نبص التجبريم بب  يشبم      فاالفترال المقرر بحكبم القاوبد  ال يقتصبر ولبى العلبم بوجب      
أي ا  العلم بالتاوي  الصبحي، لبد وشفسبيره ولبى مرمباه الحقيقبي، أي أن الغلبط القبانوني لبيس لبد           

أدنى شانير ولى المسؤولية
 1ب

. ولكن    يجو  للمتهم الدف  بالغلط في فهم القانون إذا كبان  بذا   

 اد سابق طبقد الق اص الغلط راجعا  لمعلومات قدمتها لد اإلدار ، أو مبنيا  ولى اجته

فببان اإلجابببة   ومبباني   80لبنبباني و   223سببوري و  222اوتمببادا  ولببى بببيادة المبباد     
ستكون بنعم ألن النص يرفض البدف  بالتاويب  الخباط  إذا كبان ببدر وبن المبتهم شخصبيا  الأو         

 الأو بفهمد اياهال. شاويلد إياه شاويال  مغلوطا ال

ادر ون المتهم شخصيا ، أما إذا ببدر  بذا   فالنص يرفض القبو  بالتاوي  الخاط  الص 
التاويب  وبن اإلدار  بو ببي المكلفبة بتنفيببذ القبانون  أو الق بباص بو بو المكلببف بفبض النزاوببات         
وشفسير وشطبيق القانون  فان  ذا الغلط الذي وقب  فيبد المبتهم ال ينسبا إلبى وطئبد واببة وأنبد         

بذ  ك  ما في وسعد من وسائ  للعلم بالقانون
 2ب

. 

 ببادر وبن محكمبة الدرجبة الجزائيبة األولبى ببالبترون        يلبنانق ائي جاص في حكم ولقد 
أند اليتبين مبن االطبال  ولبى شعباليم النياببة العامبة التمييزيبة أنهبا اوتببرت ااالت ديبر ممنووبة            
كما أن الدوائر الرسمية سمحأ باسبتيراد ا، و بذه األومبا  جميعبا  ولقبأ لبدى الفاوب  اوتقبادا          

لببد مشبرو ، وأن ااالت ديببر ممنووبة قانونبا ، لببذا أقبدم ولببى اقتنائهبا وششببغيلها        راسبخا  ببان وم  
وابة وأن مراج  قانونية وإداريبة مسبؤولة أجبا ت  بذا العمب  فكيبف بالنسببة إليبد و بو رجب            
وبادي ديبر متمبرس فبي شفسبير القبوانين و بذا مبا يبد  ولبى حسبن نيتبد وولبى وبدم شبوافر النيبة                 

اإلجرامية لديدال
 3ب

. 

حكمببة الببنقض المصببرية فانهببا شعتبببر الأن مببا يثيببره الطبباونون مببن جهلهببم بببنظم          أمببا م
االسبتيراد  ببو دفبب  ولببى فببرل بببحتد ديببر منببتج، لمببا  ببو مقببرر مببن أن الجهبب  بالقببانون أو        
الغلط في فهم نصوببد ال يعبدم القصبد الجزائبي باوتببار أن العلبم بالقبانون وفهمبد ولبى وجهبد           

وإن كببان  ببذا االفتببرال مخالفببا  للواقبب  فببي بعببض      الصببحي، أمببر مفتببرل فببي النبباس كافببة،   
االحيان بيد أند افترال شمليد الدواوي العملية لحماية مصلحة المجمو ، ولذا قبد جبرى ق باص    
 ذه المحكمة ولى أن العلم بالقانون الجزائي أو القبوانين العقابيبة المكملبة لبد مفتبرل فبي حبق        

غلبط فيبد كذريعبة لنفبي القصبد الجزائبيال      الكافة، ومن نم فال يقب  الدف  بالجهب  أو ال 
 4ب

. كمبا الال  

يسوأ الدف  بالجه  بما أدوب  ولبى القبانون مبن شعبدي  إذ أن ذلب  ممبا يعبده القبانون داوبال  فبي            

ولم الجمي ال
 5ب

. 

وفي ذات االشجاه سارت محكمة النقض االردنية حبين اوتببرت ان: الادوباص المبتهم بانبد       
نون  ال يبرد ولبى الحكبم ألنبد ال يجبو  االحتجبا) بالجهب         بدوي و يسكن الصحراص و يجهب  القبا  

بالقانون الذي يطبق ولى البدو و الح ر سواسيةال.
 6ب

 

أما المشرم   التونسي ومحكمبة التعقيبا فانهمبا لبم يتخبذا موقفبا  ببريحا  ال ببالرفض وال         
 بالقبو  فما  و الح  الذي يمكن اوتماده 

                                                                 
 .150. ،1968ع  1967: دروس في القانون الجزائي العام، محاضرات، جامعة حلا صا و ال يقاو   1
 .393. ،1984لنه ة العربية، بيروت : شرح قانون العقوبات اللبناني، دار امقن   نايب حسو   2
 .141. ،1971. النشر  الق ائية اللبنانية 15/1/1971  قرار بادر في 3
 .478ع  460. ،36. مجمووة المكتا الفني لسنة 1985ع  3ع  28ق ائية جلسة  53لسنة  7588  الطعن رقم 4
 .340. ،10الفني السنة . مجمووة المكتا1959ع  2ع  23ق ائية، جلسة  29لسنة  192  طعن رقم 5
 1934. ،1976مجلة نقابة المحامين األردنية لسنة  79/76  شمييز جزاص رقم 6
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ذ با الفقبد فبي فرنسبا وفبي مصبر      
 1ب

اب نبص ببري، إلبى اوتببار أن النشببر     فبي ظب  ديب   
بالجريببد  الرسببمية يترشببا ونببد وببدم جببوا  االوتببذار بجهبب  القببانون فنشببر القببانون يعببد قرينببة         
إنببات ولببى ولبم الجميبب  بببد و بي قرينببة ال شقبب  إنبببات العكببس، حتبى ولببو لبم يت ببمن القببانون           

الجزائبي نصبا  ولبى  بذه القرينبة     
 2ب

القبانون ال يقبب  البدف     . وبعبد م بي الميعباد المقبرر للعمب  ب     

بالجه  بد، كما ال يقب  بالتالي الدف  بالغلط فيد
 3ب

. 

 545و ذا الح  وق  اوتمباده فبي التشبري  التونسبي وبار) األحكبام الجزائيبة. فالفصب          
م.أ.  اوتبببر أن الجهبب  بالقببانون ال يعتببببر وببذرا  .. الوذلبب  بعببد نشبببره وم ببي المببد  المعينبببة          

 ص  يربط بين العلم والنشر.إلجراص العم  بدال فهذا الف

حكمببا  جناحيببا    11/04/1963كمببا أن محكمببة االسببتئناف فببي شببونس أبببدرت بتبباريي      
يتعلببق بنشببر اإلوالنببات فببي الرائببد الرسببمي جبباص فيببد الوحيبب  أن المببتهم        30193شحببأ وببدد  

اوترف بتقليد شل  العالمة م  ولمبد بوجود با.. ويبزوم مب   بذا جهب  شسبجيلها قانونبا  .. وحيب           
ن مببا شعلبب  بببد المببتهم ديببر بببحي، .. فهببو محمببو  ولببى العلببم بهببا باوالنهببا رسببميا  بالرائببد          أ

 الرسمي التونسي وبعد ذل  النشر ال يكون الجه  وذراال.

إال أن القبو  بكبون النشبر قرينبة ولبى العلببم يترشبا وليبد أن القبانون يعبد سباريا  ومطبقببا             

ولى ك  فرد بعد مبرور المبد  القانونيبة لنشبره    
 4ب

، ولبم يعبد مبن المهبم بعبد ذلب  أن يثببأ شبوافر         
العلم الفعلي للفرد ببذل  القبانون أم جهلبد ببد، وبالتبالي أببب، مبن ديبر المقببو  اوتبذاره بجهب             

القانون الجزائي
 5ب

 فالعلم بالقانون  الجزائي  و ولم مفترل.

 بباص ولكبن ال شبيص مببدئيا  يمنب  فقبد الق باص التونسببي مبن أن ينسبج ولبى منبوا  فقبد الق           
وأن يكرس الغلط القهري كصور  مبن ببور امتنبا  المسبؤولية      1992الفرنسي السابق لمجلة 

الجزائية وابة وأن القانون الجزائبي التونسبي ال يحتبوي قاوبد  ببريحة بعبدم جبوا  االوتبذار         
بجه  القانون أو الغلط فيد  ذا من جهة، ومن جهبة أوبرى فبان اشبترار فقبد الق باص والمشبرم         

الحاالت أن شكون الجريمة ناجمة ون ولم يفت، الباب أمام إنببات العكبس أي إنببات    في ودد من 
 ودم العلم أو العلم المغلور وابة إذا كان الدف  منطقيا  ومقنعا  للقاضي.  

قبلأ فيد  22/09/1976أبدرت قرارا  في التونسية م  اإلشار  إلى أن محكمة التعقيا 
ألمر يتعلق بجريمة افتعا  واسبتعما  شبهاد  إداريبة ولبى     الدف  بالجه  في القانون، حي  كان ا

                                                                 
   انظر في الفقد الفرنسي : 1

Garçon , op.cit ., art1. n°90. Garraud, op.cit ., T .1 n°307. P.693. Roux, op.cit ., T .1. P.181. 
 وفي فقد الق اص الفرنسي:  

Cass. Crim. 24/2/1820. S.20. 7. 287. 
Cass. Crim. 1/3/1903. S.1903. 1. 525. 
Cass. Crim. 31/10/1930. G.P.1930, 2673. 
Cass. Crim. 24/1/1936. D.63.7.50. 
وفي الفقد والق اص المصري المراج  والقبرارات المبذكور  سبابقا. باالضبافة إلبى مبا أقرشبد محكمبة البنقض          

تجزئة أن يدف  بجهلد بقرار بادر ون و ير التموين متى كان  ذا القرار المصرية من أند الال يسوأ لبائ  ال
 .883. ،907، رقم7، مجمووة القواود القانونية، )1949ع  3ع  10قد نشر في الجريد  الرسميةال نقض 

Garçon ب2 , op.cit ., art . 1. n°85. 
وتبذار  بجهب  القببانون   . و نبباك مبن يعتببر أن قاوبد  وببدم جبوا  اال     235: مرجب  سبابق. ،  رمو  عبيةد   3

الجنائي، منطقية إللزامية القواود التجريمية المنصو، وليها بالماد  األولى من قانون العقوبات المصري. 
 .251: مرج  سابق. ،مقند م م ن  امةانظر في ذل : 

المدرجة بد   والمد  القانونية لسريان القانون بعد نشره في شونس  ي ومسة أيام بعد إيدا  الرائد الرسمي 4
بمقر والية شونس العابمة. وال يعد في حساب األج  يوم اإليدا ، ويمكن أن شت بمن  بذه النصبو، إذنبا      

مؤر   1993لسنة  64من القانون ودد  2بريحا  بتنفيذ ا حاال  أو في أج  يتجاو  المهلة المذكور . بالفص  
 التونسية وبنفاد ا .   يتعلق بنشر النصو، بالرائد الرسمي للجمهورية5/7/1993في 

 429: مرج  سابق، ،مقند  ك  مقن    5
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م.) واستندت محكمة التعقيا في شاييد ا لما ذ بأ إليد محاكم األب  ونبد   193معنى الفص  
قبولها للجه  كمان  مسؤولية إلى شخصية المتهم حي  كان يمتا  بالسذاجة والبساطة إلى درجة 

يحص  معها جهلد
 1ب

. 
التعقيبا التونسبية، مببن األولبى شطبيقبد فبي مباد  القبانون الجزائببي         و بذا التوجبد لمحكمبة    

االقتصادي ألن جرائمد شختلف اوتالفبا  شامبا  وبن سبائر الجبرائم التبي يسبتطي  فيهبا كب  فبرد أن           
يميبببز ب بببميره وشبببعور الصبببفة المجرمبببة لفعلبببد     
 2ب

، فالنظريبببات الحديثبببة اوتصبببأ الجبببرائم    
نة افترال العلم بالقانون وشطلبأ استظهار ولم االقتصادية بوض  وا، أورجتها فيد ون قري

الجباني بالصببفة ديببر المشببرووة لفعلببد   
 3ب

نظبرا  ألن اشسببا  نطبباق التشببري  االقتصببادي وشنببو      
مصبادره ببين قبوانين وشراشيبا بلبوائ،  ودلببة الطباب  التقنبي وليبد يمنب  ومليبا  مبن معرفبة كبب               

 نصوبد المعقد  مما يستحي  معد افترال العلم بد.
ا أن األسببلوب المسببتخدم فببي النصببو، الجزائيببة االقتصببادية يزيببد افتببرال العلببم      كمبب

بالقانون بعوبة حيب  يلجبا المشبر  إلبى شقنيبة اإلحالبة وواببة فيمبا يتعلبق بالعقباب حيب  نجبد             

                                                                 
كما شجبدر االشبار  إلبى أن     .108، ،1976. النشرية، القسم الجزائي لسنة 713  قرار شعقيبي جزائي ودد 1

المشر  التونسي لم يتعرل بلا المجلة الجزائية أي ا لموضو  القو  القا ر  كسبا من أسباب اإلوفباص  
من م.إ. ، أمما المشر  الفرنسي  283و 282لجزائية والفا لعما جعاص بالمجلعة المدنية بالفصو  من المسؤولية ا

فقر  أوير  من المجلة الجزائية الفرنسية إلى أند ال وجود لجريمة في حالة  3-121فقد شعرل بلا الفص  
قبو  القبا ر  وجبد لهبا مكانبا      القو  القا ر . ووالفا للموقف الذي إشخذه المشر  ضبمن المجلبة الجزائيبة فبان ال    

ضمن التشريعات الجزائية اإلقتصادية وقد إوتبر المشر  بلا  ذه النصو، أن شوفر شرور القو  القا ر  
من مجلة الديوانة أنمد الال يمكن للمراكا أن شلقي  59يف ي إلى إنتفاص المسؤولية الجزائية. فقد جاص بالفص  

قمرقي اللهم إذا ورضأ قو  قا ر ال. ولع  المشر  قد أشار إلى إمكانية مراسيها إالم بالمراسي التي بها بيرو 
من قانون السج  التجباري البذي يبنص ولبى أنم الكب        68الدف  بالقو  القا ر  بطريقة ضمنية بلا الفص  

شخص مطالا بالتسجي  بالسج  التجاري أو بادرا) بيان شكميلي أو شنقي، أو ششطيا ولم يقبم ببذل ، أو لبم    
بدون مبرر شروي للقرار القاضي باشمام اإلجراص الصادر ون القاضي المكلف في ظرف ومسة وشر يمتث  

يوما من التاريي الذي أبب، فيد  ذا القرار نهائيا يعاقا بخطية من مائة إلى ألف دينارال إنم مصطل، الالمبرر 
مام التاجر لإلجراصات التي الشرويال الوارد ضمن  ذا الفص  يمكن فهمد ولى أنمد ك  مان  قا ر حا  دون إش

يفرضها القانون في ااجا  المنصو، وليها ومن بين الموان  التي يمكن أن شطرأ نذكر المبرل أو السبفر   
الذي حا  دون ولم التاجر وكذل  السجن والخدمة الوطنية... فهذه األسبباب يمكبن إوتبار با مبن المببررات      

فقر  نانية  106د الفصو  األورى إلى القو  القا ر  كالفص  الشروية المعفية من المسؤولية. كما أشارت ودي
من مجلة الغابات الذي جاص فيد ما يلي : الشسلم روصة النق  المشار إليها بالفص  السبابق مبن طبرف وبون     
الغابات المحلي وشكون بالحة لشحنة واحد  في وقأ محدد وال  يوم معين.وفي بور  حدون أسباب قا ر  

  في ااجا  المحدد  يجا ولى وون الغابات أو الحرس الوطني أو الشرطة القريا مبن  شق ي بعرقلة النق
المكان أن ينص بروصة النق  ولى من، المد  اإلضافية الال مة م  بيان أسباب  ذا التمديد...ال.كما نصبأ  

  12منها الفص  مجلة الشغ  ولى حالة القو  القا ر  كمان  للمسؤولية الجزائية بلا العديد من الفصو  نذكر 
من  م.ش الذي جاص فيد ما يلي : الال يعتبر العام  مسؤوال ون التعطيا أو ال يا  الناشج ون أمر طارئ أو 

من نفس المجلة الذي ورد فيد ما يلي : اليعتبر شعسفيا الطرد أو اإليقاف ون  21قو  قا ر ...ال وكذل  الفص  
 301أ و-67في بور  القو  القا ر ال، كما أكدت الفصبو    العم  الواقعان قب  التحصي  ولى رأي اللجنة إالم

من نفس المجلة ولى إوتبار حالة القبو  القبا ر  مانعبا مبن موانب  المسبؤولية الجزائية.وقبد قبب  فقبد الق باص           
الفرنسي القو  القا ر  كمان  من موان  المسؤولية في الجرائم اإلقتصادية، فقررت محكمة التعقيا الفرنسية 

س  الب اوة المحجر دوولها مسؤو  جزائيا ون التهريا وال يمكند التحرر من المسؤولية إالم بانبات بانم الما
 أنم ذل  راج  إلى قو  قا ر ال.

« Le détenteur de marchandises dont l’entrée est prohibée est pénalement responsable de la fraude et ne peut être 
exonéré qu’en justifiant d’un fait  précis de force majeur » Css. Crim 15/01/1956. Bull. Crim. N° : 329. 
أمما المحاكم التونسية فيبدو أنمها ال شعتد بالقو  القا ر  في الجرائم اإلقتصادية، ذل  أنمها إشخذت في العديد من 

خص وقائعها في أن شخص شونسي المواض  مواقف سلبية إ اص القو  القا ر  واألمر الطارئ ففي ق ية شتل
مقيم بالخار) شعرل إلى حادن مرور شسبا لد في أضرار بدنية ألزمتد المستشفى، وقد أدى ببد ذلب  إلبى    

أيام  وإنر مغادرشد للمستشفى  3شجاو  المد  القانونية التي منحتها لد إدار  القمارق للجوالن بسيارشد بو ي 
في شاند مح را وأحي  ولى المحكمة من أج  إواللد بالتزاماشد وإشصالد بالقمارق لتسوية وضعيتد، حرر 

شجاه إدار  الديوانة، وردم شمسكد أمام المحكمة بالقو  القا ر  فاند قد ق ي طبقا لطلبات اإلدار ، ولم شفسب،  
ن المجا  حتى لمناقشة القو  القا ر  وقد جاص باحدى حيثيات  ذا القرار ما يلي : الحي  إش ، من  ذه المطاو

أنها كانأ شرمي إلى مناقشة محكمة الموضو  في بحة ما إوتمدشد من العنابر لتبرير ق ائها و و جد  
موضووي داو  في إجتهاد ا المطلق وليس لهذه المحكمة أن شنقض اإلجتهاد إذ أن دور ا يقتصر ولى السهر 

 ، دير منشور.02/12/1996مؤر  في  69064قرار شعقيبي جزائي ودد  ولى شطبيق القانون ال ديرال
 

2 ب  Merle et Vitu , op.cit ., n°. 436. 
 .283: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   3
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التجبريم فببي نبص وشقبب  اإلحالبة بالنسبببة للعقباب إلببى نبص توببر وأحيانبا  فببان شلب  اإلحالببة ديببر            
طرف أشخا، دير مختصين محدد  ويصعا شحديد ا من

 1ب
. 

 ذا باإلضبافة إلبى أن معظبم التشبريعات االقتصبادية، ال شتنباو  أوضباوا  وامبة يفتبرل          
في المواطن العادي معرفتها، وإنما شق  ولى نواح محدود  جدا  من األوما  والتعام ، وشجبرم  

كبن لهببا  أفعباال  بي فبي األبب  ديبر ممنووبة وال محرمببة، باضبفاص ببفة جرميبة مصبطنعة لبم ش           
لبوال الببنص التشببريعي، ممببا يجعبب  االحتفبباظ بالصببفة العامببة والمطلقببة للمبببدأ احتفاظببا  بسببلطة       
طاديببببة شتعببببارل مبببب  شطببببور الحيببببا  االجتماويببببة، وبعقبببببة قببببد ش ببببر المصببببال، الفرديببببة           

والمشتركة
 2ب

. 
وأمام  ذه الخصوبيات التي يمتا  بها القانون الجزائبي االقتصبادي والمتمثلبة واببة      
م احتبرام مببدأ الشبروية فبان قببو  افتبرال العلبم بالقبانون بقرينبة قاطعبة ال شقبب  إنببات             في وبد 

العكبس أمببر ديببر مستسبباأ و ببو مخببالف كبذل  لمبببادئ العدالببة وال يتناسببا والغايببة األساسببية        
للعقوببة مببن كونهببا شرمببي إلبى الببرد  الخببا، إذ أن الشببخص المسبلط وليببد العقبباب لببم يوجببد         

ة القانون طالما أند يجهب  وجبوده أو وقب  فبي دلبط فيبد. ألجب   بذا فبان          إرادشد ون ووي لمخالف
قبو  الغلط في القانون أمر أبب، يتناسبا واالشجا بات الحديثبة للسياسبة الجزائيبة ممبا يقت بي        
وأن نقر قاود  افترال العلم بالقانون ولكن بموجا قرينبة بسبيطة قابلبة إلنببات العكبس ببالغلط       

أي الذي لم يكبن فبي اسبتطاوة الجباني شفبادي الوقبو  فيبد حيب  أنبد          القهري الذي يستحي  دفعد 
بذ  القدر من العناية والحذر الذي يبذلد الشخص العادي أو المتوسط
 3ب

. 
ومببن وببال  مببا شقببدم يت بب، أن الخطببا القصببدي يخ بب  مبببدئيا  لألحكببام التقليديببة لكببن         

اإل مبا  ربمبا يكبون راجعبا       إوراجد ون شل  األحكام وابة بالنسبة الفتراضد أو استنتاجد مبن 
 إلى محدودية الحاالت التي أسس فيها المشرم  المسؤولية ولى الخطا دير القصدي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
: الجريمببة الشببكلية واوببتالس األمببوا  العموميببة،     مقنةةد رضةةا األجلةة ر     انظببر اإلحالببة فببي العقبباب:    1

 .260ع  259، ،1988-87محاضرات الجمعية التونسية للقانون الجنائي لسنة 
 .347ع  346. ،3: الموسووة الجزائية، مرج  سابق. مجلدغب   يد الن  2

3 ب  Legros , l'élement moral dans les infranctions. 1952. P.53. 
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 املبحث الثاني 

اجلزائية يف القانون  املسؤوليةأساس اخلطأ غري القصدي 

 االقتصادي

 ـ تنليد:

الجبرائم ديبر القصبدية   إن الخطا دير القصبدي  بو جبو ر المسبؤولية الجزائيبة وبن       
 1ب

، 
ف ا للشعةة  الةة   يقةة  إرت ا ةةا  أو      عةةدل التوبة ال بانببد الMerle et Vituال اهيعرفب و ا النةـة  الوتاةةـة

عدل التيقا ما إم انية وب علا وذلك نتياة عدل إتراذ اإلحتياطةا  الا مةة لنوة  حةدونلا أو     

التشا يلةةا 
 2ب

ذر التببي يفرضبببها  الإوبببال  الجبباني ونبببد شصببرفد بواجببببات الحيطببة والحببب      أو  ببو ، 
 ببي شصبرفد إلبى إحبدان النتيجبة اإلجراميبة، فببي       فالقبانون، ووبدم حيلولتبد شبعبا لبذل  دون أن ي     

حين كان ذل  في إستطاوتد وكان واجبا وليدال
 3ب

. 

سبتعرل التطبور العلمبي والتقبدم     يقب  ا ونبدما   دوشبر  أ مية الخطا دير القصدي في أنب 
راوات في جمي  مجاالت الحيبا  البشبرية نسبتطي     التكنولوجي في العصر الحدي  وشزايد االوت

 أن نتلمس بسهولة ويسر مدى المخاطر التي شبر  في  ذه الميادين المختلفة.

فبببالجرائم ديبببر المقصبببود ، أبببببحأ فبببي وقتنبببا الحاضبببر، متعبببدد  الصبببور، متنووبببة       
ة ظبروف  الحاالت، كثير  الحدون، و ي توذ  في اال دياد والتفاقم والت خم، لترافقهبا مب  كافب   

ومرافق الحيا  اإلنسانية، لدرجة بَ، معها القو  أنها قد شتجباو ، فبي مجباالت معينبة، مسبتوى      

الجرائم المقصود ، م  ما شحملد من ضرر ووطر ولى الحقوق والحريات واألموا 
 4ب

. 

فببالجرائم ديببر القصببدية شمثبب  اليببوم أ ميببة كبيببر  فببي وببالم انتشببر فيببد اسببتعما  االببة         
ركة انتشارا   بائال  فشبك  مصبدرا ألوطبار دائمبة شهبدد اإلنسبان فبي حياشبد وكيانبد           والقوى المتح

بصبور  أوسب  وأضببخم مبن شلبب  األوطبار الناشجبة وببن الجبرائم القصببدية        
 5ب

. فالعبالم المعابببر  
البذي يغلبا وليبد الطباب  الصبناوي واالبي يشببكو مبن سبوص التصبرف فبي اسبتعما  االبة وفببي              

باالكتفباص بالخطبا ديبر القصبدي      ا نباد و بو مبا أدى إلبى الم   نبي  ممارسة النشبار الصبناوي والمه  

كقاود  وامة في شكوين الجرائم االقتصادية
 6ب

. 

مببن  ببذه الصببور  السببريعة لمخبباطر العصببر الحببدي  شبببدو واضببحة ومجسببمة أ ميببة          
إال أند وببالرجو  إلبى القواوبد العامبة للقبانون الجزائبي نجبد نالنبة         ، دراسة الخطا دير القصدي

  :ا في التعام  م  الخطا دير القصديأسالي

                                                                 
 139، ،1977: النظرية العامة للخطا دير العمدي. دار النه ة العربية، القا ر .    ية عبد الستار  1

2) Merle (R) et Vitu (A) , op. cit . p : 730.    
 .637: مرج  سابق، ، مقن   نايب حسو   3
 .213. ،3: الموسووة الجزائية، مرج  سابق، مجلد  يد النغب   4
 .617ع مرج  سابق، ، 1: القانون الجنائي العام. ).مصطشى الع ج   5
 .153، مرج  سابق. ،عبد ال مو  ملد   6
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األو  يعتبببر أن الجببرائم ديببر القصببدية شتخببذ ببببغة اسببتثنائية   
 1ب

، و ببو مببا اوتمببده كبب    
 :من

يعتبببر أن ال وقبباب ولببى الجريمببة إال إذا ارشكبببأ قصببدا     الببذي م.) شونسببية  37الفصبب  

ودا ما استثناه القانون
 2ب

. 

ن الجناية إال ومدية ، أمبا الجنحبة فقبد شكبون     ال شكو ق   بحريني:ال– 14 –ماد  وكذل  ال
   . الذل  براحة دير ومدية إذا نص القانون ولى

ق ) كبويتي ولبى أنبد : الاذا لبم يقبض القبانون ببراحة بالعقباب          40و شبنص المباد  رقبم    
ولى الفع  لمجرد اقتراند بالخطا دير العمدي ، فبال وقباب وليبد اال اذا شبوافر القصبد الجزائبي       

 .لدى مرشكبدال

يتكببون الببركن المعنببوي    ق   قطببري و نصببها:ال    32المبباد   وفببي ذات االشجبباه جبباصت    
ويسا  الجاني ون الجريمة سبواص ارشكبهبا ومبدا  أم وطبا، مبا لبم        ..للجريمة من العمد أو الخطا.

 .اليشترر القانون شوفر العمد براحة

أن شكبون قصبدية  حسا  ذه التشبريعات  فاألب  في الجريمة 
 3ب

و الخطبا  ، واالسبتثناص  ب  

 دير القصدي والبد لتجريمد من نص بري، بمناسبة ك  جريمة ولى حد
 4ب

.   

المشبر  السبوري   كب  مبن   أما األسلوب الثاني، فنجده لدى
 5ب

و اللبنباني  
 6ب

واألردنبي  
 7ب

 
 ب  أن جميب  األفعبا  التبي ينطببق وليهبا        والبم يحبدد   مالخطا دير القصدي. ولكنه واورف نالذي

معاقبا ونهببا أم أنبد ال يعاقبا ولببى الخطبا إال إذا وجببد نبص بببري،         شعريبف الخطبا مجرممببة و  
 ثالن المبذكور  ن العقوببات الب  ينوايمكن القو  من وبال  األسبلوب البذي ببيغأ ببد نصبو، قب       

أن الخطا دير المقصود ال وقاب وليد إال بنص بري،
 8ب

. 

                                                                 
مبن قبانون العقوببات     40التشري  : الفصب   ع في   1  راج  حو  الطبيعة االستثنائية للخطا دير القصدي : 1

ع  121من القانون الليبي، والفص   62من القانون الجنائي المغربي، والماد   133، والماد  1960الكويتي لسنة 
الذي وول الفقر   13/5/1996ع المؤر  في  393ع  96الفرنسية حسبما نق، بالقانون ودد  1992ع من مجلة  3

صصأ األولى للتعريض للخطر والثانية لبيان بور الخطا دير القصدي م  إبقاص الفقر  الثانية مند بفقرشين و
، مصطشى الع ج ع في الفقد: ..  2األولى ولى حالها و ي المتعلقة باند ال جناية وال جنحة بدون نية ارشكابها. 

مقنة   نايةب   . و215، مرج  سابق، ،م م ن  امة. و621مرج  سابق، ، 1القانون الجنائي العام، ).
، مرج  سابق. جاة ن و ، و382، مرج  سابق، ،السعيد مصطشى السعيدو 13، مرج  سابق. ،حسو 
 . وانظر كذل  : 224،

- De Aswa, La nation de culpabilitéen droit comparé R.I.E.D.C, 1954. n°1. P.5. Merle (R),et Vitu (A), op.cit ., P 
سية يمكن أن نشير إلى نالنة فصو  إشار  براحة إلى الخطا دير القصدي   وضمن المجلة الجزائية التون2

بالحريبق ديبر    309بالجرح ولى وجد الخطا ، والفص   225بالقت  دير العمد ، والفص   217 ي: الفص  
 القصدي .

عاقبا  و نصبها:ال الجنايبات و الجبن، ال ي    133  و  و ما نجده أي ا في القانون الجنائي المغربي فبي المباد    3
وليها إال إذا ارشكبأ ومدا، إال أن الجن، التي شرشكا وطا يعاقا وليها بصفة استثنائية في الحاالت الخابة 

 ق   ليبي. 62التي ينص وليها القانونال. و في ذات التوجد الماد  
. 1995، األحكبام العامبة للنظبام الجزائبي. جامعبة الملب  سبعود. الريببال        عبةد الشتةاح مصةطشى الصةيش       4

،314. 
 ق.  190و 189  في المادشين 5
 ق.  189و 188  في المادشين 6
 ق   64  في الماد  7
ق.  سبوري حبددت ببور الخطبا ديبر القصبدي: اليكبون الخطبا إذا نجبم الفعب  ال بار وبن              189  فالماد  8

بر الخطا دير فتت من بيانا  بعنا 190اإل ما  أو قلة االحترا  و ودم مراوا  الشرائ  واألنظمةال أما الماد  
القصدي: الشكون الجريمة دير مقصود  سواص لم يتوق  الفاو  نتيجة فعلد أو ودم فعلد المخطئين وكبان فبي   
استطاوتد أو من واجبد أن يتوقعها وسواص شوقعها فحسا أن بامكاند اجتنابهاال. و الحاالت التبي واقبا فيهبا    

والخابة  592و 590و 573و 555و 554فالمواد المشر  السوري مثال ولى الخطا دير القصدي ليسأ قليلة، 
بجرائم القت  واإليذاص والحريق وشعطي  ااالت أو إشارات من  طوارئ األوما  الصناوية واإلضرار بصحة 

 416اإلنسان والحيوان، شستعم  وبارات اإل ما  وقلة االحتبرا  ووبدم مراوبا  الشبرائ  واألنظمبة. والمباد        
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المببدأ  ال أووضب    إذ اوتمبد ا دواجيبة   بو مثلد اللبناني و األردنبي    فالمشر  السوري  
األساسبي للخطببا بديبر القصببدي  فبي ببباب األحكبام العامببة، لجهبة شعريببف  بذا الخطببا وشحديببد          

تبرك الحباالت   ب نبم قبام نانيبا   مفهومد وبوره وأشكالد، ولى ذات مستوى القصد الجزائبي نفسبد.   
التبي شتبولى شعيبين الصبور المتطلببة       ،الخابة للمواد الوارد  في باب الجرائم بالقسبم الخبا،   

مبببدا ا ونطببباق العمببب  بهبببا، حسبببا طبيعبببة كببب  جريمبببة وما يتهبببا وم بببمون وناببببر ا       فببي 
وشروطها وقيود ا
 1ب

. 
بينما نجد أن المشر  المصبري اشبب  أسبلوبا  نالثبا  فبي التعامب  مب  الخطبا ديبر القصبدي           
فلم يعرفبد ولبم يببين نطاقبد، إذ أنبد لبم ي بمن القسبم العبام نصبا  يعبالج الخطبا ديبر العمبدي، بب                 

ورا  للجرائم دير العمدية في نصو، متفرقة من القسم الخبا، إذ أشبار إلبى اإل مبا      أورد ب
، أمببا فببي   163، وذكببر اإل مببا  ووببدم االحتببراس فببي المبباد      151و 147و 139فببي المببواد  
فقد والج جرائم القت  الخطا واإلبابة الخطا ونبص ولبى الصبور التاليبة      244و 238المادشان 

نبة ووبدم االحتبرا ، ووبدم مراوبا  القبوانين والقبرارات واللبوائ،         للخطا و ي: اإل ما  والروو
واألنظمة
 2ب

  . 

فقانون العقوبات المصري لم يرسم نظريبة وامبة للخطبا ديبر العمبدي، وال يعاقبا ولبى        
ك  نتيجة شبنى ولى الخطا إال في حاالت معينة بالنص
 3ب

. 

أن أيبا    لبوم فمبن المع  ،ولكن قب  الخول في شحلي  الخطا دير القصدي البد مبن شعريفبد  
مبن المشببروين المصبري والتونسببي لببم ي ب  شعريفببا للخطبا ديببر القصببدي وإنمبا اكتفببى بببذكر          

 في النصو، الخابة. الصور التي شمثلد

ويكبون الخطبا   ال... ق   أردنبي فقبد بينبأ ببنص وبام ببور الخطبا و  بي:         64أما الماد  
 .الم مراوا  القوانين واألنظمةإذا نجم الفع  ال ار ون اإل ما  أو قلة االحترا  أو ود

النتيجبببة   ق   إمببباراشي: ال...ويتبببوفر الخطبببا إذا وقعبببأ    38المببباد   و بببو نفبببس شوجبببد  
وبدم احتيببار أو   اإلجراميبة بسببا وطبا الفاوب  سبواص أكبان  بذا الخطبا إ مباال أم وبدم انتبباه أم           

 األوامرال. طيشا أو روونة أم ودم مراوا  القوانين أو اللوائ، أو األنظمة أو

ق ) وماني فقد نصأ ولى أند: اليكون الخطا فبي الجريمبة ديبر المقصبود       84الماد  و
ونببدما ينببتج ال ببرر للغيببر وببن ا مببا  الفاوبب  أو قلببة احتببرا ه أو وببدم مراواشببد للشببرائ  أو         

 األنظمةال.

ق   بحرينبي بالتنصبيص ولبى أنبد:ال ... شكبون الجريمبة ديبر         24في حين اكتفأ المباد   
 ال، دون بيان بور  ذا الخطا.يجة اإلجرامية بسبا وطا الفاو ومدية إذا وقعأ النت

بو بو مبا ينطببق ولببى لبنبان    وفبي التشبري  السبوري    
 4ب

يمكبن شعريبف الخطبا مبن وببال       
ق.  بانببد الإوببال  شببخص ونببد شصببرفد بواجبببات الحيطببة        190و 189دمببج أحكببام المببادشين   

قلبة االحتبرا  أو وبدم مراوبا       والحذر التي يفرضها القانون سواص اشخذ ذل  بور  اإل مبا  أو 
الشرائ  واألنظمة. وودم حيلولتد شبعا  لذل  دون أن يف ي شصبرفد إلبى إحبدان نتيجبة إجراميبة      

                                                                                                                                                                     
 شعاقا ولى الخطا دون شحديد بور . 586اإل ما  بينما الماد  اكتفأ بذكر بور  واحد   ي 

 .227الموسووة الجزائية، مرج  سابق. ،   يد النغب :  1
 .293, ،1974يوليو  2: المفهوم الحدي  للجريمة دير العمدية، المجلة الجنائية القومية، العددعا ة عا ر  2
 .161. ،: شرح ششريعات الغ ، مرج  سابقم ا  عبد الشتاح  3
. 2006، القبانون الجنبائي العبام، منشبورات الحلببي الحقوقيبة، بيبروت،       مصةطشى العة ج     أنظر في ذلب :  4

بينأ بوره، م  اند كان باالمكان االكتفاص  191حددت الخطا و الماد   190. و الذي يعتبر أن الماد  631،
 باحد ما.
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سواص أكان لم يتوقعهبا مبن حيب  كبان ذلب  فبي اسبتطاوتد ومبن واجببد،أم شوقعهبا، ولكبن حسبا             

 اجتنابهاال دير محق أن بامكاند
 1ب

.   

اختيار  أنتا نتياة لم ي  هةا الشاعة  ال مباشة ا    عن  فالخطا دير القصدي وبار  ون 
وال  صشة غي  مباشة ا وإننةا كةان بةا رًا علةى موعلةا وواجةب عليةا ذلةك  و التةال   لة  لةي              

 قدان اإلرا ا     قدان الت ب  والقسبان
 2ب

. 

يمكبببن شعريببف الخطبببا ديبببر القصبببدي ومومبببا  بكونبببد      ات السبببابقةوأمببام طبببو  التعريفببب  

م  القيطة الت  تتطلبلا القياا االجتناعية والنلوية التص   ال   ال يتشع
 3ب

. 

الفارق بين القصد والخطا دير القصدي كاساسين للمسبؤولية الجزائيبة لبيس فبي شبوافر      و
. حيب  ال ششببم  فبي الخطبا ديبر القصببدي سبوى الفعب  أمبا فببي         نطةاو اإلرا ا اإلراد  وإنمبا فبي   

 القصد فانها ششم  الفع  والنتيجة ولى حد سواص.
وببالرجو  إلبى نصببو، القبانون الجزائببي االقتصبادي نجببد فبي بعببض الفصبو  إشببار          
إلى جرائم دير قصبدية إال أنهبا ال شعبدو أن شكبون مجبرد اسبتثناص، ردبم األ ميبة المتزايبد  لتلب            
الجرائم بالرجو  إلى قيمة األضبرار الناجمبة ونهبا قياسبا  ولبى الجبرائم القصبدية لكبن المشبرم           

وتماد نفسية الفاو  كمقياس للمسؤولية أكثر من اوتماده ولبى درجبة ال برر    اليزا  يمي  إلى ا
 الحابلة من الجريمة في شحديد العقاب المستوجا للجريمة.   

ولبى أن  بذا القبو  ال ينطببق ولبى المشبر  السبوري البذي شنببد إلبى وطبور  اإلضبرار             
 1977تصببادية سببنة  الناجمبة وببن الخطببا ديببر القصبدي، فعمببد إلببى شنقببي، قبانون العقوبببات االق      

وأدو  العقاب ولبى جبرائم اإل مبا  وقلبة االحتبرا  فبي أدلبا فصبولد انطالقبا  مبن أن الالخطبا            
الذي يرشكبد الفاو  بما يورند من ضرر يعرل االقتصاد الوطني للخطبر نتيجبة إ مبا  أو قلبة     

احترا ، يعد ومال  تنما ال
 4ب

.   
مببن قببانون الجبببرائم    5مبباد   و  ببو نفببس التوجببد الببذي شووبباه المشببر  االردنببي فببي ال        

اذا ارشكا مبدير أي  يئبة معنويبة او موظبف فيهبا  او اي       -أ و نصها:ال 2004االقتصادية لسنة 
او الهيئبة او اي مبن    من او باص مجلبس ادارشهبا او  يئبة مبديريها بمبا فبي ذلب  رئبيس المجلبس          

ن ، اي جريمبة والفبا     من  ذا القانو2العاملين في الهيئات الوارد  في الفقر  بب  من الماد  ب
وشببين ان  بذا الجبرم قبد ارشكبا قصبدا فيعاقبا بمقت بى العقوببات المنصبو، وليهبا             الحكامد

اذا ارشكبا أي مبن المببذكورين فبي الفقبر  بأ  مبن  ببذه        -ب فبي قبانون العقوببات و ببذا القبانون.    
 .الشتجاو  سنتين الماد  ذل  الجرم نتيجة وطا جسيم فيعاقا  بعقوبة الحبس لمد  ال

الخطبا ديبر القصبدي يعببد مبن أسبس قيبام المسببؤولية فبي القبانون الجزائبي االقتصببادي           ف
 االردني.   و السوري

                                                                 
  .194ع  187بالمواد  486: موسووة قانون العقوبات. مرج  سابق. ،اإل تانب ل   1
. ولقد ومدت بعض التشريعات المقارنة إلى وض  شعريف للخطا 264ع  1263: مرج  سابق، ،ر. غارو  2

دير القصدي ولع  من أحدن وأف   التعريفات ذل  الذي أورده القبانون الجزائبي الرومباني الصبادر سبنة      
مرشكبا بخطا الجاني : بأ  إذا كان قد شوق  نتيجة  مند والذي جاص فيد اليعتبر الفع  2ع  19/1في الفص   1968

فعلد دون أن يقبلها معتقدا  ع دون أي أساس ع أن  ذه النتيجة لن شحدن بب  إذا لم يتوق  نتيجة فعلد بينما كان 
يجا وليد وكان في استطاوتد شوقعهاال. فهذا التعريف موجز وشم  حالتي الخطا بالواوي ودير الواوي  كما 

صور  واضحة وقاطعة بين حالة الخطا الواوي والقصد االحتمالي وذل  بنصد ولى أند الإذا كان أند فص  ب
قد شوق  نتيجة فعلد دون أن يقبلهاال إذ يعني ذل  أن شوق  النتيجة وقبولها يخر) ون نطاق  الخطا دير القصدي 

 عد ا.وما ب 15ليدو  في مجا  القصد. انظر في ذل  فو ية وبد الستار، مرج  سابق. ،
 .73، ،1989لسنة  4: المسؤولية الجزائية للطبيا. مجلة المحاما ، وددخليشة الر و    3
المعد  لقانون العقوبات االقتصادية. كما  1977ع  8ع  6شاريي  40  األسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 4

 2000لعام  22بموجا القانون رقم  قب  إلغائها 1960من قانون التموين والتسعير  السوري لسنة  36أن الماد  
المتعلق بتعدي  قانون التموين والتسعير كانأ شنص ولى وقاب الك  من سه  با مالبد أو بمخالفتبد اللبوائ،    

 ال..…ارشكاب إحدى الجرائم التي يعاقا وليها  ذا القانون أو القرارات المنفذ  لد
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وبعد  ذا التعريف بالخطبا ديبر القصبدي يمكبن بحثبد كاسباس لقيبام المسبؤولية الجزائيبة          
فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي مبن وبال  شحديببد ببوره بفقبر  أولبى  ومبا  بو معيبار شحديببد              

درجببعة الخببعطا دببعير القصببعدي الموجببا للمساصلببعة     نببم مببا  ببي    ي بفقببر  نانيببة  الخطببا القصببد 
 ة :لثالجزائيةبفقر  نا

 الفقرة األوىل : صور اخلطأ غري القصدي

واللبنبباني قبانون العقوببات السبوري    كب  مبن   إن ببور الخطبا ديبر القصبدي البوارد فبي       
نظمببةال وي ببيف المشببر    ببي الاإل مببا  وقلبة االحتببرا  ووببدم مراوببا  الشبرائ  واأل    األردنبي  و

 المصري إلى  ذه الصور الثالنة، بور  رابعة  ي الروونة.

حتيبار  االوبدم  ونتبباه  االوبدم   و ما  اإل في بور ماراشياإل كما حدد ا قانون العقوبات
 األوامر. ودم مراوا  القوانين أو اللوائ، أو األنظمة أو وروونة ال وطيشا ال و

ا مبا  الفاوب  أو قلبة احتبرا ه أو وبدم مراواشبد للشببرائ  أو       ب اكتفبى عمباني فقبد   ال أمبا قبانون الجبزاص   
 األنظمة.

بالتنصبيص  مكتفيبا فبي البنص العبام     بحرينبي  ال سكأ ون بيانها قانون العقوببات في حين 
 ال.وطا الفاو الولى 

وبببالرجو  إلببى جملببة الفصببو  التببي أشببارت إلببى الخطببا ديببر القصببدي فببي التشببري           
ر فبي : القصبور، وبدم االحتيبار، وبدم التنببد، التغافب ، ووبدم         التونسبي يمكبن حصبر شلب  الصبو     

م.)  309و 225و 217مراوببا  القببوانين بالفصبببو    
 1ب

اإل مبببا   217كمببا أضببباف الفصبب     
 الجه  بما كانأ شجا معرفتد. 225والفص  

بالقبانون المبؤر     1992بينما نجد في التشري  الفرنسي بعد شنقي، المجلة الجزائية لسنة 
أنبد :   ششبير إلبى  أبببحأ   3ع     121إن الفقبر  الثالثبة الجديبد  مبن الفصب        1996 مباي  13فبي  

شوجببد جنحببة أي ببا  ونببدما يببنص القببانون ولببى ذلبب  فببي حالببة وببدم االحتيببار أو اإل مبببا  أو             
االمتنبا  وبن االلتبزام باالحتيبار فرضبد القببانون أو التراشيبا إال إذا كبان الفاوب  لهبذه األومببا            

ياطيببة االوتياديبة التبي شقت بيها طبيعببة مهامبد أو وظائفبد أو اوتصابببد       قبام بكب  األومبا  االحت   

كذل  السلطة أو الوسائ  التي يتمت  بهاال
 2ب

. 

أما في النصبو، الخاببة بالقبانون الجزائبي االقتصبادي     
 3ب

فبان الصبور التبي أوردشهبا      

يمكببن حصببر ا بالنسبببة للتشببري  السببوري فببي اإل مببا  ووببدم االحتببرا  فالمشببر  فببي قببانون        
العقوببببات االقتصبببادية لبببم يشبببا أن يعاقبببا ولبببى الخطبببا الناشببب  وبببن وبببدم مراوبببا  الشبببرائ         

واألنظمة
 4ب

  . 
مكببررا  مببن قببانون قمبب  الغبب      6بينمببا نجببد أن المشببر  المصببري يعاقببا فببي المبباد       

ولبى الاإل مببا  أو وبدم االحتيبار والتحبر  أو اإلوببال        1994  المبنق، سبنة   1941والتبدليس ب 

                                                                 
 و ما بعد ا 133: مرج  سابق. ،  ج القصي   1
 سبق ذكره.ألبلي كامال م  شنقيحاشد   و النص ا2

 راج  حو   ذا الفص  :
- DES PO RTES (E) et LEGUNEHEC (F), Responsabilité pénale-élément moral de l'infraction J.C pénal Art. 
121.3.5, 1995. n°35 à57. Pradel (J), Nouveau co de pénal, partie général. 2ème. éd. D.1995. n°.45. 

 
   سيق  االقتصار ولى ايراد أمثلة فقط.3
 .230: موسووة الجرائم االقتصادية، مرج  سابق. ،عبد الواص   وان  4
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 بواجا الرقابةال.
مببن قببانون شنظببيم مهنببة المحاسبببة القانونيببة األردنببي لسببنة       44فببي حببين اكتفببأ المبباد    

 بحالة اال ما  الجسيم. 2003
فقبد نصبأ     24/1999باالماراشي قانون حماية البيئة وشنميتها من قانون  89أما الماد  

مبن قبانون الشببركات    292األ مبا  دون سبواه مبن ببور الخطبا، و بو نفبس حبا  المباد           ولبى  
  28/1975التجارية البحرينيب

وبالنسببة للتشبري  التونسبي فهبذه الصبور يمكببن حصبر ا فبي: التهباون، ووبدم المببباال ،           
 وودم اشخاذ االحتياطات واإل ما .  

ولكبن  بب  جميبب  ببور الخطببا ديببر القصببدي ذات مبدلو  واحببد  أم أن كببال  منهببا ذات        
احةدا للرطة  غية  القصةةد     هة  ين ةا االبتصةةار علةى صة را و    مبدلو  وبا،  وبعببار  أوبرى     

شاملة أل ال د ما اإل قاء على عدا ص ر؟ نةم هة  صة ر الرطة  الة ار ا هة  علةى  ةبي  الة ك           
 أل على  بي  القص ؟

يميب  وبدد مبن الفقهباص إلبى حصبر بببور الخطبا فبي قسبمين رئيسبين : األو   بو بببور             
القبوانين التببي  الخطبا ديبر القصبدي العببام والتبي ششبم  جميبب  الصبور باسبتثناص بببور  مخالفبة          

شمث  القسم الثاني و ي بور  الخطا دير القصدي الخا،
 1ب

. 

فمخالفة القواود العامة للسلوك شعطي بور الخطا المتمث  في اإل ما  وودم االحتيبار  
والروونببة ودير بببا مببن الصبببور التببي شحبببدن ونهببا المشبببرم ، أمببا مخالفبببة القواوببد الخاببببة          

ور  الخطبا ديبر القصبدي المتمثب  فبي وبدم مراوبا         بمباشر  األنشطة الخطبر  فانهبا شعطبي بب    

القوانين واألنظمة واللوائ،
 2ب

. لكن األلفاظ التي وبر بهبا القبانون الجزائبي وبن الخطبا، يحتبوي       
م بمونها ولبى جميب  أنبوا  الخطببا الممكنبة، لبذل  كبان ولببى المشبر  أن يباشي بعببار  واحببد             

ال  من ود  ألفاظ شهدف جميعها إلى معنى ككلمة إ ما  بديعبر م مونها ون ك  أنوا  الخطا، 

واحد من الناحية لقانونية
 3ب

. فك  الصور التي نص وليها القانون شلتقي في ببور  اإل مبا   
 4ب

 .

فاإل ما  مصدر أساسي للخطا دير القصدي، إذ أن قلي  االحترا  مهم  لواجا التبصر الحذر 
فقا للقواود التي يفرضها القيام بهذا النشار أو كما  و مهم  لما يمليد وليد نشاطد من دقة وانتباه و

شداو  الشيص نظرا لطبيعتد ولألضرار التي يمكن أن يسببها للغير شحركد أو شداولد أو حفظد أو 
السيطر  وليد، كما أن ودم مراوا  الشرائ  واألنظمة يشك  أي ا  إ ماال  لما فرضتد من سلوك 

وواجبات
 5ب

الفاو  بالروونة أو التفريط أو ودم االنتبباه أو وبدم   . وكذل  األمر في حا  اشصاف 

المباال  أو ودم الدراية أو الطي  أو قلة المهار 
 6ب

. 

بينمبا يبذ ا رأي نببانى إلبى أن بببور الخطبا وارد  ولببى سببي  الحصببر، فالفباظ القببانون         
جباصت واسببعة المعنببى بحيبب  يمكبن أن ششببم  كبب  بببور الخطبا، وأوسببعها معنببى وبببار  القلببة         

                                                                 
. 1989: المسؤولية الجنائية لألطباص والصيادلة. دار المطبووات الجامعية، اإلسبكندرية  موي  رياض  حوا  1

،29. 
 .217: مرج  سابق، ،مقند م م ن  امة  2
 .160: شرح ششريعات الغ ، مرج  سابق. ،الشتاحم ا  عبد   3
: مصطشى الع ج . 625. مرج  سابق. ،1: القانون الجنائي العام، ).مصطشى الع ج   انظر في ذل  : 4

: مرجب  سببابق،  رمسةي   لوةال  . 64ع     63المسبؤولية الجنائيبة فبي المؤسسبة االقتصبادية. مرجب  سبابق. ،       
، 1986إل ما . مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية الطبعة الخامسة. : جرائم اأ   الينيد عل  النتيي. 551،
،51. 

 .64ع63: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية. مرج  سابق. ،مصطشى الع ج   5
 .626. مرج  سابق، ،1: القانون الجنائي العام، ).مصطشى الع ج   6
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ا ال إذ يمكن أن يدو  فيها جمي  بور الخطا األورىاالحتر
 1ب

. 

ككلمبة إ مبا  أو وبدم احتيبار      ي ش  اتراذ عبارا  الة على جني  ص ر الرطة  لهذا فاند 
فجمي  الصور السابقة للخطا دير القصدي  ي وبار  ون مظهر الفتراق وم  التمث  أو التخي  

لفبرد، ويترشبا ولبى  بذا االنحبراف وطبا       العقلي وبن ومب  اإلراد  فبي محبيط الجانبا النفسبي ل      
الشخص في شقدير النتائج التي يمكن أن شنشا ون السلوك اإلرادي األمر الذي يؤدي إلى حدون 

نتيجة لم شتجد إليها اإلراد 
 2ب

. 

ولقبد انتهجببأ بعببض التشببريعات  ببذا المببنهج فنصبأ ولببى بببور  واحببد  للخطببا ديببر        

القصبدي 
 3ب

تشبريعات بببين البوجهتين السببابقتين فاقتصببرت    . وقببد شوسبطأ مجمووببة نالثبة مببن ال   

ولى ببورشين للخطبا ديبر القصبدي  مبا وبدم االحتيبار واإل مبا         
 4ب

و بو المبنهج البذي سبار     ، 

فقر  نانيبة أنبد إذا نبص ولبى      3ع    121حي  اوتبر بالفص   1992وليد المشرم  الفرنسي لسنة 
ولقد حافظ ولبى  بذه الثنائيبة بعبد     ذل  القانون فهناك جريمة في حالة ودم االحتيار أو اإل ما . 

حيب  أبببحأ الفقببر  الثالثبة شببنص ولبى ببورشي الخطببا مب  إضببافة          1996ع     5ع     13شنقبي،  
الاالمتنا  ون االلتزام باالحتياطبات التبي فرضبها القبانون أو التراشيبا إال إذا كبان الفاوب  لهبذه         

مهامبببد أو وظائفبببد أو  األومببا  قبببام بكببب  األومبببا  االحتياطيبببة العاديببة التبببي شقت بببيها طبيعبببة      
 اوتصابد وكذل  السلطة أو الوسائ  التي يتمت  بهاال.   

ويالحظ أن كال  من المشروين السوري والمصري اوتمد في قانون العقوبات ولى شعداد 
نالني لصور الخطا، بيمكن القو  أن النصو، الخابة بالقانون الجزائي االقتصادي كررشها ، 

ي قانون العقوبات االقتصادية، بورشين فقبط  مبا: الاإل مبا     م  أن المشر  السوري استخدم ف
 وقلة االحترا ال. 

أما المشرم  التونسي فاند أبقى ولى شعبداد ببور الخطبا بالنسببة للنصبو، البوارد  فبي        

المجلة الجزائيبة حيب  كبان يكتفبي فبي النصبو، الخاببة ببذكر ببور  واحبد  كالتهباون           
 5ب

أو  

وببدم المببباال  
 6ب

أو اإل مببا 
 7ب

يمكببن القببو  بببان االقتصببار ولببى بببور  واحببد  للخطببا ديببر      . و
نظبرا  لصببعوبة التفريبق الببدقيق بببين    ، القصبدي وامببة وشباملة يكفببي ببدال  مببن شعببداد وبد  بببور      

بور الخطا دير القصدي لتداولها
 8ب

 . 

                                                                 
 .283: مرج  سابق. ،مقند الشاض   1
 .317: مرج  سابق. ،مةمقند م م ن  ا  2

  30و 28ع    26بالفصبالن   1950فاوتمدت بعض التشريعات ودم االحتيار كالقبانون الجزائبي اليونباني لسبنة     
ب الفص   1968  والروماني لسنة 8و 7بالفصو   1962  والسويدي لسنة 130بالفص   1951والبلغاري لسنة 

  3عب  18بالفصب    1937الجزائبي السويسبري لسبنة     . واوتمدت ششريعات أوبرى اإل مبا  : كالقبانون    1ع 178
  .141ع  137ع  7بالفصو   1951  واليودسالفي لسنة 12و 11بالفصالن  1950والمجري لسنة 

، 40بالفصو   1902  والنرويجي لسنة 230ع 222بالفصالن  1870  من ذل  القانون الجزائي األلماني لسنة 2
 215بالفصبببلين   1940  واأليسبببلندي لسبببنة  241و 19لفصبببلين  با 1930  والبببدانمركي لسبببنة  239، 238، 237
  255 ب222و
  30و 28ع  26بالفصالن  1950  فاوتمدت بعض التشريعات ودم االحتيار كالقانون الجزائي اليوناني لسنة 3

ب الفص   1968  والروماني لسنة 8و 7بالفصو   1962  والسويدي لسنة 130بالفص   1951والبلغاري لسنة 
  3عب  18بالفصب    1937 . واوتمدت ششريعات أوبرى اإل مبا  : كالقبانون الجزائبي السويسبري لسبنة       1ع 178

  .141ع  137ع  7بالفصو   1951  واليودسالفي لسنة 12و 11بالفصالن  1950والمجري لسنة 
، 40 بالفصو  1902  والنرويجي لسنة 230ع 222بالفصالن  1870  من ذل  القانون الجزائي األلماني لسنة 4

 215بالفصبببلين   1940  واأليسبببلندي لسبببنة  241و 19بالفصبببلين   1930  والبببدانمركي لسبببنة  239، 238، 237
  255 ب222و
 م.أ. 97م.م و 117  كالفصلين 5
 م.م. 117  الفص  6
 م.أ. 221و 175م.ت و 448  الفصو : 7

8 ب  Garraud,op.cit ., T .5. n°2050. Garçon, op.cit ., art  319, 320. n°15. 
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االكتشاء  صة رت  اإلهنةاة وعةدل االحتيةاط الة   ذهةب إليةا النشة عق         ويمكن القو  بان 

   .يغو  عا  قية الص ر   ل ان التعبي ان مرتلشان وشامان 1992الش نس  لسوة 

يتمث  في العم  دون اشخاذ االحتياطبات الال مبة أو ببذ  العنايبة المالئمبة        عدل االحتياط
حيبب  يقببدم الشببخص ولبببى نشببار مبب  إدراك وطورشبببد وشوقبب  نتيجتببد ولكبببن مبب  وببدم اشخببباذ            

 االحتياطات الال مة لمن  حصو  شل  النتيجة.  

فهو االمتنا  ون وم  يكون من ال بروري القيبام ببد لمنب  حبدون ال برر        اإلهناةأما 
 فالفاو   نا يتخذ موقفا  سلبيا  إ اص ما يستوجا الحذر.

قد ينشا ون طبيعة الشيص البذي يتداولبد الشبخص أو طبيعبة النشبار البذي        واجاو ذا ال
وببن الببدف  فببي األجبب      يتعاطبباه فالببذي يتعبباطى نشبباطا شجاريببا يجببا وليببد أن يصببرح بتوقفببد         

القببانوني وإال وببد مهمببال  وبالتببالي مرشكبببا  لجريمببة التسبببا ببباإلفالس. ويكببون االلتببزام وبباد            
محبددا  ببنص قبانوني و بو إمبا البنص المببنظم للنشبار أو البنص المحبدد للتبدابير التبي يجببا أن             

 شتخذ وند القيام بعم  ما.
أو أ م  التقيد بد فبال ببد مبن البحب       وبيان ما إذا كان قد ورق أم ال واجاوبعد شحديد ال

فيما إذا كان نمة والقبة سبببية ببين ذلب  الخبرق أو وبدم التقيبد والنتيجبة الحاببلة إذ ال يكفبي أن           

يكبون االلتبزام قببد وبرق ببب  يجبا أن شتببوفر العالقبة السببببية ببين الخببرق والنتيجبة الحابببلة          
 1ب

 

اجبات المفروضةفالجريمة يجا أن شتجسم في الخار) با ما  القيام بالو
 2ب

. 
والنتيجببة الحابببلة أمكببن إسبببناد     واجبببافبباذا مببا شببوفرت الصبببلة السببببية بببين وببرق ال      

 المسؤولية إلى المتسبا في وقو  الجريمة شاسيسا ولى وطئد دير القصدي.
القو  بان المشرم  قد حصر ببور الخطبا ديبر القصبدي ال     و مما شجدر االشار  اليد أن 

يس جو ر البحب  فبي الخطبا  بو شحديبد ببوره وإنمبا بيبان وناببره          يدومد المنطق القانوني فل

فاذا اش حأ ونابره أبب، ميسورا  معرفة متى يعد متبوافرا  ومتبى ال يعبد كبذل     
 3ب

. فالصبور  

التي ودد ا المشبر  شحتبوي مفهومبا  ومليبا  وشطبيقيبا  أوسب  مبن البنص، بحيب  يشبم  أحيانبا  مبا             
ن  بذا التعبداد لبيس ولبى سببي  الحصبر والت بييق فبي          و أبعد وند وأوفبر منبد، ولبى اوتببار أ    

المعنبى، وإنمببا ولببى سببي  المثببا  والتوضببي، فقبط     
 4ب

. ولهببذا فانببد ال دا  لبذكر أي بببور  مببن    

ببور الخطببا ولببى أن يت بمن القببانون نصببا  يعبرف بالخطببا ويحببدد معيباره ويتببرك األمببر بعببد         
 خطا دير القصدي من ودمد.  ذل  للسلطة التقديرية للقاضي في إنبات واستنتا) وجود ال

ودمد  ولكن ما  و المعيار الذي يق ى ولى أساسد بتوافر الخطا من
  5ب

 

 الفقرة الثانية : معيار اخلطأ غري القصدي 

الخطا دير القصدي  و التصرف الذي ال يتفق م  الحيطبة التبي شتطلبهبا الحيبا  المهنيبة      
ر  ولبى األفبراد ببالتزام مراوبا  الحيطبة      واالجتماوية. أو  و إوبال  ببالتزام وبام يفرضبد المشب     

                                                                 
1 ب  Cass. Crim. 10/7/1952- B. n°185. Cass. Crim. 5/2/1953. B. n°31. 

 .69، ،1966لسنة  4. م.ق.ت ودد 1/12/1965، مؤر  في 3713  قرار شعقيبي جزائي ودد 2
 .74: مرج  سابق. ،خليشة الر و    3
 .274: الموسووة الجزائية، مرج  سابق. ،  يد النغب   4
 .100سابق، ،: مرج     ية عبد الستار  5
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فيما يباشروند من نشار حربا  ولى الحقبوق والمصبال، التبي يحميهبا القبانون     
 1ب

. ولكبن مبا  بو    
المعيار لمعرفة مدى شوافق سبلوك الفاوب  مب   بذا االلتبزام العبام   ب  يقب  اوتمباد معيبار وبام            

لشخصبببية لببد  أم يقببب    مجببرد ينطببببق ولببى أي شبببخص دون األوببذ بالحسببببان الخصوبببيات ا     
اوتماد معيار ذاشبي يبحب  فبي قبدرات الشبخص الذاشيبة ببالنظر إلبى سبند وجنسبد ومسبتواه  لقبد             
اوتلف الفقد ببين  بذين المعيبارين فيبرى شبق أو  أن المعيبار الواجبا اوتمباده  بو موضبووي           
بحبأ، بينمببا يببذ ا الشببق ااوببر إلببى القببو  بالمعيببار الشخصببي الصببرف، ولببى أن المسبباوئ       

جمة ون اوتماد أي من المذ بين ولى إطالقد دف  بالبعض نحو القبو  بمعيبار نالب  مخبتلط     النا
 يجم  بين سابقيد.

بمبا أن الخطبا ديبر القصبدي فبي نطباق القببانون الجزائبي يتمثب  فبي وبدم شجنبا الجبباني             
  سبواص ألنبد لبم يتوقب  حبدونها أو ألنبد شوقب  ذلب          حدون النتيجة دير المشبرووة مب  إمكانبد ذلب    

واوتقد أنها لن شق . فان دوا  النظرية الموضووية يعتمدون لمعرفة مدى شبوافر إمكانيبة التوقب     
لدى الجاني وند ارشكابد لتصبرفد ولبى معيبار موضبووي قوامبد السبلوك الشبخص المعتبادال أي         

ن الحيطة والحبذر ذل  الشخص الذي يلتزم في شصرفاشد قدرا  معتادا  م
 2ب

، فيتبوافر الخطبا ديبر    

القصبببدي إذا لبببم يطبببابق سبببلوك الجببباني مسبببتوى الحيطبببة والحبببذر البببذي يصببب  إليبببد الرجببب         

المعتبباد
 3ب

والببذي يمببارس نشبباطد بعنايببة رب األسببر  الحببريص ويعنببي ذلبب  أن يكببون شجنببا          
ئد فببي  مببان  النتيجبة ديببر المشببرووة واجبببا  وممكنببا  بصببفة مجبرد  أي وفقببا للببرأي العببام السببا      

ومكان ارشكاب الجريمة
 4ب

. كما إذا لم يتوق  أمورا  شقت يها الخببر  العامبة أو جهب  دون مببرر     
ببعض الظروف التي ضاوفأ من وطر سلوكد والتي كبان يتعبين ولبى الرجب  المعتباد االلمبام       

بها، وذل  دون اوتداد بالملكات الشخصية للجاني والظروف الخابة التي يمر بها
 5ب

. 

 ا دوا   ذا الرأي إلى أند إذا ما لجا المجتم  للقانون الجزائي فذل  بغيبة الحبؤو    ويذ
دون حبدون اإل مبا  وقلببة االحتبرا  لبدى مببن ال يببذ  الحيطبة الال مببة فبي شصبرفاشد وبالتببالي           
يجا أن يكون مفهوما لديد أن اإل ما  سيعاقا وليد بقط  النظر وبن أي ظبرف يمكبن التبذر      

بد
 6ب

. 

محكمة التعقيبا التونسبية  بذا المعيبار  واببة ونبد سبعيها إلقبرار مسبؤولية          ولقد طبقأ 
دير الفاو  المادي للجريمة حي  اوتببرت فبي أحبد قراراشهبا أن المبن وظبائف المشبرفين ولبى         
الشركات  ياد  ون إدار  الشركة يجا أن يكونوا يقظين لك  ما يجبري فبي شلب  الشبركة نظبرا      

أن  اشد المنطقة شتطلا التنببد واالحتيبار والتعبرف ولبى دقبائق      للمسؤولية الملقا  ولى واشقهم و
األمور وودم الغفلة فاذا قصروا في القيام بهبا حتبى حصب  ضبرر ببدني للغيبر مبا كبان ليحصب           

لو وق  بذ  العناية الال مة والتنبد واليقظة وودم الغفلة وأوذ االحتياطات...ال
 7ب 

. 
يبا التونسبية  بذا التوجبد حبين اوتمبدت فبي        ولقد أقرت البدوائر المجتمعبة لمحكمبة التعق   

م.أ.  بانبد   83شعريف الخطا الجزائي ديبر القصبدي التعريبف المبدني للخطبا والبوارد بالفصب         

                                                                 
: شرح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة االمارات العربية المتحد ، دار أحند ش ب  عن  أ   خط ا  1

 .236. ،1989النه ة العربية، القا ر  طبعة أولى 
 .169: مرج  سابق. ، ام  الوص او   2
 .150. ،1963مارس  2مية، العدد: نظريات حو  قانون اإل ما ، المجلة الجنائية القوأحند  تق    ور  3

4 ب  Christos Constantaras , Rapport présenté au congrés de Lisbonne R.I.D.P  1961 . P. 849 
 .150: المقا  السابق. ،أحند  تق    ور  5
 .87ع86: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ،مصطشى الع ج   6
 .105، ،1976النشرية، القسم الجزائي لسنة  1976.  4. 12المؤر  في  11555دد   قرار شعقيبي جزائي و7
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...الت ا ما ياب عليا  علا أو  ع   ما ياب عليا ت كاال
 1ب 

. 

ويمكن القو  أن الق باص السبوري قبد أوبذ بهبذه النظريبة أحيانبا ، حيب  اوتببرت محكمبة           

نببد الال يسبببا  الشببخص وببن الخطبببا الببذي يمكبببن لكبب  إنسببان أن يقببب  فيببدال         الببنقض أ 
 2ب

. الفمبببن 
إطالقات المحكمة المصدر  للحكم شكوين قناوتهبا حبو  ارشكباب المبدوى وليبد جنحبة اإل مبا         

  ق.  اقتصببادية، النبباشج وببن وببدم شبصببره      10المنصببو، ونهببا فببي الفقببر  بأ  مببن المبباد  ب     

ويقظتد كرج  واديال
 3ب

يتسباوى مب  كب  جريمبة ديبر مقصبود  بب  ال ببد أن يكبون           . الفالخطا ال

الخطا ناشئا  ون إ ما  أو قلة احترا  أو مخالفة للنظبام، فباذا شصبرف اإلنسبان شصبرف الرجب        
العاق  بالعادي  وبصور  طبيعية ونشبا وبن وملبد نتيجبة ضبار  فبال يكبون مرشكببا  جريمبة ديبر           

حد األسباب التبي ينشبا ونهبا الخطبا وبفقبدانها      مقصود  وال يسا  ون ذل ، ما لم يكن في األمر أ
يكون الحادن وارضا  طبيعيا  وال يعد جرما  معاقبا  وليبد وال يسبا  بباحبد ونبد فمبن وبر) مبن        
محف  وأوذ رداص ديبره ظانبا  أنبد رداصه فبال ينسبا إليبد جبرم السبرقة وال يسبا  وبن  بذا الخطبا             

…الالذي يمكن لك  إنسان أن يق  فيد
 4ب

. 

مبة البنقض المصبرية شميب  دالببا  نحبو شبنبي  بذا المعيبار، ويت ب، ذلب  مبن             كمبا أن محك 
أنهببا ال شعتببد بببالظروف الشخصببية للجبباني، وإنمببا شعتببد فقببط بظببروف الواقعببة، أي بببالظروف         

الخارجية التي أحاطأ بالجاني
 5ب

. 

ولى أن  ذه النظرية لم شكن بمناى وبن االنتقبادات لتعارضبها مب  العدالبة إذ ي بار بهبا        
ص البببذي شقبب  وبرشبببد واسببتعداداشد الفطريبببة وإمكانياشببد الذ نيبببة ونقافتببد ومسبببتواه وبببن        الشببخ 

مستوى الشخص المعتاد بينما يستفيد مند من شرشف  إمكانياشد ون  ذا المستوى
 6ب

 . 
رفض جانبا مبن الفقبد  بذه النظريبة، اسبتنادا  إلبى أن مجبرد مخالفبة الواجبا المجبرد            و 

يكبون وبدم مشبرووية موضبووي للفعب  وال يت بمن بال برور         للعناية أو الحيطة والحذر إنمبا  
سببلوكا  نفسببيا  يمكببن أن يكيببف مببن الناحيببة الواقعيببة أنببد وطببا     
 7ب

. فهببذا المعيببار يقببود إلببى بنبباص    
المسؤولية الجزائية ولبى البركن المبادي وحبده دون أدنبى اوتببار ل نبم فبي شلب  الحالبة التبي ال            

ذر والحيطبة المتبوافر  لبدى الرجب  المعتباد     يتمتب  فيهبا المبتهم بتلب  الملكبة مبن الحب       
 8ب

. فالخطبا  
باوتبباره ركنببا  معنويببا  للجريمببة ديببر القصبدية يجببا إال يتببوافر إال إذا كانببأ إمكانيببات الجبباني       

البدنيبة والنفسبية شسبم، لبد بتوقب  النتيجبة أو شوقيعهبا       
 9ب

، فالخطبا ديبر القصبدي لبيس إال ظببا ر      
 سببلوك أدت إليببد  ببذه الظببا ر . وبالتببالي فانببد ال يمكببن     ذ نيببة، ومببا الجريمببة ديببر العمديببة إال  

قياس  بذا الخطبا مجبردا  وبن الظبروف الخاببة بكب  شبخص ولبى حبد           
 10ب

. أي ببدون اوتمباد   
 ولى المعيار الشخصي.  

                                                                 
 .285، ،1983. النشرية، القسم الجزائي لسنة 7/1/1983مؤر  في  4233  قرار دوائر مجتمعة جزائي ودد 1
، موسبووة  عبد الواص  وان.مذكوران لدى: 21/5/1987بتاريي  58قرار  44  نقض سوري، جنحة أساس 2

 .357ئم األمن االقتصادي، مرج  سابق. ،جرا
قرار  36وفي نفس االشجاه: أمن اقتصادي أساس  1987ع  5ع  21بتاريي  58قرار  44  أمن اقتصادي ع أساس 3
، موسووة جرائم األمن االقتصادي، مرج  سابق. عبد الواص   وان. مذكور لدى: 1987ع  6ع  18بتاريي  75
،357. 

 .87. ،1839، قاود  2. الدركزلي، )1967ع  4ع  9شاريي  809قرار  294  )4
وما بعد ا، والقرارات التبي   65: الخطا دير العمدي، مرج  سابق. ،   ية عبد الستارانظر في ذل :   5

 ذكرشها.
 .69: مرج  سابق، ،   ية عبد الستار  6

7 ب  Merle et Vitu , op.cit ., n°.462 
 .170: مرج  سابق، ، ام  الوص او   8

9 ب  Hans Heinrich Jescheck, la structure juridique de la négligence et son 277ب  régime en droit pénal moderne. 
R.I.D.P. 1965. P.41. 

 .150: مقا  سابق. ،أحند  تق    ور  10
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لبدى فريببق مببن    يببدو أن شقببويم سبلوك الفببرد باالسبتناد للمعيببار الشخصببي وجدلبد شحبيببذا       
الفقهاص الجبزائيين، وحتبى المبدنيين أحيانبا ، باوتببار أن المسبؤولية المبنيبة ولبى الخطبا يجبا أن           
شقوم ولى أساس ما يمكن أن ينسا للفاو  مبن إوبال  ببالتزام أ مب  التقيبد ببد، ال ولبى مبا كبان          
مببا يجبا أن يكبون وليببد فعلبد مقارنبا بشببخص توبر، فمسباصلة الشببخص وبن وطئبد شكببون بقبدر            

يمكن أن يؤاوذ شخصيا  ولبى فعلبد. أي بقبدر مبا يمكبن أن ينسبا إليبد ببالنظر لوضبعد النفسباني           
والبذ ني مببن شقصبير وإ مببا    
 1ب

. وولبى  ببذا األسباس ال يكببون المقيباس الببذي يعتمبد وليببد  ببو       
 الشخص الحريص، وإنما  و الشخص المتهم بذاشد م  ظروف الواقعة كاملة.

ية الواجبة بالنظر إلبى العنايبة التبي اوتباد المبتهم اشخاذ با       فالنظرية الشخصية شحدد العنا
فبي مثبب  ظببروف الواقعبة، فبباذا شبببين أن المببتهم لبم يتخببذ فببي الواقعببة المنسبوبة إليببد القببدر مببن          
العناية والحيطة الذي اوتاد أن يتخذه فيترشا ولى ذلب  وبدم شوقعبد للنتيجبة ديبر المشبرووة أو       

ونها، شحقبق الخطبا فببي جانببد، أمبا إذا نبببأ اشخباذه القببدر       مب  شوقعبد لهببا وبدم الحيلولبة دون حببد     
نفسد الذي اوتاده من الحذر والعناية فال يسا  لعدم شوافر الخطا
 2ب

. 

فالمعيبار الشخصبي يقبوم ولبى أسباس قيباس السبلوك البذي ببدر وبن المبتهم مقارنبة لبد              
ر البذي يقت ببي أن  بسبلوكد المعتباد. والقبانون الجزائبي الحبدي  يسببوده مببدأ شفريبد العقباب األمب         

يتاسس حكم القاضي في الجريمة دير القصدية ولى ا تمام كبيبر بامكانيبات الفبرد وولبى شقبدير      
دقيق لالنحرافات الخاطئة في إرادشد
 3ب

. فالمجتم  ال يمكبن أن يطالبا إنسبانا بقبدر مبن الحيطبة       

والخببر  والبيئبة    أو الذكاص في حركاشد يتجاو  ما قد شحتملد ظروفبد االجتماويبة كالثقافبة والسبن    

.. الي
 4ب

. لهذا فان شراح القانون الجزائي يقولون دائما  بالتقدير الواقعي للخطا الجزائي
 5ب

. 
فالقانون الجزائي يعتمد أساسا  ولبى الواقب ، و بو ال يلجبا إلبى افتراضبات نظريبة إال إذا        

حكمببد فببي    كانببأ شسببتند إلببى ذلبب  الواقبب ، و ببذا لببن يتحقببق إال إذا وضبب  القاضببي نفسببد ونببد         

الدووى في ذات الظروف والمالبسات التي أحاطأ بالمتهم المان  أمامد
 6ب

. 
ولى أن  ذا المعيار كسابقد لم يكن بمناى ون النقد، فهو وإن كان يبدو منطقيا  ومتوافقا  م  
الطاب  الشخصي للمسؤولية الجزائية والطباب  الفبردي للعقوببة إال أن محباذيره  امبة وال يمكبن       

 بها.  التسليم
فهذا المعيار يؤوذ وليد أند قد يؤدي إلى مساصلة مبن اوتباد الحبذر واالنتبباه إذا ببدرت      
منبد  فببو  بسبيطة، فببي حبين أنببد قبد يفلببأ مبن المسببؤولية كليبة مببن اوتباد التقصببير ببالنظر إلببى             

ظروفد الشخصية
 7ب

  . 

شببتدت فكلمبا ا داد إ مبا  الشببخص كلمبا قلببأ مسبؤوليتد، وكلمبا ا دادت ونايتببد كلمبا ا       
مسببؤوليتد. بينمببا المنطببق القببانوني يفببرل الوضبب  العكسببي   
 8ب

. كمببا أن الوبببو  إلببى أومبباق   

الشخصية اإلنسانية للوقوف ولى استعداداشها ومقدرشها ولبى إدراك موجبا معبين ومبا يسبتتبعد      

                                                                 
 .81: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،مصطشى الع ج   1
 .71ع  70: مرج  سابق، ،ار   ية عبد الست  2

 .Hanguart, la responsabilité pénale de l’ingénieur R.D.P.C. 1958-1960 p. 28ب3
 .Légal (A), De la négligence et de l'imprudence come source de la résponsabilité. Thèse. Paris 1922. P.115ب4

 .284: مرج  سابق، ،رمو  عبيدمذكور لدى  
5 ب  Dennedieu de Vabres , Cours de droit pénal approfondi 1951 - 1952. P.108 et  109. 

 .98: المسؤولية، مرج  سابق. ،حامد الن صشاو   6
 .284: مرج  سابق، ،رمو  عبيد  7
 .667. ،708: شرح قانون العقوبات بالمصري  ع القسم العام رقم مقن   نايب حسو   8
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من الحيطة والحذر بعا جدا
 1ب

. 

وي بيف البببعض 
 2ب

ادي حجببة أوبرى مسببتمد  مببن وصوببية القببانون الجزائببي االقتصبب     
ة التش يةد العقةا   ال تعةة   إال   تقوية  وواببة مبن ديباب التفريبد العقبابي بالنسبببة لهبذا القبانون،        

، إذ المهبم  بو إ البة تنبار االضبطراب االقتصبادي ووبدم ششبجي          نا رًا    الاة اةم االبتصةا ية  
 المجرمين المحتملين مستقبال .

إلببى حبب  وسببط يببدمج بببين      لنظببرشين السببابقتين شببم اللجببوص   اكلتببا لوأمببام النقببد الحاببب    
 النظرشين في إطار ما يسمى بالنظرية المختلطة.

شنطلق النظرية الموضووية من معيار الرج  الحريص المعتاد اليقظ إذا وجبد فبي نفبس    
ص المبتهم  الظروف الموضووية التي أحاطبأ بالجباني، والنظريبة الشخصبية شعتبد بمعيبار شبخ       

 والقدر الذي اوتاده من العناية والحيطة.

فالنظريببة المختلطببة إذا  شتبنبببى معيببارا  مزدوجببا  يقبببوم ولببى ونصببرين: األو ، وجبببوب        
اشخباذ العنايببة والحببذر لتجنببا النتيجبة أي العنايببة الواجبببة. والثبباني، إمكبان الجبباني اشخبباذ  ببذه        

 العناية أي العناية الممكنة.

 ر موضووي، بينما يتحدد اإلمكان بمعيار شخصي.فالوجوب يتحدد بمعيا

 العنصر األو  : بالموضووي  العناية الواجبة:

يعبرف الفقبد العنايببة الواجببة بانهبا سببلوك، يتطلببد المشبرم ، بببال، لمنب  شحقيبق النتيجببة           

دير المشرووة للفع  الخطر
 3ب

،فالمعيار السائد فقها  للعناية الواجبة  و معيبار موضبووي وبام    
فبي درجببة العنايبة التبي يتخببذ ا شبخص وبادي متبصببر واقب  مبن نفببس المجمووبة التببي            يتمثب  

ينتمبي إليهبا الفاوب  إذا وجببد فبي نفبس الوضبب  البواقعي البذي وجبد فيببد         
 4ب

، فكلمبا كبان السببلوك   

قريبا  من سلوك الشخص المتوسط من المهنة نفسها وم  ذل  أدى إلى النتيجبة ديبر المشبرووة    

فاند ال يسا  ونها
 5ب

. 
والعبر  في شحديد الحيطة الواجبة ليسأ بما ألفد الرج  المتوسط وإنمبا بمبا ينتظبره منبد     
القانون فاألب  أن العنايبة والحيطبة والحبذر أمبور مفروضبة ولبى كب  شبخص يمبارس نشباطا           
في المجتم  ولذل  كان المصدر األو  واألبي  لهذا االلتزام  و الرأي العام الذي شتبلبور فيبد   

ة السائد  في المجتم  في  مان معينالخبر  العام
 6ب

. 
وأحيانبا يكببون مصبدر العنايببة شبدو  المشببرم  بالنسببة لبببعض مجباالت النشببار البشببري         
حي  ي   نصوبا  لتنظيم ممارسة مهنة معينبة أو شنفيبذ مشبرو  معبين، كالقواوبد التبي شوضب         

لهبذه النصبو،    لتوجيد نشار العما  في بعض المشرووات، فمراوبا  أو وبدم مراوبا  الفاوب     
يعني دالبا  مراوا  أو ودم مراوا  العناية الواجبة
 7ب

. 

                                                                 
 .639، مرج  سابق، ،1الجنائي العام، ) : القانونمصطشى الع ج   1
 .210: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   2
 .73: مرج  سابق. ،   ية عبد الستار  3

 Jescheck, H.H. op. Cit., p.30ب4
5 ب  Meyer (F), R.I.D.P 1961. nº5. P.1113 .1961شقرير مقدم لمؤشمر لشبونة  ع    

 .76ع  75: مرج  سابق، ،   ية عبد الستار  6
 .79ع  76  المرج  نفسد. ،7
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وااللتزام بالعناية لبيس التزامبا  نظريبا  مجبردا ، وإنمبا  بو التبزام يتحبدد نطاقبد ببالظروف           
الواقعية التي يمارس النشار في إطار ا، وبالمبادئ العامة السائد  وب رور  االسبتعانة أحيانبا    

نشار فااللتزام بالعناية الواجبة ال يحو  دون التمس  بما يسميد الفقد الخطبر  البالغير في شحقيق 
المسموح بد أو المقبو  ففي نطاق بعض المشرووات يجا أن يكون  ناك قدر من المخاطر ال 
يعتبر وقوود مخالفا  لاللتزام بالعناية وبالتالي يعتبر نشاطا  شرويا  وليس واطئا  ولى الردم ممبا  

ليببد مببن مسبباس بحقببوق يحميهببا القببانون   قببد يترشببا و 
 1ب

. وذلبب  نظببرا  لمببا شحققببد  ببذه األنشببطة    
 الخطير  من مصلحة وامة شتمث  في شقدم المجتم .

 ويقدل الشقا ش طيا لتقدي  ت ا   العواية الا مة :
أال يكون الجاني والما  قب  ارشكاب الفع  بعدم قدرشد ولبى اشخباذ العنايبة الال مبة،      :أواًل
ال يفر من المسؤولية إال إذا نبأ أند لم يكن يعلم وقأ اشخاذ قبراره بارشكباب الفعب  ببان      فالجاني

العناية التي يتطلبها القيام بد شتجاو  قدراشد الشخصية
 2ب

. 
أن ال يكون العجز وبن اشخباذ العنايبة الواجببة راجعبا  إلبى وضب  الفاوب  نفسبد فبي           : نانيًا

حالة وجز ون اشخاذ العناية الواجبة
 3ب

. 

 العنصر الثاني : بالشخصي  العناية الممكنة:

يقصبد بالعنصبر الشخصبي شبوافر اإلمكانيبات الشخصبية لبدى الفاوب  البذي يسبتطي  بهببا           
أن يتوقب  أن فعلبد يمكببن أن يحقبق النتيجببة ديبر المشببرووة و بو أمببر يختلبف مببن شبخص إلببى           

  قببد اشخببذ العنايببة   توببر، وال يثببور البحبب  فيببد إذا بحثنببا العنصببر الموضببووي وشبببين أن الفاوبب     
الواجبببة فوقعبببأ ردببم ذلببب  النتيجببة ديبببر المشببرووة، إذ شنتفبببي وندئببذ الخطيئبببة النتفبباص أحبببد          

ونصريها
 4ب

. 

وينطلق  ذا العنصبر مبن قاوبد  الال التبزام بمسبتحي ال. إذ ال يمكبن أن نطلبا مبن النباس          
ذلب  فببي   التبزام مسبل  الشبخص المعتبباد إال إذا كانبأ الظبروف التبي شقتببرن بتصبرفاشهم شجعب          

وسعهم
 5ب

. 

والفبببارق واضببب، ببببين كببب  مبببن العنصبببر الموضبببووي أي العنايبببة الواجببببة والعنصبببر       
الشخصببي أي العنايببة الممكنببة، فببنحن نبحبب  وببن القببدر  الشخصببية ألن وببدم اشخبباذ الشببخص       
العناية التي يتخذ ا الشخص المعتباد ال شكفبي لقيبام مسبؤوليتد الشخصبية، إذ أن  بذه المسبؤولية        

إذا كببان لببدى الفاوب  حقيقببة إمكانيببة اشخبباذ العنايبة المطلوبببة منببد ومب  ذلبب  فهببو لببم          ال شقبوم إال 
يتخببذ ا، حيبب  أن البحبب  فببي اإلمكانيببات الشخصببية يكببون لمصببلحة الفاوبب ، إذ يهببدف إلببى            
اسبتبعاد مسبؤوليتد فبي الحباالت التبي لبم يتخبذ فيهبا العنايبة الال مبة ألنبد لبم يكبن فبي اسببتطاوتد               

 اشخاذ ا. 

ات الجاني الذاشيبة كبالطي  واالسبتهتار ال شؤوبذ بالحسببان ألن الخطبا، وإن       ولى أن بف
كببان فكببر  قانونيببة، فببان أساسببد فكببر  معنويببة، فهببو شقببويم معنببوي لسببلوك الفاوبب ، أو  ببو فببي        
شعبير تور لوم يوجبد للفاوب  ألنبد سبل  سبلوكا  متعارضبا  مب  قواوبد النظبام والخلقبي بينمبا كبان             

شرووا يستطي  أن يسل  سلوكا  م
 6ب

. 

                                                                 
1  Welzel (H), R.I.D.P. 1961. P.1002.  1961شقرير مقدم لمؤشمر لشبونة. 
 .88ع  87: مرج  سابق، ،   ية عبد الستار  2

Meyer, op.citب3 ., p.1116 
 .85: مرج  سابق. ،   ية عبد الستار  4
 .7ع  6: مرج  سابق. ،عبد النلينا      الم  5

Jescheck .H.H., op.citب6 ., p.41 
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ولقد شبنأ بعض التشريعات  ذه النظرية
 1ب

 189السبوري بالمبواد    قانون العقوباتمث  
  حي  نص المشرم  ولى بور 191و 190اللبناني  بالمادشان قانون العقوبات   و191و 190و

الخطا في الفقر  األولى نم أوذ بالمعيار الشخصي وندما حدد االوجد التي يمكن أن يتحقق فيها 

خطا المنتج للجرمال
 2ب

 . 
فالمشبر  اوتمبد المعيبار الموضبووي، ونبدما حبدد الخطبا ديبر القصبدي، بانبد اإل مبا             
وقلببة االحتببرا  ووببدم مراوببا  األنظمببة والشببرائ ، ولببم يهمبب  المعيببار الشخصببي ونببدما حببدد        
 االوجد التي يمكن أن يتحقق فيها الخطا المنبتج للجبرم ديبر القصبدي وببر مبا أورده فبي المباد         

لبنباني  مببن أنبد الشكببون الجريمبة ديبر مقصببود ، سبواص لببم يتوقب  الفاوبب           191سبوري و  190ب
نتيجببة فعلببد أو وببدم فعلببد المخطئببين، وكببان فببي اسببتطاوتد أو مببن واجبببد أن يتوقعهببا وسببواص          

 شوقعها فحسا أن بامكاند اجتنابهاال.   
المقتبرف  فهذا النص يفترل قيام رابطة نفسية شص  موقبف الفاوب  الشخصبي، بالخطبا     

مند، فهذه العالقة بأو الرابطة  شحدد أي ا  مسؤولية الفاو  بالنسبة للنتيجة ال ار  الناشئة وبن  
فعلد، أو ون ودم فعلد المخطئين، فال شقوم ولى أساس العم  المادي الذي اقترفد، وال ولى أساس 

أو شحسمبا لبد فبي     الصور المحدد  للخطا فقط، وإنما شرشد إلى ما يمكن أن يكبون قبد دار بذ نبد،   
قرار  نفسد
 3ب

 . 
ق ) كببويتي:ال يعببد الخطببا ديببر العمببدي متببوافرا اذا      مببن 44المبباد   و  ببو أي ببا حكببم  

شصرف الفاو  ، وند ارشكاب العف  ، ولى نحبو ال ياشيبد الشبخص المعتباد اذا وحبد فبي ظروفبد        
راوبا  اللبوائ،. يعبد    ، بان اشصف فعلد بالروونة او التفريط او اال ما  او ودم االنتباه او وبدم م 

الفاوبب  متصببرفا ولببى  ببذا النحببو اذا لببم يتوقبب  ، ونببد ارشكبباب الفعبب  ، النتببائج التببي كببان فببي         
استطاود الشخص المعتباد ان يتوقعهبا فلبم يحب  دون حبدونها مبن اجب  ذلب  ، او شوقعهبا ولكنبد           

 اوتمد ولى مهارشد ليحو  دون حدونها فحدنأ ردم ذل ال.
عطلد ما لحظبد المشبر  مبن إقامتبد المسبؤولية ولبى أسباس        لكن  ذا المعيار الشخصي ي

وبرق واجببا التوقبب ، ونببد نبببوت مثب   ببذا الواجببا ووببدم شقيببد الفاوب  بببد، بغببض النظببر وببن          
إمكانياشد الشخصية، فالنص يقبيم المسبؤولية وإن لبم يكبن التوقب  مسبتطاوا  مبن الشبخص طالمبا          

أند كان من واجبد شوقعد
 4ب

  . 
المصرية  ذا التوجبد، حبين ورفبأ الخطبا ديبر العمديبة بانهبا        ولقد شبنأ محكمة النقض 

الشصببرف الشببخص شصببرفا  ال يتفببق والحيطببة التببي شطلبهببا ظببروف الحيببا  العاديببة، فهببو ويببا       
يشببوب مسببل  اإلنسببان ال ياشيببد الرجبب  العببادي المتبصببر الببذي أحاطببأ بببد ظببروف وارجيببة           

ممانلة للظروف التي أحاطأ بالمسؤو ال
 5ب

. 
تونسي فقد اقتصر ولبى ذكبر ببور الخطبا، دون أن يحبدد موقفبد مبن  بذا         أما المشرم  ال

الخالف الفقهي، شاركا  المسبالة لتقبدير الق با  حسبا الحالبة المعروضبة ولبيهم. ولكبن النظريبة          
المختلطبة شعببد أف بب  معيبار لتحديببد الخطببا ديبر القصببدي الببذي يتحبدد بوجببوب اشخبباذ العنايببة         

وسط الحر، والحذر وإمكان اشخاذ العناية الواجبة بقبدر   الواجبة بمعيار الشخص المعتاد المت
 الفاو  شخصيا .

   اجب العواية عال  م ض ع   وإم ان العواية خاا  ذات .
لذا يتعين أن يكبون المعيبار الموضبووي واقعيبا ، بمعنبى أنبد ال يجبو  قيباس الخطبا ديبر           

                                                                 
 ما بعد ا.و 92: مرج  سابق. ،   ية عبد الستار  راج  موقف التشريعات من  ذه النظرية : 1
: مصةطشى العة ج   وما بعد ا، كذل   89، مرج  سابق. ،1: القانون الجنائي العام، )مصطشى الع ج   2

 بعد ا. وما 648المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ،
 .279ع  278. ،3: الموسووة الجزائية، مرج  سابق، مجلد  يد النغب   3
 .651و 60، مرج  سابق. ،1: القانون الجنائي العام، )الع ج   4
 .54، رقم236. ،25، مجمووة أحكام النقض. السنة1974ع  3ع  10  نقض 5
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لحيبا  ومالبسبات الواقب ،    القصدي وفقا  للملكات الذ نية للشبخص المعتباد مجبردا  مبن ظبروف ا     
ب  يجا أن نحدد السلوك الذي كان مبن شبان الرجب  المعتباد أن يسبلكد لبو مبر ببالظروف التبي          
أحاطأ بالجاني، سواص ما شعلق منها بحالتد الصحية أو سبند، أو ظبروف الزمبان والمكبان التبي      

يمر بها
 1ب

. 

نظر إلبى شخصبية   واوتمادا ولى ما سبق  فان القاضي سيبح  الخطبا ديبر القصبدي ببال    
الفاو  وإذا ما شبين لد شوافر  بذا الخطبا فانبد الببد مبن أن يكبون  بذا الخطبا قبد أدى إلبى وقبو             

ضبرر 
 2ب

إذ أن جميب  النصبو، التببي شعرضبأ للخطبا ديبر القصببدي شطلببأ وقبو  ضبرر مببا           
وأن يكون  ذا ال رر ناشجا ون الخطا الذي وق  مبن الجباني أي الببد مبن شبوفر والقبة السبببية        

اإلشار   نا إلبى أن محكمبة التعقيبا التونسبية ببدوائر ا المجتمعبة اوتمبدت بالنسببة للعالقبة           م 
السببية نظرية شكافؤ األسباب وذل  في جريمبة القتب  ولبى وجبد الخطبا، ويرجب  ذلب  كمبا سبيتم          

بيانببد إلببى أنهببا أرادت فببي ذلبب  القببرار شكببريس مسببؤولية المسببيرين    
 3ب

. أمببا المشببر  السببوري  
لكبن  ب  الخطبا ولبى درجبة واحبد  أم أنبد         ق. . 203ية السببية المالئمة في الماد  فيعتمد نظر
 متدر) .

الفقرة الثالثة: درجة اخلطأ غري القصدي  املوجب للمساءلـة 

 اجلزائية:

  ةاح  ومت  ة  ويسةةي   كبان القبانون الرومباني يفبرق ببين درجببات نبالن مبن الخطبا :         
« Lebissima  و« Levis »  و« Culpa Lata »       وكانببأ أيببة درجببة منهببا شكفببي للمسببؤولية المدنيببة

بالتعويض، أما المسؤولية الجزائية فكان يلزم لهبا شبوافر الخطبا الفباح  أو باألقب  المتوسبط      
 4ب

 

و بو   Faute Lourdeأو   Culpa Lataويبذ ا الببعض إلبى القبو  بهبذا التقسبيم : فالخطبا الجسبيم         
قببب  النتيجبببة ديبببر المشبببرووة، والخطبببا    يتبببوافر ونبببدما يكبببون فبببي إمكبببان كببب  شبببخص أن يتو   

ويتحقببق ونببدما يكببون شوقبب  النتيجببة ممكنببا للشببخص       Faute Legèreأو   Culpalevisالمتوسببط
أو  Culpa Levissinaالعببادي المتوسببط االنتببباه والعنايببة، وأويببرا الخطببا التافببد أو اليسببير جببدا     

Faute très légères     لشببخص ديببر وببادي يفببوق   ويوجببد إذا كببان شوقبب  النتيجبة ديببر ممكببن إال

الشخص المتوسط من حي  مدى حذره وونايتد وانتبا د
 5ب

. 

ولى أن موقف المشرم  من  ذه التفرقة ببين وطبا جسبيم ووطبا يسبير يمكبن شحديبده مبن         
وال  البح  في وجبود أو وبدم وجبود فبرق ببين الخطبا المبدني والخطبا الجزائبي بأ  مبن جهبة            

 ق بين الخطا المادي والخطا الفني بب .ومن جهة أورى في وجود أو ودم وجود فر

                                                                 
 .150: مقا  سابق. ،أحند  تق    ور  1
:الفي  10/3/1998بتاريي  119/87نقض  السورية الدائر  الجزائية/األمن االقتصادي  و و ما بينتد محكمة ال2

إذا انتفى ال رر  1966/37 من قانون العقوبات االقتصادية رقم 33جريمة اإل ما  المنصو، وليها في الماد  
 ال.مسلكية شق ي المحكمة بعدم المسؤولية ويكون األمر ال يعدو  لة

، 1983بدوائر مجتمعة  ع النشرية القسم الجزائي لسنة  7/1/1983مؤر  في  4233د   قرار شعقيبي جزائي ود3
. وسيق  التعرل لهذا القرار باكثر شفصي  وند بح  موقف فقد الق اص من إسناد المسؤولية الجنائية 285،

 إلى الغير.
 .278، مرج  سابق، ، رمو  عبيد   4
 .100، مرج  سابق، ،    ية عبد الستار   5
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إن القبو  بوجبود مثبب   بذه التفرقبة بببين الخطبا المبدني الجزائببي يعنبي وأن  نباك شببدر)           
للخطا فما كان مند يسيرا فاند لن يثير سوى المسؤولية المدنية ومبا كبان منبد جسبيما فانبد يمكبن       

 ئية أي ا.أن يثير المسؤولية الجزا

فه  يتطابق الخطا الجزائي مب  الخطبا المبدني بحيب  شتقبرر وحبد   بذين الخطئبين   أم         
 أنهما يختلفان فيكون  ناك  ننائية أو ا دوا) الخطئين  

كمبا أن   د،فعلب الفاوب  وبن     ؤاوبذ مأي درجة من الخطا شتي،   ينالمشروين أدلا لم يبين
اليسير يمكن شحديده مبن وبال  البحب  فبي وجبود       من التفرقة بين الخطا الجسيم والخطاموقفهم 

 أو ودم وجود فرق بين الخطا المدني والخطا الجزائي 
إنم القانون المدني يستخدم وبارات أكثر ومومية فبي شعريفبد للخطبا المبدني فالخطبا  بو       
شبرك مببا وجببا فعلببد أو فعب  مببا وجببا شركببد بغيبر قصببد ال ببرر فببال فبرق مبببدئيا فببي القببانون           

الخطا الجسيم والخطا الخفيف إالم في شقدير التعويضالمدني بين 
 1ب

. 
يذ ا القانون الجزائي إلى شحديد بور الخطا التي يترشبا وليهبا المسبؤولية الجزائيبة     و

فه  يعني شعداد  بذه الصبور أنبد يوجبد وبار) نطاقهبا وطبا يمكبن أن يرشبا المسبؤولية المدنيبة            
 دون الجزائية   

 الة إلى مذ بين : الوحد  واال دواجية.لقد انقسم الفقد حو   ذه المس

  ( وحدا الرطميا الندن  والاناة  : 1

يستند دوا   بذه النظريبة لتاييبد فكبر  وحبد  الخطئبين الجزائبي والمبدني إلبى أن القبانون           
الجزائبي وإن كبان دالبببا مبا يحببر، ولبى شحديببد ببور الخطببا الجزائبي ويورد ببا ولبى سبببي            

تخدم نصببا وامببا، إال أن ذلبب  ال يببنهض دلببيال ولببى إ دوا)     الحصببر بينمببا القببانون المجنببي يسبب  
الخطئين، ذل  أن مالحظة الصور التي أورد ا المشرم  الجزائي شد  ولبى أنبد قبد ضبمنها كب       
درجات وحباالت الخطبا ممبا يعنبي وأن الخطبا فبي كبال القبانونين واحبد والخبالف بينهمبا شبكلي             

بحأ
 2ب

  . 
جسبببيمة أو ذات الجسبببامة المعينبببة فبببي القبببانون     فبببالقو  بعبببدم االوتبببداد إال األوطببباص ال  

الجزائببي ال يمكببن أن يسبببتقيم بغيببر أن يثيببر مشبببكالت وطيببر  ولببى بسبببار المبببادئ القانونيبببة          
وشحديد الخطا الجزائي نفسد كما أن النصبو، شسبتخدم ألفاظبا دون شحديبد لدرجبة الخطبا و بي        

شعبيرات واسعة جدا ششم  ك  وطا مهما كان بسيطا
 3ب

. 
التشبري  الجزائبي مبا يشبير ببراحة أو ضبمنا إلبى اسبتلزام درجبة معينبة فببي           ولبيس فبي   

الخطببا فصببور الخطببا الببوارد  فببي القببانون الجزائببي وإن كانببأ ظا ريببا فيهببا معنببى الحصببر          
والتخصيص، إال أنها في الواق  شتس  لتشم  ك  وطا أيا كانأ بورشد وأيا كانأ درجتد
 4ب

. 
ديد متى يكون الخطا يسيرا فيفلبأ فيبد الجباني مبن     فالقو  با دوا) الخطا يثير مشكلة شح

المسببؤولية الجزائيببة ومتببى ال يكببون كببذل    فببي حببين أن القببو  بوحببد  الخطببا أمببر قببد يزيببد           
التببرابط فيمببا بببين القببانوني الجزائببي والمببدني فببي مكافحببة بببور اإل مببا  المختلفببة بطريقببة           

فعالة
 5ب

. 

                                                                 
، 96-95: المسؤولية التقصيرية، دروس مرقونة لطلبة السنة الثانية حقوق، السنة الجامعيبة   مقند النيا  1

،10. 
Garçon ب 2 , op.cit ., art . 319-320, n°18 

 .208، مرج  سابق، ،  عبد ال مو  ملد    3
 .442، مرج  سابق، ، مقن   مقن   مصطشى   4
 .280، مرج  سابق، ، رمو  عبيد   5 
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يعتببر كبذل  فبي نظبر فبر  مبا مبن         فمتبى نببأ ولبى سبلوك مبا أنبد مهمب ، فبال محب  ألن         
فبرو  القبانون، وأن يتجبرد مبن وببف اإل مبا  فبي نظبر فبر  توبر، وإال نباقض القبانون نفسببد             

 ا د ما أن ي  ن لإلهناة معوى واحد    كا ة   وق القان ن
 1ب

. 

وحبد  الخطئبين المبدني والجزائبي      1912ولقد شبنأ محكمة التعقيبا الفرنسبية منبذ سبنة     
إحدى قراراشهبا أنمبد ال يوجبد أي شمييبز ببين الخطبا المبدني والخطبا الجزائبي،          حي  إوتبرت في 

أنم الخطا وحتمى أيسره يكفي لتقوم بد المسؤولية الجزائية
 2ب

. 

وفي شونس يذ ا البعض إلى أنمد ال يشترر أن يكون الخطا جسيما فايسر بور الخطا شكفي 

لقيام المسؤولية الجزائية ممما يعني وحد  الخطئين
 3ب

و و ما أقرشد محكمة التعقيا التونسية  

من وال  شبنيها لمبدأ الحجية المطلقة للجزائي ولى المدني، فالقاضي المدني مرشبط بما سبق 

أن بأ فيد الق اص الجزائي
 4ب

ن شبرأ  المتهم من الخطا الجزائي يتنافى م  أالكما اوتبرت  .

الشخصي مما يجع  الحكم المطعون  شحميلد جزصا من المسؤولية المدنية شاسيسا ولى الخطا

فيد ورضة للنقضال
 5ب

.

والتشبابد ببين الخطبا المبدني والجزائبي يترسبي أكثبر ونبدما يكبون األمبر متعلقبا بجريمبة             
إقتصببادية فببالجرائم اإلقتصببادية وضببعأ لزجببر نشبباطات فببي أبببلها مدنيببة، كببالبي  والشببراص         

تشريعات اإلقتصبادية وبو  لبإلدار  حبق     والمقابة ووالقة الدائنية... كما أنم المشر  في ج  ال
التتبب  بوبول وببن النياببة العموميببة  ووبو  لهببا إمكانيبة إبببرام الصبل، الببذي شنق بي بموجبببد           
الدووى العمومية ونفس  ذه التقنيات نجبد ا فبي القبانون المبدني، فجميب   بذه المواضبي  شمثب          

 قواسم مشتركة بين القانونين في وصو، ونصر الخطا.

 بوحد  الخطاين لم يكن مح  إجما  فقهي بب  يمكبن القبو  وأن اإل دواجيبة      إال أن القو 
 مكرسة ششريعيا.

 ( أ  واجية الرط  :2

إنم القو  بوحد  الخطئين المبدني والجزائبي يعنبي أنم الحكبم ببالبراص  لعبدم شبوفر الخطبا         
يببباح  الجزائببي يسببتتب  بال ببرور  رفببض الببدووى المدنيببة، وبالتببالي فانمببد مببن المستحسببن أن        

للقاضي الجزائي أن يحكم بالبراص  لتفا ة الخطبا إكتفباص ببالتعويض المبدني ألن وحبد  الخطئبين       
شعنببي أن القاضببي الجزائببي وضبب  أمببام أمببرين كال مببا مكببروه فهببو إممببا أن يق ببي بالعقوبببة            
الجزائيببة ردببم شفا ببة الخطببا وبالتببالي وببدم جببدوى العقبباب الجزائببي وإممببا أن يق ببي بببالبراص          

ي ي  حق المت رر في التعويض وبالتالي
 6ب

. 

                                                                 
 ,552، مرج  سابق، ، لارمسي   لو   1

2) Cass. Civ. ِ19/12/1912 S. 1914 -1- 3249 note Morel.  
 .73، ، : 89: مرج  سابق خليشة الر و    3
 .87، ،: 1ودد 1981م.ق.ت لسنة  11/10/1980مؤر  في  2751  قرار شعقيبي مدني ودد 4

نشببرية محكمببة التعقيببا ق. ). لسببنة     .11/2/2004مببؤر  فببي   47660  قببرار شعقيبببي جزائببي وببدد     5
2004 ،.213.

 2005لسبنة   86. و لتجاو  سلبيات  ذه الوضبعية جباص القبانون وبدد     279: مرج  سابق، ، رمو  عبيد  6
يتعلق بادرا) ونوان وامس بمجلة التامين التونسية يخص شامين المسؤولية المدنية  2005 اوت 15المؤر  في 

 البرية ذات محبرك ونظبام التعبويض وبن االضبرار الالحقبة باالشبخا، فبي         ون استعما  العربات الناشجة
يقب  شعبويض مت برري حبوادن      :122لفصب  حوادن المرور لي من وجوبية التعويض إذ نبص ولبى أنبد: ا   

إمكانية معارضتهم بخطا في جانبهم باستثناص الحالة  المرور ون األضرار الالحقة باألشخا، ومخلفاشها دون
معارضة  ال يمكن:124الفص   .بانفسهم أو الخطا الفادح الذي ال يمكن شبريره ها إلحاق ال ررالتي يتعمدون في

القا ر  أو باألمر الطارئ  مت رري حوادن المرور بمن فيهم سائق أو حافظ العربة البرية ذات محرك بالقو 
وبن أضبرار حبوادن     : الجديبد فبي قبانون التعبويض     ةالم السةقين   أنظر حو   ذا القبانون:   .أو بفع  الغير
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والخطا الجزائي في نظر أبحاب  ذا الرأي يجبا أن يكبون جسبيما ولبو أراد المشبر       
دير ذل  إلكتفى باستعما  لفظ الخطا كما إستعملد القانون المدني ولما إحتا) إلى شعبداد ببور   

الخطا التي شق  شحأ طائلة العقاب
 1ب

. 

يببة الخطبا سببواص فببي األحكببام العامببة أو النصببو،     وقبد شبنببى المشببر  التونسببي إ دواج  
 الخابة بالقانون الجزائي اإلقتصادي.

الالحكبم بببالبراص  أو بالعقوبببات    : مببن م.) مبا يلببي   19ففبي األحكببام العامبة أقببر الفصب      
المنصو، وليها بالقانون ال يمن  المت رر من حق إسبترجا  متاوبد وشعبويض ال برر البذي      

 واجية الخطا سواص بدر الحكم بالبراص  أو باإلدانة.لحقدال فهذا الفص  يكرس إ د
مببن م.إ.  أنم الالحكببم الصبادر بتببرك سبببي  المببتهم ال يببؤنر فببي      101وقبد جبباص بالفصبب    

مسبالة شعبويض الخسبار  مبن الفعب  البذي قامبأ ببد التهمبة...ال ويجمب  الفقبد فبي شبونس ولبى أنم               

فعي التشريع  التونسي  ذا الفص   و شكريس إل دواجية الخطئين المدني والجزائي
 2ب

. 

فبي إطبار شاكيبد ا لمبا ذ ببأ إليبد مبن وحبد  الخطئبين          التونسية ولى أنم محكمة التعقيا 

محصبور فبي مبا ورد ببرور الفصب  مبن أنم        101المدني والجزائي إوتبرت أنم ما جاص بالفص  

و  ذا الحكم يجبري فبي ببور  سبقور البدووى العامبة بسببا وفبا  المبتهم أو بسببا ببدور وفب            

وام فقط
 3ب

. 

إال أن مببا ذ بببأ إليببد محكمببة التعقيببا التونسببية يتعببارل مبب  بببري، الببنص ولببى أن        

م.أ.   مبببا حبببالتين   101 ببباشين الحبببالتين المنصبببو، وليهمبببا ببببالفقر  األويبببر  مبببن الفصببب      

أي شطبيق مبدأ اسبتقال  الق باص الجزائبي     –استثنائيتين ذكرشا لتاكيد شمو  القاود  العامة لهما 

 101ة البراص  في ك  الحباالت بمبا فبي ذلب  حالبة الوفبا  وحالبة ببدور وفبو فالفصب            ولى حال

م.) وشخصيص لد بالنسبة للماد  المدنية 19 و شاكيد للفص  
 4ب

. 

أكد بانم الفعلة التي ال ششك  وطا جزائيا يمكن إواد  التونسية من م.إ.)  170نمم إنم الفص  

الفص  ما يلي الإذا رأت المحكمة أنم الفعلة ال شتبالف  النظر فيها من جانا مدني حي  جاص بهذا 

منها جريمة أو أنمها دير نابتة أو أنمد ال يمكن نسبتها إلى المتهم فانها شحكم بترك سبيلد وإذا كبان  

 نباك قبائم ببالحق الشخصبي شتخلببى المحكمبة وبن النظبر فببي البدووى الشخصبية وشحمب  وليببد            

 المصاريف بعد شقدير ا...ال.

سببببياق جبببباص القببببرار التعقيبببببي الصببببادر وببببن الببببدوائر المجتمببببععة فببببي        وفببببي  ببببذا ال 

والذي أقرت فيبد أنم الوببف التوقبف وبن العمب  بكونبد إوبالال بالعقبد أو وطبا           29/02/1996

شعاقببديا لبببيس فيبببد مناق بببة للحكبببم الجزائبببي ويمكببن للمحكمبببة المدنيبببة أن شببببأ فيبببد ألن نفبببي        

ي المسبؤولية المدنيبة ونبد و بو مفهبوم الفصب        المسؤولية الجزائية ون الفع  ال يقت ي حتمبا نفب  

من م.إ. ال 101
 5ب

. 

                                                                                                                                                                     
 .2005المرور،بد.ن ، الطبعة األولى،

1) Garraud   ، Op. Cit. T .5 n° : 1775. 
م.إ. .  96: إشكالية حجية الحكم الجزائي ولى المدني وإمكانية التعويض ولى معنى الماد   ياان  عبيدتال  2

 9، 2ودد  1992م.ق.ت لسنة 
، 1987لسببنة  1، النشبرية، القسببم المبدني وببدد    10/03/1986مبؤر  فببي   12891  قبرار شعقيبببي مبدني وببدد    3

،206. 
 .26، المرج  السابق، ، التياان  عبيد   4
-1995، منشور في مجمووة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيا47716  قرار شعقيبي جزائي ودد 5

 .45، ،1996مركز الدراسات القانونية والق ائية، شونس 1996
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أمما في إطار النصو، الخابة بالقانون الجزائبي اإلقتصبادي فبان اإل دواجيبة قبد وقب        

نببص ولبى مببا يلببي : الإذا    مجلببة الغاببات التونسببية  مبن   97شكريسبها أي ببا مبن ذلبب  أن الفصبب     
القبانوني شسبرب حريبق إلبى األراضبي       إنجر ون إضرام نار مروص فيد أو أجري ولى الوجبد 

المجاور  بدون أن يكون ذلب  ناشجبا وبن شهباون مبن الشبخص البذي أضبرم النبار فبان المتسببا            

 في إضرام النار يبقى مسؤوال ون درم ال رر ولى إوتالف أنواودال.

فبنباصا ولببى مببا سبببق يمكبن القببو  وأن التشببري  التونسببي يكبرس إ دواجيببة الخطببا بببين        

ما يعني وأن التفرقة ببين الخطبا الجسبيم والخطبا اليسبير يمكبن القبو  ببد بحيب           مدني وجزائي م

ال يستوجا المسؤولية الجزائية إال الخطا الجسبيم، ولكبن  ب  يشبترر فبي  بذا الخطبا أن يكبون         

 فنيا ليعتبر وطا جسيما  أم أن الخطا المادي يمكن أن يؤسس المسؤولية الجزائية  .

ببر ت  بذه التفرقبة واببة ونبد بحبب  مسبؤولية األطبباص وقبد شعرضبأ محكمبة التعقيببا            

الفرنسية لها منذ أمد بعيبد 
 1ب

وشرجب   بذه التفرقبة إلبى وبدم ردببة الق باص فبي مناقشبة المسبائ             

الفنيبة و بذا أمبر ال يقتصبر ولبى دوباوي مسبؤولية األطبباص، وإنمبا يتنباو  كب  دوبوى يثبار فيهبا               

بح  فني
 2ب

. 

الرط  النا   إخاة  اإللتنال النش وض على الوا، كا ة  إترةاذ العوايةة الا مةة عوةد      

القيال  سل ا معةيا أو إتيةان  عة  مةا لتاوةب مةا بةد يةد   غليةا هة ا السةل ا مةا نتياةة غية                

مش وعة
 3ب

. 

 يونةا الرطة  الشوةة  :  لة  إخةةاة رجة  الشةا  الق اعةةد العلنيةة والشويةةة التة  تقةةد ها           

عامة لنباش ا ملوتااألص ة ال
 4ب

. والسؤا  المطروح  و    يسا  رجا  المهن وبن إواللهبم   

 بقواود مهنتهم  

إن التمييز بين ما  و وطا مادي ووطا فني ال يمكن أن يسبتقيم شبعبا إلفتقباره إلبى معيبار      

دقيق م بور
 5ب

، كما أند يفس، المجا  للتهرب من شبعة الخطا وبن طريبق البزوم بانبد فنبي     
 6ب

 .

جانا أن  ذه التفرقة حسا البعض ال شستند ولى القانون ال في نصد وال في مبناهولى 
 7ب

  . 

لهبذا فقبد  جبر الق باص الحبدي  التفرقبة المتقدمببة ببين الخطبا المبادي والخطبا الفنبي فببي             

مجا  المهن
 8ب

. 

بينمبا يبذ ا رأي إلبى القبو  بالتفرقبة معتببرين أن المسبؤولية الجزائيبة شقبوم إذا مبا كببان           

الفنببي جسببيما وذلبب  كمحاولببة للتوفيببق فبباذا كانببأ فكببر  وببدم التفرقببة متطرفببة وضببار         الخطببا

                                                                 
1 ب  Cass. Crim. 18/7/1835. S. 1835-1-401. 

 .127، مرج  سابق، ،    ية عبد الستار. و 447، مرج  سابق، ، مقن   مقن   مصطشى   2
 .126. وفو ية وبد الستار، مرج  سابق، ، 75-74، مرج  سابق، ، خليشة الر و     3
 .127، و، 75  نفس المرج ، ،  4
 .446، مرج  سابق ، ، مقن   مقن   مصطشى   5
 .553، مرج  سابق، ،  ي   لوالرمس   6
 .447، القسم العام، مرج  سابق، ، مقن   مقن   مصطشى   7
 .553، مرج  سابق، ، رمسي   لوال   8
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بالعامبة، فبان نظريبة المسبؤولية المطلقبة وبن أي وطبا متطرفبة أي با وضبار  بالتقبدم والتطببور            

العلمي
 1ب

 و و شوجد يمكن القو  وأن المشرم  قد أوذ بد.

يمكبن   1919أكتبوبر   10ر في فبالرجو  إلى األمر العلي المتعلق بزجر الغ  والصاد

القو  وأن المشرم  التونسي في ذل  األمر وولى وجد التحديد في الفص  العاشبر منبد قبد أشبار     

إلى  ذه التفرقبة.ذ جباص فبي  بذا الفصب  الإذا نببأ مبن التحقيقبات أن مخالفبة أحكبام  بذا القبانون             

مرشكببد لبم يحكببم   إنمبا نتجبأ وببن شقصبير مهنبي ال ينطببوي ولبى شبيص مببن القصبد األنبيم وكببان           

بعقوبة منذ مبا يقب  وبن العبام فبان شلب  المخالفبة شكبون مبن أنظبار قاضبي المخالفبات وشسبتوجا              

 وقوبة مالية...ال.

فهببذا الفصبب  يشببترر  ببببراحة لقيببام المسببؤولية ديببر العمديبببة أن يكببون الخطببا ديبببر          

القصببدي فببي ببببور  شقصببير مهنبببي ولببو كبببان المشببرم  ال يقبببب  فكببر  شبببدر) الخطببا ألكتفبببى           
بالتعرل إلى إشترار التقصير مهما كان نوود ال فرق بين المادي مند أو الفنبي. و بذا الفصب     

 لم يعف من المسؤولية الناجمة ون الخطا المهني وإنما أقر ا كصور  نانية إلى جانا القصد.  

ولقببد اوتببببرت محكمبببة التعقيبببا التونسبببية أن وبببدم إنببببات التقصبببير المهنبببي يسبببتوجا      

جريمة قصدية، وقد كانأ وقائ  الق بية التبي ببدر فيهبا  بذا القبرار شتعلبق        مؤاوذ  المتهم ون 

بقيبام شبخص بعبرل لببن للبيب  وبعبد شحليلبد مخبريببا نببأ أنبد ممبزو) بالمباص ولبى نسببة شفببوق               

بن يكببون وفيفببا وبباد  فببي فصبب      المسببموح بببد وقببد شمسبب  المببتهم بببان ذلبب  راجبب  إلببى أن اللبب       

 الالصيف

ص يببد  ولببى أن مببا أنبتببد التحليبب  نبباشج وببن شقصببير        وحيبب  شرشببا ومببا شقببدمم أن ال شببي   

مهني حتى يص، القو  بان الفعلة المشينة للمتهم  ي مجرد مخالفة...ال
 2ب

. 

ووالبببة القببو  إن الجببرائم ديببر القصبببدية فببي القببانون الجزائببي االقتصببادي ال شقبببيم          

رس المسبؤولية  المسؤولية الجزائية إال بتوفر ال برر البذي شطلببد البنص أي أن المشبرم  لبم يكب       

ولبى أسباس الخطبر وذلبب  والفبا لمبا وقبب  اوتمباده فبي بعبض حبباالت شاسبيس المسبؤولية ولببى             

 ارشكاب الركن المادي.

 

 

 

                                                                 
 .130، مرج  سابق، ،    ية عبد الستار   1
 .69، ، 1966لسنة  4م.ق.ت. العدد  28/2/1966مؤر  في  209  قرار شعقيبي جزائي ودد  2
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 الفصل الثاني

 لمسؤولية الجزائيةل الطابع المادي

 في القانون االقتصادي
 ع شمهيد:

يتعبرل   نجبد أن المشبرم  ال   ة بالرجو  الى أدلا نصو، القانون االقتصادي الجزائيب 
فالنصبو، ببيغأ    الى الركن المعنوي، بحيب  يكتفبي ببذكر البركن المبادي المكبون للجريمبة.       

بكيفية ال شكشف وما إذا كان القصد الجزائي مشترطا  من ودمد
 1ب

. 

و بي    الا ينةة النا يةة  وأمام  ذا السكوت ذ ا ودد من الفقهاص الى القبو  بمبا يسبمى    
مجرد ارشكاب الفع  المادي مجردا من ك  وطا قصبديا  تعرل فاولها للجزاص الجزائي بيالتي 

كببان أم ديبببر قصبببدي  
 2ب

، فبببال شتوقبببف  اإل ةةوا  النةةةا   حيبب  يكفبببي فبببي  ببذه الجبببرائم شبببوافر      

المعنببوي، كمببا  ببو حببا  الجببرائم األوببرى، ببب  إنببد        سببناد المسببؤولية الجزائيببة ولببى إنبببات اال  
الشببخص بحكببم الواقبب ،     بمجببرد ارشكبباب العمبب  المحظببور شببنهض المسببؤولية الجزائيببة قببب        

بصببرف النظببر وببن القصببد  
 3ب

ببب   سببلطة االشهببام ديببر ملزمببة بانبببات وطببا الفاوبب ،       و شكببون  .

دقبليكفيها إنبات وقو  الفع  المادي من 
 4ب

 . 

 النسدولية الاناةية    مث  ه   الا اةم تق ل  نا   ارت ا  الة كا النةا   الن ة ن    
والعببر  بتبوفر   من ببور الخطبا لبدى الفاوب .      دون الحاجة الى البح  ون أي بور  للا ينة

طالمبا نببأ   ممبا ال يعتبد ببد،    فهبي  الذ نية  فاو حالة الرابطة سببية مادية بين الفع  وفاولد، أما 

ارشكا الركن المادي الذي يشك  الجريمة أند
 5ب

. 
فالمشر  يتدو  فبي مرحلبة مبكبر  يببدو فيهبا سبلوك المجبرم يكتسبي وطبور  ولبى شلب             

ل  في محاولة للحيلولة دون حصو  ضبرر محتمب  حيب  شظهبر المخالفبة فبي  بذا        المصال، وذ
الجريمببببة نتيجببببة ال دايتهببببا الحيلولببببة دون وقبببو    Délit obstacleالمسبببتوى كجريمببببة مانعبببة ال  

وال برب ولببى يبد المجببرم فبي مرحلببة متقدمببة مبن مسببار الجريمبة، و ببذا المعنبى يقتببرب مببن           

                                                                 
القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة. شرجمة وبد العزيز بفوت، دار ابن  يدون ع  :صشية مقند صش    1

 .297. ،1986بيروت 
2 Marty Jean Pierre ب , le délits matériels. R.S.C. 1982. P.41. 

 .150. ،1987: الحماية الجزائية للنظام العام في العقود المدنية، القا ر مقند عيد الغ يب  3
 .27. ،1988: افترال الخطا كاساس للمسؤولية الجنائية. دار النه ة العربية م    و ي عبد الع يم   4
 .241: مرج  سابق. ،صشية مقند صش    5
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لوك أي أنمهبا شصبب، واجببة العقباب بمجبرد إرشكباب       التي شعبد جريمبة سب    الا ينة الش ليةمفهوم 
الفعبب  المجببرمم دون إنتظببار نتيجببة وطببر  لببذل  الفعبب     
 1ب

وشظهببر وصوبببية الجريمببة ماديببة     
و هببا الشببروي والمببادي   يإسببتكما  ركن فتقببوم الجريمببة بمجببرد  بمجببرد وببرق المخببالف للببنص   

العقباب بحقبد و بو شوجبد      شقريبر ومسبؤوليتد  ب للقبو  فقط بحيب  ال يعتبد باشجباه إرادشبد     بهما  يكتفى
 فعبب ميب  إلببى إبعبباد شخصببية المجبرم وببن التركيبببة القانونيببة لل     ششببريعية شيعكبس بببدوره فلسببفة   

بذل  يقر بوجود مسؤولية موضووية شقوم فقبط ولبى البركن المبادي     المشر  وكانم
 2ب

. وقبد ببرر   
نمببد يصبعا الغبو، فببي    ذلب  اإلبتعباد وبن األوببذ بالنوايبا ونبد شقريببر العقباب فكرشبان : أولهمبا أ         

نفسببية المجببرم إلنبببات ونصببر نفسبباني بحببأ، ونانيهمببا أنم النوايببا دالبببا مببا ال ششببك  لوحببد ا           
وطرا من شاند أن يتسبا في إضطراب المجتمب  لبذل  كانبأ الحاجبة أكيبد  قبب  كب  رد  إلبى         

سلوك مجرمم
 3ب

. 
كثيبرا  ولبى شبوفير    سباود  قد انتشار الحركة االقتصادية والتعقيدات التي باحبتها و كان 

مواقف مؤيد  لمث   ذه المسؤولية
 4ب

. 

فقبد أفبر ت الح بار  الصبناوية واالجتماويبة المعاببر ، نووبا  مبن الجبرائم التنظيميببة          
شؤسببس العقوبببة ونهببا ولببى أسبباس وطببر الفعبب  ذاشببد، ال ولببى أسبباس درجببة وطيئببة مرشكبببد،          

انببا  مببن  بذه الجببرائم كبان فببي     وشسبتهدف االمتثببا  للتنظبيم واالن بببار داوب  المجتمبب ، وإن ج    
األبب  مجبرد مخالفبات، مببا لبب  أن شبدد المقببنن وقوبتهبا، فرفعهبا إلببى مرشببة الجبن،، ويطلببق            

الفقد واد  ولى  ذه الجرائم شسمية الالمخالفات المجنحةال
 5ب

. 
معارضببة أ بب  القببانون للعببدد الببوافر مببن الجببرائم الماديببة إال أن العالمببة      مببن  فبببالردم
نكليزية الليبدي ووشبون ذ ببأ إلبى شاييبد ا شاسيسبا  ولبى أنبد: إذا أمكبن شصبور أن           االجتماوية اإل

مهمبة الق بباص األوليببة  بي شببوقي األفعببا  المحظببور ، فلبيس نمببة مببا يبعب  ولببى التخببوف مببن          
 ةةإذا بفةةى  بأي الجببرائم الماديبة ،   Strict Resposibility يباد  وببدد جبرائم المسببؤولية المطلقبة    

  بصة  ذلةك الق ة  علةى القةاال  التة  يةتم  يلةا         لةا  ةا يسةتقيم عقةا    القان ن  ق   أم ر  عيو
الشعة  عةةا ط يةةع الت اطةةد الشةة ي  )أ  القصةد(  ذلةةك ألن الع ابةةب النا يةةة للشعةة  ال ترتلةةج       

  اء نام الشع  عا الت اطد الش ي  أو عا اإلهناة أو عا مق  الصد ة
 6ب

. 

ة دون وطببا،  بو اال تمبام بببالزام    الببداف  لمسباند  قيبام مثبب   بذه المسبؤولي      ممبا يعنبي أن  
األفبراد الببذين يقومببون بنشباطات اقتصببادية، شرافقهببا مخباطر اإلضببرار بببالغير، أكببر قببدر مببن         
الحبذر والحيطببة والتبصبر، محافظببة ولببى مصبال، ااوببرين، وسببالمتهم، وذلب  بجعبب  العقوبببة        

أمرا  حتميا  ال يمكن التخلص منبد 
 7ب

جبة إلبى الفعاليبة    .  بذا مبن جهبة ومبن جهبة أوبرى فبان الحا       

التي يجا أن يحققها النظام العام االقتصبادي شبؤدي فبي الحقيقبة إلبى  يباد  الجبرائم الماديبة        
 8ب

 .

تعتب  الا اةم االبتصا ية أهم مصدر للنسدولية النا يةإذ 
 9ب

.   

                                                                 
: وصائص المخالفة في القانون الجنائي، مذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة، كليبة       وحيد أوال  عل   1

 .16، ، 1997الحقوق والعلوم السياسية بتونس، سنة 
 .48: مرج  سابق، ، :  وحيد أوال  عل   2
 .49  نفس المرج ، ، : 3
 .37: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ،.مصطشى الع ج   4
. 1995: األحكبام العامبة للنظبام الجزائبي ع جامعبة الملب  سبعود ع الريبال          عبد الشتاح مصةطشى الصةيش     5

،327. 
6 Wootton B.B ب . Crime and the Criminal law, London, 1963. p48 

. فلقد اشخذ الق اص من المخاطر 43. ،1992: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، طبعة الع ج   7
 .254: مرج  سابق. ،صشية مقند صش  االقتصادية مبررا  الوتبار الجرائم االقتصادية، جرائم مادية. 

 .150  سابق. ،: مرجمقند عيد الغ يب  8
: افتبرال الخطبا كاسباس للمسبؤولية     عبد الع يم م    و ية    انظر في مادية الجريمة االقتصادية مثال : 9

: مرجب  سبابق،   عبةد الة مو  ملةد    ومبا بعبد ا. و   45. ،.1988الجنائيبة، دار النه بة العربيبة، القبا ر .     



 108 

ويرجب  ظهبور بببنف الجبرائم الماديببة البى جملبة مببن القبرارات الصببادر  وبن محكمببة          
يبببة القبببرن التاسببب  وشبببر اوتببببرت أن بعبببض الجبببرائم ووصوببببا       التعقيبببا الفرنسبببية فبببي بدا  

المخالفات من قبي  الجرائم المادية بما يعفي النيابة العامة من واجا إنبات أي نبو  مبن الخطبا    

واالكتفاص بانبات ارشكاب الفع  المادي من جانا المتهم
 1ب

 . 

ركن المبادي منبذ   كما قب  الق اص التونسي بهذه المسبؤولية المبنيبة ولبى مجبرد وقبو  الب      

1935
 2ب

بالنسببة البى    1913 سبنة  فبي الجزائيبة  وكرسها المشرم  التونسبي منبذ اببدار المجلبة     

م.) 313المخالفببات فببي الفصبب   
 3ب

النرالشةةا  هةة  الناةةاة الونةة ذج  للا ينةةة   . باوتبببار أن 

النا ية
 4ب

  . 

أن أدلا جرائم البيئة في التشري  التونسي شعد مادية  ذا إلى جانا
 5ب

  أدلا جرائم وكذل

الشركات
 6ب

وجريمة الشي  بدون ربيد
 7ب

والجرائم الجمركية وجرائم الصرف
 8ب

 .. الي.

أمببا فببي مصببر 
 9ب

فببان المشببر  لببم ي بب  نصببا  وامببا  بالنسبببة إلببى الببركن المعنببوي فببي        
 الجرائم االقتصادية، مما أدى إلى انقسام الفقد بين اشجا ين:

لعامة، فال يعاقا أحبدا  إال إذا قصبد ارشكباب    يرى ضرور  الرجو  إلى القواود ااألو : 
 الجريمة، وابة ما لم شت من النصو، الخابة بالجرائم االقتصادية استثناص بريحا .   

يبببرى: أن المشبببر  ال يعتبببببر البببركن المعنبببوي فببببي شحديبببد وقببباب الجريمببببة        والثببباني  
فببي جميببب   االقتصببادية، فببال يميببز بببين درجاشبببد، وال بببين وجببوده مببن ودمبببد، فببالجزاص واحببد           

 األحوا .

  المباد   واللبنباني ب ومبا بعبد ا ق.    187  المادب المشر  السوري ك  من بينما نجد أن
أن النية شرر ال م لقيبام المسبؤولية    و ما بعد ا ق    64  المادو ما بعد ا  و االردني ب 186

 .الجزائية
دم لبزوم  ببراحة إلبى وب   السبوري  وم   ذا فاند شوجبد وبد  حباالت أشبار فيهبا المشبر         

 .شوفر الركن المعنوي، وذل  في بعض النصو، الخابة بالميدان االقتصادي
ويعل  العديد من الفقهباص ذلب  ببان الجبرائم االقتصبادية ال شتعبارل واألوبالق فهبي مبن          

                                                                                                                                                                     
في جرائم التموين، دار النه ة العربية، وما بعد ا. تما  وثمان: شرح قانون العقوبات االقتصادي  182،.
 . وما بعد ا.88. ،.1983

1 Merle (R) Vitu (A), traité de droit criminel, T ب .1 problèmes généraux. Sixième édition, cujas, 1988. P.717, et  
Hauriou, Note. S. 1897.3.113. Roux, note sous Cass. Crim. 7/3/1918. S.1921. 1.89. et  note sous Cass.Crim. 
15/5/1926. S.1928.1.33. 

 .158. ،.1963م.ق.ت العدد الخامس لسنة  27/02/1935مؤر  في  1444  القرار الجناحي ودد 2
: الجريمبة الماديبة، مبذكر  بحب  دراسبات      إيلا  ال و ةان   انظر الجريمة المادية في التشري  التونسي، 3

 .1998ية ع كلية الحقوق في شونس معمقة في القانون، شعبة ولوم جنائ
 Legal (A), la responsabilité sans faute. mélanges patin. 1966. P.132 ب4

. 5، ،1993: السياسة التشريعية لحماية المحيط، م.ق.ت. ودد وا، ون البيئة، مارس رضا الننغو   5
 وما بعد ا. 57: مرج  سابق، ،.عبد الع يم م    و ي و
، حي  يعتبر أن بعض جرائعم الشركات مث  العديد من 65: مرج  سابق، ووابة الفص  ص ت  يع  ا ن  6

: الجرائم في الشركات كاناتن والجرائم االقتصادية ال شتطلا شوفر النية االجرامية و ي من الجرائم المادية، 
 وما بعد ا. 7، ،.1963، م.ق.ت، ديسمبر ا ناعي   ا صالحالتجارية، شعريا 

: وبواطر  عبةد اهلل األحنةد   مادية جريمة الشبي  ببدون رببيد : فبي التشبري  التونسبي مبثال         و ح   انظر7
ردم أن الطاب  المادي لهذه  .17،. 1981واقتراحات حو  جريمة الشي  بدون ربيد. م.ق.ت، ودد فيفري 

 الجريمة بات قابال للنقاش كما سيتبين الحقا.
ركن المعنوي براحة، وشحي  مجلة الصرف إلى  ذا الفص  م.د شونسية الذي يقصي ال 241  انظر الفص  8

 أي ا .
 .169ع  168: مرج  سابق. ،عبد ال م  ملد   9
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وبالتالي فانها جرائم مادية بحتة ال مجا  للبحب  وبن الخطبا فيهبا     الا اةم النصطوعةبنف 
 1ب

 .
أو الجرائم القانونية يخلقهبا القبانون حتبى ي بمن قبدرا كافيبا مبن الحمايبة         فالجرائم االبطناوية 

لألنظمة المختلفة التي شحدنها البدو  فبي المجباالت السياسبية واالقتصبادية واالداريبة والصبحية        

وديببر ذلبب  مببن شببؤون سياسببة المجتمبب       
 2ب

، فهببذه األفعببا  ال شمببس ببباألوالق اال أن التطبببور     
ار واالستقرار يقت ي الخرو) بها وبن دائبر  المبباح البى دائبر       الح اري والردبة في اال د 

التجريم باالستناد الى المصلحة االجتماوية 
 3ب

  . 

وإ ةتوا ا الةى أن الاة اةم النصةطوعة ال تتعةةارض مة  األخةاو االجتناعيةة  ةإن البقةةد          

عةا الرطة  ك  ةةا، للنسةاءلة عولةةا الجةدوى موةةا  ة  إنةا يتعةةارض مة  الغايةةة اال ا ةية مةةا            
. فوظيفة القاضي في  ذه الجرائم شقتصر ولى مجبرد التثببأ مبن ادانبة المبتهم نبم شقبدير        ب ارهاا

العقبباب التهديببدي الببذي يسببتحقد فببي حببدود مببا قببرره القببانون لكبب  جريمببة أي أن وظيفتببد  نببا          

حسابية، مادية، برفة، مجرد  حتى ون أي  دف أوالقي كتحقيق العدالة 
 4ب

. 

ح  اجما  من الفقد ولى أن  ذا الرأي لم يكن م
 5ب

. حي  يمي  الببعض البى القبو  ببان     
الجريمة االقتصبادية ذات بببغة أوالقيبة.  بذا إلبى جانبا أن جبو ر الفعب  اإلجرامبي ال يمكبن           
أن يكبببون أوالقيبببا ، ألن البببرفض األوالقبببي بأوال   مسبببالة شبببعورية ولبببيس مسبببالة وقليبببة، ألن     

رشبط ببالتنظيم االجتمباوي البذي شتكبون فيبد، وبالتبالي       المفا يم األوالقية بنانيا   مفبا يم نسببية، شب   

شتغير أو شتعد  بتغيير  ذا النظام أو شعديلد
 6ب

. 

فالجريمة مبن الناحيبة االجتماويبة ع بوجبد وبام ع  بي وطيئبة يترشبا وليهبا إوبال  بنظبام             
يببة المجتمب ، و بي مببن الناحيبة القانونيببة أمبر رشببا القبانون ولببى ارشكاببد وقوبببة، والناحيبة الثان         

متصبلة بالناحيببة األولبى ببب   بي نتيجببة لهبا، فالمصببلحة االجتماويبة  ببي أسباس التجببريم سببواص          
أكببان شقليببديا  أم مسببتحدنا ، والمجتمبب  ال يصببطن  الجببرائم إنمببا ي بب  قواوببد السببلوك التببي شقبب        

الجرائم بمخالفتها، وأساس شل  القواود مصلحة المجتم  ليس إال
 7ب

. 

شطلبا الخطببا مبن ودمببد فبي جبب  الجبرائم االقتصببادية        الخبالف حببو  فبي الحقيقبة فببان   و
، ممبا  إلى ودم افصاح المشرم  ون الركن المعنوي فبي أدلبا نصبو، التجبريم     ديمكن إرجاو
قو  باستبعاد الخطا من ببين مكونبات الجريمبة. إال أن جانبا توبر مبن الفقبد رفبض         ي أوجد شيارا

الجزائيببة المعابببر  و ببي الأن ال    بذا المببذ ا انطالقببا مببن القاوببد  األساسبية فببي التشببريعات     

مسؤولية جزائية دون وطاال
 8ب

م  قبو  المسؤولية المادية استثناص بصري، النص 
 1ب

. 

                                                                 
   انظر في  ذا االشجاه مثال : 1

27P .1957  .s.a.n. F ert oc o u.t oruCud.tce A SC.S.R, naea d azaM  
الجرائم الماديبة شعبد ولقبا  قانونيبا ، وأدلبهبا      . ف162، ،.1959: النظرية العامة للتجريم، القا ر ، أحند خليشة

نشات بتشريعات شنظيمية، فباستثناص بعض الجرائم الخطير  فان أدلا الجرائم المادية شتعلق وابة بالحرف 
 .245: مرج  سابق. ،صشية مقند صش  واألوما  والمهن. انظر في ذل : 

 .109: مرج  سابق، ،.أحند خليشة  2
 ,.Merle Philippe, les présemptions légales en droit pénal, L.G.D.J, Paris, 1970. P.123. Marty (J.P), op.citب3
P.45. 

: شخطيط السياسة الجنائية في البالد العربية. مجلة العلبوم القانونيبة واالقتصبادية، وبدد ينباير      عل  راشد  4
1970. 

 والمراج  التي ذكر ا. وما بعد ا، 108، مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد   انظر : 5
، 3: الجريمة في إطار التفسير االقتصادي للمجتم ، مجلة الشريعة والحقوق، الكويأ السنة عب   الس اج  6

 . 123. ،1979، يونيو 2العدد
، دار 10: الموسووة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدو  العربيبة، الجبزص   مقند عبد ال حيم عوب   7

 . 11و 10. رقم 5. ،1977ر  الشعا ع القا 
Legalب8 , op.cit ., P.131.                                                                                  

، 1988: افترال الخطا كاساس للمسؤولية الجنائية، دار النه ة العربية، القا ر  عبد الع يم م    و ي و
 .35ة الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،.، المسؤوليمصطشى الع ج . و5،.
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مجببرد  وانطالقببا ممببا سبببق فببان الجببزم فببي امكانيببة شاسببيس المسببؤولية الجزائيببة ولببى        
مثب   بذه المسبؤولية    القبانون ل الركن المبادي وحبده يسبتوجا البحب  فبي مبدى شكبريس         ارشكاب

بالمبح  األو  ، المرور بعد ذل  إلى البح  في موقبف الفقبد لمعرفبة أي دور بقبي للخطبا فبي       
 شاسيس المسؤولية الجزائية حا  سكوت النص بالمبح  الثاني .

                                                                                                                                                                     
 .174  سامي النصراوي: مرج  سابق، ،.1
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 املبحث األول 

املادية يف القانون مسؤولية اجلزائية قانوني للال التكريس

 االقتصادي:

ائيببة الماديبببة فببي اطبببار القببانون الجزائبببي     إن شحديببد مببدى قببببو  قيببام المسبببؤولية الجز    
االقتصادي يستوجا البح  أوال في المبادئ العامبة للقبانون الجزائبي باوتببار أن شلب  المببادئ       
شبقببى واملببة فببي الميببدان االقتصببادي مبببدئيا بفقببر  أولببى  مببا لببم شت ببمن النصببو، الخابببة        

زائببي االقتصببادي بفقببر     مخالفببة بببريحة لتلبب  القواوببد باقرار ببا قواوببد وابببة للقببانون الج       
 نانية .

 الفقرة األوىل : القواعد العامة للقانون اجلزائي

إن المشرموين فيما ودا األحكام الجزائية الخاببة البوارد  بالنصبو، الجديبد  قبد أبقبوا       
األحكبببام العامبببة البببوارد  ببببالمجالت الجزائيبببة بالقبببوانين العقابيبببة  واملبببة بالنسببببة للجبببرائم           

نة االقتصادية المستحد
 1ب

. وذل  إما بعدم وضب  قواوبد مخالفبة لهبا أو باالحالبة اليهبا      
 2ب

ويمكبن   

وأويببرا شببد   بب  وشجببريم المحاولبة  بأ  حصبر  ببذه القواوببد فبي قاوببد  ال جريمببة ببدون وطببا      
 .ب)  العقوبة

ر إن الجريمبببة  بببي أببببال  مقصبببود  بأو قصبببدية ، وإن االسبببتثناص  بببو فبببي كونهبببا ديببب      
مقصببود ، ودالبيببة األفعبببا  اإلجراميببة المنصببو، ونهبببا فببي القببوانين الجزائيبببة، ولببى  بببذه          

الصور  العامبة 
 3ب

فبالركن األساسبي فبي    ، . فللقصبد الجزائبي واليبة ولبى الجبرائم ببدون اسبتثناص       

الجرائم المعاقا وليها  و القصد الجرمي
 4ب

. 

 . المتعلقبة البالعنصبر   ومبا بعبد ا ق.   187و و ما كرسبد المشبر  السبوري فبي المبواد      
 لبناني وما بعد ا.   188المعنوي للجريمةال ونجد الحكم نفسد في الماد  

م.) شونسبية الال يعاقبا أحبد اال بفعب  ارشكبا قصببدا       37و بو مبا جباص أي با  فبي الفصبب       

                                                                 
 8. ولقد نصأ الماد  21، ،.1974: القوانين الجزائية واالقتصاد. م.ق.ت. ودد ديسمبر، اللا   مقش ظ  1

في الجرائم المنصو،  ق.  مصري ولى أند الشراوى أحكام الكتاب األو  من  ذا القانون باألحكام العامة 
: حسا ع  شوليها في القوانين واللوائ، الخصوبية إال إذا وجد فيها نص يخالف ذل ال. وفي نفس المعنى: 

 .168: مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد . و11مرج  سابق، ،.
 مجلة.ائية في ك  ما لم شتعرل لد الزم.أ شونسية الذي يحي  الى المجلة الج 144  انظر مثال : الفص  2
 .36. ،3: الموسووة الجزائية. مجلد  يد النعب   3
ع   1، )الةدركنل  . مجمووبة  1974ع   12ع  14. شاريي 49  الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية، قرار رقم 4

 .491. ،945قاود  
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ودا الصور المقرر  بوجد وا، بالقانونال.
 1ب

 

الجنائيببة ونصببها:ال ال   ق   أردنببي البوارد  شحببأ ونبوان فببي المسبؤولية     1-74و المباد   
 ال.  .يحكم ولى أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم ولى الفع  ون ووي وإراد 

 وليةؤفبي المسب   منبد شحبأ ونبوان    أما قانون العقوبات البحريني فقبد ورد فبي البباب الثاني   

   . الال يسا  شخص ون جريمة إال إذا ارشكبها ومدا أو وطا :الونصها 24الماد  

ن قانون الجزاص الكبويتي: الإذا لبم يقبض القبانون ببراحة بالعقباب       م 40وجاص في الماد  
ولبى الفعب  لمجبرد اقترافبد الخطببا ديبر العمبدي، فبال وقبباب وليبد إال إذا شبوفر القصبد الجنببائي            

 لدى مرشكبدال.

مبا يلبي:ال يسبا  الجباني      43في حين اوتبر ك  من قانون العقوبات االماراشي في المباد   
مببا لببم يشببترر القببانون العمببد بببراحةال و قببانون       ومببدا أم وطببا وببن الجريمببة سببواص ارشكبهببا   

ويسببا  الجبباني وببن الجريمببة سببواص     : ال 32العقوبببات القطببري فببي الفقببر  األويببر مببن المبباد        
 ارشكبها ومدا  أم وطا، ما لم يشترر القانون شوفر العمد براحةال

ن: أوال وجبود    فاند ال وجود لجريمبة قانونبا اال بتحقبق ونصبري    ووانطالقا من  ذا الفص

ركن معنويفع  يستوجا العقاب ونانيا: وجود 
 2ب

. 

لببم يت ببمن قاوببد  بببريحة بببان ال      قوببباتعانون الالتشببري  المصببري، فببان قبب   فببي  أمببا 

جريمبة ببدون قصبد، مب  أن الفقبد المصبري مجمبب  ولبى االوتبراف بهبذه القاوبد           
 3ب

. ومب  ذلبب   
ي والتبي جباص فيهبا: الإذا كبان فاوب       ق.  مصبر  42فاند يمكن اسبتنتا)  بذه القاوبد  مبن المباد       

فالمشبر   …ال ائينب الجريمبة ديبر معاقبا لسببا مبن أسبباب اإلباحبة، أو لعبدم وجبود القصبد الج          
يعتببر أن الفاوب  قبد يكبون ديبر معاقبا، لعببدم شبوافر القصبد لديبد، و بذا يعنبي أن الفاوب  حتببى              

م المعاقبببة، فببان   بمببا أن انتفبباص القصببد يعنببي وببد   فيعاقببا يجببا أن يتببوافر لديببد قصببد جزائببي،     
، و مما يدوم  بذا التحليب  أحكبام الفقبر  نانيبا مبن المباد         المعاقبة شستلزم حتما  وجود  ذا القصد

 ق   مصري التي شعرف الفاو : 39

كب  مببن يبدو  فببى    ال يعبد فباوال للجريمببة: اوال : مبن يرشكبهبا وحببد  او مب  ديببر  . نانيبا        
ومب    ومبال مبن االومبا  المكونبة لهبا .     ومبدا   ارشكابها اذا كانأ شتكبون مبن جملبة اومبا  فيباشى     

ذل  اذا وجبدت احبوا  واببة باحبد الفباولين شقت بى شغيبر وببف الجريمبة او العقوببة بالنسببة            
لبد فببال يتعببدى انر ببا البى ديببر  مببنهم وكببذل  الحببا  اذا شغيبر الوبببف باوتبببار قصببد مرشكببا         

 الجريمة او كيفية ولمد بهاال.

ة إال إذا أراد لهبا التشبري  ببراحة أن شكبون ديبر      فاألب  في الجريمبة أن شكبون قصبدي   

                                                                 
كبا بقصبد   ق. . ليبي: الال يعاقا ولى فع  يعد جناية أو جنحبة قانونبا ، إذا لبم يرش    62في الماد  كما جاص   1

ومدي، ويستثنى من ذل  الجنايات والجن، التي ينص القانون براحة ولى إمكان ارشكابها وطا أو يتجاو  
من مدونة ق.). المغربي: الإن الجنايات والجن، ال يعاقا وليها إال إذا ارشكبأ  133القصدال. وينص الفص  

ية في الحاالت الخاببة التبي يبنص وليهبا     ومدا ، إال أن الجن، التي شرشكا وطا يعاقا وليها بصفة استثنائ
 القانونال.

: التعليق ولى القانون الجنائي التونسي، شعريا: محمد الطا ر بودربالبة، المطبعبة التونسبية،    هو   بي   2
مبن قبانون الجبزاص العمباني      -2- 78و  و ما نصأ وليبد المباد     .58، الكتاب األو ، أحكام وامة. ،.1914

شبوافر وناببر    -2-شرور التجريم  ي: في المبح  األو  من  ذا الجزص و نصها:البراحة كما سبق بياند 
 ال.الجريمة من اراد  وفع  مادي

 .التي وق  التعرل لها في  ذا الكتابوابة شل    راج  المؤلفات المصرية في القسم العام لقانون العقوبات 3
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ذلب  
 1ب

ويصبب، أن يقببا  بببان ال جببرم بببال قصبد وأن القصببد  ببو الببذي يعمبب  الجببرم ألن القصببد        
وندئذ يمتز) باالراد ، والصفة االوتيارية أو االرادية في الفعب  المؤاوبذ  بي الشبرر األساسبي      

في االجرام
 2ب

. 

يشبك  الفعبب  بحبد ذاشببد جريمبة مببا لبم يرشكببا بقصببد        إال أن  نباك مببن يعتببر أن مبببدأ أال   
جزائببي ال  ا  مطبقببا  فببي القببوانين القديمببة، إال أنببد لببم يعببد يططبببق ولببى اإلطببالق فببي القببوانين       
المعاببر ، حيبب  لبم شعببد الحاجببة قائمبة إلببى التبدلي  ولببى القصببد الجزائبي مببا لبم يشببر الببنص           

براحة إلى الركن المعنوي
 3ب

. 

مبدأ مطلقا أم أن المشبرم  فسب، المجبا  لقببو  اسبتثناصات  لإلجاببة       لكن    يعتبر  ذا ال
 يد.  ولال بد من شحديد ميدان انطباق  ذا المبدأ واالستثناصات الوارد  

 ـ ميدان انطباو النبدأ:  أوال

ذ ا البعض
 4ب

الى أن القو  بوجود قرينة شفيد شطلا القصد فبي الجبرائم كقاوبد  وامبة      
وني، فلبيس فبي القبانون مبا يفيبد مثب   بذه القرينبة. فتقريبر قاوبد  وامبة            قو  يعو ه األساس القبان 

فببي شببان القصببد الجزائببي فببي األحكببام العامببة للقببانون الجزائببي ال يسببتند إلببى أي أسبباس مببن         

القانون. واألمر مرجعد في النهاية إلى مالصمة السياسة التشريعية
 5ب

. 

لبم شتطبرق الببى    1810رنسبي لسببنة  وبالفعب  فبان القببوانين التبي اشبعبأ نهببج التشبري  الف      
الخطا الجزائبي ولبم شحبدده ولبم شقبره كقاوبد  وامبة بومبن ذلب  مبثال  ق.  المصبري ، و بذا مبا              
سم، لمحكمة التعقيا الفرنسية أن شقر فكر  الجريمة المادية حيب  اوتببرت أنبد ال حاجبة لتبوفر      

فالمخالفبات التبي شقب  ولبى     القصد النزا  العقوبة بالمخالف إذ يعد الفع  جريمبة بمجبرد شحققبد،    
التراشيببا المنظمببة للصببناوات والصببحة العامببة وبببيانة الطببرق والممببرات المائيببة والصببيد          
ششك  مخالفة مادية شتحقق دون وجوب شحقق وطا لدى فاولهبا، كمبا أن حسبن نيتبد ال يعفيبد مبن       

العقاب
 6ب

  . 

م.)  64مباد الفصب    ولقد حاو  الفقبد شبريبر  بذا التوجبد لمحكمبة التعقيبا الفرنسبية باوت       
فرنسبية قديمبة حيب  لبم يلحبظ المخالفبات بببين الجبرائم التبي ال شقبوم فبي حالبة الجنبون واالكببراه              

فاوتبروا أن  ذا يعني شحقق المخالفبة بغبض النظبر وبن شبوفر البركن المعنبوي للجريمبة،        
 7ب

إال  

 ليببة ال  يتعلببق باأل   64أن  ببذا التبريببر لببم يصببمد إذ سببروان مببا اسببتبان وطبباه إذ أن الفصبب         
بالخطا ومحكمة التعقيا الفرنسية كانأ شحجبا المسبؤولية فبي حالبة ديباب األ ليبة ببالردم مبن         

أن الجريمة مادية
 8ب

  . 

                                                                 
 .220: مرج  سابق، ،.رمو  عبيد  1
 .262: مرج  سابق، ،.ر. غارو  2

Stally Bsassب3 , “The Eclipse of Mens Rea", (1936), 52, L.Q.R.60.  
  .272مرج  سابق. ، :صشية مقند صش  مذكور لدى: 

  .Donnedieu de Vabres, traité de droit criminel et de  législation pénale comparée. 3ème éd. 1947 - P.113 ب4
 .170،: مرج  سابق. عبد ال مو  ملد   5
   انظر ولى سبي  المثا  :6

Cass. Crim. 7/3/1918. S1921.1-89 note Roux. 
Cass. Crim. 19/5/1926. D.H 1926. 348. Cass Crim. 17/11/1937. G.P. 1937.2.942 et  28/6/1944. B. n°151. et , 
8/3/1966. B. n°84. 

 .189ة، مرج  سابق، ،.: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصاديمصطشى الع ج   7
 .Cass Crim. 15/5/1926. S.1926.S.1928.1.33- note Rouxب8
 Cass. Crim. 13/12/1956. D. 1957.349. note Patin .  
فلقد أكدت محكمة التعقيا الفرنسية أن الجريمة المادية شفترل لدى الفاو  التفكير والحرية، وبالتالي ال شقام 
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لكن التشري  التونسي وبالردم من أند استمد ج  أحكامد من القبانون الجزائبي الفرنسبي    
 37ع  ارشكبا قصبدا بف  فاند لم يذ ا مذ بد إذ أقر قاود  أند ال يعاقا أحد إال بف 1810لسنة 

مببا مببا  اليببد المشببرم       مببذ ا أدلببا التشببريعات العربيببة كمببا جبباص اوبباله، و ببو        م.) . و ببو
إذ نبص أنبد ال جنايبة وال جنحبة      3ع    121في الفصب    1992الفرنسي في المجلة الجزائية لسنة 

بدون نية ارشكابها
 1ب

  . 

م ج   و التةال  لةم    السود القان ن لقاعدا تطلب القصد حتى عود      الوصأي أن 

إال أن األمبور لبم شكبن بهبذه البسباطة إذ أنبارت        ة ما يةة  ينة يبع ماةاة مبةدةيا للقة ة   جة   ج    
 .1992والفا فقهيا في فرنسا بعد بدور مجلة 

فلقد اوتبر الببعض 
 2ب

البنص   فبي الجبرائم البوارد  فبي     أن نطباق  بذه القاوبد  محصبور      

ئيبة فقببط، بينمبا ذ با البببعض ااوبر     المجلبة الجزا العبام أي قبانون العقوبببات أو   
 3ب

البى أن  ببذا   
 المادية. رائمالنص ق ى نهائيا ولى ما يسمى بالج

وقبب  شفنيببد ا   فببي فرنسببا  الببى أن نظريببة الجببرائم الماديببة     Pradelويببذ ا الفقيببد بببراد    
مبن القبانون االنتقببالي    339ويببدوم شوجهبد  بذا بمببا جباص فبي أحكبام الفصبب         3ع     121بالفصب   

 16/12/92قلمة  الصادر في بقانون األ
 4ب

والذي اوتبر كب  الجبن، ديبر القصبدية والمجرمبة       

بنصببو، سببابقة لببدوو  القببانون الحببالي حيببز التنفيببذ شبقببى قائمببة فببي حالببة اال مببا  أو وببدم            
االحتيبار أو شعبريض الغيبر للخطبر وإن لبم يبنص القبانون ببراحة ولبى ذلب ، وبنباص ولبى  ببذا             

ن ولببى احببدى  ببذه العنابببر النفسببية ونببدما يتعلببق التتببب         فببان سببلطة االشهببام يجببا أن شبببر     

بمرشكببي جنحبة شقنيبة كالميبدان البيئبي مبثال      
 5ب

. ففبي  بذه الجبن، يجبا أن يكبون القصبد بببريحا       

سواص من وال  الفعب  أو مبن وبال  شعبريض الغيبر للخطبر أو اال مبا  ومب   بذا يبقبى للق با             

النظر في استخرا) مكامن القصد
 6ب

. 

مبة التعقيبا الفرنسببية مبن  بذا الخبالف فانببد ببر  واببة بالنسببة للجببن،          أمبا موقبف محك  
التقنية والتي شنتمي اليها الجرائم االقتصادية حي  مالأ الى األوذ بموقبف وسبط بحيب  لبم شببق      

                                                                                                                                                                     
 جنون والقابر والمكره.المسؤولية الجزائية ولى الم

Cass. Crim. 1/ 4/ 1848. S. 1848. I. 320. Cass. Crim. 13/ 7/1951 S. 1952. I. 118. Cass. Crim 22/ 1 /1964. 
B.C.n°.24. 
كما أكدت الدوائر المجتمعة أن الإقامة المسؤولية بسبا المخالفة ال يوجا إنبات الخطبا ألن  بذه المسبؤولية    

 او  لم يكن بحالة جنون أو قصر أو إكراه.مفترضة، طالما أن الف
Cass Ch. réunies. 21 – 1 – 1885. S. 1885. I. 140. 

 و النص األبلي كامال م  شنقيحاشد  و:  1
Article 121-3:(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art . 1 Journal Officiel du 14 mai 1996) (Loi nº 2000-647 du 10 
juillet 2000 art . 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000):   Il n'y a point de crime ou de délit  sans intention de le 
commettre.   Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit  en cas de mise en danger délibérée de la personne 
d'autrui. 
   Il y a également délit , lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à 
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a 
pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, 
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.  
   Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, 
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les 
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit  violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 
soit  commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient 
ignorer.   Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 
Desportes (F) et Legunehec (F), op.citب2 ., n°14 à16. 
3 ب  Gauthier (P) et . Lauret (B), op.cit ., P.24. 
4 ب  Predel (J), Nouveau code pénal, op.cit ., n°45. 
5 ب   Ibid., n°48. 
6 ب  Robert.J.H., L'élément moral des infractions contre l'environnement. In R.S.C. 1995. P.356.  
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الجن، مادية برفة وال  ي شطلببأ فيهبا القصبد ببراحة بب  وبادت البى مسبالة اسبتنتا) القصبد           

من اال ما 
 1ب

 . 

قض السبورية، فقبد أكبدت أنبد الال يسبا  المبرص وبن وملبد إال إذا نجبم وبن           أما محكمة البن 

وطبا ارشكبببدال 
 2ب

فاشببترار وقبو  وطببا مببن الفاوب  لقيببام مسببؤوليتد الجزائيبة، أمببر أساسببي فببي         
التشري  الجزائي الحدي ، وم  أن القدر الال م فبي الخطبا يختلبف ببين جريمبة وأوبرى، ولكبن        

ا  الجبرائم مبن جنايبات وجبن، ومخالفبات     شوافر مطلق الخطا ضروري في كب  أنبو  
 3ب

. فمببدأ ال  

جريمة بغير ركن معنوي  و مبدأ وام التطبيق في قانون العقوبات السوري
 4ب

. 

مببن ق   القطببري    2و المبباد   مببن ق   االمبباراشي    3و شجببدر االشببار  الببى ان المبباد     
الجبببرائم ولبببى  ببببراحة ولبببى أنببد: الشسبببري أحكبببام الكتبباب األو  مبببن  بببذا القببانون       انشنصبب 

و مبن   ذلب ال.  المنصو، وليها في القوانين العقابيبة األوبرى مبا لبم يبرد نبص فيهبا ولبى وبالف         
 بين شل  االحكام العام االحكام المتعلقة بالركن المعنوي.

فالقصببد الجزائببي  ببو القاوببد  العامببة، وال يحتببا) إلببى التصببري، ونببد فببي النصببو،           
ا يفترضببد األمببر إذا كانببأ الجريمببة ديببر    الخابببة، بالنسبببة إلببى كافببة الجببرائم ولببى وببالف مبب    

مقصببود ، فتق ببى فببي حبباالت النقببيض  ببذه، شببدوين ضببابط ديببر القصببد فببي م ببمون الببنص        

المعين
 5ب

 . 

ممبا يعنبي أن األببب  فبي الجريمببة أن شكبون ومديبة، و ببذا األبب  ال يحتببا) إلبى نببص          
، بمناسببة كب    يصرح بد، واالسثناص  و الخطا دير العمدي الذي ال بد لتجريمد مبن نبص ببري   

جريمة ولى حد 
 6ب

. وبما أن الخطا دير العمدي يحتا) إلى نص بري،، فبان الجريمبة الماديبة    
 .بأي اإلقصاص التام للركن المعنوي  شحتا) إلى مث   ذا النص من باب أولى

و بو مببا يمكببن استخالبببها مبن االحكببام العامببة السببابق بسبطها و الخابببة بعببدد مببن التشببريعات         
 العربية.

شتطلببا القصبد الجزائببي ببراحة بأو ضببمنا   فببان     الخاببة  ا كانببأ بعبض نصببو،   فباذ 
ذلبب  ال يشببك  بحببد ذاشببد مبببررا  للقببو  بببان الببنص الخببالي مببن مثبب  ذلبب  اللفببظ ينشبب  جريمببة          

مادية
 7ب

. فال ينبغي استنتا) إسقار الركن المعنوي من مجرد إدفا  البنص بيبان ببور  البركن     
تقيم فببي ببباب التفسببير، ذلبب  أن مببن األمببور المسببلمة أن     المعنببوي، فببذل  قلببا لألوضببا  ال يسبب  

األب  في ديبر حاجبة لبنص يؤكبده فبي كب  مبر ، وإنمبا الخبرو) وليبد  بو البذي يقت بي نصبا                

يقرره
 8ب

. 

                                                                 
 .Cass.Crim. 28/11/1994. Bبالنسببة لجريمبة االشبهار الكباذب و     .Cass.Crim. 14/12/1994. B.n°415  انظر: 1

n°371   بالنسبة لجريمة شقديم شصري، كاذب في المباد  الجبائيبة وCass.Crim. 25/10/1995. B. n°322.   بالنسببة
 لدى :   مذكوروكلها لجريمة بيئية 

 Desportes, et Legunehec, op.cit ., n°14. Bis.    
، موسووة عبد الواص   وان. مذكور لدى 1964 /7 /8شاريي  2088قرار  2082  نقض سوري، جنحة أساس 2

 جرائم األمن االقتصادي، مرج  سابق. ،
 .264: المبادئ العامة، مرج  سابق. ،مقند الشاض   3
 .488سابق. ،: موسووة ق.  السوري، مرج  اإل تانب ل   4
 .36. ،3: الموسووة الجنائية، مرج  سابق، )النعب   5
 .314: األحكام العامة، مرج  سابق. ،الصيش   6
 . 247: مرج  سابق. ،صشية مقند صش    7
: النظريبة العامبة للقبانون الجزائبي اللبنباني، نظريبة الجريمبة         لينان عبد النوعم وع ض مقند ع ض  8

 . 245. ،1996عية، طبعة أولى والمجرم، المؤسسة الجام
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وفي  ذا العصر حي  شتعبدد الجبرائم إلبى المبدى البذي يجعب  مبن الصبعوبة حتبى ولبى           
لمخالفبات، بطريقبة مبا، أو فبي وقبأ مبا،       أكثبر المبواطنين انصبياوا  للقبانون أن يتفبادى ارشكباب ا      

فاند من األ مية أكثر من أي وقأ م بى االلتبزام بمببدأ القصبد الجزائبي     
 1ب

، إذ ال شقبب  العدالبة   

أن شوق  وقوبة ولى شخص لبم شكبن لبد بماديبات الجريمبة ببلة نفسبية، ألن  بذا الشبخص بغيبر           

حاجة إلى الرد  واإلبالح اللذين شسعى إليهما
 2ب

 . 

شةة ق علةةى صةةيانة أوضةةاق ضةة ورية لتو ةةيم الناتنةة  علةةى نقةة  معةةيا          قةة ا الن

يتعيا أن ي  ن    القدو  الت  تسنح  لا النبةا ئ القان نيةة العامةة  واعتبةارا  العدالةة  إذ      

أن مصلقة الناتن  تقتف  حناية ه   النبا ئ واالعت ا  لل ا االعتبارا    هنيتلا
 3ب

. 

دأ وبام التطبيبق، ال يجبو  اسبتنتا) مبا يبؤدي إلبى        فمبدأ أند ال جريمة ببدون وطبا،  بو مبب    

الخرو) وليد لمجرد إدفا  المشر  النص ولى شطلبد وشحديد بورشد
 4ب

. 

 1984وقد أكد المؤشمر الدولي الثال  وشر للقبانون الجزائبي المنعقبد فبي القبا ر  سبنة       
شوبببيتد  مبن وببال  أومببا  القسببم الثبباني الخببا، بببالجرائم االقتصببادية وجببرائم األومببا ، فببي      

الحاديبة وشبر  أن المبببدأ الخطبا يجببا كقاوبد  وامببة فبي القببانون الجزائبي أن يطبببق فبي مجببا            
 الجرائم االقتصادية وجرائم األوما ال.   

 الا اةم النا ية  يلا إهدار لنبدأ أن ال ج ينة  ةدون ركةا معوة    أو أن ال مسةدولية     
لقديد  وال يا   العدوة عوا إال جناةية  دون خط   وه  مبدأ أصبقي لا السيا ا    عص نا ا

 وص ص يح
 5ب

. 

 ـ ا تثواءا  النبدأ: نانيا

شنقسببم  ببذه االسببتثناصات البببى الجببرائم المبنيببة ولببى الخطبببا ديببر القصببدي، والجبببرائم          
الماديبة. أمبا األولبى فقبد سببق التعبرل لهبا ويبقبى إذا البحب  فبي الثانيبة و بي الجبرائم الماديبة               

 بصري، النص.

و  المجلة الجزائيبة التونسبية نجبد وأن نطباق  بذه الجبرائم محصبور        وبالرجو  الى فص
م.) المرشكبببو المخالفببات المقببرر  بهببذا الكتبباب      313فببي المخالفببات، حيبب  جبباص فببي الفصبب      

يعاقبون بقط  النظر ون قصبد االضبرار أو مخالفبة القبوانينال. ففبي  بذا الفصب  اقصباص واضب،          
ر ال مبة فبي المخالفبة باوتبار با جريمبة ماديبة،       وببري، للبركن المعنبوي. فالنيبة اإلجراميبة ديب      

شقوم ولى مجرد الفع  المادي بقط  النظر ون نية مرشكبها
 6ب

  . 

الفرنسبي البذي اوتببر أنبد الال جنايبة وال       3ع    121و ذا اإلقصاص نجده كذل  فبي الفصب    
 . جنحة بدون نية ارشكابهاال فعدم التعرل إلى المخالفات يعني إقصاص ا من ميدان المبدأ

                                                                 
 .79مرج  سابق. ، …: المسؤولية المطلقةصشية  1
 .369: شرح ق.  اللبناني، مرج  سابق. ،مقن   نايب حسو   2
 .488: الموسووة، مرج  سابق. ،اإل تانب ل   3
. 318ر ، القسم العام، مرج  سابق. فقمقن   مصطشى. 211: في المسؤولية، مرج  سابق. ،القلل   انظر 4

، م م ن  امة، 707ع  706. ،734، القسم العام ع مصري، مرج  سابق، فقر  مقن   نايب حسو . 184،
 .327مرج  سابق. ،

 .328: األحكام العامة، مرج  سابق. ،الصيش   5
 .26. ،1999: جريمة الرجو  إلى الشغا بعد التنفيذ، م.ق.ت. فيفري مقند القبيب ش يج  6
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ر.غاروويرى العالمة 
 1ب

أن  ذا االستثناص ال يحتا) البى نبص باوتببار أن المببدأ ذاشبد ال       
يحتا) نص فالقصد الجزائي في الجنايبات والجبن، حتبى ونبد سبكوت القبانون  بو شبرر مسبتق           
يدو  بين األركان العامة للجريمبة وال يختلبف ذلب  إال ونبد ببراحة القبانون .. أمبا فيمبا يتعلبق          

ات فينبغي اشبا  القاود  المعاكسة فبال يقت بي وجبود القصبد فيهبا كشبرر وبام لالجبرام         بالمخالف
 اال شذوذا و ذا ال ينتج اال من نص قانوني.

لكننبا ال نجببد مثببيال  لمببا جبباص فببي التشببري  التونسببي فببي أي مببن التشببريعين السببوري أو       

أو فببي أي مببن ششببريعات دو  الخلببيج العربببي     المصببري
 2ب

قببانون وقوبببات   التببي يوجببد فيهببا     
 .   التي ال يوجد فيها بعد قانون وقوبات وضعي بجميعها باستثناص السعودية

فالمخالفبات فببي التشببري  السببوري، مثلهببا مثبب  الجنايببات والجببن،، شتطلببا وجببود ركببن       
ومبا بعبد ا، شحبأ ونبوان      187معنوي إلى جانا ركنها المبادي، فاألحكبام البوارد  فبي المبواد      

نويال لم شستثن المخالفبات وال فبي أي حالبة مبن األحبوا      الفي ونصر الجريمة المع
 3ب

. فمببدأ أن  
ال جريمة بغير ركن معنوي  و مبدأ وام التطبيبق وال يجبو  القبو  ببان القبانون السبوري يعتببر        

فحببر، المشببر  ولببى ببببيانة أوضببا  ضببرورية لتنظبببيم       … المخالفببات جببرائم ماديببة بحتبببة   
الحدود التبي شسبم، بهبا المببادئ القانونيبة العامبة،       المجتم  ولى نحو معين، يتعين أن يكون في 

واوتببارات العدالبة، والقببو  ببان الواجببا البذي شفرضبد ولببى كب  شببخص النصبو، الخابببة          
بالمخالفات،  و واجا محبدود النطباق، قليب  المشبقة، وأن العقباب المقبرر لإلوبال  ببد ضبئي ،          

لبركن المعنبوي للمخالفبات، كب      وأند يتعين التخفيف من واص الق باص باوفائبد مبن البحب  فبي ا     
ذل  ليسأ لد من القيمة القانونية مبا يببرر الخبرو) ولبى المببدأ األساسبي البذي يتطلبا فبي كب            

جريمة ركنا  معنويا 
 4ب

. 

ومببا بعببد ا مببن ق.  المصببري المتعلقببة بالمخالفببات، فقببد كانببأ قببب         377أمببا المببواد  
المخالفات، أمبا بعبد التعبدي  فقبد        شتطلا القصد في بعض169بقانون رقم  1981شعدي  سنة 

وال الكتاب الراب  الخا، بالمخالفات من أي إشبار  ببريحة إلبى القصبد، ومب  ذلب  فبان شلب          
الفصبو  بقيبأ ششببير إلبى الخطببا ديبر القصبدي بببراحة بإ مبا  أو وببدم مراوبا  اللببوائ، ، أو          

امتنبب ، شسببتعم  وبببارات شببد  ولببى وجببوب شببوفر القصببد مثبب : الأفلببأ، رمببى، حببرش، ألهببا،       
 …ال.شرك، أطفا

أمببا فببي لبنببان، فقببد اوتبببر الفقببد انببد ومببال بمبببدأ الشببروية الال جريمببة و ال وقوبببة دون          
نببصال فانببد يتوجببا شفسببير الجببرائم وفقببا لمفهومهببا القببانوني أي باركانهببا الببثالن، فببال جريمببة        

دون شبوفر ركنهبا المعنبوي، و ال مجبا  الوتببار المخالفبات جبرائم ماديبة.        
 5ب

موقببف  و  بو نفبس   

الفقد األردني شقريبا
 6ب

. 

خببر) بالمخالفبات وببن القاوبد  العامببة المتبعبة فببي الجببن،      شلبم   إذا ،تشبريعات العربيببة  فال

                                                                 
 .269ابق، ،.: مرج  سر. غارو  1
و مابعبد ا. مب     137: مرجب  سبابق. ،    ج القصةي  أنظر حو  التصنيف الثالني في القانون التونسي:   2

الجبرائم إمبا   من ق   البحريني: 13ماد   االشار  الى ان القانون البحريني ال يقر التصنيف الثالني فحسا ال
من ق ) العماني فهي شسمي المخالفات  29الماد  ، أما من ق ) الكويتي 2و كذل  الماد   . الجنايات وإما جن،

 .بالقباحة بع
 .256. ،1987: شرح قانون العقوبات ع القسم العام، جامعة حلا عب   الس اج  3
  .194ع  187بالمواد  487: موسووة ق.  السوري، مرج  سابق. ، اإل تانب ل   4
 .235، مرج  سابق. ، ج ج  ي  ج طعنة  5
، المسؤولية الجزائية ون الجرائم االقتصبادية، دراسبة مقارنبة، دار الثقافبة     النساعداأن ر مقند صديع   6

 .254. ،2007االردن، الطبعة األولى،  –للنشر والتو ي ، ومان 
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 والجنايات، وذل  والفا  للمشر  التونسي الذي كرس الصبغة المادية للمخالفات براحة.

ولقد ذ ا بعض الفقهاص  
 1ب

د كفئبة مبن   إلى أن نطاق المخالفة المحدود الذي ظهبرت فيب   
فئات الجرائم التي يتصدى لها القانون الجزائي وند شدويند في أوائ  القرن الماضبي أوبذ يتسب     
رويدا رويدا مب  شكبانر النباس وشمركبز م فبي المبدن وانتشبار التجبار  ولبى نطباق واسب  نظبرا             

مصبان   لتعدد المعامالت التجارية واالقتصادية وشنو  السبل  واالنتبا) وظهبور االبة وانتشبار ال     
 واستقطابها لليد العاملة م  ما يرافق استخدام االة من مخاطر.

فالمخالفة باوتبار با مجبرد وبدم امتثبا  ألمبر أو نهبي قبانوني يصبدق فبي حبق كثيبر مبن             
الجرائم القانونية األورى، وإن كان القانون قبد رببد لهبا وقوببات شبدولها فبي طائفبة الجبن، بب           

ائم شهريببا النقببد بالصببرف  والتهريببا الجمركببي ومومببا     وأحيانببا الجنايببات ومببن أمثلتهببا جببر   
والعديد من الجرائم االقتصادية األورى
 2ب

. 

لكببن  ببذا الببرأي وإن بببدا منطقيببا إال أنببد يعببو ه السببند القببانوني فالمخالفببة فببي التشببري        
التونسببي بوفببي أدلببا التشببريعات كببذل   محببدد  مببن وببال  العقوبببة ولببيس مببن وببال  دايببة           

ريمبة المعاقببا ونهبا بمببا ال يتجباو  ومسببة وشبر يومببا سبجنا أو سببتين دينببارا          التجبريم فهببي الج 

ع م.أ.)    122وطية بالفصب   
 3ب

فمبا فباق شلب  العقوببة  بو إمبا جنايبة أو جنحبة واليكبون ماديبا            ،
اال بصبري، البنص والمشبرم  يمكببن أن يتبدو  لتعبدي  نطباق المخالفببات ببان يوسب  فبي مجالهببا           

قتصبببادية واببببة وأن التحديبببد الحبببالي للمخالفبببة ال يتناسبببا     بحيببب  ششبببم  أدلبببا الجبببرائم اال  
والوض  االقتصادي فمبلغ الخطيبة بالغرامبة  بسبيط جبدا وأدلبا الخطايبا البوارد  فبي القبانون          

 الجزائي االقتصادي يتجاو ه.   
فالخطية بالغرامة  فبي  بذا الميبدان شلعبا دورا كبيبرا انطالقبا مبن قاوبد  التناسبا ببين           

للخطيبة أمبر ببات     مما يعني أن الترفي  في وقوبة المخالفة ولى األق  بالنسببة الجريمة والعقوبة 
 مستوجبا وذل  ل مان نجاوة أكبر للقانون الجزائي االقتصادي.  

و ذا التوجد نحو الرف  من قيمة الخطية كعقاب وبن المخالفبات وجبد لبد ببدا ششبريعيا.       
ديوانبة التونسببية المتعلبق بترشيببا    فببالرجو  الببى الجبزص األو  مببن البباب السببادس مبن مجلببة ال      
يبببنص ولبببى أنبببد الشوجبببد أربببب     279المخالفببات القمرقيبببة والعقوببببات الرئيسبببية. نجبببد الفصبب      

 درجات للمخالفات القمرقية ونالن درجات للجن، القمرقيةال.
مجلبة الديوانبة التونسبية فبان الدرجبة األولبى لتلب  المخالفبات          1ع    281وحسبا الفصب    

ولببى مرشكبببا كبب  مخالفبببة ألحكببام القبببوانين      50000ر ا فرنكبببات معاقببا وليهببا بخطيبببة قببد   
 والتراشيا المكلفة بتطبيقها االدار  القمرقية...ال.

مجلبة الديوانبة التونسبية والمتعلبق بالمخالفبات مبن الدرجبة الثانيبة          1ع    282أمبا الفصب    

                                                                 
 .179: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،.مصطشى الع ج   1
 .109: مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد   2
  60ا المخالفة في التشري  السوري فهي المعاقا وليها بالحبس التكديري بين يوم ووشبر  أيبام بمباد       أم3

 . وفي التشري  المصري فالمخالفة حسا الماد  61والغرامة التكديرية بين ومسة ووشين ومائة لير  بالماد  
  55ماد  بو شنص ال ا ون مائة جنيد.ق.   ي: الجريمة المعاقا وليها بالغرامة التي ال يزيد أقصى مقدار  12

شكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقا وليها بعقوبة جنائيبة أو جنحيبة أو      .1ق   أردني: 
ويحبدد نبو  الجريمبة    . جنايبات وجبن، ومخالفبات    : ق   إماراشي:ال...والجرائم نالنة أنوا  26والماد   .مخالفة

، وإذا كانأ الجريمة معاقبا وليها بالغرامة أو الديبة مب  وقوببة أوبرى      القانون بنو  العقوبة المقرر  لها في
ق ) العماني:ال يحدد الوبف القانوني للجريمة بحسا ما  29أما الماد   ال.بحسا العقوبة األورى يتحدد نووها

لبى نالنبة أنبوا     شفرضد بشانها النصو، القانونية من وقوبة ووليد، شنقسم الجرائم شبعا  لتقسيم العقوبات، إ
بالقباحبة  :   -3بالجنحبة  : وشوببف وقوبتهبا بالتاديبيبة.     -2بالجناية  : وشوبف وقوبتها باالر ابية. -1 ي:

 وشوبف وقوبتها بالتكديريةال.
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و فانببد يببنص ولببى الشسببلط وطيببة شسبباوي نببالن مببرات األداصات والمعبباليم الواقبب  إوفاؤ بببا أ          
 التفريط فيها...ال.
مجلبببة الديوانبببة التونسبببية يحبببدد وقبباب الدرجبببة الثالثبببة مبببن المخالفبببات       283والفصبب   

 .50000بمصادر  الب ائ  التي  ي موضو  نزا  وبخطية ذات فرنكات
مجلة الديوانبة التونسبية يعاقبا وليهبا البتسبليط       1ع    284والدرجة الرابعة حسا الفص  

  ي موضو  نزا  نالن مرات...ال. وطية شساوي قيمة الب ائ  التي
ومن الواض، أن  ذه الفصو  أقرت وقوبة للمخالفة شتجباو  مبا وقب  اقبراره كمببدأ وبام       

 م.أ.) شونسية. 122للمخالفات في الفص  
م.أ.)  122ولكبن السبؤا  المطببروح  بو  بب  ششبك   ببذه الفصبو  اسببتثناص مبن الفصبب          

 شونسية 
مجلة الديوانة التونسية ينصبان ببراحة    279 م.أ.) شونسية وال الفص  122فال الفص  

 م.) 313ولى وجود  ذا االستثناص، مما يعني وأن و و  المخالفات الجمركية ألحكام الفص  
شونسية يبقى مح  ش . إال أن  ذا المشك  محدود األنر بالنسبة للجرائم الجمركية ومومبا إذ أن  

عرل لد الحقا، ينص براحة ولى إقصباص  مجلة الديوانة التونسية والذي سيتم الت 241الفص  
الركن المعنوي من الميدان الجمركي بما يعني أند حتى الجن، الجمركية مادية، م  أن محاولبة  

 ارشكاب جنحة جمركية معاقا وليها.

إن المحاولة من المواضي  التي لها مساس بالمسؤولية الجزائية
 1ب

ولقد نصبأ وبدد مبن     
لخاببببة بالقبببانون الجزائبببي االقتصبببادي ولبببى شجبببريم المحاولبببة. وبمبببا أن  ببببذه         النصبببو، ا 

 59النصو، لم شات باحكام وابة فان الرجو  الى األحكام العامبة يكبون مسبتوجبا. فالفصب      
م.) شونسبية جباص فيببد الكب  محاولببة الرشكباب جريمبة يعاقببا مرشكبهبا بالعقبباب المقبرر للجريمببة          

وبن أمبور وارجبة وبن اراد  فاوب       مسبببا  صبو  القصبد منهبا    نفسها إذا كان شعطيلهبا أو وبدم ح  
المحاولببة وقبباب فببي كبب  الصببور التببي ال شوجببا الجريمببة فيهببا       ولببى  الجريمببة لكببن ال يترشببا 

السجن أكثر من ومسة أووام إال إذا نص القانون ولى والفدال
 2ب

  . 

اص ولقبد احتببوت وبدد مببن الفصبو  الخابببة بالقبانون الجزائببي االقتصبادي ولببى االسببتثن        
مجلببة ديوانببة   280مجلببة بببرف شونسببية والفصبب     22كالفصبب    ،الببذي سببم، بببد  ببذا الفصبب    

مجلببة  98شونسببية بالنسبببة للجببن، الجمركيببة وبعببض فصببو  قببانون حمايببة المسببتهل  والفصبب       
 دابات شونسية وودد من النصو، األورى.

لمبباد  ومبا بعبد ا، فا   199أمبا الشبرو  بالمحاولبة  فببي ق.  السبوري، فتنظمهبا المببواد       
شنص ولى أند الك  محاولة الرشكاب جناية بدأت بافعا  شرمبي مباشبر  إلبى اقترافهبا      1 – 199

ومبن  …ال. شعد كالجناية نفسها إذا لم يح  دون إشمامها سبوى ظبروف وارجبة وبن إراد  الفاوب      
 ذه النصو، التبي شعاقبا ولبى الشبرو  فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي المباد  األولبى مبن            

  ، وقانون العقوبات االقتصادية كذل . 1974/ 13فحة التهريا بالمرسوم قانون مكا

ق.  أن الالشببرو   ببو البببدص فببي شنفيببذ فعبب       45وفببي التشببري  المصببري شببنص المبباد    
 …ال.بقصد ارشكاب جناية أو جنحة إن أوقف أو واب أنره ألسباب ال دو  إلراد  الفاو  فيها

                                                                 
 .7. ،.1982: الشرو  في شنفيذ الجريمة في فقد الق اص م.ق.ت. ودد مارس ا ناعي   ا صالح العيار   1
 و مابعد ا. 101: مرج  سابق. ،  ج القصي بصفة وامة:  ة  أنظر في شرور المحاول2
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ص في شنفيذ فع  من األفعا  الظا ر  المؤدية :الالشرو :  و البدق   اردني 68ماد  و ال
إلى ارشكاب جناية أو جنحة، فاذا لم يتمكن الفاو  من إشمام األفعا  الال مة لحصو  شل  الجناية 
أو الجنحة لحيلولة أسباب ال دو  إلرادشد فيها ووقا ولى الوجد ااشي إال إذا نص القانون ولى 

 ال.والف ذل ...

 :الالشرو   و الببدص فبي شنفيبذ فعب  بقصبد ارشكباب جريمبة إذا       يإماراشق    34و الماد  

 أوقف أو واب أنره ألسباب ال دو  إلراد  الجاني فيها...ال.

:الالشبرو  فبي الجريمببة  بو أن يباشي الفاوبب  بقصبد ارشكابهببا        ق   بحرينبي  36المباد   و
مجبرد العبزم   . وال يعبد شبرووا    إلبى اقترافهبا وذلب  إذا لبم شبتم      ومال من شباند أن يبؤدي مباشبر    

 . محاولة ارشكابهاال ولى ارشكاب الجريمة أو األوما  التح يرية لها أو

ق ) كبويتي :الالشبرو  فببي جريمبة  بو ارشكباب فعبب  بقصبد شنفيبذ ا اذا لببم          45المباد   و 
وا فبي الجريمبة   يستط  الفاو  ، السباب ال دو  الرادشبد فيهبا ن اشمبام الجريمبة ، وال يعبد شبرو      

 و التصميم ولى ارشكابهاال.، امجرد التفكير فيها

ك  محاولة الرشكاب جناية شعتببر كالجنايبة نفسبها اذا لبم يحب       الق ) وماني:  86والماد  
 دون اشمامها سوى ظروف وارجة ون إراد  الفاو ...ال

الشببرو   ببو البببدص فبي شنفيببذ فعبب  بقصببد ارشكبباب جنايببة أو      ق   قطببري :ال 28المباد   و 
 ال دو  إلراد  الفاو  فيد...ال.جنحة، إذا أوقف أو واب أنره لسبا 

 ولكن ما والقة شجريم المحاولة بقيام المسؤولية الجزائية بارشكاب الركن المادي .

إن مفهببوم الجريمببة ديببر القصببدية يسببتبعد حكمببا المحاولببة ألنهببا شفتببرل شببوفر النيبببة           

الجرميبة لبدى الشبخص   
 1ب

، و بو أمببر مفقبود فبي  بذا الصبنف مببن الجبرائم ومبن بباب أولببى أن          

ينطبق  بذا القبو  ولبى الجبرائم الماديبة، التبي ال محاولبة فيهبا، فهبي إمبا أن شكبون أو ال شكبون،             

فال شرو  في شنفيذ المخالفة وال شخطيط الرشكابها
 2ب

. 

فالمخالفبات ولبى وجبد وببام ششبك  الجبرائم التبي يعاقببا وليهبا القبانون مبن دون البحبب            
ن يهمب  الشبرو  فيهبا واال يعاقبا اال ولبى      وما إذا كانأ مقترفة بقصبد فقبد كبان مبن الطبيعبي أ     

األفعببا  التامببة 
 3ب

فانعببدام القصببد الجزائببي فببي الجريمببة يببؤدي الببى انتفبباص الشببرو         
 4ب

. إذ أن 
القصد الجزائي في الشرو   بو قصبد ارشكباب الجريمبة التامبة، و بو ذات القصبد الجزائبي فبي          

الجريمة التامة 
 5ب

النحبو نفسبد البذي يتبوافر فيبد فبي        . فالقصد الجزائي يتوافر في الشبرو  ولبى  

الجريمة التامة ويقوم في الحالتين ولى العنابر ذاشها
 6ب

. 

كما أن التدقيق فبي وجبود االراد  الجانيبة وفبي درجتهبا ضبروري ألجب  كب  جبرم و بو           
أوظم ضرور  للشرو  ألن المجرم في الشرو  يعاقا ولى ما أراد فعلد أكثر مبن وقاببد ولبى    
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ما فعلد 
 1ب

اشجد جانا من الفقد الى أند كلما واقا المشبرم  ولبى المحاولبة فبي الجريمبة      . لذل  
كانأ  ذه الجريمة قصدية، ألن ك  مبن يحباو  ارشكباب الجريمبة يتجبد بال برور  البى النتيجبة         
المجرمة إذ أن مجرد المحاولبة شقت بي درضبا لبالراد  لهبذا ال يمكبن الشبرو  اال فبي الجبرائم          

 دير وارد ألن االنسان ال يرجو فعال وق  ردما وند.القصدية والقو  بغير ذل  

بجهبد  مبن قبب      effortأن شك  التجريم الدا  ولبى قبو     ر. غارووفي  ذا المعنى يقو  
الفاو  وسعي نحو داية معينة ينتج وند أن  ذا الشك  من التجبريم ال يوجبد فبي كب  حالبة يعبين       

د االنببات البسبيط لعمب  أو اال مبا  المسبتند      القانون وقوبة من دون اال تمام باراد  الفاو  وونب 
البى وطببا أو وبدم انتببباه، معنبى  ببذا أن الشبرو  فببي جبرم ديببر قصبدي يشببك  اسبتحالة فكيببف           
يعق  أن شخصا يشرم  في االحراق أو يحاو  اقتراف القت  باال مبا  أو بالخطبا  فهبذا السبؤا      

يفترل القصد الجزائيفي حد ذاشد يكفي الظهار و ند وسخافتد إذن  فالشرو  دائما 
 2ب

. 

فاركان الشرو  أو المحاولة  ي نالن : البدص في التنفيذ، ووبدم اشمبام الجريمبة ألسبباب     

ال دو  الراد  الجاني فيها، وأويرا القصد الجزائي
 3ب

 . 

وانطالقببا مببن  ببذا التحليبب  فببان شجببريم المحاولببة يعنببي أن الجريمببة التامببة بببدون شبب          
كن األوذ بد ولى اطالقد وواببة فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي      قصدية لكن  ذا القو  ال يم

حي  شوجد ودد من الجرائم التي شستحي  فيها المحاولة كمبا أن جريمبة المحاولبة مسبتقلة شمامبا      
 ون الجريمة التامة.

 ـ ا تقالة النقاولة     ع  أن اق الا اةم: أوال

معينببة فبي ذ ببن الفاوبب ،   إن الشبرو  وبببار  وبن سببعي وبببذ  جهبد للوبببو  البى دايببة       

فالجاني يريد الفع  ويسعى الى شحقيقد بما يراه من الوسائ  الال مة لذل 
 4ب

. وانطالقبا مبن  بذا    

فببان الشببرو  ال يتصببور شببوفره بالنسبببة لنببووين مببن الجببرائم و مببا الجببرائم السببلبية والجببرائم       
 الشكلية.

شبار وبارجي يفصب، وبن     ، حيب  ال يوجبد ن   الش وق ال يتشع وطبيعة الاة اةم السةلبية  ع 

البدص في التنفيذ الذي يعد شرووا
 5ب

، فبالجرائم السبلبية شببدأ وشنتهبي دون أن يحتبا) الفاوب  البى        
القيبام بعمبب  أو مجهبود للوبببو  البى دايتببد، ففعب  االمتنببا  أو التبرك فببي  بذه األحببوا  كبباف          

ا ومب  الفاوب  ببدص    الحدان النتيجة مما يجعب  مبن المتعبذر قانونيبا شمييبز اللحظبة التبي يعبد فيهب         

بتنفيذ الجريمة
 6ب

،  فارشببار أجبزاص كب  مبن  بذه الجبرائم ووبدم إمكبان التمييبز بينهبا يجعب  مبن             

المتعذر شصور الشرو  فيها فهي إما أن شق  شامة أو ال شق  ولى االطالق 
 7ب

. 

التببي ال يشببترر لتوافر ببا    الشةة وق غيةة  متصةة ر  الوسةةبة للاةة اةم الشةة لية    عبب كمببا أن  
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ة ضبار  إذ يكتفببي القبانون لوجبود  ببذه الجبرائم بقيامهبا شببكال مبن ديبر أن يترشببا          حصبو  نتيجب  

وليها ضرر مادي
 1ب

، ولهذا فاند يتعذر شصور الشرو  فيهبا 
 2ب

ألن  بذه الجبرائم أي با إمبا أن       
 شق  شامة أو ال شق  مطلقا.

ن فهبذان الصبنفان مببن الجبرائم إذا ال يتصببور فيهمبا الشببرو  وببالنظر الببى أنهمبا يتخببذا        
مكانة  امة في القانون الجزائي االقتصادي فان المحاولة ال شصبل، كمعيبار وبام إلببرا  البركن      
المعنببوي فببي  ببذا القببانون، فادلببا نصببو،  ببذا القببانون شعاقببا ولببى جببرائم سببلبية أو ولببى         
جبرائم شببكلية. ولكببن  بب  شصبل، المحاولببة كمعيببار وببا،  أم أن الجريمبة التامببة مسببتقلة وببن        

 جريمة المحاولة 

 ـ ا تقالية ج ينة النقاولة عا الا ينة التامة: نانيا

إن ما ذ ا اليد ودد من الفقهباص مبن أن الجبرائم ديبر العمديبة ومبن بباب أولبى الجبرائم          
الماديبة ال يتصببور فيهببا الشببرو ، ال يعنببي أن العقبباب ولببى محاولببة ارشكبباب جريمببة يسببتوجا       

 بال رور  أن شكون الجريمة التامة قصدية.

بحيحا أند من ال روري استظهار القصد لدى من يشر  فبي الجريمبة، فهب      فاذا كان
من ضرور  شق ي باستلزام القصد فيمن يرشكبا جريمبة شامبة  فباذا نبص المشبرم  ولبى وقباب         
من يشر  في انتا) وبز مخالف للمواببفات  ب   نباك مبا يمنب  أن يكبون  بذا االنتبا) قبد وقب            

ون ذل  فالجريمة المادية يعاقا وليهبا مبن بباب أولبى     مند ون ا ما  و ن الدقيق مثال وف ال 

اذا ارشكبأ ومدا ومن  نبا يمكبن فهبم العقباب ولبى الشبرو  فيمبا اذا نبص القبانون وليبد          
 3ب

فمبا   
ذ ا إليد الفقد  و ولط بين شطلا القصد في الشرو  وشطلا القصبد ذاشبد فبي الجريمبة التامبة،      

ببورشين القصبد واال مبا  وحتبى نالنبة فبي        اذ أن نفس الفص  يمكن أن يعاقا ولى الفعب  فبي  
 بور  شجريم المحاولة.

ففببي جببرائم القتبب  والجببرح والحريببق أقببر المشببرم  نالنيببة فببي التجببريم اذ واقببا ولببى        
الجريمة التامة القصدية وولبى محاولبة ارشكابهبا وواقبا كبذل  فبي ببور  وقووهبا بخطبا ديبر           

بببب، يعاقببا ولببى العمببد والقصببد     قصببدي. كمببا أن المشببر  السببوري فببي ق.  االقتصببادية أ     
واإل مبا ، والشبرو  أي با . فباذا مبا شبم اوتمباد البرأي القائب  بانبد ال محاولبة فبي الجريمبة ديبر               
القصبدية أو أن المحاولبة ال شكببون إال فبي الجريمببة القصبدية فبان ذلبب  سبيؤدي حتمببا البى الغبباص          

د ووببدم القصبد بالخطببا   احبدى الصببورشين فامبا أن نبقببي القصبد والمحاولببة وإمبا أن نبقببي القصب       
ديبر القصبدي  وبالتبالي ال نجمبب  ببين المحاولبة والخطببا ديبر القصبدي و بو مببا لبم يبذ ا اليببد             
المشرم  انطالقا من أن المحاولة ششك  حالبة شجبريم واببة ال شبرشبط ضبرور  بالجريمبة التامبة        

 التي يمكن أن شكون حتى مادية.  

ئبي الن العقباب  نبا يتسبلط ولبى اشجباه       فعقاب المحاو  يكون باالستناد إلبى قصبده الجزا  
االراد  نحو الجريمة أمبا وقباب مرشكبا الجريمبة التامبة الماديبة فانبد ال يشبترر فيبد القصبد ألن           
العقاب  نبا يتسبلط ولبى النتيجبة االجراميبة الحاببلة دون الحاجبة إلبى البحب  وبن وجبود النيبة             

المشبرم  والق باص، فببالرجو     من ودمد. و بذا التحليب  يمكبن شدويمبد مبن وبال  مبا ذ با اليبد          
منهببا يت بب، أن المشببرم  قببد كببرس قاوببد      280الببى مجلببة الديوانببة التونسببية ووابببة الفصبب     
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البركن   241شجريم المحاولة بالنسبة للجن، الجمركية وذل  ببالردم مبن أنبد قبد أقصبى بالفصب        

المعنبببوي مبببن الميبببدان الجمركبببي   
 1ب

ببببالقو    ، فهبببذان الفصبببالن ال يمكبببن التوفيبببق بينهمبببا إال    
باستقاللية الجريمة التامة بو ي مادية  ون جريمة المحاولبة بو بي قصبدية  ألن القبو  بعكبس      

كمبا أن القبو  ببان جريمبة المحاولبة  نبا أبببحأ ماديبة  بو قبو             241ذل  يتعارل والفصب   
مستحي  إذ أن جريمة المحاولة معاقا وليهبا اوتمبادا ولبى مبا أظهبرت مبن نفسبية وطبره لبدى          

 ي أن العنصر النفسي  و أساس العقاب وبالتالي يستحي  اقصاصه.المحاو  أ

و ذا التحلي  يمكن أن ينطببق كبذل  ولبى مبا ذ با اليبد الق باص التونسبي أي با  بالنسببة           
 م.). 99لجريمة االستيالص ولى أموا  ومومية الوارد  بالفص  

ت و بذه األويبر    فهذه الجريمة استنادا الى العقباب المقبرر لهبا شنبدر) فبي اطبار الجنايبا       
يعاقا ولى محاولة ارشكابها دون حاجة لوجود نبص وبا، يقبر ذلب ،      59حسا أحكام الفص  

مما يعني مبدئيا وحسا التحلي  الذي أوطاه الفقد مبن أن القصبد الجزائبي بالنسببة للشبرو   بو       
إمبا   99وبين القصبد الجزائبي البذي يجبا شبوافره إذا كانبأ الجريمبة شامبة، وأن جريمبة الفصب             

 نها قصدية ومحاولة ارشكابها دير معاقا وليها أو أنها مادية وال محاولة فيها أ

يبذ ا بعببض الفقهبباص  
 2ب

البى أن  ببذه الجريمببة قصبدية و ببو مببا أقرشبد بعببض القببرارات        

التعقيبيبة 
  3ب

ومبب  ذلبب  شوجببد وبد  قببرارات أدفلببأ ذكببر الببركن المعنبوي مببن بببين أركببان شلبب          

الجريمبة 
 4ب

يببنص ولببى مبببدأ وببام    59اديبة ردببم أنهببا جنايببة والفصب     أي أنهببا شعببد ا جريمببة م  
يق بي بببان محاولببة ارشكباب الجنايببات شعببد جبرائم معاقببا وليهببا فالتفسبير الوحيببد لموقببف فقببد         

 الق اص  و القو  بان جريمة المحاولة مستقلة ون الجريمة التامة. 

/ 13وكببذل  نجببد أن المبباد  األولببى مببن قببانون مكافحببة التهريببا السببوري بالمرسببوم         
  شبنص ولبى وقباب الشبرو  بالمحاولبة  ومب  ذلب  فبان محكمبة البنقض السبورية شعتببر             1974

شببوفر قصببد   1974/ 13أنبد الال يشببترر لالشهبام حسببا المباد  األولببى مبن المرسببوم التشبريعي        

اإلشجببار، ببب  يكفببي مجببرد النقبب  شهريبببا ال    
 5ب

. وأكببدت فببي قببرار توببر أن الالتهريببا يقببوم ولببى       
ر) الببالد، أمبا حيبا   الب باوة المهرببة فتقبوم ولبى العلبم بانهبا مهرببة           إدوا  الب اوة من وبا 

وولبى قصببد اإلشجببار بهبباال  
 6ب

. فمببن الواضبب، أن محكمببة الببنقض السببورية شركببز ولببى األفعببا      

 المادية لقيام جناية التهريا، ردم أن المحاولة معاقا ونها.

 يتوا ةب وضةة ورا  إبصةاء الشةة وق اعتنةا ا علةةى الطبيعةة النا يةة للا ينةةة ال     كمبا أن  

لإلضبطال  بببدوره فبي حمايبة السياسببة     اكسةا  القةان ن الاناةة  االبتصةةا   الوااعةة الا مةة      
االقتصبادية والمببوارد االقتصبادية ألنببد ببذل  سببيفت، الببباب واسبعا أمببام المخبالفين للتهببرب مببن         
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المبتهم  العقاب إذ أند في ببور  اكتشباف الجريمبة االقتصبادية فبي مرحلبة ببدص التنفيبذ سيتمسب           
باند ما ا  في اطبار الشبرو  وبالتبالي ال يمكبن معاقبتبد اوتمبادا ولبى اسبتحالة الشبرو  طالمبا           
أن الجريمة مادية وبعبار  أورى فان ذل  سيفت، الباب للمخبالفين للمحاولبة إذ أن األمبر سبيبقى     

وقباب  واضعا للصدفة فان  و شمكبن مبن اشمبام جريمبة فعب  وإن وقب  إيقافبد ونبد ببدص التنفيبذ ال           
 وليد.

فاسبتنتا) شطلببا القصببد مببن شجببريم المحاولببة ال يصبب، كمعيببار ممببا دفبب  بببالبعض فقهببا       
وق اص إلى البح  ون معيار تور فقالوا بان شد  العقوبة دلي  ولى شطلا القصبد الجزائبي فبي    

 الجريمة.

للجببرائم إن المشبرم  يعاقبا ولببى الجبرائم القصببدية بعقوببات أشببد مبن شلبب  المخصصبة         
ديببر القصببدية إذ يتوجبببد بالعقوبببة إلببى نفسبببية الشببخص الببذي شبببوفرت لديببد االراد  المجرمبببة          

ليردود ونها او ليصل، نفسد
 1ب

. 

  لنةا كانةي العق  ةة النقة را للا ينةة  سةيطة  إنةا ال ماةاة لتطلةب القصةد  ألنةا ل ةة             

ي  ن ه ا الو ق ما العق  ا   عاال ياب أن يطبع  ص امة أ   تلقاةيةة 
 2ب

، وولبى العكبس اذا   

كانبأ العقوببة شببديد  فانبد يتعببين مراوبا  شطلببا القصبد فببي الجريمبة شاسيسببا ولبى أن المشببر            

يخصص للجرائم العمدية العقوبات الشديد 
 3ب

. 

فببالجرائم الماديبببة أو المسببؤولية الجزائيبببة ببببدون وطببا كمبببا يسببميها الببببعض ارشبطبببأ        
س وضعا نفسيا مجرمبا أو وطبرا لديبد بب  فقبط      بالمخالفات ألن وقووها من قب  المخالف ال يعك

ودم التقيد بما فرضتد السلطة العامبة مبن شبدابير للمصبلحة العامبة وشنظيمبا للحيبا  االجتماويبة،         

لهببذا أقرنببأ بجبببزاصات نقديببة ونبببادرا بعقوبببات مانعببة للحريبببة      
 4ب

. فبباألمر يتعلبببق فببي الغالبببا    
وقايبة مبن الخطبر المحتمب  األمببر     بامتناوبات بسبيطة يجبرى العقباب وليهبا ألدبرال األمبن وال       

الذي يحم  المشر  ولى شقرير وقوبات بسيطة لها طاب  إنذاري
 5ب

. 

ولكبن  بب  يعنببي  ببذا أنببد يمكببن اوتمباد شببد  العقوبببة كمعيببار لببرفض الجريمببة الماديببة        
 وشطلا القصد   

فبي جريمببة وببدم    1938أفريب  سببنة   11أببدرت محكمببة التعقيبا الفرنسببية حكمبا فببي     
الممتلكات في الخبار)، اسبتندت فيبد المحكمبة فبي شاكيبد ا للصبفة القصبدية لهبذه          التصري، ون 

سنوات سجن ووطية  وشطلبأ لقيبام  بذه الجريمبة شبوفر قصبد       5الجريمة إلى وطور  العقاب ب

اإلوفبباص
 6ب

. ومببا قالببأ بببد محكمببة التعقيببا الفرنسببية لببيس بعيببدا مبببدئيا وببن التفكيببر الق ببائي         

                                                                 
 .57: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ،. مصطشى الع ج   1

2 ب  Mércedal , Recherches sur l'intention on droit pénal.  R.S.C.1967. 
3 ب  Vidal et Magnol, cours de droit criminel, 8ème ed 1936. n°76. 

وما بعد ا. ويالحظ  173: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ، ع ج مصطشى ال  4
 أن وقاب المخالفة في التشري  المصري  و الغرامة فقط.

 وما بعد ا. 132، مرج  سابق، ، Legal  انظر 5
  .G.P. 1938.2.54، والقرار منشور في  140، مرج  سابق، ، Legal  انظر: 6

حكمة التعقيا التونسية من جريمة ودم التصري، ون الممتلكات في الخار) فقد جباص فبي قبرار    أما موقف م
اوتبرت فيد أن الودم التصري، لدى القمارق بب اوة أرجعأ بعد اوراجها من البالد التونسية فيبد مخالفبة   

لحصو  ولى لقانون شحوي  العملة وشراشيا الصرفال. ردم أن محكمة االستئناف أنبتأ وجز المتهم ون ا
ونيقة من ادار  القمارق شفيد االرجا . وقد نق أ القرار االستئنافي مما يعني أن  ذه الجريمة مادية وال يقب  
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لما كانأ العقوبة شديد  للبح  بدقة ون البركن المعنبوي  يسعى الق ا  ك اجماال حي 
 1ب

. ولكبن  
يعتبر البعض أن محكمة التعقيا الفرنسية حين استندت إلى شد  العقوبة فبي حكمهبا السبابق لبم     
شقصد أن شجع  من  ذا السبا معيارا أبليا لتطلا القصد في الجريمة االقتصبادية، يبد  ولبى    

ريمببة قصببدية شبببهتها بجريمببة اليمببين الكاذبببة اذ الحظببأ     ذلبب  أنهببا و ببي بصببدد شقريببر أن الج  
شمان  العقوبة في الجريمتين، و ذه الجريمبة األويبر  قصبدية شتطلبا سبوص النيبة فتبريبر قصبدية         

الجريمة يرج  إلى طبيعتها وليس إلى شد  العقوبة فقط
 2ب

. 

القصببد  أمبا محكمبة التعقيبا التونسببية فاننبا يمكبن أن نجببد لبديها شوجهبا نحببو البحب  وبن          
 الجزائي ردم أن النص لم يشر إليد براحة وذل  كلما كانأ العقوبة شديد .

مبن م.) أن العبب  بباموا      99ع  أند الاقت بى الفصب       8859حي  جاص في القرار ودد 
الدولة سبواص باالسبتيالص أو التصبرف يوجبا العقباب الشبديد إال أن مجبرد شحويب  أمبوا  الدولبة           

توببر وببببرفها فبببي مشببرو  دولبببي ببببدون أذن ال يكبببون      مببن حسببباب مببباذون بببد البببى حسببباب    
جريمةال. فحسا  ذه الحيثية يبدو أن مبا دفب  بمحكمبة التعقيبا البى األوبذ بحسبن النيبة  بو شبد            

سبنة سبجن ووطيبة . و بو مبا جعب  فقبد الق باص يبذ ا أحيانبا فبي             20العقاب المقرر للجريمة ب

التطبيق الى اشترار الركن المعنوي براحة
 3ب

بافتراضد أو القبو  
 4ب

. 

ولبى ان موقبف فقببد الق باص  ببذا ال يمكبن اوتببباره مبنيبا دائمببا ولبى شببد  العقوببة وإنمببا           

ولى أسباب أورى
 5ب

أحيانا حي  نجد أن الق اص يقب  قيام الجريمة ردبم وبدم نببوت القصبد أو      

وجود مبا يبد  ولبى شبوافره    
 6ب

أنبد   . فموقبف محكمبة التعقيبا التونسبية لبيس مببدئيا  وال وامبا .  إذ       

 في قرارات أورى وبالنسبة للجريمة نفسها اشخذ موقفا معاكسا.
كمببا أن اشجبباه محكمبببة الببنقض السبببورية نحببو وجبببوب شببوفر القصبببد مقاومببة االقتصببباد         

لبدى مرشكبا الجريمبة االقتصبادية راجب       …ال الوطني أو القومي وش  حركتبد أو منب  ا د باره   
ض جرائمبد وإلبى وبدم إشاحبة المجببا      إلبى شبد  العقوببات التبي نبص وليهبا  بذا القبانون فبي بعب          

مبن ق.  االقتصبادية قبب      28للمحكمة الجزائية الناظر  في الجرم باالستناد إلبى أحكبام المباد     
  شخفببيض العقوبببة وببن حبد ا األدنببى أو مببن، الفاوبب      2000بنببم فببي سبنة    1977شعبديلها سببنة  

أسبابا  مخف ة
 7ب

الخشبا أو نبوب ، كلمبا    . فكلما كانبأ الجريمبة شافهبة بمثب  سبرقة لبوحين مبن        

ذ بأ محكمة النقض إلى ودم شطبيق ق.  االقتصبادية، واكتفبأ بتطبيبق ق.  العبام باوتببار أن      
الحادنبببببة فرديبببببة ال شبببببؤنر ولبببببى سبببببير االقتصببببباد البببببوطني، وال ششببببب  حركتبببببد وال شوقبببببف        

…الا د اره
 8ب

  . 

                                                                                                                                                                     
، النشر  ع القسبم   1983-12-24مؤر  في  7131فيها أي دف  يتعلق بالنية. انظر القرار التعقيبي الجزائي ودد 

 .103. ، 1983الجزائي لسنة 
 .59لمرج  السابق، ، : امصطشى الع ج   1

2 ب  Donnedieu  de  Vabres, R.S.C. 1938. P.704-705. 
 لقا ةم القة و    ، المجلة الجنائيبة مب  شعليبق    1981-10-21مؤر  في  6151  القرار التعقيبي الجزائي ودد3

 .78، ،1991ع طبعة سنة  الشا  
 .207.، 1968القسم الجزائي لسنة ، النشرية، 1968-7-3المؤر  في  5200  القرار التعقيبي الجزائي ودد 4
: التشبري  الجديبد فبي جبرائم     الطيةب اللة م   م.) قصدية انظبر :   99  حو  اسباب اوتبار جريمة الفص  5

 .26-25االستيالص ولى األموا  العمومية، مرج  سابق. ،
لجزائبي وبدد   م ) مبثال : القبرار التعقيببي ا    99  انظر ودم االشار  إلى الركن المعنوي في جريمة الفصب   6

 .26. ، 1975. النشرية : الجزص الثاني لسنة 1975-4-23مؤر  في  10813
 .65: شرح ق.  االقتصادي، مرج  سابق. ،اآلغا  7
ع قسبم    169. ،2، العبدد 1967، مجلبة القبانون لعبام    1967 – 1 – 28بتباريي   40  انظر نقبض جزائبي رقبم    8

ع  11. ،3، العدد 1967، المحامون لعام 1967 – 1 – 31، شاريي 174االجتهاد. ونقض جزائي، أساس جناية 
مقنة    كة    قسم االجتهاد. ولالطال  ولى المزيبد مبن االجتهبادات التبي سبارت ولبى نفبس البنهج، راجب :          

 وما بعد ا. 31. ،1999: شرح ق.  االقتصادي، مؤسسة دبور للطباوة، دمشق شن 
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 فتقريبر وقوببة ولبى جانبا مبن الشبد  للفعب  شوجبا ع فبي ديباب البنص ع شطلبا القصبد                  
لقيبام الجريمببة، فببي حبين أن العقوبببة البسببيطة شحمب  ولببى قبببو  االكتفباص بببالركن المببادي لهببا،         

وودم االلتفات إلى نية الفاو 
 1ب

. 

وم  ذل  يبقى القو  أن شد  العقوبة يصل، معيارا لتطلا القصد أمر منتقد فارشفا  العقوبة 
عقابي بينما الثاني بشطلا القصد  يتناقض م  شطلا القصد اذا أن األو  يعبر ون شد  النظام ال

يعبر ون التسام، في  ذا النظام
 2ب

. فكلما كان النظام العقابي شديدا  كلما كان القصد الجزائي دير 

مطلوب
 3ب

. 

 بذا باالضببافة إلببى ان  نبباك وديببد المخالفببات ذات العقوبببة البسببيطة التببي يتطلببا فيهببا       
المشرم  القصد
 4ب

مخالفبات نفسبها شطبور العقباب ونهبا نحبو       .  ذا من جهبة ومبن جهبة أوبرى فال    

الشببد  
 5ب

. ممببا يعنببي أن شببد  العقوبببة ال شصبببل، أساسببا  للتفرقببة بببين الجببرائم القصببدية وديبببر           

القصبدية 
 6ب

 رطةة را الا ينةة أو مقةةدار عق  تلةةا  مسةاة  ال عابةةة للةا   ركةةان الا ينةةة أو       . 

 النسدولية الاناةية
 7ب

. 

قوبة يعتمبد أحيانبا معبايير موضبووية وارجبة وبن       كما ان ارشفا  او انخفال مستوى الع
نفسية الفاو  ومن ببين المعبايير الموضبووية للتشبدد فبي العقوببة، درجبة ال برر الحابب  مبن           
الجريمبة فالنتيجببة معيبار لتقببدير درجببة العقباب و كببذا فبان الشببخص نفسببد قبد يتعببرل لعقوبببة          

إليهبا فعلببد ولبى الببردم مببن أن     بجنايبة أو جنحببة أو مخالفبة  شبعببا لجسبامة النتيجببة التبي يف ببي      
وطئبد فبي جميب  الحباالت قبد يكبون ولبى ذات القبدر مبن الجسبامة وولبى البردم مبن أن بعببض              
النتائج الجسيمة قد ال شتولد اال ون أوطاص شافهبة كمبا أن بعبض األوطباص الجسبيمة قبد ال شف بي        

اال الى نتائج يسير 
 8ب

. 

م.أ شونسبية   98ا جباص فبي الفصب     ومبن أمثلبة اوتمباد ال برر كمعيبار لدرجبة العقباب مب        
م.) شونسببية وحسببا  ببذا    307بالنسبببة لجريمببة شعمببد احببراق دابببة والببذي يحيبب  الببى الفصبب      

الفص  فان العقاب  و السجن بقية العمر إذا كانبأ  نباك محبالت سبكنى وإذا نبتج وبن الحريبق        
 308الفصب   موت انسان فالعقاب  و القت  أما إذا كان الحريق فبي محبالت ديبر مسبكونة فبان      

 م.) شونسية يخفض العقاب الى وشرين سنة سجن.

و كبذا فببان شبدر) النتببائج  ببو البذي يرسببم ششببريعيا دائبر  العقبباب ولببى نحبو يختبب  فيببد          

التوا ن بين أ مية ونصري الخطا وال رر في الجريمة ليقفز األوير الى مكانة أولى
 9ب

. 

قبي للجبرائم يتحبدد بالبذات بال برر      وفي  ذا االشجاه يرى الفقيد بكاريا أن المقيباس الحقي 
الناجم للمجتم  .. ولقد أوطبا كب  مبن اوتقبد ببان المقيباس الحقيقبي للجبرائم ينبغبي أن يوجبد فبي            
نيبة الشببخص الببذي ارشكبهببا. إن النيبة شعتمببد ولببى التببانير البذي شتركببد األشببياص القائمببة، وولببى         

وفبي نفبس كب  شبخص بحسبا      االستعداد السابق للنفس، و ذه األمور شتغير في كب  األشبخا،   

                                                                 
 .64: مرج  سابق. ،عبد الع يم م    و ي   1
 ع مرج  سابق. Mercedal:    انظر2
 . 175: مرج  سابق. ،عبد ال مو  ملد   3
 ع نانيا وواشرا . م. ). 316  انظر مثال : الفص  4

Legalب5 , op.cit ., P135. 
. 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت إليا، ناصيج، األحكام الجزائية العامة، مراجعة  دا  ر و  6

،63. 
 .256انون العقوبات العام، مرج  سابق. ،: شرح قعب   الس اج  7
 .290: مرج  سابق. ، مقند ع ض  اة  8
 .291  المرج  نفسد، ،.9
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سروة شعاقبا األفكبار والمشباور والظبروف. ولبذل ، فانبد يكبون مبن ال بروري، أن ال يوجبد،           
فقط شقنين وا، لكب  شبخص. ولكبن أن يوجبد قبانون جديبد لكب  جريمبة. وفبي بعبض األحيبان،            
فببان األشببخا، يقومببون بارشكبباب أشببد األضببرار ضببد المجتمبب  بتببانير النوايببا الحسببنة، وفببي          

أورى، فانهم يقومون باحسن األفعا  بتانير النوايا السيئةأحيان 
 1ب

. 
 بذا إلببى جانببا أن المشبر  قببد يببنهج فبي بعببض األحببوا  االسبتثنائية نهجببا  مغببايرا  لمببا         
يسببلكد فببي األحببوا  العاديبببة، فيصببدر ششببريعات جزائيببة اقتصبببادية، يرشكببز مقببدار ومسبببتوى          

صببلة بشببخص المجببرم، ووطورشببد فببي    العقوبببة فيهببا ولببى ونابببر مختلفببة وببن العنابببر المت    
بعببض األحيببان، كببالظروف الموضببووية التببي ارشكببا فيهببا الجريمببة، والنتببائج ال ببار  التببي        

يتببووى المشببر  شجنبهببا 
 2ب

ق.  اقتصببادية سببوري مببثال  ششببدد العقبباب إذا اجتمبب       29، فالمبباد  
مبن جهبة، ومبن     العمد م  ال رر الجسيم، فتشديد العقاب  نا مبني ولى نفسية الفاوب  بشعمبده   

جهبة أوببرى، ولببى مبا شرشببا وببن فعلببد مبن تنببار بال ببرر الجسبيم . كمببا أن العقبباب يمكببن أن          
 6يتدر) في الشد ، اوتمادا  ولى مقدار المبلغ محب  الجريمبة. فمبثال   المرسبوم التشبريعي رقبم       

 ، المتعلق بالعمالت األجنبية والمعبادن الثمينبة بالسبوري    2000ع   4ع  22بتاريي  2000لسنة 
يتدر) في العقاب حسبا قيمبة المبلبغ المهبرب    
 3ب

ووبالو  ولبى مبا سببق فبان المشبر  يمكبن أن        
يتطلببا قصببدا  جرميببا ، ببب  وقصببدا  وابببا  أحيانبببا  فببي جببرائم اقتصببادية وفيفببة يعاقببا وليهبببا             

بعقوبات ضئيلة
 4ب

. 
وبهبذا نالحببظ أن القواوببد العامببة لببم شببات بموقبف جببا م للمشببر  مببن الجريمببة الماديببة        

ريم المحاولة وشد  العقوببة معيبار ان ديبر حاسبمين أمبا مببدأ أن ال جريمبة ببدون وطبا فانبد           فتج
 313يحتمبب  االسببتثناص البببذي كرسببأ المجلببة الجزائيبببة التونسببية احببدى ببببوره فببي الفصببب           

 وكرسأ النصو، الخابة بالقانون الجزائي االقتصادي بورا اورى.

 زائي االقتصادي الفقرة الثانية: القواعد اخلاصة بالقانون اجل

لمبا كانببأ الجريمببة الماديببة اسببتثناص مببن المبببدأ، لشببذوذ ا وببن قاوببد  الال جريمببة بببدون       
وطاال فمن الواجا قصبر ا ولبى الحباالت التبي وردت بشبانها نصبو، ببريحة، دون القيباس         

وليها أو التوس  في شفسير ا، حتى ينحصر االستثناص في أضيق حدوده
 5ب

. 

الحباالت التبي أقصبى فيهبا المشبر  البركن المعنبوي ببراحة          لهذا فاند ال بد من دراسة
لنمر بعد ذلب  إلبى البحب  فبي موقبف الق باص مبن النصبو، التبي ال م فيهبا المشبر  الصبمأ             

 بخصو، الركن المعنوي.

                                                                 
، منشور في مجلة الحقوق الالكويتيةال، السنة يعق   مقند عل  حيات : الجرائم والعقوبات، شرجمة   اريا  1

 .222ع  221الثامنة، العدد األو  والعدد الثاني. ،.
: شرح قبانون العقوببات االقتصبادي وقبانون محباكم األمبن االقتصبادي فبي التشبري           اآلغاصاح ي  ج   2

 .66. ،1980السوري والمقارن، دمشق 
  …من المرسوم المذكور الك  من يقوم بتهريا أو إورا) العمالت السورية أو األجنبية 5  جاص في الماد  3

قيمة مليون لير  سورية أو ما يعادلها فما دون/ ب ع يعاقا: أ ع بالحبس من سنة إلى نالن سنوات إذا كانأ ال
بالحبس من سنتين إلى أرب  سنوات إذا كانأ القيمة ومسة ماليين لير  سورية أو ما يعادلها فما دون/ جبع ع    
بالحبس من نالن سنوات إلى ومس سنوات إذا كانبأ القيمبة شزيبد ولبى ومسبة ماليبين ليبر  سبورية أو مبا          

ولى االكتفاص بعقوبة الغرامة بمثلي القيمة  إذا كانأ قيمة المهربات ال شتجاو  مائة  13  يعادلهاال. وشنص الماد
 ألف لير  سورية.

 .67: مرج  سابق. ،اآلغا  4
 .333مرج  سابق. ، …: األحكام العامةالصيش   5
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ومبا بعبد ا ق.  سبوري الخاببة بالعنصبر المعنبوي للجريمببة        187لبم شتعبرل المبواد    
ورشين لهذا الركن المعنوي: الخطا القصدي والخطا ديبر القصبدي، وجباصت بصبيغة     إال إلى ب

مطلقة ششم  جمي  الجرائم دون استثناص سبواص أكانبأ وارد  فبي ق.  أم فبي القبوانين الخاببة،       
مما يعني وأند ال يجو  القو  بقيبام المسبؤولية الجزائيبة ببدون وطبا، إال إذا نبص المشبر  ولبى         

، قبام ببد المشبر  فعبال  فبي بعبض نصبو، القبانون الجزائبي االقتصبادي          ذل  براحة، و و ما 
م ) وإن كبان يت بمن قاوبد  وامبة بانبد ال يعاقبا احبد اال وبن فعب  ارشكبا            37إن الفص   كما

م.). بالنسببة   313قصدا فاند فت، المجا  إلوطباص اسبتثناصات لهبذه القاوبد  ورد أولهبا بالفصب        
ئيببة وولببى وجببد التحديببد فببي نصببو، القببانون الجزائببي      للمخالفببات، أمببا وببار) المجلببة الجزا  

ووبد  اسبتثناصات أوبرى شهبم      االقتصادي يمكن ان نجد استثناص رئيسيا  يشم  الجبرائم الجمركيبة  
   الجرائم االقتصادية بصفة وامة.

شوجبد وبد  حبباالت ششبريعية أقصببى فيهبا المشبر  الببركن المعنبوي بببراحة، سبواص فببي          
 صو، االقتصادية.الجمركي أو بقية النالتشري  

 :ان ك ـ اإلبصاء الص يح    التش ي  ال أوال

وإلى جانبا  بذا االسبتثناص البرئيس، شوجبد       من مجلة الديوانة التونسية 241و و الفص  
 ود  استثناصات أورى.

الويحجببر ولبببيهم بالق بببا      مبببن مجلبببة الديوانببة التونسبببية:   2-241فلقببد جببباص بالفصبب    
 للمتهمين بخصو، نوايا مال.بصري، العبار  التماس المعاذير 

بالجمركبي  بموجببا  بذا البنص  معاكسبة للقبانون العببام       البديواني  فالقاوبد  فبي القبانون    
فالقصد دير مطلوب لقيام المسؤولية وال حتى الخطا ديبر القصبدي اال اذا شطلببد البنص اسبثناص      

 او براحة.
نبب  ولببى  م. جمببارك فرنسبية الببذي كببان يم   2ع      369و بذا الفصبب  مبباووذ وببن الفصب     

الق ا  براحة مسبامحة المخبالف اسبتنادا لنوايباه وقبد نقحبأ  بذه الفقبر  بالقبانون الصبادر فبي            
وأببحأ شمن  المحاكم مبن اطبالق سبراح المخبالف لغيباب النيبة، و بو مبا لبم           29/12/1977

يغيببر شببيئا ومليببا فالمجلببة الجمركيببة الفرنسببية بقيببأ مؤسسببة ولببى مبببدأ المسببؤولية الجزائيببة          

فببالجرائم التببي شببنص وليهببا وشعاقبهببا ال شحتببوى أي ونصببر معنببوي     الموضبووية 
 1ب

. نببم شببدو   
. ممبا  1987-7-8المشبر  الفرنسبي مبر  نانيبة ليلغبي الفقبر  نفسبها بمقت بى قبانون مبؤر  فبي            

يعنبي أنبد أببب، بامكببان المخبالف أن يبدلي بحسببن نيتبد لهبدم القرينببة المستخلصبة مبن حصببو             

المخالفة، أي من ركنها المادي
 2ب

. 
فالتشري  الجمركبي حجبر ببراحة ولبى القاضبي ان يمبارس سبلطتد التقديريبة لظبروف          

المبتهم والعوامبب  التبي قادشببد الرشكباب الجببرم    
 3ب

ويمكببن شبريبر ذلبب  ببان وصوبببيات القببانون      

الجمركببي فرضببها وامبب  السببياد  والببذي بببد شتحقببق المناوببة االقتصببادية، فالقببانون الجمركببي        
انون حقبببوق، وشطبيبببق قواوبببد االنببببات العامبببة فبببي وصبببو،     قبببانون سبببياد  قبببب  أن يكبببون قببب  

التبريرات المعنويبة يخب  بمببدأ السبياد  ويجعب  مبن العنصبر المعنبوي الواجبا التبوافر باببا قبد             
يسببتغلد محترفبببو التهريبببا وذلببب  بايقبببا  المغفلبببين والتسببتر شحبببأ حسبببن نيبببتهم للتفصبببي مبببن        

                                                                 
Cosson Jean, la responsabilité pénale objective et responsabilité pénal du faitب1  d'autrui en matière de douane. 
colloque "droit pénal douanier". Tunis 19-21-Fév- 1987. P136. 
  .De GUARDIA (ph), Lélément intentionnel dans les  infractoions douanières. R.S.C. 1990. 3. Juill, sept. p. 487ب2

 .26: وصائص القانون الديواني، مقا  سابق، ،  ايد بتا   3
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العقاب
 1ب

م  حقيقة الوضب  االقتصبادي وشسبعى     فصرامة القانون الديواني بالجمركي  شتماشى 

لتفادي الصعوبات التي شالقيها االدار 
 2ب

. 
و منهج التشري  التونسبي فبي الميبدان الجمركبي      نهجأولى أن بعض التشريعات التي 

الجانببا المعنببوي، كانبأ أكثببر دقببة ووضبوحا منببد، فعلببى سببي  المثببا  نجببد أن المبباد          أقصبأ 
ص ولبببى أنبببد اللبببيس للمحببباكم فبببي شطبيبببق العقوببببات     مبببن قبببانون الجمبببارك اللبنببباني شبببن   342

المنصو، وليها في  ذا القرار وفي النصو، الجمركية أن شاوذ بالحسببان النيبة بب  الوقبائ      
الماديبة فقببط، فالجهبب  أو حسبن النيببة ال يعتبببران وبذرا ووليببد يجببا ولبى  ببذه المحبباكم انببزا          

عهبا  بذه العقوببات او لمجبرد المباشبر       العقوبات المبينة أواله لمجرد ارشكاب األوما  التي شقم
 بها فقطال.

فالمخالفببة الجمركيببة،  ببي مببن المخالفببات الماديببة التببي يكفببي  أن يثبببأ وقببو  الفعبب            

الجرمي فيها لتقوم القرينة ولى وجود الخطا واستبعاد سالمة النية.
 3ب

   

إال أن قبببببانون الجمبببببارك اللبنببببباني الجديبببببد الصبببببادر بالمرسبببببوم االشبببببتراوي رقبببببم         
مبببن القبببانون القبببديم دون ان    342ألغبببى نبببص المببباد     15/12/2000شببباريي  4461/2000

يستعيض ونها بنص ممان .
 4ب

 

/أ مببن قببانون الجمببارك  244و  بو نفببس شوجببد المشبر  األردنببي فبعببد أن كانببأ المباد       
/أ مببن 215الملغببى شكتفببي لقيببام الجريمببة بتببوفر أركانهببا الماديببة، بببارت المبباد      1983لسببنة 

الساري حاليا شتطلا شوفر جرائم التهريا باركانها 1998ارك لسنة قانون الجم
 5ب

. 

و شجدر اإلشار  إلبى أن المشبر  السبوري كبرس الصببغة الماديبة للمخالفبات الجمركيبة         
ولكنبد   ،قانون الجمبارك السبوري الجديبد    2006لعام  38من القانون رقم 223وذل  في الماد  

الشترشبا المسبؤولية المدنيبة فبي      :فبي المباد  المبذكور    حصر ا في المسؤولية المدنية ولقبد جباص   
معرل شطبيق  ذا القانون بتوفر العنابر المادية للمخالفبة ، وال يجبو  البدف  بحسبن النيبة .إال      
أند يعفى من المسؤولية من أنبأ أند كان ضحية قبو  قبا ر  أو حبادن مفباج  وكبذل  مبن أنببأ        

المخالفبة أو كانبأ سبببا فبي وقووهبا أو أدت إلبى        أند لم يرشكا أي فع  من األفعا  التي كونبأ 

ارشكابها ال.
 6ب

   

  40/2002ب قانون الجمبارك القطبري  من  151الماد  وفي ذات المعنى شقريبا جاصت  
شتكون المخالفة كمبا شترشبا المسبؤولية المدنيبة فبي جبرائم التهريبا بتبوافر األركبان الماديبة           : ال 

جهبب ، إال أنببد يطعفبى مببن المسببؤولية مببن أنبببأ أنببد كببان      لهبا، وال يجببو  الببدف  بحسببن النيببة أو ال   

                                                                 
، قواود االنبات العامة في القانون القمرقي، مقا  سابق. ن ر الديا األشط . و8: مقا  سابق. ، ايد بتا   1

 .،39. 
 .27: مرج  سابق، ،  ايد بتا   2
. 2004بيبروت، الطبعبة الثانيبة،    -، قانون العقوبات االقتصادية، منشبورات الحلببي الحقوقيبة   غسان ر اح  3

 245، ، مرج  سابق.نةج ج  ي  ج طع و . 211،
 .2001، بيروت.منشورات الحلبي الحقوقية ،الوافي في الق ايا الجمركية : يار ط  ياأنظر:   4
من مدونة الجمارك المغربية يعتبر أن المخالفة الجمركية شتم بمجرد ارشكابها  205  وكذل  نجد أن الفص  5

 .بصفة مادية، دون حاجة إلى اوتبار نية مرشكبها 
من قانون الجمارك السبوري   377م  أن الماد  1975من قانون الجمارك لسنة  208و نفس نص الماد  و    6

من قانون الجمارك اللبناني القديم، أما المخالفات  342الماد   شتعلق بالمسؤولية الجزائية شماما مث  القديم كانأ 
،  114لمنصو، وليهبا فبي المبواد    يق ي بالغرامات والتعوي ات ا الجمركية في التشري  المصري فاند:ال

من  ذا القانون بامر جنائي وفقا  للقواود واإلجراصات المنصو، وليهبا فبي قبانون     118،  117،  116،  115
مبن قبانون    119. انظبر المباد    االجراصات الجنائيبة بنباص ولبي طلبا رئبيس مصبلحة الجمبارك أو مبن ينيببدال         

 من  ذا الجزص بيان االجراصات الجديد  لألمر الجنائي.الجمارك المصريال. وقد سبق في المبح  األو  
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ضحية قو  قا ر . وكذل  من أنبأ أنبد لبم يقبدم ولبى ارشكباب أي فعب  مبن األفعبا  التبي كونبأ           
وششببم  المسببؤولية   المخالفببة أو جريمببة التهريببا أو شسبببا فببي وقووهببا أو أدت إلببى ارشكابهببا.    

ريبببا، الشبببركاص والممبببولين والكفبببالص    المدنيبببة، إضبببافة إلبببى مرشكببببي المخالفبببة وجبببرائم الته     
 .الوالمنتفعين والوسطاص والموكلين والمتبروين والناقلين والحائزين ومرسلي الب ائ 

 :بقية الجرائم االقتصاديةع اإلقصاص الصري، في  2

نببص فيهببا  وببد  حبباالت أوببرى    فببي القببانون التونسببي م.د نجببد  241إلببى جانببا الفصبب   
 منها: معنوي و المشر  براحة ولى جرائم دون ركن 

والببذي اوتبببر أن حبباكم     7/1/1954المببنق، بببامر   1935/ 7 /23مببن أمببر    5الفصبب  
الناحية  و المختص في الالجن، التي لها ببغة المخالفات، أي التي شوجبد ببدون أي نيبة إجبرام     
مهمببا كببان العقبباب الببذي شسببتوجبدال ولقببد بينببأ محكمببة التعقيببا شطبيقببا  ألحكببام  ببذا األمببر أن         

ن لم يحصبر الجبرائم ديبر القصبدية بال ببط وإنمبا ورفهبا بانهبا الجبرائم التبي ال يشبترر            الالقانو

فيها وجود نية اإلجرام وند مرشكبها ويكفي للمؤاوذ  نبوت الركن الماديال
 1ب

. 

البذي يحيب  إلبى العنبوان الثباني وشبر        ةم. برف وشجار  وارجية التونسي 29و الفص  
م.د السبابق البذكر،    241ي نجبد مبن ببين فصبولد: الفصب       من مجلة الديوانة الالمنا وباتال والبذ  

 أي أن المشر  أقصى الركن المعنوي من ميدان الجرائم الصرفية كذل .

مجلة مياه الذي ينص ولى ششديد العقاب في حا  العود بالتكرار   159وأويرا  الفص  
 وببة لقيبام الجريمبة    إذا كان الفاو  سي  النية، فجع  سوص النية ظرف ششديد يعني أنهبا ديبر مطل  

 بوبفها العادي.

 :و كذل  في التشري  السوري نجد ود  جرائم منها

1960مبن قبانون التمبوين والتسبعير  لسبنة       35عب المباد    
 2ب

ع يكبون     1التبي جباص فيهبا: ال    
باحا المح  مسؤوال  م  مديره أو القائم ولى إدارشد ون ك  ما يق  فبي المحب  مبن مخالفبات     

والقرارات المنفذ  لد ويعاقا بالعقوببات المقبرر  لهبا، فباذا أنببأ أنبد بسببا         ألحكام  ذا القانون
الغيباب و اسببتحالة المراقبببة لببم يبتمكن مببن منبب  وقببو  الجريمبة اقتصببرت العقوبببة ولببى حببد ا         

 األدنى، وذل  م  ودم اإلوال  بما ورد في قانون العقوبات في حالة االستحالة المطلقةال.

المتعلبق بتحديبد أسبعار المنتجبات      1959لسبنة   224ون رقم من القان 6وشت من الماد  
نبببأ بسبببا  أالصببناوية الحكببم نفسببد شقريبببا  مبب  شعببدي  فببي العقبباب بحيبب  نصببأ ولببى أنببد الإذا       

الغيبباب أو باسبببتحالة المراقببببة لبببم يبببتمكن مبببن منببب  وقبببو  المخالفبببة اقتصبببرت العقوببببة ولبببى       
، يقببر بببان المسببؤو  جزائيببا  كببان   فمببن الواضبب، أن المشببر  فببي  بباشين المببادشين   …ال. الغرامببة

دائبا  أو كانأ المراقبة مستحيلة بالنسبة لد، حبا  وقبو  الجريمبة، ومب  ذلب  يعاقببد! فالمسبؤو         
لبم يرشكببا أي وطببا بفلبو نبببأ وطبباه لكببان اسبتحق وقوبببة الجريمببة كاملبة . ومبب  ذلبب  يعاقببا          

ولية قامبأ ببدون وطبا مبن     بعقوبة مخففة بالحد األدنى أو الغرامة ، فمن الواض، أن  ذه المسؤ

جهبة، ومبن جهبة أوبرى قامببأ بفعب  مبادي      
 3ب

ارشكببد الغيببر، فقيبام مسبؤولية جزائيبة دون وطببا       

                                                                 
 .32.م.ق.ت. ،. الصا و اآلج  م  شعليق  1961 – 7 – 20شاريي  113  قرار شعقيبي جزائي ودد 1
شعبدي  قبانون التمبوين     2000لعام  22رقم  بالقانون المذكور   و ذه الماد  ال شزا  سارية ردم شنقي، القانون2

 .والتسعير
وتبرت محكمة النقض السورية أند الإذا كان باحا المح  دائبا  ون المح  حي  وقو  مخالفة البي    لقد ا3

 1167بسعر  ائد، فان مسؤوليتد شكون نابعة ون كوند باحا المح  الذي وقعأ فيد المخالفبةال. وسبكرية   
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وأورى وبن فعب  الغيبر، وكبذل  قيبام مسبؤولية البذوات المعنويبة جزائيبا ، يشبك  وضبعا  قانونيبا              

متببداوال ، بحيبب  أن اإلقببرار بالمسبببؤولية دون وطببا يببؤنر فبببي سببائر المسببؤوليات        
 1ب

. فقبولهبببا 
سيوس  من نطاق المسؤولية ون فع  الغير ومسؤولية البذوات المعنويبة ورف بها سي بيق مبن      

 نطاق  اشين المسؤوليتين.

 – 1 – 4بتاريي  80من القانون رقم  28ع وإلى جانا المادشين السابقتين نجد أي ا  الماد  
عقوببات سبوص النيبة أو    الخا، باستثمار المل، والتبي جباص فيهبا الال يشبترر فبي فبرل ال       1939

 معرفة القوانينال.

الخببا، بنظبام رسببوم المببواد    1954لسبنة   165مببن القبانون رقببم    25عب وكببذل  المباد    
 الكحولية: الال يشترر في فرل العقوبة نبوت سوص النيةال.

فهذه الفصو  المذكور  أواله كرسبأ بصبفة ببريحة الصببغة الماديبة للجبرائم البوارد         
 بها.

وانين االقتصببادية الجزائيبببة اللبنانيببة فببي  بببذا المنحببى واببببة      ولقببد سببارت بعبببض القبب   
، التبببي جرمبببأ الوبببدم وضببب  شعرفبببة واالحتكبببار       8/1967 /15المراسبببيم الصبببادر  بتببباريي    

واإلدببراق بالنسبببة إلبببى المببواد الغذائيبببة وال ببرورية، ووبببدم مراوببا  قواوبببد اإلوببالن وبيببب          
شبوافر القصبد الجرمبي لديبد، وال حتبى      التصبفيةال فهبذه المخالفبات ال يجبو  للفاوب  التبذر  بعبدم        

االحتجا) بعدم ارشكابد أي وطبا أو إ مبا ، ويمتنب  وليبد واببة االدوباص بالجهب  أو الغلبط فبي          
أحكام القانون أو في الوقائ  الماديبة لكبن الوضب  يختلبف بالنسببة إلبى أسبباب التبريبر واإلباحبة          

سببناد كبببالقو  القببا ر  الرشباطهبببا    لتعلقهببا بانتفبباص البببركن الشببروي، وكببذل  بالنسببببة لموانبب  اإل      

.ائية العامةزبالمسؤولية الج
 2ب

  

وفي التشري  المصري نجد كذل  وبد  حباالت مشبابهة لمبا جباص فبي التشبري  السبوري،         
 ومنها:

. بشببان الرقابببة ولببى المعببادن الثمينببة:    1976لسببنة  68مببن القببانون رقببم   28عبب المبباد   
ديره، أو القببائم ولبى إدارشببد وببن كبب  مخالفببة    اليكبون ببباحا المحبب  أو العامبب  مسبؤوال  مبب  مبب    

ألحكبام  ببذا القبانون ويعاقببا بالعقوبببات المقبرر  لهببا فباذا أنبببأ أنببد بسببا الغيبباب أو اسببتحالة          
المراقبة لم يتمكن من من  وقو  الجريمة اقتصبرت العقوببة ولبى الغرامبةال. وينطببق ولبى  بذه        

   .التسعير  السوريمن قانون التموين و 35الماد  ما قلناه بصدد الماد  

بشان مراقببة األدذيبة وشنظبيم شبداولها      1966لسنة  10من القانون رقم  18ع أما الماد   
  فلقد جاص فيهبا: اليعاقبا كب  مبن يخبالف أحكبام المبواد:        1976لسنة  30بالمعدلة بالقانون رقم 

ذا كببان مكبررا ، والقببرارات المنفببذ  لهببا بعقوبببة المخالفببة وذلبب  إ     14و 14و 12و 11و 10و 2

المتهم حسن النية، ويجا أن يق ي الحكم بمصادر  المواد الغذائية موضو  الجريمةال
 3ب

  . 

وبنبباص ولببى مببا سبببق يمكببن القببو  أن المشببر  المصببري كببرس فببي بعببض النصببو،        
جبرائم ماديبة، ولبم يبر الق باص المصبري حرجبا  فبي شطبيبق شلب  النصبو،، فهب  اشخبذ الق بباص              

                                                                                                                                                                     
 .57. ،25، قاود  ، مرج  سابق4. اإلستانبولي: موسووة ق. . السوري .)1982ع  10ع  5بتاريي  195قرار 

 . 155. ،1992: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، طبعة الع ج   1
 .263. ،3: الموسووة الجزائية، مرج  سابق، )النعب انظر في ذل :   2
لجريد  . ا1995ع  12ع  21  ولقد ق أ المحكمة الدستورية المصرية العليا بعدم دستورية  ذه الماد  بتاريي 3

 . 1995/ 51الرسمية العدد 
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مادية في النصو، التي لم يبين فيها المشر  موقفبد مبن البركن    الموقف نفسد وقب  بالجريمة ال
 المعنوي براحة 

كيف شعام  الق اص م  النصو، التي لم يبين فيها المشر  موقفد مبن البركن المعنبوي    
بببراحة  فلببم يبببين فيهببا بببور  الخطببا الببال م شببوافره لقيببام الجريمببة وال نببص بببراحة ولببى       

الخطبا. فهبب  طببق الق بباص قاوبد  أن ال جريمبة بببدون وطبا  أم اوتبببر سبكوت المشببر           إقصباص 
 إقصاص للخطا وبالتالي شكريسا  للجريمة المادية 

بالرجو  الى القبانون التونسبي فاننبا نجبد فقبد الق باص ع وولبى البردم مبن وجبود الفصب              
ت وذلبب  كلمبا كببان نببص   ع قبد قببب  بفكببر  الجريمبة الماديببة بالنسببة للجببن، أو حتببى الجنايبا          37

التجببريم ال يشبببير ببببراحة إلبببى الببركن المعنبببوي للجريمبببة سبببواص أكببان ذلببب  وبببار) المجلبببة        
 الجزائية، أم داولها.

فخبار) المجلبة جباص فبي أحبد القبرارات الجنحيبة الوحيب  أن مباد  المخالفبة لمسبالة ميبباه            
ذا القبيب  يعاقبا ونهبا    األمالك الدولية ال شعتبر القصد ركنا أساسيا للتهمبة ألن كب  جنحبة مبن  ب     

وند شوفر األركان المادية التي أوجبها القانون بدون أن يمكن للمظنون فيبد التمسب  بحسبن نيتبد     
وأن الحاكم الزجري يمكن لد اوتبار الظروف لتعيين العقاب طببق الحبدود التبي وينهبا القبانون      

لغلببط أو مببن فقببد    وال يمكببن لببد اوتبببار أدنببى وببذر مسببتخر) مببن فقببد النيببة الجزائيببة أو مببن ا         

ال بررال 
 1ب

كمبا سبار فقبد الق باص فبي االشجباه نفسبد بالنسببة لعبدد مبن الجبرائم األوبرى كجنحببة              
 ابدار شي  بدون ربيد وجناية االستيالص ولى أموا  ومومية.

جبببباص فببببي القببببرار التعقيبببببي التونسببببي الصببببادر فببببي       وبالنسبببببة للجببببرائم الجمركيببببة    

16/4/1980
 2ب

شحجببر ولببى الحكببام إال شخفيببف الخطايببا والمعبباليم       أن الالمجلببة القمرقيببة لببم     
منهببا والتمبباس المعبباذير للمتهمببين فبببي      241والمصببادرات حسبببما  ببو بببري، فببي الفصببب       

 وصو، نوايا مال.   

أند الحي  يؤوبذ مبن الفصب      1998 /9 /18الصادر في  93583وجاص في القرار ودد 
شحجيبرا  باشبا  التمباس أي وبذر مبن      م.د. أن الق ا  المتعهدين بق ايا قمرقية يحجر ولبيهم   241

أوبذار التخفيبف لمرشكبيهبا بب  ولبيهم شطبيببق طلببات اإلدار  حرفيبا ، وإن سبلطة الق با  محببدد            

بتطبيق األدنى أو األقصى من الطلبات البدنية والمالية ال حبذفهاال 
 3ب

. ومبن الواضب، أن محكمبة    
جريمة الجمركيبة  بو مجبرد شطبيبق     في  ذا القرار شعتبر أن دور الق ا  في ال ةالتعقيا التونسي

 العقاب الذي طلبتد اإلدار .

أنم مجبرد مسب  المبتهم لب باوة مبورد  ولبى        توبر إوتبرت محكمة التعقيا فبي قبرار    و
والف الصبيغ القانونيبة يعبد قرينبة ولبى إرشكاببد لمخالفبة قمرقيبة دون حاجبة إلنببات ركبن سبوص             

ضببط المعقبا ضبده و بو بصبدد اإلشجبار        النية حي  جاص في  ذا القبرار مبا يلبي : الوحيب  وقب      
فبي ب باوة ولبى ديبر الوجببد البذي يقت بيد القبانون... ومسبب  الشبخص لمثب   بذه الب بباوة ال            
يعنبي أنببد قببام بتوريببد ا لببذل  ونظببرا ل بببط المعقببا ضببده و ببو يمسبب  بالب بباوة المحجببو          

                                                                 
 سبق ذكره. 27/2/1935ع مؤر  في  1444  القرار الجناحي ودد 1
 .97، ،.1980، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 2459  القرار التعقيبي الجزائي ودد 2
 . 157. ،7  م. ق. ت. العدد 3
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يجعلبد فبي وضب  مخبالف للقبانون ومحب  شتببب ...ال      
 1ب

نم محكمببة ويت ب، مبن وبال   بذا القبرار أ      
التعقيبا شعتببر أنم المخالفبة القمرقيبة متبوفر  بمجببرد ضببط المخبالف ماسبكا للب باوة المببورد            

 ولى والف الصيغ القانونية.

اوتبببرت أن مببا   1992فببي قببرار سببابق بببادر سببنة    ةكمببا أن محكمببة التعقيببا التونسببي  
مامبا   بو جبد     قدمد الطاونون من طعون شتعلق بحسن نيتهم والذي لم شعبره محباكم األبب  ا ت   

موضببووي يتعلببق بمناقشبببة محكمببة األبببب  فببي شقبببدير الوقببائ  وأدلتهبببا واسببتخال، النتبببائج         
القانونية و و ما شستق  بد شل  المحاكم ويخ ب  البى محبض اجتهاد با البذي ال رقاببة وليبد مبن         

مب  أن الجريمبة    241لدن محكمة التعقياال فمحكمة التعقيا في  ذا القرار لم ششر الى الفص  
نبأ قمرقيببة بببرفية وإنمببا اكتفببأ باوتبببار البركن المعنببوي واضببعا  لمحببض اجتهبباد محبباكم        كا

 األب .

8/9/1976ذ بببأ فبي قببرار ببادر فببي     ةولبى أن محكمببة التعقيبا التونسببي   
 2ب

إلببى ان  

المجرد اوفاص بعض المصوأ في قط  من السيار  دير كاف وحبده ولبى كبون كامب  المحجبو       
لبعض المصبوأ واقعبا مبن أجب  الخشبية وليبد مبن اليبد العاديبة           مهربا اذ ربما كان ذل  االوفاص

نظبرا الرشفبا  قيمتبد وبببذل  فبال يكبون التعليبب  باالوفباص وحبده مبؤ ال منطقيببا إلبى النتيجبة التببي             
 انتهأ إليها محكمة القرار المطعون فيد و ي أن المصوأ المخفي كان مهرباال.

بوقبو  البركن المبادي كاسباس لقيبام      في  بذا القبرار لبم شكتبف      ةفمحكمة التعقيا التونسي
مسؤولية المتهم ردم أن  ذا األوير لم يد  بما يثبأ مصدر البذ ا إال لبدى محكمبة االسبتئناف     

م.د الذي يوجا اظهار الونائق ونبد أو  طلبا لبذل  . و بو      188بأي أند والف أحكام الفص  
ويبان الم ببوطة، لهبذا    وبار  ون مجمووة فواشير رأت محكمبة االسبتئناف أنهبا ال شتطبابق واأل    

ق أ باالدانة وقد نق بأ محكمبة التعقيبا  بذا القبرار بمخالفبة ببذل  نبص القبانون ومبا اسبتقر            
وليببد اجتهاد ببا  ل ببعف التعليبب  واسببتنادا إلببى ان ومليببة األوفبباص شمببأ بببداف  الخببوف ولببى           

ن البحب   البذي منب  الق با  مب     241المصوأ أي أنها لم شعتمد ماجاص بالفقر  الثانية من الفصب   
فبي نوايبا المتهمبين. بب  يمكبن القبو  البى أنهببا ذ ببأ البى حبد القببو  بالبداف  المتمثب  بببالخوف               

 كسبا النعدام النية االجرامية التي أقصا ا ذل  الفص  براحة.

في جنحة اببدار شبي  ببدون رببيد يجمب  الفقبد وفقبد الق باص فبي شبونس ولبى كونهبا             و 
ل للركن المعنوي في  ذه الجريمبة وحتبى ونبدما شبدو      مادية بالنظر الى أن المشرم  لم يتعر

وألغبى ذلب  البركن أي أنبد      1977وكرس الطباب  المعنبوي لهبذه الجنحبة وباد سبنة        1970سنة 

5/10/1959أواد للفصب  ببيغتد التبي كبان وليهبا ونبد ببدور المجلبة التجاريبة فبي           
 3ب

فعبدم   

ذه الجريمبة ماديبة   شنصيص المشرم  ولى ركن سبوص النيبة ولبد البرأي القائب  ببان  ب       
 4ب

و بو مبا    

والببذي جباص فيببد اليكببون    22/01/1964ذ ببأ اليببد محكمببة التعقيبا فببي قرار ببا الصبادر فببي      

                                                                 
 ، دير منشور.19/01/2000مؤر  في  6212  قرار شعقيبي حزائي ودد 1
 .86، ،. 1976، النشرية ع القسم الجزائي لسنة 187عقيبي الجزائي ودد ت  القرار ال2
  وم  ذل  فبان الق باص السبوداني يميب  إلبى اوتمباد موقبف الق باص التونسبي نفسبد ، حيب  جباص فبي أحبد               3

ي لتغطية الشي  القرارات: لقد كان دفا  المتهم الوحيد أمام المحكمة..  و أند كان يام  في شوفير الربيد الكاف
في شاريي االستحقاق وأند قد حرر الشي  بحسن نية.. ولكن شيئا  مما قي  ال ينهض دفاوا . فهذه المباد  التبي   
أدرجأ مؤورا  شفرل مسؤولية جنائية مطلقة بأي مسؤولية بدون وطا  ولى محرري الشيكات ر نا  بتاريي 

أن الجريمة شرشكا حالمبا يعباد الشبي  دون دفب  وألي     االستحقاق فال شجو  إنار  مسالة القصد الجنائي ذل  
صشية  سبا من األسباب الوارد  في النص: ق ية حكومة السودان ضد وبد القادر وبد اهلل معني مذكور  لدى

 .298: المسؤولية المطلقة، مرج  سابق. ،مقند صش  
 .170.. مرج  سابق، ،. ، الجديدالطيب الل م . و13: وواطر.. مرج  سابق، ،.عبد اهلل األحند   4
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قائما ولى أسباس مبن القبانون الحكبم البذي ق بى بالعقباب مبن أجب  اببدار شبي  ببدون رببيد              

يقابلد دون البح   ون سوص نية المتهم .. 
 1ب

. 
يقا  الت  أ خلي على الشصة ة النو نةة للةا  ة      ل ا ه   الا ينة و  عد  لسلة التوق

ال  ور للة كا   النالة التاارية تست جب اعا ا ن ة   ينةا يتعلةع   صةشلا   نلةا ج ينةة ما يةة       

اتالةي نقة  ت  ةي  آجةاة      4/6/2007النعو    يلا  خاصة و أن ارا ا النشة ق  ة  توقةيح    

،التسةة ية
 2ب

احالةةة النلةةج علةةى الويا ةةة     النصةة   و التةة  ال ين ةةا ببةة  انقفةةاةلا أن يقةة ل     

العن ميةةة لنقاضةةاا السةةاحب مةةا أجةة  ج ينةةة شةةيك  ون رصةةيد  و غايةةة النشةة ق مةةا ذلةةك         

تسلي  التس ية لدى النص   و تاوب النقاكنة أل عد حةد من ةا   
  3ب

و أمةال هة ا الت  ة   ة      

ال ين ةا القة ة أنةا لةا تقةاة الةى النقةاكم إ       آجاة التس ية وخاصة    م حلة ما بب  النقاكنة 

  علةم و يوةة  القاال  الت  ي ل   يلا   ء نية الساحب وتعند  اصدار شةيك ال رصةيد لةا عةا     
 ل  كان حسا الوية و اصدر الشةيك  ةل ا أو عةا غية  بصةد  إنةا  يسةعى  ة   تة ا التسة ية           

لتةةدارا وضةةعا  و مةةا ر فةةا للتسةة ية إال ا ةة ا  لسةة ء نيتةةا  و عوةةدها ت ةة ن النق نةةة التةة        

 ما ببللا الويا ة العامة معشاا ما الر ض    ال كا النعو  . احي  اليلا النلج و
ومنةا يةةدعم هة ا التقليةة  أن مق نةةة التعقيةب الت نسةةية نشسةةلا تعتبة  أنةةا:  ال تقةة ل         

ج ينة إصدار شيك  ون رصةيد إال متةى تةم اعةال السةاحب   ا ةطة عةدة موشة   رلة  رصةيد            

نالثا ل   و انقفاء ذلةك   410الشص  ما الندونة و موقا األج  القان ن  النوص ا عليا  

األج   ون أن يق ل الساحب  التس ية 
 4ب

. 
المتعلبق بالمنافسببة  1991 /7 /29شباريي   64وفبي جريمبة رفبب  األسبعار بالقبانون وببدد      

الحكببم االسببتئنافي القاضببي ببببراص  المببتهم لعببدم      ةواألسببعار  نق ببأ محكمببة التعقيببا التونسببي   
معتببر  أن القبانون اإلحالببة المومبا إليبد تنفببا ، يعتببر بببراحة أن       نببوت مبا يفيببد شبوفر النيبة لديببد،      

الجريمببة المنسببوبة ألمثببا  المعقببا ضببده  ببي جريمببة شببكلية بوالمقصببود ماديببة  شتببوفر بتاكببد       
النقص في و ن الب اوة المباوة ومبا  بو مسبتوجا قانونبا  دونمبا حاجبة لتبوفر سبوص النيبة مبن           

ودمدال
 5ب

 

كبن القبو  ببان محكمبة التعقيبا ال شميب  البى اوتمباد مبا          فاوتمادا ولبى  بذه القبرارات يم   
م.) ونببد وببدم شصبري، المشببر  وبن شطلببا الببركن المعنبوي مببن ودمببد،        37جباص فببي الفصب    

 حتى لو شعلق األمر أحيانا  بجناية.

م.)  ذ بببأ محكمببة التعقيببا    99ففببي جنايببة االسببتيالص ولببى أمببوا  وموميببة بالفصبب      
المبؤر  فببي   22695نايبة ماديبة حيب  جباص فببي قرار با وبدد       البى القبو  ببان  ببذه الج    ةالتونسبي 
أنببد الالبببد مببن شبببوفر شببرطين أساسببيين لقيببام جريمبببة االسببتيالص ولببى أمبببوا            21/10/1987

وموميبة و ببي أن يكببون مرشكبا االوببتالس موظفببا وموميببا أو شببهد وأن شكببون األمببوا  التببي        

اوتلسبها إنمبا وضبعأ شحبأ يبده بمقت بى الوظيفبة        
 6ب

 بذا المببدأ فبي قبرار بببادر     . وقبد أكبدت   

                                                                 
. و و ما أقرشد كبذل  فبي قرار با    67. ،.1994، لسنة 1. النشرية ع القسم الجزائي ودد  2824  القرار ودد 1

 .51، ،.1966لسنة  10م.ق.ت. العدد 8/6/1966ع المؤر  في  4237ودد 
بتبباريي  45ددمنشببور فبي الرائبد الرسببمي التونسبي وب      4/6/2007مبؤر  فبي    2007لسببنة  37  القبانون وبدد   2
: التسوية في جريمة ابدار شي  دون مالك الغنوان و أنظر حو  شفابي   ذا القانون:  .1937، 5/6/2007

 .6. ،2007جويلية/ أوت  29-28مجلة القانونية، العدد ربيد، 
. 2007جويلية/ أوت  29-28: شنقي، و اشمام االحكام المتعلقة بالشي ،مجلة القانونية، العدد  اض  الدريد   3

،22 
 .174، 2000النشرية القسم الجزائي لسنة  18/5/200مؤر  في  010496   قرار شعقيبي جزائي ودد4
 ع دير منشور.  1996 /17/1في  54ع  584  قرار شعقيبي جزائي ودد 5
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1994سبنة  
 1ب

فحسببا  بذين القببرارين ال نجبد أي اشببار  للبركن المعنببوي باوتببار أن الفصبب         .
 نفسد لم يشر الى ذل  الركن.

مق نةةة التعقيةةب الت نسةةية تعتبةة  أن  ةةة        وبنبباص ولببى مببا سبببق يمكببن القببو  بببان        
 ة ي  للصةبغة النا يةة    النش ق عا  يان الة كا النعوة   هة  إبصةاء ضةنو  للة ا الة كا  وت       

، ال داوب   ل.ج. ال   جةاء  ة  صةيغة مبةدأ عةال      37للا اةم  أ  أنلا ال تعط  أ  بينة للشص  
المجلببة وال وارجهبببا ودايبببة مبببا فببي األمبببر أنهبببا جعلتبببد كمببا سيت ببب، الحقبببا أساسبببا القصببباص         

الفصب   المسؤولية الجزائية ون فعب  الغيبر ومبا يسبتغرب بالنسببة لهبذا التوجبد أنبد وقب  اوتمباد           
كاسباس لببرفض مسبؤولية األب وببن فعب  ابنببد بالنسببة لجريمببة الشبي  بببدون رببيد والتببي           37

م.) أنببد ال يعاقببا   37يعتبر با فقببد الق باص ماديببة إذ جباص فببي أحببد القبرارات الاقت ببى الفصب         
أحببد إال بفعبب  ارشكببا قصببدا الومعنببى ذلبب  أنببد ال يؤاوببذ شببخص بجريمببة ارشكبهببا ديببره وأن          

ادانببة الطباون دون البحبب  وراص مبن ارشكببا الجريمبة،  بب   بو االبببن أم       المحكمبة لمببا ق بأ ب  
األب، فابدار الشبي  مبن طبرف االببن بموجبا شوكيب  ووقبو  محاكمبة والبده ووضبا ونبد فيبد             

. م.)37ورق ألحكام الفص  
 2ب

. 

م.) أية مكانبة فيمبا يتعلبق ببالركن      37ووالبة القو  أن محكمة التعقيا ال شقر للفص  
  .ر نطاقد في مسالة رفض إسناد المسؤولية الجزائية الى الغيرالمعنوي وشحص

ومبا بعبد ا    187أما محكمة البنقض السبورية، فتببدو أكثبر احترامبا  لمبا جباص فبي المبواد          
ق.  والمتعلقبة بالعنصبر المعنبوي، إذ ال نجبد إال بعبض القبرارات الصبادر  ونهبا والتبي يمكببن          

 القو  أنها كرسأ الجريمة المادية.

  بينبأ المحكمبة أنبد الوحيب  أن قاضبي      1974 /4 /13يمة التهريا بالمرسبوم  ففي جر
التحقيبق قبد قبرر منب  محاكمبة المطعبون  بذه مبن جنايبة التهريبا المنصبو، ونهبا فبي المباد                

لثببوت أن الكميبة التبي جلبهبا ليسبأ لإلشجبار، دون        1974 /13األولى من المرسوم التشريعي 
ماد  المشبار إليهبا شبوفر قصبد اإلشجبار، بب  يكفبي مجبرد النقب           أن يلحظ أند ال يشترر لالشهام بال

شهريبا  فيما إذا كان الفع  ال ينطبق ولى نص الماد  السادسة من القانون المشار إليبد باإلدوبا    

…اللالستعما  الشخصي 
 3ب

. 

ق.  جريمببة   652وفببي جنحببة إبببدار شببي  بببدون ربببيد، التببي  ببي بصببري، المبباد          
فبان محكمبة البنقض السبورية     …ال ص نية ولى سبحا شب  ببدون مقابب     قصدية، الك  من أقدم بسو

ردم اشجا ها العبام نحبو شاكيبد الصببغة القصبدية لهبذه الجنحبة، إال أنهبا فبي بعبض القبرارات ال            
شعطي السوص النيبةال أي و ن فبي قيبام الجريمبة، وكانهبا شعتببر أن الجريمبة شقبوم بتبوافر مادياشهبا           

وقوببات يتحقبق ويبتم بمجبرد شوقيب  الشبي         652ي المباد   فقط، حي  أكدت أن الالجرم الوارد فب 

وشسليمد، دون وجود مقاب  لد فبي المصبرف، أو بمقابب  ديبر كباف للوفباصال      
 4ب

. فجبرم الشب  يبتم    

بمجرد شوقيعد
 5ب

، أو بمجرد إبداره
 1ب

. 

                                                                 
، 1994. النشبرية ع القسبم الجزائبي لسببنة        10/10/1994مبؤر  فبي    54908  القبرار التعقيببي الجزائبي وببدد    1

.،132. 
 . 158، ،.1991. النشرية، القسم الجزائي لسنة 5/6/1991مؤر  في  38487  قرار شعقيبي جزائي ودد 2
، 1) الةةدركنل  15/11/1987شباريي   1751ق  – 1632وجنبا   4/1978 /15شبباريي  950ق  - 641  انظبر جنبا   3
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1828، .978. 
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وم  ما سبق، فاند يمكن القو  أن محكمة النقض السبورية ال شعتبرف مببدئيا  بالمسبؤولية     
ودايببة مبا فببي األمبر أنهببا شعتمبد أحيانببا  حلبوال  ومليببة، شتبراوح بببين شجا ب  الببركن           ببدون وطبا،  

المعنببوي، أو افتراضببد، ولكنهببا لببم شببذ ا مببذ ا محكمببة التعقيببا التونسببية التببي كانببأ ششببير       
 براحة إلى إقصاص الركن المعنوي.

بينمببا نجببد أن محكمببة الببنقض المصببرية، التببي ال يوجببد نببص وببام يكببرس مبببدأ أن ال            
ريمة بدون وطا براحة، في قانون العقوبات المصري، ذ ببأ فبي بعبض قراراشهبا بالقديمبة      ج

 وابة  إلى قبو  قيام المسؤولية بارشكاب الركن المادي للجريمة، ومن ذل  مثال :  

ع أنهبا اوتببرت وبدم شقبديم شبهاد  الجمبرك القيميبة وبن الب بائ  المسبتورد  فبي الميعباد             
  ادوببباص حسببن النيبببة لتبباور المبببتهم فببي شقبببديمها مبب  نببببوت       يعاقببا وليبببد، وال يغنببي وبببن ذلبب    

استخراجها فعال 
 2ب

 . 

عب واوتببرت أي ببا  أن وضب  وبببز يقب  وببن البو ن المحببدد يتحقبق بصببن  أردفبة ناقصببة           

الو ن، ووضعها في المخابز أو إحرا  ا باي بفة كانأ
 3ب

. 

رد إنتاجدع وكذل  فان جريمة إنتا) وبز يق  و ند ون المقرر قانونا  شتم بمج
 4ب

  . 

فمن الواض، أن المحكمة في جمي   ذه الجبرائم لبم شتعبرل إال إلبى ماديبات الجريمبة،       
 دون الخول في الركن المعنوي.

ولقببد أكببدت محكمببة الببنقض المصببرية: الإن ببباحا المحبب  يكببون مسببؤوال  مسببؤولية           
ؤوليتد ومسبب… مبديره مسبتحقا  لعقببوبتي الحببس والغرامببة معبا ، متبى وقعببأ فبي المحبب  جريمبة         

 بذه فرضبية شقببوم ولبى افتببرال إشبرافد ولببى المحب  ووقببو  الجريمبة باسببمد ولحسبابد و ببي           
قائمة ولى الدوام ما لبم يدح بها سببا مبن أسبباب اإلباحبة وموانب  العقباب والمسبؤولية، وإنمبا           
شقب  شلب  العقوببة التخفيبف بمبا يسبقط وقوببة الحببس دون الغرامبة إذا أنببأ بباحا المحب  أنبد             

أو استحالأ وليد المراقبة فتعذر وليد من  وقو  المخالفةال كان دائبا 
 5ب

  . 

اللكن إذا اوتمد الق اص مرل باحا المح  الثابأ بالشهاد  المقدمة مند، واوتبره حائال  

دون إمكانية المراقبة فاند يكبون قبد أوطبا فبي شطبيبق القبانون بمبا يوجبا نق بد وشصبحيحدال          
 6ب

 .
فرضبية شقبوم ولبى افتبرال إشبرافد ولبى المحب  ووقبو          الفمسؤولية باحا المح : مسبؤولية  

الجريمة باسمد ولحسابد و ي قائمة ولى الدوام، وإنما شقب  التخفبيض بمبا يسبقط وقوببة الحببس      
وقبو  المخالفبة،   دون الغرامة إذا أنبأ أند كان دائبا  واستحالأ وليد المراقبة فتعبذر وليبد منب     

اإلشراف حتى يستحي  وليد من  وقو  المخالفة بما  و  ذل  الذي يقطعد كلية ونوالمراد بالغياب 

.قرينة استحالة مراقبةال
 7ب

 

وجباص فببي إحببدى قببرارات محكمببة الببنقض المصبرية شطبيقببا  لهببذا الفصبب  أنببد المقت ببى        
بشببان مراقبببة األدذيببة وشنظببيم شببداولها أن     1966لسببنة  10مببن القببانون رقببم   18نببص المبباد   

                                                                                                                                                                     
 .1858سد ، القاود  ، المرج  نف1967 /14/3بتاريي  501، قرار 747  نقض سوري، جنحة 1
 .383. ، 104رقم  8، مجمووة أحكام النقض السنة 1957 / 4 / 19  نقض مصري ع 2
 .94. ،39رقم  3، مجمووة أحكام النقض السنة 1951/ 10 /22  نقض مصري ع 3
 .312. ،1رقم  20، مجمووة أحكام النقض السنة 1969 / 3 / 3  نقض مصري ع 4
 . 478. ،26. منشورات المكتا الفني السنة 1975 – 6 – 1ية جلسة ق ائ 45السنة  831  طعن رقم 5
 . 198. ،23. مجمووة المكتا الفني السنة 1972ع  2ع  20ق ائية ع جلسة  41لسنة  1649  الطعن رقم 6
. 323. ،1، العدد17ق ائية. مجمووة المكتا الفني السنة  36. السنة 1966ع  3ع  7جلسة  101  طعن رقم 7

 . 54قاود 
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شببة إذا كبببان المبببتهم حسببن النيبببة وواقبببد ونهبببا بعقوببببة      الشببار  حبببرم شببداو  األدذيبببة المغشو   
المخالفة ولى أن يق ي وجوبا  بمصادر  المواد الغذائية المغشوشة، وإذا كان الحكبم المطعبون   
فيد نفى ون المتهم د  الزيبأ موضبو  التهمبة، إال أنبد نببأ بحقبد أنبد وبرل للبيب   يتبا  شببين            

مبببن القببانون سبببالف    18يهببا فبببي المبباد    أنببد مغشببوش ممبببا شقببوم ببببد المخالفببة المنصبببو، ول     

…الالذكر
 1ب

  . 

مببن  342ألحكببام المبباد   محكمببة اسببتئناف بيببروت شطبيقببا    و فبي الق بباص اللبنبباني قبلببأ   
أنببد الإذا كببان العلببم ببباألمر أو سببوص النيببة ونصببرا  مببن ونابببر        قببانون الجمببارك قببب  إلغائهببا   

إلشيبان بوقببائ  ماديبة دون االلتفببات    الجريمبة الجزائيبة، فببان المخالفبة الجمركيببة شتكبون بمجببرد ا     

إلى الجه  أو حسن النيةال
 2ب

أنبد ال...لبيس للمحباكم... أن    . أما محكمة التمييز اللبنانيبة فقبد أكبدت    
شاوذ بعين االوتبار النية، بب  الوقبائ  الماديبة فقبط، بحيب  ال يجبو  لهبا اوتببار الجهب  أو حسبن           

النية بمثابة العذر المبرص للمسبؤوليةال 
 3ب

أن الالمسبؤولية الناجمبة وبن    افأ فبي قبرار أوبر    و أضب  .

قانون الجمارك  ي مسؤولية وبفية شترشا بمجرد ارشكاب المخالفة أو اكتشافهاال
 4ب

. 

1971 – 12 – 29محكمبة التمييبز اللبنانيبة أببدرت قبرارا  بتباريي       إال أن 
 5ب

اوتبببرت  
مبببن قبببانون   666وإن ألغببى مبببا كببان واردا  فبببي الببنص السبببابق للمبباد        1967فيببد أن قبببانون  
بعدم ذكر سوص النية إال أنبد لبيس مبن شباند أن يلغبي أو يغيبر مبا  بو مكبرس فبي            العقوبات العام

ق.  العببام لجهببة اكتمببا  الجريمببة بتببوافر ونصببريها المببادي والمعنببوي ولجهببة اوتبببار فاوبب        
إال الجريمة ك  من أبر  إلى حيبز الوجبود العناببر التبي شتبالف منهبا والتبي ال يمكبن أن شببر           

ق.  فبي جريمبة سبحا     666المباد   و ذل  ببالردم مبن أن   بتحقق ونصريها المادي والمعنوي. 
 1967ع   5ع  16لكبن بموجبا شعبدي      ،شب  ببدون مؤونبة كانبأ شبنص ولبى ونصبر سبوص النيبة          

 .نيةال سقطأ وبار  البسوص

، إذ أنببد قببائم ولببى  ديبره أكثبر منطقيببة مببن   األويبر للق بباص اللبنبباني   موقببف يببدو  ببذا ال و
شطبيق بحي، للمبادئ العامة، فاذا كانأ بعض النصبو، شتطلبا القصبد بببراحة أو ضبمنا        
فان ذل  ال يشك  بحبد ذاشبد مببررا  للقبو  ببان البنص الخبالي مبن مثب  ذلب  اللفبظ ينشب  جريمبة              

 مادية.

فكببر    واوبنبباص ولببى مببا سبببق نسببتطي  القببو  أن كببال  مببن المشببروين والق بباص قببد قبلبب         
 ذا ما دف  الفقد إلى محاولبة البحب  وبن نظريبة شببين األسباس البذي اوتمبده         الجريمة المادية، و

 المشروون والق ا  في موقفهم  ذا.
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 املبحث الثاني

 املادية يف القانون االقتصادي:لمسؤولية اجلزائية ل التأسيس الفقهي

ص إن المشبرم  وكمبا جباص سبابقا قبب  الجريمببة الماديبة فبي وبد  نصبو، ، كمبا أن الق ببا           
أي با  قبب   ببذه الجريمبة وأمببام  بذا القبببو  التشبريعي والق بائي مببا  بو موقببف الفقبد مببن دور            

 الخطا في بور  قيام المسؤولية بارشكاب الركن المادي   

 بب  أن الخطببا مسببتبعد بصببفة نهائيببة فيمببا يسببمى جببرائم ماديببة  وبالتببالي يكفببي لقيببام             
ع  المبادي والفاوب  دون حاجبة للبحب  وبن أي      المسؤولية الجزائية شوافر الصلة السببية بين الف

بور  من بور الخطا  أم أن الخطا ال  ا  يلعا دورا في قيام المسؤولية الجزائيبة حتبى فبي    
الجرائم المادية   واذا كان ذل ، فهب   بو الخطبا فبي احبدى ببورشيد التقليبديتين أم فبي ببور           

ت واالسبناد   أم أن لبد أحكامببا    جديبد    و ب  يخ بب  لبذات األحكبام المعروفببة مبن حيب  االنبببا       
 وابة   أم أن الجرائم المادية يتساوى فيها القصد باإل ما    

إن  بذا الجبد  حبو  اوتمباد أو اسبتبعاد الخطببا كاسباس للمسبؤولية فبي الجبرائم الماديببة           

قديم ولكن ال يبدو أند ببدأ يخببو  
 1ب

، واببة وأن المشبر  لبم يحسبم األمبر بصبفة نهائيبة وقبد أدى         

 وتالف إلى ذ اب الفقد في مذ بين :  ذا اال

   .والذي يمكن وبفد بالمتطرف يذ ا إلى استبعاد الخطا بصفة نهائية الن هب األوة

فهبو  ولبى وكببس سبابقد معتببد  وينطلبق مبن فكببر  أنبد ال مسببؤولية          النة هب الثةةان  أمبا  
يمبا يسبمى   التقليديبة  حتبى ف   بدون وطا وبالتالي البد من البح  ون الخطا بولو في دير ببوره 

بالجرائم المادية وبناص ولى ما سبق يمكن شقسبيم الفقبد إلبى اشجبا ين األو  يسبتبعد الخطبا بصبفة        
نهائية و و المذ ا الموضووي بفقر  أولى  والثاني يتطلبا البحب  وبن الخطبا و بو المبذ ا       

 الذاشي بفقر  نانية .   

 الفقرة األوىل: املذهب املوضوعي )استبعاد اخلطأ(

هبباص إلبى أن سبكوت المشببر  وبن البركن المعنببوي يعنبي اقصباص نهائيببا         ذ با بعبض الفق  
لهذا البركن واالكتفباص لقيبام المسبؤولية بوقبو  البركن المبادي للجريمبة ويصبدق  بذا القبو  مبن             

 باب أولى في بور  االقصاص الصري، للركن المعنوي.

وبذ بنظريبة   إال أن دوا   ذا الرأي اوتلفوا في شبرير رأيهم  ذا فذ ا شبق مبنهم إلبى األ   

                                                                 
 .176: سابق،، عبد ال مو  ملد   1
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 المخاطر بأ  بينما ذ ا الشق الثاني إلى األوذ بنظرية المسؤولية الموضووية بب .

إن منشبا نظريببة المخبباطر  بو مببدني باألسبباس، فمبن أحببدن وضببعا وطبرا ليسببتفيد منببد         

فطبيعي أن يتحم  شبعتد
 1ب

. 

ؤولية مجبرد جبزاص ولبى    فالمسؤولية شطورت شحبأ شبانير شغيبر الظبروف، ولبم شعبد المسب       
وطا، وإنما أبب، ينظر إليها كنظام شعويض ون مخباطر شمثب  جبزصا  واديبا  مبن نفقبات اإلنتبا)        
الحدي ، فزياد  اإلنتا) شمأ بنفقة جديبد  فبي  يباد  المخباطر التبي يتعبرل لهبا األفبراد، و بذه          

إلبى وطببا  المخباطر الجديبد  يصببعا شحديبد المسبؤو  ونهببا بشبك  دقيببق، و بي ال شرجب  وبباد           

محدد بقدر ما  ي نتيجة طبيعية لإلنتا) وجزص من نظام اإلنتا) االي
 2ب

. 

لهذا يعد االوتماد ولى الخطر دون الخطا في مجا  المسؤولية الجزائية مبن قبيب  دبزو    

نظريبة المخباطر المدنيببة للميبدان الجزائبي    
 3ب

ويببرى الببعض   
 4ب

أنببد لبيس  نباك مببا يحبو  مببن      
لبى نظريببات نشببات فبي أح ببان فببرو  قانونيبة أوببرى ديببر قببانون       حيب  المبببدأ دون الركببون إ  

 العقوبات لتابي  حلولد في ضوئها.
والبداف  لقبببو  مثب   ببذه المسبؤولية بببدون وطبا اال تمببام ببالزام األفببراد البذين يقومببون          
بنشباطات بببناوية أو اقتصببادية شرافقهببا مخبباطر االضببرار بببالغير أن يلتزمببوا ببباكبر قببدر مببن       

والتبصر محافظة ولبى مصبال، ااوبرين وسبالمتهم وذلب  بجعب  العقوببة أمبرا          الحذر والحيطة 

حتميا ال يمكن التخلص مند
 5ب

. 

ويرج  البعض 
 6ب

شطبيق  ذه النظرية الى الح ار  البابليبة بشبريعة حمبورابي  حيب       

كببان األمببر فببي المببواد ذات النظببام المهنببي ال يتعلببق بمعرفببة إذا كانببأ الجريمببة أو الجنحبببة           
، أم دير قصدية، ذل  أن الهدف من  ذه االجبراصات  بو منب  الفبرد البذي يمبارس مهنبة        قصدية

ما من شعريض  بائند الى الخطر. في  ذه األحوا  فاند يحبا  ببين أن شكبون شلب  المهبن مبعب        
وطر ولى المجتم ، بغض النظر ون شوفر القصد أم ودم شوفره لدى  بؤالص المهنيبين.. فهنبا ال    

ة أم ديبر قصبدية، وإنمبا نعاقبا وطبا جسبيما يرقبى البى مسبتوى الغب  أو           نعاقبا جريمبة قصبدي   
التببدليس مببن جانببا ببباحا المهنببة الببذي يمببارس مهنببة وطيببر  ..  ببذه االجببراصات شتنببباو             

 المخاطر التي شخلقها مهنتهم.. و ي ششري  مهني يرشكز ولى أساس حوافز الصال، العام.
ؤولية الجزائيببة    ببذا جببائز مبببدئيا   لكببن  بب  يمكببن األوببذ بنظريببة مدنيببة لتاسببيس المسبب    

ولكن شرر أن ال شتعارل شل  النظرية م  مبادئ ودايات القانون الجزائي، ولهبذا السببا فقبد    
كانأ  ذه النظرية ورضة لالنتقاد، فمساصلة الجاني ولبى أسباس مبن شحمب  المخباطر ال شصبل،       

ا ولببى أسبباس مببن   مطلقببا كاببب  مببن أبببو  المسببؤولية الجزائيببة التببي ينبغببي أن شقببوم فحسبب     
الخطا وأن شقاس بقدره وذل  بعكس المسوؤلية المدنية التبي ال يكبون مبن أ بدافها شقبويم الجباني       

                                                                 
لعلبوم السياسبية بتبونس، السبنة الجامعيبة      : دروس في المسؤولية التقصيرية، كلية الحقوق وامقند النيا  1

2006-2007 .، .7-8. 
 145: الحقائق االقتصادية والفن القانوني، مجلة والم الفكر، المجلد  الراب ، العدد الثال . ،حا ل البباو   2
 . 146ع 

3 Merle (R) , et Vita (A), op.cit ب ., P.699. 
للمسبؤولية الجنائيبة، دار النه بة العربيبة، القبا ر ،       : افتبرال الخطبا كاسباس   عبد الع يم م  ة  و ية     4

1988، .98. 
 .38: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق. ، مصطشى الع ج   5
 .314: مرج  سابق، ،.ج رح   ييا شنار  6
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ورد  ديره
 1ب

. 
فما دام اإلنسان قبد اسبتخدم وسبيلة مبا شعبود وليبد ببالغنم، فعليبد أن يبدف  نمبن  بذا الغبنم             

حببر) فببي  ببذا    وذلبب  بتعببويض ال ببرر الببذي ينببز  بببالغير فببي سبببي  الحصببو  وليهببا. وال           
التعويض ألند ال يفع  سوى إقامة العد  بين ذمتبين، انتقصبأ إحبدا ما لحسباب األوبرى، فهبذا       

 ، إن كان لد في المسؤولية المدنية مح ، فال يتصبور التسبليم ببد فبي مجبا       الغ ل  الغومالمبدأ ب

المسؤولية الجزائية لتنافيد م  طبيعتها والهدف منها
 2ب

. 
الجزائببي أساسببا  ببي الببرد  ال جبببر الم ببر  فببان  ببذه الوظيفببة       فبمببا أن دايببة القببانون  

سببتتعط  اذا مببا أيقببن األفببراد أن جهببود م فببي الحببر، ولببى اطاوببة أوامببر ونببوا ي القببانون       
الجزائي لن شقيهم و ر المسؤولية الجزائية ووقابهبا،  بذا ف بال وبن احببار المببادرات الفرديبة        

ن أج  الصال، العام للمجمووةفي ميادين يكون ششجيعها فيها أمرا مطلوبا م
 3ب

. 
وبالتبالي فانبد مهمبا كانبأ االوتببارات العمليببة ذات أ ميبة، فبان ذلب  ال يعنبي بباي حببا             
ا ببدار المفببا يم األساسببية للقببانون الجزائببي فهببذه النظريببة سببتؤدي إلببى إقصبباص نهببائي للخطببا         

كببن قبولببد فببي   كاسبباس للمسبباصلة الجزائيببة لتحبب  محلببد أساسببا توببر  ببو الخطببر و ببو مببا ال يم       
 الميدان الجزائي.

ولببى أن  ببذه النظريببة وبببالردم مببن شطرفهببا القببأ اوتمببادا مببن المشببر  فببي بعببض             
الحبباالت فببي القببانون الجزائببي االقتصببادي حيبب  يقبب  شجببريم أفعببا  دون أن شحببدن أي نتيجببة        

 ضار  ب  يكفي فيها أن يقوم المرص بسلوك يهدد بالخطر.  
سبي القبانون المحبدن للوكالبة الوطنيبة للمحبيط واألمبر        ومن أمثلة ذل  في التشبري  التون 

يعاقبببان كبب  مببن يقببوم باحببدان مؤسسببة مصببنفة دون القيببام         1991التطبيقببي لببد الصببادر فببي    
مجلببة   81بدراسببة مببؤنرات ولببى المحببيط ولببو لببم ينجببر وببن ذلبب  أي ضببرر، كمببا أن الفصبب        

حاجبة لقيامبد بباي    داببات يعاقبا كب  شبخص يوجبد داوب  داببة و بو يحمب  أدوات قاطعبة دون           
سببلوك توببر فببالوجود فببي شلبب  الوضببيعة بببدون مبببرر يشببك  حالببة وطببر  شسببتوجا المؤاوببذ .       

 وشجدر االشار  إلى أن  ذين النصين لم يشيرا إلى الركن المعنوي.
وفي التشريعين السوري والمصري، يمكن القو  أن شحمي  باحا العم  بأو المحب    

يابببد أو اسببتحالة المراقبببة، ال يمكببن شفسببيره إال بنظريببة      أو مببديره المسببؤولية الجزائيببة ردببم د   
 شحم  الخاطر.

شقبوم  ببذه النظريبة ولببى االكتفباص لقيببام  المسبؤولية الجزائيببة بتبوفر العالقببة السبببية بببين          
السلوك الصادر ون الشخص ومخالفة القانون
 4ب

رائم . فالخطا لبيس ضبروريا بالنسببة لهبذه الجب     
فبال إنباشبد أو إنببات دياببد يبؤنر فبي قيبام المسبؤولية الجزائيبة بعبد انببات ماديبة الوقبائ  ونسبببتها              

ماديا إلى فاولها
 5ب

. 

ففكببر  الخطببا وفقببا لنظريببة المسببؤولية الجزائيببة الكالسببيكية، ال شكببون مفهومببة اال فببي         
صبرف الببذي شنتمبي إليببد    نطباق الجبرائم التقليديببة، فبال محب  لهببا فبي مجبا  التجببريم القبانوني ال        

الجبببرائم الماديبببة 
 6ب

. وقبببد سببباود انتشبببار الحركبببة االقتصبببادية والصبببناوية والتعقيبببدات التبببي       

                                                                 
 .335: مرج  سابق، ، رمو  عبيد  1
 . 679سابق. ، ، مرج  1997: النظرية العامة بطبعة رمسي   لوال  2

3 Legal ب , op.cit ., P. 132.  
4 Harieu ب , Note au recueil S. 1887. 3.113.  
5 Stefani (G), Levasseur (G) et Bolouc (B), op.cit ب ., N°231.  

 وما بعد ا. 297: مرج  سابق، ، عل  راشد  6
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باحبتها ولى شوفير مواقف مؤيد  لمث   ذه المسؤولية الجزائية الخالية من الخطا، فقبد ببدا أن   
ة البحب  وبن   انقالب النشار الفردي من نشار بسيط إلى اور جماوي ومعقبد يحبو  دون امكانيب   

الخطا
 1ب

. 

فالداف  القامة  ذه المسؤولية بدون وطا إلزام من رشبا القبانون ولبى وباشقهم التزامبات      
محدد ، وابة في المؤسسات االقتصبادية أو الصبناوية التقيبد بهبذه االلتزمبات ومسباصلتهم وبن        

االوببال  بهببا بمجببرد حصببو   ببذا االوببال  دون االلتفببات لسببوص نيببتهم أو لحسببنها        
 2ب

تكببون  ، ف
العقوببة اذا أدا  شبانير فبي ذ بن النباس شحملهبم ولبى التبصبر والحبذر فبي شصبرفاشهم وأن  نبباك            
نظاما  اجتماويا  واما  يجا احترامد فان لم يحترم طووا فرل  بذا االحتبرام بالعقباب والعقباب     

الصارم أحيانا، فمجرد ورق النظام مستوجا للعقاب
 3ب

. 

لن ضة عية وهة  ال بايةة مةا االجة ال عامة   ةال          الغايةة التة  تسةعى إليلةا الو  يةة ا     

األهنيةة  ة  الناتنعةا  القديثةة التة  تورة  الا ينةة  ة  ب اهةا وتسةتون  جةنءا ضةرنا مةا              

م ار ها النالية وتر   الطن نيوة العامة لإ  ا  الن  نيا للا
 4ب

. 

لبم  لكن  ذه النظرية شتعارل ووظيفة القبانون الجزائبي والتبي  بي حمب  األفبراد بفعب  أ       
العقوببة ولبى االلتببزام بقواوبد السببلوك التبي يفرضبها القببانون، وقيبام المسببؤولية الجزائيبة ولببى          

أساس ارشكاب الركن المادي وحده فيد ا دار لهذه الوظيفة
 5ب

  . 

ففكبر  الجببزاص الجزائببي ال شسببتقيم إال مبب  فكببر  الخطببا الجزائببي    
 6ب

. فطالمببا أن القببانون  
 يوجد جرم مادي محض. الجزائي يرمي للعقاب فال يمكن أن

ومببن نببم فببان المسببؤولية الجزائيببة الموضببووية شببديد  الخطببور  ألنهببا شعطبب  وظيفببة           
العقوبة إذ شفردها من طابعها اإلنسباني والشخصبي واإلببالحي والبراد  والبواقي. فباذا اوتباد        
المبواطن ولببى الجريمبة كحببدن طبيعببي فبي حياشببد وولبى العقوبببة كسببلبية مبن سببلبيات النشببار          

صبادي أببب، التجبريم والعقباب دون مفعبو      االقت
 7ب

، وأبببحأ العقوببة مجبرد رقبم فبي جبدو        
إلببى أنببد يجببا األوببذ بحببذر شببديد وبحبباالت محببدود  بدقببة        Legalالخسببائر. لهببذا يببذ ا الفقيببد   

بالمسؤولية الجزائية دون وطا
 8ب

. 

و  وباالضافة إلى ما سبق فان  ذه النظرية شتعبارل مب  مبا ذ با إليبد المشبرم  مبن قبب        
بعض موان  المسؤولية المبنية ولى دياب الخطا ووابة حالبة ال برور  والقبو  القبا ر ، كمبا      
أن فقبد الق باص الفرنسببي قبب  وببد  حباالت مببن موانب  المسببؤولية ولبى الببردم مبن أن الجريمببة           

مادية بحتة
 9ب

. و ذا ما جع  الجانا األكببر مبن الفقبد يميب  إلبى األوبذ باالشجباه البذاشي المعتمبد          

الخطا ولى
 10ب

. 
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 :الفقرة الثانية: املذهب الذاتي )اعتماد اخلطأ(

ينطلق دوبا   بذا االشجباه إلبى أنبد ال مسبؤولية ببدون وطبا وال وقباب دون وطبا، فالخطبا            
 ببو أسببباس المسبببؤولية الجزائيبببة ويجبببا أن يبقبببى كببذل  حفاظبببا ولبببى القبببيم االنسبببانية وولبببى        

ر، كمبا أن الخطبا يشبك  البدر  البواقي مبن       االنجا ات القانونية التي شمأ وبر أجيا  من التطو

التعسف والحامي لحرية المرص وكرامتد
 1ب

  . 

ال  ةةد مةةا ال جةة ق إلةةى ال كيةةنا األ ا ةةية لقيةةال النسةةدولية الاناةيةةة  أ  إلةةى          لببذا، 
حنايةةة والرطة   حشااةًا علةةى ح يةة النةة اطا  وعلةى  ةةامة الوشةاط االبتصةةا   والصةواع           

اناةيةة التة  ال تاةد للةا  ةودًا  ة  القةان ن ال ضةع  النعاصة            للقةاةنيا  ةا مةا الناحقةا  ال    

ال   يعابب إصاحًا للوش  ال ابتصاصًا وال إرها ًا
 2ب

. 

فكبب  الجببرائم حتببى شلبب  التببي ال شسببتوجا القصببد الجزائببي، كببالجرائم ديببر القصببدية           
ر فيهبا  والجرائم المعاقا وليها بالردم من حسبن نيبة فاولهبا ومعظبم المخالفبات، يجبا أن يتبوف       

الركن المعنوي ،  ذا الركن  و الخطا الجزائي
 3ب

. 

لذل  اشجد جانا كبير من الفقبد، بخصبو، الجبرائم الماديبة إلبى االحتفباظ بمببدأ الخطبا         
مب  اضبفاص بعببض المرونبة وليببد بحيب  يبدور حببو  المبدى الببذي يمكبن وفقبا لببد الخبرو) ولببى             

األبو  العامة في القانون الجزائي
 4ب

. 

 ذا االشجباه إلبى نالنبة تراص يبرى األو  أن الخطبا فبي الجريمبة الماديبة         وانقسم أبحاب 
 و وطا ذو طبيعبة واببة، بينمبا يبرى الثباني أن ذلب  الخطبا مفتبرل، فبي حبين يبذ ا البرأي             

 الثال  إلى مساوا  القصد باإل ما .

بار با ديبر متنافيبة مب  األوبالق      إن القو  بالطبيعة المصطنعة للجريمة االقتصادية واوت
يسبتتب  القبو  بببان الخطبا البال م لقيببام المسبؤولية الجزائيببة وبن  بذه الجببرائم يمتبا  بخابببيات           
شميزه ون الخطا في الجرائم التقليدية، حي  يتمث  ذل  الخطا إما فبي مجبرد مخالفبة القبانون أو     

 . بب  حتبى   2قببو  المخباطر ب     أو القو  أن ذل  الخطا  و وطبا 1الجه  بذل  القانون أبال ب
  .3في القو  أن الخطا مندمج في الركن المادي ب

 ـ خط  مرالشة القان ن  أو الال   ا:  أوال

إن ارشكاب المخالفبة  بو وطبا و بذا الخطبا يمكبن أن يكبون قصبديا أو ناشجبا وبن ا مبا             
ني حصببلأ لاللتبزام الملقببى ولببى وبباشق المخببالف ولببيس مهمببا اذا كانببأ مخالفببة الببنص القببانو      

قصبدا او وببن ا مببا ، أو وببن حسبن نيببة او جهببال بببالنص، فبان الخطببا يتكببون بمجببرد حصببو          

المخالفة، ب  إند المخالفة الحابلة للقانون
 5ب

. 

                                                                 
 .202: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،.مصطشى الع ج   1
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و بذه الصبور  مببن اقتبران الخطبا بمجببرد مخالفبة القبانون ليسببأ ببدوبة اذا أن المشببر           
  ذلب  الخطببا ببور  مخالفببة    نفسبد قبد اوتمببد ا بالنسببة للخطبا ديببر القصبدي اذ مبن بببين ببور        

 .القانون أو ودم مراوا  اللوائ، واألنظمة
شقوم المسؤولية في  ذه الصور  بمجرد نبوت مخالفبة القبانون دون الحاجبة البى شبوفر       إذ

بور  أورى من الخطا. ولكبن  ب  يجبو  قيباس  بذه الصبور  ولبى الحباالت التبي سبكأ فيهبا            
 المشر  ون بيان الركن المعنوي   

 ببذا القيبباس ديببر وارد ألن القيبباس مرفببول أبببال فببي المبباد  الجزائيببة إلببى        إن مثبب  
 جانا أن شل  الصور  جاصت محصور  بالفصو  التي ش منتها ولم شكن في بيغة مبدأ وام.

م.) المخصببص للمخالفببات  بببذا    313كمببا أن المشببر  التونسبببي رفببض فببي الفصببب       
  بهبذا الكتباب يعباقبون بقطب  النظبر وبن       التوجد اذ جاص بهذا الفص  المرشكبو المخالفات المقبرر 

 مقصد األضرار أو مخالفة القانونال.     
لذل  ذ ا جانا من الفقد إلى أند فيما يتعلق بالمخالفات والجبن، التبي شلحبق بهبا، يوجبد      

القبدر األدنبى مببن العنصبر النفسبي فببي شبك  وطببا بسبيط يكفبي اسببتثنائيا لتاسبيس المسببؤولية          
 1ب

 
هب  بعينبد  بو مبا يؤاوبذ وليبد، و بو نفسبد البركن المعنبوي للجبرم،            و و وطا جه  القبانون فالج 

فالخطا اذا يتمث  بما يجا ولى الشخص أن يعلمد
  2ب

فهو وطا سابق ولى الفعب  المبادي يكمبن    

في ا ما  المخالف في معرفة حدود ما لد وما وليد فمن يبزاو  شجبار  أو مهنبة معينبة وليبد أن      
تصادية المشمولة بجزاص جزائي والتي شحكم مهنتديسعى للعلم بالنصو، االدارية واالق

 3ب
  . 

فغايبة مبا فبي األمبر بالنسببة لببعض المخالفبات بوالمخالفبات المجنحبة ، و بو أن الخطببا           
متصبب  بالفعببب  المبببادي، بحيببب  أن مجببرد ارشكببباب  بببذا الفعببب  يعتبببره القبببانون وطبببا موجببببا         

عرفة حدوده فيما لد وما وليدللمسؤولية الجزائية، ووجد الخطا  نا  و أن الجاني أ م  م
 4ب

. 

 ولكن    يصل، الجه  و و أمر سلبي، الستنتا) الخطا و و أمر إيجابي 

مبببن المؤكبببد أن اإلجاببببة سبببتكون ال، واببببة وأن الخطبببا ببصبببورشيد  يتطلبببا شوجيهبببا       
 لإلراد ، وال يمكن لإلنسان أن يوجد إرادشد إلى أمر يجهلد.

 4/1/1939بتببباريي  80مبببن القببانون رقبببم    28كمببا أن المشبببر  السببوري فبببي المبباد      
بالخا، باستثمار المل،  نص ولبى أنبد الال يشبترر فبي فبرل العقوببات سبوص النيبة أو معرفبة          
القبوانينال وباإلضبافة إلبى مبا سبببق، فبان القبو  بخطبا مخالفببة القبوانين أو الجهب  بهبا، ال يعطببي            

اشهبا فقبط، أي أن  بذه النظريبة     في الحقيقة للجريمة أي بعبد ذاشبي، بحيب  شبقبى قائمبة بتبوفر مادي      
 مجرد حيلة قانونية ال دير.

 ـ خط  بب ة النراط  :  نانيا

شنطلبق  بذه النظريبة مبن أن  نبباك جبرائم اقتصبادية شعجبز وببن شفسبير ا كب  مبن درجببة            
الخطببا العمببدي وديببر العمببدي،  ببذه األحببوا  فرضببتها ضببرور  شببوفير حمايببة فعالببة لسياسببة         

الدولة االقتصادية
 5ب

. 
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ة الجبرائم االقتصبادية شفصبب، وبن ببعوبة اشجبباه االراد  إلبى نتيجتهبا االجراميببة،        فطبيعب 
فهذه النتيجة في مدلولها المادي ليسأ سوى ودوانا محتمال ولى المصلحة المحمية، و بي  نبا   
السياسة االقتصادية للدولة، أي شهديبدا بوقبو  ضبرر لهبا، فهبي شمثب  مجبرد وطبور  ولبى  بذه           

المصلحة
 1ب

ب  النتيجة المجرممة فقط كنتيجة موا ية لمبا يريبد و بو يتمنبى فبي حقيقتبد       فالجاني يق 

اال شحدن ولكند قصبر فبي شجنبهبا بعبد أن اسبتبان لبد وطبر وقووهبا فتمثب  النتيجبة الخطبر   نبا             

 و إذن نو  من قبو  مخاطر العم  الذي يقوم بد المتهم في نطاق نشاطد االقتصادي
 2ب

. 

رال اذا ببلحأ ع ونبد القائب  بهبا ع لبيبان ببور  البركن         إال أن فكبر  الوطبا قببو  المخباط    
المعنوي في بعض الحاالت فهي ال شصل، كقاوبد  وامبة كمبا أن قببو  المخباطر ال يعبد ببور         

للخطا بقدر ما يمكن أن يعد في حاالت معينة أساسا للخطا
 3ب

. 

 ـ الرط  النودما    ال كا النا  :   نالثا

منزلببة منزلتهببا  ببو فببي األكثببر مببال م ديببر مفببارق     إن الخطبا فببي المخالفببات والجببن، ال  
للفع  المجرم ألن  ذا الفع  يد  ولى أن الذي أوقعد كان حتما مخطئا
 4ب

. 

فهبذه النظريببة ال شسبتبعد الببركن المعنبوي، فعنصببر الخطبا ضببروري لتقريبر المسببؤولية        

.الجزائية اال أند في الجريمة المادية يوجد مت منا في الفع  االجرامي
 5ب

   

التجريم  نا ينصا ولى نشبار مبادي مجبرد، فعبال كبان ام إمتناوبا، فباذا أ مب  الفاوب           ف
في احترام األمر او النهي، كان  ذا اال ما  الكامن في النشار المادي ذاشبد  بو مظهبر الخطبا     

الجزائبي 
 6ب

. ألن المخالفببة المرشكبببة بحببد ذاشهببا، مصببدر للمسببؤولية   
 7ب

، فالخطببا متصبب  بالفعبب   
أن مجببببرد ارشكببباب  بببذا الفعبببب  يعتببببره القبببانون، وطببببا  موجببببا  للمسببببؤولية        المبببادي، بحيببب    

الجزائية
 8ب

. 

وبالردم من أن  ذه النظرية شبدو مقنعة ألو  و لبة إال أنهبا كانبأ ورضبة للنقبد انطالقبا       
مبن أنبد يصببعا التسبليم باالسبباس البذي شقبوم وليببد، فهنباك فببارق ببين القبو  بببان الخبرو) وببن             

وبين القبو  ببان  بذا الخبرو)  بو الخطبا ذاشبد، فلكبي يكبون الخبرو)            القانون ينطوي ولى وطا
معاقبببا وليببد يلببزم أن يتببوافر لببدى الفاوبب  اراد  متعارضببة ولببى نحببو مببا مبب  أوامببر القببانون           
ونوا يبد أي اراد  تنمبة فبي بببور  القصبد أو ببور  ديبر القصببد أم مجبرد اشيبان سبلوك يحقببق           

ى القببانون وال يكشببف وحببده وببن وطببا  لببدى       الواقعببة ال ببار  فببال يعببد فببي ذاشببد وروجببا ولبب       

الفاو 
 9ب

. 

كما أن  ذه النظرية شستعم  كلمة الخطا في معنى ليس لها فهبي قبد ولطبأ ببين البركن      
المعنوي وركن وبدم المشبرووية، فالخطبا دائمبا رابطبة نفسبية ببين الجباني والنشبار البذي أشباه،            

 ية السلوك.والالئحة المخالفة ال شحدد الخطا ولكن شحدد ودم مشروو
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ولى أند ردم االنتقادات السابقة فاند يمكن القو  بان فقد الق باص التونسبي قبد شبنا با فبي      
بعض القرارات حي  ذ ببأ محكمبة التعقيبا البى أن جريمبة اببدار شبي  ببدون رببيد شكبون           
قائمبببة بمجبببرد انشبببائد وشسبببليمد للمسبببحوب لفائدشبببد بصبببرف النظبببر وبببن ورضبببد أم ال ولبببى         

المسببحوب وليبببد 
  1ب

ألن مجببرد شسبببليم شببي  ببببدون ربببيد يعبببرل ببباحبد للتتبببب  بللمالحقبببة       

الق ائية 
 2ب

  . 

كمبا أن محكمببة البنقض المصببرية اوتمبدت  ببذه النظريبة حببين أقبرت أنببد الشقبوم جريمببة          
البي  با يد من السبعر المعبين لهبا بغبض النظبر وبن ببلتد بهبا وأيبا  كانبأ ببفتد فبي بيعهبا، إذ              

عب  البيب  ذاشبد با يبد مبن السبعر المعبين للسبلعة وشتحقبق  بذه           المنار فبي قيبام الجريمبة بوقبو  ف    
الجريمة باقتراف الفع  المادي دون أن يتطلا القبانون قصبدا  جزائيبا  واببا  بب  يكتفبي بالقصبد        
الجزائي العام الذي يتوافر بمجبرد ارشكباب الفعب  المكبون للجريمبة بنتيجتبد التبي يعاقبا وليهبا          

…الالقانون
 3ب

 

إن القةة ة  النسةةدولية الاناةيةةة النا يةةة لةةةي  إال ر   عةة  لقلةةع إج اةةة  يتنثةة   ةةة           
الرشية ما أن يد   التنال الق اعةد العامةة  ة  اإلنبةا  إلةى تش يةي الغايةة وإهةدار النصةلقة          

.الت  يق ا النش ق عليلا
 4ب

 

يميبب  نبباك مببن  لبذل   
 5ب

البى القببو  أنببد كلمببا سببكأ البنص وببن القصببد أو الخطببا ديببر        
قصدي فان ذل  ال يتعدى كوند مسالة اوفاص سلطة االشهام مبن إنببات أحبد ما، وولبى المبدوى      ال

فالقصبببد أو اال مببا  مفتبببرل وجود مببا حيببب  أن الفاوبب  يعبببد       وليببد أن يثبببأ انتفببباص الخطببا.   

مسؤوال بناص ولى ارشكابد المادي للفع  المجرم
 6ب

. 

فقبد انطالقبا مبن دوافب  متنووبة      ولقد لقيأ نظرية افترال الخطا شاييد جانبا كبيبر مبن ال   
كالردببة فببي االفببالت مبن نظريببة المسببؤولية الموضبووية التببي ينقصببها السبند القببانوني والتببي         
شصبطدم بالمببادئ القانونيبة الراسبخة ممبا جعلهبم يطلببون الخطبا ويصبفوند بانبد وطبا مفتبرل،             

سواص أطلقوا  ذا الوبف براحة أو ضمنا
 7ب

. 

أن الجريمة المادية شفتبرل فبي الواقب      Chauveau et Helieويرى الفقيهان شوفو و يلي 
الخطا في جانا المخالف بمعنى أنها شفترل أن الفع  المادي المرشكا حدن نتيجة ا ما  الجاني 
أو نسياند أو حتى جهلد بد، فالمعاقا وليد في المخالفة من الوجهة النظرية  و اإل ما ، شماما كما 

                                                                 
 .17،.  1976، النشرية القسم الجزائي لسنة 27/3/1976مؤر  في  11314  القرار التعقيبي الجزائي ودد 1
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أيام بدون إذن شتكون مند جريمة الفرار وبعبار  أوض، إن الركن  6دياب الجندي ون وحدشد مد  شزيد ون 
ال النشرية ع جزائي لسنة …القصدي الماووذ من  ذا النص يكمن في العم  المادي و و الغياب دير الشروي

1975، .77. 
 4ع  13ق ائية، جلسة  51لسنة  6864. والطعن رقم 1973 /21/1ق ائية، جلسة  42السنة  1321  الطعن رقم 3
: جرائم التمبوين  مصطشى ه جة. مذكور  لدى 3/1985 /7ق ائية، جلسة  53لسنة  5943وطعن رقم  1983ع 

 . 186و 188و 80\19. ولى التوالي ،1993والتسعير الجبري، دار الكتا القانونية، مصر 
 . 327سابق. ،: مرج   لينان عبد النوعم وع ض مقند ع ض  4
 .235: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،.مصطشى الع ج   5

Pradel (J), Nouveau Code... op.citب6 ., n°48.  
 . والمراج  التي ذكر ا.120: مرج  سابق، ،.عبد الع يم م    و ي   7



 146 

 و الحا  في جرائم التقصير
 1ب

. 

ويقبرب الببعض  بذه النظريبة مبن نظريبة الخطبا المنبدمج فبي البركن المبادي بببالقو  أن            
اال مببا  الكببامن فببي ذات النشببار المببادي  ببو مظهببر الخطببا الجزائببي و ببو بال ببرور  وطببا        

مفترل في  ذه الحالة ما دام كامنا في النشار ذاشد
 2ب

. 

الخطببا  ببب   ببو قاوبببد      اال أن القببائلين بهببذه النظريبببة انقسببموا حبببو  طبيعببة افتبببرال     
 موضووية أم أند قاود  إنبات 

فبافترال الخطبا  بو فبي حقيقتبد اقامبة قرينببة ولبى الخطبا، والقبرائن فبي مجبا  القببانون             

الجزائي يق  شناولها من  اويتين
 3ب

. 

األولبببى حبببين شعمببب  كقاوبببد  انببببات، والثانيبببة حبببين شلعبببا دورا فبببي ببببيادة القواوبببد       
ان دور  ذه القاود   و شخفيبف وباص االنببات البذي يكبون فبي       الموضووية ففي الحالة األولى ف

بعبض األحيببان نقبيال أو معببرقال لسببير البدووى الجزائيببة فينقب  وبباص االنبببات مبن ولببى وبباشق          
 االشهام الى واشق الدفا .

أمبا فبي الحالببة الثانيبة فبان نقطببة الببدص فيهبا شقببوم ولبى فكبر  الببراج، الغالبا أو اوتيببار            
تصبببور  بنببباصا ولببى شبببوافر واقعبببة معينبببة فيتخيببر المشبببرم  أقبببوى  بببذه       أقببوى االحتمببباالت الم 

االحتمبباالت ويببربط بينببد وبببين الواقعببة المؤكببد  بصببلة ضببرورية مببن وببال  بببيادة القاوببد            
القانونية. فالقرينة كقاود  انبات  ي أكثر شجردا مبن العناببر الشخصبية وقابلبة إلنببات العكبس       

 وذل  والفا للقرينة كقاود  موضووية.

 ـ ا ت اض الرط  كقاعدا م ض عية   أوال

ودوبا   ببذا االشجبباه  ببم القببائلون ببباقتراب نظريبة الخطببا المفتببرل مببن نظريببة انببدما)        
الخطا في الركن المادي، حي  ينبنبي  بذا االفتبرال ولبى الصبلة ببين وقبو  النشبار المعاقبا          

 وليد والصلة النفسية التي شربط بين النشار ومرشكبد.

الفع  أو االمتنا  المعاقا وليد افتبرل الخطبا فبي جانبا الفاوب  وال       فاذا نبأ ارشكاب

يقببب  منببد أن يثبببأ أنببد لببم يخطبب  فببذل  أمببر افترضببد المشببرم        
 4ب

. فببافترال الخطببا كقاوببد    
موضووية ولى أساس أن وقو  الفع  أو االمتنا  يكشبف بطريقبة قطعيبة ولبى األقب  ونبد وبدم        

المشرم  العقاب وليد االحتيار، ون وطا سابق  و الذي يريد 
 5ب

. 

و ببذه النظريببة شجببد شبرير ببا فببي الغايببة التببي يسببعى المشببرم  الببى شحقيقهببا مببن وراص            
التجريم و ي ضمان الحفباظ ولبى االحتبرام الواجبا للقواوبد القانونيبة التبي يبنظم المشبرم  بهبا           

 الحيا  في المجتم .

كبار الخطبا فالمشبرم  قبد     ولى أن قرينة الخطا كقاود  موضبووية ال شعنبي العبود  البى ان    
أوذ  ذا الخطا في حسباند وند بيادة القاود  الموضووية ولى أساس انهبا أقبوى االحتمباالت    

                                                                 
 .179ع  178: مرج  سابق. ،.عبد ال مو  ملد   مذكور لدى : 1
 .573، مرج  سابق، ،.أحند  تق    ور. 380: مرج  سابق، ،.عل  راشد  2
 وما بعد ا. 127: مرج  سابق. ،.عبد الع يم م    و ي   3
 .129  المرج  السابق. ،.4

Prade (J), Droit pénal général, 6èmeب5
, éd. Cujas, 1988, n°447. 
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التببي يمكببن اسببتنباطها مببن ارشكبباب النشببار المحظببور      
 1ب

. فالقرينببة كانببأ  ببي الباوبب  وراص    

وض  القاود  القانونية، ولكنها لم شظهر وند بيادة شل  القاود 
 2ب

. 

التوجد دير مقبو ، ألن أبحاب  ذا الرأي يتحبدنون فبي الظبا ر وبن وجبود      ولكن  ذا 
وطبا، ولكبنهم فببي حقيقبة األمببر ال يعيبرون و نببا  إال للنشبار المببادي، فبالقو  بببان المشبر  أوببذ           
الخطبا بالحسبببان ونبد بببيادة نببص التجبريم لكنببد لببم يظهبره فببي ذلبب  البنص معنبباه أن الخطببا          

يكفي لقيام المسبؤولية فبي  بذه الحالبة: وجبود نبص شجبريم،         اندمج في الركن الشروي، وبالتالي
 النص.كاب الفع  المادي الذي جرمد ذل  وارش

مما يعني وأننا ودنا ومليا  إلى استبعاد الخطا، وابة وأن  ذه النظرية ال شسبم، للمبتهم   
 أن يدف  بانتفاص وطيئتد، وذل  والفا  الفترال الخطا كقاود  إنبات.

 رط  كقاعدا إنبا : ـ ا ت اض ال نانيا

ان افترال الخطا في الجريمة االقتصادية ال يعني إذن افترال الخطا المبدوى ببد فبي    
الجريمة المادية، ولكند يعني افتراضا بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي قرينة انببات فهبو مجبرد نقب      

بانباشببد وباص االنببات إلبى وباشق المبتهم، بمعنبى اوطباص المبتهم امكانيبة دحبض  بذا االفتبرال             

انتفاص الخطا من جانبد
 3ب

. 

ويعلببق البببعض قبولببد لالفتببرال كقاوببد  إنبببات ولببى وجببود نببص يسببم، بنقبب  وبباص          

االنبات فمن األبو  العامبة فبي االنببات الجزائبي و بو الافتبرال الببراص ال       
 4ب

ولبيس افتبرال    

                                                                 
 .131: مرج  سابق. ،.عبد الع يم م    و ي   1
 .181: مرج  سابق، ،.ال مو  ملد  عبد  2

3 ب  Vitu (A), la protection pénal de l'intérét public et de l'inbérét des associ dans la société commerciale et civiles 
rapport présenté aux cinquièmes journées juridiques franco-italiennes. Paris-Mancy. 5-10 juin 1967. 

مبن الدسبتور التونسبي و فبي  بذا االشجباه اوتببرت محكمبة          12 ذه قاود  دستورية أنظر مبثال الفصب      و 4
 3/6/2004مبؤر  فبي    1309التعقيا التونسية أن األب  في المتهم البراص . أنظر قبرار شعقيببي جزائبي وبدد    

البراص  مجرد قرينة وفي  ذا ذ بأ المحكمة الدستورية المصرية العليا إلى :الليسأ  .215النشرية جزائي ،
قانونية، وال  ي من بور القرائن القانونية، ذل  ألن القرينة القانونية شقوم ولى شحوي  لإلنبات مبن محلبد   
األبلي، ممثال في الواقعة مصدر الحق المدوي بد، إلى واقعة أورى قريبة منها متصلة بها، و ذه الواقعة 

عة األولى بحكم القانون، بفالقرينة  ي ما يستد  بد من شيص معلوم البديلة  ي التي يعتبر إنباشها إنباشا للواق
لمعرفة شيص مجهو  وليس األمر كذل  بالنسبة إلى البراص  التي افترضها الدستور ، فليس نمة واقعة أحلها 
الدستور مح  واقعة أورى وأقامها بديال ونها، وإنما يؤسس افترال البراص  ولى الفطبر  التبي جبب  وليهبا     

نسان، فقد ولد حرا بريئا من الخطيئة أو المعصية، ويفترل ولى امتداد حياشد، أن األب  البراص ، ال ا  اإل
كامنا فيد، مصاحبا لد فيما ياشيد من أفعا ، إلى أن شنقض المحكمة بق اص جا م ال رجعة فيد  ذا االفترال 

لتي شسبقها إليد في ك  من أركانها، وبالنسبة ولى ضوص األدلة التي شقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة ا
إلى ك  واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذل  القصد الجنائي بنوويد، إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذل  ال يتهدم 
أب  البراص ، إذ  و من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاود  

تبر في ذاشها مستعصية ولى الجد ، واضحة وضوح الحقيقة ذاشها، شقت يها الشروية اإلجرائية، مبدئية شع
ويعتبر إنقاذ ا مفترضا أوليا إلدار  العدالة الجنائية، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في مجاالشها 

م ، بما يحو  دون اوتبار واقعة الحيوية ليوفر من واللها لك  فرد األمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحا
المحكمبة   شقوم بها الجريمة نابتة بغير دلي ، وبما يرد المشر  ون افترال نبوشها بقرينبة قانونيبة ينشبئهاال    

، الجريد  الرسمية، 1995ماي  20ق ائية دستورية، جلسة  19لسنة  31الدستورية العليا المصرية، الطعن رقم 
كمببدأ أساسبي شرشكبز وليبد حقبوق اإلنسببان       -احتلبأ قرينبة الببراص     كمبا   .1995جبوان   8، بتباريي   23العبدد  

مكانة  امة ضمن الموانيق الدولية والوطنية، فقد احتوى اإلوالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر  -األساسية
أن   في الفقر  األولى مند أن ك  شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى 11في الماد  ب 1948في ديسمبر وام 

، )يثبأ إرشكابد لها قانونا في محاكمة ولنية شكون قد وفرت لد فيها جمي  ال مانات الال مة للدفا  ون نفسد
الفقر  الثانية  ولى أند المن حق ك  14كما نص العهد الدولي الخا، بالحقوق المدنية والسياسية في الماد  ب

رم قانوناال.وقد ش منأ االشفاقية األوروبية لحقوق متهم بارشكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبأ وليد الج
  منها شنصيصا ولى وجوب احترام قرينة البراص ، فورد فيها أن ال ك  شخص يتهم في 6اإلنسان في الماد  ب

جريمة يعتبر بريئا حتى شثبأ إدانتد طبقا للقانونال، كما ورد في االشفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، في الماد  
نها في بالفقر  الثانية  أند ال لك  متهم في جريمة وطير  الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم شثبأ إدانتد الثامنة م

وفقا للقانونال، ومن جانبد فقد ش من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب التنصيص ولى قرينة البراص  
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الخطباال  
 1ب

لنتبائج  فباالفترال التشبريعي الببد لبد مبن نبص قبانوني يعببر ونبد واببة إذا كانبأ ا            

المترشببة وليبد فبي دايبة الخطبور       
 2ب

.لكبن بمبا أن  بذا االفتبرال أملتبد ضبرورات ومليبة فببان        

قبولد ممكن وابة وأن المتهم يمكن لد أن يثبأ العكس 
 3ب

. 

ويمكن القو  أن محكمبة التعقيبا التونسبية قبد شبنبأ  بذه النظريبة ففبي قبرار ببادر فبي            
ون رببيد قالبأ المحكمبة الان البركن األدببي      يتعلق بجريمة اببدار شبي  ببد    1964جانفي  22

و ببو سببوص النيببة مفببرول وجببوده بمجببرد وبببدم التاكببد مببن وجببود الربببيد وكفايتببد وقابليتبببد             

للتصرف...ال 
 4ب

. 

ولكن    أوذت محكمة التعقيبا التونسبية بنظريبة افتبرال الخطبا كقاوبد  موضبووية         
وقب  التعبرل لهبا سبابقا نجبد       بالرجو  الى بعض القرارات التي شعرضأ للجن، المادية والتي

أن محكمة التعقيا شرفض الدف  باي مان  من موان  المسؤولية فال فقدان النية وال الغلبط يعفبي   

من المسؤولية الجزائيبة  
 5ب

ممبا يعنبي أن افتبرال الخطبا  نبا  بو قاوبد  موضبووية ال مجبرد           .
 قاود  إنبات.

الفتببرال فببي بببورشيد ديببر     إال أن  ببذا التوجببد فيببد الكثيببر مببن التشببدد، بببحي، أن ا      
مقببو  مببدئيا إال أن االفتبرال كقاوبد  انببات يبقبى أقبب  سبوص ، بب  يمكبن القبو ، أنبد حب  وسببط              
بين سلبيات وجوب انبات القصد الذي قبد يسبتحي  أحيانبا وسبلبيات الحجبة القاطعبة ولبى الخطبا         

 التي ال شقب  الدحض.
ق   حالبة مبن حباالت     717اد  وفي  ذا االشجاه نرى أن المشر  اللبناني كرس في المب 

افتبرال القصببد كقاوبد  انبببات :اليفتببرل حتبى نبببوت العكبس سببوص النيببة فبي ادتصبباب االسببم          
التجاريال. فهذه الماد  شفترل إذن وجود سبوص نيبة لبدى المغتصبا شسبهيال ولبى النياببة العامبة         

باتو لكنها شترك لد مجاال النبات العكس، فهي قرينة بسيطة و مجرد قلا لعاص االن
 6ب

 
بتبباريي   54كمببا يميبب  الفقببد اللبنبباني الببى اوتبببار ان جببرائم المرسببوم االشببتراوي رقببم       

الخا، بمكافحة االحتكار و الغالص شقوم ولى القصد المفترل لدى الفاو . 29/7/1983
 7ب

 

و في نفس السياق اوتبرت محكمة النقض المصبرية أن القصبد الخبا، لجريمبة شزييبف      

قب  انبات العكس.العملة مفترل افتراضا ي
 8ب

 

 أفعا  التفبالس بالتقصبير الجبوا ى   أما في جريمة االفالس التقصيري فقد اوتبرت أن: ال

القصببد  البوارد  بالمباد  المبذكور  شعتبببر مبن الجبرائم ديبر العمديببة التبى ال يشبترر فيهببا شبوافر          
كبر  الخطبا   ف الجنائى لدى المبتهم و إنمبا يقبوم البركن المعنبوى فبى الجريمبة الناشبئة ونهبا ولبى          
األمبوا  ولبى    المسبا لإلوال  باألحكام التى وضبعها المشبر  ل بمان سبير التفليسبة و شصبفية      
شبوافر ونصببر   ببور  شحقبق المسباوا  ببين البدائنين . ي باف إلبى ذلب  أن المشبر  قبد إفتبرل           

يجبو  للمبتهم    وقوببات ديبر أنبد    331الخطا من مجرد وقو  الفع  المنصو، وليد فى المباد   

                                                                                                                                                                     
دانتد أمام محكمة مختصةال، وكما نصبأ    الفقر  بب  ونص ولى ال اإلنسان بريئا حتى شثبأ إ7في الماد  ب

وديد التشاري  الدولية األورى ولى قرينة البراص ، فقد ش من مشرو  الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ضمن 
  مند أنال المتهم بريص إلى أن شثبأ إدانتد بمحاكمة قانونية شؤمن لد فيها ال بمانات ال برورية   33الماد  ب

 للدفا  وندال.
 .119ع  118: مرج  سابق، ،.مفانعن  السعيد ر  1
 .182: مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد   2
 .128ع  127: مرج  سابق، ،.آماة عثنان. 574: مرج  سابق. ،.أحند  تق    ور  3
 .67، ،.1964، النشرية ، القسم الجزائي لسنة 2824  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
 سبق ذكره.، 1935فيفري  27مؤر  في شونسي   قرار جناحي 5
 .30-29، مرج  سابق.،ج ج  ي  ج طعنة  6
 .74-73-72، مرج  سابق. ،ج ج  ي  ج طعنة  7
    .710، 135رقم  3. ودد3.1965. مجمووة احكام النقض، السنة 18/10/1965قرار نقض بتاريي   8



 149 

الحكبم بالخطبا فبى     جود  ذا الفع  . و لما كان الطاون ال المبتهم ال و  بو بصبدد شعييبا    أن ينفى و
أنبد لبم يعلبن وبن شوقفبد وبن        القانون قد سلم فى طعند باند لم يمس  دفاشر شجارية و لم يجاد  فى

الحبالتين يكبون قبد طببق القبانون شطبيقبا         البدف  ، فبان الحكبم إذ دانبد ولبى سبند مبن شبوافر  باشين         

البحيحا 
 1ب

 . 

 فنحن نفترل فبي االنسبان أنبد أوطبا ولكبن نسبم، لبد ببان يثببأ وكبس ذلب  االفتبرال.            
فببالقو  ببببافترال الخطبببا يسببتوجا القببببو  بانتفائبببد إذا أنببببأ المببتهم حسبببن نيتبببد. إذ الوظيفبببة        
األساسية لقانون العقوببات حب  المبواطنين ولبى التوافبق مب  قواوبد السبلوك التبي يبنص وليهبا            

ديببر القاببب  إلنبببات العكببس م ببر بالسياسببة االقتصببادية فالنبباس سببوف           القببانون واالفتببرال 
يحجمون ون مباشبر   النشبار االقتصبادي البذي شسبتفيد منبد الدولبة وشبية المسبؤولية، وأليسبأ           
النتيجة المنطقية الفترال الخطا الذي ال يقب  إنببات العكبس، إ بدار االحتبرام األدببي لألحكبام       

ستصدر حينئذ بادانة األبرياص من ك  وطا الق ائية في نظر الناس  ألنها
 2ب

. 

لكبن يبقببى القببو  بالخطبا المفتببرل حتببى مب  امكانيببة انبببات العكبس أمببر ديببر متوافببق         
شماما م  قاود  أند ال يعاقا أحد اال ون فع  ارشكا قصدا، وكذل  مب  قرينبة الببراص ، فمجبرد     

يمبة لبيس فبي حبد ذاشبد سبببا  يبنهض        أن االشهام قد يالقي بعوبة في القيام بواجبد في إنبات الجر

بحرمان المتهم من ضماناشد المالوفة
 3ب

. 

و لقد أكدت محكمة التعقيبا التونسبية فبي قبرار جبريص و مثيبر لال تمبام أنبد:ال در) فقبد          

الق اص ولى أن الش  ينتف  بد المتهم و أن شبرئة ساحة متهم أف   من إدانة بريصال
 4ب

  . 

العديبد مببن احكامبد ولببى وجبوب نبببوت شبوفر القصببد        أمبا الق بباص اللبنباني فقببد سبار فببي    

الجرمي لدى الفاو  لقيام جريمة الغ  في الكي  و األسعار بحقد
 5ب

.   

وكمبببا بينبببا سبببابقا  فبببان المحكمبببة الدسبببتورية العليبببا المصبببرية اوتببببرت أن االفتبببرال       
يبوم شبنص   يتعارل م  قرينة البراص  المكرسة دستوريا . فادلا بإن لم شكبن جميب   الدسباشير ال   

وافتبرال الخطبا معنباه قلبا لهبذه       ،ولى أن الالمتهم بريص مبا لبم شثببأ إدانتبد بمحاكمبة وادلبةال      
القرينة لتصب، الك  متهم مبدان مبا لبم يثببأ ب بو  براصشبدال و بذا أمبر ديبر منطقبي، لبذل  ذ با             
رأي نال  إلى أن سبكوت المشبر  ال يعنبي وبدم اشبترار الخطبا، وإنمبا دايبة مبا فبي األمبر أنبد             

 ى بين القصد واإل ما .سَو

مبدئيا ، لكي ينسا جرم إلى شخصى ما ويتهم بد وشطببق وليبد العقوببة القانونيبة، ال يكفبي      
إنبات أن الفع  الجرمي مسبببا  بعملبد، أو بعبدم وملبد، بب  يجبا أي با  إنببات أن  بذا الفعب  تنبر            

إلرادشد
 6ب

. 

يببان الببركن المعنببوي، وال يت بب، مببن الببنص مببا إذا كببان      فحيبب  يسببكأ المشببر  وببن ب  

                                                                 
 1966-01-04بتاريي  37بفحة رقم  17مكتا فنى  35 لسنة 1752الطعن رقم   1
 .204ع  203: مرج  سابق. ،.ملد  عبد ال مو   2
 . 215: مرج  سابق. ،صشية مقند صش    3
 .112. النشرية جزائي ،17/10/2005مؤر  في  1859  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
 .72-71. و القرارات التي ذكر ا ،72، مرج  سابق. ،ج ج  ي  ج طعنة  5
 . 256: مرج  سابق. ،ر. غارو  6
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يتطلا في السلوك قصدا  أم إ ماال ، يكون مفهومبا  مبن ذلب  أنبد يسبتوي األمبر فبي الحبالتين مبن          
حي  اوتبار السلوك جريمة، فيعاقا وليها بالعقاب ذاشد سبواص أكبان وجهبد البباطني  بو القصبد       

أم اإل ما 
 1ب

. 

مخالفات المجنحة  واستهدافها بيانة أوضا  قبدر المشبر    فطبيعة المخالفات بومنها ال
ضرورشها لتنظيم المجتم  ولى نحو معين شملي أن يوض  القصد واإل ما  ولبى قبدم المسباوا     

في شحديد الركن المعنوي للمخالفات، فيعتبر كال  منهما ع ولى السواص ع كافيا  لقيام المخالفة
 2ب

. 

، شعتمد الخطا بمهما كانأ بورشد  كركن ضروري لقيام فهذه النظرية، ووالفا  لسابقاشها
المسؤولية الجزائية ون الجرائم التي لم يبين فيها المشر  موقفد من الركن المعنوي، بحي  أند 
يكفي سلطة االشهام أن شثبأ شوافر أي من بورشي الخطا حتى يكون مبن نسبا إليبد  بذا الخطبا      

قصد أو ون إ ما . ولكن قب  القو  بالتسوية بين القصد  مستحقا  لعقوبة الجريمة التي ارشكبها ون
واإل ما  في قيام مخالفة ما يجا أن يعمد الق اص إلى شحلي  الفع  الذي شقوم ببد  بذه المخالفبة    
بحي  ال يقا  بالتسوية إال حي  يتعذر ع م  بمأ المشر  ع الكشف ون شطلا إحدى ببورشي     

الخطا دون األورى
 3ب

. 

نظريبة قببوال  لبدى بعبض المشبروين سبواص بالنسببة إلبى المخالفبات، أم          ولقد القأ  بذه ال 
 إلى الجن، االقتصادية.   

يسبا  الشبخص    من ق   البحرينبي ولبى أنبد:ال   102ماد  فبالنسبة إلى المخالفات شنص ال

. الون المخالفة سواص ارشكبها ومدا أو وطا إال إذا اشترر العمد براحة
 4ب

 

 سها المشر  اللبناني براحة وذل  في:في ميدان الجن، االقتصادية كرو

من قانون النقد اللبناني التي جاص فيها: اليعتبر شبركاص وشطببق ولبيهم نفبس      202ع الماد  
العقوببات التبي شطببق ولبى الفباولين الرئيسبيين، مفوضبوا الرقاببة البذين يكونبون، وبن قصببد أو            

 ون إ ما ، قد أولوا بواجباشهم المحدد  في  ذا القانونال.

لمبباد  األولببى مببن قببانون المحافظببة ولبى البيئببة ضببد التلببون مببن النفايببات ال ببار        عب وا 
، والتببي نصببها: الإن المحافظببة ولببى سببالمة    1988 – 8 – 18والمببواد الخطببر  الصببادر فببي   

البيئة من التلون  بي موجبا ملقبى ولبى وباشق كب  شبخص طبيعبي أو معنبوي.. يرشكبا جرمبا             
 د أو دير قصد في شلون البيئةال.يعاقا وليد القانون ك  من شسبا ون قص

                                                                 
وما بعد ا. حي  يعطي ود  أمثلبة   599 ، مرج  سابق. ،1997العامة بطبعة  : النظريةرمسي   لوال  1

لتدويم رأيد و ي: ع ودم شقديم شهاد  الجمرك القيمية والمثبتة ورود الب اوة التي حو  في سبي  استيراد ا 
راجعا  إلى نقد إلى الخار)، إذ يستوي في ودم شقديم شل  الشهاد  في حدودستة أشهر من شحوي  النقد، أن يكون 

من المرسوم بقانون رقم  9و 1قصد  و شعمد ودم االستيراد أو إلى إ ما  االستيراد في ميعاده براج  الماد  
 104رقبم   8مبج س   1957 /4 /9، ونقبض  1948لسبنة   75وشعديالشد، وقرار و ير المالية رقبم   1947لسنة  80
بشؤون  1950لسنة  163المرسوم بقانون رقم    من2ع  1 . وكما في البي  باكثر من السعر الجبري بم383،

التسعير الجبري وشحديد األرباح، إذ يعاقبا  بذا البيب  سبواص أكبان وبن ولبم بالسبعر الجببري أم وبن إ مبا             
. 994. ،297رقبم   6مبج س  1955 /5 /17الوقوف وليد، أي سواص حدن  ذا الفع  بقصد أم با ما  ونقبض  

 ات المجنحة. ولذا شسمى الجن، االقتصادية بالمخالف
 . 453: شرح ق.  اللبناني، مرج  سابق. ،مقن   نايب حسو   2
 . 44: مرج  سابق. ،عبد الع يم م    و ي   3
مبن ذات القبانون نصبأ ولبى أند:الشسبري ولبى المخالفبات النصبو، المتعلقبة باسبباب            101  لكن الماد   4

كرسها  ونفس القاود  الوارد  في المتن  .الثانيال المنصو، وليها في الباب وموان  المسئوليةاإلباحة والسببية 
من القانون الجزائي والتي نصها الفي المخالفات يسا  ك  شخص ون وملد،  42المشر  اإليطالي في الماد  

فعال  كان أو امتناوا ، طالما كان واويا  وإراديا  سواص أكان قصديا  أم دير قصديال. كما أن مشرو  ق.  المصري 
مند في باب المخالفات ولى أند اليسا  الشخص ون  162الذي لم ير النور  كان ينص في الماد  ب 1967لسنة 

 المخالفة سواص ارشكبها ومدا  أو وطا إال إذا اشترر العمد براحةال.
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كما أن الركن المعنوي لمسؤولية بباحا العمب  أو مبديره قبد يكبون القصبد إذا اشجهبأ        
إرادشبد إلبى اإلوبال  ببااللتزام الملقبى ولبى واشقبد بالمراقببة ، وقبد يكبون الخطبا ديبر القصببدي             

وفباص بهبذا االلتبزام،    باإل ما   إذا لم يوجد إرادشد إلى ذل  وكان في اسبتطاوتد شوجيههبا إلبى ال   
فالقانون يسوي ببين القصبد الجزائبي والخطبا ديبر القصبدي فبي قيبام  بذه المسبؤولية، فبال فبرق             

بين من قصد اإلوال  بواجا الرقابة ومن لم يقصد ذل 
 1ب

. 

فميببز   ببذه النظريبببة إذا  فببي أنهبببا ال شسببتبعد الخطبببا، وال شحبباو  اسبببتنتاجد مببن الفعببب          
ال شفترضبد، ببب  إنهبا شعتمبده وشتطلببا إنباشبد ببغببض النظبر وببن        المبادي، أو البركن الشببروي، و  

 بورشد  لدى المتهم. 

، 1940لسبببنة  53وقببد ق ببأ محكمببة الببنقض المصببرية بببان الاألمببر العسببكري رقببم          
الذي ح  محلد وإن أوجا اسبتيراد نمبن الب بائ  المصبدر  فبي       1947لسنة  80والقانون رقم 

 ر مببن مجمبو  نصوببهما أنهمبا لبم يقصبد العقبباب       المووبد ال يتجباو  سبتة أشبهر، إال أن الظبا     
ولى مجرد ودم استرداد القيمة في الميعاد فبي كب  األحبوا  ولبى اإلطبالق، بب  قصبد المعاقببة         
ولببى شعمببد وببدم االسببتيراد أو التهبباون والتقصببير فيببد. فبباذا كببان المصببدر قببد قببام مببن جانبببد            

ذ  مبا يجبا ولبى كب  جباد فبي شنفيبذ        بمالحقة وميلد الموجود في الخار)، ومطالبتبد بالقيمبة، وبب   

…الحكم القانون، فال شص، معاقبتد لمجرد انق اص الميعاد دون ورود القيمة
 2ب

  . 

فالقبانون الجزائبي ال يعبرف مسبؤولية شقب  ولبى وباشق إنسبان ببدون أن شقبوم ولبى شعمبده             
مخالفببة القببانون أو إ مالببد الشخصببي فببي منبب  وقببو  المخالفببة     
 3ب

اد إيقببا  العقبباب ولببى أفببر   و. 

اشسموا بالبراص  والحيطة، يشتم مند رائحة إر اب قائم ولى ولط ال مح  لد
 4ب

  . 

وم   بذا كلبد، فانبد فبي الحباالت التبي نبص فيهبا المشبر  ببراحة ولبى إقصباص البركن              
المعنوي، فاند ال مجا  للبح  وبن أي ببور  مبن ببور الخطبا، ويكفبي إقامبة العالقبة السبببية          

 مسؤولية  ذا األوير ولو كان حسن النية.بين الفع  والفاو  حتى شقوم 

فاذا كان سكوت المشر  ال يعني حتما  أن الجريمة مادية، فبان إقصباصه الصبري، للبركن     
المعنوي يعني حتما  أننا أمام جريمة مادية، ولعب   بذا اإلقصباص للخطبا كبان أحبد األسبباب التبي         

 دي.وسعأ نطاق المسؤولية الجزائية في القانون الجزائي االقتصا

 

 

                                                                 
: الوسيط في شرح قوانين التموين والتسعير الجبري وأمبن الدولبة، منشبا  المعبارف     مع ض عبد الت ا   1

 . 100. ،1984نانية اإلسكندرية، طبعة 
 . 902. ،921، ق7، مجمووة القواود القانونية، )5/1949 /31  نقض 2
 . 677 ، مرج  سابق. ،1995: النظرية العامة بطبعة رمسي   لوال  3
 .  279: المسؤولية المطلقة، مرج  سابق. ،مقند صش   صشية  4
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 نطاق المسؤولية الجزائية 
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شسبتوجا أال يقبف الجبزاص     و السياسبة الجزائيبة   العقباب  يإن االشجا ات الحديثة في ولمب 
وند حد مساصلة الفاو  ون فعلتبد المباشبر  التبي يتمثب  فيهبا الفعب  االجرامبي، بب  أضبحى مبن           

  األنشببطة واألوطبباص المعتبببر  بطريقببة أو ببباورى مببن قبيبب  األوطبباص التببي          المتعببين شتببب  كبب  
أسببهمأ بببدور فعببا  فببي وقببو  الجريمببة فلهببذا أبببب، يببدو  فببي دائببر  المسببؤولية الجزائيببة           
كفباولين أببليين أشبخا، لبم يسبا موا ماديبا فبي اقتبراف الجريمبة ولكبنهم يعبدون ببالردم مبن              

ديببة التببي وضببعو ا بببين أيببدي ااوببرين أو بصببفة       ذلبب  منخببرطين فيهببا بواسببطة الوسببائ  الما   
أوبص بسبببا نشبباطهم الخبباط  أو المعيبا. ولهببذا فببان اشجا ببا جديبدا  بببدأ يسببعى نحببو مالحقببة         
األشببخا، الببذين سببهلوا بطريقببة ديببر مباشببر  ارشكبباب الجريمببة بسبببا مجببرد وجببود م، أو           

لئب  البذين ارشكببوا وطببا    بسببا ذمبتهم الماليبة أو المنبا  العبام البذي ولقببوه، أو حتبى مالحقبة أو        
مبتدئا  أو أبليا بحي  شعد الجريمبة إمبا نتيجبة ال مبة لهبذا الخطبا أو كبان مبن الممكبن فبي قليب             

من الحذر شبصر ا وشداركها
 1ب

. 

وبالنسبة للفر  األو  مبن  بذا االشجباه فبان ال بوابط التبي انتهجهبا فبي شبان المسبؤولية           
أما الفر  الثباني مبن  بذا االشجباه فانبد يسبعى        عو يةلل وا  النالجزائية شسم، بتقرير ا بالنسبة 

و بذا التوسب  فبي نطباق المسبؤولية أقرشبد        النسدولية الاناةيةة عةا  عة  الغية     نحو إقرار مبدأ 
 ، حيب  جباص فبي    1953شوبيات المؤشمر الدولي السادس للقانون الجزائي المنعقد فبي رومبا ب  

الجبرائم االقتصبادية شوسبعا  فبي مفهبوم الفاوب ،        ع ب ع شستلزم المعاقبة ولى  3التوبية الثالثة: ال
وأنمببار المسببا مة اإلجراميببة، وإمكببان شطبيببق الجببزاصات العقابيببة ولببى األشببخا، المعنويببةال      
و بو التوجبد نفسبد الببذي اوتمبده المبؤشمر العرببي العاشببر للبدفا  االجتمباوي، والبذي وصببص           

لدراسبة الالجبرائم الناجمبة وبن النمبو االقتصباديال      
 2ب

ع شقريبر    4ال…فبي التوببيات:    حيب  جباص   
المسؤولية الجزائية ون فع  الغيبر المبنيبة ولبى افتبرال الخطبا مب  االكتفباص بشبانها بالحباالت          

ع شقريبر المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة الخاببة، ف بال           5المنصو، وليهبا ببراحة. /  
ؤولية لهبببذا فبببان دراسبببة نطببباق المسببب  …ال. وبببن مسبببؤولية ممثببب  الشبببخص المعنبببوي شخصبببيا    

فببي القببانون االقتصببادي يسببتوجا البحبب  فببي المسببؤولية الجزائيببة للببذوات المعنويببة       ةالجزائيب 
بالفص  األو   والمسؤولية الجزائية ون فع  الغير بالفص  الثاني  وذلب  لتحديبد مواقبف كب      

 من المشرم  والق اص والفقد منهما.

 

                                                                 
القبرد   عقيبا التونسبية المتعلبق بق بية ولبيج        في  ذا المعنى جاص في قرار الدوائر المجتمعة لمحكمبة الت 1
ال... مواكبة للتطور االقتصادي الذي أبب، يعتمد ولى المؤسسات الجماوية الكبرى إلى جانا األفراد : يليما

الطبيعيين وسا مأ فيد االة بقسط وافبر ممبا يتطلبا ونايبة فائقبة ومراقببة مسبتمر  مبن طبرف المشبرفين           
ال مة بتبصر وانتباه وحسن شقدير للعواقا الوويمة التي يمكن شحاشيها حفظا والمسيرين باوذ االحتياطات ال

لسالمة اإلنسان من األوطاص و ذه االوتبارات  ي التي دفعأ بالق اص إلى شطوير المسؤولية المذكور  شوفيقا 
 بين التشري  والق اص من جهة والتطور االقتصبادي مبن جهبة أوبرى حمايبة لإلنسبان وحفظبا لسبالمتد مبن         
األوطار حتى ال ينقلا ذل  التطور وباال وليد بسبا المباال  بعض المشرفين ولى المؤسسات ومسيريها...ال. 

 .285. ،.1ودد 1984ع نشرية محكمة التعقيا ع القسم الجزائي لسنة  7/1/1983مؤر  في  4233قرار ودد 
نظمبة العربيبة للبدفا  االجتمباوي،       انظر أوما   ذا المؤشمر: المؤشمرات العربيبة للبدفا  االجتمباوي، الم   2

 وما بعد ا.  210. ،1981الربار 
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 الفصل األول

 المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية
 هيد:ع شم

إن  يباد  وببدد الببذوات المعنويببة فببي السببنوات األويببر  أبببب، يشببك  ظببا ر  محققببة ال       
ينببا   فيهببا أحببد ووابببة فببي الميببدان االقتصببادي، فالببذات المعنويببة أببببحأ وصببا الحيببا         

بمببا وظفتببد مببن    اي اشخببذشهتببال مكانببةاالقتصببادية ولببى الصببعيدين الببوطني والعببالمي بببالنظر لل   
دمات ضبببرورية لجعببب  النمبببو االقتصبببادي واالجتمببباوي بتصببباود    أمببوا  ولمبببا شؤديبببد مبببن وببب   

مسبتمر 
 1ب

المعنويبة فبي الوقبأ البرا ن ظبا ر  ملموسبة شبال م المجتمعببات         ذات. إذ أبببحأ الب  
وببار دور با فبي الحيبا  العامبة واضبحا       ي من ابر  وصبائص شلب  المجتمعبات،    الحديثة ب   
جبدا للعيببان، 
 2ب

شتجبباو  فببي أ ميتهببا حقببوق الشببخص    إمكانببات وقببدرات كبيببر  و امبة ،  و لهببا  
الطبيعببي
 3ب

يمكببن اسببتغاللها فببي ميببدان اإلجببرام، فالشببخص المعنببوي  ببو اجتمببا  وببدد مببن          

األمببوا  يقببدر لببد القببانون كيانببا قانونيببا مسببتقال      األشببخا، الطبيعيببين، أو 
 4ب

، أي أن لببد إراد   
حة متميببز  وببن  مسبتقلة شختلببف وببن إراد  مكونيبد مببن األشببخا، الطبيعيبين، كمببا أن لببد مصبل       

جملة مصبال، مكونيبد أو أو بائد.   
 5ب

وبمبا أن القبانون يحمبي التصبرفات المشبرووة التبي شقبوم         
بها الذوات المعنوية فان لد ك  الحق في مؤاوذشها حين شقترف أفعاال دير مشرووة
 6ب

. 

                                                                 
 .409: المسؤولية الجنائية .. مرج  سابق، ،.مصطشى الع ج   1
  من أج  ذل  فهناك من يرى أن الفكر ال الشخص المعنوي من أ م العوام  التي ساودت اإلنسبانية ولبى   2

د ا م الدوامات لهذه المدنية. أنظر في ذل : وبد السالم بن اح يالتقدم حتى بلغأ  ذه الدرجة من المدنية، ب   
محمد الشويعر، المسؤولية الجنائية في جرائم المؤسسات و الشخصيات المعنوية في الفقد اإلسالمي، جامعة 

 . 512. سليمان مرقس، المدو  للعلوم القانونية، بد.ن/ د.ت . ،3نايف للعلوم األمنية، الريال. ،
 BELHAJ HAMOUDA Ajmi, Jusqu'où peut-onaller dans l'anthropo morphisme de la personne morale en droit ب3
pénal? in R.T .D. P.11. 

و أنظر فبي   .284. ،2000: مدو  إلى نظرية االلتزام العامة، دار القلم، بيروت. مصطشى أحند النربا  4
لمسببؤولية الشببخص المعنببوي، دار النجببوم،   : األسباس الفكببري  عبةةد ال هةةا  عنةة  البطةة او    بذا الصببدد:  
: المسببببؤولية الجنائيبببببة، دار المطبووببببات الجامعيبببببة،     تةةةة ح عبةةةةةد اهلل الشةةةةا ل   . 7.،1992البصببببر . 
 .27.،2001االسكندرية.

: قانون مدني، النظرية العامبة، المطبعبة الرسبمية للجمهوريبة التونسبية،الطبعة      مقند كناة ش   الديا  5
و  ذا الواق  يفرل لوحده االوتراف للذات المعنوية بالشخصية القانونية التي شنشا .  236. ، 2002األولى، 

بالتالي بصفة منعزلة شماما ون إراد  المشر  و ردبتد و شدولد، حسا وجهة نظر دوا  نظرية الشخصبية  
ظريبة  الواقعية والتي يرف ها دوا  نظرية الشخصية االفتراضية، لكن محكمة التعقيا الفرنسية كرسأ الن

الواقعية حين اوتبرت ان الشخصية القانونية ال شنشا ون التشري  ب  شتمت  بها مبدئيا ك  مجمووة لها القدر  
 Cass.civ. 2.28 janvier 1954 Gaz. Pal. 1954.1.205 leولى التعبير ون إراد  مشتركة لحماية مصال، شروية ب

comité d’établissement  وانظر كذل  قرار محكمة التمييز  237  السابق .،مذكور لدى شرف الدين: المرج
الإن الشخصية المعنوية ليسأ بجو ر ا مجرد  1947كانون أو  / ديسمبر سنة  10الصادر في  30اللبنانية رقم 

شصور أو افترال أو نتيجة محتومة للقانون ب  أنها حقيقية شاشلف م  الواق  وشرشكز وليدال، النشر  الق ائية 
لكن التشري  التونسي كرس نظرية االفترال أي أند ال مجا  لقيام شخصية معنوية  .166،  1948اللبنانية 

. في حين أن أدلا التشريعات شبنبأ نظريبة   240دون قبو  من المشر . شرف الدين: المرج  السابق، ،
  :الحقيقة أنظر في ذل 

Bel Hadj Hamouda (A), art . Cit. P16.          
ب)  453، قاوبد   1999: مجمووة القواود القانونية في الق بايا الجزائيبة، طبعبة    انب ل أ يب اإل ت  انطر: 6

مدني  51و مدني مصري  53مدني سوري و 55اد وكما أن الم 261 . ، 1965ع  8ع 1شاريي  1923ق  1357
مت  بجمي  ع الشخص االوتباري يت 1شعتبر أن ال  من القانون المدني البحريني 18 مدني اماراشي و 93أردني و 

ع فيكون لد:  2الحقوق، إال ما كان منها مال ما  لصفة اإلنسان الطبيعية، وذل  في الحدود التي قرر ا القانون. 
أ ع ذمة مالية مستقلة. ب ع أ لية، في الحدود التي يعينها سند إنشائد، أو التي يقرر ا القانون. ) ع حق التقاضي. 

الذي يوجد فيد مركز إدارشد. والشركات التي يكون مركز ا الرئيسي  د ع موطن مستق . ويعتبر موطند المكان
، يعتبر مركز إدارشها بالنسبة إلى القانون الداولي، المكان الذي شوجد فيد  بالدولة في الخار) ولها نشار في 

فهي شنص ولى من القانون المدني الكويتي 19أما الماد  ع ويكون لد نائا يعبر ون إرادشد.ال  3اإلدار  المحلية. 
شتحدد أ لية الشخص االوتباري ، فيما يثبأ لد من حقوق وما يتحم  بد من التزامات ، بما يق ي بد  اند:ال

 .السبا إنشائد ، كما شتحدد بالغرل الذي نشا من اجلد ، وذل  كلد ف ال وما يقرره القانون
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و و ما أقرشد محكمة النقض السورية براحة حيب  أشبارت إلبى الأن الشبار  السبوري      
يبببة الشببخص االوتببباري للمسبببؤولية الجزائيببة مسببتهدفا  مبببن ذلبب  أن االوتبببراف        أقببر مبببدأ أ ل  

لألشبخا، المعنويبة بوجبود قببانوني قبائم بذاشبد وإوطائهببا حبق ممارسبة أوجببد نشبار معينبة فببي            
مجبباالت واسببعة النطبباق يوجببا وليهببا فببي الوقببأ ذاشببد أن شتحمبب  كافببة اانببار القانونيببة التببي         

 …ال  عا  التي شتوافر فيها أركان جريمة من الجرائمشترشا ولى نشاطها بما فيها األف

والواقبب  أن أ ميببة الببذوات المعنويببة، شتزايببد وشتعبباظم ببباطراد وفقببا  للتقببدم الح بباري         
واالقتصادي مما يزيد في دائر  اشسا  نشار شلب  البذوات، ودوولهبا فبي معظبم مجباالت الحيبا         

ال سببيما االقتصبببادية منهببا  
 1ب

اللهبببا مكانبببة وطيببر  ولبببى مقبببدرات    ، األمبببر البببذي أدى إلببى احت  

المجتم  ومصالحد
 2ب

. 

وفبي اطبار شطبور قبانون المسبؤولية أبببحنا نسبند للبذات المعنويبة مسبؤولية مدنيبة لكبي             

نحملها التزام شعويض األضرار،
 3ب

المعتبرف بهبا منبذ     ةالمعنويب  ذاتالمسؤولية المدنية للو ذه  
قببد ش ببر باو ببائد دون أن ينسببا     مبن طويبب ، يمكنهببا أن شعرضببها  لجببزاصات ماليبة ضببخمة    

إلببيهم أي وطببا 
 4ب

وليهببا   أ  كببذل  بالمسببؤولية االداريببة للببذات المعنويببة وسببلط     وقببب وقبب  ال .و

درامة ووقوبات ادارية أورى
 5ب

. 

والسؤا  المطروح  نا  و    يمكن مساصلة الذات المعنوية جزائيا 
 6ب

 

األ ميبة   جبا أن ال يتجا ب   إن الحسم في موضو  المسؤولية الجزائية للذات المعنويبة ي 
االقتصبادية واالجتماويببة لهبذه الببذوات فبي العصببر الحبدي ، حيبب   اد وبدد ا وشنببو  نشبباطها         

                                                                 
زودنا بالنور و المباص و  بي التبي    :الفهي التي شن ي   ا عن  و عصال األحن و ولى حد وبار  االستاذين   1

نستودوها أموالنا و  ي التي شؤمن أوطارنا و شدرس أبناصنا وشداوي مرضانا و أحيانا شتولى دفن موشانا، إنها 
الشركات التجارية التي شبهها أحد أقطاب الفقهاص بالساد  االقطاويين، شحكم و شحمي، بدونها لم نعد نستط  أن 

ونها أن نموت.  ذه الذوات المعنوية التي شغلبأ ولى أشخا، مؤسسيها  ي اان نعي ، وقد ال نستطي  بد
وصا االقتصاد واألدا  المثلى لألوما ال التقرير الختامي والتوبيات، ملتقى الشركات التجارية بعد شنقيحات 

 .239. ، 2006، مركز الدراسات القانونية. شونس.4/2/2006و3، يومي 2005
نون العقوبات ع القسم العبام ع النظريبة العامبة للجريمبة، مكتببة دار الثقافبة، ومبان،            : قامقند صبق  نام  2

 . 286. ،1996الطبعة الثالثة 
  انظر : فتوح وبد اهلل الشاذلي: شرح قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الثاني بالمسؤولية والجزاص ، دار 3

 .28 . ،1997المطبووات الجامعية ع اإلسكندرية. طبعة 
- VITU (A), la participation à l'infraction. Rapport français VII copngrés international de droit pénal. Editions 
cujas. P.45. 
 , Desportes (F) , Le Gunehec (F), Le nouveau droit pénal, Tom 1, Droit pénal général, sixième éditionب4
Economica, Paris, 1999, p.468. 

قانون شنظبيم السبوق    42حتى  40و 1989مجلة ضريبة  80حتى  74الفصو  :  في القانون التونسي   راج 5
قبانون المنافسبة    41و 40و 35و 34والفصبو    1993مبن مجلبة التبامين لسبنة      88و 87والفصالن  1994المالية 

 .1993ر لسنة من مجلة ششجي  استثما 66شنقيحاشد. والفص   و 1991واألسعار لسنة 
  شعتبر الذات المعنوية من المفا يم القانونية القليلة التي أنارت جدال  فقهيا  ال يكاد ينتهي بدأ حو  مدى شمتعها 6

، مفهوم الشخصية المعنوية أ    يد رض انببالشخصية القانونية ليتواب  في ك  مر  شثار فيها مسؤوليتها.
، العدد األو ، السنة الثانية وشر، ، 1970انونية واالقتصادية، جانفي بين الحقيقة والخيا ، مجلة العلوم الق

. إذ أنتج  ذا الخالف ود  نظريات فقهية أشهر ا نظرية الشخصبية االفتراضبية، ونظريبة الشخصبية      193
، الشخصية االوتبارية في الشريعة اإلسالمية، مجلة الحقوق والشريعة، السنة الثانية، مقند طن لبالواقعية. 

وانظبر كبذل  قبرار      وما بعبد ا.  15، كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويأ، ، 1978العدد األو ، جانفي 
الإن الشخصية المعنوية ليسأ  1947كانون أو  / ديسمبر سنة  10الصادر في  30محكمة التمييز اللبنانية رقم 

ة شاشلف م  الواق  وشرشكز وليدال، بجو ر ا مجرد شصور أو افترال أو نتيجة محتومة للقانون ب  أنها حقيقي
. كما أن محكمة التعقيا الفرنسية شعتبر البان  ذه الشخصية ليسأ من 166،  1948النشر  الق ائية اللبنانية 

ولق القانون، وأن ك  مجمووة شتمت  بامكانية التعبير الجماوي لحماية مصالحها المشرووة،  ي أ   بالنتيجة 
 عترفا  بد ومحميا ال، ألن شكون كائنا  قانونيا  م

"La Personnalité civile n'est pas une création de la loi, elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une 
possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites. Dignes par suite d'être juridiquement reconn us 
et protégés". (cass. Comm., 28 Janvier 1954, J.C.P. éd. G., II. 7978, Lemoine, et 1 /1/ 1956 J.C.P. 1956, éd. G., 
II 9601 note Granger). 
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ليشم  ك  مجاالت الحيا ، وال يخفى ما يمكبن أن شلجبا إليبد  بذه الكيانبات فبي ممارسبة نشباطها         

من وسائ  دير مشبرووة ششبك  وطبرا  ولبى المجتمب      
 1ب

المعنويبة  ال. فخطبور  واجبرام البذوات    
بمبؤشمر الجمعيبة العالميبة للقبانون الجزائبي  و بذه        1928مؤشمر بووارسبأ لسبنة   منذ أقرم بها 

الخطور  شظهر وابة بارشكاب جرائم: المنافسبة ديبر المشبرووة ع التفبالس ع شقليبد المنتوجبات           
عب الغبب  الجبببائي ع الغبب  فبي مبباد  المحاسبببة والتصبرف  ع االحتكبار وكببذل  االوتببداص ولببى                

صبحة العامبة ع البيئبة ع التبران الثقبافي ع التشبري  االجتمباوي... ولهبذا فبان حصبانة البذوات                    ال

المعنوية ضد المسؤولية الجزائية شبدو متصادمة م  مبادئ العدالة والمساوا 
 2ب

. 

كمبا أن  بذه الحصبانة التبي شختفبي وراص ببا البذات المعنويبة أبببحأ شتصبادم أكثبر مببن            
ذل  اوتبارا لما شملكد من قدرات ووسبائ   امبة قبد ششبك  أحيانبا      ذي قب  م  متطلبات الزجر و
اقبرار المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة يسبتجيا البى ضبرور           ومصدرا لتعبديات وطيبر .   

المحافظة ولى نجاوة القانون الجزائي 
 3ب

. وواببة القبانون الجزائبي االقتصبادي حيب  أببب،       
يبة للحفباظ ولبى : مبواد االنتبا) ع وسبائ  االنتبا) ع              اإلقبرار بمسبؤوليتها الجزائيبة ضبرور  حتم    

وولى االنتا) ذاشد
 4ب

. 

ةجزائيب  يمكبن شحميلهبا مسبؤولية   المعنويبة ال   ذوات ناك من يعتقد أن الب لكن 
 5ب

، انطالقبا  

ةا  معنويب ذاشب من فكر  ديبر دقيقبة مفاد با أن طبيعبة الجريمبة شبابى أن يكبون مرشكبهبا         
 6ب

، بب  إن  

حا ،م ذاتوقووها من  ذا ال
 7ب

مثب  محكمبة البنقض المصبرية     و بو رأي يحظبى بالمؤيبدين لبد     

                                                                 
 . 19: مرج  سابق. ، ت ح عبد اهلل الشاذل   1
 .16، المرج  السابق، ،العان   لقاج حن  ا  2

 .Desportes (F), et la Gunehec, responsabilité pénale des personnes, J.C. dr. pénal, 2, 1994, Art. 121-2. n°8ب3
 FRANCHI François, A qui peut bien servir la responsabilité pénale des personnes morales? in 2 Avr. Juinب 4
1996. P.287. 
Legrosب 5 . La responsabilité pénale des dirigeants et cadres d'entreprise. R.D.P.C. 1969. 

بمنشور في م.  5/5/2004المؤر  في  13774ودد   ا  و و ما ذ بأ إليد محكمة االستئناف بتونس في قرار6
حي  ال والف وأن إحالة المتهم ولى  وما بعد ا. الذي جاص فيد مايلي:ال 263، ،. 2005ق. ت. ودد فيفري 

ون المؤسسة التي  ي ذات معنوية محر   ولى شخصية قانونيبة  الق اص الجزائي بوبفد المسؤو  األو  
وذمة مالية مستقلتين إنما شطرح مسالة قانونية أوليبة شتمثب  فبي الحسبم فبي مسبالة مبدى انطبباق المسبؤولية          
الجزائية للذات المعنوية من ودم ذل . وحي  يحسبن بنبا وبالحالبة شلب  إببرا  سبند المؤاوبذ  الموجبد للمبتهم          

بقية النصو، والمبادئ المتعلقة بالمسؤولية الجزائية. وحي  نسا للمتهم جريمة القت  دير العمد وشفعيلد م  
ق. ). وحي  أن واقعيتي ودم االحتيار واإل ما  لم يق   217الواق  من ودم االحتيار واإل ما  وفق الفص  

ولى المحطة التي شتبعها محطة  إنباشهما في حق المهتم شخصيا لسببين اننين و ما: ودم شولي المتهم اإلشراف
شو ي  الوقود موضو  ق ية الحا  كما أند لم يتو  منصبا رئبيس مبدير وبام إال إنبر دمبج مؤسسبتي إسبو         
سنتدار وموبي . وحي  بقي شعبا لذل  النظر في إمكانية شحمي  الذات المعنوية للمسؤولية الجزائية في شخص 

ي. وحي  ال جدا  فبي أن القاوبد  األببولية التبي كرسبها      ممثلها من ودمد بقط  النظر ون الفع   الشخص
المشر  شتمث  في أند ال يمكن مؤاوذ  أي شخص ومعاقبتد إال من أج  جرم ارشكبد قصدا منصو، ولبى  

مبن   13 جره بمقت ى نص سابق الوض  ودا ما استثناه القانون بنص وا، و و مبدأ مستمد مبن الفصب    
الجزائية وشخصية العقوبة. وحي  أن مبدأ التاوي  ال يق للنص الجزائي  الدستور المقرر لشخصية المِؤاوذ 

يفترل باألساس أن ال شطا  المؤاوذ  الجزائية إال الشخص المادي المتمت  بالووي واإلراد  والذي شعمد إشيان 
وطا جزائي  ما نهى وند القانون أو شرك ما وجا فعلد ودا ما استثني بنص وبالتالي فاند ال يمكن قانونا نسبة

لذات معنوية فاقد  لك  وجود حقيقي ومادي وإراد  مستقلة باوتبار ا ذاشا افتراضية ال شكتسا وجود ا إال من 
. وحي  أن  ذا التحلي  القانوني  يجد لد شدويما شاما من وال  « Fiction Juridique »وال  االستنبار التشريعي: 

دأ شخصية المؤاوذ  الجزائية والعقوبة والذي ال يمكن الني  مند شمشي المشر  التونسي انطالقا من شقيده بمب
إال بنص وا، يستشف من وال  سند لجملة مبن القبوانين التبي شقبر ببراحة بالمسبؤولية الجزائيبة للبذات         

مبن مجلبة    217و 212المتعلبق بالتجبار  الخارجيبة والفصبلين      1976مبن قبانون    33المعنوية من ذلب  الفصب    
المتعلق باحدان الوكالة الوطنية لحماية البيئة.  وحي  يخلص  1988الثامن من قانون أوت الغابات و الفص  

مما شقدم وأن حكم البداية لما ق ى بعدم سما  الدووى الجزائية الموجهة ولى الذات المعنويبة فبي شبخص    
ة الجزائيبة وإراد   ممثلها يكون قد أحسن شطبيق القانون لمراواشد سائر المبادئ األساسية المنظمة للمسبؤولي 

المشر  الرامية إلى الحر، ولى شكريسها وودم جوا  استثنائها والحياد ونها إال بنص وا، وبالتالي شعين 
 الإقراره

: النظريبة العامبة للقبانون الجزائبي اللبنباني، نظريبة الجريمبة         لينان عبد النوعم وع ض مقند ع ض  7
 . 315،. 1996والمجرم، المؤسسة الجامعية، طبعة أولى 
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األشبخا، االوتباريببة ال شسببا  جنائيبا ومببا يقب  مببن ممثليهببا مبن جببرائم أننبباص        التبي شعتبببر أن:ال  
قيبامهم باومالهبا .إقامبة البدووى المدنيبة أمببام المحباكم الجنائيبة . شعبد شابعبة للبدووى الجنائيببة .            

بباري  وإطراحببد بببرد ديببر سبائغ الببدف  بعببدم قبببو  الببدوويين      ق باص الحكببم بادانببة شببخص اوت  
المدنيببة والجنائيببة . وطببا فببي القببانون . يوجببا نق ببد والق بباص بعببدم قبببو  الببدوويين الجنائيببة        

والمدنية أساس ذل ال.
 1ب

 

الجزائيبة محب     تهاجعب  شعمبيم مسبؤولي   فوجود مدافعين ون ال مسؤولية البذات المعنويبة   

فقهبي جبد   
 2ب

محب  شبردد ششببريعي  و ق ببائي و  
 3ب

ديببر معتبرف بهبا  فببي وبد  ششببريعات      بب  ،  
كمبببدأ وببام ببب   ببي بحاجببة لببنص وببا، يقر ببا فببي كبب  جريمببة يببرى فيهببا المشببر  ضببرور           

شكريس  ذه المسؤولية
 4ب

. 

ففي فرنسا وإن كانأ  ناك ودد من النصو، التبي أقبرت المسبؤولية الجزائيبة للبذوات      
مثب   بذه المسبؤولية لبم يقب  اال بصبدور المجلبة الجزائيبة          المعنوية اال أن اقرار نص وبام يبنظم  

1992الجديد  لسنة 
 5ب

 والذي مر بمرحلتين:  

                                                                 
 2003/  5/  28ق جلسة  64لسنة  24480الطعن رقم   1
، مسؤولية الشخص المعنوي مطي  كوعان  أنظر حو   ذا الخالف الفقهي وأسانيد المؤيدين والمعارضين: 2

:   ج القصي  في القانون الجزائي االقتصادي، مذكر  دراسات معمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، بيروت مقن   نايب حسو  وو ما بعد ا.  196،  مرج  سابق.

، المسؤولية الجزائية ون فع  الغيبر، رسبالة دكتبوراه،    مقن   عثنان اللنش ى.و468،.  470رقم  1968
كن المعنوي ، الرعن  السعيد رمفان. و399،.  1969، 1جامعة القا ر ، مطبعة دار الفكر العربي، طبعة
، شرح  ت ح عبد اهلل الشاذل . وانظر كذل : 159،. 1959في المخالفات، رسالة دكتوراه، جامعة القا ر  

قانون العقوبات، القسبم العبام، الكتباب الثباني، المسبؤولية والجبزاص، دار المطبووبات الجامعيبة اإلسبكندرية،          
ين الحقيقة والخيا ، مجلبة العلبوم القانونيبة    ، مفهوم الشخصية المعنوية بأ    يد رض ان. و 29، ، 1997

، القانون الجنائي مصطشى الع ج . و 193، العدد األو ، السنة الثانية وشر، ، 1970واالقتصادية، جانفي 
، فبي  مقنةد مصةطشى القللة    و  .98، ، 1985العام، الجزص الثاني، مؤسسة نوف  بيروت، الطبعة األولبى،  

، أ ليبة الشخصبية   القبيةب  ة  ن  . و 77، ، 1948معة فبؤاد األو ، القبا ر    المسؤولية الجنائية، مطبعة جا
: المسبؤولية الجنائيبة، دار    تة ح عبةد اهلل الشةا ل    . و 1973المعنوية لتحم  المسبؤولية الجنائيبة، م.ق.ت،   

، األساس الفكري لمسؤولية الشخص عبد ال ها  عن  البط او . و2001المطبووات الجامعية .االسكندرية، 
، المسبؤولية الجنائيبة لألشبخا، المعنويبة، دار النه بة      عنة   ةالم  . و1992لمعنوي،دار النجوم، البصر ، ا

، المسبؤولية الجنائيبة الناشبئة وبن المشبرووات االقتصبادية       مقنةد  ةام  الشة ا   . و 1991العربية، القبا ر ، 
ة الجنائيببة لألشببخا،  ، المسببؤوليشةة يج السةةيد كامةة  . و 1999الخابببة، دار النه ببة العربيببة ، القببا ر ،   

 . وانظر:1997المعنوية، دار النه ة العربية، القا ر ،
Desportes (F) , Legunehec (F), Le nouveau droit pénal, Tom 1, Droit pénal général, sixième édition , Economica, 
Paris, 1999, p.468. Bel Hadj Hamouda (A) , jusqu’où peut ont aller dans l’anthropomorphisme de la personne 
morale en droit pénal, Revue Tunisienne de Droit 1995, P16. 

الم   ولى أندالشنص  1955قانون العقوبات البحريني الصادر سنة من  19الماد   أعلى سبي  المثا  كانف  3
ها وادانتها ومعاقبتها إما بمفرد ا مراوا  أحكام  ذا القانون أو أي قانون تور يجو  مقاضا  الهيئات ومحاكمت

  أو باالشتراك م  أي شخص تور كما لو كانأ شخصا طبيعيا ون أي جرم شكون العقوبة بشاند  ي الغرامة.
وألدرال  ذه الماد  كلمة ال يئةال ششم  الشركات أو أية جمعية أورى يكون لها حسا القانون كيان منفص  

 بي، المسؤولية الجزائية لألشخا، االوتبارية، مجلبة إدار  ق بايا   ب إدوارد دالي الذ .الون كيان أو ائها
صادر بموجا المرسوم حالي القانون العقوبات البحريني الإال أن   .4،السنة الثانية، العدد  1958الحكومة سنة 
لو من نص ألغى  ذه الماد  ولم يقر مثيلة لها إذ أند يخ 2005م  شعديالشد  لعام  1976  لسنة 15بقانون رقم ب 

 يقر المسؤولية الجزائية للذات المعنوية.
 .  45– 44، شرح قانون العقوبات،مرج  سابق، ،  ت ح عبد اهلل الشاذل   4
أند الال يوجد أي مبدأ  ذو  1982ع  7ع  30  م  أن المجلس الدستوري الفرنسي اوتبر في قراره المؤر  في 5

 لذوات المعنوية. قيمة دستورية يعارل شسليط وطية بدرامة  ولى ا
  Décis. N˚. 82 – 143. J. O. 31 – 7 – 1982بمنشور في 

مبن   5إلبى أن الال الفصب     1991ع   10ع  2كما أن محكمة العد  األوروبيبة أشبارت فبي قرار با الصبادر فبي        
 ع يجبران أي دولة و و ولى أن 85ع  3820من الالئحة رقم  1فقر   17وال الفص   CEEالمعا د  األوروبية 

شدو  المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية في قانونها الوطني المما يعني أن المحكمة األوربية ال شعارل في 
  للجنة الو ارية R  88ب 18من التوبية رقم ب 3إقرار المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية. كما أن الفص  

ن المؤسسات مسؤولة يتعين العم  واببة  للدو  األو اص في االشحاد األوروبي قد نص ولى أند اللكي شكو
ولى: أ ع شطبيق المسؤولية والجزاصات الجنائية ولى المؤسسات وندما يفرل ذل  طبيعة الجريمة ووطور  

 ال. …وطا المؤسسة واانار بالنسبة للمجتم  وضرور  الوقاية من جرائم أورى
R. Mer Le, et.A. Vituانظر:  , op. Cit. n˚, 598  
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امكانيبة مسباصلة   الجزائيبة الجديبد    من المجلبة   2ع   121أقر الفص   الن حلة األولىففي 
قبر  يكبان  الذات المعنوية جزائيا في الحاالت التي نص وليها القانون أو التراشيا، فهبذا الفصب    

في اسناد المسؤولية الجزائية للذات المعنوية فلكي يق  اوتماد  بذه المسبؤولية    مبدأ الترصيص

يجا االستناد إلى نص يقر ا 
 1ب

. 

 9/3/2004المبؤر  فبي    204/2004 القبانون وبدد  و بموجبا   م حلةة نانيةة  لكن وفبي  
ببدأ التخصبيص   و شخلبى القبانون الفرنسبي ومبا يعبرف بم      كنبةدأ عةال  إقبرار شلب  المسبؤولية    ق  و

في المسؤولية الجزائية للذات المعنوية
 2ب

  . 

أمببا التشبببريعات العربيبببة  
 3ب

، فلقبببد اوتلفبببأ مواقفهببا بصبببدد موضبببو  مسببباصلة البببذوات     
 المعنوية جزائيا  وانقسمأ إلى قسمين:

ضمن نصوبد أحكام وامة فبي شبان مسباصلة البذات المعنويبة وببين شبرور شلب           األوة:

المشببببر  السببببوري المسبببباصلة بمببببن ذلبببب  مببببثال    
 4ب

واللبنبببباني 
 5ب

و االردنببببي 
 6ب

والقطببببري  
 7ب

 

االماراشيو
 8ب

. 

: سبكأ وبن وضب  أحكبام وامبة فبي  بذا الصبدد، وإن وجبدت نصبو، متفرقببة           والثةان  
، و التونسببي والمصببري   قببانونشقببرر المسببؤولية الجزائيببة للببذات المعنويببة بومببن ذلبب  مببثال  ال      

  .السعودي و الكويتي و العماني و البحريني
أسبق مبن المشبر  الفرنسبي،     واكان و اللبناني و االردني و االماراشيفالمشر  السوري 

نصبا  وامببا ، ال   واوأكثبر منبد جبرأ  فبي قبببو  المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويببة، حيب  وضبع          
لتنظيم  ذه المسؤولية فقط، ب  إلقرار با بصبفة وامبة، أي دون اللجبوص إلبى المببدأ التخصبيصال        

التي جاص فيهبا: الإن الهيئبات االوتباريبة مسبؤولة جزائيبا       سوري ق.   2ع    209د  وذل  في الما
وببن أومببا  مببديريها وأو بباص إدارشهببا وممثليهببا وومالهببا ونببدما يبباشون  ببذه األومببا  باسببم            

الهيئات المذكور  أو باحدى وسائلهاال
 9ب

للبنباني  ق    2ع   208المباد    و مباووذ حرفيبا وبن    . و

                                                                 
Desportes, et legunechec, op.citب1 ., n°37.. 
Article 121-2:(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 artب2 . 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000) (Loi nº 2004-
204 du 9 mars 2004 art . 54 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005)  Les personnes 
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, 
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.  
   Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions 
commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.  
   La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices 
des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. 

: قواوبد المسبؤولية الجنائيبة فبي التشبريعات      صةا و الن صةشاو     انظر في اسبتعرال شلب  التشبريعات:    3
 وما بعد ا.  53. ، 1972العربية، 

 ق.   2ع  209  الماد  4
  ق   2ع  208 الماد   5
 ق  . 74الماد    6
 ق  . 37الماد    7
 ق  . 65الماد    8
أن المشر  األردني أوذ بالمسؤولية الجزائية المباشر  للذات المعنوية في نطاق الجرائم  ناك من يعتبر    و9

ي  عبد ال حنا نااالقتصادية وذل  في كافة التشريعات االقتصادية وولى اوتالف درجاشها. انظر في ذل : 
. و و رأي شعو ه الدقة 407: مرج  سابق.،أن ر مقند صدب  النساعداو  . 153، مرج  سابق. ،صالح
دير أي  يئبة  اذا ارشكا م -المعد  لقانون الجرائم االقتصادية :الأ 1/6/2004  من قانون 5نص الماد  ببدلي  

مديريها بما في ذل  رئيس المجلس او الهيئة او اي من او اص مجلس ادارشها او  يئة  معنوية او موظف فيها
  مبن  بذا القبانون ، اي جريمبة والفبا      2او اي من العاملين في الهيئات الوارد  فبي الفقبر  بب  مبن المباد  ب    

الحكامد وشبين ان  ذا الجرم قد ارشكا قصدا فيعاقا بمقت ى العقوبات المنصو، وليها في قانون العقوبات 
ارشكا أي من المذكورين في الفقر  بأ  من  ذه الماد  ذل  الجرم نتيجبة وطبا جسبيم    اذا  -و ذا القانون. /ب

التي ستبقى بطبيعة فال إشار  لمسؤولية الهيئة المعنوية نفسها،  .الفيعاقا  بعقوبة الحبس لمد  ال شتجاو  سنتين
 .إن شوفرت شرور شطبيقد النص العام في قانون العقوبات الحا  واضعة الحكام
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أردنيق    2ع  74الماد  و مثلد 
 1ب

. 
اد يكفبببي أن شتبببوافر شبببرور مسبببؤولية البببذات المعنويبببة حتبببى شبببتم     وفبموجبببا  بببذه المببب 

 مؤاوذشها دون الحاجة إلى نص وا، بك  جريمة.
ا حتببى اان نصببا  وامببا  يبببنظم بأو    ووإن لببم ي ببع  و السببعودي   التونسببي وأمببا المشببر  المصببري    

المسبؤولية فببي وبدد مببن النصبو، وابببة شلبب         ببذه ويقبر  مسببؤولية البذوات المعنويببة جزائيبا فببانهم  قبلب     

المتعلقبببة بالميبببدان االقتصبببادي  
 2ب

. باوتببببار أن الجبببرائم االقتصبببادية مجبببا  وصبببيا لتطبيبببق مسبببؤولية      

جزائيا  الذوات المعنوية
 3ب

.   

ائيبة للبذوات المعنويبة فبي حباالت وديبد  شتجباو         زالمشر  التونسي أقر المسبؤولية الج ف
لسبنة   37و المبنق، بالقبانون وبدد    المتعلبق بجبرائم الشبيكات    د   ب جديب  م ت 412الفصب    : امنه

مببن قببانون الوكالببة الوطنيببة لحمايببة       11و  8الفصببلين  و ،2007جببوان   4مببؤر  فببي   2007
مببن 126،  136، 135، 99الفصبو   و ،1992حسببما وقب  شنقيحب  سبنة      1988لسبنة   المحبيط 

مبن قبانون    45الفصب   و ق بالنفايبات، مبن القبانون المتعلمب    48، 47،  46الفصبو   و مجلمة المياه،
 بجديبد  مبن القببانون المتعلمبق باوباد  شنظببيم السبوق الماليببة       82الفصبب  و،  المنافسبة واألسبعار،  

قببانون السبببج   مببن   70و69وب جديببد      68و 2 الفصببو  و 2005أكتببوبر   18المببنق، بقببانون  
بقبانون وبدد    لمبنق، مجلبة التبامين ا  مبن   88و الفص  2005أكتوبر 18التجاري و المنق، بقانون 

امين التي شنفذ اشفاق ابرم فيمبا بينهبا دون   توالذي نصم ولى معاقبة مؤسسات ال 2002لسنة  37
بخطيبة مبن ألبف دينبار إلبى ومسبة تالف دينبار          التبامين  مبن مجلبة   92احترام مقت يات الفصب   

 باضببافةتعلبق  الم 2005 اوت 15 مبن نفبس المجلبة و الم باف بموجبا قبانون        115و الفصب   
مبؤر  فبي    2005لسبنة   17من القبانون وبدد    39مجلة التامين ، كما نصم الفص  باب وامس ل

                                                                 
وبار  الشخص ششم  الشخص أن  1991سنة العقوبات لمن قانون  3أقرت الماد  فقد  التشري  السوداني أما   1

الطبيعي وك  شركة أو جمعية أو مجمووة من األشخا،، سواص كانأ لها شخصية اوتبارية أم لم شكنال.وفي 
 .45– 44، ، مرج  سابق،  ت ح عبد اهلل الشاذل من ق.  وراقي، راج   80ذات االشجاه الماد  

  م  أن وشجدر اإلشار   نا إلى أن كال  من المشروين المصري والتونسي، كانا قد حاوال إقبرار مسبؤولية   2
الذوات المعنوية جنائيا ، بموجا نص وام، إال أن شل  المحاوالت شجسدت في مشاري  قوانين لم شبر النبور،   

ما جاص في  ذه المشاري  بلا قانونهما الجنائي لكن كال المشروين لم يحاوال بعد ذل  وال حتى مجرد إدوا  
 ولو بتنقي، جزئي. 

، ولكند أ م  فيما بعد، وكان 1982و 1981شم إوداد مشرو  مجلة جنائية جديد  أنجز ما بين وامي  ففي شونس
مند بالمسؤولية الجنائية للذوات المعنوية، براحة، ويبين شروطها  53و 52 ذا المشرو  يقر في الفصلين 

مبا يلبي: الشطببق     52لعقوبات الممكن شسليطها، والذوات المعنوية المساصلة جنائيا ، حيب  جباص فبي الفصب      وا
فينص  53العقوبات والتدابير الوقائية المقرر  في  ذا القانون ولى الذوات الشخصية والمعنويةال. أما الفص  

مالية مسؤولة جزائيا  ون الجرائم التي ولى الشكون الذوات المعنوية ذات الصبغة التجارية أو الصناوية أو ال
شرشكبها أجهزشها باسمها إال أند ال يحكم وليها إال بالخطية ونشر الحكم والمصادر  والتدابير الوقائية العينية 

وإذا كان العقاب األبلي للجريمة دير الخطية فاند يعول بخطية ال شتجاو  وشرين  36الوارد  في الفص  
ت وومسة تالف دينار في الجن، بدون أن يمن  ذل  من شتب  األشبخا، المباديين ونبد    ألف دينار في الجنايا

 االقت اصال.
البذي   1961فيمكن اإلشار  إلى مشرووين: األو   بو مشبرو  قبانون العقوببات الموحبد لسبنة        أما في مصر 

ومديريها ووكالئها، مند ولى ما يلي: الاألشخا، المعنوية مسؤولة جنائيا  ون أوما  ممثليها  75نصأ الماد  
وندما ياشون  ذه األوما  لحسابها أو باسمها، لكن ال يجو  الحكبم وليهبا إال بالغرامبة والمصبادر  والتبدابير      
االحترا ية المقرر  لها قانونا ، وإذا كان القانون يقرر للجريمة وقوبة أبلية دير الغرامة أبدلأ بها الغرامة 

ا في  ذا القانون أو في قوانين وابة، وال يمن  ذل = =من معاقبة من طبقا  لألحكام المنصو، وليها بشانه
ارشكا الجريمة باسم الشخص المعنوي أو لحسابد بالعقوبات المقرر  للجريمةال. والمشرو  الثاني كان أضيق 
نطاقا  من األو . حي  حصر مسؤولية الذات المعنوية في الت بامن فبي العقوببات الماليبة المحكبوم بهبا فبي        

اليكبون الشبخص االوتبباري مسبؤوال       1967من مشبرو  سبنة    154جرائم االقتصادية، حي  جاص في الماد  ال
بالت امن ون العقوبات المالية التي يحكم بها ولى مديره أو أو اص إدارشبد أو ممثلبد أو وكيلبد، إذا ارشكبا     

 أحد م جريمة اقتصادية لحساب الشخص االوتباريال.
الفردية، لتكريس مسؤولية الذوات المعنوية جنائيا  بموجا نص وام، نجد كذل  وإلى جانا  ذه المحاوالت  

مند ولى أنبد الال   115الذي شنص الماد  مشرو  القانون الجنائي العربي الموحد، محاولة جماوية شتمث  في 
 يمكن أن يحكم ولى الشخص المعنوي، الذي يالحق في شخص مسيره، إال بالغرامات والعقوبات اإلضافية

ع نشبر الحكبم. ويجبو  أن يحكبم وليبد بالتبدابير الوقائيبة          3ع ح  الشخص المعنوي.  2ع المصادر .  1التالية: 
 العينيةال. 

 . 17: المبادئ العامة للجرائم االقتصادية، مرج  سابق. ، عبد الباب   3
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المتعلمق بعال بالمعادن النفيسبةال ولبى أنمبد :ال ويعاقبا الشبخص المعنبوي بخطيبة         2005مارس  1
والعديبد مبن  بذه الحباالت كبان اإلقبرار فيهبا         شساوي ضعف أقصى الخطية المالية المستوجبة ال

ا بريحا  ومباشر
 1ب

.   

المببؤر  فبببي   7221بموجببا قرار ببا وبببدد    كمببا أن محكمببة التعقيبببا التونسببية اقبببرت    

16/12/2004 
 2ب

مبةةةدأ مايلي:الوحيببب  ركبببزت محكمبببة الحكبببم المطعبببون فيبببد أساسبببا ولبببى      
شرصةية العق  ةةة وعةدل تةة      ة  بفةةية القةاة  نةةا يقة ة  ون إنةةناة العق  ةا    شةةراا          

د عةةا الشعةة  النةةا   الناةة ل ولعةةدل إم انيةةة نسةةبة     يةةدي ون الةة ا  النعو يةةة لبعةةدهم كةة  البعةة   

اإلهنةاة وبلةة االحتيةاط للةم وا ترلصةي مةا كة  هة ا أن وابعةة عةدل االحتيةاط و اإلهنةاة  نةةا             
أ ى إلةى ج ينةة القتة  غية  العنةد لةم يقة  إنباتلةةا  ة  حةع النةتلم لعةدل ت ليةا اإلشة ا  علةةى               

حةع لتةاري  ال ابعةة كنةا ا ةةتبعد      الند سةة التة  تتبعلةا مقطةة ت  ية  ال بة   إال  تةاري  ال       

مداخةة ا الةةة ا  النعو يةةةة واعتبةة   أن النداخةةة ا الاناةيةةةة ال ين ةةا أن تطةةةاة إال الشةةةرص       
النا   النتنت   ال ع  واإلرا ا والة   تعنةد إتيةان مةا نلةى عوةا القةان ن أو تة ا مةا أوجةب           

 ابةدا ل يةان مسةتق     القان ن  علا و ا توتاي عدل إم انية نسبة الرط  الاناة  ل ا  معو ية 
و ل ج   حقيق  كشقدها لإلرا ا الشاعلة  اعتبارهةا ذا  ا ت اضةية ال ت تسةب وج  هةا إال مةا      

خةةاة اال ةةتوباط التشةة يع . وحيةةد خا ةةا لنةةا انتلةةي إليةةا مق نةةة الق ةةم النوتقةةد  ةةإن مبةةدأ         

شرصةةية النداخةة ا اتسةةعي حلقاتةةا و تطةة ر  صةة ر   فةةم أشراصةةا  عيةةديا كةة  البعةةد عةةا       
  النةةا   الناةة ل  ناةة   نسةةبة اإلهنةاة و بلةةة االحتيةةاط و ر طلنةةا  الوتياةةة اإلج اميةةة      الشعة 

عبة  الصةةلة السةةببية كنةا تغا لةةي مق نةةة الق ةم النطعةة ن  يةةا عةا أن وراء الةة ا  النعو يةةة         

أشةةراا طبيعيةة ن يعنلةة ن    ةةةاةللا و تقةةي أ ةةنلا و أصةةةبقي الةة ا  النعو يةةة و ةةةيلة         
أن ي ةةة ن للةةا أ  نشةةةاط وابعةةة  و بةةان ن  إال مةةةا خةةةاة     نشةةاطلم إلةةةى  رجةةةة أنةةا ال ين ةةةا    

إرا تلةةم. وحيةةد يتفةةح ل ةة  هةة   االعتبةةارا  أن م بةةج مق نةةة الق ةةم النوتقةةد  ا ةةتبعا ها        

مداخ ا ال ا  النعو ية    شرص منثللا القان ن 
(3)

هة  م بةج  ةطق  لةم يوشة  إلةى عنةع         

الالتط را  التش يعية    ه ا الصد 
 4ب

. 

                                                                 
ة القبوانين االقتصبادية     أنظر بالنسببة لعبدد و شباريي القبوانين المبذكور  وشنقيحاشهبا الملحبق المتعلبق بقائمب         1

 التونسية.
وما بعد ا. وفي نشرية محكمة التعقيا القسم الجزائي  281، ،. 2005  منشور في م. ق. ت. ودد فيفري 2

 وما بعد ا. 269. ،.2004لسنة 
  شجدر اإلشار  إلى أن  ذه العبار  ستتكرر في ادلا إن لبم نقب  جميب  القبرارات التبي شكبرس المسبؤولية        3

 ذاتو السبا في ذل   و إجرائي بحأ، فالمشر  لم ينظم إجراصات شتب  ومحاكمة ال ة المعنوي ذاتللالجزائية 
في المحاكمة الجزائية استحالة مطلقة، وأن يترك دون شمثي  سيعد  النفسه ةالمعنوي ذات، وشمثي  الةالمعنوي

ا، المعنويبة أمبام المحباكم      ما لحقوق الدفا ، لهذا اسبتقر فقبد ق باص محكمبة التعقيبا أن الإحالبة األشبخ       
، م.ق.ت، 1971جبوان   23، مبؤر  فبي   6555الزجرية شكون في شخص وكليهاال بقبرار شعقيببي جنبائي وبدد     

 .فاألمر ال والقة لها بتحمي  المسؤولية الجزائية للمسير وإنما مجرد ح ور بصفتد 49، ، 1972جويلية 
 ةالمعنويبب ذاتإجببراصات شتببب  ومحاكمببة البب   . بصببفة وامببة راجب  حببو   ةالمعنويبب ذاتممبثال للمببتهم و ببو البب  

 ومابعد ا.وأنظر كذل : 102، مذكر  سبق ذكر ا.،مطي  كوعانواإلشكاليات التي يثير ا  ذا الموضو : 
Dauvergne)B( .et Herzig)J.B( ; Problèmes de procédure concernant La responsabilité pénale des personnes 
morales , R.S.C. 1962 , p.799.  
Bufflan-Lanore)Y( ; La procédure applicable aux infractions commises par les personnes morales , Revue des 
Sociétés, 1993.p.315. 

  و في  ذا الصدد يمكن اإلشار  إلى ما شمسب  ببد الوكيب  العبام لبدى محكمبة االسبتئناف بتبونس فبي ذات          4
إن االعتبارا  العنلية ال تسنح للند سا  االبتصا ية والصواعية ند مايلي:الالق ية إذ جاص في مستندات طع

أن ترالج الق انيا وتعة ض أرواح األشةراا ومصةالقلم للرطة   ون أن تنة   ة   أذى  قاةة عةدل         
خف علا للنسدولية الاناةية لشقدها ال يان الطبيع  والقاة أن وراء الند سة االبتصةا ية أشةراا   

 نلا و   اةللا ولي  ما النصةلقة العامةة  ة  شة ء أن يبقةى هةدالء  نوة ى عةا         طبيعي ن يعنل ن  ا
النسدولية الاناةية لتست هم   ا  معو ية هم ما  عثلا إلى ال ج   وه  و يلة نشاطلم وما نم  اش ء 
يق ة  ون حص ة الرط    ا طة أشراا يعنل ن  ا م الند سة و    اةللا و لي  ما النوطق     

 نق لة أن الند سة  ابدا لل ع  و النع  ة ض ورا أنا طالنا أن الق انيا اعت  ي للةا  ش ء التنسك 
 ال يان القان ن  و النقدرا على االلتنال وعلى تقن  التتبعا   ا يصح حيوم  حص  ه   الن اصشا     
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صبري فبان اإلقببرار الصبري، والمباشبر لببم يبتم إال بموجبا القببانون        أمبا فبي التشببري  الم  
  إلى قانون قم  الغ  والتبدليس لسبنة   1مكررا  ب 6الذي أضاف الماد   1994لسنة  281رقم 

، حي  احتوت  ذه المباد  ولبى جملبة مبن القواوبد التبي شبنظم مسبؤولية البذات المعنويبة           1941
 ائيا .زج

مبن قبانون العقوببات وبد  نصببو،      74  وببن المباد   االردنبي نجبد وبالو    فبي التشبري   و 
قببانون  مببن    279المبباد  ب و 1966قببانون التجببار  لسببنة     277 و 276 شينالمبباد أوببرى منهببا  

 المتعلقبببة 2003لسبببنة  17وشعديالشببد لغايبببة القبببانون رقببم     1997  لسبببنة 22الشببركات رقبببم ب 
والمسبا مة الخابببة اذا  عقوببة الشبركات المسبا مة والتوببية باالسبهم والمحبدود  المسبؤولية        ب

قبببانون ال بببمان  فقبببر  ب و ) مبببن   :71المبباد  ب الشبببركات و ارشكبببأ مخالفبببة الحكبببام قبببانون  
والمعبد  لسبنة    1996  لسبنة   8قبانون العمب  رقبم ب    مبن   12الماد  و  2001االجتماوي لسنة 

2002 

ق   شوجببد اي ببا حبباالت أوببرى مثبب     37وفببي التشببري  القطببري اي ببا اضببافة للمبباد     
:إذا ارشكبأ الجرائم المنصبو،   28/2002قانون مكافحة دس  األموا  بمن  14رقم  الماد 

  مبن  ببذا القبانون بواسبطة شببخص اوتبباري، ودون المسبباس      4 ، ب3 ، ب2وليهبا فبي المببواد ب  
بمسببئولية الشببخص الطبيعببي، يعاقببا الشببخص االوتببباري بغرامببة ال شقبب  وببن قيمببة الوسببائط       

ة، ويجببو  الحكبم بالغباص روصببة الشبخص االوتببباري أو     والعائبدات والمتحصبالت مببن الجريمب   
 وقف نشاطها لمد  ال شجاو  سنة.

و في االنظمة السعودية و ردم ودم وجود قانون وقوبات إال أن  نباك وبد  مبواد أقبرت     
 المسؤولية الجزائية للذات المعنوية منها: 

تباريي  ب 11لكبي رقبم  الماد  الراِبعبة مبن ِنظبام الوكباالت الِتجاريبة الصبادر بالمرسبوم الم       
 بع :كطب  مبن يطخببالف    19/7/1400وشباريي   124قرار رقببم ها ببال شعبديل كمبا شبم    بع  20/2/1382

أحكبام  ببذا الِنظبام والئحتطببد التنفيذيبة يطعاقببا بغرامبة ال شقبب  وبن ومسببة تالف ريبا  وال شتجبباو           
ضبرر   ومسين ألف ريا  م  نشر العقوبة ولى نفقة المطخباِلف وذلب  دون إوبال  بحبق مبن لحقبد      

مبن المطخالفببة فببي المططالببة بالتعويض.فببان كانببأ المطخالفببة منسبوبة ألجنبببي أو لشببِركة سببعودية        
فيهببا شببري  أو أكثببر ديببر سببعودية أببببحأ العقوبببة باإلضببافة إلببى الغرامببة شصببفية األومببا          
ة إداريبا  مب  جبوا  الحرمبان مبن مطمارسبة الِتجببار  دائمبا  أو لمطبد  مطعنيبة، ويجبو  لبو ير الداوليبب            
األمر بترحي  األجنبي من الِبالد في ضوص العقوببة المحكبوم ِبهبا، وولبى و ار  الِتجبار  إبالدبد       

 .الون األجنبي أو الشري  الغير سعودية

مببن ِنظبببام األوراق الِتجاريببة الصببادر بالمرسبببوم      المبباد  التاسببعة وشببر  بعبببد المائببة    و 
 155قرار رقببم شعببديلها ببال وقب    ببع  كمبا  11/10/1383  وشباريي  37رقببم ب سبعودي الالملكبي  
مب  مطراوبا  مبا شق بي ببد األنِظمبة األطوبرى، يطعاقبا بغرامبة ال شزيبد           :   بع 27/8/1409وشاريي 

ولبى مائبة ألبف ريبا  كطبب  مسبحوب وليبد رفبض بسبوص نيببة وفباص شبي  مسبحوب سبحبا  بببحيحا               
حق للسباِحا  ولبد مطقاِبب  وفباص ولبم شطقبدم بشباند أيبة مطعارضبة مب  وبدم اإلوبال  ببالتعويض المطسبت             

ويطعاقبا بهبذه العقوببة كطب  مسبحوب وليبد ببرح وبن          ومما أبابد من ضرر بسبا وبدم الوفباص.  
 ولم بوجود مطقاِب  وفاص  و أق  مما لديد فعال .

                                                                                                                                                                     
را ا والنع  ة النيدان الندن   ون الاناة ... وال يان القان ن  لل ا  النعو ية ال يتعارض م  ت    اإل

 .272و 271، سبق ذكره، ،.7221... ال.القرار التعقيبي ودد لديلا



 162 

 بع 1385الماد  الحادية والثالنون بعد المائتين من ِنظعام الشعِركات السعودي و 
 1ب

كمبا   
 ع :الإذا شعذرت إقامبة البدووى ولبى    30/7/1412 وشاريي 90وق  شعديلها بموجا القرار رقم 

من ارشكا إحدى المطخالفات المنصو، وليها في المادشين الساِبقتين ورفعبأ الِجهبة المطختصبة    
الدووى ولى الشِركة جا  الحطكم وليها بالغرامبة المطقبرر  للمطخالفبة. وفبي حالبة العبود شط باوف        

 نال.العقوبة المنصو، وليها في المادشين الساِبقتي
قبانون العالمبات واالسببرار التجاريبة والمنافسبة ديببر المشبرووة العمبباني       كمبا جباص فببي   

يحظبر ولبى األشبخا، الطبيعيبين واالوتبباريين القيببام       ال :33مباد  ب مبايلي: ال  38/2000رقبم  
 : 34مببباد  ب...ال.  و البايببة أومبببا  شنافسبببية شخببالف الممارسبببة الشبببريفة للصببناوة أو التجبببار ،     

ا، الطبيعيبين واالوتبباريين إفشباص األسبرار التجاريبة التبي شكبون بحبو شهم         يحظر ولى األشبخ 
 :يعاقببا بببالحبس مببد  ال  35مبباد  ب...ال. و البطريقبة شتعببارل مبب  الممارسببة الشببريفة للتجبار ،    

كب  مببن   -1شزيبد وبن سبنتين وبغرامبة ال شجباو  ألفبي ريبا  ومباني أو باحبدى  باشين العقبوبتين:           
للقبانون، أو قلبد ا بطريقببة شبدوو البى ش بلي  الجمهبور وكب  مببن           ور والمبة شبم شسبجيلها طبقبا     

كب  مبن ببا  أو وبرل للبيب  أو للتبداو  أو        -2استعم  و و سي  النية والمة مبزور  أو مقلبد .  
حببا  بقصببد البيبب  منتجببات وليهببا والمببة مببزور  أو مقلببد  أو موضببووة بغيببر حببق مبب  ولمببد           

أو مشبابهة لعالمبة معروفبة مسبجلة أو ديبر       ك  من اسبتخدام بسبوص نيبة والمبة مطابقبة      -3بذل .
مسجلة بدرجة شدوو الى اللبس، ويشترر في حالبة العالمبة المعروفبة ديبر المسبجلة أن شتطبابق       

كب  مبن وببالف و بو سبي  النيبة األحكبام الخاببة بالبيانببات          -4أو شتشبابد الب بائ  أو الخبدمات.   
سبة ديبر المشبرووة وحمايبة األسبرار      ك  من والف ومدا  األحكام المتعلقبة بالمناف  -5 التجارية.
 .الالتجارية

اليسبا  الشبخص    :2002من  قانون المعامالت اإللكترونيبة البحبرين لسبنة     25الماد  و 
االوتببباري جنائيببا ويعاقببا بالغرامببة التببي ال شجبباو  مببائتي ألببف دينببار ، إذا ارشكبببأ أي مببن           

استعما  إحبدى وسبائلد ، وكبان    الجرائم  المنصو، وليها في  ذا القانون باسمد أو لحسابد أوب
ذل  نتيجة شصرف أو إ مبا  جسبيم أو موافقبة أو شسبتر مبن أي و بو مجلبس إدار  أو مبدير أو         

 أو ممن يتصرف بهذه الصفةال .   -في ذل  الشخص االوتباري  -أي مسئو  تور 

 ذه النصو، أقرت مسؤولية الذات المعنويبة فبي حبالتين إمبا مباشبر  أو بصبفة        فادلا
 :ر دير مباش

: حيبب  أشببارت الببى مسببؤولية الببذات المعنويببة جزائيببا الببى جانببا مسببؤولية       مباشةة ا عبب
الشخص الطبيعي ووضعأ بعض األحكام الخابة بهذه المسؤولية. و ذا اإلقرار المباشبر إمبا   

 أن يكون واما ، أو وابا  بالت امن وال مان ألداص العقوبات العامة المالية فقط.

ن لم ششر النصبو، البى البذات المعنويبة مباشبر  فهبي قبد        حي  وإ غي  مباش اع بصفة 
استعملأ وبار  شنطبق ولى الذات الطبيعيبة أو المعنويبة ببراحة اوتمبادا إمبا ولبى التعريفبات        

                                                                 
 ع ما يلي:الولم يكن بدا  وند وض  الِنظام من االوِتمباد  1385  وقد جاص في شقديم ِنظعام الشعِركات السعودي 1

ين األفبراد مجبرى   أساسا  فيد ولى ما أستقر في العم  من القواِود التي أنبتأ التجِربة ببالحيِتها وجبرت بب   
العطرف، م  األوذ بالصال، من أحكام أنِظمة الدو  األطورى شحقيقا  للتقارطب الذي شفِرضد الِصفة الدولية للِتجار  
التي دوأ وال شزا  شدوو إلى شوحيد األنِظمة الِتجارية كوسيلة من وسائ  شحقيق الرواص للجمي  وذلب  بعبد   

ألحكبام وشلب  القواِوبد مب  الشبر  الحنيبف، ودون المسباس بالصبور         استبعاد ما يطمكن أن يتعارل من  بذه ا 
  التاسعة 230و 229المطختِلفة للشِركات التي جرى المسِلمون في الماضي ولى إنشائها ، كما نص في الماد  ب

والعشرون بعد المائتين والثالنون بعد المائتين الخابتين بالعقوبات، ولى ودم اإلوال  بمبا شقت بيد أحكبام    
شريعة، فاكد بذل  حق األفراد في شاسيس الشِركات التي شعارف وليها الناس فبي الماضبي إن  طبم شباصوا،     ال

وأكد ودم جوا  شطبيق شيص من الجزاصات وليهم في مث   ذه الحاالت وأقر بان أحكام الشر  الحنيف أب  
 .الال يجو  الخرو) وليد
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التببي كبببان يعطيهبببا المشبببرم  فببي بدايبببة القبببانون أو ولبببى مبببا جبباص فبببي قبببوانين أوبببرى شتعلبببق         

بالموضو  ذاشد
 1ب

. 

بببريحا لبم يكببن مصبحوبا ببباقرار نظبام وببا،       مأ كببان ضبمنيا  سبواص  بذا االقببرار   لكبن 
متكام  لمساصلة الذات المعنوية حي  ال نجد أحكامبا واببة بالبذات المعنويبة اال نبادرا وبشبك        

شببام  لمسبباصلة الببذات المعنويببة ووابببة ديبباب قواوببد      النظببام  ال مثبب   ببذا وديبباب  ،ديببر شببام 
العربية التي أقبرت  بذه المسبؤولية    إجرائية لمؤاوذ  الذات المعنوية نجده كذل  في التشريعات 

 بموجا نص وام.

وبما أن االشجاه التشبريعي الحبدي  ببدأ يميب  نحبو االوتبراف بمسبؤولية البذات المعنويبة          

جزائيا فان إفراد فقر  واببة لدراسبة النقباش الفقهبي لبم يعبد أمبرا ذا جبدوى        
 2ب

. ولهبذا سبنكتفي   
لبذات المعنويببة بالمبحب  الثباني  وذلب  بعببد       نبا بدراسبة النظبام القببانوني للمسبؤولية الجزائيبة ل     

 دراسة اسناد المسؤولية الجزائية الى الذات المعنوية بالمبح  األو  .

 املبحث األول 

 الذات املعنوية إىلإسناد املسؤولية اجلزائية 

المسبؤولية الببى البذات المعنويببة فبي القببانون الجزائبي االقتصببادي        إسببنادإن البحب  فبي   
د البذوات المعنويببة الخاضببعة للمسباصلة الجزائيببة بفقبر  أولببى  وفببي أي      يكبون مببن وبال  شحديبب   

 ة الثمرحلة يمكن أن شكون مسؤولة  بفقر  نانية  نم ون أي جريمة يمكن أن شسا   بفقر  نا

 الفقر  األولى: الذوات المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية

شنقسبم البذوات المعنويبة البى وامبة وأوببرى واببة      
 3ب

ة  بي التبي شخ ب  مبببدئيا    ، فالعامب 

                                                                 
فقد الق اص التونسي، القرار الصادر ون محكمة التعقيبا    انظر : ما يتعلق بهذا االقرار دير المباشر في 1

والذي اوترف بالمسؤولية الجزائية للذوات المعنوية إذ اوتمبد ولبى دمبج فصبلين األو  يبنص ولبى شبمو         
المؤر   6555الجزائي ودد  يالقانون للذات المعنوية والثاني يعاقا ك  من والف  ذا القانون. القرار التعقيب

 .49، ،.1972م.ق.ت. جويلية  1971جوان  23في 
 .1992وفي الق اص الفرنسي قب  بدور مجلة 

Cass. Crim, 15 – 7 – 1943. B. C. n˚.86. et , cas. Crim. 11- 5 – 1938. D. P. 1938 – 18 
أشار إليهما إدوار دالي الذ بي، المسؤولية الجنائية لألشخا، االوتبارية، مجلة إدار  ق ايا الحكومة، السنة 

 .36. رقم 6. ،1958ثانية، العدد الراب  ال
  ولكن  ذا ال يعني إ ما   ذا النقاش وإنما سنتعرل لد كلمبا اقت بأ ال برور  ذلب ، فبان كانبأ أفكبار        2

الراف ين لم شعتمد من طرف المشرم  فانها قد أوذت بالحسبان إلى جانا تراص المؤيدين وند ضبط قواود  ذه 
 المسؤولية. 

من قانون  72و الماد   مدني 52مدني والمصري في الماد   54المشر  السوري في الماد   ك  من  لقد أشار 3
إلى الذوات المعنوية وودد ا   22/2004بالقطري القانون المدني من  53المعامالت المدنية االماراشي والماد  

الشبرور التبي يحبدد ا    ع الدولبة والمحافظبات والبلبديات ب      1 ولبى النحبو التبالي: الاألشبخا، االوتباريبة  بي:      
ع الهيئببات     2القبانون والمؤسسبات العامببة ودير با مببن المنشبرت التببي يمنحهبا القبانون شخصببية اوتباريبة.          

ع الشركات التجارية والمدنية.  4ع األوقاف.  3والطوائف المدنية التي شعترف لها الدولة بالشخصية االوتبارية. 
ع كب  مجمووبة مبن األشبخا، أو       6ام التبي سبتاشي فيمبا بعبد.     ع الجمعيات والمؤسسات المنشا  وفقا  لألحكب  5

األموا  شثبأ لها الشخصية االوتبارية بمقت ى نص في القانونال. ويالحظ أن المشروين لم يميزا بين الذوات 
 2001  لسبنة  19مرسبوم بقبانون رقبم ب   مبن ال   17مععبعاد  ب  أمبا ال  المعنوية العامة والذوات المعنويبة الخاببة.  

شثبأ الشخصية االوتبارية لك  مجمووة من األشخا، أو األموا  يعترف :اللقانون المدني البحرينيبابدار ا
 من القانون المدني الكويتي.. 18و  و نفس حكم الماد   .اللها القانون بهذه الشخصية
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وأمببا الخابببة فهببي التببي شخ بب  مبببدئيا للقببانون الخببا، وشؤسسببها ذوات طبيعيببة بأو        
 جزائيا  معنوية أورى  لغايات وابة شجارية أو مدنية، فاي  ذين الصنفين يمكن مساصلتد

الشببك  و المعيببار المعتمببد للتفرقبة بينهمببا  ببو    شنقسبم  ببذه الببذوات الببى مدنيبة، وشجاريببة     
مبدنيا اوتببرت الشبركة مدينبة وإذا كبان شجاريبا اوتببرت         نشبار الشبركة  طبيعة العم  فاذا كان و

ات المدنيبة  بي شلب  المتعلقبة بالعقبارات      شجارية ولع  أ م األوما  التي ششك  موضووا للشرك
 وبالمحابي  الزراوية وباألوما  الفنية أو األدبية ودير ا.

إال أن  ذا التقسيم محدود األ ميبة باوتببار أن البحب  يتعلبق بالبذوات المعنويبة الخاببة        
 ذات النشار االقتصادي بو ذه يمكن أن شكون شركات مدنيبة أو شجاريبة  التبي أقبر لهبا القبانون      

الشخصية القانونيبة فباذا لبم شوجبد مثب   بذه الشخصبية اسبتحالأ المسباصلة الجزائيبة          
 1ب

. باوتببار  

القانونيببة  ببي منببار المسببؤولية الجزائيببة للببذات سببواص أكانببأ معنويببة أم طبيعيببة       أن الشخصببية
، فالمنطق القبانوني السبليم يفبرل    توعدل الشرصية القان نية توعدل النسدولية الاناةية  قيد
 شقبب  معاقبببة ذات ليسببأ لهببا شخصببية قانونيببة، فمعاقبببة ذات بتلبب  الصببفة يبببدو ديببر ذي          أن ال

موضو ، فهذه الذات التبي شفتقبد البى الشخصبية القانونيبة ال حقبوق لهبا وال ذمبة ماليبة يمكبن أن           

شكببون محبب  شتببب  جزائببي   
 2ب

. لهببذا فببان اوتمبباد التقسببيم السببابق بببين شببركات مدنيببة وشببركات      

 ا الى الخالف حو  نبوت الشخصية القانونية لك  منهما.شجارية يرج  أساس

 ـ النسدولية الاناةية للش كا  الندنية  أوال

أن كبب  ذات معنويببة ال شمببارس أحببد األنشببطة الببوارد  فببي قببانون        مبببدئيا  يمكببن القببو   

التجار  بالمجلة التجارية   ي شركة مدنية
 3ب

 .  ما لم شتخذ شكال شجاريا

امكانية مسالة  بذه البذوات مبن أن النشبار االقتصبادي يتجباو        وشبر  أ مية شحديد مدى 
م. ت. شونسببية، يقصببي مببن الميببدان     2الميببدان التجبباري وولببى سبببي  المثببا  نجببد أن الفصبب       

التجبباري األومببا  الفالحيببة واالنتببا) الفكببري والمهببن الحببر  والحببرف والتببي شعببد حتمببا مببن         

األنشطة االقتصادية
 4ب

. 

 القانونية لمث   ذه الشركات ولكن    شثبأ الشخصية 

                                                                 
   انظر اشترار شوفر الشخصية القانونية.1

MERCADAL Barthélémy, la responsabilité pénale des personnes morales. Rapport introductiv. R.D.P.I 1966. 
P.544 - 561. 
Pradel (J), nouveau code, op. Cit, n˚52, Desportes, : وانظر كذلet  Legunehes, op.cit ., n°29. 

  بماد 1974. م  اإلشار  إلى أن المشر  السوداني سواص في القانون الجنائي لسنة 30  المرج  نفسد، رقم 2
منبد أن كلمبة الشبخصال ششبم       3ال يعتمد  ذا التوجبد حيب  أقبرت المباد       1991  أو القانون الجنائي لسنة 9

الشخص الطبيعي وك  شركة أو جمعية أو مجمووة من األشخا،، سواص أكانأ لها شخصية اوتبارية أم لم 
الذي كبان يتعبرل إلبى     1976ائية الفرنسية لسنة زشكنال. و و ما نجده أي ا  في المشرو  األو  للمجلة الج

ال tout groupmentأي ا  الذي أشار إلى الك  شجم   1978سنة  التجمعات التجارية والصناوية والمالية ومشرو 
ذا مفهوم واقعي أكثر اشساوا  من مفهوم الشخصية المعنوية لكن المشر  الفرنسي مند. و  38ل  في الفص  ذو

حتى يكون أكثر دقة، مما يعني أن ك  شجم  معدوم الشخصبية   ف   في النهاية مفهوم الشخصية المعنوية
 القانونية ال يمكن شتبعد. انظر: 

                                                          Pradel (J), nouveau code, op. Cit. n˚52. 
 .  التي شعتبر شجارية بالشك لشركات المغفلة   وذات المسؤولية المحدودا  م  استثناص الشركات المسا مةب3
فقر   6من قانون التجار  المصري يقصي األوما  الزراوية من الميدان التجاري. والماد   3  وكذل  الماد  4
 شجار  سوري ال ششير إلى األوما  الزراوية والمهن الحر . 6ق ت لبناني شستثني األوما  الحرفية. والماد   6
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  506ع مبدني  والمصبري بفبي المباد        474لقد أجاب المشروان السوري بفي المباد   
ع شعتببر الشبركة بمجبرد شكوينهبا شخصبا  اوتباريبا ، ولكبن ال يحبتج بهبذه الشخصبية ولبى               1باند ال

يبر إذا لببم شقببم   ع ومب  ذلبب  للغ      2الغيبر إال بعببد اسبتيفاص إجببراصات النشببر التبي يقرر ببا القبانون.       
الشببركة ببباجراصات النشببر المقببرر  أن يتمسبب  بشخصببيتهاال. و ببذا إقببرار واضبب، بالشخصببية          

القانونية للشركات المدنيةال
 1ب

. 

والمبباد  مبدني بحرينببي   455و المععببعاد  م أمباراشي   655المبباد  و  بو مببا أشبارت إليببد    
...شثبأ الشخصببية مببن ق م الكببويتي ولببى أنببد:ال   18فببي حببين شببنص المبباد     مبدني أردنببي  583

 االوتبارية لك  مجمووة من االشخا، او االموا  يعترف لها القانون بهذه الشخصيةال.

أما التشري  اللبنباني فانبد ال يعطبي الشبركة المدنيبة الشخصبية المعنويبة كمبا  بو مفهبوم           
 مدني لبناني. 856و 853من المادشين 

االبتدائيبة فبي شبونس أقبرت      المحكمبة كما سكأ المشر  التونسي ون  ذه المسالة، لكبن  

  8669فبي حكمهببا وببدد   
 2ب

أن الالشببركات المدنيببة ال شتمتبب  بالشخصببية المعنويببة والنصببو،     

القانونيبة البوارد  بالتشببري  التونسبي وابببة بالشبركات التجاريبةال. أي أنهببا رف بأ االوتببراف         
 بالشخصية القانونية للشركات المدنية.

ي ال يعطبي للشببركات المدنيببة الشخصببية القانونيببة    ولكننبا إذا سببلمنا بببان القببانون التونسبب   

فبان جميب  مبا أراده المشبرم  لتحقيبق األدبرال االقتصبادية يصبب، ببدون جبدوى          
 3ب

ولهبذا فبان    
الشخصبية القانونيبة للشبركات المدنيبة     بوجبود  ت بعد ذل  وفي ود  قرارات قرمحكمة التعقيا أ

وكبذل  القبرار وبدد     1977ع   12 ع  28المبؤر  فبي    40895ومن  ذه القرارات : القرار ودد 
 02/03/1977المبببؤر  فبببي   54742والقبببرار وبببدد   16/03/1983المبببؤر  فبببي   53736

المبؤر  فبي    54742والقبرار وبدد    16/03/1983المبؤر  فبي    53736وكبذل  القبرار وبدد    

02/03/1983.
 4ب

  

ولبى االوتبراف للشبركات المدنيبة      1891أما فقد الق اص الفرنسي فقد جبرى ومنبذ سبنة    

بالشخصية المعنوية
 5ب

  . 

للشةةة كا  الندنيةةة الشرصةةةية   جنيةة  القةةة انيا التةة  أبةة      التببالي يمكببن القبببو  أن   وب

. وبصببفة وامببة فببان أ ميببة الشببركات    ام انيةةة مسةةاءلتلا جناةيةةا    تقةةي البةةا  أمةةال القان نيةةة 
مبا  شتخبذ إ طبيبق  المدنية شبقى محدود  في الميدان االقتصادي باوتبار أن أدلا الشبركات فبي الت  

شببك  شبببركة محببدود  المسبببؤولية أو شبببك  شببركة مسبببا مة و بببي شببركات شجاريبببة بالشبببك ،        
ن مهمبببا كبببان  ان شجاريتببب اوالشخصبببية القانونيبببة لهمبببا نابتبببة بحكبببم القبببانون باوتبار مبببا شبببركت     

نشاطهما
 6ب

. 

                                                                 
 1983ع   2ع   7ق ائية جلسة  48لسنة  1219نقض المصرية بادر شحأ رقم   كما جاص في قرار لمحكمة ال1

جاص فيد الالشخصية المعنوية شثبأ لجمي  الشركات المدنية والتجارية ولى السواص أيا  كان الشك  الذي شتخذه 
. 905فيما ودا شركات المحابةال مذكور لدى مراد وبد الفتاح: موسووة قطا  األوما . مرج  سبابق. ،  

 سوري.  474م  أحكام الماد   ةمدني وراقي متفق 627اإلشار  إلى أن الماد  م  
 .404ع ، 1969، م.ق.ت 1967ع  7ع  15  بتاريي 2
، 1996: شعليق ولى قانون الشركات التجارية. دار الميزان للنشر، سوسة، الطبعة األولى، ت  يع  ا نص   3

،171. 
 .171  مذكور  في المرج  السابق، ،4
 .163، مرج  سابق، ، صالح إ  اهيم عل ظر:   ان5
وشعبد   .بشكلها او بموضو  نشباطها  ت شونسية ولى أند ال شكون الشركة شجارية اماش.م. 7  ينص الفص  6

المقارضبة باألسبهم والشبركات ذات المسبؤولية      شجاريبة مبن حيب  الشبك  ومهمبا كبان موضبووها، شبركات        
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 ـ  النسدولية الاناةية للش كا  التاارية نانيا

قسببم المشببر  التونسببي   
 1ب

ة أنببوا : شببركات األشببخا،    الشببركات التجاريببة إلببى نالنبب     
بالكتاب الثاني في المجلة  والشبركات ذات المسبؤولية المحبدود  بالكتباب الثالب  فبي المجلبة         
 وشركات األسهم بالكتاب الراب  من المجلة   و ي التي كان الفقد يسميها شركات األموا .
يبببة  ووالفبببا  للشبببركات المدنيبببة  نببباك إجمبببا  ششبببريعي حبببو  إسبببناد الشخصبببية القانون      

 للشركات التجارية براحة .   
ولبى أن ال شنشبا وبن كب  شبركة       ة يبنص تجاريبة التونسبي  الشبركات ال مجلة  من 4الفص  ف

معنويبة مسببتقلة وبن شخصببية كب  شببري  فيهببا وذلب  بدايببة مبن شبباريي شرسببيم          شجاريبة شخصببية 

التجاري، باستثناص شركة المحابة الشركة بالسج 
 2ب

ديبد  ولبى ان شغييبر شبك  الشبركة او التم     .
 ال  .ال يترشا ونهما انشاص شخصية معنوية جديد  في مدشها

لكببن  نبباك بعببض األحكببام الببوارد  فببي مجلببة الشببركات التجاريببة التونسببية والمتعلقببة         
 : شجم  المصال، االقتصادية و شجم  الشركات شستوجا التثبأ بشركة الشخص الواحد و

شركة الشخص الواحدفه  يمكن أن شكون 
 3ب

  مسؤولة جزائيا 

شبري   و الالشبركة   لتحباد الظبا ري ببين   قد شبدو  ذه المسؤولية مبدئيا  دير ذات جدوى ل
المسببؤولية الجزائيببة سببواص طبقببأ ولببى الشببركة أو ولببى       ممببا يسببم، بببالقو  إن  وحيببد فيهببا،  ال

 .ذات األنر هي ستؤديالشري  ف

ألن إقبرار   ةالمعنويب  ذاتلمسبؤولية الجزائيبة للب   ا يتجا   حقيقة وجبو ر لكن  ذا التحلي  
يسببم، بمسبباصلتها وببن أفعبا  أو ببائها وممثليهببا وابببة إذا      ةالمعنويب  كببذاتمسبؤولية الشببركة  

، جزائيبا مسباصلة الشبري  الوحيبد    شحقيقبد ونبد االكتفباص ب   اشخبذت شبك  مؤسسبة، و بو مبا ال يمكبن       
، وبالتبالي فاسبناد المسبؤولية لهبا     الوحيبد  الشبري   شخصبية الشركة مسبتقلة وبن    شخصية كما أن
ي إلبى معاقبتهببا شخصبيا  فبي حببدود ذمتهبا الماليببة ونشباطها، ولبن يطببا  العقباب الشببري           سبيؤد 

العقوبة لبن شسبج  فبي سبجلد     ف و بالتاليبصفة شخصية،  سا ما في الجريمةالوحيد إال إذا كان م
 العدلي.

الشخصببية  بم.ش.ت  433الفصبب    فهببو يتمتبب  حسببا   جمبب  المصببال، االقتصببادية    شأمببا  
و  مببن نفبببس المجلبببة يسبببم، بتكببوين شجمببب  ببببدون رأسبببما ،      441صببب  أن الف ردبببمالقانونيببة،  

ة، و ذه الذمبة  بي التبي سبتنفذ     المعنوي ذاتلل المعروف أن رأس الما   و جو ر الذمة المالية 
وابة وأن الطباب  المبالي يسبيطر ولبى شلب  الجبزاصات،        وليها الجزاصات المحكوم بها ضد ا،

جزائيبة   ةمسبؤولي حالبة  إقبرار   سبيفت، البباب أمبام     وجود شخصية قانونية دون رأسبما فاالقرار ب

                                                                                                                                                                     
 جارية ايا كان موضبووها شخ ب  لقبوانين التجبار  واببولها     شركة ش وك  .المحدود  والشركات وفية االسم

 ال. .العرفية
 ، يتعلق بابدار مجلة الشركات التجارية.2000نوفمبر  3، مؤر  في 2000لسنة  93  م ش ت: قانون ودد 1
شركة المحابة ان شتولى إشهار وقود  من نفس المجلة أند :الولى ك  الشركات باستثناص 15  ينص الفص  2

للجمهورية التونسية وبجريدشين يوميتين إحدا ما بادر  باللغة العربية  ويتم اإلشهار بالرائد الرسمي .شاسيسها
وشتم  .للشركة شهر من شكوين الشركة او من شاريي مح ر الجلسة او مداولة الجلسة التاسيسية وذل  في أج 

ي القانون التجاري اللبنباني ورد  وف .مسؤوليتدال إجراصات اإلشهار من طرف الممث  القانوني للشركة وشحأ
يجا انباشها بعقد مكتوب. ولى اند  -ما ودا شركات المحابة  -جمي  الشركات التجارية  -43مايلي: الماد  

ان  -44يجو  للغير وند االقت اص ان يثبأ بجمي  الوسائ  وجود الشركة او وجود أي نص يختص بها.الماد  
يجا نشر ا باجراص المعبامالت   -ما ودا شركات المحابة  -تجارية الصكوك التاسيسية لجمي  الشركات ال

 المبينة فيما يلي واال كانأ باطلة. 
نفس النظبام القبانوني إال مبا ال يتماشبى     لب  وشخ ب   ي نمط من أنمار الشركة ذات المسؤولية المحدود  و  3

، ملتقى ولمي حو  الجديد ، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدود صالح   را، .وأحادية الشري 
 .4، شونس، ، 2001جانفي  27-26في قانون الشركات التجارية، 
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التجمب  بببدون   طالمبا أن هبم  مذم ولببى ايب االخطتحملون سبي  التجمب   وبن فعب  الغيبر، ألن مكببوني   
م.ش.ت يبببنص ولببى أنبببد: اليببدير التجمبب  شبببخص أو وببد  أشبببخا،        451رأسببما . والفصبب    

ال  لبنفس المسبؤوليات   طبيعيين أو معنويين ويعين الشخص المعنبوي ممبثال  قبارا  لبد يكبون مبتحم      
الفصب   فبي  المشبر   و لعب  ذلب  مبا دفب  ب    المدنيبة أو الجزائيبة كمبا لبو كبان مسبيرا  لبد شخصبيا ال.        

مسببؤولية مسببيري التجمبب  شخصببيا  وبالت ببامن وببن أوطببائهم فببي      إلببى شكببريس  م.ش.ت  452
رد العقباب الببوا ومعنبى ذلب  أن    .الالتسبيير ومخبالفتهم لألحكبام والتراشيبا المطبقبة ولببى التجمب       

ن أي األشببببخا، الطبيعيببببين أو ممثلببببي   يالمسببببيرسببببيحم  ولببببى  م.ش.ت  460الفصبببب  فببببي 
مببن  ببذه المجلببة بخطيببة شتببراوح بببين       455األشببخا، المعنويببة: اليعاقببا كبب  وببرق للفصبب      

ويعاقببا كبب  اسببتعما  مخببالف للقببانون لتسببمية بشجمبب  المصببال،       نالنمائببة ونالنببة تالف دينببار. 
كب  شعبيبر مبن شباند إنشباص ولبط مب  شلب  التسبمية أو العالمبة           االقتصبادية  ووالمبة بت. م. أ.  و  

 بنفس العقاب المنصو، وليد بالفقر  األولى من  ذا الفص ال.

المسبؤولية الجزائيبة والمدنيبة محمولببة     أدى إلبى أن شكبون  انعبدام الذمبة الماليبة للتجمب      ف
 بحكم القانون ولى األشخا، الطبيعيين فقط.

من العنوان السادسو ما بعده  461ص  بالفالمنظم  شجم  الشركاتأما 
 1ب

 مبن م.ش.ت  
أنببد يتخببذ شببك  شببركة    ال مبب ال يتمتبب  شجمبب  الشببركات بالشخصببية القانونيببة   فانببد يببنص ولببى :ال 
 ةعاقبببم و ديبباب الشخصبية القانونيببة أف ببى إلببى   م.ش.ت ،  463، 462 ينأسبهم حسببا الفصببل  

اص  يئبات اإلدار  الجماويبة   الوكالص والرؤسباص المبديرون العبامون والمبديرون العبامون وأو ب      
 معاقبة التجم  نفسبد بسبواص أكانبأ شبركة أم، أو شبركة قاب بة        دونللشركات المكونة للتجم  

 م.ش.ت.   478الفص  حسا 

وبناص ولى ما سبق فان جمي  الشركات التجارية بما فيها شبركة الشبخص الواحبد يمكبن     
ي ال شملبب  شخصبببية قانونيبببة،   أن شكببون محببب  مسبباصلة جزائيبببة باسبببتثناص شببركة المحاببببة التببب     

وينطبببق الحكببم نفسببد ولببى شجمبب  الشببركات الببذي ال يملبب  الشخصببية القانونيببة وولببى شجمبب            
 .الذي يفتقر للذمة الماليةالمصال، االقتصادية 

ة شكبباد التونسبي ة، فبي مجلبة الشببركات التجاريبة    المعنويب  ذاتالمسبؤولية الجزائيبة للبب   لكبن 
المسبؤولية   المائلبة نحواسبتبعاد  حافظ ولى نزوتبد التقليديبة     أن المشر  ذل نظريا  ، شكون أمرا 
نمسيريللمسؤولية الجزائية لبا و االستعاضة ونها ة،المعنوي ذاتالجزائية لل

 2ب
.   

 2001مباي   15مبؤر  فبي   ال 9464محكمة التعقيا في قرار ا وبدد   و ما أقرت بدو 
حسببا قانونهببا األساسببي أو  فيببد: الوحيبب  أن الشببركة  ببي شخصببية معنويببة يمثلهببا     بينببأالببذي 

محاضبر اجتماوببات مجلبس إدارشهببا شبخص طبيعببي يكبون وكيلهببا أو مبدير ا العببام أو ممثلهببا         
القانوني الذي يبرم التصرفات باسم الشركة ويتحمب  المسبؤولية المدنيبة ونهبا وكبذل  مسبؤولية       

لشبركة ببب   وحيب  أن الطباون لبيس وكيب  ا     األوطباص الجزائيبة التبي شقب  بالشبركة التبي يمثلهببا.       
ورد بمح ر استنطاقد أند مسؤو  ون المعامالت الماليبة وبهويتبد أنبد شباجر فبي حبين ورد فبي        

مببن   13وحيبب  اقت ببى الفصبب      مح ببر اسببتنطاق المببتهم أنببد وكيبب  الشببركة المشببتكى بهببا.       
وحيب  أن العقوببات البوارد  بفصبو  المجلبة الجزائيبة ال شسبلط         الدستور أن الالعقوبة شخصيةال.

وحيبب  أن الجريمببة  . رت أركببان الجريمببة وبالتببالي إذا نبببأ شعمببد ارشكبباب الجريمببة   إال إذا شببوف

                                                                 
 المتعلق باشمام م.ش.ت. 6/12/2001المؤر  في  2001لسنة  117  أضيف  ذا العنوان بالقانون ودد 1
 م.ش.ت. 451، 240، 191بفقر  أوير  ،  60ولى سبي  المثا  الفصو  : في  ذا المعنى   انظر 2
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موضو  ق ية الحا  ارشكبأ مبن طبرف شبركة وحيب  أن وكيب  الشبركة  بو المسبؤو  قانونبا           
وحيبب  أن شسبليط وقوببة ولببى شبخص لببم يثببأ أنببد        وبن الجبرائم المرشكبببة أننباص سببير الشبركة.     

جزائيبببة التبببي يتحملهبببا وكيبب  الشبببركة بموجبببا القبببانون     وكيبب  للشبببركة يتنبببافى والمسببؤولية ال   

مببن الدسببتور  13ويتعببارل مبب  أحكببام الفصبب    
 1ب

وحيبب  أن شسببليط وقوبببة ولببى شببخص لببم     .

يثبأ أنبد وكيب  للشبركة يتجبافى ومببدأ شخصبية العقوببة التبي يتحمب  مسبؤوليتها وكيب  الشبركة             

أو ممثلها القانوني أو رئيس مجلس إدارشهاال
 2ب

. 

التوجببد العببام للمشببر  فببي م.ش.ت، حيبب  يببرفض المسببؤولية        عبببر وببن يفهببذا القببرار  
الفقر  مب  اسببتثناص وحيبد جباص ببب     ا.أو ممثليهب  اويحملهبا لمسببيريه  انفسبه  ةالمعنويبب ذاتالجزائيبة للب  

الويعتبببر بببباطال  وملغببى كبب  شعيببين لمراقببا حسبببابات        :مببن م.ش.ت  263الثانيببة مببن الفصبب     
مبن  بذه المجلبة وينجبر وبن  بذا التعيبين         260و  259و  258مخالف لهبذا الفصب  وللفصبو     

شسبليط وطيبة ماليبة ضبد الشببركة المخالفبة شكبون قيمتهبا ألفبي دينببار ولبى األقب  ووشبرين ألببف             
دينببار ولببى األكثببر، كمببا شسببلط نفببس العقوبببة ولببى الشببركة فببي بببور  وببدم شعيببين مراقببا              

 للحسابات من قب  جلستها العامةال.   

مبن قبانون التجبار  السبوري شبنص ولبى أن        58المباد   ان أما في بقية القوانين العربية فب 
الجميبب  الشببركات التجاريببة ع وببدا شببركات المحابببة ع شتمتبب  بالشخصببية االوتباريببةال و  ببو               

مبا   -مبن القبانون التجباري اللبنباني:ال ان جميب  الشبركات التجاريبة         45شقريبا نفس حكبم المباد    
   شتمت  بالشخصية المعنويةال.. -ودا شركات المحابة 

 1997  لسببببببنة 22قببببببانون الشبببببركات االردنبببببي رقبببببم ب    مبببببن    4المببببباد  ب وشبببببنص  
يببتم شاسبيس الشببركة فبي المملكببة وشسبجيلها فيهببا بمقت بى  ببذا القبانون وشعتبببر كبب          :الوشعديالشبد 

شببركة بعبببد شاسيسببها وشسبببجيلها ولببى ذلببب  الوجبببد شخصببا  اوتباريبببا  أردنببي الجنسبببية ويكبببون         
 .  المركز ا الرئيسي في المملكة

كمبا وببدلأ  1984لسبنة   8مبن قبانون الشبركات التجاريببة االمباراشي رقبم      12مباد   ال أمبا 
:الفيمبا وبدا شبركات المحاببة ال      26/12/1988  الصادر بتاريي 13بالقانون االشحادي رقم ب

يكببون للشببركة شخصببية اوتباريببة وال يجببو  لهببا ان شبببدأ اومالهببا اال بعببد قيببد ا فببي السبببج             
الصبادر فبي النشبر  الخاببة التبي شصبدر ا البو ار . وكب          التجاري . وينشر المحرر الرسمي 

ما يتم من اوما  او شصرفات لحساب الشركة قب  اجراص القيد يسبا  ونبد بالت بامن الشبخا،     
الببذين اجببروا العمبب  او التصببرف. ومبب  ذلبب  يكببون للشببركة وببال  فتببر  التاسببيس شخصبببية            

  اوتبارية بالقدر الال م لتاسيسهاال.

فيمبببا وبببدا    :ال 1975/  28ون الشبببركات التجاريبببة البحبببرين ب   قبببان 6المببباد  و كبببذل  

                                                                 
مبن الدسبتور فبي شعليلهبا لتبريبر إقصباص        13الفصب    شوظيبف  يبدو أن محكمة التعقيا لم شكن موفقبة فبي    1

المسؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوي يتناقض وشاكيد ا بان الشخص الطبيعي يتحم  مسؤولية األوطاص 
ية المدنية ونها بالشركة  الجزائية ون الشركة ألند جاص في  ذا القرار: الويتحم  بالشخص الطبيعي  المسؤول

وكذل  مسؤولية األوطاص الجزائية التي شق  بالشركة التي يمثلهاال، وبالتالي شكون محكمة التعقيا قد استندت 
من الدستور كي شخرقد ال كي شطبقد، فلو أنها التزمأ فعال  بمبدأ شخصية العقوببة لحملبأ    13ولى الفص  

حكمة التعقيا سبق لها أن اوتمدت مبدأ شخصية العقوبة إلقصاص المسؤولية للشخص المعنوي ذاشد. م  أن م
مسؤولية وكي  الشركة وشحمي  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ذاشد، فلو أن محكمة التعقيا في  ذا 
القرار اكتفأ باالستناد إلى أن الالمسؤولية الجزائيةال يتحملها وكي  الشركة بموجا القانون الوتبر ذل  التزاما  
منها بالموقف الذي شبناه المشر  التونسي في م.ش.ت. التي شرفض مبدأ المسؤولية الجزائيبة للشبركة ذاشهبا    

 مهما كان شكلها.
 .دير منشورقرار   2
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شببركات المحابببة، يجببا ان يحببرر وقببد شاسببيس الشببركة وكبب  شعببدي  وليببد باللغببة العربيببة،           
وال يجبو  للشبركات االحتجببا)    -1ويونبق امبام كاشبا العبد  واال كبان العقبد او التعبدي  بباطال.         

ال يكبون للببطالن انبر     -2بأ ولى النحو المتقبدم.  ولى الغير ببطالن العقد او التعدي  الذي لم يث
فيمببا بببين الشببركاص اال مببن شبباريي رفبب  الشببري  الببدووى بطلببا بطببالن وقببد الشببركة ويكببون           
االشخا، الذين شعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وولبى وجبد الت بامن وبن جميب  شصبرفاشد.       

الشببركاص قببب  بع ببهم   وفببي جميبب  االحببوا  شتببب  فببي شصببفية الشببركة حكببم ببطالنهببا وشسببوية        
    البعض شرور العقد.

فيما ودا شركة المحابة ، شتمت  جمي  من قانون الشركات التجارية الكويتي:ال 2الماد  و
من قانون الشركات التجارية  3الماد  و  و نفس حكم  .الالشركات التجارية بالشخصية المعنوية

 العماني.

 :الفهبي شبنص ولبى أنبد      5/2002ي بمن قانون الشبركات التجاريبة القطبر    8أما الماد  
فيما ودا شركة المحابة، ال شكون للشركة شخصبية اوتباريبة إال بعبد شبهر ا وفقبا ألحكبام  بذا        
القانون. ويكون مديرو الشركة أو أو اص مجلبس إدارشهبا بحسبا األحبوا  مسبئولين بالت بامن       

 ون األضرار التي شصيا الغير من جراص ودم شهر الشركة.ال

الشببركات التجاريبة وببدا شبركة المحابببة يمكبن أن شكببون محب  مسبباصلة       لبذل  فببان كب    
 .جزائية

 مح  مساصلة جزائية  الشعليةولكن    يمكن أن شكون الشركات 

الشركة الفعلية  ي الشركة التي شكونأ بكام  ونابر ا إال أند اوترا با بطبالن مطلبق    

طالنهببا أو نسببي ومبب  ذلب  قامببأ بنشبار وببال  فتبر  مببن البزمن قببب  إوبالن ب        
 1ب

. فهبي شببركة  

ناشجة ون وقد ولكنهبا شكونبأ معيببة ببامر يبؤدي البى بطالنهبا، و بي شختلبف إذا  وبن الشبركات            
الناشئة فعليا والتبي ال شتبوافر فيهبا االراد  الصبريحة لتكبوين شبركة، وإنمبا يسبتفاد وجود با مبن           

الببرب،  جنببيشصبرف شخصببين أو أكثببر كمببا لببو كببانوا شببركاص ويقصببدون مببن وملهببم      
 2ب

.ومببن 

أمثلة الشركات الناشبئة فعليبا أن يسبتمر الورنبة فبي التصبرف فيمبا شركبد مبورنهم         
 3ب

، ولقبد ميبز   

1966ع     2ع     16بتباريي   431القاضبي المنفبرد التجبباري فبي بيببروت فبي قببراره رقبم       
 4ب

بببين  

النبووين موضببحا  أن الشببركة المنشببا  واقعيببة شختلببف وببن الشببركة الواقعيببة العاديببة، ألن  ببذه       
شكببون باألبب  شببركة ابتبدأت قانونيببة وأببببحأ واقعيبة لعببدم إشمبام المعببامالت وإنمببا         األويبر  

 كة.الشركة المنشا  واقعية شحص  دون وقد شركة ودون نية شاسيس شر

يذ ا بعض الفقهاص في شبونس إلبى أن الشبركات الفعليبة ليسبأ لهبا شخصبية قانونيبة         
 5ب

 
قببب  بببدور مجلببة الشببركات   فديببر ممكببن.  وبالتببالي فببان اسببناد المسببؤولية الجزائيببة لهببا أمببر     

لبم يكبن القبانون التجبباري التونسبي يتعبرل إلبى الشبركة الفعليبة إال فببي           2000التجاريبة لسبنة   
ر ببراحة  يشب باشبأ ش ، الشبركات . إال أن بعض فصبو  مجلة 1995قانون السج  التجاري لسنة 
يبنص ولبى   البذي   103الفصب   ، مثب   فعليبة شبركة  فيهبا الشبركة    عتبرإلى بعض الحاالت التي ش

                                                                 
 .287، 1971م.ق.ت  10/12/1970مؤر  في  2727  راج  الحكم االستئنافي ودد 1
 .Reinhard (Y), Droit des sociétés, éd. Liaisons, 1993. P.72  انظر : 2
 .49، ،.1962لسنة  8. م.ق.ت. ودد12/04/1962مؤر  في  156ودد شونسي انظر في ذل  : حكم ابتدائي   3
 .915. ، 1966النشر  الق ائية اللبنانية لعام   4
 .566: مرج  سابق، ،ت  يع  ا نص   5
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ومببا دام لببم يقبب      .اال اذا وقبب  شرسببيمها بالسببج  التجبباري    أنببد:الال يببتم قانونببا شاسببيس الشببركة    
الشببركة  ببي بمثابببة شببركة ذات مسببؤولية محببدود  فببي طببور      شرسبيمها بالسببج  التجبباري فببان  
فعليةال التاسيس وشعتبر شركة مفاوضة

 1ب
. 

لجزائيببة يببوحي بببان المشببر    مببن المجلببة ا  2-121أمببا فببي  فرنسببا فببان قببراص  الفصبب     
اوتمد مفهبوم الشخصبية المعنويبة البذي  بو مفهبوم قبانوني والنتيجبة الحتميبة  بي أن كب  شجمب              

groupement       معببدوم الشخصببية المعنويببة ال يصبب، شتبعببد فالشببركات الفعليببة شببم شسببجيلها ولكببن
لشبكلية فبي شبانها    وق  إبطالها أما الشركات الناشئة فعليا فهي شركات لم يقب  احتبرام القواوبد ا   

مث  شكلية التسجي  
 2ب

. 

ويترشبا ولببى ذلب  أن مسبباصلة الشبركة الفعليببة جزائيبا  وببن الجبرائم التببي ارشكبتهبا قببب           
بالنسبببة  الحكببم ببطالنهببا أمببر وارد طالمببا أنهببا شتمتبب  بالشخصببية القانونيببة، و ببو رأي بببواب      

القببو  بببان  ممببا يجعبب   لعقببد، عتببرف للشببركة بالشخصببية القانونيببة منببذ إبببرام ا    ش للقببوانين التببي  
فبي  بذه   اجراصات اإلشبهار  فب الشركة الفعلية ال شمل  الشخصية القانونية ال سبند لبد فبي القبانون،     

ال والقببة لهببا بوجببود الشخصبية القانونيببة مببن ودمببد. وإنمبا شبقببى وسببيلة لالحتجببا)       التشبريعات  
جببود الشخصبببية  بتلبب  الشخصببية إ اص الغيبببر، الببذي يحببق لبببد ردببم وببدم اإلشبببهار التمسبب  بو        

   القانونية.

أن الشببركة الفعليببة شحببتفظ بشخصببيتها     الببذي يعتبببر   الق بباص المصببري    و ببو مببا قببرره  
المعنوية، فاقامة شركة ش امن مب  وبدم شبهر ا، يجعلهبا شبركة فعليبة وبالتبالي فبان الشخصبية          

المعنويبببة شثببببأ لهبببا بمجبببرد شكوينهبببا    
 3ب

. لكبببن  بببذا التوجبببد ال يمكبببن أن يشبببم  إال شبببركات       

المعببد ، يعتبببر   1981/ 159خا، والشببركات المدنيببة ألن قببانون الشببركات المصببري    األشبب
 .الشهر في السج  التجاري شرطا  للتمت  بالشخصية القانونية

كمببا أن محكمببة التمييببز اللبنانيببة شعتبببر أن الللتخلببف وببن شسببجي  الشببركة فببي السببج           
وحبائز  ولبى الشخصبية المعنويبة     التجاري وقابا   بو اإلدالص بببطالن الشبركة التبي شعتببر قائمبة       

طالما لم يحكم ببطالنها ال
 4ب

 

ن وبببدم القيببام بتسبببجي    أمببا إذا كببان االشبببهار شببرطا الكتسبباب الشخصبببية القانونيببة فببا       
شببركة الفعليببة ال شملبب  شخصببية قانونيببة، وبالتببالي فببان مسبباصلتها       سببيجعلها الشببركة التجاريببة  

صبية القانونيببة التبي سبتطبق وليهبا العقوبببات      جزائيبا  فبي  بذه الحالبة أمببر مسبتبعد النعبدام الشخ      
 ذاتالجزائية كما أن دياب الشخصبية القبعانونية يحبو  أي با دون إسبناد الجريمبة نفسبها إلبى الب         

 .ةالمعنوي

فهب  يمكبن إسبناد المسبؤولية الجزائيبة       األجوبيةة ويبقى التساؤ  مطروح حو  الشبركات  

                                                                 
لية محدود ، وق  شاسيسها دون مسؤو :ال شعتبر باطلة، ك  شركة ذات104  و في ذات االشجاه ورد في الفص  1

ولبى انبد ال يجبو  للشبركاص معارضبة الغيبر بهبذا         .المجلبة  مبن  بذه   100البى   93مراوا  احكام الفصو  مبن  
البطالن بمرور نالن سنوات من شباريي شاسبيس الشبركة وشعتببر الشبركة شبركة        وشنقرل دووى .البطالن
 .فعليةال مفاوضة

   انظر:2
Pradel (J), Le Nouveau code pénal, op.cit ., p.107. 

 182. كانأ قد أكدت التوجد نفسد في الطعن رقبم  1981ع   12ع  28ق ائية جلسة  46لسنة  924  طعن رقم 3
والذي جاص فيد النظم الشار  الشركات الواقعية حماية لحقوق الغيبر   1981ع   11ع   16ق ائية جلسة  46لسنة 

بر شخصا  معنويا  ويترشا ولبى ذلب  جميب  مبا يترشبا ولبى       الذي يتعام  معها والشركة بمجرد شكوينها شعت
 وما بعد ا.  904: موسووة قطا  األوما  العام. ، م ا  عبد الشتاحالشخصية المعنوية. انظر: 

 .902. ،1958، النشر  الق ائية اللبنانية 1958ع  10ع  24شمييز لبناني مدني ع   4
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 لها 

وشعديالشبد   1997  لسبنة  22ي رقبم ب قانون الشبركات االردنب   من   240الماد  بورفأ 
أ  لغايبات  ببذا القبانون يقصببد بالشبركة االجنبيببة العاملبة، الشببركة او الهيئببة        :الالشبركة االجنبيببة 

 ...ال.المسجلة وار) المملكة ويق  مركز ا الرئيسي في دولة اورى جنسيتها دير أردنية

يبرى الفقبد الفرنسبي    
 1ب

وبذ بباالطالق والقبو     لبم يميبز لبذا يتجبد األ     2ع   121ان الفصب    

بمؤاوبببذ  البببذوات المعنويبببة األجنبيبببة سبببواص ارشكببببأ الجريمبببة بفرنسبببا أم وارجهبببا إذا كانبببأ       
ال حية شحم  الجنسية الفرنسية. لكن يجا أن يكون لها وكالة أو ممث  فبي فرنسبا ليكبون شنفيبذ     

بالبببذوات  األحكببام ممكنببا . إال إذا وقعبببأ اشفاقيببة شبببنص بببراحة ولبببى شنفيببذ األحكبببام المتعلقببة        

المعنوية
 2ب

. 

 1952ع   3ع  3الصبادر بتباريي    151أما في سورية فلقد اوتبر المرسوم التشريعي رقم 
بقانون الشركات والمحالت التجارية المؤسسة وار) أراضي الجمهورية العربية السورية والتي 

ا  ألحكام  ذا لها فر  أو وكالة في سورية  في مادشد السادسة أند اليعترف للشركات المسجلة وفق

القانون بالشخصية االوتبارية في سورية من شاريي شسجيلها
 3ب

. أي أن الذوات المعنوية األجنبية 
ال شمل  شخصية قانونية إال من شاريي شسجي  نفسها وفق أحكام المرسوم المذكور. مما يعني أند 

يمة قب  أن شرسم نفسها ال يمكن مؤاوذشها جزائيا  من قب  أن شرسم نفسها، وفي حا  ارشكابها جر
فاند سيكتفى بمعاقبة األشخا، الطبيعيين القائمين ولى إدارشها، وبصفة وامة سيعاقا كب  مبن   

 سا م في وقو  الجريمة. 

 :الشسبري أحكبام   5/2002مبن قبانون الشبركات التجاريبة القطبري ب      17و حسا المباد   
ولبة، فيمبا وبدا األحكبام المتعلقبة       ذا القانون ولى الشركات األجنبية التي شزاو  نشاطها فبي الد 

 بتاسيس الشركاتال

من البباب السبادس مبن قبانون الشبركات رقبم        166وفي التشري  المصري شنص الماد  
الخابة بفرو  ومكاشا شمثي  الشركات األجنبية فبي مصبر ولبى أنبد اليجبا       1981لسنة  159

ر أن شتبب  إجببراصات  ولبى الشبركات األجنبيبة التبي يكبون لهبا مركبز لمزاولبة األومبا  فبي مصب           
المتعلببق  1982لسبنة   96مبن القبرار رقبم     309وبينبأ المبباد   …ال التسبجي  التجباري المقبرر    

، الخابببة بانشبباص فببرو     1981لسببنة   159بابببدار الالئحببة التنفيذيببة لقببانون الشببركات رقببم      
الشركات األجنبية الال يجو  ألي شركة أجنبيبة مزاولبة أي نشبار فبي مصبر إال بعبد إنشباص فبر          
لها طبقا  لألحكام المقرر  في قانون السج  التجاري.. ويغلبق إداريبا  فبر  الشبركة األجنبيبة فبي       

 مصر الذي يزاو  نشاطد دون اشبا  اإلجراصات المنصو، وليها بالفقر  األولىال.

بفقبر  أويببر   مببن قببانون الشببركات     17فمبن وببال   ببذه األحكببام ومبا جبباص فببي المبباد       
  مبن أنبد ال شثببأ    1998ع   1ع   18بشباريي   1998لسبنة   3ن رقبم  المعد  بالقبانو  1981/ 159

يوما  مبن شباريي الشبهر بالسبج  التجباري، فانبد        15الشخصية االوتبارية للشركة إال بعد م ي 
يمكن القبو  أن الشبركات األجنبيبة ال شتمتب  بالشخصبية القانونيبة داوب  األراضبي المصبرية إال          

                                                                 
Desportes, et Legunehec, op.cit  انظر : 1 ., n°24. 

2     Pradel (J), noveau code. Op. Cit. n° 52. P.111 ب
  وشنص الماد  األولى من المرسوم ذاشد التشريعي ولى أند اليقصد بالشركات المبحون ونها بهذا القبانون  3

الشركات المؤسسة وار) أراضي الجمهورية العربية السورية ولى اوتالف أنواوها سواص أكانبأ مبن نبو     
وا  أم من نو  شركات األشخا، أم من نو  المؤسسات التعاونية وما شابهها والتي لها فر  أو شركات األم

 وكالة في سورية. 
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في القانون هاليإذا احترمأ اإلجراصات المنصو، و
 1ب

. أما إذا لم شحترمها فبان الجبزاص البذي    
سيسلط وليها  و جبزاص إداري بالغلبق ، ممبا يعنبي أنبد فبي ببور  ارشكباب جريمبة مبن شبركة            
أجنبية لم شرسم نفسها وفق القانون فان المؤاوبذ  الجزائيبة شقب  ولبى مبن قبام بالجريمبة شخصبيا          

اريبا . ولكبن إذا احترمبأ الشبركة األجنبيبة القواوبد       ويكتفى بالنسبة للشبركة األجنبيبة بادالقهبا إد   
الوارد  سابقا  بإجراصات الشهر  فان فروها الموجبود فبي مصبر يمكبن أن يكبون محب  مؤاوبذ         

/ 159مبن قبانون الشبركات     168جزائية إذا ما ارشكا جريمبة، وفبي  بذه الحالبة شبنص المباد        
المببدير المحلببي لفببر  الشببركة     ولببى أنببد الشسببري العقببود أو التصببرفات التببي يجريهببا        1981

األجنبيبة أو مببن فببي حكمببد ولببى شلبب  الشببركة، طالمببا كببان ذلبب  العقببد أو التصببرف فببي حببدود        
 األمور المعتاد  لتصريف أمور الفر ال.

 بع  ولبى   1416ِنظعام السعِج  الِتجعاري السعودي لسبنة  الماد  السادسة من و قد نصأ 
ص لهبا بافِتتبباح فببر  أو مكتبا فببي المملكببة أن     :يجا ولببى الشببركات األجنبيبة التببي يطببرو   أنبد:ال 

شتقببدم بطلببا لقيببد  ببذا الفببر  أو المكتببا فببي السببِج  الِتجبباري، ِوببال  نالنببين يومببا  مببن شبباريي        
 المبباد  الخامسبة وشببر   و شبنص   افِتتاحبد مطرفببق ببد المطسببتندات التبي شطحببدد ا الالئحبة التنفيذيببةال.      

ا ِنظبام توبر، يطعاقبا مبن يطخباِلف أحكبام  بذا        م  ودم اإلوبال  بباي وقوببة أشبد يبنطص وليهب      ال:مند
الِنظببام بغرامببة ماليببة ال شزيببد ولببى ومسببين ألببف ريببا ، ولببى أن يطراوببى فببي شحديببد الغرامببة          
جسبامة المطخالفبة وشكراِر با ورأس مببا  التباِجر وال برر البذي وقبب  ولبى ااوبرين بسببا شلبب            

 ال.المطخالفة
م ينظم  ذه المسالة، إال أند يمكن القو  أما بالنسبة للقانون التونسي فردم دياب نص وا

بما أن القانون الجزائي يخ   إلقليمية النص فهو يطبق ولى ك  شخص يرشكا جريمة داوب   
اقليم الدولة بصبرف النظبر وبن جنسبيتد. فباذا مبا ارشكببأ البذات المعنويبة األجنبيبة جريمبة أقبر             

شل  الجريمة أمر ممكن إذا كانأ لها  المشرم  امكانية إسناد ا للذات المعنوية فان مساصلتها ون
وكالة أو فر  في شونس يمكن شنفيذ األحكام ضبده. مب  االشبار  البى أن قبانون السبج  التجباري        
مثال يقر  ذه االمكانية فهو يفرل في فصلد الثاني أن شرسم الشركات األجنبيبة نفسبها والفصب     

 يعاقا ولى ودم الترسيم  ذا. 68

الذوات المعنوية العامة  ي:  يئات ش طل  بتحقيق مصال، شهبم المجتمب  كلبد أو جبزصا      
مند، بحي  شعد  ذه المصال، مبن اوتصبا، السبلطة العامبة    
 2ب

. ويمكبن لنبا أن نحصبر البذوات     

ة  باالداريبة،  المعنوية العامة في الدولة والبلدية والوالية بأو المحافظة ، والمؤسسبات العموميب  
 .والمنشات العمومية والصناوية والتجارية 

فه  مسؤولية جمي   ذه الذوات المعنوية العامة جزائيا وارد  
 3ب

   
الاألشبخا،   :ببالنفي التبام   1988من قانون العقوبات االمباراشي لسبنة    65الماد  أجابأ 

مؤسسببات العامببة ،   ودوائر ببا الرسببمية والهيئببات وال   االوتباريببة فيمببا وببدا مصببال، الحكومببة    
يرشكبهبا ممثلو با أو مبديرو ا أو وكالؤ با لحسبابها أو باسبمها.        مسؤولة جنائيا ون الجرائم التي

                                                                 
ويكبون لهبذه    …ال 3فقبر    4نبص فبي المباد      1997لسنة  8  كما أن قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 1

تببارا  مبن شبباريي قيبد ا فبي السببج       الشبركات بالمنشبا  وفبق أحكببام  بذا القبانون  الشخصببية االوتباريبة، او       
 ال. …التجاري

 . 764. ، 1987: المدو  للعلوم القانونية، طبعة  لينان م بص  2
:األحكام الموضووية للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي العام : دراسة مقارنة عبد اهلل حسا  ا  را   3

 رسالة ماجستير . -.1996كلية الحقوق ،  –طنطا : جامعة طنطا  -بين اإلمارات ومصر .
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وليها بغير الغرامة والمصادر  والتدابير الجنائية المقرر  للجريمبة قانونبا فباذا     وال يجو  الحكم
 ة ولبى الغرامبة التبي ال   القانون يقرر للجريمة وقوبة أبلية ديبر الغرامبة اقتصبرت العقوبب     كان

يزيببد حببد ا األقصببى ولببى ومسببين ألببف در ببم و ال يمنبب  ذلبب  مببن معاقبببة مرشكببا الجريمببة           
 بالعقوبات المقرر  لها في القانونال. شخصيا

فيمببا وببدا  :ال 2004/ 11ب يقطببرالقببانون العقوبببات  مببن  37المبباد  و  بو نفببس موقببف   
 ...ال.سات العامةالو ارات واألجهز  الحكومية األورى والهيئات والمؤس

المكانبة  للبذوات المعنويبة العامبة قبد يببدو متعارضبا مب         الجزائية  ةمسؤوليالالبح  في ف
المعنويببة  البذوات فبي مكانبة شفبوق مكانبة      ، فهبي مببدئيا  الخاببة التبي شتمتب  بهبا  بذه األشبخا،      

مببة لكببن ال يخفببى ولبى أحببد أن الببذوات العا   شجسببد السببلطة العامبة مبببدئيا،   ، باوتبار ببا الخاببة 
مبن أشبخا، القبانون الخبا،، و بو      صبرف كشبخص   تفي األنشطة االقتصادية وش أحيانا تدو ش

شتبعهبا   التساؤ  حو  مبدى إمكانيبة  فت، المجا  أمام و ما كان سببا في اقرار مسؤوليتها المدنية،
  جزائيا

وجببود  يمكببن القببو  وأن  نبباك شبببد إجمببا  ولببى اقصبباص مسببؤولية الدولببة جزائيببا مبب          
 باقي األبناف.الجزائية لمسؤولية بو  القاوتالف حو  

 ر   النسدولية الاناةية للدولة االجناق على ـ  أوال

 ب  يمكبن مسباصلة الدولبة جزائيبا   و بب  يمكبن أن نسبلط وليهبا وقوببات أو شبدابير  ومببا            
  ي السلطة التي ستحاكم الدولة 

  علةى األبة  ـ    إن انقصةار السةلطا   ة  يةد الدولةة ـ علةى النسةت ى الةداخل         في الحقيقة 

ومةا يت تةب عوةةا مةا نتةاةا  ياعةة  مسة لة مداخةة ا الدولةة جناةيةًا  أمةة ًا مسةتبعدًا ومسةةتقي            
. ولهببذا نالحببظ أن التشببريعات التببي شعرضبأ للمسببؤولية الجزائيببة للببذوات المعنويببة،      التطبيةع 

أقرت بصفة بريحة أو ضمنية، ودم مسؤولية الدولة جزائيا 
 1ب

. 

ق. ، إال أن  209نببد لببم يقبص الدولببة بببراحة فببي المبباد      فالتشبري  السببوري، وردببم أ  

البعض
 2ب

يرى أنبد ردبم وبدم شعبرل المشبر  السبوري لتعبداد الهيئبات االوتباريبة المسبؤولة            

الخابببة بالتببدابير االحترا يببة بوقببف الهيئببة االوتباريببة وببن       108جزائيببا . إال أنببد فببي المبباد    
وكب  شبركة أو جمعيبة وكب   يئبة اوتباريبة مبا         العم  أو حلها  اوتبر أند اليمكن وقبف كب  نقاببة   

وببال اإلدارات العامببةال ومببن  ببذا الببنص يسببتنتج بببان قببانون العقوبببات يعنببي بتعبيببر الهيئببات            
الاألشببببخا، االوتباريببببة الخابببببةال. أمببببا األشببببخا،    209االوتباريببببة الببببوارد  فببببي المبببباد    

 نصو، الجزائية.االوتبارية العامة من إدارات حكومية ومؤسسات وامة، فال ششملها ال

ق.   209وبما أن الدولة  ي الذات المعنويبة العامبة األولبى، فبان حصبر نطباق المباد         
 بالذوات المعنوية الخابة، يعني أن الدولة ال يمكن أن شسا  جزائيا .

ق.  إلقصاص المسؤولية الجزائية  108إال أن التحلي  السابق المبني ولى اوتماد الماد  
امبة بصببفة مطلقببة، فيبد شحميبب  للبنص أكثببر ممببا شحتمب  وباراشببد، فببالنص        للبذوات المعنويببة الع 

يتعلبق بتببدبير واحبد  ببو الالوقبف وببن العمبب ال، وبالتبالي يجببا حصبر الببنص فبي الميببدان الببذي           
وضعد فيد المشر ، وودم إطالقد، فعبدم جبوا  حب  اإلدارات العامبة، ال يعنبي أببدا  وبدم جبوا          

                                                                 
  وبصفة وامة انظر: موقف 1987أماراشي ب 65ق.  بحريني والماد   19ق.  وراقي والماد   80انظر الماد    1

: المسؤولية الجنائية لألشخا، المعنوية، دار المعارف، عل  صالح إ  اهيمالتشريعات العربية من  ذه المسالة، 
 . 154ع  153. ، 1980طبعة 

 . 549: الوجيز في قانون العقوبات، القسم العام. ،لرطيبعدنان ا  2
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نوني يقبببو  بانبببد لبببوال القببببو  ال بببمني مبببن المشبببر     مسبباصلتها جزائيبببا ، بببب  إن المنطبببق القبببا   
لمسبؤولية البذوات المعنويبة العامبة جزائيببا ، لمبا احتبا) البنص ولببى اسبتثنائها مبن الالوقبف وببن            

ق.  ستوببببلنا إلببى االوتبببراف بمسببؤولية البببذوات     108العمبب ال. فببالقراص  الصبببحيحة للمبباد     
ة وليهببا والتبدابير العينيببة والمصببادر    المعنويبة العامببة جزائيبا ، وإمكانيببة شطبيبق وقوبببة الغرامب     

ق. . إال أن  108ونشبر الحكبم، وال يسبتثنى مبن ذلب  إال الالوقبف وبن العمب ال لصبراحة المبباد           
ق. ،  209محكمة النقض السورية، كان لهبا رأي مخبالف لمبا سببق. حيب  اوتببرت أن المباد         

شبريبر رأيهبا  جملبة مبن      ال ششم  إال األشخا، االوتبارية الخابة، دون العامة، واوتمدت فبي 
ق. ، وذلبب  حببين قالببأ: الوالمقصببود     108الحجببج المنطقيببة، لكنهببا لببم ششببر أبببدا  إلببى المبباد       

ق. .  الهيئبات االوتباريبة الخاببة ال العامبة، التبي       209بالهيئات االوتبارية فبي  بذا البنص ب   
فبي ارشكبباب  شقبوم بخبدمات وامببة فبال يتصببور ارشكابهبا لجببرائم ضبد نفسببها، أو شسبتغ  نشبباطها         

الجرائم، وال يجو  مالحقتها جزائيا . وإذا ارشكا من  و مسؤو  ونهبا أو أحبد أو باص إدارشهبا     
أو ممثلها أو أحد ومالها باإلضبافة إليهبا جرمبا  لوحبق شخصبيا  دون الشبخص االوتبباري العبام         
مبا  الذي شقتصر مسؤوليتد ولى شعويض ال برر النباشج وبن الجريمبة التبي ارشكبهبا شابعبد و بذا         

ع     1289رقبم   1976 /2/11سبار وليبد اجتهبباد  بذه المحكمبة وشايببد بقرار با الصبادر بتبباريي        

قال 2829
 1ب

. وبناص ولى  ذا االجتهباد لمحكمبة البنقض السبورية فبان البذوات المعنويبة العامبة         
 بوولى رأسها الدولة  ال يمكن مؤاوذشها جزائيا .   

إليد من شعمبيم رف بها المسبؤولية     محكمة النقض فيما ذ بأ  شاطرمجا  لمال  دوم  أن
أن محكمة النقض لبو حصبرت رف بها فبي     د يمكن التاكيد الجزائية للذاوت المعنوية العامة، فان

 الدولة لكانأ ولى بواب.

أما في التشري  المصري، فان دياب نص وبام يقبر مسبؤولية البذوات المعنويبة جزائيبا ،       
لبة الجزائيبة. إال أننبا ال نجبد بومبن ديبر       يفرل ولينا البح  ون نص وبا، يقبر مسبؤولية الدو   

المتصور أن نجد  مث  ذل  النص.  ذا إلبى جانبا أن الق باص المصبري مسبتقر ولبى أنبد الفبي         
ديبر األحببوا  االسبتثنائية المنصببو، ونهبا قانونببا  ال يجبو  مسبباصلة شبخص اوتببباري جزائيببا ،         

وإنما يسا  من ارشكا الجريمة من أو ائد المكونين لدال
 2ب

. 

أن جميبب  النصببو، التببي أقببرت مسببؤولية الببذوات المعنويببة جزائيببا فببي القببانون         كمببا 
 التونسي قد أقصأ مبدئيا الدولة إما ضمنا أو براحة.

فاالقصبباص ال ببمني يمكببن أن يسببتفاد مببن أن شلبب  النصببو، شتعلببق بميببادين وابببة ال        
المخاطبببة شتبدو  الدولببة فيهببا وبباد ، أو مببن أن الببنص يحببدد بصببفة واضببحة الببذوات المعنويببة       

باحكامبد مبب  وببدم االشببار  الببى الدولببة فالمجلببة التجاريببة مببثال شتحببدن وببن الشببركات وقببانون        
البنوك يتحدن ون الشركات وفية االسم التي شمارس المهنبة، وقبانون السبج  التجباري يتحبدن      

 ون الشركات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناوية والتجارية .. الي.

                                                                 
. 21. ، 1، وبدد  1979. المحبامون  1978ع   8ع   26شباريي   2331أساس جنحة  2422  نقض سوري. القرار 1

شختلبف وبن    كما أن محكمة البنقض السبورية اوتببرت أن الو ار  األوقباف شعتببر شخصبية اوتباريبة وامبة        
و ير لمسؤولية الجزائية كما يخ   إليها من يقوم بادار   يئة اوتبارية وفقا  الشخصيات الخابة فال يخ   ال

ق. . ألند ليس لد نشار في أوما  الموظفين والهيئات المرشبطة بد وال يشترك معهم في أومالهم  209للماد  
مراواشهاال.  المخالفة للقانون. وف ال  ون ذل ، فان لمحاكمة الو راص من الجهة الجزائية قواود وابة شجا

 .180. ،359قاود  1. الدركزلي. )1960ع  6ع  29شاريي  1646، قرار 1857ب)
ع   1983ع  2ع   6. وفبي المعنبى ذاشبد، نقبض     294ع االسبتقال ، السبنة الرابعبة. ،     1907عب  2ع  26  استئناف 2

م المكتا ع مجمووة أحكا  1967ع  5ع  16. ونقض جنائي جلسة 203. ،37، رقم 34مجمووة النقض، السنة 
 . 681. ، 131ع قاود   2ع العدد  18الفني لمحكمة النقض ع السنة 
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مبن مجلبة التبامين    99فنجده مثال في الفص   أما االقصاص الصري،
 1ب

مبن   95. فالفصب   
المجلبة ذاشهبا يفببرل ولبى أبببحاب المنشبرت القيببام بتبامين اجببباري لفائبد  كبب  المتبدولين فببي           

يسببتثني مببن ميببدان التببامين     99المخببالفين بخطيببة اال أن الفصبب     100البنبباص ويعاقببا الفصبب   
زائيببة الدولببة وبعببض الببذوات المعنويببة العامببة       الوجببوبي وبالتببالي مببن ميببدان المسببؤولية الج     

 والخابة.

لكبن  نبباك نبص فببي التشبري  التونسببي يشببير بصبفة واضببحة وببريحة إلببى المسببؤولية         

2001م.ح.إ.). لسببنة  16الجزائيبة للدولببة، و بو الفصبب     
 2ب

والبذي يشببير إلبى مصببال، الدولببة     
  مصبال، الجبايبة ولببى   والمنظمبات الخاضبعة لرقاببة الدولببة ويحملهبا وبد  واجببات مثبب  إطبال        

الببدفاشر والمحاسببببة والفببواشير والونبببائق التبببي يمسببكونها فبببي نطببباق مشببموالشهم أو التبببي  بببم        
 ملزمون بمسكها بمقت ى التشري  الجبائي.

وش يف الفقر  األوير  من نفس الفصب  أنبد بال يمكبن للمصبال، واألشبخا، الطبيعيبين       
أحكببام قانونيببة مخالفببة االوتصببام بواجببا     والمعنببويين المشببار إلببيهم بهببذا الفصبب  فببي ديبباب       

 المحافظة ولى السر المهني إ اص أووان مصال، الجباية المؤ لين لممارسة حق اإلطال  .

 1000و 100مببن نفببس المجلببة اليعاقببا بخطيببة شتببراوح بببين       100وجبباص فببي الفصبب    
سببة إلبى   دنبانير بالن  10ش اف إليها وطيبة قبدر ا    17و 16دينار ك  من يخ  باحكام الفصلين 

 ك  معلومة دير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوبة..ال.

ومن وال   ذين الفصلين يت ، أن المشر  وندما يتحدن ون مصال، الدولة التي  بي  
جزص من الدولة نظرا لوحد  الشخصية القانونية للدولة فاند يقر بصبور  ال لببس فيهبا المسبؤولية     

 الجزائية للدولة.

 فه   ذا  و المقصود  .

مبدئيا المشبر  محمبو  ولبى وبدم السبهو وإذا كانبأ وببار  القبانون واضبحة فبال مجبا             
يعاقبا المخبالفين ببدون     100يشير براحة  إلى مصال، الدولة، والفصب    16للتاوي ، فالفص  

أي استثناص. ولكن حتى ولو اشجد قصد المشر  إلى ذلب  فهب  يمكبن شطبيبق  بذا الفصب  فعبال          
 يقد  .وما  ي الجدوى من شطب

استنادا  إلى مبررات إقصاص المسؤولية الجزائية للدولة ووابة ودم جدوى العقباب فبان   
ما جاص في  بذا البنص ال جبدوى مبن شطبيقبد إال إذا أراد المشبر  معاقببة شلب  المصبال، إلنببات           
وجببود وطببا فببي التصببرف لببديها، وحتببى فببي  ببذه الحالببة كببان بامكانببد االكتفبباص بالمسبببؤولية             

ل  المصال،، وكان بامكان المشر  أن يحقبق داياشبد بفبرل العقباب ولبى المبوظفين       اإلدارية لت
المخطئين شخصبيا  ال ولبى الدولبة نفسبها، فهبذه المسبؤولية ال جبدوى منهبا إلبى جانبا أن  نباك            

 .إجما  في القانون المقارن ولى إقصاص مسؤولية الدولة جزائيا

ية الجزائيبة ببراحة وبصبفة شامبة     المشبرم  الفرنسبي أقصبى الدولبة مبن ميبدان المسبؤول       ف
 1848م.) فرنسببية. و ببو مبا سبببق لفقببد الق باص الفرنسببي ان أقببره منببذ       2ع     121فبي الفصبب   

                                                                 
المتعلبق ببادرا) ونبوان نالب  ضبمن مجلبة التبامين         31/01/1994المؤر  فبي   1994لسنة  10  القانون ودد 1

 يتعلق بالتامين الوجوبي في ماد  البناص.
تعلبق بابببدار مجلبة الحقبوق واإلجببراصات     ، الم2000أوت  9، المببؤر  فبي  2000، لسبنة  82  القبانون وبدد   2

 الجبائية.
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حي  أكدت محكمبة التعقيبا الفرنسبية أنبد : الال يمكبن مطلقبا اوتببار الدولبة كمرشكبا لجنحبة أو           

مخالفةال
 1ب

. 

ولببة و مبا مبببدأ السببياد ،   ولقبد قببدم الفقببد أساسبين لتبريببر رفببض المسبؤولية الجزائيببة للد     

واحتكار الدولة سلطة العقاب
 2ب

. 

: فالشخصبية القانونيبة للدولبة تليبة، شوجبد      مبةدأ السةيا ا   أمبا األسباس األو  المسبتمد مبن     
بوجود الدولة وليس لها أن شؤكد بنص كمبا أن شخصبيتها القانونيبة كاملبة شمكنهبا مبن القيبام بمبا         

كبان أن يحببد مبن قببدر     أيببا الخبارجي ولببيس ألحبد    شبراه مببن أنشبطة ولببى المسبتوى الببداولي أو    

الدولة ولى التدو  في ك  ميادين النشار
 3ب

. 

فمبرد نشبا  الدولببة وشبريبر السببلطة التبي شتملكهببا وشبروية شلبب  السبلطة إلببى أنهبا شجسببد           

إراد  األمة أو الشعا والقاب ون ولى  مام السلطة إنما يحكمبون بباراد  األمبة   
 4ب

، وبالتبالي ال  

 وذ  الدولة ون أفعالهم.يمكن مؤا

و فبي  ببذا االشجبباه شبنص المبباد  األولببى مبن قببانون حمايببة المنافسبة و منبب  الممارسببات         
  : في شطبيق أحكام  ذا القبانون ، شكبون للكلمبات و العببارات     19/2006ب يةقطرالاالحتكارية 

خا، : األشبب التاليبة ، المعباني الموضببحة قبرين كبب  منهبا ، مببا لبم يقببتض السبياق معنببى توبر :         
األشببخا، الطبيعيببون أو المعنويببون أو أي كيببان قببانوني توببر أيببا كببان الشببك  الببذي يتخببذه ،        

 يمارس نشاطا اقتصاديا أو شجاريا  .  

نون ولبى األومبا  السبيادية    :الال شسري أحكبام  بذا القبا   من ذات القانون 6وحسا الماد  
ات الخاضبعة لتوجيبد الدولبة    ، أو ولى أوما  المؤسسبات و الهيئبات و الشبركات و الكيانب    للدولة

 .  الو إشرافها

لكن  ذا األسعاس وجهبأ لبد انتقبادات، فقبد كبان معتمبدا إلقصباص مسبؤولية الدولبة مبدنيا           
إال أن الدولبببة أبببببحأ مسبببؤولة مبببدنيا، كمبببا أن  وبببدم مسبببؤولية الدولبببة جزائيبببا  يطبببا  حتبببى      

األنشطة دير السيادية
 5ب

. 

منطقيبة لألسباس األو  المسبتمد مبن السبياد ،      لذا يبقى األسباس الثباني والبذي  بو نتيجبة      
للدولةةةة  احت ةةةار االختصةةةاا  ةةة  منار ةةةة السةةةلطا  الةةةثاث  ا ةةةتقالية         فالسبببياد  شسبببم،   

وبالتالي فان ممارسة الق اص  و من حق الدولة وحبد ا فبي إقليمهبا     وشن لية
 6ب

و بي وحبد ا    

ة العموميببة باسبم الهيئببة   بباحبة الحبق فببي العقباب ومبا الببدووى العموميبة التببي شمارسبها النيابب        
االجتماوية إال اإلجراص الشكلي الستعما  ذل  الحق. وشفريعا وبن  بذا فبان الدولبة ال يمكبن لهبا       

أن شستعم   ذا الحق ضد ذاشها وال أن شقرر معاقبة نفسها بنفسها
 7ب

. 

 انعةدال جةدوى العقةا    ين المتقبدمين ويتمثب  فبي    اسب سنالب  إلبى األ   اسسب أويمكن إضافة 

                                                                 
 .Cass. Crim, 11/08/1848 - S - 1888,1 , P.739  انظر :                                         1
BEL HAJ HAMO  انظر :                                            2 UDA (A), op.cit ., P.20. 
 .175ج  سابق، ، ، مرعبد الشتاح عن   انظر: 3
 ، ، 1980  انظر: ولي بال، إبرا يم، المسؤولية الجزائيبة لألشبخا، المعنويبة، دارالمعبارف مصبر ب     4

152. 
   راج  نقد مبدأ السياد  كاساس إلقصاص الدولة من المسؤولية:5

Picard (E), La responsabilité pénale des personnes morales de droit public: Fondements et champ d’application, 
in R.S. 1993, p.275. 

 .211، مرج  سابق، ، عبد الشتاح عن   انظر: 6
 .639. ، 1970، أ لية الشخصية المعنوية لتحم  المسؤولية الجزائية، م.ق.ت القبيب    ن  انظر: 7
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وأن العقوبببات الماليببة سببتخر) مببن وزينببة الدولببة لكببي شعببود إليهببا نانيببة، ال سببيما أن        باوتبببار 
وبمبببا أن  بببذه العقوببببات  بببي األكثبببر اوتمبببادا ضبببد      ،العقوببببات الماليبببة شبببدف  لخزينبببة الدولبببة  

األشبخا، المعنويبة، إلببى جانبا اسببتحالة شطبيبق بقيبة الجببزاصات، فهب  يمكببن حب  الدولببة   أو          
! ب  إن  ذا دير متصور حتبى بالنسببة لبباقي البذوات المعنويبة        مؤقتا   حتى شوقيفها ون النشار

 العامة.

 النسدولية الاناةية لبقية ال وا  النعو ية العامة تبايا الن ابج إ اء ـ  نانيا

يمكبن شعريببف األشببخا، المعنويببة العامببة بانهبا ال يئببات ش ببطل  بتحقيببق مصببال، شهببم       
 بذه المصبال، مبن اوتصبا، السبلطة العامبةال. وكمبا         المجتم  كلد أو جبزصا منبد، بحيب  شعتببر    

يبببدو مببن وببال   ببذا التعريببف فببان األشببخا، المعنويببة العامببة  ببي فببي الحقيقببة مصببال،، أو         
إدارات حكومية أريد لها نو  مبن االسبتقال ، فبي النباحيتين اإلداريبة والماليبة، يتبي، لهبا شحقيبق          

أدراضببها ولببى أكمبب  وجببد   
 1ب

ة مسببتقلة وببن شخصببية الدولببة.     . لببذل  منحببأ شخصببية قانونيبب   

وشتمثب   بذه الببذوات المعنويبة العامببة فبي البلديببة والواليبة بالمحافظببة  والمؤسسبات العموميببة         
 بالصناوية والتجارية، واالدارية .

ولعبب  السببؤا  الببذي يطببرح نفسببد فببي  ببذا المجببا   ببو:  بب  أن اسببتقاللية الشخصببية            
فببن، الببباب أمببام إمكانيببة قيببام مسبببؤوليتها      شالقانونيببة لألشببخا، المعنويببة العامببة وببن الدولببة       

  .الجزائية

ربمبا شكمبن اإلجاببة وبن  بذا السبؤا  فببي التمييبز ببين الشخصبية القانونيبة للدولبة والتببي             
 ي شخصية كاملبة شباملة بينمبا الشخصبية القانونيبة لبقيبة األشبخا، المعنويبة العامبة شخصبية           

ات األوبرى فبي وجبود الشخصبية     محدود  ومخصصة. وإن كانبأ الدولبة ششبترك مب  المجمووب     

القانونية فانها شنفرد بخابية السياد 
 2ب

. 

األ ة  النعتنةةدا إلبصةاء النسةدولية الاناةيةة للدولةة غيةة        فمبن حيب  المببدأ يببدو أن     

موطبقةة  الوسةةبة لبقيةةة األشةراا النعو يةةة العامةةة  و التةةال   إنةا ين ةةا للدولةةة أن تعاببلةةا        
  اعتبارها  لطة أعلى مولا.

امأ األسباب المتعلقبة باقصباص المسبؤولية الجزائيبة للدولبة ديبر منطبقبة ولبى بقيبة          وما د
األشخا، المعنوية العامة فان إمكانية مساصلتها جزائيا  شبقى وارد ، لكن  ناك من يرى أن  ذه 
المسؤولية للجماوات العمومية وإن كانأ محصور  فهي شتناقض ومبادئ القانون العام ووابة 

اريةمبدأ االستمر
 3ب

لكن  ذا الرأي يمكن الرد وليد بان التشريعات التي نظمأ  ذه المسؤولية  

أقرت شسليط العقوبات والتدابير، ما ودا الوقف ون العم  أو الح 
 4ب

، وذلب  حفاظبا  ولبى مببدأ     
 االستمرارية.

لهببذه األسببباب فببان التشببريعات التببي أقببرت أو نظمببأ المسببؤولية الجزائيببة للشببخص           
وام انتهجأ طريقين إلقرار  ذه المسؤولية بالنسبة لألشبخا، المعنويبة العامبة     المعنوي بنص 

ففي الدو  العربية  ناك من أقصا ا نهائيا 
 5ب

و ناك من قبلها م  شحديد العقوبات 
 1ب

. 

                                                                 
 .26: مرج  سابق، ،   ت ح عبد اهلل الشاذل   انظر: 1
 .176  سابق، ،   انظر: وبد الفتاح ومر، مرج2

3) Picard (E), op. cit ., p.271. 
 ق. . لبناني. 109، ق. . سوري، والماد  108  انظر الماد  4
 .و االماراشي يقطر  مث  التشري  العراقي وال5
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إن التشببري  السببوري وكمببا سبببق ورضببد، ونببد بحبب  مسببؤولية الدولببة جزائيببا  اكتفببى          
قببف اإلدارات العامببة وببن العمبب ، إال أن محكمببة    ع بببالنص ولببى وببدم جببوا  و       108بالفصبب  

ق. . ال شنطبببق إال ولببى الببذوات المعنويببة    209البنقض أقببرت قاوببد  وامببة مفاد ببا أن المبباد     
الخاببة. و بو رأي ال سببند لبد، فمببا ذ ببأ إليببد محكمبة الببنقض ببحي، بالنسبببة للدولبة، وديببر           

د كبذل  محكمبة التمييبز اللبنانيبة ونبد      بحي، بالنسبة لبقية الذوات المعنوية العامة. و و مبا أكدشب  
 ق. . 209ق.  لبناني، والتي أوذ ونها المشر  السوري الماد   210شاويلها للماد  

ق.  ولبى البلبديات، وقبد جباص      210حي  أكدت محكمة التمييبز اللبنانيبة انطبباق المباد      
وضبو  البدووى   في  ذا القرار الإن معامالت االسبتمالك وملبف التلبزيم العائبد لشبق الطريبق م      

ال يحتببوي شخطببيط بنبباص در) يصبب  الطريببق المببراد إحدانببد فببي البيببوت المجبباور  وإن  نبباك         
نقصا  في درس المشرو  من قب  دائر  البدروس فبي بلديبة طبرابلس.. وحيب  أن  بذه المحكمبة        
شبرى أن المسبؤولية الجزائيببة شقب  ولبى البلديببة، وحيب  أن البلديبة  ببي المسبؤولة جزائيبا  كهيئببة           

وية ون أوما  مدير ا وأو اص إدارشها وومالها وندما ياشون  ذه األوما  باسمهاالمعن
 2ب

. 

بو بو مبا يصبدق ولبى      وبناص ولى ما سبق يمكن القو  أند ال يوجد في التشري  السبوري 
جزائيبا ، إال   بوبدا الدولبة    ما يمن  مبن مؤاوبذ  البذوات المعنويبة العامبة      القانون األردني أي ا 

نقضموقف محكمة ال
 3ب

السبوري  المرسبوم التشبريعي   مبن  16المباد   ووجود نبص وبا، مثب      

شت ببمن  :الالالخببا، بمكافحببة ومليببات دسبب  األمببوا  وشمويبب  اإلر بباب     2005لعببام  33رقببم 
مبن  بذا المرسبوم     14، 13األحكام الق ائية باإلضافة إلى العقوبات المشار إليها في المبادشين  

وكببذل  إقفبببا  المحبب  ووقبببف الشخصبببية     ...التشببريعي فقبببرات شق ببي بلصبببق الحكببم ونشبببره     
االوتباريبة وبن العمب  وحب  الشخصبية االوتباريبة فبي حبا  التكبرار وال شطببق التبدابير الثالنببة            

 .الاألوير  ولى الجهات العامة كما أنها ال شخ  بالمسؤولية الجنائية لألشخا، الطبيعيين

اببة التبي أقبرت    أما في التشري  المصري، فان ديباب نبص وبام ونبدر  النصبو، الخ     
مسؤولية جزائية للذوات المعنوية، يؤكبد أن المشبر  المصبري لبم يقبر مببدئيا  مسبؤولية البذوات         
المعنويببة العامببة الجزائيببة. فمببا لببم يوجببد نببص بببري، يرسببم نطبباق مسببؤولية الببذات المعنويببة       

ولية ويحبدد مبدا ا فببان  بذه األويببر  ال شسبا  جزائيببا  بب  مببدنيا  فحسبا وبغيرمببا إوبال  بالمسببؤ          

الجزائية الشخصية التي شق  ولى ك  من يثبأ أند قبارف فعبال  جزائيبا  مبن مديريبد أو شابعيبد      
 4ب

 .
لكبن  بذا ال يمنب  مببن اإلشبار  إلبى حالبة قببب  فيهبا المشبر  المصبري ولببو بصبفة ديبر مباشببر               

المسؤولية الجزائية لمؤسسات وامة، وذل  في قبانون التوحيبد القياسبي   
 5ب

البذي جباص فبي مادشبد      

األولبى الال يجبو  ألي مصببلحة أو مؤسسبة وامببة أو واببة وضبب  مواببفات جديببد  ولبى أنهببا         
…ال قياسببية لخامببات ومنتجببات بببناوية دون الرجببو  إلببى الهيئببة المصببرية للتوحيببد القياسببي       

كبب  مببن يخبب  باحكببام المبباد  األولببى، التببي أشببارت بببراحة إلببى المصببال،        5وشعاقببا المبباد   
 والمؤسسات العامة.

                                                                                                                                                                     
 .و االردني   مث  التشري  السوري واللبناني1
لجزائية لقبرارت وأحكبام محكمبة    موسووة االجتهادات ا :سمير واليد 1960ع  10ع   6شاريي  409  قرار رقم 2

: المسؤولية الجنائية الع ج . وانظر في نقد موقف محكمة التمييز اللبنانية  ذا: 2191، رقم 1990لسنة  ،التمييز
 . 277. ، 1992في المؤسسة االقتصادية، طبعة 

 ائية للدولة. ز  راج  ما سبق قولد وند بح  رفض المسؤولية الج3
 . 173ريم، مرج  سابق. ، : أحكام التجأ        4
 في شان التوحيد القياسي.  1957لسنة  2  قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5
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 د أن المشرم  التونسي أقر مسؤولية  ذه الذوات في ود  نصو،:بينما نج

مجلة مياه يشيران البى المجمووبات أو المؤسسبات العموميبة أو      126و 99ع فالفصالن 
  فيمببا يتعلببق بجببرائم   .Les Collectivités ou Etablissements Publics ou Privésالخابببة ب

 المياه.

شقبر مسببؤولية   1995سبج  التجبباري لسبنة   مببن قبانون ال  70و 69و 68و 2عب والفصبو    
مبن قببانون الصببيد البحببري    34جزائيبة للمؤسسببات العموميببة الصببناوية والتجاريبة. ع الفصبب          

  يبببنص ولببى مسببؤولية جزائيبببة    31/01/1994المببؤر  فببي    13بالقببانون وبببدد  1994لسببنة  
 للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية.

المعنويببة العامببة بببراحة مببن ميببدان    مبب  االشببار  الببى أن  نبباك نببص يقصببي الببذوات     
مببن مجلببة التببامين بسبببق التعببرل لببد  الببذي يسببتثني       99الفصبب   و و بب الجزائيببة المسببؤولية 

 الجماوات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية واالدارية والمنشرت العمومية.

ممببا سبببق يت ببب، لنببا أن المشبببرم  التونسببي لبببم يتخببذ موقفبببا واحببدا مبببن مسببالة اسبببناد           
سببؤولية الجزائيببة للببذوات المعنويببة العامببة وذلبب  والفببا للمشببرم  الفرنسببي الببذي قببب   ببذا         الم

االسناد م  حصره بالنسبة للجماوات المحلية والمؤسسات التابعة لها
 1ب

. 

ع نجد أن جمي  الجماوات المحلية أو المؤسسات التابعبة    2ع 121فبالرجو  الى الفص  
تبي ارشكبو با أننباص شباديتهم ألومبا  يمكبن أن شكبون محب          لها يعتبرون مسؤولين وبن الجبرائم ال  

 التزام لتسيير مرفق وام.

مب  أن مجلببس الدولبة الفرنسببي يعتببر أن األشببخا، المعنويبة العامببة بطبيعتهبا مؤشمنببة        
ولبى جببزص مببن السببلطة العموميبة، وبهببذه الصببفة فهببي شتمتب  باالمتيببا ات المتصببلة بببذل . فببال         

م الزجريببة بببدون أن يكببون فببي ذلبب  مسبباس بمبببدأ شفريببق       يمكببن وضببعها شحببأ رقابببة المحبباك    

السلطات، و ذا األوير مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدستوري
 2ب

  . 

لكبن الفقبد  
 3ب

الفرنسببي أوتببر أن األسببباب التبي طببرح ألجلهبا مبببدأ المسبؤولية الجزائيببة        

ببو  مثبب   ببذه   ألشبخا، القببانون العبام ال شبببدو جو ريببا مختلفبة وببن األسبباب التببي أدت إلببى ق       
 المعنوية بصفة وامة.   ذواتالمسؤولية بالنسبة لل

قبدم سبببين أساسبيين     شرح االسباب الموجبة لقانون ابدار المجلة الجزائيةوبالفع  فان 
و مبا، قرنيبة المسبؤولية الجزائيبة القابلبة ألن شقب        القرار المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة     

المؤسسة ردم ودم وجود أي دور لهم في الجبرائم التبي   في بعض الحاالت ولى كا   مسيري 
   .شكون قد وقعأ

تعلق السبا الثاني بالحقيقة اإلجرامية والتي شظهبر أن األشبخا، المعنويبة شمتلب      ما يفي

                                                                 
مؤشمنة ولى جزص من السلطة  …  م  أن مجلس الدولة الفرنسي يعتبر أن الالذوات المعنوية العامة بطبيعتها1

يمكن وضعها شحأ رقابة المحاكم الزجرية  العمومية، وبهذه الصفة فهي شتمت  باالمتيا ات المتصلة بذل .. فال
بدون أن يكون في ذل  مساس بمبدأ شفريق السلطاتال و ذا األوير مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدستوري. 

 انظر في ذل :
Pradel (J), nouveau code. op.  cit . n° 52. p. 110.  
2) Pradel (J), Le nouveau code pénal , partie général. 2ème

 édition, Dalloz 1995, n° 52, p.11.  
3) Picard (E), op. cit., p. 263; Desportes (F) , et Le Gunehec, Responsabilité pénale des personnes morales J.C 
pénal 2, 1994 – n°14.  
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وسببائ  قويببة جببدا قببد شجعلهببا فببي بعببض األحيببان شقببوم بخروقببات وطيببر ، للصببحة العموميببة          
 والمحيط والنظام االقتصادي... الي. 

ابةة ار مسةةدولية الةة وا  العن ميةةة جةةاء كوتياةةة لنبةةدأ       ى أيببة حببا  يمكببن القببو     وولبب

النسةاواا أمةةال القةان ن الةة   يشة ض أن يقةة  تعنةةيم انطبةاو النسةةدولية علةى جنيةة  الةة وا          

النعو ية  ون ا ةتثواء 
 1ب

. إال أنبد وقب  اقصباص كب  أنشبطة الجماوبات المحليبة ديبر القابلبة ألن          

 شكون مح  التزام مرفق وام.

م.) الفرنسبية والبذي جباص فيبد أن      2-121و ذا ما يمكبن استي باحد مبن وبال  الفصب       
 121 – 4األشخا، المعنوية باستثناص الدولة مسؤولة جزائيا  حسا التمييز الوارد في الفصو  

وفبي الحباالت المقبرر  فبي القبانون أو التراشيبا وبن الجبرائم المرشكببة لحسبابهم            121– 7إلبى  
و ممثليهم. لكبن الجماوبات الترابيبة أو المؤسسبات التابعبة لهبا أو شجمعباشهم        بواسطة أو ائهم أ

groupement      ليسوا مسؤولين جزائيا  إال ون الجرائم التي ارشكبو ا أننباص شباديتهم ألومبا  يمكبن
 أن شكون مح  التزام لتسيير مرفق وام. 

اري لكببي يحببدد  مسبتعم  منببذ سببنين وديبد  فببي الفقبد االد    مشلة ل التةةنال الن  ةع العةةال    و
مجمببو  الحبباالت التببي يكببون فيهببا المرفببق العبببام ديببر مببؤمن حصببرا مببن طببرف الجماوبببة             
العمومية نفسها لكن ون طريق شخص تور من أشخا، القانون العبام أحيانبا أو مبن أشبخا،     

القانون الخا، دالبا 
 2ب

  والقبانون المبدني   634ويعبرف القبانون المبدني السبوري بمباد       كمبا   .
  التزام المرفق العام بانبد الوقبد الغبرل منبد إدار  مرفبق وبام ذي ببفة        668  المصري بماد

اقتصبادية، ويكببون  ببذا العقبد بببين جهببة اإلدار  المختصبة بتنظببيم  ببذا المرفبق، وبببين أفببراد أو         
 شركة يعهد إليها باستغال  المرفق فتر  معينة من الزمنال.

القبة بامتيبا ات السبلطة    ممبا يعنبي فبي ببور  مباشبر  شلب  الجماوبات لنشباطات ذات و        
العامببة فببان الجببرائم الواقعببة بمناسبببة  ببذا النشببار ال يمكببن أن شكببون محبب  مؤاوببذ  جزائيببة             
فالمحافظبة ولبى النظبام العبام وحفبظ سببجالت الحالبة المدنيبة ال يمكبن أن ينجبر ونهمبا مؤاوببذ             

جزائية في جانا الوالية أو البلدية
 3ب

. 

وذ ببا البببعض 
 4ب

وببذ بمعيببار التببزام المرفببق العببام وذلبب  حتببى     الببى امكانيببة شعمببيم األ  

يتسبببنى مؤاوبببذ  الدولبببة جزائيبببا وبببن جبببرائم مرشكببببة أننببباص مباشبببرشها لنشببباطات ال ببببلة لهبببا       
 بامتيا ات السلطة العامة، و و ما ال يمكن قبولد لعدم جدوى العقاب كما ذكر سابقا.

وي وببام وولبى مسببتوى فقببد الق بباص الفرنسببي فقببد وقعببأ ألو  مببر  إدانببة شببخص معنبب      
 1997سببتمبر   15  ببادر فبي   Gronobleبمناسبة حكم ابتبدائي ببادر وبن محكمبة قرونوبب  ب     

ولقد جاص في مبدأ  ذا الحكم أند ال يمكن مساصلة البلدية ون الحادن إن لم شحبر، بنفسبها ولبى    

اشخاذ إجراصات وامة ل مان سالمة التالميذ واكتفأ بتوكي  شابعها بذل 
 5ب

  . 

لمعنوية العامة بالمؤسسبات العموميبة  فبان مسبؤوليتها الجزائيبة وامبة       أما بقية الذوات ا

                                                                 
Desportes, et Legnehec, op.citب1 ., n°14 .Picard (E), op.cit ., P.263. 

2  Picard 279لمرج  السابق ،.ع ا . 
Desportes, et Legnehec, op.citب3 ., n°17 
Desportes, et Legnehec, op.citب4 ., n°19 
5) T .G.I Grenoble 15 Septembre 1997, Bill de Grenoble et autres: Juris–Date n° 043435-  pénal – édition de 
Juris classeur p. 10, Janvier 1998.  

 125، مرج  سابق.،مطي  كوعانمذكور لدى: 
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وال شخ ب  ألي شقييببد إال أنهببا مب  ذلبب  شبقببى مرشبطبة بمبببدأ التخصببيص بفبي التشببريعات التببي         
شعمب  بهبذا المببدأ  أي ال يمكبن أن شسبند لهبا سبوى الجبرائم التبي أقبر فيهبا القبانون أو التراشيبا              

محكمبة البنقض السبوري أن الشبركات المؤممبة يمكبن مسباصلتها         باللبوائ،  ذلب ، ولقبد اوتببرت    
جزائيببا  وذلبب  حببين أكببدت أنببد الولببئن كببان التبباميم قببد شببم  الشببركة الطاونببة إال أن نشبباطها            
االقتصبادي بقبي ولبى مبا كبان وليبد مببن حيب  اسبتهدافد أ بدافا  شجاريبة مح بة، وشاسيسبا  ولببى              

سبابق وشكبون مشبمولة باحكبام القبانون الخبا،،       ذل  فانها شبقى محافظة ولى شبكلها القبانوني ال  
لذل  فان النعي ولى الحكم المطعون فيد بداوي أن االوتصا، منعقد لمجلس الدولة فبي نظبر   
البدووى ألن النببزا  القبائم بببين مؤسسببتين شبابعتين للدولببة إنمبا يعتبببر منعببدم السبند فببي القببانون          

الهيئبات االوتباريبة وبن أومبا  مبديريها      وحريا  بالرد. ولما كان لبيس نمبة مبا يمنب  مبن مسباصلة       
وأو اص إدارشها وممثليها وومالها ونبدما يباشون  بذه األومبا  باسبم الهيئبات المبذكور ، وذلب          

ق. ، وكانأ مسباصلة الشبركة مؤسسبة ولبى مخالفبة شعهبد باوباد  مبا يعباد            209إوماال  للماد  

قيمة الب ائ  المصدر  من قب  الشركة الطاونةال
 1ب

  . 

 ا  ي المرحلة التي يمكن أن شكون فيها الذوات المعنوية مسؤولة جزائيا لكن م

 الفقر  الثانية: مراح  مساصلة الذات المعنوية جزائيا

إن الذات المعنوية شمر فيما بين قيام شخصيتها القانونية و والهبا ببثالن مراحب  رئيسبية     
  ي مرحلة التاسيس ومرحلة التسيير ومرحلة االنق اص.

مرحلببة الثانيببة بالتسببيير  حيببا  الببذات المعنويببة فهببي المرحلببة األساسببية التببي       وشمثبب  ال
شمارس فيها النشاطات التي أنشئأ مبن أجلهبا سبعيا وراص شحقيبق الغايبات التبي بعثبأ إلنجا  با         
بإذا كانببأ وابببة  أو لبلببوأ األ ببداف التببي اجتمعببأ اليهببا ارادات محدنيببد بإذا كببان شخصببا       

البذات المعنويبة فبي  بذه المرحلبة أحكبام القبانون ووملبأ بباوامره           معنويا وابا  فاذا التزمبأ 
وانتهببأ بنوا يببد فانهببا سببتبقى بعيبببد  وببن أيببة مسببؤولية، أمبببا إذا ورقببأ أحكببام القببانون فبببان            
مسببؤوليتها نابتببة وقائمببة إمببا بغايببة التعببويض إذا كانببأ مسببؤولية مدنيببة أو لتسببليط العقبباب إذا       

التببي أقبرت  بذه المسبؤولية إذ أن أدلبا الجبرائم المسببند        كانبأ مسبؤولية جزائيبة فبي القبوانين      
للببذوات المعنويببة شهببم  ببذه المرحلببة مببن حياشهببا. ولكببن يبقببى السببؤا  مطروحببا حببو  امكانيببة        
مسبباصلة الببذات المعنويببة فببي المببرحلتين المتبقيتببين مببن حياشهببا  أي مرحلببة التاسببيس ومرحلببة       

لقانونيببة وببال   بباشين المببرحلتين أمببر ديببر    االنق بباص إذ أن شمتبب  الببذات المعنويببة بالشخصببية ا  

محبب  اشفبباق سببواص ولببى مسببتوى الفقببد   
 2ب

أو حتببى ولببى مسببتوى التشبباري . وللبحبب  فببي مببدى      
امكانية مساصلة البذات المعنويبة فبي  باشين المبرحلتين وجبا التعبرل المكانيبة مسباصلة البذات           

 مرحلة االنق اص. المعنوية جزائيا في مرحلة التاسيس؛ نم التعرل لهذه االمكانية في

ششتم  ولى ود  ومليبات لعب  أولهبا  بو شوقيب       لشركات اشاسيس يمكن القو  أن مرحلة 
وقد الشركة بين المؤسسين أو الشركاص نم القيام باشمام موجبات التاسيس لتباشي بعبد ذلب  ومليبة     

ممبا   و أحيانبا الحصبو  ولبى قبرار إداري،     مية وفي السج  التجباري اإلشهار في الجريد  الرس
يكببون طببويال أو قصببيرا يفصبب  بببين شوقيبب  وقببد الشببركة وإشمببام       قببد  يم ببي وقببأ  سيعنببي أنببد  

                                                                 
 . 1971لعام  435ع مجلة المحامون. ، 1971ع  6ع  28شاريي  3523قرار  2901  جنحة 1
 وما بعد ا. 169: مرج  سابق ع ،صالح ا  اهيم عل   راج  2



 183 

 شكليات شاسيسها.

والسؤا  المطروح  نا  و متى شتمت  الذات المعنوية بالشخصية القانونية   ب  يبتم ذلب     
 . قيام بموجبات االشهاربمجرد انعقاد العقد أم بعد ال

والتساؤ  حبو   مبن قيبام الشخصبية القانونيبة للبذات المعنويبة مبرده كمبا جباص سبابقا أن            
المسببؤولية الجزائيببة ال يمكببن أن شسببند للعببدم فببال بببد مببن وجببود شخصببية قانونيببة طبيعيبببة أو            

ومليبة االشبهار   معنوية لكي شسند لها  اشد المسؤولية. فاذا قلنا أن الشخصبية القانونيبة شقبوم قبب      
فبي مرحلبة    نفسبها   ومنذ شوقي  العقبد فاننبا نقبر بهبذا امكانيبة المسباصلة الجزائيبة للبذات المعنويبة         

ن  يمكب التاسيس، وإذا قلنا العكس أي أنها شقوم بعد اشمام ومليبة االشبهار فبان البذات المعنويبة ال     

شكون مسؤولة مبدئيا  ون الجرائم المرشكبة في مرحلة التاسيسأن 
 1ب

. 

 :اشجا اتأرب  إن مواقف التشاري  المقارنة حو   ذا الموضو  يمكن رد ا الى 

: الشخصببية القانونيببة شنشببا بمجببرد شوقيبب  العقببد و ببذا االشجبباه نجببده لببدى       االتاةا  األوة 
المشببرم  المغربببي حيبب  يببنص ولببى أنببد الشتمتبب  الشببركة بالشخصببية المعنويببة بمجببرد التوقيبب        

ولى وقد ا...ال 
 2ب

 ن المسؤولية الجزائية للذات المعنوية قد شنشا منذ  ذه المرحلة.مما يعني أ 

: شعتببر الشببركة بمجبرد شكوينهببا شخصببا قانونيبا لكببن ال يحبتج بهببا ولببى         ن االتاةا  الثةةا 
الغير إال من شاريي اشمبام اجبراصات النشبر القانونيبة : و بذا االشجباه شبنباه المشبرم  السبوري فبي           

مدني 474الماد  
 3ب

مبن القبانون المبدني    506الماد  والمصري في  
 4ب

و بو يميبز ببين شبركاص      
الشركة الذين ال يمكن لهم التمس  بشخصيتها القانونية ما لبم يقومبوا بموجببات االشبهار والغيبر      
الببذي لببد الحببق بببان يتمسبب  بهببذه الشخصببية ا اص الشببركاص حتببى ولببو لببم شببتم ومليببة االشببهار،        

ة نفسببها فببي  ببذه المرحلببة. و ببو مببا أقببره المشببر      وبالتبالي فقببد شقببوم مسببؤولية الببذات المعنويبب   
ق.  حي  اوتبر البذات المعنويبة نفسبها مسبؤولة وبن مخالفبة        109السوري براحة في الماد  

موجببات التاسببيس. أو كانببأ الغايببة مبن شاسيسببها مخالفببة للقببوانين، وأقبر وقابببا  لهببا  ببو الحبب ،         
ور  بكب  نقاببة أو شبركة أو جمعيبة     حيب  جباص فبي المباد  المبذكور : اليمكبن حب  الهيئبات المبذك         

 وك   يئة اوتبارية وال اإلدارات العامة  في الحاالت التي أشارت إليها الماد  السابقة: 

 ت ع إذا لم شتقيد بموجبات التاسيس القانونية.

 …الب ع إذا كانأ الغاية من شاسيسها مخالفة للقوانين

قائمبة إال بعبد ببدور قبرار اداري     : ال شكون الشخصبية المعنويبة للشبركة    ثالداالتاا  ال

                                                                 
بصفة   إن  ذا المشك  ال يطرح بالنسبة للذوات المعنوية العامة والتي يمنحها نص إنشائها الشخصية القانونية 1

 مباشر .
: الوسيط في القبانون التجباري المغرببي والمقبارن ، الجبزص الخبامس فبي النظريبة         أحند ش    السباع   2

 .79، 1992العامة للشركات وشركات األشخا، طبعد 
شجاري سوري شعتبر أن الالونائق التاسيسية لجمي  الشركات التجاريبة ع مبا      57  م  اإلشار  إلى أن الماد  3

 125المحاببة ع يجبا شبهر ا بباجراص المعبامالت المبينبة فيمبا يلبي وإال كانبأ باطلبةال. والمباد              ودا شبركة  
ال و الحكم نفسد نجده في …الخابة بشركات المسا مة المغفلة شنص ولى اليستلزم ودم الشهر بطالن الشركة

بطالن  …الشهرالخابة بالشركات ذات المسؤولية المحدود  اليترشا ولى ودم إجراص معامالت  290الماد  
ال، مما يعني أن المشبر  السبوري وإن كبان ال يعتببر التسبجي  فبي السبج  التجباري شبرطا  لببدص           …الشركة

الشخصية القانونية للشركات التجارية فاند يعتبر ودم التسجي   ذا حائال  دون استمرار شل  الشخصية. و و ما 
 ق. . المذكور  أواله. 109شؤكده الماد  

 17ن  ذه الماد  شهم فقط الشركات المدنية وشركات األشخا، التجارية. باوتبار أن المباد     يمكن القو  أ4
وضبعأ أحكامبا  واببة لشبركات      3/1998المبنق، بالقبانون رقبم     1981/ 159فقر  أوير  من قانون الشبركات  

 المسا مة والتوبية باألسهم وذات المسؤولية المحدود  ع راج  الفقر  السابقة. 



 184 

 و القيام باجراصات االشهار:  

من قبانون الشبركات التجاريبة االمباراشي     11الماد  و في  ذا االشجاه نجد 
 1ب

فيمبا وبدا   :ال
شركات المحابة يجا شهر وقد الشركة وكب  شعبدي  يطبرأ وليبد بالقيبد فبي السبج  التجباري،         

بعبد التشباور مب  السبلطات      كور قرار من الو يرويصدر بتعيين اجراصات القيد في السج  المذ
المختصة فبي االمبارات. فباذا لبم يشبهر العقبد ولبى النحبو المبذكور كبان ديبر نافبذ فبي مواجهبة               
الغيبر، واذا اقتصببر وببدم الشببهر ولببى بيببان او اكثببر مببن البيانببات الواجببا شببهر ا كانببأ  ببذه        

الشبركة او او باص مجلبس ادارشهبا     البيانات وحد ا دير نافذ  في مواجهة الغير. ويسا  مبديرو  
   بالت امن ون شعويض ال رر الذي يصيا الشركة او الشركاص او الغير بسبا ودم الشهر.

قبانون من ذات ال12الماد  و ش يف  
 2ب

فيمبا وبدا شبركات المحاببة ال يكبون للشبركة       :ال
وينشببر .  شخصبية اوتباريببة وال يجبو  لهببا ان شببدأ اومالهببا اال بعبد قيببد ا فبي السببج  التجباري        

وكب  مبا يبتم مبن اومبا        المحرر الرسمي الصادر في النشر  الخاببة التبي شصبدر ا البو ار .    
الشببخا، الببذين اجببروا   او شصبرفات لحسبباب الشببركة قببب  اجبراص القيببد يسببا  ونببد بالت بامن      

العمب  او التصببرف. ومبب  ذلبب  يكببون للشببركة وببال  فتببر  التاسببيس شخصببية اوتباريببة بالقببدر       
    .الالال م لتاسيسها

شكبون للشببركة شخصببيتها االوتباريببة   مببن القبانون المببذكور بينببأ أنببد:ال     72المبباد  لكبن  
وببال  فتببر  التاسببيس بالقببدر الببال م لتاسيسببها وشلتببزم الشببركة بتصببرفات المؤسسببين فببي شلبب         

شنتقب  البى الشبركة    منبد فقبد جباص فيها:ال    94المباد   أمبا    .الالفتر  بشرر شمام شاسيسها وفقا للقانون
شهار ا في السج  التجاري انبار جميب  التصبرفات التبي اجرا با المؤسسبون لحسبابها        بمجرد ا

    .القب  االشهار، وشتحم  الشركة جمي  المصروفات التي انفقها المؤسسون في  ذا الشان

الخابة بشركات المسا مة ولبى   75الماد   أما قانون الشركات البحريني فقد نص في 
و  وقبد شاسبيس الشبركة ونظامهبا االساسبي، يقبوم المؤسسبون        شمأ الموافقة ولبى مشبر  اذا أند:ال

بتونيق العقد والنظام االساسي طبقا الور شعبدي ، لبدى الجهبة المختصبة ببالتونيق ويعيدونبد البى        
اذا ببدر مرسبوم   :ال 76المباد   وحسبا   .الالستصدار مرسوم التاسيسو ار  التجار  والزراوة 

احدى الجرائد المحلية ولى نفقة الشركة، وشبلغ  وفي وجا نشره في الجريد  الرسميةالتاسيس، 
شكتسا الشركة الشخصبية المعنويبة مبن شباريي     أند:ال 77الماد  و أكدت  .البور  مند للمؤسسين

   .الفي الجريد  الرسمية نشر المرسوم

ال يكبون  ان شبركة المسبا مة : ال   95المباد   أما القانون الكويتي للشركات فقد اوتببر فبي   
وفقبا لألحكبام المنصبو، وليهبا فبي المباد  السبابقة شخصبية معنويبة ، وال           للشركة التي شؤسس

ونشبر المحبرر الرسبمي الصبادر     يجو  لها أن شبدأ أومالها ، إال بعد قيد ا في السج  التجباري  
 .البتاسيسها في الجريد  الرسمية

فبي حالببة موافقبة الببو ار      :ال72المبباد  و  بو نفبس شوجببد قبانون الشببركات القطبري فبي       
طلببا شاسببيس الشببركة، يقببوم المؤسسببون بتوقيبب  وقببد التاسببيس والنظببام األساسببي، وفقببا         ولببى 

لمشروويهما اللذين وافقأ وليهما الو ار ، وشونيقها لبدى الجهبة المختصبة ببالتونيق وشقبديمهما      

                                                                 
  من الجريبد   196والمنشور بالعدد ب 1988/12/26  الصادر بتاريي 13لأ بالقانون االشحادي رقم بكما ود  1

 1989/1/8الرسمية الصادر بتاريي 
  من الجريبد   196والمنشور بالعدد ب 1988/12/26  الصادر بتاريي 13كما ودلأ بالقانون االشحادي رقم ب  2

 1989/1/8الرسمية الصادر بتاريي 
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وببال  مبد  أقصببا ا سببتين يومببا  مببن     ليصببدر الببو ير قببراره فبي شببان شاسببيس الشببركة    للبو ار   
يجببا أن ينشببر قببرار شاسبببيس الشببركة فببي الجريبببد        :ال 75المببباد  حسببا  و  .الشبباريي شقببديمهما  

ملحقبا  بببد وقبد شاسيسببها ونظامهبا األساسببي.وال شكتسبا الشببركة الشخصبية االوتباريببة         الرسبمية 
 .الويتم الشهر بالقيد في السج  التجاري والنشر في الجريد  الرسمية معا  إال بعد شهر ا.

لمببا بقيببأ الشببركة ديببر متمتعببة بالشخصببية      و مببن وببال  مببا سبببق يمكببن القببو  أنببد طا     
القانونيببة فهبببي وببار) نطببباق المسبباصلة الجزائيبببة، مبب  أن القبببانون االمبباراشي يتميبببز باوطائبببد         

و بو حكبم مبن الواضب، انبد       شخصية محدود  للشركة و حملها الحقا مسؤولية افعا  المؤسسبين 
 .يتعلق بالمسؤولية المدنية أساسا

نونيبة شبببدأ مببن شبباريي التسبجي  بالسببج  التجبباري: و ببذا      : الشخصببية القا ا ةة االتاةا  ال 

االشجباه  ببو الغالبا األوببم حيب  اوتارشببد الكثيببر مبن التشببريعات العربيبة واالوروبيببة        
 1ب

ومنهببا  
يجببا قيببد الشببركة ذات المسببئولية المحببدود  فببي     مببن قببانون الشببركات الكويتي:ال   195المبباد  

شبركة الشخصبية المعنويبة إال بعبد قيبد ا ، وال      السج  التجاري وفقا الحكام القانون. ال شكسا ال
 .اليجو  لها قب  ذل  مباشر  أومالها

وفبي االشجبباه نفسبد الفصبب      783والفصبب   643القبانون التجباري الجزائببري بالفصب     و
الفرنسبي المتعلببق بالشبركات التجاريبة حيب  نبص  ببذا        1966جويليبة   24الخبامس مبن قبانون    

نية للشركات شبدأ من شاريي القيبد فبي السبج  التجباري     الفص  براحة ولى أن الشخصية القانو
مببن قببانون الشببركات   22ال مبن شبباريي العقببد و ببو الحكبم ذاشببد الببذي كببان موجببودا  فبي المبباد         

التببي جبباصت شحببأ العنبوان النانيببا  ع إجبراصات التاسببيسال مببن الفصبب            1981/ 159المصبري  
اليجبا إشبهار وقبد الشبركة ونظامهبا      الثاني الالتاسيسال من البباب األو  الأحكبام وامبةال. ونصبها     

بحسبا األحبوا  فبي السبج  التجباري، وال شثبببأ الشخصبية االوتباريبة للشبركة، وال يجبو  لهببا           
أن شبدأ أومالها إال من شاريي الشهر في السج  التجاريال لكبن  بذه المباد  ألغيبأ بالقبانون رقبم       

هبا ببالفقر  األويبر     ، واسبتعيض ون 1981/ 159الذي نق، بعبض مبواد القبانون     1998لسنة  3
ششببهر الشببركة وشكتسببا  ال…  ، والتببي نصببها  1981/ 159مببن القببانون ذاشببد ب  17مبن المبباد   

الشخصية االوتبارية بعد م ي ومسبة وشبر يومبا  مبن شباريي قيبد ا فبي السبج  التجباريال كمبا           
، 1997لسبنة   8فقر  نالثة من قبانون ضبمانات وحبوافز االسبتثمار بمصبري  رقبم        4أن الماد  

ويكبببون لهببذه الشبببركات المنشبببا  وفقبببا  ألحكببام  بببذا القبببانون الشخصبببية      ال… ولبببى أنبببد   شببنص 
 …ال.  االوتبارية، اوتبارا  من شاريي قيد ا في السج  التجاري

ممببا يعنببي أن الشخصببية القانونيببة لشببركات المسببا مة والتوبببية باألسببهم والشببركات        
شبباريي اإلشببهار وحسببا  ببذا     يومببا  مببن  15ذات المسببؤولية المحببدود ، ال شبببدأ إال بعببد م ببي    

االشجاه، فبما أن الشركة شمر بفتر  شكبوين ال شتمتب  واللهبا بالشخصبية القانونيبة، فانهبا شلجبا بعبد         
اسبتكما  جميب  وناببر الوجبود القبانوني البى القيبام بعمليبة اسبتيعاب للتصبرفات التبي كبان قبد              

 أم ا ا المؤسسون.

وبن شلب  األفعبا   ان ديباب الشخصبية      ولكن ما مبدى مسبوؤلية البذات المعنويبة جزائيبا      
القانونية للذات المعنوية فبي فتبر  التكبوين ال يمكبن معبد الحبدي  وبن مسبؤوليتها الجزائيبة، وال          
يمكببن باسببم اسببتقاللية القببانون الجزائببي ان ناوببذ بالحسبببان الوجببود المحتمبب  للببذات، كمببا أن         

ة بعبد ارشكبباب شلب  الجريمببة يمكببن    الجريمبة المقترفببة فبي شلبب  الفتبر  ال الببذات المعنويبة الناشببئ      

                                                                 
 .126. ،ابقسالالمرج   .    السباع أحند ش  1
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إسببناد ا الببى الببذات المعنويببة الناشببئة بعببد ارشكبباب شلبب  الجريمببة، فهبب  شجببو  مؤاوببذ  الطفبب        

جزائيا ون الجرائم التي ارشكبتها أمد في فتر  الحم  
 1ب

. 

ردم  ذا يرى الفقد الفرنسي أند يمكن مؤاوذ  البذات المعنويبة فبي  بذه الوضبعية ولكبن       
تحمب  البذات المعنويبة مسبؤولية التصبرفات التبي قبام بهبا المؤسسبون وذلب            وفق وببف توبر ف  

في حالتين
 2ب

   

م.) فرنسببية حيبب    1ع     321الحالبة األولببى : جريمببة اوفباص، مسببروق الببوارد بالفصبب      
 يجع  المؤسسون الشركة شقب  أشياص مسروقة أو متحيال  في شانها.

ارشكبهبا المؤسسببون بعبد قيبام الببذات      عب أمبا الحالبة الثانيببة: فهبي اسبتمرار الجريمببة التبي       
 المعنوية وشمتعها بالشخصية القانونية كتشغي  وملة في ظروف قاسية.

 1981لسبببنة  159مببن القبببانون رقببم    13أمببا فببي التشبببري  المصببري، فتبببنص المبباد       
شسببري العقببود والتصببرفات التببي أجرا ببا المؤسسببون باسببم    ال… الخبا، بالشببركات ولببى أنببد   

في حق الشركة بعد شاسيسها متى كانبأ ضبرورية لتاسبيس الشبركة، أمبا      الشركة شحأ التاسيس 
في دير ذل  من الحاالت فال شسبري العقبود والتصبرفات فبي حبق الشبركة بعبد التاسبيس إال إذا         

ولبى مجلبس اإلدار  أو    12اوتمدشها الجهة المنصو، وليها في الماد  السابقة بوشنص الماد  
للشبركة ولبى أن ال يشبارك المؤسسبون ذوو المصبلحة فبي       جماوبة الشبركاص أو الجمعيبة العامبة     

 التصويأ .

مما يعني أن الشركة ال شسا  ون أفعا  مؤسسبيها مبا لبم شكبن ضبرورية لتاسيسبها أو شبم        
. أما إذا رف أ الجهة المختصة باوتماد شصرفات المؤسسين، اوتماد 12اوتماد ا حسا الماد  

م، فبان المسبؤولية الجزائيبة ونهبا شنحصبر فببي      شلب  التصبرفات وكانبأ  بذه األويبر  شمثب  جبرائ       
 المؤسسين وال شنتق  إلى الشركة.

نصبا  وامبا  يبنظم  بذا      2000 ب  وإلبى حبدود مبوفى سبنة      أما المشر  التونسي فاند لم ي
 2000لسببنة   93لكببن ولكنببد مبب  بببدور مجلببة الشببركات بمقت ببى القببانون وببدد      الموضببو . 
التونسبي فيمبا يخبص الشبركات التجاريبة ينتمبي       . أببب، المشبر    2000نوفمبر  3المؤر  في 

إلببى االشجببباه األو  والبببذي مفببباده أن الشخصبببية القانونيبببة شببببدأ مبببن شببباريي التسبببجي  بالسبببج        
مببن شلبب  المجلببة الببذي نببص ولببى أنببد: الشنشببا وببن كبب  شببركة        4التجبباري وذلبب  طبقببا للفصبب    

شبباريي شرسببيم   شجاريبة شخصببية معنويببة مسببتقلة وبن شخصببية كبب  شببري  فيهببا وذلب  بدايببة مببن       
 الشركة بالسج  التجاري، باستثناص شركة المحابة... ال.   

ولبى أن مببا جباص فببي الفصب  الراببب  مبن م.ش.ت قببد يطبرح إشببكاال  مب  مببا ورد بقببانون          

68وشحديبدا  الفصب     1995السج  التجاري لسنة 
 3ب

والبذي يبنص ولبى ال كب  شبخص مطالبا        
قببا... ال فهببذا الفصبب  يعاقببا كبب  شببخص       بالتسببجي  بالسببج  التجبباري... ولببم يقببم بببذل .. يعا     

مطالبا بالتسببجي  ولببم يقبم بببذل  والفصبب  العاشببر مبن القببانون نفسببد جباص فيببد ال ولببى كبب  ذات          
 شتمت  بالشخصية المعنوية واضعة لوجوب التسجي  أن شطلا شسجيلها... ال

                                                                 
Desportes, et Legnehec, op.cit  انظر :                                                 1 ., n°33 
   المرج  نفسد. 2
المتعلبق بتبدويم    18/10/2005المؤر  فبي   2005لسنة  96من القانون ودد  14  حسبما وق  شنقيحد بالفص  3

و الذي أضاف ولى المطالا بالتسجي  التزامبات اضبافية لتفعيب  منظومبة السبج        المالية.سالمة العالقات 
 التجاري.
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كمببا أن الفصبب  الثبباني مببن نفببس القببانون جبباص فيببد اليمسبب  بكبب  محكمببة ابتدائيببة سببج          
الشببركات التببي لهببا مقببر      – 2...... 1لببي يسببج  فيببد بمقت ببى شصببري، مببا يلببي :        شجبباري مح 

 ...ال  وشتمت  بالشخصية المعنويةبالجمهورية التونسية 

فجملة  ذه الفصو  وضبعأ قبب  ببدور م.ش.ت اسبتنادا  إلبى الحب  البذي كبان معمبوال           
ا  سباري المفعبو    بد و و أن شخصية الشركة شنشا من يوم إبرام العقد، و و الحب  البذي ال يبز   

بالنسبة للشركات المدنية، لذل  يبدو جليا  أن إراد  المشر  اشجهأ فبي قبانون السبج  التجباري     
إلبى معاقبببة األشببخا، المعنويببة لعبدم شسببجي  وإشببهار نفسببها بالسبج  التجبباري سببواص أكانببأ        
ر شبركات شجاريببة أم مدنيببة أم دير ببا مببن األشببخا، المعنويببة، و ببو مببا يؤكببد أن المشببر  يقبب      

بوجبود الشخصبية القانونيببة للشبركة قببب  القيبام بعمليبة التسببجي  فبي السببج  التجباري. وبالفعبب           
يت ، أن المشر  أشار براحة في الفصبلين العاشبر والثباني إلبى أن الشبركة شتمتب  بشخصبية        

مبن قبانون السبج      69معنوية قب  شسجي  نفسها، و ذا التاوي  ينطبق ولى مبا جباص فبي الفصب      
ذي يعاقبا الكبب  شببخص يبدلي ببيببان ديببر ببحي، أو نبباقص وببن سبوص نيببة بقصببد         التجباري والبب 
 التسجي ال.

مببن م.ش.ت. مبب  بعببض    4فمببن وببال  مببا سبببق يالحببظ أن  نبباك ش بباربا  بببين الفصبب       
م.ش.ت. الشخصبية   4الفصو  التي وردت بقانون السج  التجاري، فمبن جهبة ال يمبن، الفصب      

لتجباري، ومبن جهبة أوبرى الفصبو  المشبار إليهبا        المعنوية للشبركة إال بعبد التسبجي  بالسبج  ا    
المبذكور  مبن قببانون السبج  التجباري شتحببدن وبن الشبركات التببي شتمتب  بالشخصبية المعنويببة           
وشعاقا الشركة التجارية كذات معنوية و بو مبا يعنبي إقبرارا  بالشخصبية القانونيبة للشبركة قبب          

فيبق ببين مبا ورد فبي الفصب  الرابب        القيام بموجبات التسجي  بالسج  التجاري فكيف يمكبن التو 
 من مجلة الشركات التجارية م  ما ورد بالفصو  المذكور  من قانون السج  التجاري  

ربمبا اسببتدوى األمببر مببن المشبر  القيببام بتببدارك  ببذا الت بارب وشنقببي، قببانون السببج         
بة التجبباري ونقبب  القاوببد  التببي وردت فببي الفصبب  الراببب  م.ش.ت لتصببب، قاوببد  وامببة بالنسبب       

لجميبب  أنببوا  الشببركات ويببدرجها ضببمن أحكببام السببج  التجبباري، وشنقببي، بقيببة فصببو  قببانون       
 السج  التجاري بما يتالصم وأحكام  ذه القاود . 

وبالتببالي فببان أ ببم النصببو، التببي شعاقببا الببذوات المعنويببة فببي مرحلببة التاسببيس فببي        
شت بارب مب  مبا جباص فبي      والتبي   1995القانون التونسي موجود  بقانون السج  التجاري لسنة 

2000مجلة الشركات التجارية لسنة 
 1ب

. مما سيؤدي إلى ش ارب ونبد شطبيبق نصبو، قبانون     
 السج  التجاري وشحديد المسؤو  ون الجرائم المرشكبة أنناص التاسيس.

التشببري   و كبب  مببا سبببق يهببم الشببركات التجاريببة فقببط أمببا الشببركات المدنيببة فببال  ا          
قببانون أي وال فبي   زامبات و العقببود  تلال فببي مجلبة اال  اببريحة حولهب  التونسبي ال يعطبي اجابببة   

 نباك مبن يبرى   لكن يرى  أور
 2ب

م.أ.  أن  1261ان المشبرم  التونسبي أقبر فبي ببلا الفصب         
الشركة شنشا منذ شحرير العقد إن لبم يصبرح الشبركاص بتباريي توبر يمكبن أن يكبون سبابقا للعقبد،          

ة بالنسبة للميدان االقتصادي فادلا الشبركات المتدولبة   وموما فان  ذه المشالة محدود  القيمو

                                                                 
يعاقا  188  وينبغي اإلشار  أي ا في  ذا المجا  إلى أند كان  ناك فص  في المجلة التجارية و و الفص  1

ة الشركات ولبم يعبد  نباك    الشركات التجارية إلواللها بعملية اإلشهار وقد ألغي  ذا الفص  بعد بدور مجل
م.ش.ت. يحممب  مسبؤولية جبرائم اإلشبهار      20نص يقابلد في  بذه المجلبة، بب  ولبى العكبس أببب، الفصب         
أوذ المشرم  ضمن مجلمة الشركات التجاريمة موقفا للمسؤولين المكلفين باشمام إجراصات اإلشهار. و م  ذل  فقد 

المجلمبة   مقبررا فبي  . و بو أمبر لبم يكبن     بمختلبف أشبكالها   اجرا شجاه إجبراصات التمكبوين فبي إطبار الشبركات      
م يجبر وشإجراصات التاسبيس  من وال  ضبط شحقيق بحمة شكوين الشركة  الغاية من التشدد  ي التجاريمة. و

 .أوما  اإلشهار واإلحجام ون القيام بد
. 1996بعبة أولبى   : شعليق ولى قانون الشركات التجارية ع دار الميزان للنشبر ع سوسبة، ط   ت  يع  ا نص   2

.،167. 
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 .فيها إما شجارية بالشك  أو بالموضو 

فمبن وببال  مبا سبببق نالحببظ أن فقبد الق بباص والمشبرم  قببد أقببر قيبام الشخصببية القانونيببة          
للشببركة قببب  اشمببام موجبببات االشببهار وحملهببا المشببرم  مسببؤولية جببرائم وببدم االشببهار، ومببن        

ق بباص التونسببي يمكببن القببو  أن القببانون التونسببي يتبنببى شقريبببا  الحبب  ذاشببد      وببال  موقببف فقببد ال 
الموجبببود فبببي التشبببريعين السبببوري، والمصبببري ببالنسببببة لشبببركات األشبببخا، والشبببركات        

 المدنية .

ق بببائها  أم أن  بببذه    ببب  شنتهبببي الشخصبببية القانونيبببة للشبببركة بحلبببو  أحبببد أسبببباب ان      
الشخصبية شمتببد الببى مرحلببة التصبفية  وإذا أقررنببا بهببذا االمتببداد فهب  يمكببن أن شتحمبب  أننبباصه        
الشبركة مسببؤولية جزائيببة   و بب  شتحمبب  الشببركة مسبؤولية جزائيببة وببن األفعببا  المؤديببة الببى        

 انق ائها 

ن األفعبا   إن االجابة ولى  ذه األسئلة شسبتدوي البحب  فبي مسبؤولية الشبركة جزائيبا وب       
 المؤدية الى انق ائها، نم المرور الى بح  شل  المسؤولية في مرحلة التصفية.

 ـ مسدولية ال ا  النعو ية عا األ عاة الند ية الى االنقاة أوال

إن األفعبا  التبي شنق بي بموجبهبا الشخصبية القانونيبة للشبركة شنقسبم البى أسبباب واديبة            
أيببة مسببؤولية جزائيببة مبببدئيا فببان األسببباب الطارئببة     وأسبباب طارئببة وفببي حببين ال شثيببر األولببى   

يمكن أن شثير مث  شل  المسؤولية حي  جبرم المشبرم  ببورشين شعتببران مبن األسبباب الطارئبة        

النتهاص الشخص المعنوي و ما جريمة التسبا باالفالس، وجريمة افشا  وملية االنقاذ
 1ب

. 

  ا،:ـ مسدولية ال ا  النعو ية عا ج ينة التسبب  اال 1

بالنسببة لبببعض التشببريعات التببي أقببرت مسبؤولية األشببخا، المعنويببة جزائيببا  بموجببا       
و ببو   نببص وببام فانببد مببن المنطقببي أن شحمبب  الشببركات مسببؤولية جريمببة التسبببا ببباإلفالس.          

أقر مسؤولية الذوات المعنوية جزائيا  بموجا نص الذي المشر  السوري  التوجد الذي نجده لدى
 680ي أن يحم  الشركات مسؤولية جريمة التسبا بباإلفالس فبي المباد     ن من المنطقكاوام، ف

باإلفبالس االحتيبالي     678ق.  الشستهدف الشركة التجارية فبي الحباالت المعينبة فبي المبادشين      
من العقوبات والتدابير وال  210و 209باإلفالس التقصيري  إلى ما نصأ وليد المادشان  679و

 الغرامةال.

 ق.  أردنببي  442ق.  لبنبباني والمبباد    694ذي نجببده فببي المبباد    و ببو الحكببم ذاشببد البب   
إذا ارشكبببأ الجريمببة باسببم شببركة أو لحسببابها فببان  ببذه الشببركة شسببتهدف للتببدابير           ونصببها:ال

االحترا ية كما يستهدف للعقوبات المنصو، وليها في المباد  السبابقة األشبخا، المسبؤولون     
 ال.ن أو يتيحون ارشكابد ون قصد منهمفي الشركة الذين يسا مون في الفع  أو يسهلو

أمببا قببانون العقوبببات االمببارشي و ردببم قبولببد المسببؤولية الجزائيببة للشببخص المعنببوي         
ق   وجهببة ديببر متوقعببة إذ نببص ولببى أنببد:الإذا      420بموجببا نببص وببام فقببد ذ ببا فببي مبباد      

                                                                 
  شجدر اإلشار  إلى أن  ذه الجريمة وابة بالتشريعين التونسبي والفرنسبي وال مثيب  لهبا فبي التشبريعين       1

 المصري والسوري، حي  ال يوجد قانون إلنقاذ المؤسسات التي شمر بصعوبات اقتصادية. 
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تبدليس  ومدير ا بالعقوبات المقبرر  لإلفبالس بال   أفلسأ شركة شجارية يحكم ولى مجلس إدارشها
  أو إذا سباودوا ولبى   417المنصو، وليها في المباد  ب  إذا نبأ أنهم ارشكبوا أمرا من األمور

باوالنهم ما يخالف الحقيقة ون رأس الما  المكتتبا أو المبدفو     شوقف الشركة ون الدف  سواص
بحيحة أو بتبو يعهم أرباحبا و ميبة أو باوبذ م ألنفسبهم بطريبق الغب          أو بنشر م ميزانية دير
لهم ببد فبي وقبد الشبركة. وال شطببق العقوببة المنصبو، وليهبا فبي  بذه            ما يزيد ولى المروص

مجلس اإلدار  أو المدير الذي يثببأ وبدم اشبتراكد فبي الفعب  محب  الجريمبة         الماد  ولى و و
 ال.القرار الصادر في شاند أو شحفظد ولى

ة إال بموجبا نبص   لكن المشر  المصري، ونظرا  لعدم قبولبد مسبؤولية البذوات المعنويب    
ق.  بالتفبببالس بالتببدليس والتفبببالس بالتقصببير  إلبببى     333و 332وببا،، ذ ببا فبببي المببادشين    

شحمي  المسؤولية الجزائية ولى أو اص مجلس اإلدار  والمبديرين، دون البذات المعنويبة و بي     
 الشركة.

 فقبد  1987لسبنة   11قانون االفالس والصل، الواقي مند البحريني رقبم   228أما الماد  
جباصت مبهمبة و اسبتخدمأ وببار  شحتمب  التطبيبق ولبى البذات المعنويبة باوتببار و ان لهبا ذمبة             

مببب  وببدم االوبببال  بايببة وقوببببة أشببد يبببنص وليهببا قبببانون       مسببتقلة فهببي المدينبببة ال مسببيريها :ال   
اذا أوفبى ومبدا كب  أموالبد      -1العقوبات ، يعاقا المدين بالحبس مد  ال شجاو  ومس سبنوات :  

اذا مكبن ومبدا    -2الى في شقبديره وذلب  بقصبد الحصبو  ولبى الصبل، البواقي .        او بع ها او د
دائنا و ميا او ممنووا من االشتراك في الصل، او مغاليا في ديند من االشبتراك فبي المبداوالت    

  . الاذا أدف  ومبدا ذكبر دائبن فبي قائمبة البدائنين       -3والتصويأ او شركد ومدا يشترك في ذل  . 
اشبببكالين، األو  أنهببا وردت فبببي نظببام قبببانوني ال يعتببرف بالمسبببؤولية       لكببن  ببذه المببباد  شثيببر   

 الجزائية للذات المعنوية والثاني أنها شنص ولى وقوبة الحبس.

أما بالنسبة للتشري  التونسي والذي لم ي   نصا واما يقر مسؤولية األشخا، المعنوية 
فالس لمعرفبة مبدى إمكانيبة    جزائيا  فان األمر يحتبا) إلبى وبود  لجميب  النصبو، المتعلقبة بباإل       

 مساصلة الشخص المعنوي.

م )  290و 288لقد جرم المشر  األوما  المؤدية إلى التسبا بباإلفالس فبي الفصبلين    
م.ت فالفصبب  األو  يتعلببق بجريمببة اإلفببالس اإلحتيببالي والثبباني يتعلببق بجريمببة      448والفصب   

)  فهب  مببن الممكبن أن شسببند    م  290اإلفبالس التقصبيري والثالبب  يحيب  إلبى الفصبب  الثباني ب      
  اشين الجريمتين للشركة التجارية نفسها    

مبن مجلبة الشبركات     7  لصبفة التباجر و بذه الصبفة حسبا الفصب        والفص هتعرل  ذش
التجارية شثبأ لبعض الشركات ببالشك  أو بالموضو   فه  شتحمب  شلب  الشبركات المسبؤولية     

السببؤا  شتطلببا التمييببز بببين مختلببف أنببوا      الجزائيببة وببن  ببذه الجببرائم. إن اإلجابببة وببن  ببذا     
 الشركات، وذل  الوتالف النظام القانوني لك  منها.

 الش كة خشية اال م :  -*

م ش ت   كمببا أن كببال مببن رئببيس مجلببس     7شعببد  ببذه الشببركة شجاريببة بالشببك  بفصبب     
  فقببر 217فقببر  أولببى، و   213اإلدار  والمبدير العببام يتمتعببان بصببفة التبباجر أي ببا بالفصببو      

أويبر  م.ش.ت  فعلببى أي مببن  ببؤالص شقبب  مسببؤولية  بذه الجريمببة   أم أنهببا شقبب  ولببى الشببركة        
 ورئيس مجلس اإلدار  والمدير العام معا باوتبار وأن بفة التاجر شثبأ لهم جميعا.
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يبدو أن فقد الق اص التونسي لم يعط إجابة بريحة ون  بذا التسباؤ  ولكبن يمكبن القبو       
أفري   28لرؤساص مجالس اإلدار ، ففي قرار شعقيبي جزائي بادر في  يحم   ذه المسؤوليةأند 

رف بأ محكمببة التعقيببا شحميبب  المسببؤولية الجزائيبة إلببى وكيبب  شببركة ذات مسببؤولية        1971
محدود  ألند ال يمل  بفة التاجر حي  قالأ المحكمة اللم شستثن المجلة من مديري الشركات إال 

م ت شجبارا فبي مجبا      73االسم البذين اوتببر م الفصب     رؤساص مجالس إدار  الشركات الخفية 

شطبيق أحكام  ذا القانونال
 1ب

. 

فحسبا  بذه الحيثيبة يمكبن القبو  أن محكمبة التعقيبا فيمبا لبو طرحبأ ق بية شسببا فبي              
إفالس شركة وفية االسم سبتحم   بذه المسبؤولية لبرئيس مجلبس اإلدار  أو المبدير العبام و بذا         

انطالقببا مببن أن إفببالس الشببركة ال يترشببا ونببد مبببدئيا إفبببالس         االشجبباه يقببو  بببد الفقببد كببذل ،     
المببديرين والمسببا مين بألنهببم ليسببوا شجببارا بقببو  القببانون ، إال أنببد وحمايببة لحقببوق الغيببر أقببر       
المشر  ضبرور  مسباصلة أو باص مجلبس اإلدار  والمبديرين مبن أجب  التفبالس اإلحتيبالي متبى           

فعببا  المجرمببة نبببأ  وأنهببم ارشكبببوا أومبباال  شببدو  ضببمن األ    
 2ب

، وشجببدر اإلشببار   نببا إلببى أن    

م ش ت أضبباف إلببى القائمببة المسببير الفعلببي حيبب  جبباص بببالفقر  األولببى مببن  ببذا       214الفصبب  
الفص  ما يلي : الإن أظهر التفليس وجزا فبي األببو  يمكبن للمحكمبة بطلبا مبن أمبين الفلسبة         

ر العبام أو المبدير العبام المسباود     أن شقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المبدي 
أو المبببديرون العببببامون المسبببباودون أو أو بببباص مجلبببس اإلدار  أو كبببب  مسببببير فعلببببي توببببر      

 وبالت امن فيما بينهم أو بدوند إلى حد المبلغ الذي شعيند المحكمة...ال   
فهذا الفص  ينص براحة ولى أن شفليس الشركة، يمكن أن يؤدي إلبى شفلبيس مسبيريها    

وا فعليبين. و نباك مبن يبذ ا إلبى قيباس المسبؤولية الجزائيبة ولبى المسبؤولية وبن            حتى ولو كان

التفليس مما يعني أن مسؤولية جريمة التسبا باإلفالس ستحم  وليهم
 3ب

. 

ولكن  ذا القو  يخلبط ببين الجانبا المبدني للمسبالة والجانبا الجزائبي حيب  ذ با إلبى           
مكانيببة أن يشببم  التفلببيس مببديري الشببركة   العمب  بالقيبباس بينهمببا منطلقببا  مببن قبببو  المشبر  إل    

كعقوبة مدنية إلى القو  بانطباق العقوببة الجزائيبة ولبيهم والقيباس كمبا  بو معلبوم ديبر معمبو           
بد في الماد  الجزائية  ذا من جهة ومن جهة أورى فاند ولى فرل قبولبد كبان قياسبا منقوببا     

والمببديرين ولببم يقببب  بالصببور       إذ أنببد قببب  شببمولية العقوبببة المدنيببة ألو بباص مجلببس اإلدار       
العكسبية لهببذا القيبباس و ببي شببمولية العقوبببة الجزائيببة للشببركة، فطالمببا أن الشببركة شبباجر فببان       
الشرر األولي لجريمة التسبا باإلفالس متوفر بحقها فلماذا ال شكون مسبؤولة مباشبر  وبن  بذه     

مسببؤوليتد وببن   الجريمببة، وابببة وأن  ببذه المسببؤولية يمكببن أن ششببم  أي ببا كبب  مسببير شثبببأ      
الجريمببة نفسببها نظببرا  لتمتعببد بصببفة التبباجر ولببى وكببس الوكيبب  فببي الشببركة ذات المسببؤولية        

 المحدود .

 الش كة ذا  النسدولية النقدو ا :  -*

                                                                 
م  االشار   .156القسم الجزائي، ،  ،1971، نشرية محكمة التعقيا، لسنة 6909  قرار شعقيبي جنائي ودد 1

بالنسبة  213المذكور ألغي بصدور مجلة الشركات التجارية و باشأ شعوضد أحكام الفص   73إلى أن الفص  
.ال م  االشار  للشركة شاجرا في مجا  شطبيق أحكام  ذه المجلةم يعد الرئيس المدير العا للرئيس المدير العام:ال

واليعتبر رئيس مجلس اإلدار  شاجرا في  ذه الحالة والفا  شعتبر أند:ال 216الفص  إلى أن الفقر  األوير  من 
من  ذه المجلة، كما اليخ   فبي ببور  شفلبيس الشبركة، البى التحباجير المترشببة وبن          213ألحكام الفص  

ويعد  :الفهي شنص ولى  217.ال أما لبفقر  األوير  من الفص  إال إذا شداو  مباشر  في شسيير الشركة التفليس
شفلبيس الشبركة يكبون المبدير العبام واضبعا        المدير العام شاجرا في مجا  شطبيق أحكام  ذه المجلة وفي حالة

 ...ال.للتحاجير التي يرشبها القانون ولى التفليس
، المعهد األولى للق باص،  1993افري ،  8-7، اإلفالس اإلحتيالي، ملتقى اإلفالس،  تق  النين ن   انظر: 2

   .97بفحة 
 .97، مرج  سابق، ،  تق  النين ن   انظر: 3
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م.ش.ت وقبد اوتببرت محكمبة     7 ذه الشركة أي ا شتمت  بصفة التاجر بمقت بى الفصب    

التعقيا في قرارين لها
 1ب

ؤولية جريمبة التسببا فبي اإلفبالس البوارد       أند ال يمكبن أن شسبند مسب    
م ت إلبى وكيب  الشببركة ذات المسبؤولية المحبدود  باوتبببار أن القبانون لبم يعطببد         448بالفصب   

 بفة التاجر فالشركة  ي التاجر الوحيد في نظر المجلة التجارية.

فمحكمبة التعقيببا رف ببأ مؤاوببذ  الوكيبب  ألنببد لبيس شبباجرا ولكنهببا لببم شبببين فببي  ببذين        
رين ولى من شحم  مسؤولية  بذه الجريمبة، ويببدو أن التاويب  البذي اوتمدشبد يف بي حتمبا          القرا

إلى إسناد  ذه المسؤولية للشبركة نفسبها باوتبار با التباجر الوحيبد، والقبو  بغيبر ذلب  يعنبي أن          
جريمة التسبا باإلفالس ديبر وارد  فبي  بذا الصبنف مبن الشبركات أو أنبد ديبر معاقبا وليهبا           

بهبا إذ ال يوجببد مبن شسبند لبد و ببذا أمبر وطيبر ببالنظر وابببة إلبى أ ميبة  ببذه            فبي ببور  ارشكا  
الشببركات فببي االقتصبباد التونسببي    
 2ب

، وبمببا أن الشببركة شتمتبب  بصببفة التبباجر فببالركن األولبببي       

لجريمة التسبا باإلفالس متوفر بحقها وال مبان  يحبو  دون شتبعهبا مباشبر  واببة وأن الوكيب        
 الحا  بالنسبة للشركاص في شركات األشخا،.     ال يتمت  بصفة التاجر كما  و 

 ش كا  األشراا : -*

و بببي شتمثببب  واببببة فبببي شبببركة المفاوضبببة وشبببركة المقارضبببة البسبببيطة أمبببا شبببركة        
م.ش.ت  فبال يمكبن مبن حيب  المببدأ       4المحابة فبما أنها ال شتمت  بالشخصية القانونيبة بفصب    

 أن شكون مسؤولة جزائيا .

م.ش.ت والبذي   55خا، يتمتعبون بصبفة التباجر بفصب      إن الشركاص فبي شبركات األشب   
م ت قبديم  كمببا أن شبركات األشبخا، نفسبها شتمتبب  بصبفة التباجر إذا كانببأ         28يقابلبد الفصب    

م.ش.ت وبمببا أن لهببا بببفة التبباجر فمببن الممكببن أن     7شمبارس أحببد األنشببطة الببوارد  بالفصبب     
  اص يرون وكس ذل .  شسند إليها الجرائم السابق ذكر ا، إال أن الفقد وفقد الق

نق ببأ محكمبة التعقيببا القببرار االسببتئنافي     3009ففبي القببرار التعقيبببي الجزائبي وببدد    
م.ت. بمببا أنبد ممثبب  شبركة مفاوضببة ولبد حسببا       448القاضبي بادانببة الطباون بجريمببة الفصب      

م.ش.ت  بببفة التبباجر وبموجببا ذلبب  فهببو متحمبب      55م ت بيقابلببد حاليببا الفصبب    28الفصبب  
م.ت ووببدم القيببام بببذل  الواجببا يحملببد مسببؤولية      448ول وليببد فببي الفصبب    للواجببا المفببر 

التسبا باإلفالس، إال أن المحكمة نق بأ  بذا القبرار ألن ق با  األسباس لبم يبحثبوا فبي طبيعبة          
الشببركة و بب   ببي شبببركة مفاوضببة أم شببركة محببدود  المسبببؤولية، حيبب  أن وكببالص الشبببركة          

 ينجببر وبن شفلبيس الشببركة شفليسبهم، فبذل  الحكببم      محبدود  المسبؤولية يعتبببرون وكبالص ونهبا وال    
وببا، بشببركة المفاوضببة، وبنببباص  ولببى  ببذا القببرار يمكبببن القببو  أن محكمببة التعقيببا شحمببب            
مسبؤولية جريمببة التسببا فببي اإلفبالس فببي شببركات األشبخا، إلببى الشبركاص، ال إلببى الشببركة         

 نفسها.  

الس جميبب  الشبببركاص  ويبببرر الفقببد ذلبب  بانبببد طالمببا أن إفببالس الشببركة يبببؤدي إلببى إفبب         
باوتبببار م مت ببامنين فببي شحمببب  المسببؤولية، فانببد يمكببن مسببباصلة الشببركاص جميعببا فببي  بببذه           
الشركات ون التفالس بالتقصير، إمبا التفبالس باالحتيبا  فهبو مبن الجبرائم العمديبة التبي شخ ب           

                                                                 
، والقبرار  48، ، 1964، م ق ت، نبوفمبر  1964مبارس   23، مبؤر  فبي   3009  قرار شعقيبي جزائي وبدد  1

 مذكور سابقا . 6909التعقيبي ودد 
، دور الق باص فبي   عبد السةتار  ةا نة ر     حو  أ مية  ذه الشركات ودور ا في االقتصاد التونسي أنظر : 2
 .21، ، 1994أكتوبر  8اية المؤسسة االقتصادية، م.ق.ت.، ودد حم
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سببة  لمببدأ شخصبية الجريمبة وشخصبية العقباب، وبالتبالي فبان مسباصلة الشبركاص ال شكبون إال بالن          
لمن ارشكا منهم الفع  اإلجرامي بسوص نية م  اإلشار  إلى أن المقارضبين بالمبا  ال يتحملبون    

أية مسؤولية بمبا أنهبم ال يتبدولون وباد  فبي شسبيير أمبور الشبركة        
 1ب

، ولكبن مبن الواضب، ب كمبا     

جبباص سببابقا  أن  ببذا التوجببد مبنببي ولببى ولببط بببين الجببزاصين المببدني والجزائببي و ببو قيبباس              
 يمكببن قبولببد لسببببين: أوال  أن القيبباس فببي التجببريم محظببور فببي المبباد  الجزائيببة،       منقببو، وال

والثبباني  ببو أن القببائلين بهببذا القيبباس يرونببد مببن جهببة واحببد  و ببي امتببداد العقبباب الجزائببي             
 لألشخا، الطبيعيين دون القبو  بمساصلة الشركة نفسها.

و  بببفة المسببؤو  وبببن   ويمكببن شبريببر  ببذا الموقببف لفقببد الق بباص التونسببي والفقببد حبب         
جريمببة التسبببا ببباإلفالس، بانببد يرجبب  إلببى وببدم قبببو  فكببر  المسببؤولية الجزائيببة لألشببخا،        
المعنوية لذل  سعى الفقد وفقد الق اص إلى البح  ون مسؤو  من بين المسبيرين للشبركات مب     

ي الوقبأ  أند كان باإلمكان إسناد  ذه المسؤولية إلى الشبركة نفسبها بمبا أن لهبا ببفة التباجر وفب       
نفسد فان ال شيص يحو  دون مساصلة أي من مسبيريها إذا نببأ أن لبد دورا فبي وقبو  الجريمبة،       
فمسبؤولية الشببخص المعنببوي ال شحببو  دون مسبباصلة مسبيريد حسبببما سببيق  بيانببد الحقببا وابببة       
وأن  ذه الحصانة التي ال ا  فقد الق اص يعطيها للشركات سبتحد مبن نجاوبة القبانون الجزائبي      

ادي، وستؤدي إلى ودم شحقيق النتائج المتووبا  مبن بعبض حباالت التجبريم، واببة شلب         االقتص
 التي أقرت ل مان حقوق الشركاص وحقوق الغير وحتى إلنقاذ المؤسسة نفسها.

المتعلببق   1985جببانفي   25مببن قببانون    202أمببا المشببرم  الفرنسببي فقببد أقببر بالفصبب       
المعنويبة يمكبن أن شعتببر مسبؤولة وبن الجبرائم       بالتسوية الق ائية في فقرشبد األولبى أن البذوات    

بالخببببا،  199بالمتعلببببق بالتفبببالس االحتيببببالي     198المنصبببو، وليهببببا ضبببمن الفصببببلين    
بالشركات المدرجة بالبورببة  مبن المجلبة الجزائيبة بالقديمبة  وذلب  بصبفتها شبريكا  أو فباوال           

أبليا 
 2ب

. 

 .  

إجبراصات التسبوية   شعطيب   جريمبة  وق  اقبرار 
 (3)

فبي التشبري  التونسبي بموجبا الفصب        

من قانون انقاذ المؤسسات التي شمر بصعوبات اقتصادية  55
  4ب

البذي جباص فيبد اليعاقبا ... كب       

مبن يقبوم بتصببري، كباذب أو باوفباص مملكاشببد أو ديونبد ولبو جزئيببا أو يتعمبد افتعبا  أو اسببتعما            
كمبا يسبتهدف    نيقة من شانها أن شؤنر ولى انطبالق اجبراصات التسبوية أو ولبى برنبامج االنقباذ.      و

للعقوبة نفسها ك  من يعط  ومدا أو يحباو  أن يعطب  اجبراصات التسبوية الق بائية فبي أي مبن        

                                                                 
 .96، مرج  سابق، ،  تق  النين ن   انظر: 1

Chaput (Y), les sanctions et les personnes morales en redressement judiciaire, inب2    R.S.1993, P.361. 
أفري   17مؤر  في  1995لسنة  34نون ودد من القا 20   ذه  ي التسمية التي قرر ا المشر  في الفص  3

لسبنة   63بالقبانون وبدد    و 2003ديسبمبر   29مؤر  في  2003لسنة  79حسبما وق  شنقيحد بالقانون ودد  1995
بور  شقديم مطلا التسوية الق ائيمة من قب  أحبد البدائنين طببق    ي فونصد: ال جويلية 15المؤر  في  1999

النيابة  ون، شتولمى كتابة المحكمة فورا إوالم المدين بمطلا التمسوية واطال  ذا القان مكرر من 4أحكام الفص  
الديون م  شحديد أسماص الدائنين  وولى المدين أن يدلي ببيان مم ى يت من ما لد وما وليد من .العمومية وليد

والمسيمرين وأجر  ك  والمزودين وقائمة في أسماص األجراص  والمدينين ومقرماشهم وقائمة في أسماص أ م الحرفاص
في أج  أقصاه ومسة وشر يوما من شاريي إوالمد بمطلا التسوية الق ائية أو  واحد منهم وامتيا اشد وذل 

 إج اءا  التس ية يعد م ت با لا ينة تعطي وإن شخلف المدين ون شقديم ما ذكر، فاند  .شقديم الطلا من شاريي
و ي في الحقيقة شسمية شبقى قابر  ون  .الالقانون من  ذا 55المنصو، وليها وولى وقاب مرشكبها بالفص  

وكان من األف   لبو سبميأ    وملية التسوية و برنامج االنقاذجمي  مراح  التعبير ون الجريمة التي شطا  
 .جريمة أفشا  وملية االنقاذ

 2003لسبنة   79حسببما وقب  شنقيحبد بالقبانون وبدد       1995أفري   17مؤر  في  1995لسنة  34  القانون ودد 4
 جويلية. 15المؤر  في  1999لسنة  63بالقانون ودد  و 2003ديسمبر  29مؤر  في 
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 ال....أطوار ا

مبن القببانون ذاشبد   3وحسبا الفصبب   
 1ب

فانببد ال ينتفب  بهببذا النظبام كبب  شبخص طبيعببي او       
لل ريبة حسا النظام الحقيقي يتعاطى نشباطا شجاريبا او ببناويا او حرفيبا كمبا       واض معنوي 

 النظبام الشبركات التجاريبة التبي شتعباطى نشباطا فالحيبا او نشباطا فبي ميبدان الصبيد            شنتف  بهبذا 

البحريال. مما يعنبي مببدئيا امكانيبة شطبيبق شلب  الجريمبة ولبى البذوات المعنويبة، إال أن الفصب            
الق ائية إلى رئيس المحكمة االبتدائيبة الكبائن ببدائرشها      : يقدم مطلا التسوية2003بجديد 19

-:مكبرر بجديببد  مببن  بذا القببانون، مببن قببب      4ألحكببام الفصبب    المقبر الرئيسببي للمؤسسببة وفقبا   
البرئيس المبدير العبام     -األمبر بمؤسسبة فرديبة واضبعة لهبذا القبانون،       باحا المؤسسة إن شعلبق 

يببة أو بباص مجلببس اإلدار ، إن شعلببق األمببر بشببركة وفيببة االسببم ذات       أو أدلب أو المببدير العببام 
 يببا   رئبيس  يببا  اإلدار  الجماويبة أو المبدير العببام الوحيبد أو أدلبيبة أو بباص       -إدار ، مجلبس 

الشبري  الوحيبد    - اإلدار  الجماوية إن شعلق األمر بشركة وفية االسبم ذات  يبا  إدار  جماويبة،   
وكيب  الشبركة بالنسببة إلبى      -.المحبدود   الواحبد ذات المسبؤولية  إذا شعلق األمر بشركة الشبخص  

 .ال...الشركات األورى
وبما أن المسير  و المسؤو  ون شقديم المطلا فهو المسؤو  وما يت بمند مبن بيانبات     

مببن قببانون اإلنقبباذ وال يمكببن شحميبب   ببذه     55وبالتبالي فانببد  ببو المسببؤو  وببن جريمببة الفصب      
نفسبها بمبا أن المشببرم  لبم يحملهبا أي واجببا بصبفة مباشببر . إال أن       المسبؤولية للبذات المعنويببة   

البذي يتحبدن وبن     55 ذا التاوي  وإن بدا منطقيا في ظا ره فهو يتعارل م  ببيادة الفصب    
اوفاص شخص لممتلكاشد أو ديونبد، والمسبير لبيس بمالب  ولبيس بمبدين وإنمبا الشبخص المعنبوي          

ة مسبتقلة وببن ذمببة أو بائد، بببحي، أن الفصببو       بو المببدين و بو المالبب  بمببا أن لبد ذمببة ماليبب     
السابقة شحم  واجا شقديم التصري، الى المسير فان  ذا ال يمن  من اسبناد المسبؤولية الجزائيبة    
للذات المعنوية نفسها، باوتبار وأننا سنرى الحقبا وأن الشبخص المعنبوي ال يرشكبا جرائمبد اال      

جهبة ومببن جهبة أوبرى فبال شبيص يحببو        بواسبطة أو بائد البذين  بم مسببيريد وممثليبد  بذا مبن        
 دون ا دواجية المسؤولية الجزائية كما سياشي الحقا أي ا.     

مببن قببانون  204أمببا المشببرم  الفرنسببي فقببد كببرس بالفصبب     
  2ب

مسببؤولية الببذات   1985
المعنوية وبن جبرائم ورقلبة التسبوية الق بائية سبواص بصبفة فاوب  أببلي أو شبري  أو بارشكباب            

ذه العرقلةجرائم أورى أدت الى  
 3ب

. 
 ـ مسدولية ال ا  النعو ية عا الا اةم ال ابعة     ت ا  التصشية: 2

فبي  مما ال ش  فيد أن امتداد الشخصبية القانونيبة للشبركة فبي فتبر  التصبفية ناببأ قانونبا          
م.ش.ت والبببذي نبببص ولبببى أن ال شكبببون    29وذلببب  طبقبببا لمنطبببوق الفصببب    التشببري  التونسبببي  

ة مببن شبباريي حلهببا  مهمببا كببان سبببا ذلبب ... ديببر أن الشخصببية      الشببركة فببي حالببة شصببفية بدايبب  
المعنوية للشركة شبقى قائمة إلى حين وتم أوما  التصبفية وال يمكبن للشبركة أن شعبارل الغيبر      
بذل  إال بداية من اليوم الذي يلي إشهار ح  الشركة بالرائبد الرسبمي للجمهوريبة التونسبية بعبد      

د كذل  فقد الق اص التونسيب قرن يكاو و ما  شرسيمد بالسج  التجاريال.
 4ب

. 

مببن  138مبن قبانون التجبار  السبوري والمباد        80فبي المباد     و بو نفبس الحكبم البوارد    

                                                                 
 1999جويلية  15مؤر  في  1999لسنة  63قانون ودد حسبما نق، بال  1
 . 1985/ 1/ 25بتاريي  85/ 25بتاريي  85/ 98  القانون رقم 2

 .haput (Y), les sanctions et les personnes morales en redressement judiciaire,  in R.S.1993, P.358ب3
 .97، 1989ع م.ق.ت. جانفي  18/02/1987مؤر  في  19166  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
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من قانون التجبار  اللبنباني   69الماد  وفي  159/1981قانون الشركات المصري 
 1ب

و المباد    
ظبام الشبركات   مبن ن  216ق شركات بحرينبي و المباد     295اماراشي والماد   ق شركات 291

ق شبركات قطبري و و االردنبي فبي المبادشين       295ق شركات كويتي و الماد   32السعودي و 
 أ من قانون الشركات.-254و  35

ويعتببر نظبام التصبفية أوبف وطبا  وأقب  قسبباو  مبن نظبام اإلفبالس ولبى المبدين التبباجر             
ا ببا  أكثببر مببن أي   المتوقببف وببن دفبب  ديونببد، وال شبب  أن الشببركات أننبباص شصببفيتها شتطلببا انتب      

مرحلبة مبن مراحب  حياشهبا فالمصبفي يمكبن أن يتجا ب  حقبوق الغيبر والمسبا مين فبي الشببركة            
لذل  فقد حملد المشبر  بعبد  واجببات وذلب  ل بمان حمايبة المسبا مين والبدائنين وفبي ببور            

مخالفة  ذه الواجبات فقد رشا وليها المشر  ود  وقوبات جزائية
 2ب

  . 

 نا  و    يمكبن اسبناد مسبؤولية جزائيبة للشبركة وبن الجبرائم        ولكن السؤا  المطروح 
المرشكبببة أننبباص أومببا  التصببفية  وابببة وأن محكمببة االسببتئناف بتببونس العابببمة أقببرت أن           
اإلوالن ون شصفية الشركة ال يمن  القيام ضبد ا إذ أن الشخصبية المعنويبة للشبركة شبقبى قائمبة       

م.ت 24الفصب   بعد انحاللها في مبد  التصبفية ومبال باحكبام     
 3ب

. لهبذا فبان شحديبد مبدى امكانيبة      
إسبناد المسببؤولية الجزائيببة الببى البذات المعنويببة شقت ببي معرفببة مسبالتين األولببى شتعلببق بصببفة        
المصفي،     و ممث  للشبركة أم ممثب  للشبركاص  نبم معرفبة مبا  بي الغايبة مبن اقبرار امتبداد            

 الشخصية القانونية للشركة 

   أل منث  للش كاء؟ النصش   منث  للش كة فه 

م ش ت والبببذي يعتببببر   42ششبببريعيا أجببباب المشبببر  التونسبببي وبببن ذلببب  فبببي الفصببب      
المصببفي الالممثبب  القببانوني للشببركة الواقبب  حلهببا...ال، كمببا شنبغببي اإلشببار  أي ببا  إلببى الفصبب           

م.ا.  والبذي يبنص ولبى أن الالمكلبف بالتصبفية  ببو القبائم مقبام الشبركة المتصبرف فببي            1337
 أمور ا...ال.

محكمة التعقيبا التونسبية  بينأ ولقد 
 4ب

أن الاألومبا  التبي يجريهبا المصبفي بهبذه الصبفة        
 …الباوتباره نائبا  ون الشركة ال ون الشركاص

م.ت شونسية ينص براحة قب  إلغاصه بمجلة الشبركات التجاريبة ولبى     24وكان الفص  
 ببو مببا أكدشببد    وأن الامتببداد شخصببية الشببركة فتببر  التصببفية  ببو ل ببرور  إنجا  ببا فحسبباال،        

محكمة التعقيا التونسية
  5ب

واوتمبادا  ولبى  بذه األحكبام فبان شحميب  الشبركة مسبؤولية الجبرائم          
المرشكبة في  ذه المرحلة دير وارد باوتببار أن الجريمبة مهمبا كانبأ ال يمكبن أن شكبون ال مبة        

امتببداد  إلشمبام ومليبة التصبفية لكبن م.ش.ت لبم شت بمن مثب   بذه القاوبد  التبي شحبدد الغايبة مبن             
م.ش.ت ولبى: اليعتببر    42الشخصية القانونية في فتبر  التصبفية بب  ولبى العكبس يبنص الفصب         

المصفي الممث  القانوني للشركة الواق  حلها. ولبد بصبفتد شلب  سبلطة موسبعة لتحقيبق األببو         
ووببال، الببدائنين وشمثيلهببا لببدى المحبباكم وشو يبب  مببا بقببي بببين الشببركاص. ويجببو  لببد أن ينيببا       

                                                                 
بعبببد الحبب  شبقبببى شخصببية الشبببركات التجاريببة كانهبببا موجببود  فبببي المببد  الال مبببة للتصببفية والجببب  حاجبببة             ونصببها: ال 1

 التصفية فقطال.
 65  بموجا القانون ودد 50و 49م.ش.ت. كما وق  شنقي، بع ها بالفصلين  53ى إل 49  انظر الفصو  من 2

: المسؤولية الجزائية  تق  النين ن يتعلق بتنقي، و اشمام م ش ت. و مقا   27/7/2005المؤر  في  2005لسنة 
 .185. سبق ذكره، ،2005لمصفي الشركة، ملتقى مجلة الشركات التجارية بعد شنقيحات 

 .77، ،.1995. م.ق.ت. ودد نوفمبر 1995أكتوبر  25المؤر  في  23531رار االستئنافي ودد  انظر الق3
   القرار السابق.4
   القرار السابق نفسد. 5
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ومب  أو أومبا  معينبة ووليبد مسبؤولية مبن أناببد وال يعبارل الغيبر بكب  ش بيق فببي            ديبره فبي   
 العقد التاسيس لسلطات المصفي.

ويمكن للمصفي موابلة شنفيبذ العقبود المبرمبة سبابقا وإببرام وقبود أوبرى إذا اسبتوجبأ         
م.ش.ت يعاقببا المصببفي البببذي يسببتعم  ومببدا  أمبببوا        51ظببروف التصببفية ذلبب ال. والفصببب     

 تي  ي في حالة شصفية فيما  و مخالف لمصلحتها لغايات شخصية.الشركة ال

يعاقبببد إذا   51يعتبببر المصببفي ممببثال للشببركة  وب    42فحسببا أحكببام  ببذين الفصببلين ب   
أضر بمصلحة الشركة  فاند يمكبن القبو  أن المصبفي إذا ارشكبا جريمبة لحسباب الشبركة فبان         

إسبناد المسبؤولية إليهبا فهبو ممثب         ذه األوير  ستكون مسبؤولة حتمبا وبن أفعالبد لتبوفر شبرور      
م.ش.ت يبنص ولبى أنبد ال يعبد المصبفي مسبؤوال        38لها ارشكا جريمة لمصلحتها. لكن الفص  

شجبباه الشببركة وشجبباه الغيببر وببن أوطائببد المرشكبببة أننبباص مباشببرشد لمهامببد...ال. و ببذا يعنببي أن           
واجببات للمصبفي   الشركة ليسأ مسؤولة ون أفعالد، إلى جانبا أن المشبر  حمب  العديبد مبن ال     

نفسد وأقر مسؤوليتد الجزائيبة وبن وبدم االلتبزام بتلب  الواجببات وذلب  طبقبا لمبا ورد فبي مجلبة            
والتي وردت شحأ ونبوان بأحكبام جزائيبة  وكلهبا      53إلى  49الشركات التجارية الفصو  من 

ا البى جانبا أن المشبرم  حمب  أحيانبب     شعاقبا المصبفي البذي يخب  بااللتزامبات المنوطببة بعهدشبد.      
مبن   24الواجا للمصفي نفسد وأقر مسؤوليتد الجزائية ون ودم االلتبزام ببد مثبا  ذلب  الفصب       

الببذي حمبب  المصببفي واجببا التشببطيا ولببى        1995قببانون السببج  التجبباري التونسببي لسببنة     
 التسجي .

 : ب مببن قببانون الشببركات االردنببي الخابببة بشببركة الت ببامن    37المبباد  بأمببا 
 1ب

فقببد   

مصفي ان يمارس اي وم  جديبد مبن اومبا  الشبركة او باسبمها اال مبا       نصأ ولى أند:ال ليس لل
كان ال ما او ضروريا الشمام ومب  سببق للشبركة ان بدأشبد. )  يعتببر المصبفي مسبؤوال بصبفتد         

 الشخصية ون مخالفة احكام  ذه الماد ال.  

شبدو  الشبركة بمجبرد حلهبا فبي      من ق الشبركات االمباراشي أند:ال   291الماد  جاص في و 
التصبببفية وشحبببتفظ وبببال  مبببد  التصبببفية بالشخصبببية االوتباريبببة بالقبببدر البببال م الومبببا            دور 

التصبببفية، ويجبببا ان ي بببباف البببى اسببببم الشبببركة وبببببار  الشحبببأ التصببببفيةال مكتوببببة بطريقببببة         
ال يجببو  للمصببفي ان يببدأ اومبباال جديببد  اال اذا كانببأ ال مببة     :ال300المبباد  وحسببا  .الواضبحة 

صببفي باومببا  جديبد  ال شقت ببيها التصببفية كببان مسببؤوال فببي     الشمبام اومببا  سببابقة، واذا قببام الم  
المبباد  أمببا  .الجميب  اموالببد وببن  ببذه االومبا  فبباذا شعببدد المصببفون كبانوا مسببؤولين بالت ببامن       

شلتزم الشركة بتصرفات المصفي التبي شقت بيها اومبا  التصبفية طالمبا كانبأ فبي حبدود         ال:305
المبباد  ال. لكبن  با مباشببر  شلب  االومبا   سبلطاشد، وال شترشبا أيبة مسبؤولية فببي ذمبة المصبفي بسب       

يسبا  المصببفي قبب  الشببركة اذا اسباص شببدبير شبؤونها وببال  مبد  التصببفية        شبنص ولببى أندال  311
و  ببو شقريبببا نفببس حكببم     .الكمببا يسببا  وببن شعببويض ال ببرر الببذي يلحببق الغيببر بسبببا اوطائببد     

 و ما بعده من ق الشركات البحريني و القطري. 295المواد 

لبيس للمصببفي أن يببدأ ومببال    :ال مببن ق الشبركات الكبويتي ببيببان أنبد     35المباد   و اكتفبأ  
 الوم  سابق. إلشمامجديدا من أوما  الشركة ، إال ما يكون ال ما 

يعتبر الفقد في سورية أن المصبفي  بو وكيب  الشبركاص للقيبام باومبا  التصبفية فوضبعد         و

                                                                 
   م  وجود احكام وابة ببقية ابناف الشركات.1
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يشبببد وضبب  مببدير الشببركة    
 1ب

السببوري أنببد البعبببد   مببن قببانون التجببار      80جبباص فببي المببباد    و  
االنحببال  شبقببى شخصببية الشببركة التجاريببة كانهببا موجببود  فببي المببد  الال مببة للتصببفية وألجبب        

 حاجة التصفية فقطال.   

شبنص ولبى    159/1981من قبانون الشبركات المصبري     147أما في مصر فان الماد  
لتصببفية الشلتبزم الشبركة بكب  شصبرف يجريبد المصبفي باسبمها إذا كبان ممبا شقت بيد أومبا  ا            أنبد 

كما أن المشر  المصبري أقبر بموجبا نبص     …ال.ولو جاو  القيود الوارد  ولى سلطة المصفي
  أنبد اليسبا  المصبفي قبب  الشبركة إذا أسباص       159/1981شبركات بقبانون    154وام  و الماد  

شببدبير شببؤونها وببال  مببد  التصببفية. كمببا يسببا  المصببفي وببن شعببويض ال ببرر الببذي يلحبببق             
 الغير بسبا أوطائد المسا مين أو الشركاص أو

وحيب  أن المصببفي  بو ممثبب  للشبركة فانببد يمكببن القبو  بببان الشبركة يمكببن أن شتحمبب          
الغايةة مةا  امتةدا  الشرصةية     مسؤولية جزائية ون الجرائم التي يرشكبها المصفي إال إذا كانبأ  

 .القان نية للش كة مقد ا    مااة معيا

ية الجببرائم المرشكبببة فببي  ببذه    فببان شحميبب  الشببركة مسببؤول    ى جملببة مببا سبببق  وبنبباص ولبب 
المرحلببة ديببر وارد باوتبببار أن الجريمببة مهمببا كانببأ ال يمكببن أن شكببون ال مببة الشمببام ومليببة        

   .التصفية

أمببا المشببرم  الفرنسببي فانببد قببد قببب  امكانيببة شسببليط العقبباب فببي فتببر  التصببفية لجببرائم          
عب فقبر  أولبى مبن المجلبة       1ع   131ارشكبأ في الفتر  السابقة لعملية التصبفية وذلب  فبي الفصب      

الجزائية الجديد  
 2ب

. 

و ذا الح  يمكن اوتماده في القبوانين العربيبة باوتببار أنبد يعاقبا الشبركة ولبى جريمبة         
ارشكبتهببا أننبباص قيامهببا بنشبباطها ولببم شكتشببف إال أننبباص التصببفية، وبمببا أن الشخصببية القانونيببة            

 للشركة لم شنقض بعد فان المؤاوذ  الجزائية ممكنة.

انطالقا مما سبق يمكن القو  أن مسؤولية الذات المعنوية جزائيبا فبي مرحلبة التاسبيس     و
واالنق اص شبقى محدود  من حي  الجبرائم الممكبن اقترافهبا وذلب  والفبا لمرحلبة التسبيير التبي         

 يصعا فيها مبدئيا شحديد شل  الجرائم.

 الفقر  الثالثة : شحديد الجرائم المسند  للذوات المعنوية  

يعمبم المؤاوبذ  الجزائيبة للبذات المعنويبة فقبد        المشرم  الفرنسبي وكمبا جباص سبابقا ال     نكا
اوتمبد مبببدأ التخصبيص أي أن ال مسببؤولية جزائيببة للبذوات المعنويببة إال إذا وجبد نببص وببا،        

أقبرت شطبيقبا   أن محكمبة التعقيبا الفرنسبية    سببق ل بقانون أو شرشيا  يقر ا وشطبيقا لهذه القاوبد   
م.).ف أنببد وإن كانببأ القاوببد  الببوارد  بالفصبب  المببذكور شتجبباو        2ع      121لفصبب   ألحكببام ا

المجلة الجزائية الى النصو، الخابة فان ذل  ال يكون إال إذا نصبأ شلب  القبوانين ولبى ذلب       

براحة
 3ب

. و ذا ما يتطلا البحب  وبن األوضبا  التبي وقب  فيهبا اقبرار التجبريم         
 4ب

لكبن  بذه   . 

                                                                 
 . 4650. ،5: شرح القانون المدني السوري، )ششيع طعنة  1
 .546مرج  سابق، ،. Mercadal  انظر : 2
 .Cass. Crim, 30/10/1995. J.C.P. 1996. éd. G, IV, 271, Juris Data, n°003678. B. n°.336 -  انظر :3

 حي  اوتبرت أن مجلة االستهالك لم شقر ذل  وبالتالي ال يمكن إسناد المسؤولية للذات المعنوية.
Desportes, et Legunehec, op.citب4 ., n°37 

والذي يتعرل فيد الى الجرائم التي يمكن إسناد ا الى الذات المعنوية سابق الذكر  FRANCHIوكذل  مقا  
ع   2مسبؤولية البذات المعنويبة،     ع الحباالت التبي أقبر فيهبا المشبرم        1ويقسم  ذه الدراسة الى نالنبة أجبزاص ..   

 ع الحاالت التي لم يقر فيها و ي دير ضرورية. 3الحاالت التي لم يقر فيها ردم ضرورشها، 
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بموجبببا القبببانون وبببدد     2004سبببنة  جلبببة الجزائيبببة الفرنسبببية  الوضبببعية شببببدلأ منبببذ شنقبببي، الم  
و التخلبي ومبا يعبرف     وإقرار شل  المسؤولية كمبدأ وبام  9/3/2004المؤر  في  204/2004

 .  بمبدأ التخصيص في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 وافقبد أقببر  و اللبنباني و االردنبي و القطببري و االمباراشي    المشببر  السبوري كب  مبن   أمبا  
مبببدأ التخصببيص،  بببدور م  ينمسببؤولية الببذوات المعنويببة جزائيببا  بموجببا نببص وببام، متجبباو     

 .  فكلما شوافرت شرور مساصلة الذات المعنوية، كان وقابها مستوجبا 

إلبى حبد القبو  بالمسباوا  التامبة ببين البذات المعنويبة          ةذ بأ محكمة التمييز اللبنانيب وقد 
ية حبين أكبدت أن الالقبانون ونبد بحثبد المسبؤولية الجزائيبة        والذات الطبيعية في المسؤولية الجنائ

بصببور  وامببة وبالنسبببة لفبباولي الجريمببة شببووى المسبباوا  بيببنهم سببواص أكببانوا مببن األشببخا،        
الحقيقيبين أم مببن األشببخا، المعنببويين، ولببم يفببرق بيببنهم إال فببي كيفيببة شرشببا المسببؤولية وفببي       

نو  العقوبة الواجا الق اص بهاال.
 1ب

  . 

و السبببعودي و البحرينبببي و الكبببويتي والعمببباني   شبببروين المصبببري والتونسبببي  لكببن الم 
، مبب  بعببض االوتالفببات   وببدم وضبب  نببص وببام شبباركين المسببالة للنصببو، الخابببة     ا واوتببار
 .بينهم

ا نصبا وامبا يبنظم شلب  المسبؤولية فبان سبكوشهم بحبد ذاشبد          وفعلى الردم من أنهم لم ي ع
ولى والف الشخص الطبيعبي البذي يسبتطي  أن     ا لمبدأ التخصيص و و ما يعني أندشكريسيعد 

ال  ةالمعنويب  ذاتيرشكا  كب  الجبرائم البوارد  فبي المجلبة الجزائيبة أو القبوانين الخاببة فبان الب          

هبا قانونبا  ليعاقا اال في الحباالت المنصبو، و  ش
 2ب

لبذل  يجبا احصباص جملبة الجبرائم البوارد         

بالنصو، الجزائية
 3ب

  . 

ذي لببن يشبك  سببوى ومليببة شعبداد حصببرية ال فائببد      ولكبن مببا جبدوى  ببذا اإلحصبباص  الب    
كمبا أن  التعرل لهبا فبي  بذا البحب  شغنبي وبن ذلب .        أو سيتم جمي  النصو، التي شم  ومنها، 

مسالة وض  قائمة حصبرية ببالجرائم ليسبأ لبد قيمبة ومليبة كبيبر  باوتببار أن  بذه القائمبة ديبر            
نهبا المبادي وركنهبا المعنبوي لمعرفبة      نابتة لذل  يتجد البح  في  بذه الجبرائم اوتمبادا ولبى رك    

إلى أي مرحلة وب  المشر  فبي شجسبيده لألشبخا، المعنويبة و ب  أببب، يعاملهبا ولبى قبدم          
 المساوا  م  الشخص الطبيعي، أم أن مسؤوليتها ال الأ محدد  في بعض الجرائم  

                                                                 
موسووة االجتهادات الجزائية ع ولقد جاص  ذا القبرار    :. سمير والية1958ع   12ع  19شاريي  297قم   قرار ر1

 سوري.  209ق.  لبناني التي أوذت ونها الماد   210شاويال  ألحكام الماد  
  م  اإلشار  إلى أن  ناك بعض النصو، استخدمأ وبارات شؤكد نية المشبر  فبي وبدم إسبناد الجبرائم      2

فيها إلى الذوات المعنوية ومن ذل  ما جاص في التشري  التونسي مثال  حو  جريمة التزوير، حي  جاص  الوارد 
ك  إنسان،  …وبخطية …  اليعاقا بالسجن1989لسنة  23م.). شونسية بالمنق، بالقانون رقم  175في الفص  

ال. إلى جانا أن النصو، من  ذه المجلة 172دير من ذكر، ارشكا  ورا  باحدى الوسائ  المقرر  بالفص  
الي.  مما ال يتوفر إال لإلنسان شمث  إقصاص لمسؤولية  …التي شتطلا بفة معينة في الفاو  بموظف، طبيا

الذات المعنوية جنائيا ، ولكن  ذا ال يمن  من إمكانية مالحقة الذات المعنوية كشري  أو كمسبؤو  وبن فعب     
 الغير كما سنرى الحقا . 

BEL HAJ HAMO                انظر :         3 UDA (A), op.cit ., P.18. 
ولقد قام بعض الفقهاص الفرنسيين بايراد قائمة بالجرائم التي اوترف فيها المشر  بمسؤولية الذوات المعنوية 

 داو  المجلة الجزائية الفرنسية ووارجها. انظر من ذل  مثال : 
- Pradel (J), nouveau code, op. Cit. n˚53. P.111 et . S. 
- J. C. P. Art. (121 – 2), 11 – 1998. n˚ 27 p.1. 

أن من يقرأ  ذا الجدو  يعتقد أن المسؤولية الجنائية قد دزت كام  القانون الفرنسي،  Pradelويرى األستاذ 
و ذا بحي، بالنسبة للقانون التقليدي وبعض القطاوات العصرية مث  البيئة والمنافسة، ولكنبد وباط  فيمبا    

ميادين  امة مث  قانون الشركات وقانون الشغ  بالعم   التي لم يات فيها أي نص جديد يكرس  ذه يتعلق ب
 .116المسؤولية. المرج  السابق. ،
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 لإلجابة ون  ذا السؤا  سيتم التعرل إلبى أ بم التقسبيمات للجبرائم، فمبن حيب  البركن       
المببادي ينبغببي شحديببد نوويببة الجببرائم التببي يمكببن إسببناد ا إلببى األشببخا، المعنويببة  بب   ببي         

أم  ببي الجببرائم السببلبية واإليجابيببة معببا   بب  ومببن حيبب  الببركن المعنببوي سببيتم      الجبرائم السببلبية فقببط   
ا التعببرل أي ببا  إلببى أ ببم التقسببيمات كببذل ، و ببي جببرائم الخطببا والجببرائم الماديببة بأ  لمعرفببة أي منهبب           

 يمكن إسناده إلى األشخا، المعنوية.   

إن دراسة مسؤولية الذوات المعنويبة وبن جبرائم الخطبا شسبتوجا فبي الببدص معرفبة  ب           
يمكن أن شسند الى الذوات المعنوية مسؤولية ون جريمبة وطبا  ومبا  بي  بذه الجبرائم المسبند         

 ذوات المعنوية إن وجدت.لل

إن الحجة االساسية التي يستند اليها معارضو المسؤولية الجزائية للبذوات المعنويبة  بي    
ودم امكبان شبوفر البركن المعنبوي للجريمبة فبي حقهبا. فطالمبا أن الجريمبة شفتبرل أن يرشكبهبا            

راد  فيترشا ولى ذل  أند ال يمكن أن يرشكبها إال الشبخص اادمبي، أمبا الجماوبات     شخصا لد ا
التببي يعتببرف لهببا القببانون بالشخصببية القانونيببة فببال شسببتطي  أن شجببرم بسبببا ان ال اراد  لهببا ،       
فالذات المعنوية ولو مبن االراد  والقصبد، و بي ال شسبتطي  شحقيبق العناببر الماديبة للجريمبة،         

لببديها وطببا  وال أن يتببوافر 
 1ب

. فاالنسببان الالشببخص الطبيعببيال وحببده يمكببن أن شكببون لببد اراد       
حبر  ومتميبز  ويمكنبد وحببده القيبام باومبا  اجراميبة شثيببر مسبؤوليتد الجزائيبة فالبذات المعنويببة           

افتبرال مصبطن  وبن طريبق القبانون ال يبتالصم مب  وجبود قبدر  ولبى االراد  والفعب            
 2ب

. وبمبا  

محض افترال قانوني وليس لها وجود مادي، فان القبانون الجزائبي ال   أن الذات المعنوية إذا ، 
يبني أحكامد ولى االفترال والمجا 
 3ب

 

كما أن الذوات المعنوية التي نريد ا أن شرشقي الى مرشببة الشبخص الطبيعبي ديبر قابلبة      
ي أن يسبند لهبا وطبا سبواص ببالمعنى االوالقبي أو القببانوني ألنهبا شتمتب  بكب  شبيص مبا وبدا الببوو             

األوالقي أو القانوني وبالتالي فبال يمكبن أن يسبند لهبا أي وطبا جزائبي إال إذا قمنبا بتوسبي  البى          
حد استعار   ذا الووي األوالقي أو ببساطة الى حبد ششبويد وميبق لألسبس التقليديبة للمسبؤولية       

الجزائية
 4ب

. 

سببؤولية  كمببا أن بعببض الفقهبباص يببرون أن القببوانين التببي لببم شاوببذ موقفببا  بببريحا  ا اص م      
الذوات المعنوية جزائيا شرفض  ذه المسؤولية ضمنا بما أنها ش ب  قاوبد  ببريحة ششبترر أنبد      
ال يعاقببا أحببد إال وببن جريمببة ارشكبببأ وببن اراد  وسببوص قصببد ومببن بببين شلبب  القببوانين نجببد             

 . وكذل  قبوانين البدو  االسبكندينافية    42القانون الجزائي االيطالي بالفص  
 5ب

. و بذه القاوبد    
ق.  الال يحكم ولى أحبد بعقوببة مبا     1ع    209أورد ا المشر  السوري في الماد  ذاشها التي ي 

مجلبة جزائيبة    37لم يكن قد أقدم ولى الفع  ون ووي وإراد ال، والمشرم  التونسبي فبي الفصب     

                                                                 
Faivreب1  :"la responsabilité pénale des personnes morales.in R.S.C,1958 P.568. 

 .12: مرج  سابق، ،. القبيب    ن  2
 . 31ع  30: مرج  سابق. ،   ت ح عبد اهلل الشاذل  3

BEL HAJ HAMOب4 UDA (A), op.cit ., P.14. 
 .85ع  84  ولي بال، ابرا يم : مرج  سابق، ،.5
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والتببي كرسببها كببذل  المشببرم  الفرنسببي فببي      …ال الال يعاقببا أحببد اال وببن فعبب  ارشكببا قصببدا     
 يد  الال جناية وال جنحة إال إذا شوافرت نية ارشكابهاال.م.) جد 3ع  121الفص  

ان الحجج المقدمة أواله والتي أشى بها المعارضون إلسناد المسؤولية الجزائيبة للبذوات   
 المعنوية القأ ردا من المؤيدين لتل  المسؤولية.

لمعنويبة  فالقو  بان الذات المعنوية، ال إراد  لها، يقوم ولبى النظريبة القائلبة ببان البذات ا     
مجرد افترال من المشر ، لتمكينها من القيام بادراضها ولى الوجبد األكمب ، ولكبن النظريبة     

للة ا  النعو يةة وجةة  ًا حقيقيةًا  سةبب النصةةالح الراصةة التة  تقةة ل        السبائد  اان شقبو : بببان   

 تققيقلا  والت  ما شة نلا أن تاعة  للة   الة ا  شرصةية مسةتقلة ومتنيةنا عةا شرصةيا           

نصلقة  يلاأصقا  ال
 1ب

  . 

إن ولقببد سبببق للق بباص اللبنبباني أن اوتمببد نظريببة الحقيقببة، إذ جبباص فببي أحببد القببرارات ال       

الشرصية النعو ية ليسي    ج ه ها ما   تص ر وا ت اض أو نتياة مقت مة للقان ن     

إنلا حقيقةة تة تلج مة  ال ابة  وت ت ةن عليةا  وهة  عبةارا عةا كيةان يطةا ع حقيقةة القة ا ث              

الاالجتناعية ولا حياتا الراصة وال  اه 
 2ب

 

فالبذات المعنويبة لهببا وجبود حقيقببي مبن الناحيببة القانونيبة، فلهببا إراد  متميبز ، ومصببال،         
واببة بهببا، وذمببة ماليببة مسببتقلة، وإنكببار اإلراد  المسبتقلة للببذات المعنويببة، يترشببا ونببد نتببائج        

قانونية يستحي  التسليم بها
 3ب

. 

الAndré Vituواألسببتاذ ال
 4ب

أن الجماوببة ذات التركيببا أو الهيكبب  التببدريجي  ببي     يببرى 
كببائن حقيقببي يقببرر المشببرم  وجود ببا وشنظبببيم نشبباطها، و ببذا النشببار  ببو وليببد اراد  حقيقيبببة            
منفصلة ون ارادات األو اص، والتي يمكن أن شسند اليها تنبار األفعبا  مشبرووة كانبأ أم ديبر      

 الذين يعبرون ون إرادشها. مشرووة، طالما أنها ارشكبأ باسمها وبواسطة األو اص

واالرا ا أو القةةدرا االرا يةةة كنةةا بةةد ت ةة ن    يةةة  إنةةا مةةا النتصةة ر أن ت ةة ن ارا ا       

جناعيةة   الاناعةةة مرلةة و مرتلةةج عةةا األ ةة ا  الةة يا يدلش نلةةا    
 5ب

بمعنببى أنببد طالمببا شقببرر    

ف البى  .. ويمبارس أنشبطة باسبمد  بو ولحسبابد البذاشي وي با       6للذات المعنوية كيان ذاشي مستق 
ذمتد المالية ويرد وليد الغرم أي ا وطالما أن مباشر   ذه األنشبطة وممارسبتها كمبا شكبون فبي      
حبدود القببانون ودون مخالفببة قببد شنطببوي ولببى مجبباو   ألحكامببد ووببرق لببد، و اراد  مثبب   ببذا       
الفعب  المجانبا للقبانون ليسبأ وليبد  اراد  فبرد ببب  شصبب، فبي  بذه الحالبة وليبد  مجمووبة مببن              

ات شتداو  فيما بينها نم شقرر التنفيذ فاراد  الذات المعنوية  ي إجما  تراص أو بائها مبن   االراد
األشخا، الطبيعيين، ومظهر ا األوامر والتعليمات التي ينفذ ا القائمون بادار  أومبا  البذات   

                                                                 
 .321: مرج  سابق. ،مقند كام  م     ك والسعيد مصطشى السعيد  1
. 1948نانيبة  . النشبر  الق بائية اللب  1947ع   12ع  10الصادر فبي   300محكمة االستئناف اللبنانية قرار رقم   2

،166. 
 . 35ع  34: مرج  سابق. ، ت ح عبد اهلل الشاذل   3

 .VITU (A), Rapport Français, la participation à l'infraction de VII congrés international de droit pénal, éd ب4
Cujas., op.cit ., P.45. 

 . 101: مرج  سابق. ،ر. غارو  5
: ذاشيببة المسببؤولية الجزائيببة للببذات المعنويببة،     مقنةة    اوو  يعقةة   أنظببر    للتوسبب  فببي  ببذه المسببالة    6

العلببببوم القانونيبببببة  دراسببببة منشببببور  ضببببمن اومبببببا  ملتقببببى الالعدالببببة الجزائيببببة: أي شطبببببور ال، كليببببة         
 . 2007طبرقة مارس  -القتصادية و التصرف بجندوبة.جندوبةوا
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المعنويببة
 1ب

. الفمببن ديببر المتصببور أن يسببند الفعبب  لمنفببذه ببب  يتعببين اسببناده لمببن بببدر ونببد            
ولحسببابد وبارادشببد. فبباالراد   نببا لببم شنحصببر فببي دائببر  ضببيقة ببب   ببي وليببد  ادراك           وباسببمد 

واراد  األفراد واألو اص المكونين للذات المعنوية 
 2ب

بمعنى أنهبا وصبار  نشبار الخاليبا التبي       

شتكببون منهببا، أي مببن مجمووببة أولئبب  الببذين يعبببرون ونهببا    
 3ب

فمببن وجهببة نظببر قانونيببة يمكببن    

كبون لهبا اراد  واببة معببر ونهبا بواسبطة أو بائها،  بذه االراد  واببة          للبذات المعنويبة أن ش  

ومسبببتقلة وال شتماشبببى بال بببرور  واراد  العناببببر الطبيعيبببة التبببي سبببا مأ فبببي بلورشهبببا     
 4ب

 .
فبباإلراد  فرديببة بالنسبببة للشببخص الطبيعببي، وجماويببة بالنسبببة للببذات المعنويببة. و ببذه اإلراد        

كبباإلراد  الفرديبببة  الجماويببة أ ببب  ألن شرشكببا وطبببا شمامبببا    
 5ب

. ولقبببد سبببق أن اوترفنبببا للبببذات   

المعنوية باراد  جماوية مستقلة شختلف ون اراد  أو ائها يمكبن أن شثيبر مسبؤوليتها المدنيبة    
 6ب

 

أو شجعلهببا ورضببة لعقوبببات اداريبببة. والمسببؤولية المدنيببة بأو اإلراديبببة  ششببترر بفببي أدلبببا         

راد الحبباالت  وجبببود وطبببا، وال يوجبببد وطبببا إال مببب  اإل   
 7ب

. فلمببباذا ال نقبببب  مثببب  شلببب  االراد    
 لتاسيس المسؤولية الجزائية 

فبالقو  ببان التشبريعات التبي وضببعأ نصبا  وامبا  يتطلبا البووي واإلراد  كعنصببرين ال          
قيام للمسؤولية الجزائية بدونهما، يترشا وند رفض ضمني لمسبؤولية البذوات المعنويبة جزائيبا      

ولى أنبد الال يحكبم ولبى أحبد بعقوببة، مبا        209ي الماد  دير بحي،. فالمشر  السوري، نص ف
لم يكن قد أقدم ولى الفع  ون ووي وإراد ال وم  ذل  فان الماد  ذاشها في فقرشها الثانيبة أكبدت   

 مسؤولية الذوات المعنوية جزائيا  بموجا نص وام.

مباد     واألردنبي بال 210و و الموقف ذاشد الذي نجده لدى المشبروين اللبنباني بالمباد     

74  
 8ب

، ب  إن بعض  ذه التشريعات ذ بأ أبعبد مبن ذلب  حبين أقبرت إمكانيبة مالحقبة البذات         
 211سبببوري و 210المعنويببة والحكببم وليهببا بنبباص ولببى الخطببور  اإلجراميببة. انظببر المببواد          

 لبناني.  

أوبذ فبي ميبدان شطبيبق  بذه المسبؤولية وبد  أنببوا          2004قبب  شنقبي،   والقبانون الفرنسبي   

القصببدية وديبببر القصببدية   مببن الجبببرائم  
 9ب

م.) فرنسبببية  3ع       121ردبببم أنبببد يببنص بالفصببب     
 …ال.الالجناية وال جنحة بدون نية ارشكابها

ببان ال وقباب اال    37والمشرم  التونسي ولى الردم من اقراره للقاود  ذاشها في الفص  
 ا.ولى الجريمة القصدية نجده يقر المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ون جرائم وط

 الة ا  النعو يةةة تنتة   ةةإرا ا شةة عية هة  إرا ا األشةةراا الطبيعيةيا الةة يا يعةةدون        

  نثا ة األعفاء  الوسبة للةا  وهة   اإلرا ا ين ةا أن تتاةا إلةى ارت ةا   عة  مرةالج للقةان ن         

                                                                 
 . 78. ،1948: في المسؤولية الجنائية، القا ر  مقند مصطشى القلل   1
 وكذل  انظر : 126ع  125  ولي بال، ابرا يم: ،.2

- Haket (M.E), Lecorporation setel le problème de leur activité et responsabilité pénale, in R.I.D.P 1924. P.131. 
 174. ، 1959: القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، طبعة أولى القا ر  عبد النلينا      الم  3

 . 119وما بعد ا. رقم 
Delmas Marty (M), Droit pénal des affaires, op.cit   انظر :                  4 ., P.108 et  s.  
لعبام   3: شرح قانون الجزاص الكويتي ع القسم العام، منشورات جامعة الكويأ، الطبعة   عبد ال ها  ح مد  5

1983 ، .318 . 
BEL HAJ HAMO  انظر : 6 UDA (A), op.cit ., P.15                                                             
 . 316: المرج  السابق. ، عبد ال ها  ح مد  7
  127و 47و 132  والمغربي بالمواد 8

Delamas - Marty, artب9 . cit . P.303 .PICARD Etienne, op.cit ., P.268. 
 ؤولية وامة ششم  كافة الجرائم.باشأ المس 2004و بعد شنقي، 
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و بي إراد  كمببا يمكببن أن شتحقببق فببي بببور  القصببد الجزائببي الرشكبباب جريمببة ومديببة، فانهببا       

  وطا دير ومدي أي الرشكاب جريمة دير ومديةأي ا  قد شكون في بور
 1ب

. 

إن جرائم الخطا كما جاص في الفص  األو  من الجزص األو  مبن  بذا البحب  شنقسبم البى      
جبرائم وطبا قصبدي أو مببا يعبرف ببالجرائم القصبدية وجببرائم الخطبا ديبر القصبدي أو الجببرائم           

وال  شتب  النصو، التي أسبندت المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة نجبد       دير القصدية ومن 
 أن البعض منها أسند لتل  الذوات مسؤولية جرائم قصدية، ومسوؤلية جرائم دير قصدية.

 مسدولية ال وا  النعو ية عا الا اةم االبتصا ية القصدية  -1

  السببوري يعنببي أن  إن إقبرار مسببؤولية البذات المعنويببة بموجبا نببص وبام فببي التشبري       
إمكانية إسناد جبرائم قصبدية لهبا أمبر ال شب  فيبد. ولقبد اوتببرت محكمبة التمييبز اللبنانيبة أن مبا             

سبوري  مبن قبانون العقوببات  بو الضببط        209بالمطابقة للماد   210قصده الشار  في الماد  
وأو ببباص  مسببؤولية الهيئببة المعنويببة جزائيبببا  ومعاقبتهببا وببن الجببرائم التبببي يرشكبهببا مببديرو ا         

إدارشها وممثلو ا وومالها وندما ياشون األوما  التي ششك  جرائم وذل  باسبم الهيئبة المبذكور     
أو باحدى وسائلها دون التفريق بين نبو  شلب  الجبرائم مقصبود  كانبأ أم ديبر مقصبود . وحيب          
  أن القبو  ببان شطبيبق شلب  المباد  محصبور باألومبا  اإليجابيبة التبي ششبك  جرمبا  فقبط  بو قبو              

واط  ألن بعض الجرائم يتم باالمتنبا  وبن القيبام بعمب  فرضبد القبانون أو شكبون نتيجبة إ مبا           
ووبدم مراوببا  األنظمببة، ولببم يشببا المشببر  ربببط مسببؤولية الهيئببات المعنويببة بنببو  وببا، مببن        
الجرائم واستبعاد نو  تور، ألن الذ اب إلى مث   ذا التفسبير يفسبد مببدأ المسباوا  البذي شووباه       

بببين األشببخا، المعنببويين واألشببخا، الحقيقيببين بشببان شرشيببا المسببؤولية الجزائيببة        الشببار  

 …ال210وأراد شكريسد في نص الماد  ب
 2ب

. 

ق.   36لبنبباني و  ق.  107و  ق.  سببوري   108 وادكمببا يمكببن اإلشببار  إلببى أن المبب    
أقببرت بببراحة إمكانيببة حبب  الببذات المعنويببة إذا ارشكببا أو بباؤ ا باسببمها أو باحببدى       أردنببي 

ومبببن أمثلببة  بببذه الجببرائم المقصبببود  جريمببة اإلفبببالس      … وسببائلها جنايببة أو جنحبببة مقصببود    
 685ق.   وكذل  جريمة الغ  إضرارا  بالدائنين بالمادشبان   680و 678االحتيالي بالمادشان 

 ق.  . 686و
ق   أرسببأ  74/1و  بو مببا أكدشبد محكمببة التمييبز األردنيببة حبين اوتبببرت أن:ال المباد         

هبا أسبباس المسبؤولية و بو أن مببن يقبدم الشبخص ولببى الفعب  وبن ووببي و إراد            قاوبد  بينبأ في  
يعاقا ولى فعلد بالعقوبة المقرر  فبي القبانون، و أن البنبد الثباني منهبا اوتببر الهيئبات المعنويبة         
مسبؤولة جزائيببا وبن اومببا  مبديريها و او بباص ادارشهبا و ممثليهببا ونبدما يبباشون  بذه األومببا           

ها أو باحدى و سائلها بصفتها شخصا معنويبا، وقبد قصبد الشبار  مبن ذلب         المعاقبة جزائيا باسم
وض  حد للجد  الفقهي الذي كان يدور حبو  مبا إذا كانبأ للشخصبية المعنويبة إراد  كاإلنسبان       
أم ال، و ب  يسببا  جزائيببا ديببر اإلنسببان، فبباورد نصبا وابببا ولببى معاقبتهببا ونببد شببوفر ونصببر        

وجبود قبانوني و شمببارس نشباطها بهبذه الصبفة و وليهببا أن       المسبؤولية، ولبى أسباس أنهببا شتمتب  ب    
شتحمب  كافببة األنببار القانونيبة التببي شترشببا ولببى فعلهبا بمببا فببي ذلبب  إنبزا  العقوبببة وليهببا وفببق          

                                                                 
 . 193: بشرح ششريعات الغ   مرج  سابق. ، م ا  عبد الشتاح  1
: موسووة االجتهادات الجزائية لقبرارات   ني  عالية. مذكور لدى 1958ع   12ع   19شاريي  297  قرار رقم 2

 210ووذ  حرفيا  ون الماد  سوري الما 209وأحكام محكمة التمييز. و ذا التاوي  يمكن أن ينطبق ولى الماد  
 لبناني. 
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القواود المقرر  في القانونال
 1ب

   . 
أمبا فببي التشببري  التونسبي والتشببري  المصببري فهنباك وببد  نصببو، أقبرت إسببناد  ببذا         

 ى الذات المعنوية:النو  من الجرائم إل
ففببي التشببري  المصبببري نجببد أن أو  قبببانون أقببر إسببناد المسبببؤولية الجزائيببة للبببذوات         

  للقبانون  1مكبررا  ب  6الذي أضاف الماد   1994لسنة  281المعنوية براحة  و القانون رقم 
 المتعلق بقم  التدليس والغ ، وبالرجو  إلبى المباد  الثانيبة مبثال  مبن  بذا       1941سنة  48رقم 

  نجد أن المشر  المصري يتطلا أن 1994و 1961و 1955القانون بحسبما ودلأ األووام 
يكببون المخببالف ولببى ولببم بببالغ ، أي أن الجريمببة قصببدية. كمببا أن جريمببة وببدا  المشببتري         

،  بي جريمبة ومديبة يشبترر لقيامهبا نببوت القصبد        1941/ 48المنصو، وليهبا بالقبانون رقبم    
غ  الحاب  في الشيص المتفق ولى بيعبد، وأنبد شعمبد إدوبا   بذا      الجزائي، و و ولم المتهم بال

الغ  ولى المشتري
 2ب

. 

  مكررا  لقانون 1ب 6فمن وال  ما سبق يتبين أن المشر  المصري، وندما أضاف الماد  
قم  الغ  والتدليس، يكون قد قب  بذل  إسناد مسؤولية الجرائم القصدية الوارد  فيد إلى الذوات 

 المعنوية.

 1988لسببنة   146مببن القببانون رقببم     22لببى جانببا  ببذا الببنص نجببد كببذل : المبباد        وإ
المتعلق بشركات شلقي األموا ، والتي شبنص ولبى اليعاقبا كب  شبخص طبيعبي أو معنبوي كبان         

 وذل  إذا أنبأ ومدا  بيانات جو رية دير بحيحةال.… يعم  في مجا  شلقي األموا 

 أي ا ، و ي: أما في التشري  التونسي فاننا نجد ود  فصو 

مجلة ال ريبة ولى دو  األشبخا، الطبيعيبين والشبركات الصبادر  سبنة       83ع الفص  

1989
 3ب

ينص  ذا الفص  ولى أند الدون المساس بالعقوبات األورى المنصبو، وليهبا بهبذه     
المجلة بوالمقصود بهبا العقوببات االداريبة ، يعاقبا كب  شبخص واضب  لل بريبة ولبى البدو            

ي أو لل بريبة ولبى الشبركات قبام ومبدا باومبا  شحيب  موببوفة للبتملص          حسبا النظبام الحقيقب   
 من القيام ب بط ال ريبة أو دفعها كليا أو جزئيا وكذل  األشخا، المشاركون...ال.

 فهذا الفص  يقر مسؤولية جزائية ومدية للذوات المعنوية اوتمادا  ولى :

  بالخاضببعين  ع الفصبب  يسببتخدم وبببار  شببخص بصببفة مطلقببة نببم يحببدد ا بعببد ذلبب              1
لل بريبة ولببى الببدو  حسببا النظببام الحقيقببي بأوال  ونانيببا  بو ببذا مببا يهمنببا  نببا  الخاضببعين       
لل بريبة ولببى الشبركات ومببن الطبيعببي أن الخاضب  لل ببريبة ولببى الشبركات  ببي الشببركات        

 .ريبة جلة المن م 45ذاشها. و و ما أقره براحة الفص 

الفص  الشبركات ذاشهبا ال مسبيريها أنبد لبو       ع ومما يؤكد أن المشرم  انما قصد في  ذا  2
مبن   81أراد معاقبة المسبيرين للبذات المعنويبة ألولبن وبن ذلب  ببراحة كمبا فعب  فبي الفصب             

المجلبة نفسبها الببذي يبنص ولببى أن العقوببات شطبببق فبي بببور  ارشكباب الجريمببة مبن شببخص           
امببة ولببى كبب     معنببوي ولببى الالرؤسبباص المببديرين العببامين أو المببديرين أو الببوكالص وبصببفة و        

 شخص لد بفة ممث  للشخص المعنويال.

                                                                 
 .976.،1987مجلة نقابة المحامين لسنة  178/85  شمييز جزائي رقم 1
: رمفان عبد العاة وأحند عبد ال حيم. مذكور لدى 1955ع  3ع  29ق ائية، جلسة  34سنة  1225  طعن رقم 2

 . 435المستحدن.. مرج  سابق. ، 
 .31/12/1989الصادر في  88ع الرائد الرسمي ودد  30/12/1989في مؤر   1989لسنة  114  القانون ودد 3
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حيب  جباص بهبذا  الفصب  اليعاقبا       1995من قبانون السبج  التجباري لسبنة      69ع الفص  
كب  شببخص يببدلي ببيببان ديببر بببحي، أو نباقص، وببن سببوص نيببة بقصببد التسببجي  أو التكميبب  أو        

 التنقي، أو التشطيا بالسج  التجاري..

ر أو كيب  أو مبدير شبركة داولبين شحبأ مقت بيات       وينطبق العقاب المذكور ولى ك  شاج
 بذا القبانون يرسبم بصبكوكد أو األوراق المتعلقبة بتجارشببد بيانبات يعلبم أنهبا ديبر ببحيحة فيمببا            

 يخص المحكمة التي  و مسج  بها أو ودد شسجيلد..ال.

فببالفقر  األولببى مببن  ببذا الفصبب  شعاقببا كبب  شببخص يببدلي ببيببان ديببر بببحي، سببواص             
أو التنقي، وبالرجو  الى الفصو  المتعلقة بالعمليبات المبذكور  نجبد أنهبا      للتسجي  أو التشطيا

قد حملأ واجبات التسجي  والتنقي، والتشطيا للذات المعنوية نفسها
 1ب

. 

أما الفقر  الثانية فانهبا شميبز ببين البذات المعنويبة التبي لهبا ببفة شباجر والبذات المعنويبة            
بصبفة شخصبية أمبا الثانيبة فيعاقبا ونهبا الوكيب  أو        التي ليسأ لهبا شلب  الصبفة فباألولى شعاقبا      

 المدير.

الشبركات و  بي   ششبم    69فعبار  ك  شاجر الوارد  في بداية الفقبر  الثانيبة مبن الفصب      
ذوات المعنوية وبالتالي فان  بذه األويبر   بي التبي شتحمب  مسبؤولية الجريمبة العمديبة البوارد           

 بتل  الفقر .

مبا   69لنسببة للفقبر  األولبى أو للفقبر  الثانيبة مبن الفصب         ومما يدوم  ذا التوجد سبواص با 
مبن القبانون    68جاص في الفقر  الثالثة من الفص  ذاشد التي شحي  البى الفقبر  الثانيبة مبن الفصب       

ذاشببد والتببي شقت ببي أنببد فببي ور  العببود ش بباوف الخطيببة أمببا بالنسبببة للببذوات المعنويببة فببان            
ى المقببرر فهبببذا إقببرار ببببري، مببن المشبببر      الخطيببة ال شكببون أقببب  مببن نصبببف الحببد األقصببب     

 بمسؤولية الذات المعنوية ون  ذه الجرائم العمدية.

ينص  ذا الفصب  ولبى جملبة مبن الجبرائم       1996من قانون النفايات لسنة  47ع الفص  
العمديبة ويسببتعم  فببي جميبب  فقراشببد وبببار  الكب  شببخص شعمببد...ال وحسببا الفصبب  الثبباني مببن        

للتعريفبات فبان وببار  الشببخص ششبم  كب  شبخص مببادي أو        القبانون ذاشبد و بو فصب  وصببص     
يمكبن أن شسببند للببذات    47معنبويال. وبنبباص ولببى ذلب  فببان الجببرائم العمديبة المببذكور  بالفصبب        
مبن ذلب  القبانون والبذي      49المعنوية كما للذات الطبيعية ولى حد سواص و و ما يؤكبده الفصب    

 ذاشا معنوية.يحصر الجزاص في العقوبات المالية إذا كان المخالف 

وقببب  االنتهبباص مببن وببرل  ببذه الجببرائم البببد مببن االشببار  الببى أن مببدير بأو ممثبب  أو        
وامب   البذات المعنويببة يعتببر و بوا  فببي جسبد ا، وبالتببالي فبان شبوافر القصببد الجزائبي لديببد،           
يؤدي إلى شوافر أركان الجريمة لدى الذات المعنوية باوتبار أن فعلبد  بو فعب  البذات المعنويبة      

سهانف
 2ب

. فالقصد الجزائي ممكبن التحقبق لبدى البذات المعنويبة وببر إراد  ومعرفبة المسبا مين         

فيها، والقبرار البذي يتخبذ ضبمنها  بو قبرار إرادي وحبر كمبا أن المعرفبة ببالقوانين والواجببات            

                                                                 
 من قانون السج  التجاري المذكور أواله. 54، 22، 21، 20، 18، 10، 2  راج  وابة الفصو  1
: مسؤولية الشركة ون أوما  مدير ا في مواجهة الغير، المجلة العربية للفقد والق اص حسيا ي  ج غوايم  2

. و ذا الرأي في الحقيقة للق اص اإلنكليزي الذي يعتبر أن مديري 72. ،1992ان بأبري   ع نيس   11ع العدد 
ويعتبرون بمثابة دمادها.. فافصاح المديرين ون قصد م بمثابة داللة كافية ولى  Organsالشركة  م أو اؤ ا 

ا لو كان  و الشركة إراد  الشركة.. فالشخص الطبيعي ال يعبر بقولد أو وملد ون الشركة، وإنما يتصرف كم
كر ا ذكور والقرارات الصادر  ون الق اص اإلنكليزي التي ذاشها.. فعقلد  و وق  الشركة.. انظر المرج  المذ

  .67و، 40،
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الملقبا  ولبى وبباشق البذات المعنويببة وببر األشبخا، الطبيعيببين متبوافر  إذ دون معرفببة وإراد          

وجد قرار ؤالص ال ي
 1ب

ويمكن إلنبات النية االجرامية للبذات المعنويبة اوتمباد مبداوالت مجلبس       

االدار  أو المذكرات أو التعليمات الكتابية أو شهاد  الشهود
 2ب

. 
 مسدولية ال وا  النعو ية عا الا اةم االبتصا ية غي  القصدية -2

نببادرا بمببا أن  ببذه     إن  ببذا الصببنف مببن الجببرائم لببم يقبب  اسببناده للببذوات المعنويببة اال         
الصور  من التجريم  ي استثنائية جدا إذ وردت في حباالت محبدود  جبدا. فعلبى البردم مبن أن       
التشببري  السببوري، وضببب  نصببا  وامبببا  يقببر مسببؤولية البببذوات المعنويببة جزائيبببا ، فببان الطببباب           

سبناد  االستثنائي الذي أوطاه لجرائم الخطا ديبر القصبدي، يجعب  مبن الحباالت التبي وقب  فيهبا إ        
المسبؤولية الجزائيببة للببذوات المعنويبة قليلببة، قلببة الجبرائم ديببر القصببدية بصبفة وامببة       
 3ب

. ومببن 

 680و 679أمثلبة  بذه الجبرائم فبي التشببري  السبوري، جريمبة اإلفبالس التقصبيري بالمببادشين          
 ق.  .

أمبا المشبر  المصبري فلقبد أدوب  وقباب اإل مبا  إلبى قبانون قمب  الغب  والتبدليس فبي              
 281البذي ادوب  فيبد مسبؤولية البذوات المعنويبة جزائيبا ، أي بموجبا القبانون رقبم            الوقأ ذاشد

مكبررا  التبي نصبها الدون اإلوبال  بايبة وقوببة أشبد يبنص وليهبا           6بموجبا المباد     1994لسنة 
قانون العقوبات أو أي قانون تور.. إذا وق  الفع .. بطريق اإل مبا  أو وبدم االحتيبار والتحبر      

فببباقتران إقبببرار مسبببؤولية البببذوات المعنويبببة    …ال الرقاببببة شكبببون العقوببببة  أو اإلوبببال  بواجبببا 
جزائيبا ، بباقرار العقباب ولبى الخطبا ديبر القصبدي، دليب  ولبى قببو  المشبر  المصبري إسببناد             

 جرائم الخطا دير القصدي إلى الذوات المعنوية.  

كببذل  وفبي التشببري  التونسبي فببان الصبببغة االسبتثنائية للجببرائم ديببر القصبدية، شببنعكس        
 ولى الجرائم االقتصادية، فال نجد إال وددا  محدودا  منها شم إسناده إلى الذوات المعنوية.

مبثال. يببنص ولببى اليجببا ولببى الشببركات     1988مببن مجلببة الغابببات لسببنة    95فالفصب   
 200والمقاولين ودير م ممبن يسبتعملون الطرقبات والممبرات داوب  الغاببات أو ولبى مسبافة         

طببات الال مببة لتجنببا حببدون الحرائببقال. فهببذا الفصبب  يقببر بببور  مببن       متببر منهببا أوببذ االحتيا 
ببور الخطبا ديبر القصبدي و بي وبدم أوبذ االحتياطبات الال مبة ويحمب  مسبؤولية  بذا الخطبا              

يقببب  بفكبر  اسببناد جببرائم الخطببا ديببر القصببدي للببذوات     لبى الشببركات ممببا يعنببي أن المشببرم     ا
قصبدي لتلب  البذوات  بذا البى جانبا الميبدان        المعنوية الى جانا قبولبد السبناد جبرائم الخطبا ال    

ا هببفيعروقب  ش سببق وأن  التبي   الواسب  لمسبؤولية البذوات المعنويببة جزائيبا و بو الجبرائم الماديببة       
 بانها جريمة شقوم بدون البح  ون الركن المعنوي.

ويببرى البببعض 
 4ب

أن  ببذه المسببؤولية المسببند  للببذات المعنويببة يمكببن أن شكببون مجببرد        
 شتحدد في الجرائم المادية التي ال شحتا) للذكاص واالراد .مسؤولية موضووية 

فبمبا أن  ببذه الجببرائم شقبوم دون ضببرور  للبحبب  فبي ركنهببا المعنببوي فانهبا بالتببالي لببن         

                                                                 
 . 274. ، 1992: المسؤولية في المؤسسة االقتصادية، طبعة مصطشى الع ج   1
مية البحون والدراسات الق ائية، الربار، : القانون الجنائي في شروح، منشورات جمعية شن يوب الطالب   2

1990.، ،146. 
أبب، يعاقا في معظبم مبواده ولبى     1977  بالردم من أن قانون العقوبات االقتصادية السوري بعد شنقي، 3

الخطا دير القصدي، فان وددا  من شل  المواد شتطلا في الفاو  بفة العام  في الدولة التي ال يمكن أن شتمت  
 نوية. بها ذات مع

BELHAJ HAMOب4 UDA (A). op.cit , P.15-16. 
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شكبون ورضببة لالنتقباد الببذي وجبد الببى مسببالة اسبناد الجببرائم المبنيبة ولببى الخطبا الببى الببذوات           
م الماديبة البحتبة المرشكببة بواسبطة ممثليهبا أو      المعنوية، فهذه األوير  شكون مسؤولة ون الجرائ

مسببتخدميها، ولببى أسبباس أن شلبب  الجببرائم يعاقببا وليهببا بغببض النظببر وببن وجببود النيببة، مببن         

ودمد، ولذا من الممكن إسناد ا لشخص ليسأ لبد إراد  كالشبخص المعنبوي   
 1ب

فبالقوانين التبي    

فرنسبا لببم شكبن شحتببوي    ب 1992كانبأ شبنص ولببى مسبؤولية الببذات المعنويبة قببب  ببدور مجلببة        

باستثناص بعض الجرائم إال ولى جرائم مادية ال شتطلا لقيامها القصد الجزائي
 2ب

  . 

ولعبب   ببذا مببا شببج  فقببد الق بباص الفرنسببي بفببي المرحلببة السببابقة وببن اقببرار المشببرم          
لمسؤولية الذوات المعنوية جزائيا  ولى اقبرار  بذه المسبؤولية واببة بالنسببة للجبرائم الماديبة        

 3ب
بو ببو مببا أيببده المشببرم  فببي مجلببة       ا. ومبب  أن دالبيببة الفقببد والق بباص فببي فرنسببا كببان متفقبب       

  ولى ودم امكانية مساصلة الشخص المعنوي جزائيا بغير نبص ببري، فبي القبانون فقبد      1992
ذ بأ بعض أحكام الق اص الفرنسي الى شقرير مسؤولية الشبخص المعنبوي جزائيبا دون وجبود     

ببراحة وأسسببأ محكمبة التعقيبا الفرنسبية ق باص ا ولبى أنببد وإن         نبص يقبرر  بذه المسبؤولية    
كببان بببحيحا بحسببا األببب  ومراوببا  لمبببدأ شخصببية العقوبببات أن الشببركة التجاريببة و ببي          
شخص معنوي ال يمكن أن شتحم  مسبؤولية جزائيبة أو شلحبق بهبا وقوببة ولبو ماليبة، إال أن  بذه         

ذا  و الشبان فبي مخالفبة القبوانين المتعلقبة      القاود  شحتم  استثناص مصدره قوانين وابة، وأن  

بال رائا دير المباشر ، ذل  أن المخالفات التي من  ذا النو  مادية بحتة
 4ب

. 

إال أن  بذا المبذ ا لمحكمبة التعقيبا الفرنسبية ال يمكبن مجاراشبد، فالمسبؤولية الجزائيببة         
زاص. فبال وقوببة   شقبوم ولبى وباشق مبن ارشكبا المخالفبة ونبدما يقبرن المشبرم  وبرق الموجبا بجب            

دون نبص كمببا ال جبرم دون نببص    
 5ب

وبالتبالي فببال مسبؤولية دون نببص أي أنبد فببي ديباب مبببدأ        

وبام يقببر المسبؤولية الجزائيببة للبذات المعنويببة فانبد ال يمكببن اقبرار شلبب  المسبؤولية اال بموجببا          
 نص بري، حتى ولو كانأ الجرائم مادية بحتة، ما لم يكن المشر  قبد اسبتخدم وببارات ششبم     

 الذات الطبيعية والذات المعنوية ، ولى حد سواص.  

أما في التشبري  الجزائبي االقتصبادي التونسبي فاننبا نجبد أن وبدد القبوانين التبي أسبندت           
مسؤولية جزائية للذوات المعنوية ون جرائم ماديبة يفبوق بكثيبر شلب  التبي أسبندت لهبا مسبؤولية         

ولية جزائيبة للبذوات المعنويبة أقرشهبا أمبا      ون جرائم وطا ب  إن جمي  القوانين التي أقرت مسؤ
 ون جرائم مادية فقط أو ون جرائم مادية وجرائم وطا.

شعاقببا الببذوات المعنويبة فببي القببانون الجزائببي    سببق ذكر ببا  لقببوانين التببي  فبالكثير مببن ا 
شتطلببا ركنببا  الجببرائم الببوارد  فببي  ببذه القببوانين     وببدد ال ببباس بهببا مببن  االقتصببادي التونسببي و 

 مادية.الجرائم ال انا وجود الكثير منمعنويا إلى ج

                                                                 
: النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري بظا ر  الحد من العقباب ،  أميا مصطشى مقند  انظر في ذل  1

. حي  أورد ود  أمثلة لقرارات شعقيبية فرنسية 196ع  195. ،1996دار الجامعة الجديد ، اإلسكندرية. طبعة 
 ، منها: اوتمدت  ذا التوجد

 Cass. Crim, 4 – 11 – 1898, S. 1901. 1. 27. et  Cass Crim, 6 – 3 – 1958. D. 1958, 465. et  Cass Crim, 25 – 4 – 
1968. J. C. P. 1969 – 11. 16100, note PUECH  
Desportes, et Legunehec, op.citب2 ., n°1. 

3  Houpin  482: مرج  سابق ،ملد  عبد ال مو مذكور لدى. 
 .195. وأمين مصطفى محمد: مرج  سابق. ،403  الهمشري : مرج  سابق، ،.4
 432: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق، ،.مصطشى الع ج   5
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يتشك  الركن المادي من فع  إيجابي يرشكبد الفاو  كما يتشبك  مبن موقبف سبلبي يقفبد،      
والفع  اإليجابي حدن يق  من إحدى حواس الفاو  في الطبيعة فيحبدن فيهبا شغييبرا  ملموسبا أو     

وكمببا شقببوم الجريمببة بفعبب  مببادي فانهببا شقببوم بامتنببا  وببن القيببام بفعبب           محسوسببا أو مسببمووا.  

مببادي
 1ب

فتبعببا لتعببدد أوضببا  أو بببور العمبب  المببادي المكببون للجريمببة يمكببن التمييببز بببين            

الجببرائم اإليجابيببة والجببرائم السببلبية. وشكببون الجريمببة إيجابيببة أي جريمببة فعبب  االرشكبباب إذا         
أي فع  ياشيد الجاني مخالفا  بذل  القبانون البذي ينهبي وبن     شكون ركنها المادي من وم  إيجابي 

 ال. délit d’action ou decommissionإشياند بان ينص ولى وقابد و ذه التي يطلق وليها ال

أما بالنسبة للجرائم السبلبية فتباشي ببورشها مبن أن المشبر  قبد يعمبد أحيانبا إلبى فبرل           
االمتنببا  وببن القيببام بهببا ووندئببذ يكببون     القيبام باومببا  معينببة وذلبب  بببالنص ولببى وقبباب مجببرد    

االمتنبا  وبن القيببام بهبذه األومببا  جريمبة سببلبية أي جريمبة امتنببا  أو جريمبة شببرك        
 2ب

 délitال  

d’inaction ou d’omission  .ال 

ولع  السؤا  الذي يطرح في  بذا اإلطبار  بو: مبدى إمكانيبة إسبناد  بذين الصبنفين مبن          
 الجرائم إلى الذات المعنوية   

الاة اةم السةلبية   ئيا  وحسا طبيعة الذات المعنوية المفتقبر  للكيبان المبادي فيببدو أن     مبد

ويمكببن بسببهولة قبببو  ارشكبباب الببذوات      هةة  األكثةة  ماءمةةة لرص صةةيا  الةة وا  النعو يةةة      
المعنويببة لجريمببة سببلبية فهببذه األويببر  ال شتطلببا نشببار وببارجي و ببي شبببدأ وشنتهبببي دون أن           

عم  أو مجهود للوبو  إلى دايتبد. ففعب  اإلمتنبا  أو التبرك فبي  بذه       يحتا) الفاو  إلى القيام ب
األحوا  كاف إلحدان النتيجة والتبي شكبون فبي الغالبا بسبيطة ألن ركنهبا المبادي ديبر مركبا          
وال يغيبا وبن الببا  أن  بذا النبو  مبن الجبرائم فبي أدلبا الحباالت ال يشبترر فيبد شحقبق نتيجبة               

صبلحة التبي يحميهبا القبانون مب  شحقبق النتيجبة القانونيببة        ماديبة فهبي شتبوفر بمجبرد المسباس بالم     
 التي شتمث  في التطابق بين السلوك السلبي والنص القانوني.   

ومن وال  ما شقدم يتبين مدى مالئمة طبيعة الذات المعنوية مب   بذا النبو  مبن الجبرائم      
نبو  مبن   حتى ان المعارضبين لمثب   بذه المسبؤولية لبن شكبون لهبم حجبة فبي رفبض مثب   بذا ال            

الجببرائم وحتببى انصببار نظريببة الخيببا  الببذين يببرون أن الشببركة، ببب  الببذوات المعنويببة ومومببا       
مجبرد افتبرال قبانوني اقت بتد ال برور  مبن أجب  شحقيبق مصبال، معينبة لبن شكبون لهبم حجبة               

 لرفض إسناد مث   ذا النو  من الجرائم إلى الذات المعنوية.

قبد شطبرح اإلشبكالية األكثبر شعقيبدا ألنهبا شتطلبا        أما بالنسبة للجرائم اإليجابية فهبي التبي   
من مرشكا الجريمة أن يكون ذو كيان مادي يصدر وند فع  ايجبابي ببادر وبن حركبة إراديبة      

شصبدر وبن كبب  الجسبم أو أحببد أو باصه وينببتج وبن  بذا الفعبب  شغييبر فببي العبالم الخببارجي           
 3ب

 ،
ية مسؤولية جزائيبة يقولبون بعبدم    ولعلد من البديهي القو  بان المعارضين لتحمي  الذات المعنو

إمكانيببة ارشكابهببا جببرائم إيجابيبببة ألنهببم وكمببا ذكببر سبببابقا يببرون أن الببذوات المعنويببة مجبببرد           
 افترال.

بينما يرى المؤيبدون لمثب   بذه المسبؤولية أن البذات المعنويبة كيبان حقيقبي ذو شخصبية          

                                                                 
، المفص  في شرح قانون العقوبات، القسم العام، المطبعة الجديد  دمشق، طبعة ح مد عبد ال ها   انظر: 1

1990 ، ،201 . 
، افترال الخطا كاساس للمسؤولية الجنائية، دار النه ة العربية، بيروت، عبد الع يم م    و ي انظر:   2

1988 ، ،27. 
 .65، ، 1985، قانون العقوبات، القسم العام، دمشق، عب   الس اج  انظر: 3
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ا وشملب  إراد   بي إراد    قانونية مستقلة ون شخصبية البذوات الطبيعيبين البذين يقومبون بادارشهب      

ممثليببد الببذين يتصببرفون باسببمد أو لحسببابد   
 1ب

وبالتببالي فانببد بامكببان الببذات المعنويببة ارشكبباب       
الجرائم اإليجابية ألن لها وجود مبادي يتجسبد فبي ممثليهبا وأو بائها، فمبا  بو موقبف المشبر           

 من  ذا الخالف 

اقببرت مسبببؤولية   بببالرجو  إلببى مختلببف نصببو، القبببانون الجزائببي االقتصببادي التببي       
الذوات المعنوية يبدو وأن المشر  يميب  إلبى البرأي الثباني حيب  أنبد يقبب  مسبالة إسبناد جبرائم           
ايجابيبة وجببرائم سببلبية للبذات المعنويببة وبالتببالي يمكبن القببو  بانببد يتعامب  معهببا كحقيقببة ماديببة         

ون الجزائبي  ويتجلى ذل  من وال  العديد من النصو، القانونية التي شن وي شحبأ لبواص القبان   
 االقتصادي.  

مببن قببانون   16يمكبن ذكببر الفصب    فبي القببانون التونسببي   وكمثبا  ولببى الجبرائم السببلبية    

الصبببرف
 2ب

البببذي يوجبببا ولبببى كببب  شبببخص معنبببوي شونسبببي أو أجنببببي بالنسببببة لمؤسسببباشد         

الموجبود  بببالبالد التونسببية أن يصببرح للبنبب  المركبزي التونسببي بجميبب  مكاسبببد بالخببار) فببي       
من شاريي الحصو  ولبى شلب  المكاسبا. فعبدم التصبري، بتلب  المكاسبا وبال           أج  ستة أشهر

شلب  المبد  المحببدد   يشبك  جريمبة سببلبية قبد يرشكبهبا الببذات المعنويبة المعنبي بببذل  والتبي شقبب             
مبن نفببس المجلببة والببذي يببنص ال إذا كانببأ     33شحبأ طائلببة المسببؤولية طبقببا لمببا ورد بالفصبب     

يمكن أن يق  شتب  البذوات المعنويبة نفسبها وأن شسبلط وليهبا       الجرائم في حق شراشيا الصرف...
 العقوبات المنصو، وليها بهذا القانونال.

م.ت فقر   411وجريمة الرجو  في اوتماد وو  الساحا وليد الوارد  في الفص  
من مبلغ الشي  أو باقي قيمتد  ويعاقا بخطية شساوي أربعين بالمائة .التي جاص فيها: ال.. أوير 
ولى  - :أداص شي  ووم  ساحبد ن ال شتجاو  الثالنة تالف دينار ك م مصرف يرفضولى أ

أو ولى شسهيالت دف  شعود  ذا  - .قانونية اوتماد فتحد لد  ذا المصرف ولم يرج  فيد بصفة
 م  أو باقيد ولم يد م بما يثبأ ولمعدملها ون مبلغ الشي المصرف منحها لد بمقادير ال يق م

الهافي الساحا برجوود
 3ب

. 

كبذل  يمكببن ذكببر بعببض الجببرائم السببلبية التببي وردت فببي مجلببة الحقببوق واإلجببراصات       

الجبائيببة
  4ب

مببن شلبب  المجلببة المبببادر  بالتصببري، التلقببائي ببباألداص فببي        2حيبب  يوجببا الفصبب    

ااجبا  القانونيببة فاإلمتنببا  وببن القيبام بهببذا التصببري، جريمببة سبلبية يعاقببا ونهببا المشببر  فببي         
س المجلببة والببذي جبباص فيببد ال يعاقببا بخطيببة... كبب  شببخص لببم يقببم بايببدا          مببن نفبب  89الفصبب  

 107شصبري، أو بتقببديم وقبد أو ونيقببة فبي ااجببا  المحبدد ... ال. وبببالرجو  إلبى أحكببام الفصبب          
 من ذات المجلة فان  ذه العقوبة ستطبق ولى الذات المعنوية. 

ن القببانون المتعلببق  مبب 11كبذل  فببي إطببار الجببرائم السببلبية يمكببن اإلشبار  إلببى الفصبب       

                                                                 
ق ايا الحكومبة،  ، في المسؤولية الجزائية لألشخا، االوتبارية، مجلة إدار  ا وار غال  ال هب   انظر: 1

 . 63، ، 1958السنة الثانية المجلد الراب ، اكتوبر وديسمبر سنة 
، يتعلببق بمراجعببة وشببدوين التشببري  الخببا،   1976جببانفي  21، مببؤر  فببي  1976لسببنة  18  القبانون وببدد  2

 بالصرف والتجار  الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية. 
انظبر فبي شطبيبق    و .4/6/2007المبؤر  فبي    2007لسبنة   37القانون ودد شنقيحها بموجا كما وق    3

من  13، 12، 11ولى المصرف مباشر  القرارات الوارد  في المالحق ودد  قر الجريمة الوارد  في  ذا الف

 .، مرج  سابق الذكر.مطي  كوعانمذكر  
 ق بابدار مجلة الحقوق واإلجراصات الجبائية.، يتعل2000أوت  9، مؤر  في 2000لسنة  82  قانون ودد  4
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بالمبببادالت والتجببار  اإللكترونيببة  
 1ب

ويببنص  ببذا الفصبب  ولببى أنببد ال يتعببين ولببى كبب  شببخص        
طبيعببي أو معنببوي يردببا فببي شعبباطي نشببار وببدمات المصببادقة اإللكترونيببة الحصببو  ولببى          

مبن القبانون    46شبرويص مسببق مبن الوكالبة الوطنيبة للمصبادقة اإللكترونيبةال. ويعاقبا الفصب           
ن يمببارس وببدمات المصببادقة اإللكترونيببة بببدون الحصببو  ولببى شببرويص مسبببق،       ذاشببد كبب  مبب 

وواض، أن االمتنا  ون الحصو  ولى التبرويص المسببق  بو ومب  سبلبي وبالتبالي ينبتج ونبد         
 جريمة سلبية يعاقا وليها القانون الذات المعنوية المعني بذل .

المعنويبة فبيمكن اإلشبار  ولبى     أما بالنسبة للجرائم اإليجابية التي يمكن أن شسبند للبذوات   
سبي  المثا  إلى العديد من الفصبو  البوارد  فبي مجلبة الحقبوق واإلجبراصات الجبائيبة وواببة         

 76 ، وكببذل  القببانون وببدد  101– 99فقببر  أولبى،   97– 96– 95فقببر  نانيببة،   94الفصبو  ب 
متعلبببق بف بباصات األنشبببطة االقتصببادية بفصببب      2001جويليببة   17مببؤر  فبببي   2001لسببنة  

32 
 2ب

حسببما وقب  شنقيحهمبا     11و 8بالفصبالن   1989، وقانون الوكالة الوطنية للمحيط لسبنة  

يتعلبق بمؤسسبعات    2001-7-10مبؤر  فبي    2001لسنة  65 ، والقعانون ودد 1992في وام 
  .14القرل بالفص  

ويبدو واضحا  من وال  ما سبق أن المشر  أسبند للبذوات المعنويبة العديبد مبن الجبرائم       
ية والجرائم اإليجابية والتي شؤكد جلها بان المشبر  التونسبي ردبم أنبد لبم ي ب  نبص وبام         السلب

يقبر المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة إال أنبد حمب  العديبد مبن الجبرائم بفبي إطبار اإلسببناد             
المادي ، لها شخصيا، حتى المشبر  الفرنسبي البذي وضب  نبص وبام يبنظم  بذه الوضبعية قبب            

إسناد جرائم إيجابية وجرائم سلبية لألشخا، المعنويةبالنصو، الخابة 
 3ب

. 

أمبا بالنسبببة للقبوانين العربيببة فبيمكن اإلشببار  إلبى موقببف محكمبة التمييببز اللبنانيبة التببي          
إذ أكببدت فببي أحببد   النسةاواا التامةةة  ةةيا الة ا  النعو يةةة والشةةرص الطبيعة      ذ ببأ إلببى حببد   

ئيببا ومعاقبتهببا وببن الجببرائم التببي يرشكبهببا      قراراشهببا أن الضبببط مسببؤولية الهيئببة المعنويببة جزا    
مديرو ا وأو اص إدارشهبا وممثلو با وومالهبا ونبدما يباشون األومبا  التبي ششبك  جبرائم وذلب            
باسم الهيئة المذكور  أو باحدى وسائلها دون التفريق ببين نبو  الجبرائم مقصبود  كانبأ أم ديبر       

ومببا  اإليجابيببة التببي ششببك     مقصببود . وحيبب  أن القببو  بببان شطبيببق شلبب  المبباد  محصببور باأل     
جرما فقط  و قو  واط  ألن بعض الجبرائم يبتم باإلمتنبا  وبن القيبام بعمب  فرضبد القبانون أو         
شكون نتيجة إ مبا  ووبدم مراوبا  األنظمبة، ولبم يشبا المشبر  رببط مسبؤولية الهيئبات المعنويبة            

ير يفسببد مبببدأ  بنبو  وببا، مببن الجببرائم واسببتبعاد نببو  توببر. ألن الببذ اب إلببى مثبب   ببذا التفسبب      
المسبباوا  البببذي شووببباه الشبببار  ببببين الببذوات المعنويبببة واألشبببخا، الحقيقيبببين بشبببان شرشيبببا       

 ...ال210المسؤولية الجزائية وأراد شكريسد في نبص المباد  ب  
 4ب

إال أن  بذا البرأي يببدو مبالغبا      

ا فيد ألند ذ ا إلى حبد التجسبيد المطلبق لألشبخا، المعنويبة ومعاملتهبا وكانهبا شخصبا طبيعيب         

                                                                 
 ، يتعلق بالمبادالت والتجار  اإللكترونية.2000أوت  9، مؤر  في 2000لسنة  83  قانون ودد 1
، المتعلق بالمناطق االقتصادية 1992أوت  3، المؤر  في 1992لسنة  81  و و القانون المنق، للقانون ودد 2

 الحر .
العديبد مبن الجبرائم ببلا المجلبة      قبد أسبند للبذوات المعنبوي      2004قبب  شنقبي،   سي المشر  الفرن كان  لقد 3

الجزائية فمثال  احتوى الكتاب الثاني من شل  المجلة العديد من الجرائم أ مها : اإلباد ، القت  والجرح ولى وجد 
الذي دف  بالفقيد  الخطا، التسبا في وطر الموت للغير، التوسط في الخناص، المساس بالحيا  الخابة، األمر

المعنوية دزت كام  القبانون الكالسبيكي    ذواتبان المسؤولية الجزائية للوند ا الفرنسي جون براد  للقو  
وبعبض القطاوبات العصبرية كبالمحيط والمنافسبة إال أنهبا ظلبأ بعيبد  وبن ميبادين  امبة كقبانون الشبركات              

 والشغ ،
Pradel (J), Le Nouveau code pénal, op.cit ., p.116. 

، موسبووة االجتهباد الجزائيبة لقببرارات     ةني  عاليةة  ، مبذكور لبدى   1958-12-19بتباريي   297  قبرار رقبم   4
 .107وأحكام محكمة التمييز، ، 
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 مؤكدا بانها قادر  ولى ارشكاب جمي  أنوا  الجرائم.

و كذا فاند بعد بيان الذوات المعنوية التي يمكن مساصلتها جزائيا  وما  ي المرحلة التبي  
يمكبن أن شكبون فيهببا البذات المعنويبة مسببؤولية جزائيبا ووبن أي جريمببة يمكبن أن شسبا  الببذات           

القانوني المنطبق ولبى اسبناد المسبؤولية الجزائيبة     المعنوية فاند ال يبقى سوى البح  في النظام 
 للذات المعنوية.

 املبحث الثاني

 النظام القانوني للمسؤولية اجلزائية للذوات املعنوية

و اللبنببباني و االردنبببي والقطببببري    المشبببر  السبببوري   كببب  مبببن   ولبببى البببردم مبببن أن    
ي شببرور مسبباصلة  فبب وامسببؤولية الببذات المعنويببة، بموجببا نببص وببام، وبينبب     واأقببراالمبباراشي و

 واولبم يتعرضب   والم ينظمب  مالذات المعنوية، وأنوا  الجزاصات التي يمكن أن شسلط وليد، إال أنه
 في قانون أبو  المحاكمات الجزائية، إلى النظام اإلجرائي لتتب  ومحاكمة الذات المعنوية. 

، 1994كمبا أن المشببر  المصببري ونببد شنقيحببد لقببانون قمبب  الغبب  والتببدليس فببي سببنة       
وإقرار ببا بالمسبببؤولية الجزائيببة للبببذوات المعنويبببة بببراحة، اكتفبببى ب بببط شبببرور المعاقببببة        

 وأنوا  الجزاصات، ولم يتعرل أي ا  للجوانا اإلجرائية.   
و المشببرم  التونسببي البذي أقببر مسببؤولية     و بو نفببس حببا  كب  مببن القببانون السبعودي و      

لببم ي بب  نظريببة  لكنبد  تصببادي، البذوات المعنويببة  ولببى نطباق واسبب  فببي القبانون الجزائببي االق     
وامبة للمسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة واكتفبى بنصبو، واببة يمكبن القبو  أن البببعض           
منها أقر مسؤولية الذات المعنوية جزائيا ببدون أي شمييبز بينهبا وببين الشبخص الطبيعبي مب  أن        

ادي إال مبن  الفرق بينهما شاس  نظرا لخصوبية الذات المعنوية مبن كونهبا ديبر ذات وجبود مب     
وبال  مسبيريها وارادشهبا  ببي االراد  الجماويبة لمسبيريها كمببا أن البذات المعنويبة ال يمكببن أن         
شخ ب  للعقوبببات ذاشهببا التببي يخ بب  لهببا الشبخص الطبيعببي. فجملببة  ببذه االوتالفببات شقت ببي        
وضب  نظببام وببا، بالببذات المعنويببة مببن حيب  شببرور قيببام مسببؤوليتها واجببراصات محاكمتهببا        

 وبات التي ستسلط وليها.  وأويرا العق
، قبام ب ببط   1992فالمشر  الفرنسي وندما نظم مسؤولية البذات المعنويبة جزائيبا  سبنة     

شببرور المسبباصلة والجببزاصات المسببلطة، وإجببراصات التتببب  والمحاكمببة، واضببعا  بببذل  نظامببا          
 قانونيا  متكامال  لمساصلة الذات المعنوية جزائيا .

وبذ  البذوات المعنويببة شسبتوجا البحب  فبي شبرور اسببناد        ودراسبة النظبام القبانوني لمؤا   
المسبؤولية الجزائيبة للببذات المعنويبة بفقبر  أولببى  نبم بيبان اجببراصات محاكمبة البذات المعنويببة           
بفقبر  نالثبة  وذلب  بعبد أن نكبون قبد حببددنا النظبام الجزائبي البذي شخ ب  لبد البذوات المعنويببة              

 بفقر  نانية .

 لذات المعنوية جزائياالفقر  األولى: شرور مساصلة ا

بموجبا  لقد شعرضأ جمي  التشريعات التي أقرت المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة     
الش وط الت  ياب ت   ها    الشع  والشاع  حتةى ين ةا ا ةوا  الا ينةة للة ا       الى نص وام 

ة و ذه الشرور الببد مبن شوفر با متال مبة فغيباب إحبدا ا يحبو  دون اسبناد المسبؤولي          النعو ية
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الجزائيبة للببذات المعنويبة واقببرار  بذه الشببرور يسببتند البى مبببدأ شخصبية المسببؤولية الجزائيببة         
فتوفر ا يجع  الفع  المجرمم بادرا ون االراد  الجماوية لمكوني الذات المعنوية  بذه االراد   
التي شوا ي اراد  الشخص الطبيعي كاساس لقيام المسؤولية الجزائيبة كمبا سببق وأن بينبا ذلب .      

ذا البى جانبا أنببد بتبوفر شلب  الشبرور يقببوم االسبناد المبادي، فهبي شبببين كيفيبة اقتبراف الببذات              ب 
المعنوية للفع  المادي وشوافر قيبام الصبلة أو الرابطبة الماديبة ببين نشبار الجباني وببين الواقعبة          

االجرامية
 1ب

. 

يبة  كما أن شل  الشبرور شحبدد األشبخا، الطبيعيبين البذين يجسبدون اراد  البذات المعنو       
مببن ناحيببة ومببن ناحيببة أوببرى مببا يتعببين أن يتببوفر مببن شببرور فببي شصببرفهم حتببى يعتبببر ذلبب          

 التصرف بمثابة التصرف الصادر ون الذات المعنوية ذاشها.

وبن شلب  الشبرور بقولبد الإن  بذا القبانون بوالمقصبود         Magnolولقد وبر األستاذ مبانيو   
اص أو مببديرو الشبخص المعنببوي   بفرنسبا  يقت ببي أن يكبون أو ب    1945قبانون الصبحافة لسببنة   

 ببم الببذين اقترفببوا الفعبب  المجببرمم أو أحببد م لكببن شببريطة أن يكونببوا أشببوا ذلبب  الفعبب  باسببمد           

ولحسابد وبغية شحقيق مصلحة جماوية للشخص ذاشد المعنويال
 2ب

. 

فلقد شعرضبأ لهبذه الشبرور بالفصب       1992أما المجلة الجزائية الفرنسية الجديد  لسنة 
ع   2ع أن يكبون الفعب  االجرامبي مرشكببا لمصبلحة البذات المعنويبة.          1طان: و ما شر 121ع  2

أن يكون الفع  االجرامي مرشكبا من طرف احدى أو ائها أو من أحد ممثليها
 3ب

. 

 ، و ما: 209وفي قانون العقوبات السوري، ورد  ذان الشرطان براحة في الماد  

 ث  أو وام .ع أن يصدر العم  ون مدير أو و و إدار  أو  مم 1ال

 ع أن يتم العم  باسم الهيئة أو باحدى وسائلهاال.    2

ق.   210لقد اوتبرت محكمة التمييز اللبنانية أند باالستناد إلى الفقر  الثانية مبن المباد    
من التشري  السوري ، اللكي شسا  الهيئة المعنويبة جزائيبا  ال ببد مبن      2ع   209بالمطابقة للماد  

عبب ببفة الفاوبب ، بحيبب  يجببا أن يكبون مببديرا  فببي الهيئببة المعنويببة أو        1شحقبق الشببرطين معببا :   
ع طبيعبة الفعب ، بحيب  يجبا أن يبؤشى        2و وا  في إدارشها، أو ممثال  لها أو وامال  من ومالهبا.  

باسم الهيئة المعنوية أو باحدى وسائلهاال
 4ب

. 

قبانون     مبن 1مكبررا  ب  6والمشر  المصري شعرل لذات الشبرطين شقريببا  فبي المباد      
   و ما:1994قم  الغ  والتدليس بشنقي، 

 ع أن شق  الجريمة بواسطة أحد أجهز  أو ممثلي أو وما  الذات المعنوية. 1ال

 ع أن شق  الجريمة باسم أو لحساب الذات المعنويةال. 2

                                                                 
 .261: مرج  سابق ،صالح ا  اهيم عل   1

Magnol ب2 , une expérience de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des  personnes morales d'après 
'lordonnance du 5 mai 1945 relative à la pour suite des entreprises de presse, d'élection et de publicité coupable de 
collaboration avec l'ennemi, R.D.I.P 1948. P.64. 
MERCADAL (B); op.it ب3 ., P.550.  
DELMAS - MARTY (M); op.cit ., P.302 et  S.                              
Desportes, et Legunehec, op.cit ., n°.53 et  S.  

. 1996المصنف السنوي فبي الق بايا الجزائيبة لعبام      :شمييز جزائي، وفيف شمس الدين 82/96  قرار رقم 4
،40 . 
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 م 1992 بع/  1412ع   2ع   16اريي شب  17قرار مجلس الو راص السعودي رقم أضاف   و
المباد    بع  1383ع   3ع  7شباريي   15  الصبادر بالمرسبوم الملكبي رقبم     إلى نظام مكافحبة الرشبو  

ولببى الجهبة المختصببة ببالحكم فببي جبرائم الرشببو  الحكبم بغرامببة ال       ال…  و نصبها:  مكبررا   12
ولببى أيبة شببركة أو مؤسسببة واببة وطنيببة أو أجنبيببة     … شتجباو  وشببر  أضببعاف قيمبة الرشببو    

ائم المنصببو، وليهبا فبي  بذا النظببام إذا     أديبن مبدير ا أو أحبد منسبوبيها فببي جريمبة مبن الجبر       
مكبررا  إلبى    12كمبا أضباف القبرار المبذكور المباد       …ال ارشكببأ لمصبلحتها  أنببأ أن الجريمبة   

فيمبا يتعلبق     بع وشحتبوي الحكبم ذاشبد    1380ع   11ع   16شباريي   114نظام مكافحبة التزويبر رقبم    
 بمسؤولية الذات المعنوية.

سب  األمبوا  السببعودي الصبادر بالمرسبوم رقببم      أمبا المباد  الثالثببة: مبن نظبام مكافحببة د     
 ع فقد نصأ ولى أنبد: اليعبد مرشكببا  جريمبة دسب  األمبوا  كب  مبن         25/6/1424وشاريي 39م/

فعب  أيبا  مببن األفعبا  الببوارد  فبي المبباد  بالثانيبة  مببن  بذا النظببام أو اشبتراك فيببد مبن رؤسبباص            
و أببببحابها أو موظفيهبببا أو  مجببالس إدارات المؤسسبببات الماليبببة وديبببر الماليببة أو أو بببائها أ    

ممثليها المفوضين أو مبدققي حسباباشها أو مسبتخدميها ممبن يتصبرفون بمقت بى  بذه الصبفات،         
مب  وبدم اإلوببال  بالمسبؤولية الجنائيببة للمؤسسبات الماليبة وديببر الماليبة وببن شلب  الجريمببة إذا          

 ال.باسمها أو لحسابهاارشكبأ 

ة البذات المعنويببة جزائيبا لببم شببرد    وفبي التشببري  التونسبي فببان التعبرل لشببرور مسبباصل     
البذي جباص فيبد الإذا كانبأ الجبرائم       1976مبن مجلبة الصبرف لسبنة      33براحة اال في الفص  

في حق شراشيا الصرف مرشكبة من طبرف أو باص مجلبس ادار  أو متصبرفي أو مبديري ذات      
 معنويبة أو مببن طببرف أحببد م متصببرفا باسببم ولحسباب الببذات المعنويببة فانببد بقطبب  النظببر وببن       
التتبعببات القائمببة ضببد  ببؤالص يمكببن أن يقبب  شتببب  الببذات المعنويببة نفسببها...ال. ففببي  ببذا الفصبب          
اشار  بريحة الى شرطي المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة و مبا الشبرطان البواردان فبي         
التشري  الفرنسي والتشري  السوري والتشري  المصري أي أن يكون الفعب  االجرامبي مرشكببا     

أو باص أو ممثلببي الببذات المعنويبة، وأن يكببون ذلبب  الفعب  مرشكبببا لحسبباب أو        مبن طببرف أحببد  
 باسم أو باحدى وسائ  الذات المعنوية.

ويعببببر  Représentantوبببين الممثبب     Organeيببذ ا الفقهبباص البببى التمييببز بببين الع بببو      
ويطلبق وليبد العميبد  وريبو وبببار        Représentant directالح الفقيبد ميشبو وبن الع بو باببط     

Représentant réel
 1ب

 أي الممث  المباشر أو الممث  الحقيقي. 

فالع ببو  ببو الفببرد أو مجمووببة األفببراد المنببور بعهببدشهم اشخبباذ قببرار باسببم الشببخص         
  مباشبر  مبن   المعنوي أما الممث  فينار بد مجرد وظيفة بسيطة يشبغلها وال شعبد قراراشبد ببادر    

الشخص المعنوي
 2ب

. 

 ولكن ما  و موقف المشرم  من  ذا التمييز الفقهي 
و يبدو أن أدلا التشبريعات لبم شعبر أي أ ميبة لهبذا التمييبز. فقبانون العقوببات السبوري          

                                                                 
 .262: مرج  سابق ، صالح ا  اهيم عل   1

 Mestre (A), personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale thèse, Faculté de droit, université ب2
de paris 1988. P.253 

 .262: المرج  السابق، ،صالح ا  اهيم عل مذكور لدى: 
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ولببى أن مالببذوات المعنويبببة مسببؤولة جزائيببا وبببن أومببا  مبببديريها        وانصببباللبنبباني و االردنببي   
فعب   نتيجبة  قيبام مسبؤولية البذات المعنويبة      قبلوا  هم ا وومالهاال. أي أنوأو اص ادارشها وممثليه

 اجرامي الواق  من مسير بمدير أو و و مجلس ادار   أو من ممث .
  1مكبببررا  ب 6والمشببر  المصبببري أشبببار فبببي قبببانون قمبب  الغببب  والتبببدليس بالمببباد       

   إلى الاألجهز  والممثلين والعما ال.1994الم افة سنة 
فقبد نصبتا    مبن ق   القطبري    37و الماد   من قانون العقوبات االماراشي 65الماد  أما  
يرشكبهببا ممثلو بببا أو   مسببؤولة جنائيببا وبببن الجببرائم التببي    ... :الاألشببخا، االوتباريبببة ولببى أن 

 ...ال فقط دون االشار  إلى ومالها.مديرو ا أو وكالؤ ا
ر أن  كبال منهمبا يمكبن    أما المشرم  الفرنسي فلم يميز أي ا بين الع و والممث  إذ اوتبب 

 أن يسند بفعلد المسؤولية الجزائية للذات المعنوية التاب  لها.
ويمكبببن شحديبببد األو ببباص ببببالرجو  البببى القبببانون المبببنظم للبببذات المعنويبببة ولقانونهبببا        

األساسببي للتعببرف ولببى أولئبب  األو بباص   
 1ب

وذلبب  بعببد أن نكببون قببد حببددنا الطبيعببة القانونيببة      

سالة     ي ذات معنوية ومومية أم وابة  للذات المعنوية مح  الم
. 2ب

 

وبالتالي يعتبر أو اص بالنسبة للبذوات المعنويبة العامبة رئبيس البلديبة والمجلبس البلبدي        
 ورئيس المجلس الجهوي بوالمحافظ  والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ..
شبركة مسبا مة    أما الذوات المعنوية الخابة بو ي دالبا شركات  فاذا كانأ فبي شبك   

فاو بباؤ ا  ببم مجلببس االدار  ورئببيس مجلببس االدار  والمببدير العببام. وأمببا شببركة المفاوضببة      
بالت امن  فهم جمي  الشبركاص مبا لبم يبنص القبانون األساسبي للشبركة ولبى وبالف ذلب . وفبي            

الشركة ذات المسؤولية المحدود  فهو الوكي 
 3ب

. 

يانا م  األو باص ألن  ياكب  التصبرف  بي     أما ممثلو الذات المعنوية فانهم يتداولون أح

أي ا  ياك  شمثي  وباكثر شحديد ممثلين قانونيين يلزمون الشركة
 4ب

. 
إال أند قد شوجد حاالت شفرقة ببين الع بو والممثب  فكلمبة ممثب  ال شعنبي فحسبا الممثب          
القانوني ب  شتجاو   بذا لتشبم  المتصبرف البوقتي كمبا يمكبن أن يكبون رئبيس المؤسسبة بو بو           

مصطل، ذو طبيعة اقتصادية 
 5ب

ممثال لها بحيب  يوكملبد األو باص بمهمبة شسبيير وشمثيب  البذات         

المعنوية دون أن يشك  في ذاشد جها ا  من أجهز  الذات المعنوية 
 6ب

. 

والممثبب  يمكببن أن يكببون وكببيال وابببا ال ينتمبببي أساسببا للببذات المعنويببة التببي وكلتبببد           
ين بتفبببويض اوتصبببا، يمكبببن اوتببببار م ممثلبببين    بتمثيلهبببا لبببدى الغيبببر واألشبببخا، المتمتعببب   

2ع  121فتفويض االوتصا، يعني شفويض التمثي  ولى معنى الفص  
 7ب

. 
وباإلضبببافة إلبببى األو ببباص والممثلبببين فبببان بعبببض التشبببريعات شعتببببر أن المسبببؤولية         
الجزائية يمكن أن شقوم بفع  وام  بسبيط و بو التوجبد الواقب  اوتمباده فبي التشبريعين السبوري         

صري. أما القانون االنكليزي فهو يفترل أن يتعلبق األمبر بمسبير لبد مسبتوى معبين إال أن       والم

                                                                 
Desportes, et Legunehec, op.citب1 ., n°58 
2 MERCADAL (B), op.cit ب ., P.550. 

 197: مرج  سبابق، ،. ت  يع  ا نص   التونسي:   راج   ياك  وأو اص الشركات التجارية في التشري3
 وما بعد ا. وانظر كذل  المسيرين القانونيين والفعليين في الميدان الجبائي: 528وما بعد ا و 294وما بعد ا و

REZGAI(S), Les infractions fiscales commises par les dirigants des sociétés. in R.T .D. 1995, P.235 et  s. 
4 DELMAS MARTY (M), op.cit ب ., P. 

  ولقد أشارت محكمة التمييز األردنية إلى االوتالف بين الشركة والمؤسسة حي  اوتبرت أن الالمؤسسة ال 5
لسنة  2154بفحة  89/ 145شمل  شخصية حكمية مستقلة ون شخصية أبحابها إال إذا كانأ شركةال شمييز 

 ني أن مصطل، المؤسسة أوس  من مصطل، الشركة. . و ذا يع121. مذكور لدى ماضي المجمووة. ، 1990
Desportes, et Legunehec, op.citب6 ., n°59-63. 

   المرج  نفسد.7
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يميببز بببين الجريمببة الماديببة    1989مببن مشببرو  المجلببة الجزائيببة االنكليزيبة لسببنة     30الفصب   
البحتة التي يمكن للعام  البسيط أن يسند مسبؤوليتها للبذات المعنويبة أو الجريمبة التبي شفتبرل       

تعين الرجو  فيما يخصها الى المسيرين الذين ذكر م النص وطا والتي ي
 1ب

. 

بينما نجد الفقد الفرنسي
 2ب

مياال  إلبى اوتببار أن الشبخص المبرؤوس كباألجير بالعامب  ع          
المسبتخدم  ال يمكبن أن يعتببر ممبثال  وبالتببالي فتصبرفاشد ال شلبزم البذات المعنويبة إال إذا حصبب           

 سؤو  في الذات المعنوية.ولى شفويض بحي، من رئيسد أو من م
كمببا أن الفقببد فببي لبنببان  
 3ب

يببرى أن شحديببد مفهببوم وبببار  الومالهبباال الببوارد  فببي المبباد        
ق.  سبوري ، يقت ببي الرجببو  إلبى الببنص األبببلي      209ق.  بالمباووذ  ونهببا المبباد     210

ال، Agentللمبباد  الموضببو  باللغببة الفرنسببية، حيبب  نجببد أن كلمببة وامبب  اوتمببدت شرجمببة لببع ال          
لترجمبة الصببحيحة لهبذه العبببار  شقت بي اوتمبباد مفهبوم الالوكيبب  أو ممثب  للببذات المعنويببةال،         وا

فالعام  بمفهومد كشخص وادي في الذات المعنوي ليس من األشخا، البذين يمكبنهم وحبد م    
القيببام باومببا  شمثبب  الببذات المعنويببة أو شجسببد إرادشهببا. و ببذا التاويبب  الفقهببي سببانده الق بباص           

حي  اوتبرت محكمة الجنايبات فبي بيبروت أن شحديبد األشبخا، البذين يمكبن أن         اللبناني الحقا 
يقوموا بافعا  باسم الهيئة المعنوية، أو بوسائلها، مما يرشبا وليهبا المسبؤولية الجزائيبة، ال يثيبر      
أي جبد  بالنسبببة للمببدير أو الع ببو فببي اإلدار  أو الممثب  للهيئببة، فهببؤالص  ببم مببن األشببخا،       

يئة المعنوية فيحق لهم شمثيلها أمام المحاكم والغير واشخاذ القرارات الملزمبة  المسؤولين في اله
وحيبب  أن المببتهم بو ببو مسببتخدم مهمتببد مسبباود  المببدير المسببؤو  وببن فببر  القطبب           … لهببا

بالعمالت األجنبية  وذلب  بتح بير وطباوبة الشبيكات المسبحوبة إلبى الخبار) وشقبديمها لمبديره          
 210يكبن فبي وبداد  بؤالص المسبؤولين البذين حبددشهم المباد           الذي يوقعها م  مسبؤو  توبر لبم   

ق.  وال مفول أبوال  لتمثيب  الشبركة فلبم يكبن باسبتطاوتد إذا  مبن الناحيبة القانونيبة أن يرشبا          
مسبؤولية الشبركة الجزائيبة مبن جبراص األفعبا  اإلجراميبة التبي اقترفهبا بب  يبقبى مبتحمال  وحببده             

مسؤوليتها الجزائية
 4ب

. 
التاويبب  منطقيببا ، فالشببخص الببذي يمكببن أن نعتبببر التصببرف الصببادر ونببد         ببذايبببدو  و

شصبرفا  ببادرا  وبن البذات المعنويبة نفسببها، يجبا أن يكبون متمتعبا  بصبالحيات وسبلطات شبببي،            
لنا القو  بان ما قبام ببد  بو شجسبيد إلراد  البذات المعنويبة نفسبها. ومبن ديبر المعقبو  القبو  أن            

السلطات أو الصالحيات، فعما  البذات المعنويبة ال يمكبن أن     مجرد وام  بسيط يمل  مث  شل 
يعببروا وبن إرادشهبا، فهببم مجبرد أدوات شنفيبذ للقبرارات التببي يتخبذ ا رؤسباؤ م، ممبا يعنببي أن           
العامب  ال يمكبن أن يسبند للبذات المعنويبة مسبؤولية جزائيبة شخصبية، وإن كبان مبن الممكبن أن            

وببن فعببب  الغيببر، إذا مببا شبببوافرت شببرور  بببذه      يجعلهببا محبب  شتبببب  بوبببفها مسببؤولة جزائيبببا       
المسؤولية
 5ب

 

مجلببة بببرف وشجبببار     33وبببالرجو  الببى التشببري  التونسبببي وبالتحديببد الببى الفصببب        
وارجيبببة نالحبببظ أن المشبببرم  قبببد قبببام بتحديبببد األشبببخا، الطبيعيبببين البببذين يمكبببن أن يثيبببروا      

ومبببديرو البببذات  مسببؤولية البببذات المعنويبببة و بببؤالص  بببم الأو بباص مجلبببس االدار  ومتصبببرفو      

                                                                 
DELMAS MARTY (M); op.citب1 ., P.304. 
2 Pradel (J), nouvaeu code. Op.cit ب . n° 54. P. 116.         

. حيب   312ع   311ة، مرجب  سبابق. ،   : المسبؤولية الجنائيبة فبي المؤسسبة االقتصبادي     مصطشى العة ج    3
ق. . المتعلقة باإلفالس االحتيالي والتقصيري والتي  689و 693و 692يستشهد شدويما  لرأيد بما جاص في المواد 

ال ولكنها وددت جملة مبن األومبا  ال يمكبن شصبور ببدور ا وبن       Agentاستعملأ وبار  وام  كترجمة لعال
  وام .

كور لبدى مصبطفى العبوجي: القبانون     ذ. مب 1989ع   1ع   10فبي   89/ 53م   محكمة جنايات بيبروت، حكبم رقب   4
 . 427. ، 1990الجنائي العام. شمارين وملية. مؤسسة بحسون طبعة نانية 

   وإن كانأ محكمة التعقيا التونسية لها رأي تور في ميدان المسؤولية التقصيرية كما سنرى الحقا . 5
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 المعنويةال.

أي أند أقصى بصفة ضمنية الممثلين والمستخدمين باألجبراص . إال أن  بذا التعبداد يبقبى     
محصورا في مجا  الجرائم الصبرفية أمبا بقيبة الجبرائم االقتصبادية فبال شبيص يمنب  مبن اوتببار           

علهبم الشبرر الثباني    أفعا  الممثلين مثير  للمسؤولية الجزائية للذات المعنوية إذا مبا شبوفر فبي ف   
 الذي سنتعرل لد الحقا.

ولكبن مبا  بي طبيعبة المسبؤولية الجزائيبة المسبند  للبذات المعنويبة وبن فعب  أو بائها              
 بب   ببي مسببؤولية شخصببية أم مسبببؤولية وببن فعبب  الغيببر  و ببب  يثيببر  ببؤالص   أو لببو كبببانوا            

 مسيرين فعليين 
 :ا  ع  أعفاةلاطبيعة النسدولية الاناةية النسودا لل ا  النعو ية ع -1

يمكببن القببو  أن الببذات المعنويببة شسببا  وببن أفعببا  مببدير ا ال باوتببباره نائبببا  ونهببا فببي         
التصببرف، وإنمببا باوتببباره و ببوا  فببي جسببد ا، ببب   ببو الع ببو الفاوبب  والمببؤنر فببي اشخبباذ              

المعنوية ليس لها كيان مادي بفهي وبواص وقببض ريب، . فبال شبرى وال      قراراشها حي  أن الذات 
 من وال  مدير ا بوممثلها ، فهو وقلها المفكر، ويد ا التي شعم ، ولسانها الذي يعبر شعرف إال

ون إرادشها. فبذا شسا  الشركة ون أومالد وشصرفاشد كما يسا  الشبخص الطبيعبي وبن أومالبد     

وشصرفاشد
 1ب

. فالمدير ال يعتبر شابعا  للذات المعنوية، وإنما يعتبر و وا  في جسد ا بحي  شعتبر  

الد  ي أوما  الشركة فتسا  ونها باوتبار ا أفعالها الشخصبية المباشبر ، حيب  أن المبدير     أوم
جزص من كيانها القانوني، ب   و أدا  التنفيذ فيها
 2ب

 . 

البذي جباص    1/3/1951حكبم الحباكم المنفبرد فبي بيبروت بتباريي       فبي لبنبان   و و ما أكده 
خصبان بنظبر القبانون مختلفبان وببن     فيبد الونبدما يمثب  شبخص طبيعبي شخصبا  طبيعيببا  توبر فالش       

بع هما بعض، أما الجها  التمثيلي لشخص معنوي فليس مستقال  وند ب   بو منبثبق ونبد و بو     
ونصبر محببتم لببدى كبب  شببخص معنبوي، إذ أن األشببخا، المعنببويين ال يسببتطيعون بوجببد مببن       

الوجبوه العمب  إال بواسبطة األجهبز  المنبثقبة وبنهم والمكلفبة بتمثبيلهم        
 3ب

ال ينبوب وبن   . فالع بو  

الشخص المعنوي ولكند يجسده
 4ب

. 

وفي  ذا اإلطار يمكن االستشهاد باجتهادات محكمة التعقيا التونسبية، البدائر  المدنيبة،    

المتعلقبة بالمسببؤولية التقصببيرية  
 5ب

والتببي شؤكببد ولببى أن مسببؤولية الببذات المعنويببة وببن أفعببا       

 لغير.أو ائها وومالها، مسؤولية شخصية، ال مسؤولية ون فع  ا

باوتبار با  … أكبدت محكمبة التعقيبا أن الالشبركة     1984/ 6 / 18ففي قرار بادر في 
ذاشا  معنوية إنما شمارس نشاطها بواسطة جها  با البشبري، وال شببر  حسبيا  فبي الخبار) إال فبي        
شبخص أجرائهبا العبباملين لحسبابها فبي إطببار  بذا الجهبا  بمختلببف مسبتوياشهم، وحيب  أن كبب            

ولئب  األجبراص أننباص قيبامهم بعملهبم لحسباب مبؤجرشهم البذات المعنويبة،          فع  ضار يصدر وبن أ 
ال مسببؤولية … وشكبون مسببؤوليتها ونبد حينئبذ مسبؤولية شخصبية     … يكبون منسبوبا  لهبا شخصبيا     

                                                                 
 . 164. رقم 207. ، 1975ا  المعارف ع اإلسكندرية : القانون التجاري، منشعل  البارو    1
 . 280. بند رقم 284. ، 1979: مبادئ القانون التجاري طبعة مصطشى كناة طا  2
 . 4ع رقم 23. ،31: )حاتم  مجمووة 3
، 12: الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيا ، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة أ    يد رض ان  4
 . 26. رقم 209. ،1970يناير  1عدد ال
  وذل  نظرا  للتقبارب بإن لبم نقب  التطبابق  ببين الخطبا المبدني الموجبا للمسبؤولية التقصبيرية، والخطبا            5

 الجزائي الذي شقوم بد الجرائم دير العمدية. 
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…الالمؤجر ون أفعا  أجيره
 1ب

. 

فبي القبرار التعقيببي الجزائبي     قبد قبررت   محكمة التعقيا التونسية فل أما الدوائر الجزائية
ال حيبب  أسسببأ محكمببة القببرار المطعببون فيبببد       :أنببد  2001-02-20مببؤر  فببي    5801وببدد  

ق اص ا بالبراص  ولى أساس أن مرشكا المخالفة  ي الشركة وليس المبتهم، وكبان مبن األجبدر     
إحالببة الشببركة المببذكور  فببي شببخص ممثلهببا القببانوني وال إحالببة المببتهم رأسببا شطبيقببا لمببببدأ            

المحكمببة المتعهببد  باألفعببا .. الق بباص ولببى الشببركة    شخصبية العقوبببة... كمببا كببان مببن واجببا    

المخالفة في شخص ممثلهعا القعانوني...ال
 2ب

. 

2001-3-19مبؤر  فبي   6194ونفس الموقف شبنتد محكمة التعقيا في القرار وبدد  
 3ب

 
وجبباص فببي حيثيببات  ببذا القببرار مببا يلببي: الوحيبب  أن العقوبببة شخصببية وال شسببلط إال ولببى مببن          

ببببالرجو  ألوراق ق بببية الحبببا  يت ببب، أن ال شبببيص يفيبببد ارشكببباب     وبببالف القبببانون شخصبببيا و 
المعقبا ضببده للمخالفببات المحبا  مببن أجلهببا مباشبر  والحببا  أنهببا شنسبا للشببركة فببي شببخص         

 ممثلها القانوني..ال.

وكما  و واض، من  ذين القبرارين فبان محكمبة التعقيبا شعتببر أن المسبؤولية الجزائيبة        
ة وليسببأ مسبؤولية وببن فعب  الغيبر: ببب  إنهبا شعتبببر       لألشبخا، المعنويبة  ببي مسبؤولية شخصبي    

مؤاوببذ  المسببير وببن الجريمببة بببدال وببن مؤاوببذ  األشببخا، المعنويببة ورقببا لمبببدأ شخصببية             
 العقوبة.

إال أن محكمة التعقيا شراجعأ ون رأيها  ذا حين اوتبرت فبي قرار با  
 4ب

الصبادر فبي    
نهبا األساسبي أو محاضبر    أن الالشبركة  بي شخصبية معنويبة يمثلهبا حسبا قانو       2001ماي  15

اجتما  مجلس إدارشها شخص طبيعي يكون وكيلها أو مبدير ا العبام أو ممثلهبا القبانوني. البذي      
يبببرم التصببرفات باسببم الشببركة ويتحمبب  المسببؤولية المدنيببة ونهببا وكببذل  مسببؤولية األوطبباص          

جزئببد  مببن الدسبتور فبي   13الجزائيبة التبي شقب  بالشببركة التبي يمثلهبا... وحيبب  اقت بى الفصب          
األو  أن العقوببة شخصبية، وحيبب  أن العقوببات البوارد  بفصببو  المجلبة الجزائيبة ال شسببلط إال        
إذا شببوفرت أركبببان الجريمبببة وبالتببالي إذا نببببأ شعمبببد ارشكبباب الجريمبببة، وحيببب  أن الجريمبببة       
موضببو  ق ببية الحببا  ارشكبببأ مببن طببرف الشببركة، وحيبب  أن وكيبب  الشببركة  ببو المسببؤو         

 المرشكبة أنناص سير الشركةال.قانونا  ون الجرائم 

ويبببدو مببن وببال  مببا جبباص فببي  ببذا القببرار أن محكمببة التعقيببا ال شببرى فببي الشببخص            
المعنوي شخصا  مبن أشبخا، القبانون الجزائبي، فتعتببر أن المسبؤولية الجزائيبة ال يتحملهبا إال         
وكيبب  الشبببركة بالشبببخص الطبيعببي  باوتبببباره المسبببؤو  وبببن الجببرائم المرشكببببة أننببباص سبببير        

مبن الدسبتور البذي     13لشركة، والغريا أن محكمة التعقيا في  ذا القرار ششبير إلبى الفصب     ا
يعتببر أن العقوببة شخصبية وشؤكبد أن الجريمبة ارشكببأ مبن طبرف الشبركة وأن الوكيب  يتحمبب            

 المسؤولية الجزائية ون الشركة دون أي شبرير أو شعلي  لهذا الموقف.
ن الجريمبة مرشكببة مبن قبب  الشبركة   وكيبف       فكيف شكون العقوبة شخصية   وكيف شكبو 

                                                                 
النشرية  ع منشوران في 1984ع  5ع  7في  10158، وقرار شعقيبي مدني ودد 9337  قرار شعقيبي مدني ودد 1

. وفي االشجاه نفسد اوتبرت محكمة النقض المصرية أن الالخطا المدني 343و، 193مدني ولى التوالي ،
الذي يقب  مبن ممثب  الشبخص المعنبوي يعتببر بالنسببة إلبى الغيبر البذي أببابد ال برر وطبا مبن الشبخص                

 . 1820. ،18. مجمووة المكتا الفني. السنة 1967ع  12ع  6االوتباريال نقض مدني مصري 
 : مرج  سابق.مطي  كوعان  دير منشور، أنظر ملحق مذكر  2
 : مرج  سابق.مطي  كوعاندير منشور، أنظر ملحق مذكر    3
 : مرج  سابق.مطي  كوعاندير منشور، أنظر ملحق مذكر  ، 9464  القرار ودد 4
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 يكون الوكي  مسؤوال  ونها  !
فهذا شناقض واض، في التعلي ، فاما أن شكبون العقوببة شخصبية وبالتبالي شكبون الشبركة       
مسؤولة شخصيا  ون جرائمها باوتبار با شخصبا  معنويبا ، وإمبا أن شكبون العقوببة ديبر شخصبية         

لجبرائم التبي شرشكبهبا الشبركة التبي يبدير ا. أمبا أن شكببون        وبالتبالي يكبون الوكيب  مسبؤوال  وبن ا     
العقوببة شخصبية والوكيب   بو المسبؤو  فهبذا شنباقض واضب، ومخبالف لصبري، أحكبام الفصبب             

 من الدستور ويتناقض م  ما أقرشد محكمة التعقيا في قراراشها المذكور  تنفا . 13
 ذا القبرار  بو مبا سببق وأن      ويبدو أن التبرير الوحيد لما ذ بأ إليد محكمة التعقيا في

أكدشد في قرار تور من أن الالعقاب الجزائي يسبلط ولبى الشبخص الطبيعبي دون المعنبوي وأن      

الممث  القانوني للشخص االوتباري  و الذي شق  مساصلتد جزائيا 
 1ب

. 
ولكن ال يمكن اوتبار  ذين القرارين شوجها  وامبا  لمحكمبة التعقيبا وفقبد ق باص مسبتقر،       

اجعأ بعد ذل  ون اوتبار الشخص المعنوي دير أ ب  للمسبؤولية الجزائيبة وذلب  ونبد      ألنها شر

م.ت. حين قبلأ بمساصلة الشخص المعنوي جزائيا  411شطبيقها أحكام الفص  
 2ب

. 

قبررت فبي قبرار حبدي      تعقيبا محكمبة ال أن إحدى دوائر كما 
 3ب

أن الالتتبعبات الجزائيبة    
سببواه، وكببان مببن الوجيببد حينئببذ أن ال شصببدر       ببي شتبعببات شخصببية ضببد مرشكببا الفعلببة دون     

الغرامات إال ضد المتهمين الثابتة إدانتهم ولم يكن بامكان المحكمة إلزام البن  والمسبؤو  وبن   
 الفر  باداص الغرامات الخطايا بالت امن م  المتهمينال.

فمسؤولية الذات المعنوية وبن أومبا  مبديريها ليسبأ مبن قبب  المسبؤولية الجزائيبة وبن          
الغيبر، وإنمبا  بي فبي الواقب  مسبؤولية شخصبية، قبد شنطببق وليهبا شمامبا  كمبا شنطببق ولبى                فعب  

الشخص الطبيعي قواود المسؤولية الجزائية ون فع  الغير
 4ب

 . 

 فالذات المعنوية يمكن أن شتحم  المسؤولية الجزائية باحد وبفين:

 ع فاو ، إذا شوافرت شرور إسناد الجريمة إليها. 1

 ا شوافرت شرور المسؤولية الجزائية ون فع  الغير بحقها.ع متبو ، إذ 2

وقبد أكبدت محكمببة التمييبز اللبنانيببة أن المشبر  ونببد بحثبد المسببؤولية الجزائيبة لفبباولي         
الجريمببة شببووى المسببباوا  بيببنهم سبببواص أكببانوا مبببن األشببخا، الطبيعيبببين أم مببن األشبببخا،         

ية وفبي نببو  العقوببة الواجببا الق بباص    المعنبويين ولببم يفبرق بيببنهم إال فبي كيفيببة شرشبا المسببؤول      

بها
 5ب

. 

مما يعنبي أن القبوانين شقبرر المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة بوببفها شبخص مبن           
أشخا، القانون الجزائي، الذين يمكن نسببة الجريمبة إلبيهم ومسباصلتهم ونهبا فبي الحبدود التبي         

شفرضها طبيعة شل  األشخا،
 6ب

  . 
 :ا نطاو اختصاصلما عيخ وج األعفاء والننثل -2

يعتببر الفقهبباص أن اشخبباذ األو بباص أو الممثلببين قبرارات وببار) حببدود اوتصابببهم نببتج       

                                                                 
 سابق: مرج  مطي  كوعانأنظر ملحق مذكر  ، 2001ماي  8، مؤر  في 8938  القرار ودد 1
أنظر و جميعها دير منشور   18/12/2001، وفي 4/12/2001، وفي 2001ماي  9  انظر قرار ا الصادر في 2

 : مرج  سابقمطي  كوعانملحق مذكر  
 . دير منشور.5/10/2006بتاريي  15129  قرارودد3
 . 323ائية، مرج  سابق. ،ز: الموسووة الجالنعب   4
 . لسني  عاليا. موسووة االجتهادات الجزائية. 1958ع  12ع  19شاريي  297  شمييز جزائي لبناني، قرار رقم 5
 . 47: مرج  سابق. ، ت ح عبد اهلل الشاذل   6
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ونها جرائم ال شختلف من حي  انارشها المسبؤولية البذات المعنويبة وبن شلب  المتخبذ  فبي حبدود         
اوتصاببببهم ألن شحديبببد األ ليبببة الجزائيبببة للبببذات المعنويبببة فبببي الميبببدان البببوظيفي للهيكببب            

ف قببد يبؤدي الببى انشباص دائببر  واسببعة وديبر مبببرر  النعبدام المسببؤولية       المتصبر 
 1ب

. وابببة إذا 

كان مرشكا الجريمة قد وين بصفة قانونية داو  الذات المعنوية
 2ب

. بينمبا يبذ ا رأي نبان إلبى     
يرشكبببد أحببد أو بباص الببذات المعنويببة مببن شصببرفات وببار) حببدود الببدائر  المرسببومة             أن مببا

ا إلببى البذات المعنويببة باوتببار أن شجبباو  الع بو الوتصابببد يجعبب       لنشباطد، ال يمكببن إسبناد   
التصرف الصادر مند كاند بدر مند بصفتد الشخصية
 3ب

. 
وأمام  ذا الت ارب في ااراص ظهر رأي نال ، يعتبر أن الع بو حينمبا يبزاو  النشبار     

يجبباو  ذلبب    المنبور بببد يكبون معبببرا  ومجسبدا  إلراد  الببذات المعنويببة، وبالتبالي فببان أي نشبار       
المسببموح ببببد للع بببو، ال يقببيم مسبببؤولية البببذات المعنويببة كفاوببب ، وإنمبببا يمكببن أن يقبببيم شلببب          

المسببؤولية ولكببن بوبببفها مجببرد شببري ، بشببرر شببوافر الشببرور الال مببة لببذل      
 4ب

أو بوبببفها  
 مسؤولة ون فع  شابعها، إذا ما شوافرت شرور ذل  أي ا .

 مسي يا  عليياا  مدى مسدولية ال ا  النعو ية عا تص   -3

البى البذات المعنويبة  ينقسبم الفقبد      المسبيرين الفعليبين       يمكن أن شسند مسؤولية أفعبا  
في االجابة ولى  ذا السؤا  الى شقين
 5ب

. 
: أن القببو  بعببدم مسببؤولية الببذات المعنويببة وببن شصببرف األجهببز  الفعليببة       الشةةع األوة

 يخلق نووا  من الحصانة لها.
رى اقصاص مسؤولية الذات المعنوية في مث   ذه الحالة ألنهبا شكبون   : فيالشع الثان أما 

فبي حالبة اكبراه واببة إذا مبا اسبتولى الجهببا  الفعلبي ولبى سبلطة القبرار دون ولبم االو بباص.             
فالذات المعنوية في  ذه الحالة شكون ضحية ال مجرما 
 6ب

. 
إذ أنبد لبم    1945ة و ذا الرأي بالثاني  شبناه المشر  الفرنسبي فبي قبانون الصبحافة لسبن     

يقر مسؤولية الذات المعنوية وما أشاه المسير الفعلبي مبن جبرائم، بينمبا سبكتأ المجلبة الجزائيبة        
ون ذل . وم   ذا يبرى الفقبد أنبد يمكبن إوطباص اإلجاببة نفسبها طالمبا أن الهيكب  الفعلبي وبار)            

الذات المعنوية فهنبا  ون الذات المعنوية، إال إذا شبين أن المسير الفعلي قد وين من قب  أو اص 
يمكن مساصلتها ون أفعالد باوتباره ممثال  لها
 7ب

. 

                                                                 
DELMAS MARTY (M); artب1 .cit., P.305.et Merle et Vitu, traité" de droit criminel, Cujas, 1988, T .1 n°601.et  
Desportes, et Legunehec, art .cit ., n°66 

  ويمكبن فببي  ببذا الصببدد االستشببهاد باألحكببام العامببة لمسببؤولية الشببركات المسببا مة الببوارد  فببي قببانون        2
المصري والتي شنظم حاالت قيام وانعدام مسؤولية الشركة ون شصرفات أجهزشها حي  جاص في  159/1981

لبس اإلدار  أو إحبدى   اليعتبر ملزما  للشركة أي وم  أو شصرف يصدر من الجمعيبة العامبة أو مج   55الماد  
لجاند أو من ينوب وند من أو ائد في اإلدار  أنناص ممارستد أوما  اإلدار  ولى الوجد المعتاد، ويكون للغير 
حسن النية أن يحتج بذل  في مواجهة الشركة ولو كان التصرف بادرا  بتجاو  لسلطة مصدره أو لبم شتبب    

فتنص ولى أند الال يعتبر ملزما  للشركة أي شصرف يصبدر   56 بشاند اإلجراصات المقرر  قانونا ال. أما الماد 
ون أحد موظفيها أو الوكالص ونها، ما لم يكن مروصا  بد براحة أو ضبمنا  مبن الجمعيبة العامبة أو مجلبس      

 اإلدار  أو من يفوضد من أو ائد في اإلدار  بحسا األحوا . 
ة باي شصرف يجريد أحد موظفي الشركة أو وم  ذل  يكون للغير حسن النية أن يتمس  في مواجهة الشرك

وكالئها، إذا قدمتد إحدى الجهات المشار إليها ولى أند يمل  سلطة التصرف نيابة ونها، واوتمد الغير ولى 
 ذل  في شعاملد م  الشركةال.

 . 40. رقم73: مقا  سابق. ،إ وار غال  ال هب   3
 . 242ابق. ،: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، مرج  سم  ى  4

Desportes, et Legunehec, artب5 . Cit. n°. 58  
Merle et Vituب6 , op.cit ., n°605. 
7   .Pradel (J), nouveau code… op. Cit. n°54. P.117  ب
و ذا الحكم وق  اوتماده أي ا  من قب  المشر  المصري في األحكام العامة لمسؤولية شبركات المسبا مة إذ   

الال يجبو  للشببركة أن شتمسب  فبي مواجهبة الغيبر حسبن النيبة مببن          189/1981ن قبانون  مب  57جباص فبي المباد     
التصرف. كما ال يجو  لها أن شحتج بان  المتعاملين معها بان نصو، وقد الشركة أو لوائحها لم شتب  بشان

ولبى   مجلس إدارشها أو بعض أو ائد أو مديري الشركة أو دير م من الموظفين أو الوكالص لم يتم شعيينهم
الوجد الذي يتطلبد القانون أو نظام الشركة، طالما كانأ شصرفاشهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مث  
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باببدار   1992لسبنة   95مبن القبانون رقبم     68ولقد اوتبر المشر  المصري في الماد  
قانون سوق رأس الما  أند اليعاقا المسؤو  وبن اإلدار  الفعليبة بالشبركة، بالعقوببات المقبرر       

ة ألحكببام  بذا القببانون، وشكببون أمببوا  الشببركة ضببامنة فببي     وبن األفعببا  التببي شرشكببا بالمخالفبب   
جميب  األحبوا  للوفباص بمبا يحكبم ببد مبن درامبات ماليبةال. ومبن الواضب، أن  بذا البنص وإن لبم               
يكببن يتعلببق بمسببؤولية جزائيببة مباشببر  للببذات المعنويببة، وإنمببا اكتفببى بجعلهببا ضببامنة للوفبباص           

 ها المدير الفعلي للشركة.بالغرامات، أن  ذا ال مان نشا بسبا جريمة ارشكب

أن يقبب  ربببط  ببذا الشببرر بالشببرر      DELMAS MARTYوبصببفة وامببة شقتببرح األسببتاذ     
الثبباني فتسببند المسببؤولية الجزائيببة للببذات المعنويببة ونببدما يتصببرف المسببيرون الفعليببون بأو           

األو اص الخارجون ون اوتصابهم  لحساب الذات المعنوية 
 1ب

. 

اللبنباني و األردنبي واالمباراشي    و  عقوببات سبوري  كب  مبن قبانون ال   ورد  ذا الشرر فبي  
   .الباسم الهيئات.. أو باحدى وسائلهاال القطريو

الخبا، بقمب     1941لسبنة   48مكررا  الم افة إلبى القبانون رقبم     6الماد  كما ورد في 
 1994ديسببمبر   24الصببادر فببي    1994لسببنة   281قببم  الغبب  والتببدليس بمقت ببى القببانون ر    

من مجلبة الصبرف التونسبية والبذي جباص فيبد        33وفي الفص  …ال بمصري  اللحسابد أو باسمد
 الإذا كانأ الجرائم مرشكبة .. باسم ولحساب الذات المعنوية..ال.

الماد  الثالثة: من نظام مكافحة دس  األموا  بدر بالمرسوم الملكبي السبعودي رقبم    و 
 ع: اليعد مرشكبا  جريمة دس  األموا  ك  مبن فعب  أيبا  مبن األفعبا       25/6/1424وشاريي 39م/

الببوارد  فبببي المببباد  بالثانيببة  مبببن  بببذا النظببام أو اشبببتراك فيبببد مببن رؤسببباص مجبببالس إدارات         
المؤسسات المالية ودير المالية أو أو ائها أو أببحابها أو موظفيهبا أو ممثليهبا المفوضبين أو     

ا أو مسببتخدميها ممببن يتصببرفون بمقت ببى  ببذه الصببفات، مبب  وببدم اإلوببال          مببدققي حسبباباشه 
بالمسؤولية الجنائيبة للمؤسسبات الماليبة وديبر الماليبة وبن شلب  الجريمبة إذا ارشكببأ باسبمها أو           

 لحسابهاال.

اليسبببا   :2002مبببن  قبببانون المعبببامالت اإللكترونيبببة البحبببرين لسبببنة     25المببباد  وفبببي 
ا بالغرامة التبي ال شجباو  مبائتي ألبف دينبار ، إذا ارشكببأ أي       الشخص االوتباري جنائيا ويعاق

من الجرائم  المنصو، وليهبا فبي  بذا القبانون باسبمد أو لحسبابد أوباسبتعما  إحبدى وسبائلد ،          
وكبان ذلبب  نتيجببة شصبرف أو إ مببا  جسببيم أو موافقببة أو شسبتر مببن أي و ببو مجلببس إدار  أو        

 أو ممن يتصرف بهذه الصفةال -باري في ذل  الشخص االوت -مدير أو أي مسئو  تور 

  مببن 74ان الفقببر  الثانيببة مببن المبباد  ب  كمببا أن محكمببة التمييببز األردنيببة اوتبببرت أن:ال   
الهيئبات المعنويببة  بي المسبؤولة وبن أومببا        قبد نصببأ ولبى أن   1960قبانون العقوببات لسبنة    

ها شخصبا معنويبا   باسبمها أو باحبدى وسبائلها بصبفت     مديريها وممثليها وندما ياشون  ذه االومبا  
الجبرائم التببي شرشكببا باسبم الهيئببات المعنويببة ، ولببم      و بذه  ببي القاوببد  العامبة المقببرر  بشببان    

جريمة الغ  اضرارا بالدائنين المنصبو، وليهبا فبي المباد       يستثن القانون من  ذه القاود  اال
قببة    منبد معاقببد الشبخص المعنبوي ومعا    442أوجببأ المباد  ب     من نفبس القبانون حيب    441ب

                                                                                                                                                                     
  وضعهم في الشركات التي شمارس نو  النشار الذي شقوم بد الشركةال.

DELMAS MARTY (M), op.citب1 ., P.305. 
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يسبا مون فبي الفعب  أو يتيحبون ارشكاببد وبن قصبد مبنهم. فباذا           االشخا، المسؤولين فيبد البذين  
فانبد ال يجبو     -ولبيس بصبفتد الشخصبية     -الشركة التبي يمثلهبا    أبدر المشتكى وليد شيكا باسم
  المشبار  74شكبون الشبركة ذاشهبا  بي المسبؤولة بمقت بى المباد  ب        معاقبتد ولبى  بذا الفعب  بب     

يريببد اوتببببار الشببخص البببذي يصببدر الشبببي  فببي مثببب   ببذه الحالبببة         ولوكببان القبببانون  اليهببا ، 
لكبان أورد نصبا اسبتئنائيا ولبى ذلبب  كمبا فعب  فبي جريمببة          مسبؤوالون فعلبد مسبؤولية شخصبية    

أن مراد الشبار  مبن العقباب ولبى اوطباص شبي  بسبوص نيبة ال          حي  -2الغ  اضرارا بالدائنين. 
ه الورقة التجارية في التداو  بين الجمهبور وحمايبة قبولهبا فبي      ذ يقابلد ربيد قائم ،  و حماية

أنها شجري فيها مجرى النقود ، فبال يعفبي مصبدر الشبي  مبن المسبؤولية        المعامالت ولى أساس

.الشحريره أن يكون شامينا لدائند وأند أولمد أن ال ربيد لد قولد أند أراد من
 1ب

 

حيب  اكتفببى   1992مبن مجلببة   2عب   121وكبذل  نبص وليببد المشبرم  الفرنسبي بالفصبب       

بعبار  اللحسابهاال
 2ب

. 

ومبن الواضبب، أن التشبريعات السببابقة ديبر متطابقببة فببي شحديبد  ببذا الشبرر، فكبب  منهببا         
بببادد بطريقببة مختلفببة، و ببذا االوببتالف فببي الصببيادة سببتترشا ونببد حتمببا  نتببائج متباينببة ونببد        

 المشببر  السبببوري    مببن  كبببالبحبب  فببي مسبببؤولية الببذات المعنويببة وبببن الجريمببة المرشكبببة، ف       
اوتبببر أن إسبناد الجريمببة للببذات المعنويبة يكببون بتببوافر أحبد أمببرين: إمببا       اللبنباني و االردنببي  و

و المشببر  المصبببري  كبب  مببن   ارشكبباب الجريمببة باسببمها، أو باحببدى وسببائلها، بينمبببا نجببد أن       
حبين  وضب  شبرطين أي با  و مبا: لحسبابها ع أو باسبمها. فبي          القطبري و االمباراشي و السبعودي    

أن المشببر  التونسببي أقببر بفببي قببانون الصببرف  شببرطا  واحببدا  مزدوجببا  و ببو باسببم ولحسبباب        
البذات المعنويبة. أمبا المشبر  الفرنسبي فقبد اوتمبد شبرطا  واحبدا   بو ارشكباب الجريمبة لحسبباب             

 الذات المعنوية.

ومن الواض، أن ارشكاب الجريمة لحساب الذات المعنوية يختلبف وبن ارشكابهبا باسبمها     
 باحدى وسائلها.أو 

يعنبي أن الممثب  البذي شصبرف باسبمد الخبا،         ارت ا  الا ينة  ا م الة ا  النعو يةة  
ال شتحمبب  الببذات المعنويببة المسببؤولية الجزائيببة لفعلببد االجرامببي ولببو كببان الفعبب  قببد ارشكببا           

بمناسببة القيببام بالمهمبة أو أنناص ببا    
 3ب

 . و بذا مببا وببر ونببد مقبرر اللجنببة أمبام الجمعيببة الوطنيببة      
الفرنسببية حيبب  قبببا  الارشكبباب الجبببرائم لحسبباب العبببون الشخصببي ال شقبببوم بهببا اال مسبببؤوليتد         

الشخصيةال
 4ب

. 

ويذ ا بعض الفقهباص  
 5ب

وفبي محاولبة مبنهم لتحديبد المقصبود بشبرر ارشكباب الجريمبة          
لحساب الذات المعنوية فيعتبرون أن  ذا الشرر يكون متوافرا  إذا كان الفع  يدو  في أ بداف  

لمعنوية المنصو، وليهبا فبي قانونهبا األساسبي، فخبرو) المسبير وبن موضبو  البذات          الذات ا
 المعنوية يحو  دون قيام مسؤوليتها الجزائية ويتحم  المسير المسؤولية الجزائية بمفرده.

                                                                 
 .2،530ودد 1973لسنة  38  شمييز جزاص: رقم1
 1983وق  اوتماد الجريمة المرشكبة باسم الشخص المعنوي شحقيقا لمنفعة جماوية وفي سنة  1978  في سنة 2

وق  اقصاص مسالة أو لفظة المنفعة الجماوية وفي النهاية بوت البرلمان ولى الصيغة الحالية بدون االشار  
 .302الى المنفعة الجماوية. المرج  السابق نفسد. ،

Desportes, et Legunehec, op.citب3 ., n°67 
DELMAS MARTY (M), op.citب4 ., P.303. 
MERCADAL (B) , op.citب5 ., P.556. 
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إال أن شقا  تور من الفقهاص 
  1ب

يرى أند مادمنبا قبد اوتبرنبا البذات المعنويبة حقيقبة قانونيبة        
ر بعدئذ ال يراد أي قيود أو حدود شحد مبن أ ليتهبا الجزائيبة وانحصبار ا فبي      واجتماوية فال مبر

نطباق اوتصابببات محببدد  وطالمبا قبلنببا بقببدر  البذات المعنويببة ولببى ارشكباب الجريمببة بصببفة         
وامة بواسطة و و من أو ائها، فقد شعين اطالق  ذه القدر  ووبدم ربطهبا ببدائر  معينبة كمبا      

ن اومالبد وشطبيقبد يترشبا وليبد إفبالت كثيبر مبن التصبرفات ووبدم          أن األوذ بهذا الرأي مؤداه أ
وقووهببا فببي دائببر  التجببريم والتببانيم بوبببفها جريمببة قببد ارشكبتهببا الببذات المعنويببة متمثلببة فببي       
الشببخص الطبيعببي. فببالقو  بببان الببذات المعنويببة لببم شنشببا الرشكبباب الجببرائم يصبب، حتببى ولببى        

لد الرشكاب جريمة وبالردم مبن ذلب  فانبد إذا مبا     الشخص الطبيعي إذ أند ال يتصور أن انسان و
 ارشكبها سيعاقا ونها حتما.

والحقيقببة أن  ببذا الجببد ،  ببو جببد  بببين المؤيببدين، والمعارضببين للمسببؤولية الجزائيببة        
 للذات المعنوية، ويدور شحديدا  حو  ما يسمى المبدأ التخصصال.

القبو  ببان وجبود البذات     حي  يذ ا المعارضون لمسؤولية الذات المعنوية جزائيبا  إلبى   
المعنوية من الناحية القانونية، محدد ببالغرل البذي أنشبئأ مبن أجب  شحقيقبد، بحيب  ينعبدم  بذا          
الوجببود إذا مببا والفببأ الغببرل مببن إنشببائها، فبباذا ارشكببا ممثلو ببا جريمببة باسببمها ولحسببابها       

قبانوني للبذات   الخا،، استحا  نسبة  ذه الجريمة إليها، ألن معنى ذلب  أننبا نعتبرف ببالوجود ال    

المعنوية في وار) النطاق الذي يعترف لها فيد القانون بالشخصية القانونية
 2ب

. 

بينمبا يببرى المؤيببدون لمسبؤولية الببذات المعنويببة جزائيببا  أن القبو  بببان الببذات المعنويببة        
محدد  بالغاية التي من أجلها وجدت الذات المعنوية، وال وجود لها وار)  بذه الغايبة، لبيس إال    

طة ظا ر ا والب، وال قيمة لها في الواق . ذلب  أن فكبر  التخصبص  بذه مجالهبا القبانون       سفس
اإلداري فقبط ولبيس القبانون الجزائببي، كمبا أن األوبذ بهبذا الببرأي سيوببلنا إلبى نتيجبة دريبببة،           
و ببي مبببن، البببذوات المعنويببة حريبببة ارشكببباب أي مخالفببة للقبببانون، مببب  أن الغايببة مبببن قاوبببد          

الذات المعنوية من الخرو) ون الطريبق المرسبوم لهبا   التخصص  ذه  و من  
 3ب

. والحقيقبة أن  

إقبرار المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة، وبن الجبرائم التبي شرشكبهبا ال يعبد ورقبا  لقاوببد  أو            
مبببدأ التخصببص، وإنمببا حمايببة لببد؛ فببنحن ونببدما نعاقببا الببذات المعنويببة وببن جرائمهببا التببي           

روجها وبن الطريبق المرسبوم لهبا، وببذل  نكبون قبد سباندنا قاوبد           ارشكبتها فانما نعاقبها ولى و
التخصص ولم نخرقهبا. فباذا لبم شكبن الغايبة مبن إيجباد البذوات المعنويبة  بي ارشكباب الجبرائم،             

 فان ارشكابها ألي جريمة يستوجا حتما  معاقبتها، حتى ال شبقى جريمة دون وقاب.

ون و نبا  لقاوبد  التخصبص فبي ميبدان      وإلى جانا ما سبق فان المشروين أي ا ، ال يقيم
مسببؤولية الببذات المعنويببة وببن أومالهببا الخارجببة وببن نطبباق نشبباطها المصببرح بببد. فالمشببر         

نببد وبب  أ انينصببمببثال وقوبببات  108فببي المبباد   و اللبنبباني وقوبببات  109السبوري فببي المبباد    
وانين أو كانبأ  ب  ع إذا كانبأ الغايبة مبن شاسيسبها مخالفبة للقب         … اليمكبن حب  الهيئبة االوتباريبة    

 شستهدف في الواق  مث   ذه الغاياتال.

  فقر  159/1981من قانون الشركات ب 53وكذل  المشر  المصري ينص في الماد  
ال يجو  للشركة أن شدف  مسؤوليتها ون أيبة أومبا  أو أوجبد نشبار شمارسبها بالفعب ،       ال… نانية 
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أو أوجبد النشبارال. كمبا أن الفصبب     ببان نظبام الشبركة لبم يصبرح لهبا بالقيببام بمثب  شلب  األومبا           
فببي المجلببة الجزائيببة الفرنسببية يقبر إمكانيببة حبب  الببذات المعنويببة إذا ورجببأ  ببذه        39ع     131

األوير  ون الغرل الذي أنشئأ من أجلد بغاية ارشكباب جريمبة. فمبن الواضب، أن جميب   بذه       
نبي أن المشبر    النصو، شعاقا الذات المعنوية لخروجها ون النشار المصرح لها بد، ممبا يع 

ال يببرى فببي قاوببد  التخصببص سببندا  لحصببانة الببذات المعنويببة، وإنمببا يببرى فببي وببرق قاوببد            
 التخصص سببا  لمساصلة الذات المعنوية إذا ما نجم ون  ذا الخرو) ارشكاب جريمة.

ويببرى البببعض 
 1ب

شةة ط العنةة   ا ةةم ولقسةةا  الةة ا  النعو يةةة يرتلةةج عةةا شةة ط     أن  

ألنةا ين ةا أن يةتم عنة  لقسةا  الة ا  النعو يةة  ون أن يالةب         العن  لنصةلقتلا أو موشعتلةا   
مث  مسؤولية الشركة ون جريمة القت  دير العمد وند وبدم التبزام قواوبد الوقايبة أو      موشعة للا
 الصحة.

لكن ما  و الح  لو أن التصرف موضو  الجريمة قد وق  القيام ببد لفائبد  األقليبة داوب      
 الذات المعنوية .

شببببد فرضبببية شصبببرف المسبببير لفائدشبببد الخاببببة حيببب  يتصبببرف وبببد       ببذه الفرضبببية ش 
أشخا، لحسابهم الخا، وليس لحساب الذات المعنويبة وبالتبالي ال شتحمب   بذه األويبر  شبعبة       

األفعا  االجرامية لهؤالص 
 2ب

. 

شببرى ببان مصبطل،  لحسبباب البذات المعنويبة يجببا       DELMAS MARTYإال أن األسبتاذ   
ة مح  النظرأن يكون متغيرا حسا الجريم

 3ب
. 

أمببا وبببار  الباحببدى وسببائلهاال الببوارد  وابببة فببي قببانون العقوبببات السببوري، فببيمكن            
ق.  سببوري مباووذ  حرفيبا  وبن المبباد       209شاويلهبا بمبا اوتمبده الفقببد اللبنباني، بمبا أن المباد        

ق.  لبنباني، فبان الفقبد فبي لبنبان يبرى أن شحديبد مفهبوم الوسبائ  الشبركةال يقت بي العبود               210
، لبيبان شرجمتبد الصبحيحة. حيب  ورد فببي     210لبى البنص الفرنسبي البذي شرجمتبد ونبد المباد         إ

 النص الفرنسي:

Avec les moyens qu’elle (les entités juridiques) Leur (directeurs, 
administrateurs…) procurent. 

هبا لهبم   والترجمة الصحيحة شفرل قراص  النص ولى الشك  التالي: بالوسائ  التبي شؤمن 

بأي للمببديرين وأو بباص مجلببس اإلدار  والممثلببين  الهيئببات المعنويببة      
 4ب

. وبنبباص وليببد يمكبببن   
شحديد مفهوم الوسبائ  بانبد: يجبا أن يكبون العمب  مبن األومبا  التبي يقبوم بهبا المبديرون وباد              
ضببمن بببالحياشهم فببي الببذات المعنويببة، وأن شكببون الوسببيلة التببي اسببتعملو ا  ببي شلبب  التببي          

وحصبر الوسببيلة ولبى  بذا الشببك      … لبذات المعنويببة بتصبرفهم لقيبامهم بهببذا العمب      وضبعتها ا 
يتوافبق مبب  المنطببق القببانوني والواقب  إذ يمكببن الببذات المعنويببة مبن إجببراص الرقابببة ولببى  ببذه         
الوسببائ  بصببور  فعليببة طالمببا أن  ببذه  ببي الوسببائ  التببي يمكببن أن يسبباص اسببتعمالها فتحببدن          

األوما  اإلجرامية
 5ب

. 

                                                                 
 .314ج  سابق. ،: مرإ  اهيم عل  صالح  1

Desportes, et Legunehec, op.citب2 ., n°69 
3 ب  Desportes, et Legunehec, op.cit ., n°69 

  288 - 287. ،1992: المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، طبعة مصطشى الع ج   4
   المرج  نفسد. 5
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ش ط نالد عبة  عوةا   نةا ياةب أن يةتم ارت ةا  الا ينةة        اوتبر بع هم  ذا بمثابة ولقد 

 ما خاة اش اة العن  الاناع  م  التنال مقتفيا  ه ا الش  
 1ب

. 

فبباذا كببان القببانون يسببتوجا للقيببام بعمبب  معببين الحصببو  ولببى موافقببة مجلبببس ادار            
ببفة الشبروية وبالتبالي ال يمكبن أن     الشركة فان ودم القيام بهذا االجراص ينفي وبن ذلب  القبرار    

 شسند المسؤولية الجزائية الى الذات المعنوية.

وبمبا أن العببارات البثالن الباسبمال واللحسببابال والباحبدى وسبائ ال ال شحمب  المبدلو  ذاشببد          
اللبنبباني و  فهببذا يعنببي أن الشببرر المتعلببق بطبيعببة الفعبب  لببيس واحببدا  فببي التشببري  السببوري و      

المصببري والتونسبي وكبذل  التشبري  الفرنسببي.     اراشي و السبعودي و االردنبي و القطبري و االمب   
يشببترر و القطببري و االمبباراشي و السببعودي   اللبنبباني و االردنببي التشببري  السببوري و كبب  مببن  ف

أحد أمرين إما ارشكاب الجريمة الباسبم البذات المعنويبةال أو ارشكباب الجريمبة الباحبدى وسبائلهاال        
ا الشرر. أما المشر  المصري فان يشترر كبذل  أحبد   وشوافر أي منهما بمفرده كاف لتوافر  ذ

أمبرين إمبا ارشكباب الجريمبة الباسبمال أو اللحسبابال البذات المعنويبة، فتبوافر أحبد ما أي با  كباف             
 لتوافر  ذا الشرر.

مجلبة ببرف  يشبترر أن يبتم ارشكباب       33بينما نجبد أن المشبر  التونسبي بفبي الفصب       
ممببا يعنببي أنببد ال بببد مببن شببوافر كببال األمببرين معببا      الجريمبة الباسببم ولحسببابال الببذات المعنويببة،    

لتوافر  ذا الشرر، فارشكباب الجريمبة باالسبم الشخصبي ولحسباب البذات المعنويبة ال يمكبن أن         
يثيببر مسببؤولية البببذات المعنويببة، كمببا أن ارشكببباب الجريمببة باسببم البببذات المعنويببة وللحسببباب          

الشخصي ال يمكن كذل  أن يثيبر مسبؤولية البذات المعنويبة    
 2ب

، فبال ببد مبن شبال م األمبرين معبا .       
ويببدو  ببذا الببتال م أنسبا بكثيببر مببن االكتفبباص باحبد األمببرين فقببط، باوتببار أنببد سي بببط نطبباق          
مسبؤولية البذات المعنويبة الجزائيببة بوببفها فباوال  أببليا  ويحصببره فبي الجبرائم التبي ارشكبببأ           

 فعليا  لحسابها من قب  أو ائها.

أقبرت محكمبة التعقيبا فبي قرار با قرار با       المذكور ف بر 33وشطبيقا ألحكام الفص  

5/10/2006الصادر بتاريي  15129ودد
 3ب

من مجلبة   33اند >>استنادا إلى بري، الفص   
الصببرف فببال يمكببن مؤاوببذ  الببذات المعنويببة إال إذا نبببأ ارشكبباب الجريمببة الصببرفية مببن قببب        

ن الحكبم المطعبون فيببد ان   أو باص مجلبس اإلدار  او متصبرف او مببدير. وحيب  وطالمبا لبم يبببي       
للمحكوم وليهما إحدى الصفات المذكور  بالفص  المذكور ولم يببر  أركبان الجبرائم الصبرفية     

 المذكور<<. 33بحقهما فاند يكون قد ورق مقت يات الفص  

أكدت محكمة التعقيا وفي قرار سابق
 4ب

أند الكان ولبى المحكمبة أن شببين أن العمليبات      

وام  البن  بمعية شريكتد لم شكن باسم ولحسباب البنب  البذي يعمب  فيبد،       المسترابة التي قام بها
ب  باسمد وباسم شريكتد ولحسابهما، وأن البن  ش رر من شل  العمليبات ولبم يجبن نمبارا  منهبا،      
والتبالي يكبون شبرير ببا متطابقبا  مبب  مبا لبد أببب  ناببأ فببي الق بية ومتماشبيا  مبب  نبص اإلحالببة             

فببي حيثيببة أوببرى مببن نفببس القببرار أكببدت المحكمببة أن الالتتبعببات       الببذي لببم يخببرق القببانونال. و  

                                                                 
 .275: مرج  سابق، ،ا  اهيم صالح عل   1
ين مسؤوليتها كفاوب  أببلي، وإن كبان شبوافر أحبد الشبرطين فقبط ال يمنب  مبن قيبام             والمقصود في الحالت2

 مسؤوليتها بوبف تور كشري  أو كمسؤو  ون فع  الغير، إذا ما شوافرت الشرور الال مة ألي منهما. 
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الجزائيبة  ببي شتبعببات شخصبية ضببد مرشكببا الفعلبة دون سببواه، وكببان مبن الوجيببد حينئببذ أن ال         
شصببدر الغرامببات إال ضببد المتهمببين الثابتببة إدانببتهم ولببم يكببن بامكببان المحكمببة إلببزام البنببب             

 لت امن م  المتهمينال.والمسؤو  ون الفر  باداص الغرامات الخطايا با

وفبي قببرار توببر  
 1ب

مجلببة بببرف أنببد   33بينببأ محكمبة التعقيببا أنببد اليفهببم مبن الفصبب       

لمؤاوذ  البذات المعنويبة ينبغبي أن شكبون الجبرائم فبي حبق شراشيبا الصبرف مرشكببة مبن جملبة             
األشببخا، المببذكورين ببببالنص المببذكور، باالشفببباق بيببنهم أو مبببن طببرف أحبببد م ولكببن باسبببم         

 المعنوية وأن شكون  ذه األوير  موضو  شتب . ولحساب الذات

وحيب  أنبد بببالرجو  ألوراق الق بية اش بب، أن ال أحبد مببن المتهمبين شتببوفر فيبد الصببفة         
الواجا شوفر ا فبي األشبخا، الواقب  شعبداد م فبي البنص المشبار إليبد، كمبا أن البنب  لبم يكبن             

ألبحبان أنبد قبد ش برر مبن      موضو  شتب  ال  و وال ممثلد القانوني، ونبأ ولى وكس ذلب  مبن ا  
الجرائم المرشكبة من طرف المتهمين، وقد أولم البن  المركبزي بمبا اقترفبد  بؤالص وقبام ممثلبد       
القانوني بالحق الشخصي وطالا بتعويض األضرار الحابلة لد من أفعبا  المتهمبين البذين لبم     

إضبرارا  ببد وولبى  بذا      يرشكبوا األفعا  التي أشو ا في نطاق وملهم لفائد  البن  وإنما قبد أشو با  
األساس فان محكمة القرار المنتقبد لمبا اوتببرت البنب  مت بررا  وأورجتبد مبن نطباق الت بامن          

 شكون قد طبقأ القانون وأحسنأ شطبيقدال.

الش طيا الل يا وب  التع ض للنا ياب أن يتة ا  ا معةًا حتةى تقة ل مسةدولية الة ا         

 .النعو ية إذ أنلنا ي نان  عفلنا  عفًا

 121أن مسؤولية الذات المعنوية قد شكون بوبفها فاوال أببليا أو شبريكا فالفصب      كما
 فرنسي يحي  ولى قواود المشاركة.   2ع 

أما في التشريعات العربية فبان المشباركة ال شحتبا) لبنص وبا، و بي ششبم  الجنايبات         
ات المعنويبة  والجن، دون المخالفات إال إذا ورد فيها نص وا، فاذا ما كان الفص  المسند للبذ 

أو بالمبباد  مببثال م ) شونسببية  32لبيس مخالفببة فببان شببوافر واحببد  مببن الصبور الببوارد  بالفصبب       
ق.  مصري يمكن أن يجعلهبا شبريكا. لكبن المشباركة شطبرح       40ق.  سوري أو بالماد   218

أشبكاال  بالنسببة للتشببريعات التبي شتبنبى نظريببة االسبتعار  المطلقبة، إذ أنببد سبيكون مبن الصببعا           
يبق العقباب نفسبد ولبى البذات المعنويبة إذا كبان الفاوب  األببلي شخصبا طبيعيبا. ولعب   بذا              شطب

 اإلشكا   و أحد مظا ر ودم وجود نظام جزائي متكام  لمسؤولية الذات المعنوية.

 الفقر  الثانية : النظام الجزائي المنطبق ولى الذات المعنوية   

أنهببا ديبببر ذات كيبببان مبببادي   إن الخصوبببية التبببي شميبببز الببذات المعنويبببة المبببن حيببب      
ملموسال شقت ي اقرار نظام جزائي وا، مغاير لذل  المعتمبد حاليبا ا اص الشبخص الطبيعبي،     
و ببذا النظبببام الجزائببي اوتمدشبببد األنظمببة القانونيبببة التببي نظمبببأ المسببؤولية الجزائيبببة للبببذات         

مسبؤولية   المعنوية، بان أفردت للذوات المعنوية سلم جزاصات وا،، وبينبأ مبدى شبانير اقبرار    
الذات المعنويبة ولبى مسبؤولية األشبخا، الطبيعيبين المكبونين لهبا و بو مبا نجبده فبي التشبري              

 السوري والتشري  الفرنسي.

وبما أن المشرم  التونسي بوكذل  المصري  كمبا جباص سبابقا لبم ي بعا نصبا  وامبا  يبنظم         

                                                                 
، فقد الق اص فبي   ل ى   اهن ، دير منشور، مذكور لدى 15/6/1995، بتاريي 5603  قرار شعقيبي ودد 1

القانون الجنائي االقتصادي، مذكر  دراسات معمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شونس 
III ،1998-1999 ، ،71. 
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ي شتعببرل لهببذه  مسببؤولية الببذوات المعنويببة، وإنمببا اكتفيببا بجملببة مببن النصببو، الخابببة التبب      

المسبؤولية 
 1ب

، فانبد الببد مبن ضببط أنببوا  الجبزاصات الممكبن شسبليطها ولبى البذوات المعنويببة،           
لمبرور بعببد ذلبب  الببى معرفببة مببدى شببانير المسببؤولية الجزائيببة للببذات المعنويببة ولببى مسببؤولية        

 األو اص المكونين لها.

للجببزاصات التببي شتخببذ ضببد الببذات المعنويببة،  ببي إضببعاف ذمتهببا        إن الصببفة األساسببية 
الماليبة، فالمقصبود ببالجزاص إذا   بو الق باص ولبى الكسبا البذي ارشكببأ الجريمبة ألجلبد، وونبد             
االقت اص الحد من دائر  نشار الذات المعنوية ال ار بالحيا  االقتصادية، لذل  فبان المشبروين   

زاصات  ي الجزاصات الماليةيخصون الذات المعنوية بنو  من الج
 2ب

 . 

وبالرجو  الى األنظمة التي نظمأ مسؤولية الذات المعنوية جزائيبا نجبد أنهبا قبد أقبرت      
 .الخطية كعقوبة رئيسية، والى جانبها جملة من العقوبات الفروية والتدابير

إن الهيئبببات  -2…ولبببى أن:ال قبببانون العقوببببات االردنبببي    مبببن    4 7مببباد  ب إذ شبببنص ال
مسؤولة جزائيا ون أوما  مديريها وأو باص إدارشهبا وممثليهبا وومالهبا ونبدما يباشون        المعنوية

ال يحكببم  -3. بذه األومببا  باسبم الهيئببات المببذكور  أو باحبدى وسببائلها بصببفتها شخصبا معنويببا       
وإذا كان القانون ينص ولبى وقوببة أببلية     .ولى األشخا، المعنويين إال بالغرامة والمصادر 

وببن العقوبببة المببذكور  وأنزلببأ باألشببخا، المعنببويين فببي      ةيض بالغرامببديببر الغرامببة اسببتع 
 .ال24إلى  22الحدود المعينة في المواد من 

قبانون  مبن    28مباد  ب و لكن حكم  ذه الماد  ديبر دقيبق فالمشبر  االردنبي يبنص فبي ال      
 .نيببة المصببادر  العي    .2 .المانعببة للحريببة    .1 التببدابير االحترا يببة  ببي:  ولببى أن:ال: العقوبببات 

ممببا  .الوقبف  يئببة معنويبة وببن العمب  أو حلهببا       .5 .إقفبا  المحبب     .4 .الكفالبة االحتياطيببة    .3
يعنبي أنبد البى جانببا وقبوبتي الغرامبة و المصببادر  شوجبد شبدابير الحبب  و الوقبف وبن العمبب  و            

 قف  المح  شنطبق ولى الذات المعنوية.

ة التبي أقبرت شلب  المسبؤولية     و و ما يمكن أن نالحظد كذل  بالنسبة للنصبو، الخابب   
 في التشري  التونسي والتشري  المصري.

بانها الإلزام المحكوم وليد بان يبدف  إلبى وزينبة الدولبة     أو الغرامة يمكن شعريف الخطية 

مبلغا مقدرا في الحكم ال
 3ب

. 

                                                                 
ه النصو، الخابة ال يختلف من حي  بيادتد ون النصو، العامة التي وردت في   م  أن بعض  ذ1

التشبريعات التبي وضبعأ نصبا  وامبا  بيبنظم أو يقبر  مسبؤولية البذوات المعنويبة جنائيبا  إال فبي أنهبا جبباصت              
ن   م1مكررا  ب 6نفايات في التشري  التونسي و  الماد   49برف و 33محصور  في ميدان محدد. فالمادشان 

فرنسي، إال في أن  2ع 121سوري و 209قانون قم  الغ  والتدليس المصري، ال يختلفان في شيص ون المواد 
  ذين األويرين جاصا في بيغة مبدأ وام. 

 . 185ع  184: الحماية الجزائية للنظام العام في العقود المدنية، مرج  سابق. ،مقند عيد غ يب  2
و  و .105نائية، الجزص الخامس، دار إحياص التران العربي، لبنان، ، ، الموسووة الججود  عبد النلك  3

ق    71ق   أردنبي و   22نفس شعريف أدلبا قبوانين العقوببات العربيبة أنظبر ولبى سببي  المثبا  االمبواد :         
العقوبة بالغرامة  ي الزام المحكوم وليد  من ق ) الكويتي:ال 64ق   بحريني و ش يف الماد   56اماراشي و 

  .اليدف  للدولة المبلغ الذي شقدره المحكمة طبقا لنص القانونبان 
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قتصببادية، فجميبب   ببذه   وشعتبببر وقوبببة الخطيببة، مببن أ ببم العقوبببات بالنسبببة للجببرائم اال      
الجرائم معاقا وليها، إما بالخطية فقط، أو بالخطية، أو السجن، ومرد ذلب   بو أن دالبيبة  بذه     
الجرائم إنما شرشكا بداف  من الطم  والردبة في الحصو  ولى الكسبا ديبر المشبرو ، ومبن     

شصبيا الجباني    نم فقد أبب، من المناسا أن شكون الغلبة للعقوبات المالية، إذ  ي وحبد ا التبي  

في ذمتد المالية 
 1ب

، كما أن  ذه العقوبة من أكثبر العقوببات شناسببا مب  طبيعبة البذوات المعنويبة        

التي شعتبر الفاو  األ بم فبي البدور  االقتصبادية، ويمكبن القبو  أن الصبفة األساسبية للجبزاصات          
إذا  بو الق باص    التي شتخذ ضد الذوات المعنوية  ي إضعاف ذمتها الماليبة، فالمقصبود ببالجزاص   

ولبى الكسببا ديببر المشببرو  الببذي ارشكبببأ ألجلبد الجريمببة، وونببد االقت بباص الحببد مببن دائببر         
 نشار األشخا، المعنوية ال ار بالحيا  االقتصادية.   

ولكن ال يمكبن الحكبم وليهبا بالغرامبة.. وإذا كبان      ال… ق.  سوري  209جاص في الماد  
أببدلأ الغرامبة مبن العقوببة المبذكور  وأنزلبأ        القانون ينص ولى وقوبة أببلية ديبر الغرامبة،   

ال63و 60و 53بالهيئة االوتبارية في الحدود المعينة في المواد الع 
 2ب

   

ق    6و  أردنببببيق    74اللبنبببباني والمببباد    ق   211وقبببد ورد ذات الحكببببم المببباد    

ق   قطري 37اماراشي و 
 3ب

  . 

المعنويببة  ار مسببؤولية البذات كمبا أن التشبري  الوضببعي فبي العربيببة السبعودية ونببد إقبر      
جبباص فببي قبببرار    إذ  ،اوتمببد العقوبببات ذات الصبببغة الماليببة    بموجببا نصببو، وابببة    ائيببا   زج

 12م الذي أضاف المباد   1992 ع/ 1412ع   2ع  16شاريي  17مجلس الو راص السعودي رقم 
 بع  1383ع   3ع  7شباريي   15مكررا  إلى نظام مكافحة الرشبو  الصبادر بالمرسبوم الملكبي رقبم      

ولى الجهة المختصة بالحكم في جبرائم الرشبو  الحكبم بغرامبة ال شتجباو  وشبر  أضبعاف        ال… 
ولببى أيببة شببركة أو مؤسسببة وابببة وطنيببة أو أجنبيببة أديببن مببدير ا أو أحببد           … قيمببة الرشببو  

منسببوبيها فببي جريمببة مببن الجببرائم المنصببو، وليهببا فببي  ببذا النظببام إذا أنبببأ أن الجريمببة           
مكببررا  إلببى نظببام مكافحببة      12ضبباف القببرار المببذكور المبباد      كمببا أ …ال ارشكبببأ لمصببلحتها 

 ع وشحتوي الحكم ذاشد م  شعدي  فبي الغرامبة التبي    1380ع   11ع  16شاريي  114التزوير رقم 
 لم شعد نسبية ب  نابتة بوشر  ماليين ريا  .

مبن المجلبة الجزائيبة الفرنسبية      37ع    131أمبا فبي التشبري  الفرنسبي فلقبد جباص بالفصب         
 قوبات المتعلقة بالجنايات والجن، التي شطبق ولى الذوات المعنوية  ي: الخطية...الالالع

ع النسبة القصوى لتل  الخطية بانها شسباوي ومبس مبرات شلب        38ع   131وحدد الفص  
 المنطبقة ولى األشخا، الطبيعيين من طرف القانون الذي يزجر الجريمة.  

أو التبي لبم شت ببمن مثب  ذلب  الببنص،       فالتشبريعات سبواص شلب  التببي وضبعأ نصبا  وامببا       
  1مكبررا  ب  6أقرت الخطية بالغرامة  كعقوبة أببلية. ففبي التشبري  المصبري أشبارت المباد        

  إلببى أنببد اليحكببم ولببى    1994بالم ببافة سببنة   1941مببن قببانون قمبب  الغبب  والتببدليس لعببام      
عبأال كمبا أن   الشخص المعنوي بغرامة شعاد  مث  الغرامبة المعاقبا بهبا وبن الجريمبة التبي وق      

أدلا حاالت مؤاوذ  الذوات المعنوية جزائيا  في التشبري  المصبري كانبأ بوببفها ضبامنة أو      

                                                                 
 .346، مصدر سابق، ، مقن   عثنان اللنش    1
 53  يبدو أن  نال  وطا في ذكر المواد التي شمأ اإلحالة إليها في  ذه الماد  ونعتقد أن المقصود  و المواد 2
 قصى للغرامة في المخالفات والجن، والجنايات. باوتبار أن  ذه المواد شت من الحدين األدنى واأل 64و 61و
 من القانون الجنائي المغربي. 127  وقد ورد ذات الحكم في الفص  3
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 مت امنة في دف  الغرامات.

ولببى وقوببة الغرامببة    1966مببن قبانون التجببار  لسبنة     276وفبي االردن نصببأ المباد    
 بباص للببدف   . ولببى كبب  مصببرف لديببد مقاببب  وفبباص ، وسببلم الببى دائنببد دفتببر شببيكات بي     1 ال:فقبط  

. وكبب  2بموجبهبا مبن وزانتبد ان يكتبا ولببى كب  ببحيفة منبد اسبم الشببخص البذي شسبلم اليبد .             
 . المخالفة لحكم  ذه الماد  يعاقا فاولها بغرامة ال شتجاو  ومسة دنانير

يعاقا بغرامة ال شقب  وبن ومسبة دنبانير وال شزيبد      ال:من نفس القانون277 الماد  كذل  و 
 . الب وليد برح ون ولم بوجود مقاب  وفاص اق  مما لديدون ومسين دينارا ك  مسحو

: الوقوببببة الشببركات المسبببا مة   مببن القبببانون المببذكور  279و فببي نفبببس االشجبباه المببباد     
والتوبية باالسهم والمحبدود  المسبؤولية والمسبا مة الخاببة اذا ارشكببأ مخالفبة الحكبام  بذا         

شبببركة التوبببية باالسبببهم او الشبببركة   أ  اذا ارشكببببأ الشببركة المسبببا مة العامببة او     القببانون:   
المحدود  المسؤولية او الشركة المسبا مة الخاببة مخالفبة الحكبام  بذا القبانون شعاقبا بغرامبة         
ال شقب  وببن البف دينببار وال شتجبباو  وشبر  تالف دينببار مبب  ابطبا  التصببرف المخببالف اذا رأت        

هبا قبانون توبر يعاقبا     )  م  وبدم االوبال  بباي وقوببة اشبد يبنص ولي       ...المحكمة وجها لذل . 
بغرامبة ال شقب  وبن البف دينببار وال شتجباو  وشبر  تالف دينبار كب  مببن يمتنب  ومبدا وبن شمكببين             
مدققي الحسابات او االشخا، المكلفين من قب  الو ير او المراقا، بالقيام بواجباشهم المحبدد   

معلومبببات  بموجبببا  بببذا القبببانون او االطبببال  ولبببى دفاشر بببا وونائقهبببا او يمتنببب  وبببن شقبببديم ال      
 واالي احات الال مة لهمال.

 71الماد  بو 
 1ب

يعاقبا كب     -: ب2001لسبنة  االردنبي  قانون ال مان االجتماوي من  

باحا وم  مشمو  باحكام  ذا القانون بغرامة مقدار ا ومسون دينارا  ون كب  وامب  لبم يقبم     
خبالف أي حكبم   يعاقبا بغرامبة مقبدار ا مائبة دينبار كب  مبن ي        -) باالشتراك وند فبي المؤسسبة.  

ال يجبو  للمحكمبة    -د المباد .  من أحكام  ذا القانون دير وارد فبي الفقبرشين بأ  وبب  مبن  بذه    
األوبذ باألسببباب المخففببة التقديريببة ونبد الحكببم ببباي مببن العقوببات المنصببو، وليهببا فببي  ببذه         

 .الالماد 

قبببانون العمببب  االردنبببي مبببن  12المببباد  و 
 2ب

 والمعبببد  لسبببنة  1996  لسبببنة  8رقبببم ب  
يعاقا باحا العم  أو مدير المؤسسبة حسبا مقت بى الحبا  بغرامبة ال شقب         - ع  ال...:2002

ون ومسين دينارا  وال شزيد ولى مائة دينار ون كب  شبهر أو الجبزص مبن الشبهر وبن كب  وامب          
دير أردني يسبتخدم بصبور  شخبالف أحكبام  بذا القبانون وال يجبو  شخفبيض الغرامبة وبن حبد ا            

 .الن الحاالت أو ألي سبا من األسباباألدنى في أي حالة م

اذا كانببأ الشببكوى مقدمببة ضببد الشببركة   امبا محكمببة التمييببز االردنيببة فقببد قببررت أنببد:ال     
رببيد ولبم شكبن مقدمبة ضبد مبوقعي الشبيكين كمبا          المشتكى وليها بتهمة ابدار ا شيكين بدون

وجببد مببن  شصببدر المحكمبة حكمببا بحقهمببا بباي     أنبد لببم يصببدر قبرار بببدووشهما فببي الق بية ولببم     
في  ذه الشبكوى نفعبا للقبانون بطلبا الحكبم ولبى        الوجوه ، فال يقب  شمييز النيابة للحكم الصادر
مبن شباند أن يبؤدي البى نتيجبة ديبر مقبولبة النبد          موقعي الشيكين شخصيا ، والقو  بخبالف ذلب   

                                                                 
باحا العم :  ك  شخص طبيعي او معنوي يستخدم وامال  او  من القانون نفسد ولى أن :ال -2الماد شنص   1

 نال.اكثر من الخاضعين الحكام  ذا القانو
يسبتخدم بباي   باحا العم :  ك  شخص طبيعبي او معنبوي    ن القانون نفسد ولى أن :الم -2الماد شنص   2

 ال.بفة كانأ شخصا  أو أكثر مقاب  أجر.
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 فبان  ببذا البنقض ال يكبون لببد أي أنبر مبا دام انببد       فبي حالبد قببو  التمييببز ونقبض الحكبم بحقهمببا      
رد التمييبز يكببون مبن حبق النياببة مالحقتهمببا       ببدر فبي ديبر ببالحهما فببي حبين أنبد فبي حالببة        

الغرامبة الواجببا فرضبها ولببى الشبركة المشببتكى وليهببا       ان -2ببالتهمتين لمعاقبتهمببا وليهمبا.   
  مبن قبانون العقوببات  بي الغرامبة      74لبنص المباد  ب   بتهمة ابدار شي  بدون رببيد ، شطبيقبا  

العقوبات وقدر ا ومسون دينارا والغرامة التي يسبتعال بهبا      من قانون421بموجا الماد  ب
  الباحثبة وبن الغرامبة    22وذلب  ضبمن الحبد المعبين فبي المباد  ب       وبن مبد  الحببس البالغبة سبنة     

اسبببتعما  االسبببباب المخففبببة التقديريبببة قبببب  شحديبببد مقبببدار العقوببببة         ال يجبببو   -3الجنحويبببة. 

ال.االبلية
 1ب

 

و نصبببها:الإذا   28/2002بيقطببر الون مكافحبببة دسبب  األمبببوا    قببان مبببن  14المبباد   و 
  من  ذا القبانون بواسبطة شبخص    4 ، ب3 ، ب2ارشكبأ الجرائم المنصو، وليها في المواد ب

اوتبباري، ودون المسباس بمسبئولية الشبخص الطبيعبي، يعاقبا الشبخص االوتبباري بغرامبة ال          
ة، ويجبو  الحكببم بالغباص روصببة    شقب  وببن قيمبة الوسببائط والعائبدات والمتحصببالت مبن الجريمبب      

 الشخص االوتباري أو وقف نشاطها لمد  ال شجاو  سنةال.

أمبا فبي التشبري  التونسببي فبان التنصبيص ولبى أن الخطيببة  بي العقوببة المسبلطة ولببى           
الذات المعنوية ال نجبده إال فبي بعبض النصبو، وكانبأ محكمبة التعقيبا اوتمدشبد فبي قرار با           

 اساس إلحالة الذوات المعنوية أمام المحاكم الجزائية.بسبق ذكره  ك 1971الصادر سنة 

مبببن القببببانون المتعلبببق بف ببباصات األنشببببطة      32الفصببب   ومبببن شلببب  النصبببو، مببببثال    

االقتصببادية
 2ب

والببذي جبباص فيببد ال.. شعاقببا كبب  مؤسسببة بببادرت بتببرويج جببزص مببن إنتاجهببا أو            
 بذا القبانون بخطيبة    مبن   21باسبداص جبزص مبن وبدماشها بالسبوق الداوليبة والفبا ألحكبام الفصب           

 شتراوح بين ألف ووشر  تالف دينار... ال   

مببن مجلببة الحقببوق واإلجببراصات الجبائيببة بكمببا أشببير سببابقا         107كببذل  فببان الفصبب    
حصبر العقوببات البدنيبة بتطبيقهبا ولبى األشببخا، الطبيعيبين، مبن مسبيري المؤسسبة، و بو مببا            

 ، التي قصد ا ذل  الفص .  يعني أن العقوبات المالية، شطبق ولى األشخا، المعنوية

يببنص ولبى أنبد الونببدما يكبون المخببالف      1996مبن قببانون النفايبات لسبنة     49الفصب   و 
ذاشا معنوية شطببق وليبد العقوببات الماليبة المنصبو، وليهبا بهبذا القبانونال. والحكبم نفسبد نجبده            

 1976مببن مجلببة الصببرف والتجببار  الخارجيببة لسببنة        33كببذل  فببي الفصبب     
 3ب

وكببذل  فببي    
التي لبم شتعبرل سبوى لعقوببة      1995من قانون السج  التجاري لسنة  70و 69و 68صو  الف

 الخطية بالنسبة للذات المعنوية.

أمببا بقيببة النصببو، فانهببا وإن لببم شببنص ولببى مثبب   ببذه القاوببد  اكتفببأ بتسببليط وقوبببة        
مببن القببانون المتعلببق    13مببن قببانون الوكالببة الوطنيببة للمحببيط والفصبب       11الخطيببة كالفصبب   

مبببن القبببانون المتعلبببق   31و 30و  29وكببذل  الفصبببو    1991نظببيم شجبببار  التو يببب  لسبببنة   بت

                                                                 
 .1021.،  2. ودد1982لسنة  89شمييز جزاص: رقم   1
، لسبنة        76، حسببما وقب  شنصيصبد بالقبانون وبدد      1992أوت  3، المبؤر  فبي   1992لسبنة   81  القانون ودد 2

، حي  أقر المشر  بهذا التنقي، استبدا  شسمية المناطق االقتصادية الحر  2001جويلية  17المؤر  في  ،2001
 بتسمية ف اصات األنشطة االقتصادية. 

فبي الميبدان الصبرفي  بذه العقوببة فبي قبرار  نبري سبماجد           التونسبية    سبق وأن طبقأ محكمة التعقيبا 3
شركات بالعقوبة المالية. مب  االشبار  البى أن الفصب  البذي      وق أ ولى ال 10/4/1968وشركاشد الصادر في 

لكن محتوى  1976والذي ألغي بمجلة الصرف لسنة  1945أوت  15ع من األمر المؤر  في  12طبق  و الفص  
 المذكور. 33وق  نقلد بشك  شبد شام الى الفص   12الفص  
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مجلببة  412مبن مجلبة التبامين والفصب       115و  100 ينوالفصبل  1991بمنتوجبات البنفط لسبنة    
مببن قببانون البيووبببات    28و 27و 26و 25و 24شجاريببة بالنسبببة لجببرائم الشبببيكات والفصببو      

 40ومبا بعببده مبن القبانون وببدد      44وكبذل  الفصب     1998ع     6ع     2شباريي   39بالتقسبيط وبدد   
مببن القببانون   45، والفصبب  المتعلببق بطببرق البيبب  واإلشببهار التجبباري   1998ع      6ع      2شبباريي 

جباص فيبد ال... يعاقبا كب  مبزود وبدمات        2000المتعلبق بالمببادالت والتجبار  اإللكترونيبة لسبنة      
تالف دينببار ال وقببد جبباص    10.000ألببف و 1000المصببادقة اإللكترونيببة.. بخطيببة شتببعراوح بببين    

  من نفس القانون ال ان مبزود وبدمات المصبادقة اإللكترونيبة : كب  شبخص        4فقر   2ببالفص  
طبيعبي أو معنببوي يحببدن ويسببلم ويتصبرف.. ال. وفببي  ببذا اإلطببار أي با، يمكببن ذكببر الفصببو         

 من مجلة الحقوق واإلجراصات الجبائية.   103و 100

مجلبة ميباه    158وتيبار للقاضبي فنجبد مبثال: الفصب       وأما من النصبو، التبي جعلبأ اال   
مببن مجلببة   76والفصبب   1989مببن قببانون المقباط  لسببنة    34مببن  30والفصببو   1975لسبنة  

مببن مجلببة الغابببات لسببنة    228و 193و 96والفصببو    1994التهيئببة الترابيببة والتعميببر لسببنة   
الببذي نصبببأ  ، 2001مببن القبببانون المتعلببق بمؤسسبببات القببرل لسبببنة      51، و الفصبب   1988

 14أحكامد ولى وقبوبتي السبجن والخطيبة أو إحبدا ما فقبط وذلب  جبزاص لخبرق أحكبام الفصب            
مببن نفببس ذلبب  القببانون، الببذي قببد يتبببادر للببذ ن أن أحكامببد ال شخببص إال الشببخص المعنببوي،         

 من القانون ذاشد. 51ووند ا قد يثور التساؤ  ون جدوى العقوبة السجنية الوارد  بالفص  

ال مبب  مراوببا  أحكببام    14شببر  شفطببن إلببى ذلبب  ونببص فببي مطلبب  الفصبب         لببوال أن الم
الفصبب  األو  مببن  ببذا القببانون يحجببر ولببى كبب  شببخص ديببر مببروص لببد... ال، وبببذل  يكببون        
المشر  قد أ اح اللبس الذي قبد يسباور الباحب  حبو  العقوببة السبجنية ويصبب، مبن المؤكبد أن          

 .51حكام الوادر  بالفص  المشر  قد قصد الشخص الطبيعي والشخص المعنوي باأل

ولكن المشكلة شقوم بالنسبة الى النصبو، التبي نصبأ ولبى السبجن كعقوببة اجباريبة أو        
كعقوبببة وحيبببد  فكيببف سبببتطبق ولببى البببذات المعنويببة  فخصوببببية الببذات المعنويبببة شفبببرل         

 استحالة شنفيذ مث   ذه العقوبة التي ال يمكن أن شسلط إال ولى الشخص الطبيعي.

م.) المتعلبق بظبروف    53 ذا االشكا  بالرجو  الى أحكبام الفصب     شجاو مبدئيا يمكن 
 والتي جاص فيها: 9و 8و  7التخفيف ووابة الى الفقرات 

الوإذا كان السجن المستوجا ومسة أووام فما دون فاند يمكن النبزو  بالعقباب البى يبوم     
قصبى المعبين   واحبد بب  ويسبوأ أي با شعوي بد بخطيبة ال يتيسبر أن يتجباو  مقبدار ا ضبعف األ          

 للجريمة.

وفي بور  ما إذا وول السجن بالخطية وإذا كبان الفصب  الواقب  شطبيقبد ال يق بي إال      
بالعقاب بالسجن فقط فان أقصى الخطية يكون البف فرنب  فبي مباد  المخالفبات وومسبمائة ألبف        

 فرن  في ماد  الجن،.

يهمبا ولبو فبي    وإذا نبص فبي تن واحبد ولبى العقباب بالسبجن والمبا  فيكبون الحبط مبن كل          
المخالفببات أو الحكببم باحببد ما فقببط لكببن بببدون أن يتجبباو  مقببدار الخطيببة فببي  اشببد الصببور            

 ضعف األقصى المنصو، وليد قانوناال.

فهذه الفقرات الثالنة يمكن اوتماد ا كح  في بور  كبون وقوببة السبجن اجباريبة وممبا      
 بد. يدوم األوذ بهذا الح  أن المشرم  نفسد قد شرك امكانية لألوذ
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أن العقبباب بالسببجن يكببون    1988مببن مجلببة الغابببات لسببنة    96حيبب  جبباص فببي الفصبب    
مبن المجلبة    95متحتما  في بور  العود ردم أن  ذا الفص  يحدد وقوبة مخالفة أحكام الفصب   

ذاشها والذي يشير براحة البى الشبركات فكيبف سبنوفق ببين  بذين األمبرين  بإقبرار مسبؤولية          
مببن المجلبة ذاشهببا    142وحتميبة العقوببة السببجنية  واببة وأن الفصب      جزائيبة للبذات المعنويببة   
من المجلة الجزائية ال ينطببق ولبى العقوببات المنصبو، وليهبا فبي        53ينص ولى أن الفص  

  والتاسب . لكبن يببدو أن المشبرم  نفسبد قبد شفطببن       96و 95الببابين الثبامن بوالبذي فيبد الفصبلين      
مبن التطبيبق و بو الحباالت      53ثناص من اقصاص الفص  است 142الى  ذا األمر فاقر في الفص  

 .96المشار اليها في الفص  

مما يمكن القو  معبد أن المشبرم  قبد قبب  ضبمنيا اوتمباد  بذا الحب  المتمثب  فبي شطبيبق            
ظبروف التخفيببف ونببدما يببنص القببانون ولببى مسببؤولية الببذات المعنويببة وحتميببة الحكببم بعقوبببة       

 السجن.

إن  ذه العقوبات شعد فروية بالنسبة للتشري  التونسي فقط حي  أنها لم شاوبذ بعبد بببغة    
العقوبات األبلية وذل  والفا للتشاري  التي نظمأ المسبؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة حيب       

اوتبار ببا  سببوت بببين  ببذه العقوبببات ووقوبببة الخطيببة مببن كببونهم وقوبببات أبببلية أو نظمتهببا ب         

شبدابير احترا يبة  
 1ب

و ببذه العقوببات أو التبدابير  ببي: المصبادر ، ونشبر الحكببم وشعليقبد، ودلببق         
 المح ، والتحجير من ممارسة مهنة معينة، والح  والوقف ون العم .

 ـ النصا را: 1

ويقصبد بالمصببادر  شمليب  الدولببة جبزصا مببن أمبوا  المحكببوم وليبد أو بعببض أمبالك لببد          

معينة
 2ب

 6فبي المباد    و سبوري  العقوبات القانون  3ع    209ردت  ذه العقوبة في الماد  . ولقد و

  وكبذل   1941لقانون قم  الغ  والتدليس المصبري بلسبنة    1994  الم افة سنة 1مكررا  ب
فبي بعبض النصبو، التبي أقبرت المسببؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة فبي التشبري  التونسببي            

مجلببة الصببرف والتجببار  الخارجيببة وكببذل       36الفصبب  غابببات و المجلببة  217ومنهببا الفصبب   

من قانون المنافسة واألسعار 47الفص  
 3ب

. 

والتبي جباص    8ع فقر    39ع  131أما المشرم  الفرنسي فقد أشار الى  ذه العقوبة بالفص  
فيها الالمصادر  للشيص الذي سا م أو كان معدا الرشكاب الجريمة أو الشبيص البذي يمثب  نتيجبة     

لهاال
 4ب

. 

                                                                 
 131الفص  وقانون جنائي مغربي  127ص  والفق   سوري  210و لبناني.  ق    211الماد  مثال:    راج  1
 من المجلة الجزائية الفرنسية وانظر كذل  : 37ع 

- BEL HAJ HAMO UJDA (A), op.cit ., P.17-18. et MERCADAL (B), op.cit ., P.556 et  s. 
المعرفة،  : شرح القانون الجنائي ع القسم العام ع دارأحند الرنليش وبالنسبة للقانون الجنائي المغربي راج  : 

 .253ع  252. ،1989الربار ع الطبعة الثانية، 
 .307: مرج  سابق. ،الرنليش من القانون الجنائي المغربي. راج  ع  42  وقد ورد  ذا التعريف بالفص  2
من القانون ذاشد والذي سيتم التعرل لد الحقا ،  50  ينطبق ولى  ذا الفص  التاوي  نفسد المتعلق بالفص  3

 ع دلق المح . 3ع  2ر  انظر الفق
   راج  حو   ذه العقوبة :4

BO IZARD Martine, Amende, confiscation, affichage, ou communication de la décision. R.S. 1993. P.330 et  s. 
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 ـ نش  الق م وتعليقا: 2

يعتبر نشر الحكم من العقوبات التي شنتج تنار متعدد  ولى البذوات المعنويبة، إذ يت بمن    

نشر الحكم معنى التشهير بالمحكوم وليد وبالتالي شلحق السمعة السبيئة بمركبزه االجتمباوي   
 1ب

 ،
ة أو لمجبرد التشبهير   هي وقوبة ذات دايات متعدد  فقد يقصد بها إببالأ الحقيقبة أو رفب  مغالطب    ف

بالجباني وششبني  شصبرفد    
 2ب

لبذل  شعتببر  بذه العقوببة ضبمانة لحقبوق المجتمب  ذلب  أنهبا وسبيلة           .

 إوالم لد بما يرشكا من جرائم.  

و ناك من ال يعتبره وقوبة باشم معنى الكلمة وإنمبا شبرم  لفائبد  المجتمب  وضبمانا لبد      
 3ب

. 
لعقوبة  و شحديبد العالقبة االقتصبادية التبي شبربط      فمن أ م اانار التي يمكن أن شترشا ون  ذه ا

المخبالف بحرفائببد، أو ببباطراف اقتصببادية أوبرى مثبب  المببزودين، ممببا قبد يببؤنر ولببى المركببز        
 االقتصادي الذي شحتلد الذات المعنوية المعنية.  

ق.  ونظمهبا فببي   3ع     209ولقبد نبص المشبرم  السبوري ولببى  بذه العقوببة فبي المبباد          
ق.  و بي ال شكبون فبي الجبن، إال بمقت ببى نبص وبا، يجيبز النشبر، ومببن           68و 67المبادشين  

 18والمباد    1960من قانون التموين والتسبعير لسبنة    40أمثلة ذل  النص الخا، نجد الماد  
مكبررا    6. أمبا فبي التشبري  المصبري فنجبد المباد        1960من قانون قم  الغ  والتدليس لسنة 

المرسبببوم مبببن 16المببباد  و   .1994م بببافة سبببنة    مبببن قبببانون قمببب  الغببب  والتبببدليس بال  1ب
الخببا، بمكافحببة ومليببات دسبب  األمببوا  وشمويبب       2005لعببام   33رقببم السببوري التشببريعي 
، 13شت بمن األحكبام الق بائية باإلضبافة إلبى العقوببات المشبار إليهبا فبي المبادشين           :الالاإلر اب

كبذل  إقفبا  المحبب    و ...مبن  بذا المرسبوم التشببريعي فقبرات شق بي بلصبق الحكببم ونشبره          14
ووقف الشخصية االوتبارية ون العم  وح  الشخصبية االوتباريبة فبي حبا  التكبرار وال شطببق       
التدابير الثالنة األويبر  ولبى الجهبات العامبة كمبا أنهبا ال شخب  بالمسبؤولية الجنائيبة لألشبخا،           

 .الالطبيعيين

سبببماص التجاريبببة  مبببن قبببانون العالمببات والبيانبببات التجاريببة واأل    50المبباد    و جبباص فبببي 
 ، 48 ، ب47  :ال فببي جميبب  األحببوا  المنصببو، وليهببا فببي المببواد ب       2002/  9القطببري ب 

  من  ذا القانون ، شق ي المحكمة بنشر الحكم ولى نفقة المحكبوم وليبد فبي جريبد  يوميبة      49ب
أو أكثبر ، وإدببالق المشببرو  لمببد  ال شقبب  وببن ومسببة وشببر يومببا  وال شزيببد ولببى سببتة أشببهر ،        

ر  المعدات واألدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، ف ال وبن مصبادر  المنتجبات    ومصاد
 المقلد  أو المزور  ، ولو كان الحكم بالبراص ال .  

 41بينما نص المشر  التونسي ولى  ذه العقوببة فبي وبد  نصبو، نبذكر منهبا الفصب         
ن قببانون النفايببات  مب  50وفبي الفصبب    1998مبن قببانون طبرق البيبب  واإلشبهار التجبباري لسببنة      

مببن   48و 36والفصببلين  1992مببن قببانون حمايببة المسببتهل  لسببنة    39والفصبب   1996لسببنة 
ولقد جاص في  بذا الفصب  األويبر : اليمكبن للمحكمبة ذات النظبر أن        1991قانون األسعار لسنة 

شحكم بنشر كام  أحكامها أو أجزاص منها بالصحف التبي شعينهبا وبتعليقهبا مكتوببة بباحرف جليبة       
باألماكن التي شعينها ووابة ولى األبواب الرئيسبية لمعامب  أو مصبان  المحكبوم وليبد وكبذل        

                                                                 
1) Boizard (M), op. cit ., p. 339.

 

 .314: مرج  سابق، ،الرنليش   راج  2
مجمووة القوانين التونسية ع المجلة الجزائية مذيلة بشروح وشعاليق،  وتورون: في مقند الطاه  السو     3

 المطبعة التونسية بد.ت  ،. .
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ولببى واجهببة محالشببد وكبب  ذلبب  ولببى نفقببة المحكببوم وليببدال. و ببذه العقوبببة منصببو، وليهببا             

من المجلة الجزائية الفرنسية 9فقر   39ع  131بالفص  
 1ب

. 

 غلع النق  )أو إبشاة النق (:ـ  3

شببريعات دلببق المحب  أو المؤسسببة كجببزاص، إمببا لكونبد يمكببن مببن شجميبب        شقبر أدلببا الت 
بعببض المجببرمين بحيبب  يشببك  وكببرا لهببم، أو كجببزاص وببن مخالفببة شحجيببر مهنببي أو لخبببرق            

مقت يات بعض األحكام الوقائية 
 2ب

. 

والغلق قد يكون كليا أو جزئيا ويمكن أن يكون لمد  محدد  أو دائما  وذل  شبعبا لخطبور    
رشكبببة كمببا أن الغلببق يمكببن أن يكببون ق ببائيا  أو إداريببا  فبباألو  شسببلطد المحبباكم          الجريمببة الم

 كعقوبة شبعية أو كتدبير احترا ي.

ولبى أنبد اليمكبن الحكبم باقفبا  المحب         103فقانون العقوبات السبوري يبنص فبي المباد      
ا البذي اقترفبأ فيببد جريمبة بفعبب  بباحبد أو برضبباه شبهرا  ولببى األقب  وسببنتين ولبى األكثببر إذ          

ومببن النصبببو، الخابببة بالميبببدان االقتصببادي التبببي     …ال أجببا  القببانون ذلببب  بببنص ببببري،    
ال…  1960ع مبن قبانون التمبوين والتسبعير  لسبنة          1ع    38أجبا ت الغلبق بأو اإلقفبا   المباد      

يجبا الحكببم فببي جميبب  األحببوا  األوببرى ببادالق المحبب  مببد  ال شقبب  وببن أسبببو  وال شتجبباو         
 158مبن قبانون قمب  الغب  والتبدليس رقبم        2ع    17ارد بالمباد   و بو الحكبم ذاشبد البو    …ال شهرا 
 ، ودير ا من القوانين.1960لعام 

مبن قبانون حمايبة المؤلبف      47وفي التشري  المصري جاص في الفقر  الرابعة من المباد   
أنبد اليجببو  للمحكمببة    1992لسببنة  38حسببما شببم شعديلببد بالقبانون رقببم     1954لسببنة  304رقبم  

ة أن شق بي بغلبق المنشببا  التبي اسبتغلها المقلبدون أو شبركاؤ م فبي ارشكبباب         ونبد الحكبم باإلدانب   
مكبررا  مبن قبانون     169أحد األفعا  المشار إليها مبد  ال شزيبد ولبى سبتة أشبهرال وكبذل  المباد         

لسببنة  10واسبتبدلأ بالقببانون رقبم    1982لسببنة  119العمب  المصببري الم بافة بالقببانون رقبم     
بعببة ولببى معاقبببة المسببؤو  بالشببركة وببن جببرائم إلحببباق        التببي شببنص فببي فقرشهببا الرا     1991

المصريين بالعم  في الخار).. وشنص بعبد ذلب  ولبى أنبد الوونبد الحكبم باإلدانبة يق بى وجوببا           
 بغلق مقر الشركة الذي وقعأ فيد الجريمةال.

يعاقبا   ولبى أنبد:    االردنبي  2002قبانون التباجير التمبويلي لسبنة      -22المباد  و جاص فبي  
  ومسبة االف دينبار كب     5000  نالنبة االف دينبار وال شزيبد ولبى ب    3000  وبن ب بغرامة ال شقب 

  مببن  ببذا القببانون وللمحكمببة ان شببامر بببادالق محبب  الشببخص        5مببن يخببالف احكببام المبباد  ب   
 المخالف.

مجلبة   217ومن النصو، التي أقبرت  بذه العقوببة فبي التشبري  التونسبي نجبد الفصب          
مببن قببانون    11والفصبب    1996ن النفايببات لسببنة  مببن قببانو   50والفصبب    1988دابببات لسببنة  

مببن مجلببة   238مببن قببانون حمايببة المسبتهل ، والفصبب      41الوكالبة الوطنيببة للمحببيط والفصب     
 الشغ .

إال أن بعض النصبو، التبي أشبارت البى وقوببة الغلبق فبي التشبري  التونسبي شسبتدوي           
يببنص ولببى دلببق   الببذي   1991مببن قببانون المنافسببة واألسببعار لسببنة      50المالحظببة كالفصبب   

                                                                 
BO  راج  حو   ذه العقوبة مقا  1 IZARD .سابق الذكر 

Pradel (J), Droit pénal général. 9èmeب2
 éd. Cujas 1994, P.650 et  s. 
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مبن القبانون ذاشبد يبنص ولبى أنببد       45محبالت أو مغبا ات المخبالف أو مصبانعد مب  ان الفصب        
الوندما يكون المخالف ذاشا  معنوية فبان العقوببات شطببق ولبى مسبيري وممثلبي البذات المعنويبة         
بصفة شخصيةال، فكيف سنوفق بين شسليط العقاب ولى المسبير ودلبق محب  المخبالف البذي  بو       

لمعنويبببة  يمكببن القبببو  أن الحببب  يكببون ببببالتمييز ببببين العقوبببات األببببلية والعقوببببات       الببذات ا 
 التكميلية.

فالعقوبببات األببببلية شسبببلط ولبببى المسبببيرين والعقوببببات التكميليبببة شسبببلط ولبببى البببذات      
المعنوية مما يعني أن وقوبة الغلق ستسلط ولى المحالت والمصان  التي  ي ملب  لتلب  البذات    

 فان النص سيفقد جدواه.وبغير  ذا التاوي  

وفبببي بعبببض الحببباالت يقبببرر المشبببرم  التونسبببي دلبببق المحببب  أو المؤسسبببة ال بسببببا         
الخطور  المتاشية منهما مث  حالة المؤسسات الصناوية أو الفالحيبة أو التجاريبة التبي قبد شبؤدي      

مبن قبانون الوكالبة الوطنيبة للمحبيط  والبذي رشبا وليبد          8أنشطتها الى شلون المحبيط بالفصب    
  وإنمببا بسبببا الوسببيلة التببي يمكببن أن    11المشببرم  امكانيببة دلببق المؤسسببة المخالفببة بالفصبب     

يوفر ا المح  أو المؤسسة القتراف الجريمة بحي  يشك  وكبرا اجراميبا   
 1ب

. ومثبا  ذلب  حالبة    
بمببؤر  فببي    1994لسببنة   36دلببق المحبب  الببذي حببدنأ بببد مخالفببة مقت ببيات القببانون وببدد         

مببن  بذا القببانون    55الملكيبة األدبيببة والفنيبة، فالمشببرم  فبي الفصب         المتعلبق ب 24/02/1994
وبوم  للقاضببي امكانيببة دلببق المحبب  الواقعببة فيبد المخالفببة. ولقببد نببص المشببرم  الفرنسببي ولببى        

 4فقر   39ع  131وقوبة الغلق بالفص  
 2ب

. 

 310و 304أما وقوبة الغلق االدارية فهبي شسبلط مبن طبرف أحبد البو راص بكالفصبلين        
مببن قببانون المنافسببة   20شونسبية  أو مببن طببرف  يئببة وابببة كمجلبس المنافسببة بالفصبب        م.ش

  .1995األسعار التونسي شنقي، 

. و بذه  - 4 –فقبر    39 – 131وبالنسبة للمشر  الفرنسي فقد أقر  بذه العقوببة بالفصب     
ة، أو الفقر  شحدنأ ون الغلق البذي يمكبن أن يكبون نهائيبا للمنشبرت التابعبة لألشبخا، المعنويب        

أحببد  ببذه المنشببرت والتببي اسببتعملأ الرشكبباب الجريمببة، وذلبب  بصببفة نهائيببة، أو لمببد  ومببس          

سنوات فاكثر
 3ب

  . 

 الق مان ما حع االنتشاق  التشايعا  :  -4

مببببن قببببانون ف بببباصات األنشببببطة    32أقبببر المشببببر  التونسببببي  ببببذه العقوبببببة بالفصببب      

االقتصادية
 4ب

الو  ولبى العقوببات التبي شبنص وليهبا      ، الذي جاص فيد ال وب 2001حسبما نق، سنة  
قوانين أورى شعاقا ك  مؤسسة ببادرت بتبرويج إنتاجهبا أو باسبداص جبزص مبن وبدماشها بالسبوق         

مببن  ببذا القببانون بخطيببة شتببراوح بببين ألببف ووشببر  تالف       21الداوليببة والفببا ألحكببام الفصبب    
هبببا بهبببذا  دينببار، وذلببب  ف ببال وبببن الحرمببان مبببن حبببق اإلنتفببا  بالتشبببجيعات المنصببو، ولي       

 القانونال.   

                                                                 
 .Akhlagui; (G), La nature juridique des peines accessoires et complémentaires - Thèse, Paris 1962, P.288ب1

   راج  حو  وقوبة الغلق بالتشري  الفرنسي : 2
LECANNU Paul , dissolution fermeture d'établissement et interdiction d'activités. R.S1993. P.341 et  s. 
,Desportes (F) et Le Gunehec (F)ب3  Le Nouveau droit pénal, op.cit ., p.682. 

، 1992لسنة  81، يتعلق بتنقي، وإشمام القانون ودد 2001جويلية  17، مؤر  في 2001لسنة  76  القانون ودد 4
 ، المتعلق بالمناطق االقتصادية الحر .1992أوت  3المؤر  في 
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مببن مجلببة ششببجي  االسببتثمار التونسببية   66و بذه العقوبببة موجببود  أي ببا فببي الفصب      
  1ب

 أواله.   32الذي يت من ذات الحكم الموجود في الفص  

 ـ التقاي  ما منار ة ملوة معيوة: 5

ويعنبي  بذا التببدبير حرمبان مببن ينبز  ببد مببن مباشبر  نببو  معبين مبن األومببا  شقبوم بببد             
وسببا  بذا التبدبير أن الجريمبة شخلبق االحتمبا  فبي أن مبن ارشكبهبا          … حرفة بناويةمهنة أو 

لو شرك يباشر وملد فلسوف يرشكا ون طريقبد أو بمناسببتد جبرائم شاليبة ومبن نبم شكبون مباشبر          

 ذا العم  مصدر وطور  إجرامية
 2ب

 94. ولقد نظم المشبر  السبوري  بذا الجبزاص فبي المباد        

خص مببن مزاولبة فببن أو ببنعة أو حرفبة أو أي ومبب  معلبق ولببى       ع يمكببن منب  أي شب      1ق.  ال
قبببو  السببلطة أو ولببى نيبب  شببهاد  إذا حكببم وليببد بعقوبببة جنائيببة أو جنحيببة مببن أجبب  جريمببة             

ع إذا كانبأ مزاولبة العمب       2اقترفأ ورقا  لواجبات المهنة أو الفرول المال مة لذل  العم  ع  
لحكبم ببالمن  مبن مزاولتبد إال فبي الحباالت       ممكنة بمعز  ون أي شبرر أو شبرويص فبال يمكبن ا    

 …ال.  التي نص وليها القانون

من قانون التموين والتسبعير لسبنة    2ع    38ولقد نص القانون ولى  ذا الجزاص في الماد  
ويجببو  للمحكمبببة أن شببامر بوقبببف المحكبببوم وليببد وبببن مزاولببة مهنتبببد أو شجارشبببد        ال… 1960

و بو الحكبم ذاشببد   …ال يقافبا  مطلقبا  أو لمبد  شحبدد ا    بالنسببة للمباد  أو السبلعة موضبو  الجريمبة إ     
 .1960من قانون قم  الغ  والتدليس لسنة  2ع  17الوارد في الماد  

مبن قبانون المنافسببة    50أمبا فبي التشبري  التونسبي فبان  ببذه العقوببة وردت فبي الفصب          
عينببة. واألسببعار الببذي يعطببي للمحكمببة امكانيببة منبب  المحكببوم وليببد مببن مزاولببة مهنتببد لمببد  م      

 .1992من قانون حماية المستهل  لسنة  41وكذل  في الفص  

فقببر  نانيببة   39ع      131ولقببد أشببار المشببرم  الفرنسببي الببى  ببذه العقوبببة كببذل  بالفصبب      
والذي يتي، للقاضي المن  بصفة نهائية أو لمبد  ال شقب  وبن ومسبة سبنوات مبن الممارسبة بصبفة         

شاطات المهنية أو االجتماويةمباشر  أو دير مباشر  لواحد أو أكثر من الن
 3ب

. 

 :أو ح   منار ة الوشاط ـ الق  وال بج عا العن   6

منعبد  ال…مبن مدونبة القبانون الجنبائي بانبد       47ورف المشر  المغربي الح  في المباد   
مبببن مواببببلة النشبببار االجتمببباوي ولبببو شحبببأ اسبببم توبببر وباشبببراف مبببديرين أو مسبببيرين أو         

فجببزاص الحبب  بالنسبببة  …ال. أمبالك الشببخص المعنببوي   متصبرفين توببرين، ويترشببا ونببد شصببفية   

إلى الذات المعنوية، يعاد  شماما  وقوبة اإلودام بالنسبة إلى الشخص الطبيعي
 4ب

. 

فالح   و إودام الوجود القانوني للذات المعنوية فتزو  من وداد الذوات المعنوية التبي  
حبب  الشببخص االوتببباري   شببروص لهببا الدولببة بببراحة أو ضببمنا  بممارسببة نشبباطها، ويسببتتب       

اوتفاص اسمد وفقد مديريد وممثليد وومالد مراكز م وبفاشهم وشصفية أموالهم
 5ب

 . 

أما الوقف ون العم  فهو شدبير مؤقأ، يرمي إلبى حرمبان البذات المعنويبة مبن مباشبر        

                                                                 
 ي  االستثمارات.، يتعلق بابدار مجلة ششج1993ديسمبر  7، مؤر  في 1993لسنة  120  القانون ودد 1
ق. . وشجدر  94. التعليق ولى الماد  1999: موسووة قانون العقوبات السوري، طبعة أ يب اإل تانب ل   2

 …ال ع شتراوح مد  المن  بين شهر وسنتين 1ق.  سوري قد نصأ ولى أند ال 95اإلشار  إلى أن الماد  
 سابق الذكر. CANNU  راج  حو   ذه العقوبة مقا  3
 . 356: مرج  سابق. ، لينان م  ىمقن     4
  . 111ع  108: مرج  سابق. المواد باإل تانب ل   5
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نشاطها المعتاد، الحتما  إقدامها ولى ارشكاب جرائم أورى
 1ب

، فيحظر وليها مباشبر  نشباطها   

عتاد وال  مد  محدد  دون المساس بوجود ا القانوني.الم
 2ب

 

 مبن ق   االمبارشي أن:الالحظبر وبن ممارسبة ومب   بو الحرمبان         125و جاص في مباد   

مبن حببق مزاولببة مهنبة أو حرفببة أو نشببار ببناوي أو شجبباري شتوقببف مزاولتبد ولببى الحصببو          
يمبا وبدا الحبباالت   مبن ذات القببانون: ال ف 128 شببرويص مبن السبلطة العامببةال. وحسبا مباد       ولبى 

ونبد الحكبم بمنب  شبخص مببن      الخاببة التبي يبنص فيهبا القبانون ولبى اإلدبالق يجبو  للمحكمبة         
يمبارس فيبد  بذا العمب  و ذلب          أن شامر ببادالق المحب  البذي   126ممارسة وملد وفقا للماد  ب

 اإلدبالق حظبر مباشبر  العمب  أو التجبار       لمد  ال شق  وبن شبهر و ال شزيبد ولبى سبنة. و يسبتتب       
بواسبطة المحكبوم وليبد أم أحبد افبراد أسبرشد        أو الصناوة نفسها في المح  ذاشد سواص أكان ذلب  
المحب  أو شنبا   لبد ونبد بعبد وقبو  الجريمبة         أم أي شخص تور يكون المحكوم وليد قد أجر لد
يكبون لبد حبق وينبي وليبد إذا لبم شكبن لبد ببلة           ، وال يتناو  الحظبر مالب  المحب  أو أي شبخص    

 بالجريمةال.

ومبا بعبد ا    108ولقد ضبط المشبر  السبوري قواوبد اشخباذ  بذين التبدبيرين فبي المباد          
شبببنص ولبببى: اليمكبببن وقبببف كببب  نقابببة وكببب  شبببركة أو جمعيبببة وكببب   يئبببة        108ق.  فالمبباد   

اوتباريببة مبببا وببال اإلدارات العامبببة، إذا اقتببرف مبببديرو ا أو أو بباص إدارشهبببا أو ممثلو بببا أو       
ا جنايببة أو جنحببة مقصبود  يعاقببا وليهببا بسبنتين حبببس ولببى      ومالهبا باسببمها أو باحببدى وسبائله   

 األق ال.

فهبببذه المببباد  شحبببدد الهيئبببات التبببي يمكبببن وقفهبببا وبببن العمببب  وشبببرور الحكبببم وليهبببا           
شنص ولى: اليمكبن حب  الهيئبات المبذكور  فبي الحباالت التبي أشبارت إليهبا           109بذل .والماد  
ب  ع إذا كانبأ الغايبة مبن شاسيسبها       القانونيبة. ت  ع إذا لم شتقيد بموجبات التاسبيس   الماد  السابقة:

جببع  ع إذا والفببأ األحكببام       مخالفبة للقببوانين، أو كانببأ شسبتهدف فببي الواقبب  مثبب  شلب  الغايببات.      
د  ع إذا كانبأ قبد وقفبأ بموجبا حكبم مببرم لبم           القانونيبة المنصبو، وليهبا شحبأ طائلبة الحب .      

الت التببي يحكببم بموجبهببا بحبب     و ببذه المبباد  شبببين الشببرور والحببا   . شمببر وليببد ومببس سببنواتال   
 الذوات المعنوية.

 فانها شبين مد  الوقف وتناره وتنار الح  إذ جاص فيها: 110أما الماد  

عبيق ى بببالوقف شبهرا  ولببى األقب  وسببنتين ولببى األكثبر، و ببو يوجبا وقببف أومببا          1ال 
وببن   الهيئببة كافببة وإن شبببد  االسببم واوتلببف المببديرون وأو بباص اإلدار ، ويحببو  دون التنببا       

 المح  بشرر االحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.  

ع ويوجبا الحب  شصبفية أمبوا  الهيئبة االوتباريبة، ويفقبد المبديرون وأو بباص اإلدار              2 
 وك  مسؤو  شخصيا  ون الجريمة، األ لية لتاسيس  يئة ممانلة وإدارشهاال.

المعنويبة البذين    ومن الواضب، أن  بذه المباد  شت بمن وقوببة شبعيبة ولبى مسبيري البذات         
شبنص ولبى وقبباب الكب  مبن يخببالف       111سبا موا فبي ارشكباب الجريمببة شخصبيا . بينمبا المبباد        

 األحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة شتراوح بين مائة وألف لير ال.

  111حتبى   108ق.  أردنبي وكبذل  المبواد     39حتى  36ونجد  ذه األحكام في المواد 

                                                                 
   المرج  نفسد. 1
 . 369: مرج  سابق. ،مقن    لينان م  ى  2
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.ق.  لبناني
 1ب

 

شبرور الق بباص بجببزاص الوقببف وببن     واإذا  بينببو اللبنبباني و االردنببي   فالمشبر  السببوري  
العمبب  أو بجببزاص الحبب ، ولببم يهمبب  كببذل  شحديببد تنببار الق بباص ببباي مببن  ببذين الجببزائين ولببى        
مسبيري البذات المعنويببة، البذين يمكببن أن يتعرضبوا لعقببوبتي الحببس والغرامببة إذا لبم يلتزمببوا         

 ليهم.بالمن  المق ي بد و

لعبام   33رقبم  السبوري  المرسبوم التشبريعي   مبن  16الماد  وفي األحكام الخابة نصأ  
شت بمن األحكبام الق بائية    :الالالخا، بمكافحة ومليات دس  األموا  وشمويب  اإلر باب   2005

من  بذا المرسبوم التشبريعي فقبرات      14، 13باإلضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادشين 
وكبذل  إقفببا  المحب  ووقبف الشخصببية االوتباريبة وبن العمبب         ...ونشبره  شق بي بلصبق الحكببم   

وحب  الشخصبية االوتباريبة فبي حبا  التكبرار وال شطببق التبدابير الثالنبة األويبر  ولبى الجهبات             
 .الالعامة كما أنها ال شخ  بالمسؤولية الجنائية لألشخا، الطبيعيين

قتصببادية فبي التشببريعين التونسببي   و بذان التببدبيران ال نجبد شطبيقببا  لهمبا فببي الجبرائم اال     
والمصببري، مبب  أن المشببر  الفرنسببي أشببار إلبببى الحبب  كجببزاص يمكببن شسببليطد ولببى البببذات            

المعنوية
 2ب

. 

 ح  الشرص النعو  :  -7

يعرف البعض الح  باند الإودام الوجبود القبانوني للشبخص المعنبوي، فيبزو  مبن وبداد        
ضبمنا بممارسبة نشباطها، ويسبتتب  حب        األشخا، المعنوية التي شروص لها الدولة براحة أو

الشخص المعنوي اوتفاص اسبمد، وفقبد مديريبد، وممثليبد، وومالبد مراكبز م وببفاشهم، وشصبفية         

أموالهم
 3ب

وما بعبد ا مبن قبانون     108. وأقر التشري  السوري،  ذه العقوبة و نظمها في الماد  
 العقوبات السوري.

مببن المجلببة   39– 131مبن الفصبب    1قر  كمبا أقببر التشببري  الفرنسبي  ببذه العقوبببة بببالف    
الجزائية، وحصر ا في حالتين و ما : إذا كانبأ األشبخا، المعنويبة قبد أنشبات لغايبة ارشكباب        
الجرائم أو حولأ  دفها من أج  ذل . وإذا كانأ الجريمة المرشكبة من قبب  األشبخا، يعاقبا    

 سنوات سجن. 5وليها القانون باكثر من 

 قفاةية : ال ض  تقي ال با ة ال -8

                                                                 
 . 1993ع  5ع  27شاريي  239  حسبما ودلأ بالقانون رقم 1
   وإلى جانا وقوبة الح  شوجد في التشري  الفرنسي ود  جزاصات أورى:2

DELE BECQ UE Philippe , les sanctions d'article 131-39, 3è, 5è, 6è et 7è R.S.1993, P.349 et  s. 
وشجدر اإلشار  إلى أن التشري  الوضعي السعودي اوتمد جزاص االستبعاد من المناقصات والعرول العامبة  

ع   3ع  7بتباريي   15و  برقبم  مكررا  إلى نظام مكافحبة الرشب   12الذي أضاف الماد   1992لسنة  17بالقرار رقم 
 ع  اللبذين جباص فيهمبا الوولبى     1380ع   11ع   6شاريي  114إلى نظام مكافحة التزوير برقم  12 ع  والماد  1383

بالحرمان مبن البدوو  مب  البو ارات أو المصبال، الحكوميبة أو األجهبز  ذات        … الحكم… الجهة المختصة
ولبى أيبة شبركة أو    … اشها وشنفيبذ مشبروواشها وأومالهبا   الشخصية المعنوية العامة في وقبود لتبامين مشبتري   

مؤسسة وابة وطنية أو أجنبية أدين مديرو ا أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصو، وليها بهذا 
النظام إذا نبأ أن الجريمة ارشكبأ لمصلحتها ولمجلس الو راص إواد  النظر في وقوبة الحرمان المشار إليها 

وات ولى بدور الحكمال. كما أن المشر  التونسي قب  في جريمة الرجو  بصفة دير بعد م ي ومس سن
 5  أن شطبق العقوبات التكميلية الوارد في الفص  5رابعا  فقر   411قانونية باوتماد فتحد المصرف بالفص  

طبيعة الذات أن المحاكم يمكنها شسليط العقوبات التي شتماشى م   الطيب الل م م.) شونسية ويرى األستاذ 
. 1984لسبنة   5و 4، الجديد فبي أحكبام جبرائم الشبي ، مجلبة المحامبا  وبدد        الطيب الل م المعنوية وموما . ب

ع ب م.) شونسية يمكن القو  أن  ذه العقوبات المتناسبة م  طبيعة الذات  5 . وبالرجو  إلى الفص  127،
  امين األحكامال.المعنوية شتمث  في المصادر  المكاسا والحجز الخا، ونشر م 

  .111 – 108، مرج  سابق، المواد ب أ يب اال تانب ل   3
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 ببذه العقوبببة شببوا ي وقوبببة وقببف التنفيببذ الحكببم، مبب  الوضبب  شحببأ المراقبببة اإلداريببة         
المطبقبة ولببى الشببخص الطبيعببي. وشسببم،  ببذه العقوبببة بمراقبببة شصببرفات الشببخص المعنببوي       

 ألج  الوقاية من العود. 

ومحتبوى  بذه العقوببة     1°:  39 – 131و ذه العقوبة أقر ا المشبر  الفرنسبي بالفصب     
م.)،  بو أن قبرار وضب  الشبخص المعنبوي شحبأ الرقاببة         46 – 131حسا مبا جباص بالفصب     

الق بائية يت ببمن شعيببين وكيبب  ق ببائي، شحببدد المحكمببة مهمتببد، والتببي يجببا أن شقتصببر ولببى       
مراقبة النشار الذي شولدت وند الجريمة، ولبيس للوكيب  أن يشبارك فبي أومبا  اإلدار . ويجبا       

أشبهر ولبى األقب . وولبى ضبوص ذلب  التقريبر         6شنفيذ العقوبات كب    وليد أن يقدم شقريرا لقاضي
يمكن لقاضي شنفيذ العقوبات رفب  األمبر أمبام المحكمبة التبي ببدر ونهبا قبرار وضب  الشبخص           
المعنوي شحأ الرقاببة الق بائية، وشقبوم  بذه المحكمبة إمبا بباإلذن برفب   بذه العقوببة أو ببالحكم            

  . 2فقر   46 – 131بعقوبة جديد  طبقا للفص  ب

 مو  الشرص النعو   ما القيال  الدع ى العن مية للنساهنة:  -9

شعنبي   °6:  39– 131و ي وقوبة موجبود  أي با فبي التشبري  الفرنسبي وذلب  بالفصب         
 بذه العقوببة منب  القيببام بالبدووى العموميبة للمسببا مة مبن قبب  األشببخا، المعنويبة التبي وقبب             

ن  يت من أي ا المن  مبن شوظيبف السبندات، مهمبا كبعانأ،      الحكم وليها بهذه العقوبة، و ذا الم
وكببذل  منبب  اللجببوص إلببى مؤسسببعات القبببرل، أو شركببعات البوربببة لإلشببهار ببباي أسبببلوب           

كعان
 1ب

 . 

سبنوات فمبا أكثبر، والبذوات المعنويبة       5يمكن الحكم بهذه العقوبة بصفة نهائيبة، أو لمبد    
ت األسبهم، والشببركات الماليببة للتوظيببف   التبي يمكببن أن شطبببق وليهببا  بذه العقوبببة،  ببي شببركا     

العقاري
 2ب

. 

و شجبدر اإلشببار  إلببى أن التشببري  التونسببي الخبا، بالسببوق الماليببة أقببر  ببذا الجببزاص،       
ولكببن لببيس بوببببفد وقوبببة جزائيبببة، إنمببا كجبببزاص شبباديبي شسبببلطد  يئببة السبببوق الماليببة ولبببى           

المخالف
 3ب

. 

 النو  ما إصدار الشي ا  : -10

ائيبة فرنسبية، وشعنبي  بذه     مجلة جز 39 – 131من الفص   7بالفقر  وردت  ذه العقوبة 
العقوبة من  األشبخا، المعنويبة المعاقببة، مبن إببدار شبيكات، باسبتثناص الشبيكات التبي شسبم،           
بسحا أموا  من طبرف السباحا لبدى المسبحوب وليبد مباشبر  أو الشبيكات المصبادق وليهبا،          

 سنوات.   5أو استعما  بطاقات دف  لمد  

ميب   بذه الجبزاصات التبي شعرضبنا لهبا انطالقبا مبن الخطيبة ومبرورا بالحب  وحتبى             إن ج
شحجيببر ابببدار الشبببيكات يمكببن أن شطبببق ولبببى الببذات المعنويببة وال شتعبببارل مبب  طبيعتهبببا          
 الالمادية فادلبها وقوبات شق  إما ولى الذمة المالية بكالخطية والمصادر   أو ولى النشار.

                                                                 
   انظر :1

Desportes (F) et Le Gunehec (F), Le Nouveau droit pénal, op.cit ., p.691-693. 
    انظر :2

Desportes (F) et Le Gunehec (F), Le Nouveau droit pénal, op.cit ., p.693-694. 
، المتعلق باواد  شنظيم السوق 1994نوفمبر  14، المؤر  في 1994، لسنة 117من القانون ودد  42  الفص  3

 المالية.
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لعقوببات ولبى الشبخص المعنبوي كالعقوببات السبالبة       بحي، أند يستحي  شطبيق بعبض ا 
أو المقيبد  للحريبة أو وقوببة االوبدام إال أن لهبا ببديال  أو مقبابال  بالنسببة للشبخص المعنبوي مثبب            

حلد أو وضعد شحأ الحراسة أو وقف نشاطد أو الحد مند نهائيا أو لفتر  معينة
 1ب

. 

الةة ا  النعو يةة تتنتةة   ققةة و   مةا  امةةي  شبرى بانببد    Delmas Martyكمبا أن األسببتاذ   

وذمةةة ماليةةة  إنةةا ين ةةا أن تقةة  معاببتلةةا وذلةةك  القفةةاء علةةى تلةةك الققةة و أو التوقةةةيص            

مولا
 2ب

. 

أمبا فيمبا يتعلبق بمبس  بذه العقوببة بمببدأ شخصبية العقباب والمسبؤولية فبان ذلب  موجبود              
لوسبائ  يمكبن أن   حتى بالنسبة للمسؤولية المدنية التي  ي مح  قبو ، كما أن  نباك جملبة مبن ا   

شقي ك  من شوفرت فيد حسن النية وفي االطار نفسبد يمكبن للمت بررين مبن العقوببات الموقعبة       

ولى الذات المعنوية الرجو  لألو اص المتسببين في ارشكباب الجبرائم  
 3ب

. حيب  نجبد أن أدلبا    
ه القبوانين المتعلقبة بالشبركات، ش ب  نصبا  شحمب  بموجببد مسبيري شلب  الشبركات مسبؤولية شجببا           
الشببركة، والغيببر، وببن مخالفبباشهم ألحكببام القببوانين العامببة أو لنظببام الشببركة األساسببي، ووببن         

أوطببائهم فببي إدار  الشببركة  
 4ب

ممببا يعنببي أن مببن يت ببرر مببن الشببركاص أو المسببا مين جببراص       

الجريمة التي ارشكبها سيكون من حقد اللجوص إلى الق اص لرف  دوبوى شعبويض. إلبى جانبا أن     
سا موا فبي وقبو  الجريمبة سبيكونون محب  مسباصلة جزائيبة البى جانبا البذات           المسيرين الذين 

 المعنوية.

، بب  إنهبا   تتوا ب أيفا مة  طبيعةة الا ينةة االبتصةا ية     الشة ال ك    الاناءاجني  و
فببي أدلببا األحيببان أف بب  وسببيلة للحببد مببن مثبب   ببذه الجببرائم، لببذل  مببن المتجببد أن يعمبببد              

جبرائم البذوات المعنويبة ول بمان نجاوبة القبانون الجزائبي        المشروون إلى األوذ بهبا لمكافحبة   
 االقتصادي.

ولكن  ذه النجاوة ال يمكن شحقيقهبا لبو اكتفبى المشبر  بباقرار مببدأ المسبؤولية الجزائيبة         
 للذات المعنوية دون إقرار المسؤوليد الجزائية المزدوجة للذات و لمسيريها.

 ببذا اإلقببرار يهببدف الببى شجنببا أن شكببون مسببؤولية الببذات المعنويببة دروببا يتببوقى بببد             
الشخص الطبيعبي الرشكباب الجبرائم، لبذل  ال يمكبن أن  نتصبور إوفباص الشبخص الطبيعبي مبن           
مسؤوليتد الجزائية الناجمة ون الجريمة بعلة أند قام بها لحساب الذات المعنويبة. فممثب  البذات    

أو من ارشكا الجريمة من ممثليها، يسبا  جزائيبا  وبن أفعالبد اإلجراميبة، ولبو كبان قبد          المعنوية

ارشكا  ذه األفعا  لمصلحة الذات المعنوية التي يعم  لديها أو يمثلها قانونا 
 5ب

 

                                                                 
 . وانظر كذل  :410: المسؤولية الجنائية ون فع  الغير .... ، اللنش    انظر: 1

 Garraud, op.cit ., P.225.  
Delmas Marty (M), op.citب2 ., P.108 et  s 

   المرج  نفسد.3
 1ع   160و 79مبن قبانون التجبار  السبوري والفصبلين       301و 1ع   194ظر لتكريس  ذه القاوبد : المبادشين     ان4

المتعلبق   1967ع    8ع   5بتباريي   35مبن المرسبوم االشبتراوي اللبنباني رقبم       19مجلبة شجاريبة شونسبية والمباد      
للبناني وجمي   ذه النصو، من قانون التجارية ا 170حتى  166بالشركات ذات المسؤولية المحدود  والمواد 

شحم  المتسببين في ارشكاب المخالفة المسؤولية ولى وجد الت امن. كما أن محكمة النقض المصرية اوتبرت 
أن الح  الشركة ق اص لسبا يرج  إلى وطبا الشبري  كاواللبد بالتزاماشبد يجيبز للشبري  ااوبر أن يطالبا         

ي لد بما يستحقد مبن شعبويض إن كبان لبد مقت بى قبب        مدني وللمحكمة أن شق  157بالتعويض وفقا  للماد  
شصفية الشركة. ألن الشري  المخط  يتحم  التعبويض المق بي ببد فبي أموالبد الخاببة ولبيس فبي أمبوا           

 . 929. ،20ع مجمووة المكتا الفني السنة 1969ع  6ع  12الشركةال. نقض مصري 
 . 372. ،1962ات، طبعة : األحكام العامة في قانون العقوبالسعيد مصطشى السعيد  5
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مبن المجلببة   2ع     121ولقبد أقبر المشببرم  الفرنسبي امكانيببة ا دوا) المسبؤولية بالفصبب       
قر  الثالثبة فبنص ولبى أن المسبؤولية الجزائيبة لألشبخا، المعنويبة        الجزائية الجديد  وذلب  ببالف  

 ال شحو  دون مسؤولية الشخص الطبيعي كفاو  أبلي أو شري  بالنسبة لألفعا  نفسها.

في بادئ األمر وق  اوتبار أنبد ال يمكبن الجمب  ببين المسبؤوليتين إذ ال يمكبن أن شرشكبا        
أن شكبون مرشكببة مبن قبب  المسبير أو أن شكبون       الجريمة من الذات المعنوية ومسبير ا فهبي إمبا    

مرشكبة من قب  الذات المعنوية وفي كلتا الحالتين ال يسا  ونها إال فاولها
 1ب

. 

إال أن  ذا التحلي  ينهض ولى فهم واط  لنظبام المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة      
لمسبيرين لبذل  وقب     ، فهبو يقبيم حصبانة ضبد المؤاوبذ  بالنسببة ل      2ع    121البذي جباص ببد الفصب      

اسببتبعاد  ببذا الحبب  نظببرا النعكاسبباشد الخطيببر  ولببى نظببام المسببؤولية، ووقبب  شبنببي مسببؤولية           
البذوات الطبيعيببة شزامنببا مبب  مسبؤولية الببذوات المعنويببة فببي حالبة الخطببا الشخصببي، و ببو مببا         

للفعب   أقرشد الصيادة النهائية للمجلة إذا كان الشخص الطبيعي فاوال أببليا أو شبريكا بالنسببة    

االجرامببي نفسببد 
 2ب

فمسببؤولية المسببيرين يقبب  شحديببد ا بببالرجو  الببى القواوببد العامببة للقببانون       .

 الجزائي.

لببم يتعببرل إلببى مسببالة ا دواجيببة المسببؤولية     209لكببن المشببر  السببوري فببي المبباد    
الجزائيبة، إال أن محكمبة الببنقض السبورية شولبأ سببد الفبراأ حبين أكببدت أن الإقبرار مببدأ أ ليببة           

االوتباري للمسؤولية الجزائية ال يعني نفي  ذه المسبؤولية وبن األشبخا، الطبيعيبين     الشخص 
البذين يقترفبون األفعبا  اإلجراميبة باسبمها، وذلب  أن  بؤالص األشبخا، يرشكببون الجريمبة وبن            
ووي وإراد  وولم بكافة ونابر الجريمة ووقائعهبا والشبخص مبنهم  بو البذي يحمب  فبي نفسبد         

في اإلراد  المتجهة إلى ارشكاب الفع  وإحدان النتيجة و و الذي يعلبم  القصد الجرمي المتمث  
ما يبة فعلببد ووطورشببد ولبى الحببق الببذي يبغببي االوتبداص وليببد و ببو البذي أسبباص التصببرف فببي          
الوسببائ  التببي شوجببد لببدى الشببخص االوتببباري إلحببدان ال ببرر بببالغير و ببدر الحقببوق التببي         

عب  كب  أسبباب المسبؤولية الجرميبة متبوافر  فبي        أضفا ا المجتم  ولى أفبراده، األمبر البذي يج   
األشببخا، الطبيعيبببين المشببار إلبببيهم. وإن مفهبببوم النصببو، القانونيبببة الببوارد  فبببي التجبببريم        

ق.  إنمببا يبببد  داللببة واضببحة ولببى أن وقببباب       209ومفهببوم نببص الفقببر  الثانيبببة مببن المبباد       
اب األشبببخا،  األشبببخا، االوتبببباريين إنمبببا نبببص وليبببد المشبببتر  إليقاوبببد  يببباد  ولبببى وقببب      

الطبيعيين ألن األفعا  اإلجرامية التي شمبأ مبن  بؤالص إنمبا شمبأ باسبمها وبالوسبائ  المتبوافر          
فيهبا وباألسباليا المسبتمد  مبن نشباطها فاقت بى األمبر مؤاوبذشها  يباد  ولبى مؤاوبذ  مبديريها             

وأو اص إدارشها وممثليها وومالها الذين يرشكبون ومال  جرميا ال
 3ب

. 

االجتهببباد لمحكمبببة الببنقض السبببورية، نجبببد أن المشببر  نفسبببد أشبببار       وإلببى جانبببا  ببذا  
 678بببراحة فببي بعببض النصببو، إلببى اال دواجيببة فببي المسببؤولية، مببن ذلبب  مببثال : المبباد         

بالمتعلقبة بباإلفالس التقصبيري  مبن ق. ، اللتبان       679بالمتعلقة بباإلفالس االحتيبالي  والمباد     
شبركة نفسبها، أي اال دواجيبة فبي المسبؤولية      شؤكبدان ولبى شبمو  العقباب لمسبيري الشبركة وال      

ق.  المتعلقببة بجريمببة الغبب    686وبالتبالي فببي العقبباب، ونجببد الحكببم نفسببد كببذل  فببي المبباد       
 إضرارا  بالدائنين.

                                                                 
Desportes, et Legunehec, op.citب1 ., n°77 

   المرج  نفسد.2
 . 180ع  179. ، 353. قاود  1) الدركنل ع مجمووة  1965ع  8ع  1شاريي  1923ق  13578  3
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الخببا، بمكافحببة   2005لعبام   33مببن المرسببوم التشبريعي السببوري رقببم    16و المباد   
الق بائية باإلضبافة إلبى العقوببات      ومليات دسب  األمبوا  وشمويب  اإلر اب:الالشت بمن األحكبام     

مبن  ببذا المرسبوم التشبريعي فقبرات شق بي بلصبق الحكببم         14، 13المشبار إليهبا فبي المبادشين     
ونشببره ... وكبببذل  إقفببا  المحببب  ووقبببف الشخصببية االوتباريبببة وبببن العمبب  وحببب  الشخصبببية        

عامبة كمبا أنهبا ال    االوتبارية في حا  التكرار وال شطبق التدابير الثالنة األويبر  ولبى الجهبات ال   
 شخ  بالمسؤولية الجنائية لألشخا، الطبيعيينال.

قببببانون مكافحبببة دسببب  األمببببوا     مبببن   14المببباد   و قبببد ورد نفبببس الحكبببم شقريبببببا فبببي     
 ، 3 ، ب2و نصبها:الإذا ارشكببأ الجبرائم المنصبو، وليهبا فبي المبواد ب         28/2002بيقطرال
بمسبئولية الشبخص الطبيعببي،     مبن  بذا القبانون بواسبطة شبخص اوتبباري، ودون المسباس        4ب

يعاقببا الشببخص االوتببباري بغرامببة ال شقبب  وببن قيمببة الوسببائط والعائببدات والمتحصببالت مببن       
الجريمبة، ويجببو  الحكبم بالغبباص روصببة الشبخص االوتببباري أو وقببف نشباطها لمببد  ال شجبباو         

 سنةال.

ان مببديري   و قببد سببارت فببي نفببس التوجببد محكمببة التمييببز االردنيببة حببين اوتبببرت :ال        
ونببدما يبباشون أومبباال    يئببات المعنويببة وأو بباص ادارشهببا ال يعفببون مببن المسببؤولية الجزائيببة     اله

يعتبببرون مسببؤولين كفبباولين    معاقبببا وليهببا باسببم الهيئببات المببذكور  أو باحببدى وسببائلها وانمببا    
باالضافة الى مسؤولية الشبركة التبي    مستقلين ما داموا قد اقدموا ولى الفع  ون ووي واراد  ،

معاقبة الهيئبة المعنويبة اوبرا) الفباولين      أي ا ، الن المشر  لم يقصد وندما نص ولىيمثلونها 
.الاالبليين من المسؤولية

 1ب
   

  مببن  74يت بب، مببن نببص المبباد  ب   و كببررت محكمببة التمييببز ااردنيببة ذات الموقببف:ال   
بمعاقببة كب  مبن أقبدم ولبى ارشكباب أي جبرم كمبا          قانون العقوببات أن واضب  القبانون قبد ق بى     

قببد ارشكببا باسبمد أو باحببدى وسببائلد بصببفتد     ا معاقبببة الشببخص المعنبوي اذا كببان الفعبب    أوجب 
  المشبار اليهبا التبي شبنص     74الثانيبة مبن المباد  ب    شخصا معنويا. ووليد فان مبا ورد فبي الفقبر    

ون أومبا  مبدير ا وأو باص ادارشهبا وممثليهبا وومالهبا        ولىالالهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا
الهيئبات المبذكور  أو باحبدى وسبائلها بصبفتها شخصبا معنويباال         ه االومبا  باسبم  وندما ياشون  ذ

الذي أوقب  الجبرم ولبو أنبد أوقعبد باسبم الشبخص المعنبوي أو باحبدى           ال يفيد ودم معاقبة الفاو 
حكمبا جديببدا بمقت ببى  بذه الفقببر  ونببدما نبص ولببى معاقبببة الشببخص        وسبائلد ، وانمببا أضبباف  

المعنوي.ال
 2ب

 

  مبن قبانون قمب  الغب  والتبدليس      1مكبررا  ب  6صبري أشبارت المباد     وفبي التشبري  الم  
  ولبى أنبد الدون إوبال  بمسبؤولية الشبخص الطبيعبي المنصبو، وليهبا         1994بالم افة سنة 

 في  ذا القانون، يسا  الشخص المعنوي جزائيا  ون الجرائمال.

 أمببا فببي التشبببري  التونسببي فبببان اقببرار ا دواجيببة المسبببؤولية نجببده كبببذل  فببي بعبببض         
من مجلبة الصبرف والتجبار  الخارجيبة والبذي جباص فيبد الإذا كانبأ          33الفص  ، مث  النصو،

الجببرائم فببي حببق شراشيببا الصببرف مرشكبببة مببن طببرف أو بباص مجلببس ادار  أو متصببرفي أو       
مبديري ذات معنويبة أو مبن طببرف أحبد م متصبرفا باسبم ولحسبباب البذات المعنويبة فانبد بقطبب            

                                                                 
زائية، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في الق ايا الج 421، .2ودد.1961 السنعة / 31رقم   شمييز جزاص:  1
 .1438 ع ، 2)
 .2،1273ودد 1973لسنة  69شمييز جزاص: رقم  2
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 ؤالص يمكن أن يق  شتب  الذات المعنوية نفسها...ال.النظر ون التتبعات القائمة ضد  

فبي فقرشبد الثانيبة والتبي      1996مبن قبانون النفايبات لسبنة      49ونجد كذل  أحكام الفصب   
جباص بهببا الويمكببن للمحكمببة شسببليط العقوبببات المنصبو، وليهببا بهببذا القببانون ضببد األشببخا،        

دارشهببا أو بالتصببرف فيهببا إذا   الطبيعيببين المكلفببين ببباي بببفة كانببأ بتسببيير ذوات معنويببة أو با   
نبأ أنهم شعمدوا أو جعلوا منظبوريهم أو األشبخا، الخاضبعين لمبراقبتهم يتعمبدون شجا ب  أو       

 ورق أحكام  ذا القانونال.

مبن مجلبة الحقبوق واإلجبراصات الجبائيبة       107في  ذا اإلطار أي ا يمكبن ذكبر الفصب     
 98و 97و 94، 92بالفصبببو   والببذي جبباص فيببد ال شطبببق العقوبببات البدنيببة المنصببو، وليهببا        

مببن  ببذه المجلببة بالنسبببة لألشببخا، المعنويببة بصببفة شخصببية ولببى رؤسببائها أو         101و 99و
وكالئها أو مبدير ا أو ولبى كب  شبخص لبد ببفة لتمثيب  األشبخا، المعنويبة ونبتبأ مسبؤوليتد            

 في األوما  المرشكبة.

مبببن قبببانون مكافحبببة اإلر ببباب ومنببب  دسبببي  األمبببوا       21و الفصببب  
 1ب

ؤر  فبببي  المببب 

إليهبا بالفصبلين المتقبدمين    ونصد:الشنسحا العقوبات المشبار  10/12/2003
 2ب

، حسبا الحالبة،   

البذين نبتبأ مسبؤوليتهم الشخصبية دون أن يمنب        ولى مسبيري البذوات المعنويبة وولبى ممثليهبا     
شسباوي ومبس مبرات قيمبة الخطيبة المسببتوجبة       ذلب  مبن شتبب   بذه البذوات التبي شعاقبا بخطيبة        

 .الجرائمال لية إذا نبأ شورطها في  ذهللجريمة األب

إليهبببا بالفصبببو    مبببن ذات القبببانون و نصد:الشنسبببحا العقوببببات المشبببار    66والفصببب  

المتقدمة
 3ب

نبتبأ مسبؤوليتهم    ، حسا الحالبة، ولبى مسبيمري البذوات المعنويبة وولبى ممثليهبا إذا       

                                                                 
، المسؤولية مقند عبد ال حنا    ي   أنظر حو  مسؤولية الشخص االوتباري ون جرائم دس  األموا : 1

، 28السببنة  3وببدد -الكويببأ–الجنائيببة لألشببخا، االوتببباريين وببن جببرائم دسبب  األمببوا ، مجلببة الحقببوق      
 ا بعد ا.وم 13.،2004سبتمبر

أوبوام إلبى اننبي وشبر وامبا       يعاقا بالسجن من ومسبة :19ونصهما: الفص   20و 19  والمقصود الفصلين 2
يتبرم  أو يجم ، باي وسيلة كانأ، سواص بصفة  وبخطية من ومسة تالف دينار إلى ومسين ألف دينار، ك  من

أو شنظيمات أو أنشطة لها والقة  بان الغرل منها شموي  أشخا، مباشر  أو دير مباشر ، أمواال م  ولمد
 وذل  بقط  النظر ون شروية أو فساد مصدر األمبوا  التبي شبمم التببرم  بهبا أو جمعهبا.       بالجرائم اإلر ابية،

أووام إلى انني وشر واما وبخطية من ومسة تالف دينار إلى مائة ألف  يعاقا بالسجن من ومسة:20الفص  
 واص بصفة مباشر  أو دير مباشر ، أو سهم  إوفاص المصدر الحقيقيباي وسيلة كانأ، س دينار ك  من أوفى،

كان شكلها لها والقبة   ألموا  منقولة أو وقارية أو مداوي  أو مرابي، راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما
مستعار أو إدماجها وذل  بقط  النظر ون  باشخا، أو شنظيمات أو أنشطة إر ابية أو قب  إيداوها شحأ اسم

الترفي  في مبلغ الخطية إلى ما يساوي ومس مرات قيمة األموا   ويمكن .ية أو فساد مصدر  ذه األموا شرو
 .موضو  الجريمة

يعد دسال لألموا  ك  فع  قصدي يهدف، باي وسيلة :62ونصها: الفص   65حتى  62  و ي الفصو  من 3
مباشر   وقارية أو مداوي  متاشية، بصفة التبرير الكاذب للمصدر دير المشرو  ألموا  منقولة أو كانأ، إلى

يهدف إلى شوظيف أموا   ويعتبر أي ا دسال لألموا ، ك  فع  قصدي .أو دير مباشر ، من جنحة أو جناية
إيداوها أو إوفائها أو إدارشها أو إدماجها أو  متاشية، بصفة مباشر  أو دير مباشر ، من جنحة أو جناية، أو إلى

 وشجري أحكام الفقبرشين المتقبدمتين ولبو لبم شرشكبا الجريمبة المتاشيبة منهبا        .ذل  فيحفظها أو إلى المساود  
بالسجن من وام إلى  يعاقا مرشكا دس  األموا  :63الفص   األموا  موضو  الغس  داو  شراب الجمهورية

مبا  ويمكن الترفي  فبي مبلبغ الخطيبة إلبى      .دينار ستة أووام وبخطية من ومسة تالف دينار إلى ومسين ألف
ومسة أوبوام إلبى وشبر      يكون العقاب بالسجن من :64الفص   .الغس  يساوي نصف قيمة األموا  موضو 

مممن اوتاد القيام بعمليبات   -/ :ارشكبأ الجريمة أووام وبخطية من وشر  تالف دينار إلى مائة ألف دينار إذا
 -أو نشاطد المهني أو االجتماوي، /التسهيالت التي وولتها لد وصائص وظيفتد  مممن استغ  -دس  األموا ، /

مد  كانأ  ويقصد بمجمووة منظمة ولى معنى  ذا الفص  ك م مجمووة شكومنأ ألي .مجمووة منظممة من قب 
ويمكن الترفي  في مبلغ .جرائم مهما كان ودد أو ائها وك  وفاق وق  بقصد التح ير الرشكاب جريمة أو ودم 

األمبوا ، إذا   يعاقا مرشكا جريمبة دسب    :65الفص   .وضو  الغس الخطية إلى ما يساوي قيمة األموا  م
موضو  وملية الغس  شتجاو  ما  و  كانأ وقوبة السجن المستوجبة للجريمة األبلية التي شاشأ منها األموا 

إذا من  ذا القانون بالعقوبة المستوجبة للجريمة األبلية  64و 63مقععععرمر للجريمعععة المشار إليها بالفصليععن 
ظروف  وال شؤوذ بعين االوتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة دس  األموا  سوى .بها كان ولى ولم

 التشديد المقترنة بالجريمة األبلية التي ولم بها مرشكا جريمة دس  األموا .
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ن ومليبة الغسب  شمبأ    شببيمن أ  الشخصية ون  ذه األفعا . وال يمن  ذل  من شتبم   بذه البذوات إذا  
دسبب  األمببوا  يمثبب  الغببرل منهببا     لفائببدشها أو إذا حصببلأ لهببا منهببا مببداوي  أو إذا شبببيمن أن   
المسبتوجبة للبذوات الطبيعيبة ويمكبن      ويكون العقباب بخطيبة شسباوي ومبس مبرات قيمبة الخطيبة       
كمببا ال يحببو  ذلبب  دون سببحا    .الغسبب  الترفيبب  فيهببا إلببى مببا يسبباوي قيمببة األمببوا  موضببو     

الجباري ببد العمب  وليهبا بمبا فبي ذلب  حرمانهبا          قوبات التاديبية المستوجبة بمقت ى التشري الع
 ال.من مباشر  النشار لمد  معينة أو حلمها

أشببهر إلببى نالنببة أوببوام     اليعاقببا بالسببجن مببن سببتة   :مببن نفببس القببانون   101و الفصبب  
ة أو ممثلو ببا المعنويبب وبخطيبة مببن ومسبة تالف دينببار إلببى وشبر  تالف دينببار مسببيرو البذوات      

 70و 69لمقت بيات الفصبعو     الذين نبتأ مسؤوليتهم الشخصية بشبان مخالفبة أو وبدم اإلذوبان    
يمنبب  ذلب  مببن شتبب  الببذوات     وال .مبن  بذا القببانون   96و 87و 86و 84و 75و 74و 73و 72و

 .المستوجبة للجريمة األبلية المعنوية التي شعاقا بخطية شساوي ومس مرات قيمة الخطية

يجعبب  مببن شتببب  المسببيرين أو المببديرين أو      49ن الفصبب   مببن وببال  مببا سبببق أ   ويبببدو  
مبن مجلبة الصبرف  والفصبو       33المتصبرفين مجبرد امكانيبة ولبيس أمبرا واجببا بينمبا الفصب          

من قانون مكافحة االر اب ومن  دسي  األموا  جاصت بقاوبد  معاكسبة شمامبا     101و 66و 20
البذات المعنويبة مجبرد إمكانيبة وبشبرر نببوت شورطهبا        إذ جعلأ مؤاوذ  المسيرين واجبة بينمبا  

مببن قببانون مكافحببة اإلر بباب ومنبب  دسببي      101و 66و 20فبي  ببذه الجببرائم حسببا الفصببو     
من مجلبة الحقبوق واإلجبراصات الجبائيبة، فانبد ذا ببيغة وجوبيبة فبي          107األموا ، أما الفص  

لية شتحملهبا األشبخا، المعنويبة،    مسالة ا دوا) المسؤولية م  شو ي  العقوبات، فالعقوبات الما
 والالعقوبات البدنيةال يتحملها المسيرون أي األشخا، الطبيعيون.

و و مبا أقرشبد محكمبة التعقيبا بالنسببة لقبانون الصبرف حيب  اوتببرت الأن التتبب  يجبا            
أن يتوجد أبالة الى المخالف نفسد متى قامأ بد إحبدى شلب  الصبفات أمبا البذات المعنويبة فبان        

ي فبي المقبام الثباني وولبى سببي  االوتيبار لبإلدار ال       شتبعهبا يباش  
 1ب

. كمبا أكبدت أي با   
 2ب

أنبد اليفهبم    

مجلبة بببرف أنببد لمؤاوبذ  الببذات المعنويبة ينبغببي أن شكببون الجبرائم فببي حببق         33مبن الفصبب   
شراشيبا الصبرف مرشكببة مبن جملبة األشبخا، المبذكورين ببالنص المبذكور، باالشفباق بيبنهم أو            

 ولحساب الذات المعنوية وأن شكون  ذه األوير  موضو  شتب ال.من طرف أحد م ولكن باسم 

م ح ا )  ال شقببر ا دواجيبببة وجوبيببة وإنمبببا     107ممببا يعنببي أن شلببب  الفصببو  باسبببتثناص     
اوتياريبة، أمببا الجمب  فببي التشببري  الفرنسبي فبمببا أنببد قبد أقببر ببنص وببام لببذل  يجبا األوببذ بببد            

ن بنباص ولبى اوتببار مببدأ جبدوى التتبب  أن       وشجنا ودم الجم  الذي ال نص يحكمبد، إال أنبد يمكب   

يعتمد مبدأ ودم الجم  وذل  للحد من أحكام اإلدانة المصرح بها ضد رؤساص المؤسسات 
 3ب

. 

بببان يثبببأ شعمببد بقصببد  المسببيرين أو      49 ببذه اإلمكانيببة مشببروطة بالنسبببة للفصبب       و
يتعمببدون ذلبب ،   المببديرين أو المتصببرفين شجا بب  أو وببرق أحكببام القببانون أو جعبب  منظببوريهم    

ببرف   33من قانون مكافحة اإلر اب ومن  دسبي  األمبوا  و    101و 66و 20بينما الفصو  

                                                                 
 225، ،.1987، النشرية، القسم الجزائي لسنة 20/1/1987مؤر  في  20341  القرار التعقيبي الجزائي ودد 1

 .230وما بعد ا. ووابة ،.
، فقد الق اص  ل ى   اهن ، دير منشور، مذكور من طرف 15/6/1995، بتاريي 5603  قرار شعقيبي ودد 2

في القانون الجنائي االقتصادي، مذكر  دراسات معمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلبوم السياسبية،   
 .III ،1998-1999 ، ،71شونس 

3) Desportes, et Legunehec, op.cit ., n°80  
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ال شقر مث   ذا الشرر باوتبار با شبنص ولبى مسبؤولية المسبيرين بالدرجبة األولبى نبم مسبؤولية          
 الذات المعنوية.

لية مسببؤو يقببر مسببؤولية المسببيرين فببي حبالتين ، امببا مسببؤولية شخصببية أو     49الفصب   ف
مبن قببانون مكافحببة    101و 66و 20وبن فعبب  الغيبر باوتبببار م فباولين معنببويين أمبا الفصببو        

ببرف فهبي ال شقبر سبوى مسبؤولية وبن الفعب  الشخصبي          33اإلر اب ومن  دسي  األمبوا  و  
 للمسيرين.

فحببة اإلر بباب ومنبب  دسببي  األمببوا     مببن قببانون مكا  101و 66و 20كمببا أن الفصببو   
ببرف باوتبببار أنهبم يشببملون جميب  مسببيري      33بيببق مبن الفصبب    نفايبات أوسبب  فبي التط   49و

 وممثلي الذات المعنوية باي بفة كانأ أي أنهما يشملون حتى المسير الفعلي.

مبببن  101و 66و 20نفايببات و   49الصببيادة التبببي وردت بالفصببو     ويمكببن القببو  أن  
 33الفصبب   قبانون مكافحبة اإلر بباب ومنب  دسبي  األمببوا  أف ب  بكثيببر مبن شلب  الببوارد  فبي          

ببببرف فاشبببترار ركبببن القصبببد أو نببببوت مسبببؤولية المسبببيرين سبببيحو  دون اإلسبببناد االبببي          
للمسؤولية الجزائية فالمسير الذي ينفذ قرارا جماويبا وبن حسبن نيبة يجبا أن شسبتبعد مسبؤوليتد        
الجزائية باوتبار أند لم يكبن سبوى مجبرد أدا  شنفيبذ فبي يبد األجهبز  الجماويبة للبذات المعنويبة.           

فاند سيتحم  لوحده و ر شبعات القرارات الجماوية التي واد  مبا شكبون تنار با وويمبة     وإال
 1ب

 ،
 ولى الردم من أند في الغالا يكون فعلد المادي شعبير ون إراد  الشخص المعنوي. 

 الفقر  الثالثة:  النظام االجرائي لمحاكمة الذات المعنوية   

ة يسبتوجا إرسباص قواوبد إجرائيبة لتتبعهبا      المعنوي واتذإرساص المسؤولية الجزائية للإن 
ومحاكمتهبببا، فهبببؤالص البببذوات ال يمكبببن معببباملتهم وبببال  البببدووى الجزائيبببة مثببب  األشبببخا،      

الطبيعيين ألسباب شتعلبق بطبيعبتهم  
 2ب

شطبيبق المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة، يسبتوجا        .

قبانون أببو  المحاكمبات    إدما) قواود إجرائية وابة بها، ضمن مجلة اإلجراصات الجزائيبة ب 

الجزائية 
 3ب

. 

مع م التشاري  الت  أب   النسةدولية الاناةيةة لإشةراا النعو يةة  ة اء أكةان       لكن 
   ذلك اإلب ار عاما أل خاصا تغا لي عا وض  ن ال إج اة  خاا مت ام .

مراجعة قوانين اإلجراصات في البدو  العربيبة التبي أقبرت مسبؤولية البذوات المعنويبة        فب

، شبببين لنببا أنبببد ال شوجببد مثبب   بببذه القواوببد إال بصببفة نبببادر  وبشببك  منقببو، جبببدا           جزائيببا  
 4ب

 .

                                                                 
1) Bel haj Hamouda (A), op.cit ., P.20. 
2) Desportes (F) et Le Gunehec (F), Poursuite, instruction et jugement des infractions commises, par les 
personnes morales, Art. 706-41 à 706-46, op.cit . n° 1.  

  أحكام إجرائية واببة لمحاكمبة البذات المعنويبة واقتبراح لببعض  بذه األحكبام:         انظر في ضرور  وض  3
 و ما بعد ا 105و مطي  كنعان: مرج  سابق.، وما بعد ا. 371بال، ابرا يم ولي مرج  سابق. ،

منبد البوارد  فبي     89ع شعرل في الماد    1966  فقانون أبو  المحاكمات الجزائية البحريني الصادر سنة 4
المحباكم  إلبى أنبد اليجبو       سادس بفي إجراصات المحاكمة  من الفصب  الثبامن بفبي المحاكمبات أمبام     الباب ال

للشركة ذات الشخصية االوتبارية أو ألية  يئة أورى ذات شخصية اوتبارية الح ور ون طريق ممثلها أو 
ر وأمر القبض  من الفص  السادس بفي اإلوالن بالح و 42أما الماد   …ال.ون طريق شقديمد لدفاود وطيا 

فقد نصأ ولى أند الإذا كان المكلف بالح ور شركة أو  1971من قانون اإلجراصات الجزائية القطري لسنة 
 يئة يعلن أمر الح ور إلى السكرشير أو المدير أو أي موظف مسؤو  بها مقيم في قطرال. و و الحكم نفسد 

والتبي جباص فيهبا الشعلبن      1991يبة السبوداني لسبنة    من قانون اإلجبراصات الجنائ  64شقريبا  الذي ش منتد الماد  
الشخصبية االوتباريبة بتسببليم إحبدى ببورشي التكليببف بالح بور إلبى المببدير أو السبكرشير أو أي موظببف          
مسؤوف في أي من مكاشبهاال. وكما  و واض، فان  ذه القوانين لم ش   نظاما  متكامال  لتتب  ومحاكمة الذوات 

   إلى اإلوالن أو كيفية الح ور بصفة مقت بة ودون شفابي . المعنوية إنما اكتفأ باإلشار
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فالمشر  السوري مثال ، وردم إقراره مسؤولية البذوات المعنويبة بموجبا نبص وبام فبي قبانون        
العقوبات، إال أند لم يتعرل في قانون أبو  المحاكمات الجزائية ال مبن قريبا وال مبن بعيبد،     

والمحاكمة. والمشر  المصري كذل ، م  أنبد ببدأ يتجبد نحبو األوبذ بمسبؤولية       إلجراصات التتب  
البذوات المعنويببة جزائيببا ، إال أنبد لببم يببدو  أي شعبدي  ولببى قببانون اإلجبراصات الجزائيببة، و ببو         
حا  المشر  التونسي الذي أقر في وديد النصبو، المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة، اال      

يبببة شتناسبببا ووصوببببية البببذات المعنويبببة شنطببببق ونبببد التحقيبببق       أنبببد لبببم ي ببب  قواوبببد اجرائ   
 والمحاكمة.

فاألحكببام البببوارد  فبببي مجلبببة االجبببراصات الجزائيببة بقبببانون األببببو  الجزائيبببة  انمبببا       
  .شفترل أن المخاطا باحكامها  و الشخص الطبيعي

ب انيا أص ة النقاكنا  )اإلج اءا ( الاناةية    الةدوة الع  يةة   ووالبة القو  إن 

، ويجبري ذلب  وفقبا  للعبرف     ال تتفنا نص صًا ص يقة ح ة كيشيةة ماحقةة الة وا  النعو يةة    
الق بائي، ولواقبب  الممارسببة باالسببتناد إلببى األببو  باإلجببراصات  الممانلببة التببي شحصبب  فببي       

الق ايا التجارية والمدنية
 1ب

  . 

 ببذه الوضببعية نفسببها كانببأ موجببود  كببذل  فببي فرنسببا     و
 2ب

بعببد   لكببن القببانون الفرنسببي .

الق باص المخبتص، ومبن لبد ببفة شمثيب  البذات المعنويبة فبي          بدور المجلة الجزائية بات يحدد 
 . ونتائج الحكم الدووى العمومية

 إن االوتصا، ينقسم الى حكمي وشرابي.

فهو يتحدد حسا الوبف الذي نعطيد للجريمبة بجنايبة ع جنحبة ع مخالفبة ،       الق ن فاما 
وجبود ق باص مخبتص فانبد يتحبدد حسبا طبيعبة الجريمبة، و بو ال يثيبر أي مشببك            وفبي ببور    

 بالنسبة للذات المعنوية إذ أند يطبق وليها كما الشخص الطبيعي.

                                                                 
 . 317. ،22  الزوبي: الموسووة الجنائية، 1
  إال أن ابدار المجلة الجزائية الجديد  استوجا ابدار أحكام اجرائية واببة شببين المحكمبة المختصبة     2

، المببؤر  فببي   1336ع      92 وكيفيببة شمثيبب  الببذات المعنويببة أننبباص مراحبب  المحاكمببة، فصببدر القببانون وببدد       
انظبر اجبراصات التحقيبق والمحاكمبة      1994المطبقة ابتداص من دبر  مبارس    373و 78، الفصو  16/12/1992

 بالنسبة للذوات المعنوية في القانون الفرنسي.
Desportes, et Legunehec, Poursuite, instruction et jugement des infractions commises par les personnes morales, 
J.C. Pro. Pén.3, 1995. Art. 706-41 à 706-46 

م ا )   بعض القواود الخابة باستدواص الذات المعنوية وذلب    46 – 706نظم القانون الفرنسي في الفص  ب
باإلحالة إلى بعض الفصو  المتعلقة بالمقاضا  والتبليغ و ي فصو  ودلأ إلدمبا) مفهبوم البذات المعنويبة.     

م.ا.) فرنسيد فاند يجا أن يت من مح ر اإلستدواص ما إذا كان المرس  إليبد شخصبا    550 فحسا الفص 
مبن نفبس المجلبة أوجبا ولبى العبد  المنفبذ أن         555معنويا ويجا ذكر اسم الشركة ومقر ا. وكذل  الفص  

ذي قام بد يحر، ولى االشصا  بالممث  القانوني واوالم الشخص المعنوي بواسطة رسالة وادية ون التبليغ ال
و وية الشخص الذي سلمأ إليد النسخة وأما بالنسبة لألشخا، المعنوية التي مقر ا في الخار) فقد اقت ى 

  في المحكمة المرفو  أمامها parque du procureurأن يح ر ممثلها لدى بالوكي  العام للجمهورية  562الفص  
Pradel (J) , Le Noveau code pénal, op. citاألمر ب ., p.125 و ناك من يعتبر أن إجراص اإلستدواص من طرف . 

م ا) فرنسبية يمكبن    1– 309موظف أو من طرف أحد ماموري ال ابطة العدلية المنصو، وليد بالفص  
ودائما ولى المستوى النظري أن يعتمد ضد األشخا، المعنوية، إال أن استدواص األشخا، المعنوية المظنون 

مببن اإلجبببراصات المقصبببا  بطبيعتهبببا السببتحالة شطبيقهبببا ولبببى األشبببخا،      فيهببا للح بببور الفبببوري يبقبببى   
Desportes (F) et Le Gunehec (F), Art. 706-41 à 706-46, op.citالمعنويةب ., n° 72 et  n° 75. ويظهر جليا أن . 

ي ف –مبدئيا  –وسائ  اإلجراصات المستعملة الستدواص الشخص المعنوي في التشري  الفرنسي ليسأ مختلفة 
 Boccon-Gibad (D), La responsabilité pénale desجو ر ا ون الوسائ  المستعملة الستدواص الشخص الطبيعي ب

personnes morales, p29. .  
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مكبان اقامبة   أو فانبد يتحبدد بنباص ولبى : مكبان وقبو  الجريمبة،         الت ا ة  أما االوتصبا،  
يير الثالنببة لتحديببد المحكمبببة   مكببان ايقبباف المبببتهم. فهبب  يمكببن اوتمبباد  بببذه المعببا       أو المببتهم،  

 المختصة بالنظر في الق ايا المرفووة ضد الذات المعنوية .

بطبيعببة الحببا  ال شوجببد اجابببة ولببى ذلبب  فببي القببوانين العربيببة، اال أن قببانون الصببحافة      
فببي فصبببلد العاشبببر أجببباب ولببى  بببذا السبببؤا  فجعببب        1945مببباي  5الفرنسببي الصبببادر فبببي   

قبب  فببي دائرشهببا المركببز الرئيسببي للببذات المعنويببة أو التببي     االوتصبا، يعببود للمحكمببة التببي ي  
 وقعأ في دائرشها الجريمة.

بأ.). .  42ع    706في الفصب    1992و و الح  نفسد الذي شبناه المشرم  الفرنسي سنة 
حيب  أقبر  بذا الفصبب  بانبد بغيبر المسبباس بقواوبد االوتصبا، المعتمببد  ونبدما يكبون شببخص            

 االوتصا، يكون: طبيعي متهما أو مدوى وليد فان

 ع لوكالة الجمهورية بالنيابة العامة  وق اص مكان ارشكاب الجريمة.

عب لوكالببة الجمهوريببة بالنيابببة العامببة  وق بباص المركببز الرئيسببي للشببخص المعنببوي أو      
 مقره.

ممببا يعنببي أن المشببر  الفرنسببي اسببتبعد اوتصببا، ق بباص مكببان إيقبباف المببتهم. و ببذا       
 ر، فالذات المعنوية دير مجسد  ماديا . االستبعاد شفرضد طبيعة األمو

 م.أ.). فرنسية أشار إلى نالن حاالت وابة و ي: 42ع  706لكن الفص  

ع ونببدما يكبون التتببب  مزدوجببا  ببين ذات معنويببة وشببخص طبيعبي فببان االوتصببا،           1
البببدون اإلوببال  بقواوببد   42ع      706يرجبب  لق بباص الشببخص الطبيعببي حيبب  جبباص فببي الفصبب      

 بقة وندما يكون شخص طبيعي كذل  مشتبها  فيد أو مالحقا ال.االوتصا، المنط

  التببي شرشكبهببا الببذوات المعنويببة يقبب    705ع الجببرائم االقتصببادية والماليببة بالفصب        2
إو باوها للقواوببد الخاببة بتلبب  الجبرائم بحيبب  شوجببد فبي التشببري  الفرنسبي دوائببر مختصببة         

 بهذه الجرائم ولها مجا  اوتصا، وا، .

كون التتب  ضد ذات معنوية أجنبيبة فبان المعيبار الوحيبد المنطببق  بو مكبان        ع وندما ي   3
 ارشكاب الجريمة.

و ببذه الحلببو  الموجببود  فببي التشببري  الفرنسببي يمكببن اوتماد ببا فببي القببوانين العربيببة        
باوتبار أن معيار مكان ايقاف المظنبون فيبد ديبر وارد طالمبا أن البذات المعنويبة الكيبان مبادي         

د إال من وال  ونابر ا والتي من ضمنها المقر لها و ي ال شوج
 1ب

. 

                                                                 
  لقد وق  اوتماد المقر كاساس لالوتصا، الترابي بالنسبة للذوات المعنوية في الماد  المدنيبة والتجاريبة.   1

 مدني مصري. 53مدني سوري والماد   55ة والماد  م.م.م.ت شونسي 30انظر الفص  



 245 

 : 

إن شحديد الشخص البذي يمكبن أن يمثب  البذات المعنويبة فبي مختلبف مراحب  المحاكمبة          

كان مح  والف بين الفقهاص
 1ب

. 

أمبام الق باص ألنبد     فيرى البعض أند يتابى ولى مسيري وممثلي البذات المعنويبة شمثيلهبا   
كثيببرا مببا يحببدن وجببود شنبباقض بببين مصببال، كبب  منهمببا ممببا يجعبب  شمثيبب  الشببخص الطبيعببي        
بالمسبير أو الممثبب    للشبخص المعنببوي يتنبافى ببب  ويتجببافى مب  حسببن سبير العدالببة .. ولهببذا         
يتعبين ولبى الجماوببة المكونبة للشببخص المعنبوي مجتمعبة فببي  يئبة جمعيببة وموميبة أن شختببار          

و كان شخصا أجنبيا كي يتولى جمب  المعلومبات والبيانبات ويجيبا ولبى مبا  بو موجبد         ممثال ول
للجماوة .. وإذا شعذر شعيين ذل  الشخص فاند من الممكن أن شعطبي ببالحية االوتيبار لبرئيس     

المحكمة لتكليف شخص يمث  الذات المعنوية
 2ب

. 

ات المعنوية ومسبير ا  ومما يدوم  ذا الرأي أن اقرار المشرم  للمسؤولية المزدوجة للذ
قد يفت، المجا  لتنباقض المصبال، بينهمبا حيب  يمكبن أن نشبير إلبى مثبا  مبن الق باص التونسبي            
و و ما وق  في ق بية  نبري سبماجد وشبركاشد أيبن أببرم  بذا األويبر ببلحا مب  االدار  لفائبد             

نفسد فقط دون الشركات التي يمثلها فبقيأ الشركات مطالبة بالخطايا
 3ب

. 

أي الثبباني فانبد مبب  اقببراره بواجهبة الببرأي األو  فانببد يعتببر أن القببو  باحتمببا        أمبا الببر 

                                                                 
شمثي  الذات المعنويبة فبي المحاكمبة فمعظبم األحكبام التبي أدمجبأ فبي مجلبة           نظم القانون الفرنسي كيفية 1

شوض، مبدأين رئيسيين: األو  فيوجا أن  1992اإلجراصات الجزائية الفرنسية بمقت ى قانون المطابقة لسنة 
وي بالواق  فبي حقبد التتبب   فبي كب  مراحب  اإلجبراص الجزائبي مبن قبب  الشبخص            يق  شمثي  الشخص المعن

 الطبيعي. والثاني فيوجا أن ال يكون  ذا الشخص الطبيعي موضو  شتب  جزائي
Desportes (F) et Le Gunehec (F)ب , Art 706-41, op.cit . n1-6.    جديبد مبن مجلبة     43-706  وحسبا الفصب

الذي يشير إلى إمكانية شمثي  الشخص المعنوي من طرف ممثلد م  إوطائبد  اإلجراصات الجزائية الفرنسية 
م.ا.) فرنسية أند شمارس  43– 706إمكانية شعيين ممث  تور في حاالت معينة إذ جاص بالفقر  األولى من الفص  

 44– 706الدووى العمومية ضد الشخص المعنوي في شخص ممثلد القانوني بتاريي التتب .  وحسا الفص  
.ا.) فرنسية نص ولى الحصانة التي يتمت  بها ممث  الشخص المعنوي في كام  مراح  اإلجراص الجزائي إذ م

أن ممث  الشخص المعنوي حسا  ذا الفص  ال يمكن أن يكون بصفتد شل  محال  ألي إجراص  جري دير ذل  
كن بصفتد شل  أن يكون المنطبق ولى الشا د و و ما يعني أن ممث  الشخص المعنوي موضو  التتب  ال يم

موضو  رقابة ق ائية أو بطاقة إيدا  أو جلا أو إيقاف. وإنما اإلجراص الوحيد الذي يمكن أن يتخذ ضده  و 
الذي يمكن أن يتخذ ضد الشا د في حالة رفض  ذا األوير الح ور وفي  ذه الحالة فاند يحق لقاضي التحقيق 

مببن مجلببة   536و 439و 326و 109  العامببة طبقببا للفصبب   أو المحكمببة المعنيببة إجببباره ولببى الح ببور بببالقو   
اإلجراصات الجزائية الفرنسية دير أن  ذه الحصانة التبي يتمتب  بهبا ممثب  الشبخص المعنبوي فبي البدووى         
العمومية شكون مستبعد  في حالة ما إذا كان  ذا الممث   و نفسد أي ا متتبعا  بصفة شخصية مب  الشبخص   

نفس األفعا  اإلجراميةوبالتالي فان مسالة التمثي  ال شطرح إال إذا كان الشخص  المعنوي الذي يمثلد من أج 
Desportes (F) et Le Gunehec (F)المعنبوي متهمبا  فبي البدووى العموميبة ب      , art .706-41, op.cit ., n°4.    أمبا

وي بواسطة ك  شسم، بان يتم شمثي  الشخص المعن 43– 706االستثناصات فهي حسا الفقر  الثانية من الفص  
شخص يتمت  بطبقا للقانون أو للنظام األساسي للشخص المعنوي  بتفويض السلطة لهذا الغرل،  كما يمكن 

أشبارت إلبى أن    43– 706شمثي  الشخص المعنوي بواسطة وكي  ق ائي طبق الفقبر  األويبر  مبن الفصب      
 grand instanceالمحكمة االبتدائية الشخص المعنوي يمث  إجباريا  بواسطة ممث  ق ائي معين من طرف رئيس 

فان دور الوكي   43 – 706وذل  في حالة دياب أي شخص مؤ   لتمثي  الشخص المعنوي. وحسا الفص  
الق ائي يقتصر ولى شمثي  الشخص المعنوي الواق  شتبعد أمام الق اص الزجري المتعهد بالدووى وال يتمت  

فقبط بالسبلطات ال برورية لممارسبة مهمتبد و بي البدفا  وبن         بصفتد شل  باي سلطات إدارية وإنمبا يتمتب    
شنتهي مهمتد إذا ظهر وال  اإلجراصات شخص مؤ   لتمثي  الشخص صلحة الشخص المعنوي الذي يمثلد وم

 .المعنوي أو إذا شم شعيين وكي  ق ائي تور في إطار إجراصات جماوية
 RICHER Goorges, de la responsabilité pénale des personnes morales, thèse, faculté de droit, université de ب2
Lyon 1943. P.159. 

 .320مذكور لدى بال، ابرا يم ولي: مرج  سابق، ،
 .44، ،.1969. م.ق.ت، جانفي، فيفري 30/4/1968ع مر  في  5680  قرار شعقيبي جنائي ودد 3

، 1969، م.ق.ت. ماي 12/2/1969ر  في المؤ 28592وأكدت وليد محكمة االستئناف بتونس في حكمها ودد 
.،70. 
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وجبود شنباقض بببين مصبلحة الشبخص الطبيعببي والبذات المعنويبة مببردود أو مسبتبعد فبي نطبباق           
ارشكباب الخطبا وذلب  ألن الشبخص الطبيعبي  بو وحبده البذي يرشكببد أمبا فبي حبا  العقوببة فقببد              

لعقوبببة ماليببة وشلبب  مرحلببة شاليببة لتحديببد المسببؤولية      شختلببف المصببال، ووابببة إذا كانببأ ا   
 1ب

 .

 فابحاب  ذا الرأي يميزون بين مرحلتين:  

 ع مرحلة البح  في المسؤولية الجزائية.

 ع ومرحلة الق اص بالعقوبة.

ويعتبببرون أن مصبببلحة البببذات المعنويبببة ومصبببلحة مسببير ا واحبببد  أننببباص البحببب  فبببي       
نفببي وطباه فبي ارشكبباب الجريمبة فانببد بال برور  ينفببي       المسبؤولية، باوتببار أن المسببير ونبدما ي   

مسؤولية الذات المعنوية وابة وأن المسؤولية الجزائية للبذات المعنويبة شتطلبا قيبام مسبؤولية      
الفرد أوال ، فال مسؤولية جزائية ولى الذات المعنوية في حا  وبدم شبوافر المسبؤولية الفرديبة    
 2ب

 

نبباص اسببتنطاقها وفببي بقيبة اجببراصات المحاكمببة مسببيرو ا     وبالتبالي فانببد يمثبب  الببذات المعنويبة أن   

الشرويون
 3ب

. 

فببي فصببلد السببادس مببا يلببي الشقببام      1945ولقببد اوتمببد قببانون الصببحافة الفرنسببي لسببنة     
الدووى العمومية ضد النائا أو الممثلين القانونيين للذات المعنوية الذين شنعقد لهم  بذه الصبفة   

نشا  قد فرضأ وليها الحراسبة أو وبين لهبا مبدير مؤقبأ،      وند اشخاذ االجراصات. وإذا كانأ الم
فببان شمثيبب  الببذات المعنويببة يكببون للوكيبب  القببانوني فببي شبباريي فببرل الحراسببة أو ونببد شعيببين       
االدار  الوقتيببة أو فبببي حالبببة قيبببام مبببان  يحبببو  ببببين الوكيببب  القبببانوني وببببين شمثيببب  الشبببخص       

وتيبار نائبا أو ممثب  وبا، يختباره رئبيس       المعنوي، فاند يجو  بناص ولى طلا النياببة العامبة ا  
المحكمة المدنية التي شق  في دائرشها المحكمبة المختصبة، وشكبون األف بلية فبي االوتيبار ألحبد        
ممببن كببانوا يشببغلون وظببائف االدار  أو الرقابببةال. ممببا يعنببي أن  ببذا القببانون قببد شبنببى الببرأي          

 الثاني.

.أ.) فرنسببية فانببد يتخببذ حببال    م 43ع      706الفرنسببي المببنق، للفصبب     1992أمببا قببانون  
وسبطا  يبدمج ببين البرأيين. إذ يبنص ولبى امكانيبة شمثيب  البذات المعنويبة مبن طبرف ممثلهبا مبب               

اوطائد امكانية لتعيين ممث  تور. فهذا الفص  يقر مبدأ واستثناصات 
 4ب

. 

 شمثي  الذات المعنوية من طرف ممثلها القانوني:ع المبدأ : 

م.أ.). الفرنسببية أنببد شمببارس الببدووى      473ع      706صبب   جبباص بببالفقر  األولببى مببن الف   
العموميببة ضببد الببذات المعنويببة فببي شببخص ممثلببد القببانوني بتبباريي التتببب  فهببذا األويببر يمثبب          

 الشخص المعنوي في جمي  أوما  التتب .

  شعيين ممث  للذات المعنوية :ع االستثناصات: 

 :م ا ) فرنسية 43-706وذل  في نالن حاالت حسا الفص  

الحالة األولى: وندما شق  شتبعات لنفس األفعا  أو ألفعا  مرشبطبة ضبد الممثب  القبانوني     

                                                                 
 .320: مرج  سابق، ،صالح ا  اهيم عل   1
، 1996. المصنف السنوي في الق ايا الجزائية لعام 1996ع  12ع  13ع شاريي  267  شمييز جزائي لبناني، رقم 2

 . 29. ،عشيج شن  الديا
 .16: مرج  سابق، ،القبيب    ن  3

Pradel (J), Nouveau code pénal, op.citب4 ., n°58. 
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والببذات المعنويببة فببان رئبببيس المحكمببة االبتدائيببة يعببين ممبببثال بأو وكببيال   ق ببائيا للشبببخص          
 المعنوي.

الحالة الثانية: وندما يوجد شبخص متمتب  بتفبويض لتمثيب  البذات المعنويبة وفقبا للقبانون         
ام األساسببي للشببركة، فببي  ببذه الحالببة فببان  ببذا الممثبب  يجببا أن يعلببم بهويتببد الجهببة           أو للنظبب

الق ائية المتعهد  بالق ية ون طريق رسالة م مونة الوبو  مب  االوبالم ببالبلوأ ويقب  ذلب       
 أي ا وند شغيير الممث  القانوني أنناص التتب .

فببان رئببيس المحكمببة   الحالببة الثالثببة: ونببدما ال يوجببد أي شببخص يمثبب  الببذات المعنويببة    
االبتدائية يعين بطلا من النيابة العامة أو قاضي التحقيبق أو الطبرف المبدني مقبدما بأو وكبيال       

 ق ائيا لتمثي  الذات المعنوية.

م.أ.). الفرنسببية يببنص ولببى أن الممثبب  البببذات      44عببب706ونشببير  نببا الببى أن الفصبب      
ال ألي شبببدابير جبريبببة ديبببر شلببب    المعنويببة الواقببب  شتبعهبببا ال يمكبببن أن يكبببون بصبببفتد شلبب  محببب     

المنطبقة ولى الشا د
 1ب

. 

الأند ونبدما يمثب  الع بو     26فاند كان ينص في الماد   1944لسنة  11ع    28أما قانون 
الشخصبي البذات المعنويبة أمبام سبلطات التحقيبق أو المحاكمبة فانبد ال يكبون مصبحوبا بحراسبة            

إذا كبان مسبندا اليبد  بو البى جانبا        وابة إذا كان ح بوره كمجبرد ممثب  للبذات المعنويبة أمبا      

ذل  نمة اشهام معين فال شثريا إذا اشخذت اجراصات حراسة أو أمن بالنسبة إليد 
 2ب

. 

أمبببا القبببوانين العربيبببة فلبببم شحبببدد مبببن لبببد ببببفة شمثيببب  البببذات المعنويبببة فبببي البببدووى        

العموميببة 
 3ب

نويببة فبببي  إال أن مسببؤولية الببذات  المعنويببة الجزائيببة شعنببي أن شحببا  الببذات المع        

شخص ممثلها القانوني دونما حاجة لذكر اسبمد اال للقيبام بباالجراصات وأن يق بي بادانتهبا  بي       
شخصيا بحي  ال يظهر الممث  القبانوني اال بصبفتد ممبثال للبذات المعنويبة فهبو لبيس المبتهم وال         
 يكتا اسمد ولى ظهر الملف وال ينادى وليد كمتهم وانما يكتا اسبم البذات فبي شبخص ممثلهبا     
القانوني وينادى وليها  بي دون ذكبر اسبم ممثلهبا إال إذا كبان  بو ببدوره متهمبا بصبفة شخصبية           

 4ب
. 

وفي القرارين اللذين أشبارت فيهمبا محكمبة التعقيبا التونسبية البى امكانيبة احالبة البذات          
المعنوية أمام المحاكم الزجرية اوتبرت أن ذل  يكون في شخص وكيلهبا حيب  قالبأ فبي قبرار      

، مببن الحكببم المطعببون فيببد واألوراق التببي انبنببى وليهببا أن مح ببر المخالفببات       اليت بب 1971
موضببو  ق ببية الحببا  حببرر ضببد شببركة ادار  الكهرببباص والصببور وأن االدار  القائمببة طلبببأ      
محاكمتها في شخص وكيلها ... وحي  يترشا ولى ذل  أن محكمبة الموضبو  لمبا ق بأ ولبى      

شبببركة المتحملبببة بواجبببا االوالمبببات المفروضبببة وليهبببا    الطبباون دون أن شبببربط العقوببببات بال  
مببن األمببر المشببار اليببد قببد أوطببات فببي شطبيببق القببانون واسببتهدف بببذل  حكمهببا          10بالفصبب  
 للنقضال.

وفبي ذات السببياق اوتببرت محكمببة التعقيبا أنببد: الحيب  ال وببالف فبي أن شعهببد محكمببة         
 411لمؤسسبة ولبى الفصب     الموضو  كان بناصا ولى االحالة الصبادر  وبن قاضبي التحقيبق وا    

مبن المجلببة التجاريببة. وحيبب  اقت بى الببنص المببذكور شسببليط وقوببة ماليببة ولببى كبب  مصببرف         

                                                                 
 .59  المرج  نفسد ، رقم 1

Mognolب2 , op.cit ., P.66 
  . 89  إذا ما استثنينا ما جاص في قانون اإلجراصات الجزائية البحريني السابق ذكره بالماد 3
 .64، ،1993، مارس 3: دور الق اص الجزائي في حماية المحيط، م.ق.ت. وددمب وا  ا م  ى  4
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يببرفض أداص شببي  وببو  سبباحبد ولببى اوتمبباد فتحببد لببد ذلبب  المصببرف ولببم يرجبب  فيببد بصببفة           
قانونية. وحي  نبأ بالرجو  إلى القرار المطعون فيد والى الحكبم االبتبدائي سبنده أن المحكمبة     

فببي الجريمببة المعروضببة وليهببا ولببى اوتبببار أن االشهببام موجببد فيهببا لببذات طبيعيببة  ببي           بتببأ
المبدوو محمبد. وحيبب  أنبد وان ش بمن قببرار وبتم البحبب  شحديبدا لشبخص معببين بصبفتد ممببثال           
قانونيا للذات المنوية المنسوبة لها الجريمة فبان اإلحالبة شعلقبأ باألسباس بالبذات المعنويبة وفبق        

لبببة ...وإذا شعلقببأ اإلحالبببة بالبببذات المعنويبببة فانببد يجبببا ولبببى محكمبببة      مببا يقت بببيد نبببص اإلحا  

الموضو  أن شبأ في مسؤولية شل  الذات المعنوية وفق ما يقت د نص اإلحالةال
 1ب

  . 

محكمة التعقيبا إذا  شبرى أن التتبب  يبتم بواسبطة المسبير ولبى أن شنطببق العقوببات ولبى           
لمسير وطا مبا يعاقبا وليبد. و بو مبا أقرشبد كبذل         الذات المعنوية،  ذا طبعا، إال إذا نسا الى ا

فببي قببرار  نببري سببماجد الحيبب  يت بب، مببن القببرار المطعببون فيببد أن السببيد حبباكم التحقيببق ...        
 أحا  ... الطاونات الشركات في شخص رئيسها ومدير ا  نري سماجد...ال.

  ما مدى ت ني  تغيي  منث  ال ا  النعو ية أنواء  ي  الدع ى العن ميةلكن 
ابأ محكمة التعقيا التونسية ولى ذل  بان الاإلحالة شبملأ البذات المعنويبة المرشكببة     أج

للمخالفبة ولبم ششبم  ممثب  المحطببة باوتبباره مخالفبا ، لبذل  فبان شغييببر الوكيب  ال شبانير لبد ولببى             
وجبد الفصب  فبي الق بية طالمبا أن الحكبم يصبدر مباشبر  ولبى المؤسسبة المخالفبة فبي شببخص             

…الما كان الشخص الذي يمثلهاممثلها القانوني مه
 2ب

. 
الحيبب  أنبد و إن ش ببمن قبرار وببتم البحبب      البى أنببد:   محكمببة التعقيبا التونسببية  و ذ ببأ  

شحديدا لشخص معين بصبفتد ممبثال قانونيبا للبذات المعنويبة المنسبوبة لهبا الجريمبة فبان االحالبة           
محكمبة أن شبببأ  شعلقبأ باألسباس بالبذات المعنويبة وفبق مبا يقت ببيد نبص االحالبة و كبان ولبى ال          

في مسؤولية شل  الذات المعنوية دون شقيد باالشخا، لما يفترل في ببفتهم كممثلبين لهبا مبن     
إمكانية الزوا  أو ما قد يشوب شل  الصفة من وطاال
 3ب

. 

وشجبببدر اإلشبببار  كبببذل  إلبببى ديببباب قواوبببد إجرائيبببة ال يقتصبببر ولبببى مرحلتبببي التتبببب        
ائج الحكم الجزائي، م  العلم أن المشرم  الفرنسبي  بالمالحقة  والمحاكمة، ب  شمتد كذل  إلى نت

 أقر أحكاما وابة بتنفيذ الحكم الصادر ولى الذات المعنوية. 1992في شنقي، 

د اإلوبالم بب  و بي  مسبا ،  نالنبة  إن الحكم الجزائي الصادر بحق الشخص المعنبوي يثيبر   
 .دتائجنو كيفية بدوره وند ح  الذات المعنوية أنناص المحاكمة و

 . اإلعال  الق م:1

اوتنبى المشبر  الفرنسبي بهبذه المسبالة وقبام بتعبدي  األحكبام         والفبا للتشبريعات العربيبة    

                                                                 
 . م. ق. ت. 2003ديسمبر  23مؤر  في  45003/  44848يبي جزائي ودد قرار شعق  1
. كمبا أن محكمبة   65. ،1997ع النشبرية جزائبي لعبام      1997ع   12ع  15مبؤر  فبي    83024  شعقيا جزائي 2

النقض المصرية شعتبر أن الالشركة ذات شخصية مستقلة ون شخصية مدير ا باوتبار ا األبلية في الدووى 
ها في الخصومة دون ممثلها فال شتانر بما يطرأ ولى شخصية الممث  من شغييرال. نقض مدني، المقصود  بذاش

 .1062. ،165ع قاود   2، العدد20. مجمووة أحكام النقض ع مدني ع السنة1970ع  6ع  25جلسة 
نشببرية محكمببة التعقيببا ق. ). لسببنة    23/12/2003مببؤر  فببي   45003  قببرار شعقيبببي جزائببي وببدد    3

2003 ،.270. 
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-706المتعلقة بهذا الميدان وجعلها شتالصم مب  وضبعية الشبخص المعنبوي وذلب  طبقبا  للفصب         
ب  من الكتباب  الذي يحي  لألحكام الوارد  في العنوان الرا 1992من قانون المطابقة لسنة  46

جديبد مبن المجلبة نفسبها فبان التكليبف بالح بور         555الثاني من م.ا.) فرنسبية فحسبا الفصب     
واإلوبالم يعتببر قببد بلبغ شخصبيا  للشببخص المعنبوي محب  التتببب  وذلب  ونبدما يببتم شسبليم السببند            
للمث  القانوني أو لوكي  مفول من طرف الممث  القانوني أو ألي شبخص توبر مؤ ب  لتسبلمد     

د  ولى ذل  الزم المشر  الفرنسي العد  المنفذ إوالم الشخص المعنبوي المعنبي بواسبطة    و يا

رسالة وادية ون الشخص الذي شسلم نسخة مند
 1ب

. 

جديبد م.ا.) فرنسبية فبان اإلوببالم يجبا أن يبلبغ إلبى مقبر الشببخص          557حسبا الفصب    
أببببحأ أحكامببد  م.ا.) فرنسببية الببذي   562المعنببوي المعنببوي، كببذل  األمببر بالنسبببة للفصبب     

ششم  الشخص المعنوي الذي لد مقر بالخار)
 2ب

. 

أما بالنسبة لممثلي العملة فبان إوالمهبم يهبم مسبالة الحكبم ولبى الشبخص المعنبوي وقبد          
 49– 131ببببلا الفصببب    1992وردت  ببذه القاوبببد  فبببي المجلببة الجزائيبببة الفرنسبببية لسببنة      

بتباريي الجلسبة المعينببة     représentants  du personnelوشقت بي أن يقب  إوبالم ممثلببي العملبة     
لمحاكمة الشخص المعنوي المعني، ويبدو أن المشر  الفرنسي ف   قب  البأ فبي العقوببة أن   
شتمكن المحكمة التي ستصدر الحكم من سما  ممثلي العملة كي شكون ولبى ولبم دقيبق بالنتبائج     

 التي من الممكن أن شنتج ون قرار ا.

سبواص أكببان الشبخص طبيعيببا أم    إنببد ومومبا   فبيمكن القببو    بالنسببة للتشبريعات العربيببة  و

كان شخصا معنويا فان الصور  الغالبة من بور اإلوالم لشخصد  ي شل  الواقعة بمقره
 3ب

  . 

 . ح  الشرص النعو   أنواء النقاكنة : 2

يقت بي مببدأ شخصببية العقوببة وببدم مواببلة شتبب  شببخص فبارق الحيببا ، فمبوت المببتهم          
ووى العموميببة مهمبا كببان وقبأ الوفببا ، وفبي أي طببور مبن أطببوار المحاكمببة        يسبقط القيببام بالبد  

وذل  ما لبم يصبدر حكبم أحبر  ولبى قبو  اشصبا  الق باص        
 4ب

، وحتبى فبي  بذه الحالبة فبان مبوت       
المبتهم قبب  شنفيبذ الحكبم يسبقط جميب  العقوببات وبدا الحجبز والمصبادر  ودلبق المحبالت. فهبب              

يعباد  وفبا     ةالمعنوي ذاتعنوي   وابة وأن ح  اليمكن شطبيق  ذه األحكام ولى الشخص الم
أو المحكبوم   ةالمتهمب  ةالمعنويب  ذاتالشخص الطبيعي، وطالما أن العقوبة شخصية فان  وا  الب 

يقت ي اوتماد نفس الح  المقبرر بالنسببة للشبخص الطبيعبي. ولبى أن اوتمباد  بذا الحب           اوليه
عنبوي إلببى حلبد أننباص المحاكمببة،     يمكبن أن يبؤدي إلببى لجبوص األشبخا، المكببونين للشبخص الم      

لببذل  يبببدو مببن األنسببا أن يببنظم المشببر   ببذه المسببالة وي بب  قاوببد  شق ببي بتعليببق أومببا           
 التصفية والح  إلى حين انتهاص المحاكمة وشنفيذ الحكم.

 :  الصا ر  اال انة نتاةا الق م -3

دووى العموميبة  فبي الب   ةالمعنويب  ذاتيمكن القو  أن دياب القواود اإلجرائيبة بالنسببة للب   
يعبين   ، حيب  ال يوجبد نبص   الصبادر باالدانبة   يشم  نتائج الحكم الجزائبي  التشريعات العربيةفي 

                                                                 
1) Desportes (F) et Le Gunehec (F),  op.cit ., n°98-101. 

 . 105  نفس المرج  رقم 2
 .87، مرج  سابق، ، يا   السعيد   انظر: 3
، التعليق ولى أحكام مجلة اإلجراصات الجزائية، الجزص األو ، المطبعة الرسمية، شونس رضا خناخم  انظر: 4

 .50، بفحة 2001
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فبي السبج  العبدلي،     ه، واببة فيمبا يتعلبق بمسبالة قيبد     ةالمعنويب  ذاتبحق الد النتائج المترشبة ون
ادر  شبدون وليبد والببات األحكبام الجزائيبة الصب       ةالمعنويب  ذواتسج  ودلي وبا، بالب   لغياب
، و بذا الحب    هبا ، إذ يصار واد   إلى شدوين  ذه األحكام في السبج  العبدلي الخبا، بممثل   ابحقه

يتنافى ومبدأ شخصية العقوبة وم  حسن سير العدالة
 1ب

. 

م.ا.) البذي أقبر    1-768لذل  قام المشر  الفرنسي بتنظبيم  بذه المسبالة ببلا الفصب       

بحفية السوابق والسج  العبدلي للشبركات  
 2ب

مبا يمكبن شسبميتد ببالملف الق بائي والبذي شبم        أو  
  وشحتببوي  ببذه  B.1شنظيمبد ولببى دببرار السبج  العببدلي للشببخص الطبيعبي فانشببا بطاقببة رقبم ب       

البطاقة ولى مجمو  األحكام الصادر  ضبد الشبخص المعنبوي بمبا فبي ذلب  األحكبام الصبادر          
بطاقبة ال شصببدر إال وببن   وبن المحبباكم األجنبيبة والتببي يقب  إوببالم السبلط الفرنسببية بهبا، و ببذه ال       

السلط الق ائية دير أند يمكن لممث  الشخص المعنوي المعني باألمر اإلطال  وليها
 3ب

. 

يطببرح سببؤا   نببا وببن مببدى إمكانيببة اوتمبباد السببج        ات العربيببة  أمببا بالنسبببة للتشببريع  
  ةالمعنوي ذاتلح  المشكلة المتعلقة بتسجي  السوابق العدلية لل التجاري

ينوةة  النقةةاكم مةةا اللاةة ء إلةةى السةةا  التاةةار  لتسةةاي  األح ةةال            نبةةدةيًا ال شةة ء  

 انت ةةار أن يقة  النشة ق هة ا صة احًة أو أن يةةو م       ةالنعو ية   وا الاناةيةة الصةا را  قةع الة    

 اًا عدليًا خاصًا  لا وذلك لتشا   تساي  ه   األح ال     ةا  السة ا ع العدليةة للنسةي        

دأ الشة عية ومةا تطبيةع ب اعةد العة       وهة  مةا  ةين ا النقةاكم مةا احتة ال مبة       
(4)

  ا ضةد الة   

ة.النعو ي
(5)

 

المعنويبة فبي    ذواتوبناص ولى ما سبق يمكن القو  بان شسجي  األحكام الصبادر  ضبد الب   
وذلب  بانتظبار أن يتبدو  المشبر  ويبنظم       ،السج  التجاري  و الح  الممكن حاليبا لسبد الفبراأ   

جبباري بببراحة أو بتنظببيم سببج  وببدلي وببا،        ببذه المسببالة إمببا ببباقراره اوتمبباد السببج  الت      
هبا  ، إلى جانا شنظيم العديبد مبن المسبائ  اإلجرائيبة األوبرى التبي شتعلبق بتتبع       ةالمعنوي ذواتبال

 ذواتجزائيا  ألن ودم ح   بذه اإلشبكاليات يجعب  مبن النصبو، التبي شقبر مسبؤولية جزائيبة للب          
 المعنوية فاقد  لجدوا ا.

ضةةب  إجةة اءا  التتبةة  والنقاكنةةة وتوشيةةة        نةةا  اةةةدا وضةة  جةة اةم وعق  ةةا   ون     

 ذا من جهة، ومن جهة أورى فبان ديباب  بذه األحكبام سبيزيد فبي شبردد الق با  إ اص          األح ال؟
ومببيلهم إلببى البحبب  وببن شببخص طبيعببي لتحميلببد     ةالمعنويبب ذاتمسبالة المسببؤولية الجزائيببة للبب  

ةمعنويب ال ذاتالمسؤولية الجزائية بدال  من الخول في إجراصات محاكمبة الب  
 6ب

التبي ال يحكمهبا    

                                                                 
 .316، الموسووة الجزائية، مرج  سابق، ،    يد النعب  انظر: 1

2) Mercadal (B), op. cit ., p 559. 
3) Baccon-Gibod (D), op.cit ., p 36. 

 5المعنوية وششدد في  جره بحي  جع  قيمة الخطية شرف  إلى  ذوات  نظم المشر  الفرنسي العود بالنسبة لل4
 ا مسالة وقف شنفيبذ العقوببة المحكبوم بهبا ولبى      أضعاف شل  المنطبقة ولى الشخص الطبيعي. كما نظم أي

المعنوية أن شكبون مصبحوبة يوقبف     ذواتالمعنوية، مما يعني أند يمكن للعقوبة المحكوم بها ولى ال ذواتال
سنوات 5فرن  في الع 400.000شرر أن ال يكون حكم وليها بخطية شفوق  34– 32 – 30 – 132التنفيذ بالفص  

فرن  وبال  السبنين السبابقة     100.000بقيمة  5م وليها من أج  مخالفات الدرجة لعالتي سبقأ األفعا  أو حك
 سنوات بالنسبة للجن، يلغى وقف التنفيذ. 5والحكم باإلدانة ولى األشخا، المعنوية في أج  

Baccon–Gibod (D), op. cit ., p 36. 
 .119: مرج  سابق. ،نمطي  كوعا  أنظر حو  شفابي   ذا المقترح بالنسبة للقانون التونسي: 5
 ي  ةالمعنوي ذات  ولع  من أشهر الق ايا التي يطتنقد فيها الق اص التونسي لعدم شحميلد المسؤولية الجزائية لل6

ديسمبر  29، مؤر  في 8435ق ية البترو  األ رق وق ية وليج القرد  بانظر القرار التعقيبي الجزائي ودد 
، فببي عاةشةة الع و ة   ديبر منشبور، مببذكور فبي ملحبق مبذكر        ، المتعلبق بق بية البتبرو  األ رق،   1982

المسؤولية الجنائية ون فع  الغير، مذكر  شهادات دراسات معمقة في قانون األوما ، كلية العلوم القانونيبة  
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 وال ينظمها قانون.

موقبف التشبريعات العربيبة مببن    فحسببما  بو واضب، ممببا وقب  التعبرل اليبد أوبباله وأن        
 المسؤولية الجزائية للذات المعنوية يمكن شصنيفد إلى نالنة مواقف:

 .أقر مسؤولية الذات المعنوية بموجا نص وام :األوة

ب  بمسؤولية البذات المعنويبة فبي القبانون الجزائبي      و : لم ي   نصا واما لكندثان وال
 االقتصادي الى حد شكريس مبدأ وام.  

 .مي  إلى األوذ بها بصفة بريحة وواضحة: فلديد  ثالدالأما 

إال أن أيبا  مببنهم لبم ي بب  البى اليببوم قانونبا  يجمبب  وي ببط جميبب  أوجبد شلبب  المسببؤولية           
ون اللجبوص البى اسبناد المسبؤولية الجزائيبة البى       بوابة الجانا اإلجرائي  ب  إنهم أحيانا يف بل 

المسيرين ولى أن يقروا مسؤولية الذات المعنوية نفسها حي  ششك  المسؤولية وبن فعب  البذات    
 المعنوية أحد أوجد أو بور إسناد المسؤولية الى الغير في القانون الجزائي االقتصادي.

 

                                                                                                                                                                     
 . I ،1994-1995والسياسية واالجتماوية، شونس 

، النشرية 1983جانفي  7، مؤر  في 4233وانظر القرار التعقيبي الجزائي الصادر ون الدوائر المجتمعة، ودد 
 ، المتعلق بق ية وليج القرد  . 284، ، 1984، لسنة 1القسم الجزائي، ودد

، المسبؤولية الجزائيبة لمسبيري الشببركات     ا ة   ةا حلينةة   انظبر فبي التعليبق ولبى القبرارين المبذكورين:       
مغاربي القانون الجنائي والشركات التجارية ون أفعا  مرؤوسيهم من وال  فقد الق اص التونسي، الملتقى ال

 ، كلية الحقوق في شونس، وانظر كذل  :1985التجاريةال، سنة 
Feki Nejib, La responsabilité pénale des personnes morales, mémoire, Faculté de droit et des sciences politique et 
économique, 1984, p.4 
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 الفصل الثاني

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

رك التشريعات المدنية مجاال لمساصلة شبخص وبن أفعبا  مرشكببة ماديبا مبن الغيبر       شت
 1ب

 .
ولكن القانون المدني  وإن كان يقر مبدأ وامبا  لوجبود مسبؤولية مدنيبة وبن فعب  الغيبر لكبن  بذا          

المبدأ ال يتجاو  حدود األشخا، الذين نص وليهم القانون 
 2ب

، و و مبا أكدشبد محكمبة التعقيبا     

التونسية
 3ب

ومحكمة النقض السورية ،
 4ب

. 

فالمسبؤولية وبن فعب  الغيبر وجبدت منفبذا شنفبذ منبد إلبى القبانون المبدني ليقب  التنصبيص              
القةةان ن الاناةةة  حيةةةد تسةة   باعةةدا شرصةةةية      وليهببا داوبب  النصبببو، القانونيببة، أمببا فبببي      

و ببو مبببدأ أقرشببد وكرسببتد جبب     النسةدولية الاناةيةةة  ةةا يسةة ة أحةةد اال عةةا خطمةةا الشرصةة     

يعات الحديثببةالتشببر
 5ب

بعببد أن كبباف، الفكببر الجزائببي طببويال حتببى وببب  إليببد       
 6ب

 االنسةةان ال  . 
مبن األومبا  التبي نبص      يس ة   صشا  اعا أو ش ي ا اال عنا ي  ن لوشةاطا  خة   ة  وب عةا    

القانون ولى شجريمها سواص أكان ذل  بالقيام بفع  أم باالمتنا  الذي يجرمد القانون
 7ب

  . 

                                                                 
يقببران مسبؤولية ااببباص وببن أفعببا  أبنببائهم القصببر     اللببذان   شونسببية مكببرر م.أ. 93و 93 أنظبر الفصببلين   1

والمسؤولية ون أفعا  وليلي العق  ومسؤولية أرباب الصنائ  ون أفعا  متدربيهم وإلى جانا  ذين الفصلين 
الفص   1999في التشري  التونسي شوجد كذل  ودد من النصو، الخابة األورى، مث  مجلة الطرقات لسنة 

مبن   8م.ت بحرية والفصب    131والفص   1966م.ش لسنة  239والفص   1988م.أ لسنة  132  والفص 117
القانون األساسي العام ألووان الدولة والجماوات العمومية المحلية. وجميعها شتعلق بالمسؤولية التقصيرية أما 

سوري فنجد كبذل  المبادشين   ال قانون المدنيم أ  . أما في ال 845و  245في المسؤولية العقدية فنجد الفصلين 
 بمسؤولية المتبو  ون فع  شابعد .  175بالمسؤولية ون أفعا  القصر والمعاقين الذ نيا  وجسديا ال  الماد   174

 238البحريني و المادشين  قانون المدنيالمن  170الماد   ومن قانون المعامالت المدنية االماراشي  313و الماد  
المطابقة للتشري  السوري  174و 173في التشري  المصري نجد المادشين لكويتي وا قانون المدنيالمن  240و 

موافقبة للتشبري  السبوري. والمالحبظ أن التشبري  السبوري        127، و126، و125وفي التشري  اللبناني المبواد  
أ العام بالنسبة ونظيره المصري لم يقرا مبدأ واما  للمسؤولية العقدية ون فع  الغير لكن يمكن استنتا)  ذا المبد

، وذل  بقراص  وكسية للنص كما شوجد ودد من النصو، الخابة التي 2-217للتشري  المصري من الماد  
 - 1، الوسيط في شبرح القبانون المبدني، )   عبد ال  او السول ر أقرت  ذه الصور  من المسؤولية بانظر 

مجلة مدنية  1384في فرنسا فنجد الفص    . أما1998 – 3منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة  – 2مجلد
 الذي يكرس المسؤولية التقصيرية ون فع  الغير.

 - RIYES LANGE (M) : contribution à l'étude de la responsabilité des maitres etcommettans. J.C.P. 1970. I ب2
2309. 
- Le Tourneau (philippe) : la responsabilité civile 3ème édit ion 1982. 

 .52، ،.1961لسنة  7م.ق.ت ودد 1961ع  1ع 23مؤر  في  235  قرار شعقيبي جزائي ودد3
. وقد جاص في 2828القاود   707. ،2، الدركزلي، )1967-12-5شاريي  1064. ق. 946  نقض سوري. جنا. 4

شبزر وا ر  و ر   أن ال ذا القرار: الإن القاود  العامة شق ي بان ال يسا  المرص إال وبن أومالبد الشخصبية و   
مدني قد جاصت ولى والف  ذا األب ، وقالأ بمبدأ المسؤولية المدنية ون أوما   174أورى، ولكن الماد  

الغير.. وكانأ  ذه المسؤولية المدنية ون أفعا  الغير ليسأ اجتهادية، وإنما  ي مببدأ قبانوني ينحصبر فبي     
س الذي اوتبره مبعثا  لها ألند جاص في األب  ولى والف األحوا  التي نص وليها القانون ويرشكز ولى األسا

 القياس ويجا أن يفسر شفسيرا  ضيقا  وأن ال يسم، بالتوس  فيدال.
مبن الدسبتور    66التونسبي والمباد     13  وانظر التكريس الدستوري لهذا المبدأ بشخصبية العقوببة  الفصب     5

 142قطبري و   40وماني و  21و كويأ.  33لماد  بحرين، وا –أ  – 20اماراشي والماد   28مصري. والماد  
الدستور ك  من وال يحتوي  من النظام االساسي للحكم في المملكة العربية السعودية  38ماد  بجزائري و ال

 ولى شكريس لهذه القاود . ينالحالي و المغربي السوري
سسبة الجامعيبة ع بيبروت ع الطبعبة        : المسؤولية الجنائية بأساسها وشطور با  ع المؤ مقند كناة الديا أمال  6

 . 206ع  205، 1991الثانية ع 
:الال يؤوبذ إنسبان   وقوببات امباراشي  2مباد   و  و ما نصأ وليبد ببراحة بعبض قبوانين العقوببات مثب : ال        7

ال يعاقا الفاو  ون جريمة ما لم شكن نتيجة لسلوكد...ال. الماد   بحريني:الوقوبات  2و الماد    بجريمة ديرهال.
  ت قطري:الال يسا  الشخص ون جريمة لم شكن نتيجة لنشاطد اإلجرامي،...ال.وقوبا27
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أن ال شتعبدى المسبؤولية مرشكبا الجريمببة إلبى سبواه ممبن لبم يسببهم         إذ  يقت بي المنطبق   

فيها بوبفد فاوال أو شريكا
 1ب

  . 

وقوبببببات 2مببباد   و  بببو مبببا نصبببأ وليببببد ببببراحة بعبببض قبببوانين العقوبببببات مثببب : ال        
ال يعاقبا الفاوب  وبن     بحرينبي:ال وقوببات   2و المباد     :الال يؤوذ إنسبان بجريمبة ديبرهال.   اماراشي

وقوببات قطبري:الال يسبا  الشبخص وبن جريمبة       27لسبلوكد...ال. المباد     جريمة ما لم شكن نتيجبة 
كمببا أن شعريبف الفاوبب  فببي بقيبة قببوانين العقوبببات مثبب        لبم شكببن نتيجببة لنشباطد اإلجرامببي،...ال.   

  و ومبان  210المباد     ولبنانب211 الماد   و سبوريةب 75الماد    و األردنب39الماد  مصرب
  .  يسم، بتاكيد نفس القاود93الماد  ب

م ) :ال اليعاقبا   37أما في القانون التونسي فيمكن استخال، شلب  القاوبد  مبن الفصب      
 أحد إال بفع  أرشكا قصدا...ال.

قبة والمرجبو  مبن ايقبا  وقباب ولبى مخبالف مبا أيبا كبان سبتؤو  إلبى وبدم             شفالفائد  المر
ئبي الحبدي  لبم    ولن شخدم في شيص دايات القانون الجزائي وأ دافد فنحن نعلم أن القانون الجزا

يعبد ذلب  القبانون البذي يسبعى إلبى القصبا، مببن المجبرم والتنكيب  ببد بب   بو قبانون وإن كببان               
يسعى إلى البرد  لكنبد فبي المقابب  يعتنبي بشخصبية المجبرم ويحباو  اببالحد وشا يلبد حتبى ال            
يشك  باستمرار وطرا ولى المجتمب  ألن الهبدف  بو مقاومبة االنحبراف ال التنكيب  ببالمجرمين        

كان األمبر سبائدا فبي الماضبي، فحتبى البدواف  الفلسبفية شبرفض التخلبي وبن مببدأ شخصبية              كما

المسؤولية والعقاب
 2ب

. 

إال أن قاود  شخصية المسؤولية والعقاب لم شحب  دون ظهبور وبدد مبن النصبو، التبي       
أقببرت بببورا مببن المسببؤولية الجزائيببة وببن فعبب  الغيببر سببواص فببي التشببريعات العربيببة أو فببي       

لفرنسيالتشري  ا
 3ب

. 

فالمسؤولية الجزائية وبن فعب  الغيبر شمثب  الصبور  التبي يقب  فيهبا مسباصلة شبخص وبن            
فعب  قبام ببد شببخص توبر وذلب  لوجببود والقبة معينبة بينهمببا شفتبرل أن يكبون الشببخص األو             

مسؤوال  وما يصدر ون الثاني
 4ب

  . 

و  العربيبة فانبد   و و اشجاه شبناه الق اص الفرنسبي بكثبر ، أمبا االجتهباد الق بائي فبي البد       
يمي  دالبا للرفض، وحتى القرار الصادر ون الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيبا التونسبية فبي    

 ببذا االشجبباه 
 5ب

كببان بالنسبببة إلببى البببعض محبب  شبب  فببي شبنيببد للمسببؤولية الجزائيببة وببن فعبب           

،الغيبببر
 6ب

ا األسبببباب، فمحكمبببة التعقيببب  ألنبببد فبببي الحقيقبببة لبببم يقبببم سبببوى بتبنبببي نظريبببة شكبببافؤ     

أن امتبببداد المسبببؤولية الجزائيبببة ... ال يعنبببي الخبببرو) بالمسبببؤولية المبببذكور  وبببن       :الاوتببببرت
 تعةةد  النسةدوليا جناةيةا ... يعوةة  مداخة ا كة  مةةولم عنةا ارت بةا مةةا         بببغتها الشخصبية ...   

خط   اهم  ط يع مباش  أو غي  مباشة  نتياةة لشعة  بةال  ةا أو تة ا  عة  كةان ياةب أن يقة ل           

                                                                 
 .442، ، 1980: قانون العقوبات ع القسم العام، ع ض مقند ع ض  1

Reinhard (Y), le responsabilité pénal du fait ب2  d'autrai, J.C pénal 1981, 4ème app. art  312-320 P.2. 
سؤولية الجنائية ون فع  الغير. رسالة دكتوراه، جامعة القا ر ، دار الفكر : الممقن   عثنان اللنش    3

 .1969ع  1العربي، طبعة 
4 Stefani (G), Levasseur(G), et BO ب ULO C(B),  O.P.Cit. P 275. 

 .1983جانفي  7ع  4233  قرار ودد 5
مرؤوسبيهم مبن وبال  فقبد     : المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية ون أفعا   ا    ا حلينة  6

 .82، ،.1985 4/5ع  3ع  2الق اص التونسي ع الملتقى المغاربي ، القانون الجنائي والشركات التجارية ع أيام 
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...ال  ا
 1ب

 

التببدقيق فبي جبب  النصببو، التشبريعية واالجتهببادات الق ببائية فبي الببدو  العربيببة       لكبن  
التبي أقببرت المسببؤولية الجزائيببة وبن فعبب  الغيببر سببيتبين مببن واللبد وأنهببا شنتمببي إلببى القببانون         

إلبى  الجزائيبة  االقتصادي،  ولهذا فاند البد من البح  في الحاالت التي أقرت إسبناد المسبؤولية   
القتصبادي بالمبحب  األو  ، الموجببود  ردبم شبد  االنتقببادات التبي وجهببأ       الغيبر فبي القببانون ا  

إلى  ذه المسؤولية والتبي دفعبأ بالفقبد إلبى البحب  وبن أسباس لتبرير با بمبا يجنبهبا الت بارب            
مب  مبببدأ شخصببية المسببؤولية والعقباب لببذل  يعتبببر  ببذا البحب  مببن أبببعا وجببوه المسببؤولية         

لجببد  الحابب  حببو  األسببس الواجبا اوتماد ببا سببواص     الجزائيبة بببالنظر إلببى دقتبد وششببعبد، ول   

إلقبرار  ببذه المسبؤولية أو لنفيهببا   
 2ب

بالمبحبب  الثباني  لهببذا كبان البببد مببن شحديبد شببرور إسببناد        
المسؤولية الجزائية إلى الغير وموان   بذا اإلسبناد فباوتببار  بذه المسبؤولية اسبتثنائية فانبد الببد         

 ال   حتى ال يق  التعسف فيها.من نظام قانوني واض، ي بطها بالمبح  الث

 املبحث األول

 إىل الغري يف القانون االقتصادياجلزائية إسناد املسؤولية 

ولى الردم من أن المشبرموين لبم ي بعوا نصبا  وامبا  يقبر المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب            

الغيبر بوال نخبا  أنببد مبن الممكببن منطقبا وضبب  مثب  ذلبب  البنص         
 3ب

فببانهم قبلبوا فببي وبدد مببن     

صو، الخابة بالميدان االقتصبادي مثب   بذه المسبؤولية التبي القبأ شطبيقبا  كبيبرا  إلبى حبد           الن

أن قببا  بعببض الفقهبباص  
 4ب

ونهببا أنهببا دببدت ششببك  قاوببد  وامببة أو قاوببد  أبببلية فببي القببانون           
المببذكور، فبمببا أن القبببانون الجزائببي االقتصبببادي مببرشبط بببالوجود االجتمببباوي، فانببد الببببد أن         

نائية والمسببؤولية الجزائيبببة وبببن فعبب  الغيبببر ببببور  مببن شلببب  األحكبببام       يت ببمن أحكامبببا اسبببتث  

االستثنائية التي شهدف إلى حماية مصلحة المجتم 
 5ب

. 

لكببن يبقببى القببو  بببان المسببؤولية الجزائيببة وببن فعبب  الغيببر أببببحأ بمثابببة المبببدأ فببي        
مبن إسبناد    القانون الجزائي االقتصادي قو  مبالغ فيد، بحي، أن المشبرم  قبد أقبر وبد  حباالت     

المسبؤولية إلبى الغيبر فببي القبانون الجزائبي االقتصبادي بفقببر  أولبى  إال أن الق باص بقبي ميبباال           
 إلى ودم التوس  في  ذه المسؤولية في التطبيق بفقر  نانية .

 الفقر  األولى: اإلسناد التشريعي   

إن إسبببناد المسبببؤولية الجزائيبببة إلبببى الغيبببر وإن كبببان ذا أبببب  ق بببائي فبببي القبببانون          

الفرنسببي
 6ب

إال أنببد يبقببى ذا مصببدر قببانوني فببي األسبباس بالنسبببة للقببوانين العربيببة حيبب  كببان          

                                                                 
. 1وبدد  1984ع النشبرية ع القسبم الجزائبي لسبنة        7/1/1983المبؤر  فبي    4233  قرار الدوائر المجتمعة ودد 1

.،285. 
 .322ج  سابق. ،: الموسووة الجزائية، مرالنعب   2
 .83: المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات، مرج  سابق، ،. ا    ا حلينة  العبار  لألستاذ 3

 .Levaseur (G) : Droit pénal Economique, le caire 1961. P.209 ب4
 .238: مرج  سابق، ،اللنش  نقال ون 

 .234ع  232: مرج  سابق، ،اللنش    5
 .Cass Crim 27/09/1839, S1839 - 871محكمة التعقيا الفرنسية   ويرج  ذل  إلى قرار 6
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القانون سباقا ولى فقد الق باص فبي قببو  مثب   بذه الصبور  مبن المسبؤولية أمبا بصبفة مباشبر ،            
 أو بصفة دير مباشر .

 ببو الحبباالت التببي يعببين فيهببا القببانون أو التراشيببا     ان المقصببود  نببا ببباإلقرار المباشببر   
شخصببا كفاوبب  للجريمببة وببالف مببن ارشكببا األفعببا  الماديببة. ويكببون ذلبب  بالنسبببة للجببرائم             

 المرشكبة من طرف الذوات المعنوية، أو للجرائم المرشكبة من طرف الذوات الطبيعية.
 عا  ع  ال وا  النعو ية:الغي  ـ مسدولية  1

متنبب  فببي كثيببر مببن الحبباالت وببن إسببناد المسببؤولية الجزائيببة للبببذات          ال ا  المشببرم  ي 

المعنوية ردم أن ذل  ممكن
 1ب

ب  إند يعمد في ودد من نصبو، القبانون الجزائبي إلبى إسبناد       ،
عوةةدما شلب  المسببؤولية إلببى مسببيري الببذات المعنويببة حيبب  نجببد دالبببا فصببال يببنص ولببى أنببد ال       

النوصةة ا عليلةةا  ةةا قا  صةةشة شرصةةةية      ي ةة ن النرةةالج ذاتةةا معو يةةة  تطبةةع العق  ةةةا      
وحسب القالة على ال م ةاء النةدي يا العةاميا والنةدي يا والة كاء و صةشة عامةة علةى كة           

ال شةرص لةا صةةشة لتنثية  الةة ا  النعو يةة     
 2ب

. فبدايببة  بذا الفصبب  شنسبا المخالفببة إلبى الببذات      
ات  ببو البذي يؤاوببذ   ولبى أن الممثبب  القبانوني لتلبب  البذ     المعنويبة نفسببها إال أنبد بعببد ذلب  يببنص    

ونها
 3ب

. 

 ة  حةاة وبة ق النرالشةة مةا شة كة أو جنعيةة أو غي هةا         أو نجد ماد  شبنص ولبى أنبد ال   
مةةا األشةةةراا االعتباريةةة ي ةةة ن النسةةةدوة عولةةا الشةةة يك النسةةدوة أو النةةةدي  أو عفةةة         

 ال.مال  اإل ارا النوتد  أو رةي  مال  اإل ارا على حسب األح اة

إال أنهبا   –شخصيا   –لماد  شحم  المخالفة للذات المعنوية ومن الواض، كذل  أن بداية ا
 ال ا  النعو يةة هة  النرةالج والنسةي      وند العقاب شسلط العقوبة ولى مسير الذات المعنوية، 

 .ه  النعابب؟!

قبببانون حمايبببة المنافسبببة ومنببب  الممارسبببات     مبببن  ٢٥المببباد   نجبببد  ذا االشجببباه  بببفبببي و 
االوتببارى المخببالف   و  وبن اإلدار  الفعليبة للشببخص  ؤيعاقببا المسب   :الالمصبري   االحتكاريبة 

ألحكبام  بذا القبانون ، إذا نببأ ولمبد       بذات العقوبات المقرر  ون األفعا  التى شرشكا بالمخالفة
ويكبون   شل  اإلدار  قد أسهم فبى وقبو  الجريمبة.    بها وكان إواللد بالواجبات التى شفرضها وليد

                                                                                                                                                                     
وشجدر االشار  إلى أن محكمة التعقيا الفرنسية اوتصأ الجرائم االقتصبادية بهبذا الوضب  إذ سببق لهبا أن      

: عبد ال مو  ملد . انظر: 1832رف أ الحكم بادانة شخص ون مخالفة دير اقتصادية ارشكبها وادمد سنة 
 .363.مرج  سابق، ،

حو  الجد  الدائر بالنسبة للمسؤولية الجزائية للذات في المبح  األو  من  ذا الفص    أنظر ما جاص سابقا 1
 المعنوية.

من قبانون شنظبيم السبوق     83من قانون المنافسة واألسعار، الفص   45  انظر في القانون التونسي: الفص  2
قانون المهن البحرية  18مجلة شامين، الفص   89يبة، الفص  مجلة ال ر IIفقر   81، الفص  1994المالية لسنة 

جويلية 15مؤر  في  1999لسنة  64من القانون ودد  5من قانون وكالص العبور و الفص   32التجارية والفص  
جببوان  02فبي   المبؤر   1998 لسبنة  40 وبدد  مبن القبانون   39يتعلبق بنسببة الفائبد  المشبطة والفصب        1999
 اوت 2مؤر  في  2004لسنة  72من القانون ودد  26واإلشهار التجاري والفص   البي  المتعلق بطرق 1998
جويليبة   27 مؤر  فبي  2004لسنة  63من القانون األساسي ودد  101يتعلق بالتحكم في الطاقة والفص   2004
 2005بر اكتو 3مؤر  في  2005لسنة  89من القانون ودد 16الفص  ويتعلق بحماية المعطيات الشخصية  2004

 يتعلق بتنظيم نشار الغو، ودير ا من النصو، التي شحتوي القاود  نفسها. 
: دور الق اص الجزائي في حماية المحيط، م.ق.ت. ودد وا، ون البيئة مارس مب وا  ا م  ى  انظر 3

1993.، .64. 
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الوفباص بمبا يحكبم ببد مبن وقوببات ماليبة وشعوي بات         بالت امن وبن   الشخص االوتبارى مسئو ال
 . ارشكبأ من أحد العاملين بد باسم الشخص االوتبارى أو لصالحدال إذا كانأ المخالفة قد

يعاقببا :ال2003  لسببنة 10رقبم ب المصببري قبانون شنظببيم االشصباالت    مببن  86و المباد   
قببرر  وبن األفعبا  التببى    و  وبن اإلدار  الفعليبة للشببخص االوتببارى ببذات العقوببات الم     ؤالمسب 

شرشكا بالمخالفة ألحكام  ذا القبانون إذا نببأ ولمبد بهبا وكبان إواللبد بالواجببات التبى شفرضبها          
وال  بالت ببامن ؤوليبد شلبب  اإلدار  قببد أسبهم فببى وقببو  الجريمببة.يكون الشبخص االوتبببارى مسبب      

ون الوفاص بما يحكم بد من وقوبات مالية وشعوي اتال
 1ب

 . 

 ويببرر بعبض الفقهباص   
 2ب

إسبناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى المسبيرين فبي  بذه الحالبة بانبد           
كلما نص القانون ولى  نفي المسؤولية الجزائية للشخص المعنبوي، فانبد الببد مبن إسبناد ا إلبى       
مديريد، وما دف  بالمشرموين إلى ذل   و ما ووجهوا بد من وطر اجتمباوي كبيبر فيمبا لبو حكبم      

شخا، الطبيعيين باوتبار أن األمبر سبيؤدي إلبى فبراأ مبزوج فبي       ببراص  أو بعدم مسؤولية  األ
 شان شنظيم المسؤولية بما أند ستوجد جريمة ولن يوجد مسؤو  ونها.

و ببو نفبببس الوضبب  الموجبببود فببي قبببانون الشببركات التجاريبببة االمببارشي البببذي يعاقبببا         
بب  المسبؤولية   المسيرين ون الجرائم التي شرشكبها الشركات م  أن قانون العقوببات االمبارشي ق  

من قانون الشبركات   324الماد  الجزائية للذات المعنوية بموجا نص وام، فقد جاص في الماد  
شوجببد المسببؤولية الجنائيببة وببن المخالفببات المنصببو، ونهببا فببي  ببذا الببباب والتببي         التجارية:ال

   .الشرشكبها الشركة الى من يمث  الشركة قانونا

فببببالس شببببركة شجاريببببة يعاقببببا بالعقبببباب     ونببببد إمببببن ق   االردنببببي:ال   439مبببباد  ال و
  ودا الشركاص في بالكولكتيبف  والشبركاص   438المنصو، وليد في الفقر  األولى من الماد  ب
لشبركاص الم بباربون البذين اوتببادوا التبدو  فببي     -أ العباملين فببي شبركات الم بباربة، كب  مببن:    

المببديرون     .).مببديرو الشببركة الم بباربة باألسببهم والمسببؤولية المحببدد       ب..أومببا  الشببركة 
وأو باص مجلبس اإلدار  والبوكالص المفوضبون وأو بباص مجبالس المراقببة ومفوضبو المحاسبببة         

إذا أقبدموا بنفسببهم ولببى ارشكبباب ومبب  مببن     .وموظفبو الشببركات المببذكور  وشببركاص المسببا مة   
سبهلوا أو أشباحوا ارشكاببد وبن قصبد مبنهم أو إذا نشبروا بيانبات أو          أوما  اإلفالس االحتيبالي أو 

 .الا نات دير حقيقية أو و ووا أنصبة و ميةمو

لكن من الغريا أن نجد مث   ذا التوجد في بعض النصو، من التشبري  السبوري، إذ   
كما سبق بياند، فان المشبر  السبوري يقبر المسبؤولية الجزائيبة للبذوات المعنويبة بموجبا نبص          

مشبر  السبوري أقبر     ، كما أن محكمة النقض السبورية أكبدت أن الال  3و 2 – 209وام بالماد  
مبدأ أ لية الشخصية االوتبارية للمسؤولية الجزائيبة مسبتهدفا  مبن ذلب .. أن شتحمب  كافبة اانبار        
القانونيببة التببي شترشببا ولببى نشبباطها بمببا فيهببا األفعببا  التببي شتببوافر فيهببا أركببان جريمببة مببن              

                                                                 
فبي شبان    1975لسبنة   118مبن القبانون رقبم     17المباد    -: في التشري  المصري المواد التالية: أي ا  انظر 1

بشبان شنظبيم ومليبات النقبد األجنببي. ولقبد        1976لسبنة   97من القانون رقم  16الماد   -االستيراد والتصدير. 
مبن قبانون ال بريبة     46المباد    -. 1994ع   5ع   28الصادر في  1994لسنة 38استبد   ذا القانون بالقانون رقم 

بابدار قانون سوق رأس الما  والتي  1992لسنة  95نون رقم من القا 68الماد   -. 1991ولى المبيعات لسنة 
نصها: اليعاقا المسؤو  ون اإلدار  الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقرر  ون األفعا  التي شرشكا بالمخالفبة  

 ألحكام  ذا القانونال.
  .Levasseur, le droit pénal economique, université du caire 1960. 1961, P.218ب2

 .138: مرج  سابق ، ا  اهيم عل  صالحال ون نق
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الجرائم..ال
 1ب

. 

  نحبو شحميب  المسبؤولية    وم  ذل  نجد نصوبا  ال شتالصم م   ذا التوجد العبام، بب  شميب   
 الجزائية ون جرائم الذوات المعنوية إلى المسيرين ومن ذل  مثال : 

الخبببا، بتنظبببيم شبببؤون التمبببوين     1960لسبببنة  123مبببن القبببانون رقبببم    35 –المببباد  

والتسببعير  
 2ب

.. ولببى أنبببد إذا كببان المحبب  مملوكببا  لشببركة يعتببببر        -2..  -1التببي جبباص فيهببا: ال    
  أو لإلشبراف وليهبا أو و بو مجلبس اإلدار  المنتبدب مسبؤوال  وكانبد        الشبري  المنتبدب لبإلدار   

مالبب  لمؤسسبببة فرديبببة وشنطببببق وليبببد أحكبببام  بببذه المببباد  ويعاقبببا بالعقوببببة نفسبببها  المقبببرر        
وشكبببون الشبببركات والجمعيبببات والهيئبببات مسبببؤولة بالت بببامن مببب      – 3 –ألبببحاب المحبببا   

حكببم بهببا إال إذا نبببأ أن شصببرفد كببان     المحكببوم وليببد وببن قيمببة الغرامببة والمصبباريف التببي ي     

شصرفا  شخصيا ال
 3ب

. 

فعندما يفرل القانون ولى المنشا  أو الشركة القيام ببعض االلتزامات أو االمتنبا  وبن   
بعببض األفعببا ، نببم يخببالف أحببد العبباملين فببي المنشببا  سببواص أكببان وببامال  أم موظفببا  االلتببزام           

أو ضمنية يسبند الفعب  للشبخص البذي يعتببره       المفرول ماديا، نجد أن القانون بطريقة بريحة
مخطئبا كبرئيس أو بباحا العمب  أو مبدير أو رئبيس المنشبا ، أو المبدير االداري أو المسبتغ ،          
أو و ببو مجلببس اإلدار  أو رئببيس مجلببس اإلدار ، ويكببون  ببذا اإلسببناد بببريحا ونببدما يحببدد      

القبببانون شبببخص المسبببؤو  باالسبببم أو الوظيفبببة   
 4ب

 بببؤالص  الممثلبببين  ويببببدو ديبببر شبببروي أن    

يتعرضون إلى مسؤولية حقيقية وشخصية الرشكباب جبرائم قبد يجهلبون أحيانبا وجود با       
 5ب

. إلبى  

جانببا أن الفعببب  المعاقببا وليبببد قببد ال يكبببون مببن اوتصاببببد أبببال فكيبببف يمكببن أن نحملبببد          
 مسؤولية ودم القيام بواجا محمو  ولى ديره 

حتةى م اشيلةا ملنةا كةان ا غية         النسدولية الاناةية الشرصية لنسي   األجلنا أو

 مقب لة عودما ي  ن الشع  النا ل غي  موس   للم شرصيا
 6ب

. 

كما أند لم يعد باالمكان االقتصار ولبى مسبؤولية مبديري الشبخص المعنبوي أو مسبيريد       
ألن وجببود  ببؤالص فبببي الوقببأ الحاضببر أببببب، مجببرد وجببود مبببادي ال يشببخص مببن الناحيبببة           

                                                                 
   قرار سبق ذكره.1
شعدي  قانون  2000لعام  22القانون رقم بشعدي  قانون التموين والتسعير و ي ال شزا  سارية المفعو  ردم   2

 التموين والتسعير
 -3-28شاريي  87 من المرسوم التشريعي رقم 150و 148و 146و 145المواد  مقررا فيالتوجد  وقد كان نفس  3

قبانون النقبد   قبب  إلغباصه بموجبا     المت بمن نظبام النقبد األساسبي وإحبدان مصبرف سبورية المركبزي         1953
شعتببر أن المسبيرين  بم المسبؤولون وبن      كانأ  148و 146و 145فالمواد  2002لعام  23األساسي القانون رقم 

إال أن  –باوتبار ا ذواشا  معنويبة   –ا  المخالفات، ردم أن القانون المذكور حم  الواجبات للمصارف شخصي
وادت لتعتبر المؤسسات مسؤولة مدنيا  وبن شسبديد الغرامبات.. المفروضبة ولبى أو باص مجلبس         150الماد  

ادارشها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقي ..ال. وكان المشر  أقر مسؤولية المسيرين وبن فعب  البذوات    
معنويبة وقوببة الجريمبة التبي أسبند ا للمسبيرين، ممبا يعنبي أن الجريمبة          المعنوية، نم واد ليحم  البذوات ال 

المرشكبة في إطار ذات معنوية، سيتحم  وقوبتها طرفان: وقوبة السجن للمسيرين. والعقوبة الماليبة للبذات   
المعنوية. ولو أن المشر  طبق القواود العامة لمسؤولية الذوات المعنوية لكان في دنى ون ك  ذل  وشوب  

لى النتيجة نفسها، فاقرار مسؤولية الذات المعنوية مباشبر  لبن يحملهبا إال العقباب المبالي، ولبن يحبو  دون        إ
البح  في مسؤولية المسيرين، ومن يثبأ وطاه سيتحم  وقاب جريمتد بالبدني والمالي . أي أننا سنص  إلى 

ية الجنائية. والتحلي  نفسد ينطبق النتيجة نفسها ولكن بمجهود أق  بكثير ودون ورق لمبدأ شخصية المسؤول
 .من القانون الجديد 132و  129شين ولى الماد

 .358ع  357: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   4
Ajmi Bel Haj Hamoudaب5 , art .cit ., P.16. 

ة، أن المسؤولية الجنائية للمديرين أو العما  ووابة في حاالت الكوارن الكبرى ببيئي العان ويعتبر االستاذ 
 وذرية وشدمير التران الثقافي...  والجرائم المنظمة .. ال شكفي واد  ألنها شتانر باوسار المتهمين.

Picard (E), op.citب6 ., P.266. 
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ذات المعنوية القانونية اإلراد  الخابة لل
 1ب

. فاحد األسباب التي دفعبأ بالمشبرم  الفرنسبي إلبى     
اقبرار مسبؤولية البذات المعنويبة  بو حصبر مجبا  المسبؤولية الشخصبية للمسبيرين وذلب  حتببى            

 بشفةة  مد سةةة   يقبب  ضببمان مبببدأ مسببؤولية الشببخص وببن األفعببا  الصببادر  ونببد فحسببا،           

نسدولية الاناةيةة النقن لةة علةى    النسدولية الاناةية للشرص النعو    تفنق  ب يوة ال

 النسةي يا  الوسةةبة لةةبع  الاةة اةم التةة  ال يعلنة ن   ب علةةا أو ياللةة ن وج  هةةا     
 2ب

، وقببد 
أنببد ال.. سببتزو  مبب     1986جبباص فببي وببرل أسببباب مشببرو  المجلببة الجزائيببة الفرنسببية لسببنة     

اليبوم ولبى كا ب     نشا  المسؤولية الجزائية للبذوات المعنويبة، قرينبة المسبؤولية المحمولبة فعبال        
المسببيرين فيمببا يتعلببق بببالجرائم التببي يجهلببون أحيانببا  وجود ببا، و كببذا سببيحترم أكثببر المبببدأ           

الاألساسي للقانون الجزائي القاضي بان ال يسا  أحد إال ون فعلد الشخصي
 3ب

. 

فالعدالببة وشخصببية العقوبببة يقت ببيان مسبباصلة الببذت المعنويببة وببن مخالفاشهببا، فمسبباصلة      
ممن يقوم بالعم  لهبا، دون مسباصلتها، يخب  بالعدالبة وشخصبية العقوببة، ألن        الشخص الطبيعي

نمار جهود الممثلين لها شعود وليها فكيف ال شتحم  نتائج مخالفتهم 
 4ب

 

ا، واببة أنبد إذا   ا و نشباطه فمن العدالة إذن أن شصيا العقوبة الذات المعنوية في مالهب  
الجريمة بماديا   فلبن شكبون مجديبة، إذ قبد ال      اقتصر أنر ا ولى الشخص الطبيعي الذي ارشكا

شسببم، نروشببد بتغطيببة ال ببرر ولببن يحببو  وقابببد دون شكببرار المخالفببة      
 5ب

. فببباقرار المسببؤولية  
الجزائيبة للببذوات المعنويبة يمكببن شالفبي مسببتقبال أن يتحمب  فببرد لوحبده و ر شبعببات القببرارات         

الجماوية التي وباد  مبا شكبون تنار با وويمبة      
 6ب

اإلقبرار بوجبود المسبؤولية الجزائيبة      ، ولبى أن 
للبذات المعنويبة ال يببؤنر فبي شبيص ولببى مواببلة وجببود حباالت مبن الالمسببؤولية الجزائيبة وببن           
فع  الغيرال وذل  ألن  ذه المسؤولية الجزائية للذات المعنوية ال يمكبن أن شسبتووا المسبؤولية    

الجزائيبة وبن فعب  الغيبر     
 7ب

كبون محب  مسباصلة وبن جريمبة      . بب  إن البذات المعنويبة ذاشهبا قبد ش     
 ارشكبها الغير.

وإسناد المسؤولية الجزائية إلى المسير بد  اقبرار مسبؤولية البذات المعنويبة جزائيبا  بو       
أمببر يميبب  إليببد فقببد الق بباص التونسببي حيبب  أقببر مسببؤولية مسببيري الببذات المعنويببة أو ومالهببا        

ففبي ق بية    ات المعنويبة نفسبها.  جزائيا في حبين أنبد كبان بامكانبد إسبناد شلب  المسبؤولية إلبى البذ         

البتبرو  األ رق 
 8ب

أن شقبر مسبؤولية البذات المعنويبة بالشبركة       التونسبية  كبان بامكبان المحباكم     

 18و 7بد  أن شسند شل  المسؤولية إلى وما  الشركة فلبو أن المحكمبة طبقبأ أحكبام الفصبلين      

 1965جويليبد   24المبؤر  فبي    1965لسبنة   26من القانون ودد
 9ب

هبا إسبناد المسبؤولية    ألمكن 

                                                                 
 .251: مرج  سابق، ،.الرنليش   1

2 Desportes, et Legunehec, op.cit ب ., n°5. 
3  Expose des motifs du projet de loi de fevrier 1986, P.6 ب

: المسؤولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصيات اوتبارية، مجلة القسطاس، أحند عل  عبد اهلل  4
 .1996العدد األو  ديسمبر 

بالمسبؤولية الت بامنية    154، المباد   1967  المذكر  اإلي احية لمشرو  قبانون العقوببات المصبري لسبنة     5
الجبرائم االقتصبادية . انظبر فبي وبرل المشبرو  ومذكرشبد        للشخص االوتباري ون العقوببات الماليبة فبي    

 .104، –: مرج  سابق جناة العطيش االي احية: 
Bel Haj Hamouda (A), op.citب6 ., P.20. 
لكن  ذا الرأي ال يمكن الجزم بد، ولى األق  من وال  شجربة المشر  السوري الذي ردم إقراره لمسؤولية 

التشري  السوري لم يخ  من نصو، استثنائية شخالف  بذا البنص العبام،    الذات المعنوية بنص وام، إال إن 
 وشحم  المسؤولية للمسيرين دون الذات المعنوية، كما سبق بياند.

 .SLVAGE (Ph), Droit pénal Général, 1994, P.105-106. n°195, 196ب7
 ع دير منشور. 29/12/1982ع مؤر  في  8435  قرار ودد 8
يتعلق بمنتوجات النفط. و ذا  1991مؤر  في أو  جويليد  1991لسنة  45بالقانون ودد    وول  ذا القانون9

بقرار سابق الذكر  وندما أقرت  1971الدمج بين الفصو  كما سبق أن بينا اوتمدشد محكمة التعقيا في سنة 
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يمببن، للببذوات الطبيعيببة والمعنويببة إمكانيببة القيببام بمهنببة      7الجزائيببة للببذات المعنويببة. فالفصبب    
فاند ينص ولبى وقباب بخطيبة لكب  مبن يخبالف أحكبام  بذا القبانون           18وكي  شو ي  أما الفص  

المشبار إليببد   دون شمييبز ببين ذات معنويببة أو طبيعيبة وبمبا أن الشببركة لبم شحتبرم أحكببام القبانون        
 أواله فقد كان ممكنا شتب  الشركة بذاشها.

أن سببوص  وإلببى جانببا  ببذه الق ببية شوجببد كببذل  الق ببية المعروفببة بخلببيج القببرد  حيبب       
محكمبة  لكبن  التنظيم الذي كان يسود النز  يسم، باسناد المسبؤولية إلبى البذات المعنويبة نفسبها      

المسيرين ون أفعا  مستخدميهم مسؤوليةأقرت بدوائر ا المجتمعة  التونسية التعقيا
 1ب

. 

 ـ النسدولية عا  ع  ال ا  الطبيعية: 2

قببد يرشكببا شببخص جريمببة، ولكببن الببدووى الجزائيببة شقببام كببذل  ولببى شببخص توببر،           

ارشكا الجريمة بذاشد  و من باوتباره مسؤوال جزائيا ونها، بصور  مباشر ، ولو لم يكن 
 2ب

. 

ال ببب   ،  أحببد إال وببن فعلببد الشخصببي..    فعلببى الببردم مببن بببراحة قاوببد  أنببد ال يسببا      
فبان اوتببار الغيبر مسبؤوال جزائيبا، وإسبناد الجريمبة إليبد، باوتبباره فاولهبا،           دسبتوريتها أحيانبا   و

أمبببر أببببب، مقببببوال  حتبببى مبببن قبببب  المشبببرم ، فخطبببور  الجريمبببة االقتصبببادية ولبببى النظبببام          
ي ارشكببأ الجريمبة ماديبا،    االقتصادي للدولة ومصبال، األفبراد، شفبرل ال فقبط معاقببة اليبد التب       

وإنما أبب، من ال روري انبزا  العقباب أي با ببالرأس التبي أوحبأ إليهبا أو سبهلأ ارشكابهبا          
 3ب

. 

ومبن نببم فانبد لكببي يكبون االلتببزام بالنصبو، القانونيببة المنظمبة للنشببار المهنبي فعبباال،          
لبذي  يجا أن يكون الشخص المسؤو  جزائيا ون اإلوال  بهذه النصبو،  بو ذلب  الشبخص ا    

يمل  إوما  الوسائ  المادية المنتجة أو المؤنر  في اإلنتا)، والتي شق  الجريمة بمناسبتها 
 4ب

. 

و نببا يمكببن اإلشببار  إلببى بعببض األمثلببة سببواص مببن التشببري  الفرنسببي أو التشببريعات            
 العربية.  

ففي التشري  الفرنسي
 5ب

والبذي نبص ولبى     2-263نجد مثال فبي ميبدان الشبغ  الفصب       
شتبببب  رؤسببباص المؤسسبببات والمبببديرين والبببوكالص أو التبببابعين البببذين بسببببا وطبببا م         أنبببد يقببب   

مبن قبانون الفالحبة     434/1الشخصي، ورقوا األحكام..ال، وفي ميدان البيئبة نجبد كبذل  الفصب      
والذي ينص ولى وقاب ك  من سكا أو شرك ديبره يصبرف فبي مجباري الميباه بصبفة مباشبر         

نها إبباد  األسببماك أو اإلضبرار بتغبذيتها أو بتوالببد ا أو     أو ديبر مباشبر  مببواد أيبا كانبأ مببن شبا      
بقيمتها الغذائية. وقد طبقأ المحاكم الفرنسية  ذا النص ولى رؤساص المنشبرت البذين لبم يقومبوا     

بالحيلولة بين ومالهم وبين سكا  ذه المواد ال ار  في النهر 
 6ب

. 

                                                                                                                                                                     
 ائيا في الميدان الجبائي.زمسؤولية الذات المعنوية ج

، 1984لسبنة   1ع النشبرية ع القسبم الجزائبي وبدد        7/1/1983مبؤر  فبي   ع   4233  قبرار دوائبر مجتمعبة وبدد     1
.،284. 

: المسؤولية الجزائية بفع  الغير. دراسات معمقة في الفقد الجنائي المقارن منشورات  عبد ال ها  ح مد  2
 .217، ،1983جامعة الكويأ، 

، 5سكندرية، منشا  المعارف طبعة : الوسيط في شرح قوانين التموين وأمن الدولة، اال مع ض عبد الت ا   3
1987، ،207. 

 .239: مرج  سابق، ،اللنش    4
 ونصد: .ينص ولى أند ال يسا  أحد إال ون فعلد الشخصي ق.). فرنسي – 1-121 فص ال م  أن  5

Article 121-1: ال Nul n'est responsable pénalement que de son propre faitال 
Cass.Crim 16/10/1963. D1964-9 etب6  S1964-98 noté: J. Rerolle.  Cass. Crim. 28/02/1956. J.C.P. 1956. 11, 
9304. 
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 أما في التشريعات العربية فنجد ود  حاالت:  

تشري  التونسي شوجبد وبدد مبن النصبو، التبي أقبرت مسبؤولية جزائيبة وبن          في ال :أواًل
 فع  شخص طبيعي ومنها :

: حيب  أقبرت وبدد مبن الفصبو  مسبؤولية جزائيبة وبن         1988ع في مجلبة الغاببات لسبنة    
 فع  الشخص الطبيعي و ي:

: الالمبتببأ لهبم أو المشببترون بالمراكنببة مسبؤولون وببن جميبب  المخالفببات       30عب الفصبب   
 وليها بهذه المجلة والمرشكبة في مكان البيووات...ال. المنصو،

 : الك  من قام بالتكسير بنفسد أو بواسطة الغير .. يعاقا...ال. 50ع الفص  

 : الك  من قام بالتكسير بنفسد أو بواسطة الغير .. يعاقا...ال. 56ع الفص  

 : الان المتسببا فببي حبو  أرل واضببعة لنظبام الغابببات يكبون مسببؤوال       138عب الفصبب   
 جزائيا ومدنيا ون جمي  الجن، الناجمة ون  ذا الحو ...ال.

فجمي   ذه الفصو  كما  و واض، شعاقا شخصا ون أفعا  لم يرشكبها  بو ماديبا وانمبا    
شمبأ مبن قبب  أشببخا، يخ بعون لسبلطتد وإشبرافد أو ألن ذلبب  الشبخص أببب، يتمتب  بصببفة           

الحائز ألرل دابية
 1ب

. 

مبن  بذه المجلبة : الشنطببق العقوببات       233الفص   : جاص في 1966ع مجلة الشغ  لسنة 
المنصو، وليها بهبذه المجلبة ولبى رؤسباص المؤسسبات والمبديرين والمسبيرين البذين ارشكببوا          

المخالفات المشار إليها بنفس المجلةال
 2ب

. فبالردم مبن أن البنص لبم يبنص بصبفة ببريحة ولبى        
المبادي فبي أدلبا الحباالت لهببذه     ارشكباب  بذه المخالفبات ماديبا مبن طبرف العمببا  فبان التنفيبذ         

الجرائم سيكون من طرف المرؤوسين ألن الرئيس ال يكبون بعالقبة دائمبة ومسبتمر  مب  العمب        

كما  و الشان بالنسبة للعام 
 3ب

. 

 فصو  : 3ع مجلة الديوانة بالجمارك : يمكن أن نتعرل  نا إلى 

الطبببائرات   : اليعتببببر قبببباطن المراكبببا والببببواور والبببزوارق وقبببواد       264عببب الفصببب    
مسؤولين وبن االوفباص واالوبالم بغيبر الواقب  التبي يعثبر وليهبا بباوراق الشبحن وبصبور  وامبة             
وبن المخالفبات الواقبب  ارشكابهبا ولببى مبتن مببركبهم...ال والمالحبظ أن  ببذه المسبؤولية ال شنتهببي         

طاربارساص الباور  أو بوبو  الطائر  إذ أنها شمتد طيلة بقاص وسيلة النق  بالميناص أو الم
 4ب

. 

: الإن المم ين باالوالم مسؤولون وبن االوفباصات واالوبالم بغيبر الواقب       266ع الفص 
ودير ذل  من المخالفات المعثور وليها باالوالمات ولهم حق الرجو  ولى المكلفبين ايبا م إن   

 شاؤواال.

                                                                 
  وشجدر االشار   نا إلى أن مجلة الغابات شت من بور  لمسؤولية جنائية ون فع  الحيوان وذل  بالفص  1
 منها. 91
. حيب  اشجبد   21/02/1994 ، المبؤر  فبي  1994لسبنة   29   ذه  ي بيغة الفص  بعد شنقيحد بالقانون وبدد  2

 المشرم  إلى شوسي  نطاق الفص  بتعميمد ولى كام  مخالفات المجلة.
  وائشة العروسي : في المسؤولية الجنائية ون فع  الغير. مذكر  لالحرا  ولى شهاد  الدراسات المعمقبة  3

 .110، ،1995ع  I  94في قانون األوما ، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماوية بشونس
، 1993ع   92: الجرائم القمرقية، رسبالة شخبر) مبن المعهبد األولبى للق باص بتبونس،        رمو  عنو   انظر : 4

،50. 
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ويت ، أن قرينة المسؤولية المحمولة ولى المعلمبين  بي قاطعبة وشطببق تليبا ولبو أنببأ        

ي بببباالوالم اوتقببباده بصبببحة الونبببائق المببد  بهبببا    المم بب 
 1ب

وإذا كانبببأ االلتزامبببات القمرقيبببة   
بالجمركية  التي قام بها المعلم في حدود وكالتد وكان االوالم مطابقا للتعليمبات الصبادر  وبن    

موكلد فان  ذا األوير يكون ورضة للعقاب نفسد الذي يتحملد المم ي باالوالم
 2ب

. 

يعتبببر سماسببر  القمببارق مسببؤولين جزائيببا وببن العمليببات التببي      : الببذي 267عبب الفصبب   
يقومبون بهببا لفائبد  الغيببر لبدى االدار  القمرقيببة ولقبد جبباص فبي نببص الفصب  شحديببد لنطباق  ببذه           

ال شنطبببق ولببيهم العقوبببات بالسببجن المنبببد وليهببا بهببذه المجلببة إال فببي بببور         -2المسببؤولية ال
 ارشكاب  فو  شخصيةال..

شجاريببة والببذي جباص فيببد : ال يعاقببا بخطيببة    شببركات مجلبة  339   عب وأويببرا نجببد الفصبب  
نالنمائببة وسبتة تالف دينببار البرئيس والمببديرون العبامون وكبب  واحبد مببن او بباص         شتبراوح بببين 

او  يئة االدار  الجماوية اذا اببدروا او سبمحوا باببدار رقبا  بطريقبة مخالفبة        مجلس االدار 
لبب  دون المسبباس بالعقوبببات المنصببو، وليهببا     المجلببة او وببالفوا أيببا مببن احكامهببا وذ     لهببذه

...ال. وواضب، أن  بذا الفصب     .الصبرف  الجباري ببد العمب  وواببة فيمبا يتعلبق بمباد         بالتشبري  
يعاقا أو اص مجلس االدار  سواص قاموا بالفع  شخصيا أو شم الفعب  مبن الغيبر دون التعبرل     

 إلى إمكانية معاقبة ذل  الغير.

مببن ق.    -30المبباد   ي فاننببا نجببد ولببى سبببي  المثببا :   أمببا فببي التشببري  السببور   :نانيةةًا
التي جاص فيها: شوق  العقوببات والجبزاصات المقبرر  فبي  بذا المرسبوم        1966االقتصادية لسنة 

التشبريعي ولبى مبن يعهبد إلبيهم بايبة ببفة ببادار  جهبة مبا فبي الدولبة إذا شركبوا وبن ولبم مبنهم                 

الجرم يق  من شخص يخ   لسلطتهم وإشرافهمال.
 3ب

 

ويسبتفاد مبن  ببذا البنص، أن المسببؤولية الجزائيبة، ال شقتصببر ولبى الفاوبب  إذا كبان أحببد         

العاملين في الدولة، وإنما شمتد إلى المدير الذي يخ   العام  لسلطتد وإشرافد
 4ب

، فهذا النص 

ينطوي براحة ولى مسؤولية جزائية ون فع  الغير
 5ب

. 

ت يبنص المشبر  فيهبا ولبى أنبد اليكبون       في التشري  المصري نجد أي ا  ود  حاال :نالثًا
باحا المح  مسؤوال  م  مديره أو القائم ولى إدارشد ون ك  ما يق  فبي المحب  مبن مخالفبات     

لهذا المرسوم بقانون ويعاقا بالعقوبات المقرر  لهاال
 6ب

. 

                                                                 
 .52  المرج  السابق، ،1

Merel (R) et Vitu (A): traité de droit Criminel, ( droitب2  pénal spécial) 1982. 
بتخويب  و يبر الصبناوة المركبزي      1959لسبنة   224نون رقبم  مبن القبا   6  انظر إقرار القاود  نفسها: الماد  3

مبن المرسبوم    – 1– 31سلطة شحديد أسعار المنتجات الصناوية المحلية باالقليم السوري. وقبد كانبأ المباد     
شعدي   2000لعام  22القانون رقم المنظم لشؤون التموين والتسعير  قب  إلغائها ب 1960لسنة  123التشريعي رقم 

يكون باحا المح  مسؤوال  م  مديره أو القائم ولبى إدارشبد    -1-ال موين والتسعير شنص ولى أندالقانون الت
ون ك  ما يق  في المح  من مخالفات ألحكام  ذا القانون والقرارات المنفذ  لد ويعاقبا بالعقوببات المقبرر     

 لد..ال.
 .189: مرج  سابق. ،عبد ال ها   درا  4
 .267ق. ،: مرج  سابصاح ي  ج اآلغا  5
من المرسوم بقانون  58  لقد وردت  ذه القاود  في الكثير من نصو، التشري  المصري نذكر منها: الماد  6
الخبا، بشبؤون التسبعير     1950لسبنة   163مبن المرسبوم بقبانون     15المباد    -في شان التمبوين  1945لسنة  95

من القانون  19الماد   –في شان المال ي  1956لسنة  372من القانون رقم  40الماد   -الجبري وشحديد األسعار
بشبان الرقاببة ولبى     1976لسبنة   68من القانون رقبم   28الماد   –في شان المحا  العامة  1956لسنة  371رقم 

الذي لم ير النور كان  1967المعادن الثمينة. كما شجدر اإلشار  إلى أن مشرو  قانون العقوبات المصري لسنة 
بشان الجريمة االقتصادية شنص ولى المسؤولية الجزائية ون فع  الغير وذل  في  يحتوي ولى قاود  وامة

من المشرو  التي كانأ شنص ولى ال إذا أو  المسؤو  ون الرقابة بواجبد، مما شسبا وند وقو   153الماد  
 جريمة اقتصادية من أحد العاملين في وحد  اقتصادية ووقا بالحبس وبغرامة شعاد  ضعف ال برر البذي  
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إذا ارشكببأ  ال ق  : 442مباد   ال -:ذات القاوبد  فبي   وردت  التشري  األردني  : فيرا عا
سبم شبركة أو لحسبابها فبان  بذه الشبركة شسبتهدف للتبدابير االحترا يبة كمبا يسبتهدف            الجريمة با

للعقوبببات المنصببو، وليهببا فببي المبباد  السبببابقة األشببخا، المسببؤولون فببي الشببركة البببذين           

اليسا مون في الفع  أو يسهلون أو يتيحون ارشكابد ون قصد منهم
 1ب

. 

 1413غ  السعودي الصادر سبنة  من نظام ال 13ونجد نفس القاود  في الماد  : خامسا
يكبببون الببببائ  أو مببن يبببتم شصبببريف الب بباوة لحسببباِبد أو مطبببديرو       جببري، والتبببي جببباص فيهببا: ال   

الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين ون كطَ  ما يق  من مطخالفات ألحكبام  بذا الِنظبام    
أ أي ِمببنهطم أن المطخالفببة  وشوقب  ولببى كطبب  ِمببنهطم العقوببات المطقببرر  لمرشِكببا المطخالفببة، فباذا أنببب      

وقعبأ لسببا وباِر) وبن إرادِشبد فتقتصبر العقوببة ولبى المطخباِلف وحبده دون إوبال  بالمسببئولية            
 ال.الت امطنية معد في الوفاص بالغرامات المحكوم ِبها

الم  وببدم ة:مبن قببانون الشبركات التجاريب    323المباد    -: فبي القبانون االمبباراشي:   ا  ةا 
نص وليهبا قبانون اوبر يعاقبا بغرامبة ال شقب  وبن وشبر  تالف در بم          االوال  باية وقوبة اشد يب 

ك  من يتصرف فبي االسبهم ولبى وبالف القواوبد المقبرر  فبي         -1وال شتجاو  مائة الف در م: 
كبب  مببن يصببدر اسبهما او ايصبباالت اكتتبباب او شببهادات مؤقتببة او سببندات او       -2 بذا القببانون.  

ك  من يعبين و بوا بمجلبس ادار  شبركة      -3. يعرضها للتداو  ولى والف احكام  ذا القانون
مسبا مة او يعبين مراجعبا للحسبابات فيهبا وكب  مبن يحصب  ولبى ضبمان او قبرل منهبا وذلب               
كلد ولى والف احكام الحظر المقرر  في  ذا القانون وك  رئيس مجلبس ادار  فبي شبركة شقب      

د ال الرشكابهبا فعببال  ...ال. فبرئيس مجلبس االدار  سببيعاقا لصبفت   فيهبا مخالفبة مبن  ببذه المخالفبات    
 اجراميا.

:المبب  1980لسبنة   8مببن قبانون شنظببيم والقبات العمبب  االمباراشي رقببم       184و المباد    -
  شقببام الببدووى الجزائيببة ولببى مببدير     126 ، ب41 ، ب34مراوببا  مببا نببص وليببد فببي المببواد ب    

المنشبا  المسببؤو  وبن ادارشهببا كمببا شقبام اي ببا ولبى ببباحبها اذا كانببأ الظبروف شحمبب  ولببى          
أي أند يكفبي لقيبام مسبؤولية المبدير وقبو        .الالوتقاد باند لم يكن يجه  الوقائ  المكونة للمخالفةا

العلم بوقائعها المخالفة ال المسا مة فيها، أما باحا المنشا  فيكفي لتتبعد
 2ب

. 

:اليسببا   2002مببن قببانون المعببامالت اإللكترونيببة البحببرين لسببنة       25مبباد  ب ال : ةةا عا
نائيا ويعاقا بالغرامة التبي ال شجباو  مبائتي ألبف دينبار ، إذا ارشكببأ أي       الشخص االوتباري ج

من الجرائم  المنصو، وليها في  بذا القبانون باسبمد أو لحسبابد أو باسبتعما  إحبدى وسبائلد ،        
وكبان ذلبب  نتيجببة شصبرف أو إ مببا  جسببيم أو موافقببة أو شسبتر مببن أي و ببو مجلببس إدار  أو        

 ال .أو ممن يتصرف بهذه الصفة -الشخص االوتباري  في ذل  -مدير أو أي مسئو  تور 

يكون المخلصببون  مببن قببانون الجمببارك القطببري ولببى أنببد:ال    154المبباد  نصببأ  :ناموةةا

                                                                                                                                                                     
شسببا وبن الجريمبة االقتصبادية أو باحبدى  باشين العقبوبتينال. بانظبر حبو  مبواد  بذا المشبرو  ومذكرشببد             

  .95مرج  سابقا  ، – جناة العطيش  –اإلي احية 
 .1988لسنة  28من قانون التموين المؤقأ رقم  19الماد  أنظر كذل    1
مبن ذات القبانون :الاذا لبم يقبم بباحا       185اد  المب لكن ما يخفف من حد  القاوة الوارد  أواله ما جاص في   2

العم  بااللتزامات المفروضة وليد طبقا الحكام  ذا القانون كان لدائر  العم  المختصة ان شصدر قرارا شبين 
فيد موضو  االوال  وشعلم بد باحا العم  الشمام  ذه االوما  في مد  شحدد من شاريي اوالند. واال قامأ 

والمباد     ا باشمام شل  االوما  ولى نفقة باحا العم  وشحصي  النفقات بطريق الحجبز. الدائر  المشار اليه
:الشراوي دوائر العم  وند شطبيق احكام القانون واللوائ، والقرارات التنفيذية لد اال شلجا ما امكن الى طلا 186

ما  المخالفين وانذار م وند اشخاذ االجراصات الجزائية اال بعد شوجيد النص، واالرشاد الى ابحاب العم  والع
 الاالجراصات االقت اص كتابة بتصحي، اوضاوهم طبقا للقانون وذل  قب  السير في شل 
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الجمركيببون مسببؤولين مسببؤولية كاملببة وببن المخالفببات وجببرائم التهريببا التببي يرشكبو ببا فببي         
خدمو م المفوضببون البيانبات الجمركيبة، ووببن المخالفبات وجببرائم التهريبا التبي يرشكبهببا مسبت       

من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركيبة فبال يسبالون ونهبا إال إذا شعهبدوا      
يكون أبببحاب الب ببائ   مببن ذات القبانون فانببد:ال   155المبباد  وحسبا   .البهبا أو كفلببوا متعهببديها  

لمصبلحتهم   وأرباب العم  وناقلو الب بائ  مسبؤولين وبن أومبا  مسبتخدميهم وجميب  العباملين       
فيمبببا يتعلبببق بالرسبببوم الجمركيببببة والرسبببوم التبببي شسببببتوفيها البببدائر  الجمركيبببة والغرامببببات         

 .الوالمصادرات المنصو، وليها في  ذا القانون، والناشجة ون شل  األوما 

فهذه بعبض الحباالت مبن المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الشبخص الطبيعبي ش باف إلبى            
شبكالن حباالت لمسبؤولية جزائيبة مباشبر  وبن فعب  الغيبر         شل  التي ون فعب  البذات المعنويبة لي   

 والتي شوجد إلى جانبها كذل  وديد حاالت المسؤولية الجزائية دير المباشر  ون فع  الغير.

لتببي شقبب    والمقصبود باإلسببناد التشببريعي ديببر المباشببر انعكاسببات المسببؤولية الجزائيببة ا    
ولبى وباشق الفاوب ، فتنتقب  تنار با، بثقب  مبا، إلبى أنباس أبريباص، لبيس لهبم أي دور فبي ارشكبباب              

الجريمبة، ببب  ودون أن ينسبا إلببيهم أي وطبا، ومبب  ذلب  فببانهم يتحملبون قسببطا مبن نتائجهببا         
 1ب

 

فكثيرا ما يحم  القانون الجزائي بعض األشخا، واص العقوبات المفروضبة ولبى توبرين   
 2ب

 ،

ر مسؤوليتهم في  ذه الحالة دير مباشر وشعتب
 3ب

. 

ويمكننببا أن نحصببر  بببذه الحبباالت فببي وقوببببة الخطيببة بالغرامببة  التبببي شعببد مببن أ بببم           
العقوبببات بالنسبببة للجببرائم االقتصببادية ومرجبب  ذلبب   ببو أن دالبيببة  ببذه الجببرائم إنمببا شرشكببا       

المشبرو ، ومبن نبم     بداف  من الطم  والردبة في الحصو  ولى الرب، الحرام أو المكسا دير
فقد أبب، مبن المناسبا أن شكبون الغلببة للعقوببات الماليبة، إذ  بي وحبد ا التبي شصبيا الجباني            

في ذمتد المالية 
 4ب

. 

إن  ببذه اال ميببة التببي شمتببا  بهببا الخطيببة بالغرامببة  وببن ببباقي العقوبببات فببي القببانون           
مثبب  وابببة فببي قاوببدشي   الجزائببي االقتصببادي جعلتهببا محببال لكثيببر مببن األحكببام االسببتثنائية شت    

الت ببامن وال ببمان فببي دفبب  الخطايببا بالغرامببات  مببن جهببة ومببن جهببة أوببرى فببي شحصببي          
الخطايببا بالغرامبببات  مببن التركبببة ، إال أن بعببض الفقهببباص يفسببرون ذلببب  مببن وبببال  الطبيعبببة         

 القانونية للخطية بللغرامة .
 ـ تقديد الطبيعة القان نية للرطية )للغ امة(  1

اص حو  طبيعبة الخطيبة بالغرامبة  فهب   بي ديبن للدولبة  وبالتبالي يحبق          لقد اوتلف الفقه
للدولة اقرار أحكام استثنائية لتحصيلها. أما أنها وقوبة  وبالتالي شخ   لجمي  المببادئ العامبة   

التي شحكم العقوبات األورى : كالمساوا  أمام العقوبات وشخصية العقوبة والتقادم.. الي
 5ب

. 

                                                                 
 .209، مرج  سابق، ،عبد ال ها  ح مد  1
   م  أن شخصية العقوبة قاود  دستورية.2
 وما بعد ا. 146، مرج  سابق، ،مقن   مصطشى، 338، مرج  سابق، ،اللنش    3
 .346، مرج  سابق، ، اللنش   4
 .71، ،1957، الغرامة الجنائية في القوانين الحديثة، رسالة دكتوراه، بغداد مقند عل  الدباو  5
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إن وببد  فقهبباص  
 1ب

معهببم الق بباص الفرنسببي يزومببون بببان الحكببم بالخطيببة ببالغرامببة       و 
يصب، دينا مدنيا لصال، الدولة ولى واشق ذمة المحكوم وليبد الماليبة حالمبا يكتسبا  بذا الحكبم       

الدرجة القطعية 
 2ب

. 

ولو أنبد يصبف الدولبة بدائنبة فبي حالبة الحكبم بخطيبة ببغرامبة  إال           Garraudأما األستاذ 
قبباب الحقيقببي بصببراحة لهببذه العقوبببة وينتقببد شطبيببق نصببو، مببن النظببام        أنببد يعطببي بببفة الع  

المببدني ألنهببا ال شنسببجم مبب  الطبيعببة الحقيقيببة للعقبباب الببذي يعبببر وببن رد فعبب  المجتمبب  ضببد         

المذنا وليس ضد شخص نال  أجنبي ون الجريمة
 3ب

. 

ة ويذ ا رأي نال  إلى أن الخطيبة بالغرامبة  لهبا طبيعبة مزدوجبة فهبي شعبويض للدولب        
ومببا يصببيبها مببن ضببرر ولكببن فببي الوقببأ نفسببد ال شخلببو مببن معنببى العقوبببة. وذ بببأ محكمببة         

التعقيببا الفرنسببية إلببى أن الطبباب  المببدني يطغببى ولببى الطبباب  العقببابي        
 4ب

وذلبب  فيمببا يتعلببق     

 بالخطية ببالغرامة  الجمركية.

 ما ه  الطبيعة القان نية للرطية )للغ امة(    الق انيا الع  ية؟لكن 

لفصب  الخببامس مببن المجلببة الجزائيببة التونسبية يعتبببر الخطيببة وقوبببة أبببلية اال أن       إن ا

بعبض النصببو، شبنص ولببى أنبد شسببتخلص مببالغ الخطايببا .. باوتبار با ديونببا  للدولبة         
 5ب

فهبب   
يعني  ذا أن الخطية في القانون الجزائي االقتصادي في التشري  التونسبي شخبر) وبن القواوبد     

لخزينة الدولة ال كعقوبة التقليدية وشعد كتعويض 
 6ب

 

إن اوطباص اجابببة وامببة وببن  ببذا السببؤا  أمببر بببعا حيبب  ال شحتببوي جميبب  نصببو،       
القانون الجزائبي االقتصبادي فبي التشبري  التونسبي ولبى القاوبد  نفسبها إال أنبد يمكبن القبو  أن            
المشبرم  أوطببى للخطيببة فبي القببانون الجزائببي االقتصبادي طبيعببة مزدوجببة فهبي وقوبببة شسببلط         

لى الجاني من جهة ومن جهة أورى فهي شعبويض يبدف  لخزنيبة الدولبة ويبدوم  بذا القبو  مبا         و
ذ ا إليد المشرم  التونسي مبن قببو  شحصبي  الخطايبا مبن الورنبة واقبرار قاوبد  ال بمان فبي           

 دف  الخطايا.

،  فبان   شعتببر الغرامبة وقوببة    42و 41و 39أما في التشبري  السبوري فبردم أن المبواد     
ض شؤكد أن للغرامة ببغة مزدوجة في وبدد مبن النصبو، مبن ذلب  مبثال  مبا جباص         محكمة النق

 والذي جاص فيد: 1979في القرار الصادر سنة 

                                                                 
 .72  المرج  نفسد ، ،1

Garraud. R. Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3èmeب2
 éd, Paris   1913 -1924. T2. P.374 et 383 

et  ss. 
. 666، 1962، األحكبام العامبة فبي قبانون العقوببات، الطبعبة الرابعبة القبا ر ،         لسعيد مصطشى السعيدا  3
 . و172، ،1967، الغرامة الجنائية. القا ر   ني  الاونور و

Bouzat.(P). traité théorique et partique de droit pénal, Dalloz 1951, P.531. 
 ة المزدوجة راج  :ومن فقد الق اص الفرنسي المقر للصبغ

Cass Crim. 30/04/1897. S. 1899, I.529. 
Cass. Crim. 18/05/11933, D.H.1933. P.382. 
Cass. Crim. 11/06/1949, Bull. Crim. n°208. 
 .Cass. Crim. 17/05/1945, Doc. Cont. 749ب4

حمايبة المسبتهل  لسبنة    قبانون   48وكبذل  الفصب     1991قانون المنافسة واالسبعار لسبنة    61  راج  الفص  5
لسنة  39من القانون ودد  33، والفص  1999لسنة  64من قانون نسبة الفائد  المشطة ودد  6. والفص  1992
المتعلق بطرق البي  واالشهار  1998لسنة  40من القانون ودد  57المتعلق بالبيووات بالتقسيط، والفص   1998

 التجاري.
: الخطية الجزائية، مذكر  دراسات آماة الااص في التشري  التونسي:   انظر الطبيعة القانونية للخطية 6

 .1998 –كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  –معمقة 
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الوحي  أن الغرامات التي يحكم بها الق اص بموجا قانون التامينات االجتماوية إنما  ي 
ها وشتالشى بها وشنفبذ  وقوبة قانونية يمكن أن شستبد  بالحبس حينما يمتن  المحكوم وليد ون أدائ

بمعرفة النيابة العامة وشؤو  بعبد شحصبيلها إلبى مؤسسبة التامينبات االجتماويبة ولبذل  فبان  بذه          
الغرامات ذات بفة مزدوجة فهي معتبر  من أنبوا  العقوببة مبن جهبة، وشسبري وليهبا القواوبد        

اسبية كمبا اسبتقر    العامة وشؤو  من جهة نانية إلى المؤسسة ولكن بفة العقوبة شبقبى الصبفة األس  

ولى ذل  اجتهاد  ذه المحكمةال
 1ب

. 

الصبرف  حيب  أقببرت    –كمبا أكبدت المحكمبة القاوبد  نفسبها فبي ميبدان الالقطب ال بالنقبد          
أند اللما كانأ الغرامات التبي يحكبم بهبا لمكتبا القطب  إنمبا  بي وقوببات قانونيبة.. وشصبب، بعبد            

مزدوجبة، شعببد وقوبببة مببن جهببة    شحصبيلها شعوي ببا  مببدنيا  لمكتببا القطب  و ببي لببذل  ذات بببفة      
وشعوي ا  من جهبة أوبرى ولكبن ببفة العقوببة شبقبى الصبفة األساسبية لهبا كمبا اسبتقر ولبى ذلب               

ال1969--4-7اجتهاد  ذه المحكمة منذ قرار ا المؤر  في 
 2ب

. 

ق.  مصبري: الالغرامبة  بي إلبزام المحكبوم       22وفي التشري  المصبري  شبنص المباد     
 مة مبلغا  يقدر في الحكمال.وليد بان يدف  لخزينة الحكو

أما في النصو، الخابة فان محكمة البنقض المصبرية شؤكبد ولبى الطبيعبة المزدوجبة       
 للغرامة سواص في الميدان الجمركي أو ال ريبي.

ففي الميدان الجمركي اوتبرت محكمة النقضال أن الصفة المختلطة للجبزاصات المقبرر    
شهريا  يختلط فيها معنى الزجبر والبرد     122الماد  بالقوانين اانفة الذكر بقانون الجمارك ع   

المستهدف من شوقي  العقوبات، بما في ذل  التشديد في حالة العود، بالتعويض المبدني للخزانبة   
و ذه الصفة المختلطة شجع  مبن المتعبين أن يطببق فبي شبانها ع باوتبار با وقوببة          رجبرا  لل ر

ات، ويترشبا ولبى ذلب  أنبد ال يجبو  الحكبم بهبا إال مبن         ع القواود القانونية العامة في شان العقوب
المحكمة الجزائية وحد ا دون المحكمة المدنيبة، وأن المحكمبة شحكبم بهبا مبن شلقباص نفسبها بغيبر         
شوقف ولى شدو  الخزانة العامة، وال يق ى بهبا إال ولبى مرشكببي الجريمبة فباولين أببليين أو       

إلببى المسببؤولين ولببى الحقببوق المدنيببة، وشلتببزم    شبركاص دون سببوا م فببال شمتببد إلببى ورنببتهم وال    
المحكمة في شقدير ا الحبدود التبي رسبمها القبانون، وألنهبا ال شقبوم إال ولبى البدووى الجزائيبة ع           

مبن قببانون   14فبان وفبا  المبتهم بارشكباب الجريمبة يترشبا وليبد انق باص البدووى ومبال  بالمباد             

…الاإلجراصات الجزائية
 3ب

. 

أنهبا الجبزاص يغلبا    البنقض المصبرية   ال بريبية فقبد أقبرت محكمبة      أما بالنسبة للغرامات

وليد معنى العقوبة وإن والطد التعويضال
 4ب

. 

                                                                 
. وانظبر فبي   293. ،2196القاوبد    -2) –: مرج  سبابق  الدركنل . 1979-6-11شاريي  1052ق  1192  )1

 .294، – 2197اود  الق –وكس  ذا الموقف لمحكمة النقض السوري، المرج  نفسد 
 –مرجب  سبابق   – 2) الةدركنل   – 1987-9-21شاريي  97ق 99و )   أ  1976-2-10شاريي  216ق 112  )2

 .448و 447. ،2398و 2397القاود   –. وانظر كذل  المرج  نفسد 2394القاود  
. 36فني، السنة . مجمووة المكتا ال1985ع  1ع  29ق ائية،  يئة وامة ع جلسة  54لسنة  868  الطعن رقم 3

 .11ع  5،. 
عبد الشتاح ق ائية، مذكور لدى  18. منشورات المكتا الفني، السنة 668. طعن رقم 1948ع  5ع  18  نقض 4

 . 216. ،1990: شرح قانون ضريبة االستهالك ع دار الفكر الجامعي ع اإلسكندرية م ا 
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 )الغ اما (: الفنان        الرطاياو  ـ التفاما 2

 )الغ اما (:     الرطاياأوال: التفاما    

يقصببد بالت ببامن فببي الخطايببا أنببد إذا ق ببي ولببى وببد  أشببخا، فببي جريمببة واحببد              
ية فاند يمكبن للدولبة أن شسبتوفي  بذه الخطايبا مبن واحبد مبن  بؤالص األشبخا، المحكبوم            بالخط

وليهم
 1ب

 حالة من حاالت المسؤولية الجزائية دير المباشر  ون فع  الغير.  و و. 

فبمقت ببى نظريببة الت ببامن يمكببن أن يالحببق المحكببوم وليببد الموسببر وببن الغرامببات           
ألبليين معبد، ولبو كانبأ وقوببة  بؤالص قبد ا دادت       المفروضة ولى شركائد، أو ولى الفاولين ا

بتانير الظروف المشدد 
 2ب

 . 

ويرى أنصار  ذا الت امن، أنبد كبان ولبى الميسبورين مبن المسبا مين فبي الجريمبة أن         
يتوقعببوا إوسببار شببركائهم حببين اشفقببوا معهببم ولببى ارشكابهببا لببذل  فببان مسببؤوليتهم ناجمببة وببن        

لجريمببة مببا وببدا الجانببا الببذي ال يمكببن أن يتحملببوه     رضببا م ال ببمني المسبببق بتحمبب  نتببائج ا  

كالسبجن وبن ااوبرين    
 3ب

بينمبا يعتببر البببعض   
 4ب

الت بامن وقوببة شبعيبة ش باف بحكبم القببانون       

إلى الخطية ل مان شنفيذ ا وابة وأند أجدى بكثير من طريقة الجبر بالسجن 
 5ب

. 

لظبروف وارجبة وبن     ولكن ليس من العدالة في شيص ششديد العقوبة ولى المحكوم وليبد 
ارادشد وقد دفعتد االقدار أن يكون شريكا فبي ارشكباب الجريمبة ويكبون  بو الوحيبد القبادر ولبى         

الدف  
 6ب

. 

 21ولقد أقر المشرم  التونسي الت امن في دف  الخطايا كقاود  وامة وذل  فبي الفصب    

مجلبة جزائيبة  
 7ب

  شببملتها كب  األشبخا، المحكببوم ولبيهم بحكبم واحببد بموجبا أفعبا        و نصببد:ال 
ولبم   .الحتمبا فبي دفب  الخطيبة والعبول وقيمبة ال برر والمصباريف         محاكمة واحد  مت بامنون 

يقصبر ا بالتببالي ولبى القببانون الجزائبي االقتصببادي ردبم أنببد أكبد وليهببا مبر  نانيببة فبي بعببض           

م.د  278و 277النصو، بكالفصلين 
 8ب

 . 

نفبي ونبد كونبد حالبة مبن      لكن شطبيق الت امن بصفة وامة ولى جمي  أنوا  الجبرائم ال ي 
حاالت المسؤولية الجزائية دير المباشر  ون فع  الغير و و إلبى جانبا ورقبد لمببدأ الشبروية      

بفالخطية الالغرامةال ستتجاو  حد ا الشروي  فانبد يمثب  كبذل  ورقبا  لمببدأ شخصبية العقباب       
 9ب
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 ، وانظر كذل  :213: مرج  سابق ،عبد ال ها  ح مد  3

Perret (H), Le rôle pénal de la solidarité entre les condamnés à une peine d'amende. R.S.C.1944. P.77s. 
 .Mazoyer,(R), La salidarité des amendes, thèse, Paris 1911. P.199-200ب4
Perret.(H), op.citب5 ., P.86.s. 

: التعديالت الواجا إدوالها فبي قبانون العقوببات العراقبي حبو  شحديبد العقوببة. مطبعبة         حن    الاا م  6
 .128، ،1963الشعا، بغداد. 

 .242 : مرج  سابق. ،  ج القصي : شنفيذ وقوبة الخطية  أنظر حو  7
من قانون الجمارك اللبناني التي أقبرت الت بامن ببين المخبالفين      344  ونجد التوجد نفسد أي ا  في الماد  8

والكفالص والشركاص والوسطاص والبحار  وقائدي وسائ  النق  وجمي  الناقلين وأببحاب الب بائ  واألشبخا،    
المرسلة إليهم وأبحاب وسائ  النق ، وأبحاب المحالت التي أودوأ فيها الب ائ  المهربة في الغرامات 

 ت.والمصادرا
  اوتبر المجلس الدستوري التونسي أن شكريس مبدأ الت امن في الخطايبا دون المشباركة فبي الجريمبة ال     9

 – 1993: المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، شونس  هي  الن ش يتطابق م  مبدأ شخصية العقوبة. انظر 
 .. لكن محكمة التعقيا التونسية كان لها رأي مخالف كما سنرى الحقا 125،
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رم الموسبر  سيلغي ك  أنر للرد  فالمجرم المعسر لن يتبانر مبن الغرامبة التبي دفعهبا المجب      
 1ب

 ،

كمبا أنببد سببيفقد قاوبد  شفريببد العقبباب جبدوا ا ومليببا      
 2ب

. إال أن الطبيعببة المزدوجبة للخطيببة شعببد   

المبرر الوحيد للخرو) ون مبادئ القانون الجزائي 
 3ب

. 

و بو مبا أشبارت إليبد محكمبة التعقيببا التونسبية بصبفة ضبمنية حبين اوتببرت أن الفصبب             
  مجلبة مدنيبة شونسبية إذ جباص فبي  بذا       109و  108لفصلين ب  م.) شونسية ما  و إال شتمة ل21ب

القبببرار: الاألشبببخا، المحكبببوم ولبببيهم بحكبببم واحبببد بموجبببا أفعبببا  شبببملتها محاكمبببة واحبببد       
 21مت امنون حتما  في دف  الخطية والتعبويض وقيمبة ال برر والمصباريف بببري، الفصب        

قاضبيين بت بامن األشبخا،      من االلتزامات والعقود ال109و 108م.)  و و شتمة للفصلين ب
المحبدنين لل برر معبا  ببدون فبرق ببين المباشبر مبنهم للفعب  والمتبواطىص والمغبري وبت ببامن            

أولئ  األشخا، وند شعذر شعيين الفاو  أو قدر ما ينسا لك  منهم في إحدان ال ررال
 4ب

. 

 كما أن محكمة التعقيا التونسية في قرار الحق ذ بأ نحو شبني جميب  حجبج المبدافعين   
مبن   220-267-285ون الت امن في دف  الخطايا شقريبا  حين أكدت: حي  اقتصبأ الفصبو    

قانون القمارق أن ك  من يرشكا جريمبة شهريبا أو شوريبد أو شصبدير ببدون روصبة لمنتوجبات        
واضعة لقاود  انبات المصدر يكون  دفا  للعقوبات الم ببوطة ببالنص. وإن األحكبام الصبادر      

شلبب  الجريمببة شكببون فيهببا العقوبببات الماليببة قائمببة ولببى أسبباس         ضببد وببد  أشببخا، مببن أجبب    
الت ببامن وأنببد يمكببن إجببراص بببل، مبب  اإلدار  ممببن وقبب  شتبعببد قببب  بببدور الحكببم أو بعببده.         
وحي  يؤوذ من شل  النصو، أن المتهمين في مث   اشد الجرائم يعد كب  واحبد مبنهم مسبؤوال      

ب الحريمة وإن ما فرضبد قبانون القمبارق مبن     شخصيا  ون فعلد إذ قد سا م من جانبد في ارشكا
وجوب الحكم بالت بامن فبي الخطايبا ال يعبد وروجبا  وبن مببدأ المسبؤولية الشخصبية المبذكور            
وال يد  مطلقا  ولى أن ك  واحد منهم شحم  و ر ديره وال أن شرك التتبب  وبن أحبد م بموجبا     

بارشكاببد مثب   اشبد الجبرائم     بل، يمحو فبي حبق ديبره تنبار الجريمبة إذ ال وبالف أن كب  مبتهم         
يحم  ولى العلم باند  دف لتسليط كام  العقوببة الماليبة وليبد ولبى قاوبد  الت بامن مب  جميب          

من شملد التتب  معد
 5ب

 ال.

  واألردنببي 140  و اللبنبباني بمباد   141لكبن كب  مببن قبانون العقوبببات السبوري بمباد       
دون الغرامبة إذ ش بمنأ جميعهبا       حصروا الت امن فبي االلزامبات المدنيبة فقبط    1-46ماد  ب

شحصبب  االلزامبات المدنيببة بالتكافبب  والت بامن مببن جميبب  األشبخا، الببذين حكببم          .مبا يلببي:ال 
ال يشببم  الت بببامن الجببرائم المتال مببة إال إذا ارشكببببأ        .2 .ولببيهم مببن اجبب  جريمبببة واحببد     

ولبيهم مبن اجب      ال يشم  الت امن االلزامات المدنية ما لم يكبن المحكبوم     .3 .لغرل مشترك
يببدوى المسببؤولون مببدنيا إلببى المحكمببة        .4 .جريمببة واحببد  قببد حوكمببوا فببي الببدووى نفسببها     

ويلزمببون مت ببامنين مبب  فاوبب  الجريمببة بببالردود والنفقببات المتوجبببة للدولببة، ويحكببم ولببيهم           
 .البسائر االلزامات المدنية إذا طلا المدوي الشخصي ذل 

                                                                 
 .94و 87: مرج  سابق، ،الدباو  1
 .349: مرج  سابق، ،اللنش    2
: الجبر بالسجن، كناة البلط   راج  األساس المدني للت امن وورقد لمبدأ شخصية العقاب ومبدأ الشروية: 3

 1991عب مبارس بتذار    18عب 17عب 16الملتقى الدولي حو  شنفيذ العقوبة ع الجمعية التونسية للقانون الجنائي ع أيام    
 بتونس بمرقونة .

 .80، – 1957النشرية جزائي لسنة  – 1957-11-14في  – 4126  شعقيا جنائي ودد 4
. انظبر أي با  قبرار    66، – 1966النشبرية جزائبي لسبنة     – 1966-2-16في  – 4330  شعقيا جنائي ودد 5

أن التشري  الجبائي  حي  اوتبرت المحكمة أند المن المقرر – 1966-4-13في  – 3374ودد  –شعقيبي جنائي 
يفرل الت امن ولى ك  متهم في جريمة جبائية في العقوبات المالية المحكوم بها م  جمي  من شملد التتب ال. 

 .81، – 1966النشرية جزائي لسنة 
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الالغرامببة وقوبببة شخصببية ال يحكببم بهببا      :أناوتبببرت محكمببة الببنقض السببورية    كمببا أن

باالشبببتراك والت بببامنال  
 1ب

وبينبببأ فبببي قببببرار توبببر أن الالغرامبببة وقوببببة قانونيبببة.. والعقوبببببة         

شخصبية وال شفبرل إال ولبى الفاوب ..ال    
 2ب

الوحيب  أنبد ال نياببة فبي العقوببات فبال يجبو  الحكببم         .

بالغرامببة ولببى وببد  أشببخا، بوجببد الت ببامنال   
 3ب

حكببم بالتكافبب  والت ببامن   . إذا  الفببال يجببو  ال 

ولببى مببن يحكببم بالغرامببة بفببي حببا  شعببدد المحكومببة ولببيهم  ألن الغرامببة مببن العقوبببات، وال       

يص، فيها التكاف  والت امن بين المحكوم وليهم ومخالفة  ذه الناحية يستوجا النقضال
 4ب

. 

لكن  ذا لم يمن  المشر  السوري مبن إقبرار الت بامن فبي بعبض النصبو، الخاببة،        
ة حببين نببص ولببى شحميب  مسببيري الببذوات المعنويببة مسبؤولية الجببرائم المرشكبببة منهببا،       ووابب 

 ومن ذل  نجد مثال :

وشكبببون   -3-والتبببي جببباص فيهبببا: ال    1960لسبببنة   123مبببن القبببانون رقبببم     – 35المببباد  
الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالت بامن وبن قيمبة الغرامبة والمصباريف التبي يحكبم        

 شصرفد كان شصرفا  شخصيا ال. بها إال إذا نبأ أن

: اليعتببر ملتزمبو المال بي ذات الفئبة     1938مبن قبانون المال بي لعبام      26وكذل  الماد  
 الثالثة ومديرو ا ومنظمو ا مسؤولين بالتكاف  والت امن ون المخالفات..ال.

وبناص ولى ما سبق يمكن القو  أن دياب مبدأ وام يكرس الت امن ببين المحكبوم ولبيهم    
من إقرار الت امن بموجا نصو، وابة السوري المشر لم يمن  

 5ب
. 

من قانون العقوببات البحرينبي فقبد منعبأ الحكبم بالت بامن ببين المحكبوم          57ماد  أما ال
إذا حكم ولى شخصين فاكثر لجريمة واحبد  فباولين كبانوا أو شبركاص فالغرامبات يحكبم       وليهم:ال

 ال.ولى ك  متهم ولى انفراد بها

ولببى   72مبباد   العقوبببات االمبباراشي موقفببا وسببطا إذ نببص فببي       فببي حببين أشخببذ قببانون     
بالغرامة ولى ود  متهمين بحكبم واحبد فبي جريمبة واحبد  سبواص أكبانوا فباولين أم          إذا حكمأند:ال

وقعبأ المحكمبة الغرامبة ولبى كب  مبنهم ولبى انفبراد مبا لبم شكبن الغرامبة المحكبوم بهبا                شركاص

                                                                 
 .291. ،2191قاود   – 2) الدركنل  – 1951-5-23شاريي  885ق 597  )1
 .291. ،2192قاود   –سابق المرج  ال – 1980-11-15شاريي  829ق 942  أ. )2
 .294. ،2198قاود   –المرج  السابق  – 1960-1-31شاريي  44ق 287  )3
 .294، – 2197المرج  السابق ق - 6/4/1966شاريي  679ق 703  )4
  يمكن أن نلخص موقف التشري  السوري حو  الت امن في الغرامات من وال  كتاب بادر ون و ار  5

. وممبا جباص فيبد: الأن المببدأ     1967-9-4شباريي   15824العبام فبي إدلبا شحبأ رقبم       العبد  موجبد إلبى المحبامي    
األبلي لشخصية العقوبات. ومنها الغرامة. يطبق ولى العقوبات الجزائية البحتة، وال يطبق ولى الغرامات 
المختلطة، و ي درامات شحم  طابعين: جزائي و بو العقباب، ومبدني و بو التعبويض ولبى اإلدار  بسببا        

رر الذي أحدند الجرم المرشكا والفا  لقوانينها وأنظمتها. الوما دامأ  ذه الغرامة شحم  طاب  التعويض. ال 
والتعويض في المسؤولية التقصيرية يق ي بد ولى مسببي ال رر ولى وجد الت امن ومال  باحكام الماد  

العقوبات. وبتعبير تور أن الغرامات من قانون  132، من القانون المدني التي أوجبأ شطبيقها أحكام الماد  170
أو كما شقو  محكمبة البنقض الفرنسبية فبي قرار با الصبادر        Non individuailiteالمختلطة شمتا  بعدم الفردية 

، النشر  الجنائية 1886-2-26، وفي قرار ا الصادر بتاريي 493-1-1881دالو  الدوري  1880 - 6 – 3بتاريي 
ينية أكثر منها شخصية، وأنها شقم  الفع  المادي للمخالفة بصرف النظر ون ، أن  ذه الغرامات  ي و88بند 

ودد األشخا، الذين شعاونوا ولى ارشكاب المخالفة. وولى  ذا األساس شوق  درامة واحبد  مت بامنة مهمبا    
ق ى كان ودد المخالفين، في حين أند في الغرامات الجزائية البحتة ينبغي ايقا  درامة ولى ك  مخالف وال ي

بها بالت امن. دير أند ال بد لنا من اإلشار  أويرا  إلى أن الت امن في فرل الغرامة ال يعني الت امن في 
المخالفين فان ك  واحد منهم يحبس المد  المقابلة للجزص الذي  طريقة شحصيلها. أي أند إذا كان  ناك ودد من

مد  المقابلة لكام  الغرامة، ألن الت امن وارد يصيبد من الغرامة كما لو لم يكن  ناك ش امن، وليس ون ال
بالنسبة اللتزام ك  محكوم وليد بدف  جمي  المبلغ ال بالوسيلة المتبعة فبي شحصبيلدال. منشبور فبي مجمووبة      

 .1402، -2: )أ يب اإل تانب ل القوانين الجزائية السورية الخابة، إوداد وشنسيق 
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 ى وجد الت بامن إال إذا نبص القبانون ولبى ديبر     نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها ول درامة

 ال.ذل 

أقر الت امن بموجا نبص وبام إال أنبد حصبر     الذي المشر  المصري  و و نفس موقف
ق   مصببري أنبد ال إذا حكبم ولبى جملببة      44فبي الغرامبات النسببية فقبط. حيبب  جباص فبي المباد         

يحكم بها ولى كب  مبنهم    متهمين بحكم واحد لجريمة واحد  فاولين كانوا أم شركاص، فالغرامات
إذا حكم ولى ود  متهمين بحكم واحبد لجريمبة واحبد ، فباولين كبانوا أم شبركاص،       و  .ولى انفراد

فبانهم يكونبون مت بامنين فبي االلتببزام بالغرامبات النسببية مبا لبم يببنص فبي الحكبم ولبى وببالف             
 ذل ال.   

ر  ونبي  ولقد بينبأ محكمبة البنقض المصبرية الغايبة مبن  بذا البنص موضبحة الأن المشب          
بببان ي ببمن للحكومبببة أن شحصبب  مببن المتهمبببين جميعببا  مبلغببا  بصبببفة درامببة يسبباوي المبلبببغ           
المختلس ال أكثر وال أق ، وأن شخطي  ذه القاود  وشعديد الغرامة بايجابها كلها ولى كب  واحبد   

من المتهمين ال يتماشى م  القصد الظا ر الذي يرمي إليد المشر ال
 1ب

. 

ام نجد في التشري  المصري كذل  بعض النصو، الخابة من وإلى جانا  ذا النص الع
بشان شنظيم ومليات النقد األجنبي، والتي  1976لسنة  97من القانون رقم  16ذل  مثال : الماد  

اوتبرت الشخص االوتباري مسؤوال  مسؤولية ش امنية م  مسيريد وبن العقوببات الماليبة التبي     

يحكم بها
 2ب

. 

قبببانون حمايبببة المنافسبببة ومنببب  الممارسبببات    مبببن ٢٥اد  مبببو ال و بببو مبببا قبببررت أي بببا  
االوتبببارى المخببالف   و  وبن اإلدار  الفعليببة للشبخص  ؤيعاقبا المسبب   :الالمصببري االحتكاريبة 

ألحكبام  بذا القبانون ، إذا نببأ ولمبد       المقرر  ون األفعا  التى شرشكا بالمخالفة بذات العقوبات
ويكبون   .ل  اإلدار  قد أسهم فبى وقبو  الجريمبة   ش بالواجبات التى شفرضها وليد بها وكان إواللد

وشعوي بات   بالت امن ون الوفباص بمبا يحكبم ببد مبن وقوببات ماليبة        و الؤالشخص االوتبارى مس
 . الارشكبأ من أحد العاملين بد باسم الشخص االوتبارى أو لصالحد إذا كانأ المخالفة قد

يعاقببا :ال2003لسببنة   10رقببم بالمصببري قببانون شنظببيم االشصبباالت   مببن 86مبباد  و ال
و  وبن اإلدار  الفعليبة للشببخص االوتببارى ببذات العقوببات المقببرر  وبن األفعبا  التببى         ؤالمسب 

شرشكا بالمخالفة ألحكام  ذا القبانون إذا نببأ ولمبد بهبا وكبان إواللبد بالواجببات التبى شفرضبها          
لت ببامن وال  باؤوليبد شلبب  اإلدار  قببد أسبهم فببى وقببو  الجريمببة.يكون الشبخص االوتبببارى مسبب      

 الون الوفاص بما يحكم بد من وقوبات مالية وشعوي ات

   2002/  8ب  يقطبر القبانون شنظبيم أومبا  البوكالص التجباريين      من  18الماد  رقم  أما
:اليعاقبا المسبؤو  وبن اإلدار  الفعليببة    فقبد نصبأ ولبى الت بامن بالنسببة للببذات المعنويبة فقبط        

وبن األفعبا  التبي شرشكبا بالمخالفبة ألحكبام        بذات العقوببة المقبرر    للشخص المعنوي المخالف
 ذا القانون ، إذا نبأ ولمبد بهبا ، و كبان إواللبد بالواجببات التبي شفرضبها وليبد شلب  اإلدار  قبد           
أسهم في وقو  الجريمة . و يكون الشبخص المعنبوي مسبؤوال  بالت بامن وبن الوفباص بمبا يحكبم         

ت قبد ارشكببأ مببن أحبد العباملين بببد أو      ببد مبن وقوببات ماليببة و شعوي بات ، إذا كانبأ المخالفببا      

                                                                 
: الموسووة جود  عبد النلكأولى ق ائية مذكور لدى  سنة – 293ق ية رقم  1931-11-9  نقض مصري 1

، 340: مرج  سبابق، ، اللنش  . وانظر الت امن في التشري  المصري: 113، – 5المجلد  –الجنائية 
 وما بعد ا.

 . 1994ع  5ع  28الصادر في  1994لسنة  38  استبد   ذا القانون بالقانون رقم 2



 270 

 .الباسمد أو لصالحد

شحصببب   قبببانون الجمبببارك القطبببري ولبببى أند:ال   157المببباد  وفبببي ذات االشجببباه نصبببأ   
الرسببوم الجمركيببة والرسببوم والغرامببات المقببرر  أو المحكببوم بهببا بالت ببامن والتكافبب ، مببن         

فبببي شحصبببي  أمبببوا   المخببالفين أو المسبببؤولين وبببن التهريببا، وذلببب  وفبببق األببببو  المتبعببة      
الخزينببة، وشكببون الب ببائ  ووسببائط النقبب  ونببد وجود ببا أو حجز ببا ضببمانا  السببتيفاص المبببالغ           

 .الالمطلوبة
  :نانيًا: الفنان        الرطايا )الغ اما ( 

إلزام شخص ديبر مرشكبا الجريمبة، ببدف  الخطيبة ونبد        و   1بال مان في دف  الخطايا

قانوني  و ذا اإللزام ال يكون إال بموجا نص
 2ب

. 

فخالفبا للت ببامن المكبرس بببنص وببام فبي التشببري  التونسببي فبان ال ببمان ال يكببون إال        
بنص وا، ومن النصو، التي أقرت قاود  ال مان في دفب  الخطايبا فبي التشبري  التونسبي      

 نجد:

م.ش: يعتببر المبؤجرون مسبؤولين مبدنيا بالنسببة للخطايبا ودبرم ال برر          239ع الفص  
 ثليهم المرشكبين للمخالفة...ال.المحكوم بد ولى مم

م.د: الإن أرببباب الب بببائ  والمسببتاجرين والمكلفبببين ديببر م بشبببؤونهم      275عبب الفصببب   
مسببببؤولون مببببدنيا مببببن جهببببة مسببببتخدميهم فيمببببا يتعلببببق بالمعبببباليم والمصببببادرات والخطايببببا        

والمصاريفال
 3ب

   . 

ال بمان  أما في التشري  المصري فنجبد بعبض الحباالت التبي أقبر فيهبا المشبر  قاوبد          
فببي شببان   1988لسببنة  146مببن القببانون رقببم    24فببي دفبب  الغرامببات مببن ذلبب  مببثال : المبباد      

شركات شلقبي األمبوا  والتبي جباص فيهبا: الإن أمبوا  الشبركة ضبامنة فبي جميب  األحبوا  للوفباص             
باببدار قبانون    1992لسبنة   95مبن القبانون رقبم     68بما يحكم بد من وقوبات ماليبةال. والمباد    

مبا  والتبي جباص فيهبا: اليعاقبا المسبؤو  وبن اإلدار  الفعليبة بالشبركة، بالعقوببات           سوق رأس ال
المقرر  ون األفعا  التي شرشكا بالمخالفة ألحكام  ذا القبانون، وشكبون أمبوا  الشبركة ضبامنة      

 في جمي  األحوا  للوفاص بما يحكم بد من درامات ماليةال.

يعببد محكومببا وليببد بهببا شخصببيا وال   ومببن المالحببظ أن الغيببر الملببزم بببدف  الخطايببا، ال    
شسبج  فبي سبجلد الق ببائي، بب  وال يبدوى إلببى المحاكمبة، ولكنبد مجبرد كفيبب  شقب  وليبد وجيبببة             

البدف  وبن وطبا شبخص توبر      
 4ب

وبالتبالي فانبد ال يمكبن التنفيبذ وليبد ببالجبر بالسبجن مبا دام لببم          

يكن مشموال بالحكم 
 5ب

. 

محلها فيهبا، ويكبون مبن حقبد الرجبو  ولبى        وإذا دف  ال امن الخطايا للدولة، فاند يح 

                                                                 
: عبد ال ها  ح مةد ، انظر La garontie civile de l’amendeة للغرامة   و ناك من يعبر وند بالكفالة المدني1

  .372. ،1987المسؤولية ون فع  الغير، طبعة … دراسات معمقة
، ولقد رفض فقد الق اص الفرنسي الحكم بال مان لعدم وجبود  214: مرج  سابق، ،عبد ال ها  ح مد  2

                                            .Cass. Crim. 25/06/1903. D. P.1905.1-62نص يقر ذل  انظر: 
  Cass. Crim. 7/7/1854, B. Crim. 218. 

 م.د : المتعلق بمسؤولية ال مان أقر الحكم نفسد.  276  وكذل  الفص  3
 .215: مرج  سابق، ،عبد ال ها  ح مد  4
 م.أ.) شونسية. 343راج  أحكام الفص   5



 271 

المحكوم وليد جزائيا لتحصيلها مند 
 1ب

. 

ويشترر في المسؤو  مدنيا  أن ال شكون لد أي والقبة كانبأ بالفعب  المخبالف واال اوتببر      

مسؤوال جزائيا بصفتد الشخصية 
 2ب

. 

ا إن باعةدت  التفةةاما والفةنان  ةةا شةك موسةةانتان مة  النشلةة ل القةديم للرطيةةة أيةة        

كانةةي للةة   العق  ةةة صةةشة أخةة ى هةة  تعةة ي  الدولةةة .. أمةةا  ةة  عصةة نا هةة ا حيةةد تعتبةة            

الرطيةةة عق  ةةة كسةةاة  العق  ةةا  األخةة ى  ياةةب أن ت ةة ن شرصةةية و   يةةة وال تصةةيب إال         

 الشرص ال   يستققلا
 3ب

 . دون أن شمتد لغيره حتى ولو كان وارنا  لد.

 ـ تقصي  الرطايا ما الت كة: 3

م.أ.) شونسبية الشبزو  بوفبا  المحكبوم وليبد جميب  العقوببات األببلية          352ينص الفص  
 والتكميلية باستثناص الحجز والمصادر  ودلق المح ال.

م.)  فانهبا مببن المفببرول أن شنق ببي بوفببا      5وبمبا أن الغرامببة وقوبببة أبببلية بفصبب     
المحكببوم وليببد إال أن المشببرم  التونسببي رأى الخببرو) وببن  ببذه القاوببد  فببي بعببض نصببو،        

 القانون الجزائي االقتصادي وذل  في مجلة الصرف ومجلة الديونة.

مجلبة الديوانبة يبنص ولبى أنبد : الإذا شبوفي المبتهم قبب  الخبال، فبي            4ع   253فالفصب   
الخطايبا والمصبادرات ودير ببا مبن العقوبببات الماليبة الصببادر  ضبده بمقت ببى حكبم نهببائي ...         

 القانونية ما ودا .. الغصا البدنيال.فان والبها يمكن شتبعد ضد ورنتد بجمي  الطرق 

من مجلة الصرف فهو يبنص ولبى الإذا شبوفي مرشكبا الجريمبة فبي حبق         38أما الفص  
شراشيا الصرف قب  شسبديد مببالغ الخطايبا والمحجبو ات والعقوببات الماليبة الصبادر  ضبده أو         

 فال.المصالحات التي قبلها فاند من الممكن متابعة استخال،  ذه الخطايا من المخل

م.أ.) شونسببية واسببتثناص   352فهبذن الفصببالن يمببثالن اسببتثناص للقاوببد  الببوارد  بالفصبب      
 كذل  لمبدأ شخصية المسؤولية والعقاب.

ويرى الببعض  
 4ب

أن  بذا الخبرو) وبن المببدأ لبد مبرراشبد، ذلب  أن الخطيبة بالغرامبة            
المحكببوم وليببد،   شتحببو ، فببور الحكببم بهببا واكتسبباب  ببذا الحكببم بببفة النهببائي، إلببى ديببن بذمببة      

فتدو  في شركتد حبين وفاشبد، فتصبيا بالتبالي ورنتبد. ويبذ ا اشجباه توبر إلبى أن كبون الخطيبة            

وقوبة قب  الحكم يجا أن شبقى كذل  بعده وحتى بعد وفا  المحكوم وليد 
 5ب

  . 

 قبة ة مبةدأ با ليةة انتقةاة الرطيةة )الغ امةة( إلةةى ال رنةة  بةد ي صةلوا إلةى القة ة  ةة ن             
لاناةيةةةة با لةةةة لانتقةةةاة وأن ورنةةةة الناةةة ل مسةةةدول ن جناةيةةةا عةةةا الا ينةةةة     النسةةدولية ا 

الن ت بة ما بب  م رنلم
 6ب

. 

                                                                 
Salvaireب1 . Apreçu sur la responsabilité pénal du fait  d'autrui. R.S.C. 1963. p.307. 

، 1971المببادئ األساسبية للشبريعة الجمركيبة الجزائيبة بيببروت،       1: الق بايا الجمركيبة، )  جة رج بديشةة    2
،306. 

 .93: مرج  سابق، ،الدباو  3
ادئ القسم العقابي من : مبرمو  عبيد،والمراج  التي ذكر ا و304:مرج  سابق ، ج رج بديشة  انظر : 4

: شبرح قبانون العقوببات، القسبم العبام،      مقنة   نايةب حسةو    ، و679، ،1962التشبري  العقبابي المصبري،    
 .97و 77: مرج  سابق، ،والدباو. 825و 716ع  715، ،1962النظرية العامة للجريمة، القا ر  

 .77: مرج  سابق، ،الدباو  5
Garraud, op.citب6 ., P.384. 
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سيصببيا بعببض األبريبباص بال ببرر، دون    –الغرامبة   –كمبا أن مطالبببة الورنببة بالخطيببة   
أن نصبب  إلببى أي  ببدف مببن األ ببداف المقصببود ، ألن  ببؤالص ليسببو مجببرمين فهببم إذن ليسببوا        

 و  جر.بحاجة إلى إبالح أ

فانتقببا  الخطيببة بالغرامببة  إلببى التركببة وبالتببالي إلببى الورنببة ال يحقببق دايببات العقوبببة         
 بسواص الرد  العام أو الرد  الخا، .

إال أن جميبب   ببذه االنتقببادات لببم شحبببو  دون اقببرار المشببرم  التونسببي إنتقببا  الخطيبببة          

بالغرامة  إلى الورنة
 1ب

ة رفب  البدووى حتبى بعبد     ب  إند ذ با أبعبد مبن ذلب  حيب  قبب  إمكانيب        

م.أ.) يبنص ولبى أن البدووى     4وفا  المتهم لتسليط وقوبة ولى التركة. فبالردم من أن الفص  
أقبرا اسبتثناصين    ن مجلة الديوانبة م 218م.، و 32العمومية شنق ي بوفا  المتهم فان الفصلين 

 لهذه القاود  حي  يقبالن بامكانية رف  دووى للحكم بعقوبة ولى التركة.

كببن  بببذا التوجبببد مبببن المشببرم  التونسبببي ال يشبببك  مببببدأ وامببا فبببي القبببانون الجزائبببي        ل
م.ل ينص ولى أند الإذا شبوفي المخبالف شسبقط البدووى      97االقتصادي حي  نجد مثال الفص  

 العمومية...ال و و ما يمث  رجووا إلى األب .

زائيببة إجبراصات ج  535ووالفبا  للتشبري  التونسببي يبنص التشببري  المصبري فبي المبباد        
ولببى أنببد الإذا شببوفي المحكببوم وليببد نهائيببا  شنفببذ العقوبببات الماليببة والتعوي ببات ومببا يجببا رده       
والمصاريف في شركتدال. ويفسر الفقد ذل  بانبد متبى ببار الحكبم باشبا  شحولبأ الغرامبة إلبى ديبن          

ران مدني في ذمة المحكوم وليد، فاذا مبات انتقلبأ إلبى الورنبة محملبة بهبا، والقاوبد  أنبد ال ميب         

إال بعد سداد الديون
 2ب

. 

أمبا محكمبة البنقص المصبرية فسببق لهبا أن أكبدت أن الالجبرائم ال يؤوبذ بجريرشهبا ديبر            
جناشها، والعقوبات شخصية مح بة وال شنفبذ إال فبي نفبس مبن أوقعهبا الق باص وليبد. وحكبم  بذا           

تنابة فبي التنفيبذ..   المبدأ أن اإلجرام ال يحتم  االستنابة في المحاكمة وأن العقاب ال يحتمب  االسب  
وإن المرص إذا شوفباه اهلل وأمحبى شخصبد مبن الوجبود وانقطب  وملبد مبن  بذه البدنيا سبقطأ كب              
شكاليفد الشخصية. فان كبان قبب  الوفبا  جانيبا  لبم يحباكم أمحبأ جريمتبد وإن كبان محكومبا  وليبد            

سقطأ وقوبتد ال يرند في  ذه التكاليف أحد من أم أو أب أو باحبة أو ولدال
 3ب

. 

  49  و األردنبي بالمباد    148  و اللبنباني بالمباد    149المباد   بوفي التشري  السوري

نجببد أن حكببم وقوبببات واضبب، فببي أن وفببا  المحكببوم وليببد شحببو  دون اسببتيفاص الغرامببات        
 4ب

 ،

قانون أبو  محاكمبات جزائيبة التبي لبم      453بحكم الماد  بالنسبة للقانون السوري ويتاكد ذل  

ما يمكن شحصيلد في حالة وفا  المحكوم وليدالغرامات م   شورد
 5ب

. 

                                                                 
 ولى شحصي  الجزاصات النقدية من ورنة المخالف. 343نون الجمارك اللبناني كذل  في الماد    وينص قا1
 .415: مرج  سابق. ،الشاذل  عبد اهلل  ت ح  2
. و ذا القرار سابق ولى 106. ،104رقم  – 2مجمووة القواود القانونية ) – 1930-11-20  نقض مصري 3

 .1950لذي بدر سنة بدور قانون اإلجراصات الجزائية المصري ا
 شببزو  جميبب  نتببائج الحكببم الجزائيببة بوفببا  المحكببوم وليبببد/         -1وقوبببات سببوري: ال    149  شببنص المبباد    4
ولكن ال مفعو  للوفا  ولى المصادر  الشخصية إذا كانأ األشياص المصادر  قد حكم بها للمدوي الشخصي  -2

وشحبو  الوفبا  دون اسبتيفاص الغرامبات      -3/ 104اد  ال ولى المصادر  العينية وال ولى أقفا  المح  ومال  بالم
ال. ونجد وكس  ذا التوجد لدى المشر  المغربي 68، 67ونشر وإلصاق الحكم المق ي بهما وفقا  للمادشين الع

من مدونة القانون الجنائي التي جاص فيها: الموت المحكوم وليد ال يحو  دون شنفيذ الجزاصات  50في الفص  
 ال.المالية ولى شركتد

بحبا  ديببة المحكبوم وليبد أو قصبره شحصب         -1أبو  محاكمبات جزائيبة سبوري: ال    453  وشنص الماد  5
وشحصبب   -2–الغرامبة والرسبوم والنفقببات الق بائية بمعرفببة و ار  الماليبة كمببا شحصب  األمببوا  األميريبة         
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ولكببن شجببدر اإلشببار  إلببى أن المشببر  السببوري وكمببا سبببق بيانببد أوطببى للغرامببة فببي        
بعض نصبو، القبانون الجزائبي االقتصبادي، بببغة مزدوجبة بوقوببة وشعبويض  بمعنبى أنهبا           

عببد الحكبم بهببا بببفة   شصبب، شعوي ببا  مببدنيا  بعبد الحكببم بهببا، وبالتبالي فببان  ببذه الغرامبات شفقببد ب       

العقوبة، وشصب، شعوي ا  مبدنيا ، ممبا يعنبي إمكانيبة شحصبيلها مبن شركبة المخبالف بعبد وفاشبد          
 1ب

 .

انتقاة العق  ة النالية النق  ل  لةا نلاةيةًا إلةى ذمةة     لكن مهما كان التبرير الذي سيعطى، فان 
بالخطيبة  مببن  بببحي، أن البوارن ال يبؤدي الغرامبة     ال رنةة موةاب  لنبةدأ شرصةية العق  ةة      

مالد الخا، وإنما يدفعها من التركة.. فان العقوبة ال شطا  المحكوم وليبد البذي مبات قبب  دفب       
الغرامببة وإنمببا شنتببز  المببا  المببورون مببن الورنببة وششببك  شفقيببرا  لهببم بسبببا ذنببا ال يببد لهببم          

فيببد
 2ب

 . فببالقوانين التببي أوطببأ للغرامببة بللخطيببة  ببببغة شعوي ببية وضببعأ بالدرجببة األولببى      
المصبلحة الماديببة للخزينبة، بينمببا كبان مببن المفبرول حصببو  العكبس فتختفببي  بذه المصببلحة          
أمام ضرور  وجبود وقباب فعبا  ووباد   دفبد الرئيسبي  بو الكفباح ضبد اإلجبرام ولبيس إنبراص             

الدولة
 3ب

 الغ امة )الرطية(    ه   القالة أصبقي تلعب  ورًا ما يًا ال ارتبةاط لةا  ال ايشةة    ، 

 .ان ن الاناة األخابية للق

: شببزو  جميبب  النتببائج  مببن قببانون الجببزاص العمبباني فهبي شببنص ولببى أنببد     64المبباد  أمبا  
 35الجزائيببة للحكببم بوفببا  المحكببوم وليببد باسببتثناص المصببادر  المنصببو، وليهببا فببي المبباد           

ال. ممبا يعنبي أن   واقفبا  المحب    85والمصادر  لمصلحة المت رر المنصو، وليها في الماد  
 ط بالوفا .الغرامة شسق

ال يسببا  الورنببة وببن أداص   مببن قببانون الجمببارك القطببري أنببد:ال     156المبباد  و جبباص فببي  
الغرامبات المترشبببة ولببى المتببوفى مببن نصببيا كبب  مببنهم مببن التركببة إال إذا كببانوا شببركاص فببي        

 .الالتهريا، وشسقط الدووى في حالة وفا  المخالف

يمكبن اوتبار با مبن حباالت      نسبي وابة في القبانون التو وأويرا يمكن اإلشار  إلى حالة 
م.) شونسببية   98المسببؤولية الجزائيببة ديببر المباشببر  وببن فعبب  الغيببر، و ببي الببوارد  بالفصبب        

 97و 96والذي جاص فيد الولى المحكمة في جميب  الصبور المنصبو، وليهبا بالفصبلين      
 4ب

أن  
اوتالسببد أو  شحكبم ف بال وبن العقوببات المبينبة بهبذين الفصبلين ببرد مبا وقب  االسبتيالص وليبد أو            

قيمة ما حصب  وليبد مبن منفعبة أو ربب، ولبو انتقلبأ إلبى أببو  الفاوب  أو فرووبد أو أووشبد أو             
  وجد أو أبهاره سواص بقيأ شل  األموا  ولى حالها أم وق  شحويلها إلى مكاسا أورى.  

وال يتحرر  ؤالص من  ذا الحكم إال إذا أنبتوا أن ماشى  ذه األموا  أو المكاسا لبم يكبن   
 متحص  الجريمة...ال. من

و اشببان الفقرشببان يمكببن فهمهمببا ولببى أن النيابببة العموميببة ومببال باحكببام الفقببر  األولببى      
شكون معفا  شماما من انببات انتقبا  األمبوا  حصبيلة الجريمبة إلبى األقبارب واألببهار ويصبب،          

                                                                                                                                                                     
 بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات الق ائية في حا  وفا  المحكوم وليدال.

الخبا، بانتقبا  األمبوا  والقبيم ببين سبورية        208من المرسوم التشبريعي رقبم    4-19أكدشد الماد    و و ما 1
إذ جاص فيها: الإن المبالغ والغرامبات المحكبوم بهبا بموجبا      1952والخار) وشنظيم مكتا القط  الصادر سنة 

ا ولى أند شعتبر الغرامات من الماد  ذاشه 6 ذه الماد  يمكن شحصيلها من شركة المخالفينال. وقد أكدت الفقر  
 والمصادرات المنصو، وليها في  ذه الماد  شعوي ا  مدنيا  لمكتا القط .

 .41، – 1993المغرب  –: العقوبة، جمعية شنمية البحون والدراسات الق ائية مق  الديا امنا    2
 .48، –: الغرامة الجنائية، مرج  سابق الدباو  3
ولى الجبرائم البوارد  فيبد. وجميب   بذه الفصبو         98انطباق أحكام الفص  م.) كذل   99  وقد أقر الفص  4

 شتعلق باوتالس األموا  العمومية.
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لى وليهبا  أولئ  األشخا، متحملين بقرينة أن مكاسبهم وأموالهم متاشية من األمبوا  التبي اسبتو   
الجاني و ذه القرينة المحمولة وليهم ال يمكنهم التحرر منها إال بانببات أن أمبوالهم أو مكاسببهم    

 لم شكن من متحص  الجريمة.

وإذا كان  ذا  و التاويب  الصبحي، إلراد  المشبرم  ولمفهبوم الفقبرشين فبان  بذا التشبري          
ان الق باص الجزائبي بمبا أنبد     يكون قد وبرق بصبور  وطيبر  وبد  مببادئ شعتببر أساسبية فبي ميبد         

 ينص ولى اجراص مدني من الممكن أن يعتبر من شواب  الدووى العمومية.

فهبذا الفصب  إذا يبنص ولبى قرينبة سبوص نيببة بفعب  الغيبر و بي قرينبة إن لبم شكبن قاطعببة              

فهي بعبة الدحض وششك  ورقا لمبدأ شخصية العقاب
 1ب

. 

وبد  جزائيببة وإنمبا  ببو مجبرد إجببراص     إال أن  نالب  مبن يببرى أن  بذا الفصبب  لبم يببات بقا     
مدني يهدف إلى الحكم بارجا  ما وقب  االسبتيالص وليبد وإحالتبد ألحبد األقبارب      
 2ب

. لكبن محكمبة   

أشبارت ببراحة  إلببى أن مبا جباص بالفصبب        1994التعقيبا التونسبية فببي قرار با الصبادر سببنة      

 و وقوبة 98
 3ب

  . 

فبي قببانون شببركات شلقببي   ويوجبد فببي التشببري  المصبري كببذل  بببور  مشببابهة، وردت     
 208التي نصها: الشسري أحكام المواد  25 ، وذل  في الماد  146برقم  1988األموا  لسنة 

مكبببررا  بد  مببببن قببببانون    208مكبببررا  بجببببع  و  208بب ، و –مكببببررا   208مكبببررا ، بأ  أو  
 اإلجراصات الجزائية ولى الجرائم المنصو، وليها في  ذا القانونال.

و  للنائببا العببام أن يببامر بمنبب   و) المببتهم وأوالده القصببر مببن    و ببو مببا يعنببي أنببد يجبب  
التصببرف ببباموالهم باإلضببافة إلببى المببتهم نفسببد، كمببا يجببو  شنفيببد الحكببم بببرد المبببالغ أو قيمببة        
األشياص مح  الجبرائم فبي أمبوا   و) المبتهم وأوالده القصبر، مبا لبم يثببأ أنهبا تلبأ إلبيهم مبن             

نببة بسبيطة ولبى أن مصبدر أمبوا  البزو) واألوالد القصببر       ديبر مبا  المبتهم. فالمشبر  أقبام قري     
 و المتهم، وولى  ؤالص إنبات العكس، وإذا وجزوا ون ذل  فان  ذا يعني أنها تلبأ إلبيهم مبن    

المتهم
 4ب

1996. لكن المحكمة الدستورية العليا المصرية ق أ سنة 
 5ب

بعبدم دسبتورية المبواد     
اإلجراصات الجزائية المصرية، وجاص فبي قبرار   مكررا  بب  من قانون  208مكررا  بأ  و 208

المحكمببة الوحيبب  أن اببب  البببراص  يتصبب  بالتهمببة الجزائيببة مببن ناحيببة انباشهببا، وال شببان لببد           
بطبيعبة أو وطببور  الجريمببة موضببووها، وال بنببو  أو قبدر وقوبتهببا، وكببان  ببذا األببب  كامنببا        

اكمتبد جزائيبا ، أو أنناص با، وولبى     في ك  فرد، كافال  حمايتد سواص في المراح  السابقة ولبى مح 
امتداد حلقاشها، وكان النص المطعون فيبد قبد أجبا  فبرل قيبود ولبى أمبوا  األشبخا، شحبو           

 دون إدارشهم لها أو شصرفهم فيها و ي قيود ال سند لها في النصو، الدستوريةال.

ذات  السبابق ذكر با لبم شعبد     25وبنباص ولبى  بذا القبرار فبان اإلحالبة البوارد  فبي المباد           
 موضو  باوتبار أن الق اص بعدم دستورية قانون يترشا وليد إيقاف العم  بد فورا.

                                                                 
جديد من المجلة  98: وواطر حو  أحكام الفص   ا    ا حلينة  انظر: حو   ذا الفص : مقا  األستاذ 1

ع   1986ع  85ية للقبانون الجنبائي   ع ومحاضرات الجمعية التونس 31/12/1985الجنائية. جريد  الصباح الثالناص 
،18. 

 .29: جرائم االستيالص ولى أموا  ومومية، مرج  سابق، ،.الطيب الل م   راج  مقا  2
 .136، ،.1994، النشرية، القسم الجزائي لسنة 24/10/1994المؤر  في  56333  القرار ودد 3
مسؤولية ألن األمر يتعلق بتدبير ال بعقوبة،   انظر في اوتبار  ذه الماد  أنها ال شخالف الطاب  الشخصي لل4

 .98. ،1988: الحماية الجنائية لالدوار العام في شركات المسا مة، دار النه ة العربية غوال مقند غوال
في  41ق ائية دستورية، الجريد  الرسمية المصرية، العدد  12لسنة  26الق ية رقم  – 1996-10-5  جلسة 5
17-11-1996 – ،2460-2470. 
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 الفقر  الثانية: اإلسناد الق ائي:

لقبد بينبا فيمببا سببق كيبف أن المشببروين قبد قبلببوا باسبناد المسبؤولية الجزائيببة إلبى الغيببر           
ق للنصببو، يملبب   سبواص بصببفة مباشبر  أو بصببفة ديببر مباشبر  إال أن الق بباص باوتببباره المطبب      

فربببة جعبب  مقت ببيات القببانون مواكبببة للتطببور االجتمبباوي واالقتصببادي، فهببو يلعببا دورا           
والقبا ال يخفببى ولبى أحببد حيب  أقببر االجتهباد فببي وبد  حبباالت حلبوال لمشببكالت ال م المشببرم           

 إ اص ا الصمأ ولم يعط لها حال.

أمبر ببالغ األ ميببة    لهبذا فبان شحديبد موقببف الق باص مبن إسببناد المسبؤولية إلبى الغيبر  ببو         
لمعرفببة كيببف شعاملببأ المحبباكم مبب  النصببو، التببي أسببندت المسببؤولية الجزائيببة إلببى ديبببر            
مرشكبهببا ماديببا  و بب  كببان لببد دور وببالق فببي  ببذا الميببدان  فمببن المعببروف أن اقببرار إسببناد         
المسؤولية الجزائية إلى الغير فبي القبانون الجزائبي الفرنسبي كبان مبن وبال  فقبد الق باص حيب            

حببين قبلببأ   27/09/1839  ذلبب  إلبى مببا يقبارب قببرن ونصبف مببن الزمبان وشحديببدا فبي        يرجب 
محكمة التعقيا الفرنسبية مسبؤولية بباحا مخببز بسببا مبا ارشكببد ومالبد مبن بيب  وببز بسبعر             

أولى من السعر المقرر
 1ب

. ومنذ ذل  التاريي لم يعد  فقد الق اص ون  ذا االشجباه بب  قبرر فبي     

المشببرو  وببن جببرائم حتبى ولببو لببم يكببن يعلبم بهببا      مبرات وديببد  مسببؤولية مبدير   
 2ب

نببم شعاقبببأ   

األحكببام التببي شحبببدد المسببؤولية الجزائيبببة لببرب العمبب  وبببن أفعببا  مرؤوسبببيد        
 3ب

ببب  إن  بببذه   
أنبد   1ع   121الوضعية استمرت بعد بدور المجلة الجديد  والتي كرسبأ ببراحة فبي الفصب      

الال يسا  أحد إال ون فعلد الشخصيال
 4ب

. 

االجتهبباد الق ببائي فببي سببورية ومصببر ميبباال  إلببى رفببض  ببذه الصببور  مببن       بينمببا نجببد  
 المسؤولية.  

أما فقد الق اص التونسي فلبم شبت، لبد الفرببة الببداص موقفبد مبن المسبؤولية الجزائيبة وبن           
فع  الغير إال في حاالت قليلة إن لم نق  نادر  وشنتمي أدلبها إلبى القبانون الجزائبي االقتصبادي     

القرارات الت ارب في المواقبف فمنهبا مبا يميب  إلبى رفبض  بذا النبو  مبن          والمالحظ في شل  

المسؤولية
 5ب

 أقر بأ  م  وجود بعض حاالت من القبو  بب .

لقد أقرت المحاكم فبي وبدد مبن االجتهبادات أن المسبؤولية الجزائيبة شخصبية وال يمكبن         
ا إلى ديبر مرشكبا الفعب  وانطالقبا مبن  بذه القاوبد  فقبد رف بأ فبي وبدد مبن الحباالت              إسناد 

 إسناد المسؤولية الجزائية إلى دير مرشكا الجريمة ماديا. 

 ولنبدأ بمحكمة التعقيا التونسية:

أقبرت المحكمببة أن: الالمبببدأ العببام القاضببي بببان     1940ففبي قببرار جنبباحي بببادر سببنة    
المرشكز وليد القانون الجزائبي يجبا شطبيقبد فبي مباد  الغب  فبي        العقوبات لها ببغة شخصية و

                                                                 
 .Cass. Crim. 27/09/1839. S.1839/781ب1

 .363  وبد الرؤوف مهدي: مرج  سابق، ،2
ب  3 Montelhet (P), la responsabilité pénale de l'employeur du fait  de ses préposés, J.C.P. 1952. 1. 1060 n°9 et  s. 
BO YEB(D), La responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'issudes arrêts de 4  la chambre criminelle, 
G.P.1993.2, P.923. 

 .162: المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات .. مرج  سابق ، ا    ا حلينة  5
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البيووات وأند ال يمكن وقاب من كان يجه  وقو  الغ  في الشيص المعبرول للبيب  ولبم يكبن     
فاوال  أو شريكا  وأند يت ، حينئذ أن البدائر  الجناحيبة ال يمكبن لهبا ا مبا  وسبيلة البدفا  القبائم         

شرر التنصيص بالحكم ولى ارشكاببد شخصبيا  للجريمبة الواقب      بها المتهم بدون جواب إال ولى 

ألجلها التتب ال
 1ب

. 

وأقببرت التوجببد نفسببد كببذل  فببي جببرائم الشببيكات بببدون ربببيد حيبب  رف ببأ محكمببة         
التعقيا التونسية إسناد المسؤولية الجزائية إلى موك  كان وكيلبد قبد أببدر شبيكا باسبمد. حيب        

ل  فبان الموكب  ال يؤاوببذ جزائيبا ومبا اقترفبد الوكيبب        شبرى أن المسبؤولية الجزائيبة شخصببية لبذ    

اوتمادا ولى القاود  القاضية بان الوكي  معزو  في دير ما فيد مصلحة موكلد 
 2ب

. 

 ولقد أكدت المبدأ نفسد في قرار نال  لها جاص فيد :

م.) أند ال يعاقا أحد إال ون فع  ارشكا قصدا. ومعنى ذل  أند ال  37الاقت ى الفص   

شخص بجريمة ارشكبها ديره. وشرشيبا ولى ذل  فاند ال يمكن مؤاوذ  شخص من أج   يؤاوذ

شي  بدون ربيد أبدره وكيلدال 
 3ب

 . 

حيةد ابتفةي أح ةال الوصة ا الاواةيةة      الكما أن محكمة التعقيا التونسبية قبررت أنبد:    
العامةةة و الراصةةة مولةةا أن العق  ةةةة شرصةةية و ال تسةةل  إال علةةى مةةةا ارت ةةب  عةةا يا مةةةا          

اللقان ن و عن   ذلك ال أ  أح ال الد ت ر الت نس ا
 4ب

.

و ببذا والفببا لمببا أقرشببد محكمببة التعقيببا الفرنسببية حيبب  اوتبببرت كفاوبب  فببي جريمببة             
ابببدار شببي  بببدون ربببيد الببزو) الببذي قامببأ  وجتببد بسببحا  ببذا الشببي  ولببى اوتبببار أن             

شسببا فبي اببدار    التصرف من جانا الزوجبة يرشبا المسبؤولية الجزائيبة لزوجهبا إذا كبان قبد        
 ذا الشي  و و يعرف أنبد لبيس لبد رببيد واببة أنبد كبان بباحا الحسباب البذي ال يمكنبد أن            
يبدوي جهلببد ومبن نببم يكبون شركببد دفتبر الشببيكات موقعبا وليببد مب  ولمببد ببان  وجتببد شسببتخدمد            

واد  لمواجهة النفقات اليومية مسا مة مند في الجريمة باوتباره فاوال لها
 5ب

. 

محكمة التعقيا التونسية فبي قراراشهبا السبابقة شنطلبق مبن إقبرار مببدأ         ومن المالحظ أن
شخصية المسؤولية الجزائية لتمر بعد ذل  إلى شطبيقد ولى الحالبة المعروضبة نبم رفبض إسبناد      
المسؤولية الجزائية إلى الغير وأحيانا شلجا المحكمة إلى إوطاص مببررات إضبافية لرف بها  بذا     

 دير ما فيد مصلحة وكيلد. كقاود  أن الوكي  معزو  في

ولقببد اشخبببذت محكمببة التعقيبببا الموقببف نفسبببد فببي ميبببدان النقبب  حيببب  رف ببأ إسبببناد          
المسؤولية الجزائيبة إلبى مالب  السبيار  وبن جنحبة حمب  أشبخا، ولبى ورببة ديبر معبد  لبذل               

معتبببر  أن المؤاوببذ  الجزائيببة ال شتعببدى لغيببر مرشكبببي الفعلببة    
 6ب

. كمببا أنهببا اوتبببرت أن مالبب    

                                                                 
 .192. ،.1963، م.ق.ت ماي 1940-2-15مؤر  في  819  قرار جنائي ودد 1
 .104، 1988لسنة  4لعدد، م.ق.ت ا1986أفري   30مؤر  في  13956  قرار شعقيبي جزائي. ودد 2
والغريا  .158، 1991. النشرية بالقسم الجزائي  لسنة 6/5/1991بتاريي  38487  شعقيا جزائي ودد 3

م.) ردم أنها وكما جاص سابقا شعتبر  ذه  37في  ذا القرار أن محكمة التعقيا استندت إلى أحكام الفص  
  الجريمة مادية ال لزوم للقصد في قيامها.

. نشرية محكمة التعقيا ق. ). لسنة 25/2/2004مؤر  في  48321شعقيبي جزائي ودد   قرار  4
2004 ،.232.

 .Cass. Crim. 9/2/1951. S1952. 2 . 17ب5
 .107. ، 1988لسنة  4. م.ق.ت العدد 7/6/1986ع مؤر  في  11025  شعقيا جزائي ودد 6
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احنة دير مسؤو  وبن مخالفبة الحمب  اإلضبافي التبي ارشكبهبا السبائق حتبى ولبو كبان الفعب             الش

بببامر مببن مالبب  الشبباحنة  
 1ب

اسببتندت المحكمببة فببي قرار ببا  ببذا إلببى أن جببرائم القببانون       . ولقببد  
الجزائي أو القبوانين االسبتثنائية شخصبية ويتحملهبا مرشكبهبا شخصبيا وولبى فبرل فبي ببور            

مدنيا مال  الشاحنة أمبره بارشكباب مخالفبة الحمب  االضبافي ال يمتثب         ق ية الحا  أن المسؤو 

لطلبد ألن ذل  يجره إلى مخالفة القانون و و المسؤو  شخصيا ون ذل 
 2ب

. 

أمبا فبي ميبدان مخالفبات األسبعار فبان محكمببة التعقيبا لبم شحبد وبن موقفهبا كبذل  حيبب               
الترفيبب  فببي االسببعار مببن    أقببرت أنببد الال يؤاوببذ ببباحا المتجببر فببي بببور  ارشكبباب مخالفببة       

طرف واملد إال إذا نبأ ولمد أو االذن بما ارشكبدال 
 3ب

. 

شبرفض رف با باشبا األوبذ      التونسبية  فيبدو اذن من وبال   بذا القبرار أن محكمبة التعقيبا     

بمبدأ المسؤولية الجزائية ون فع  الغير 
 4ب

  . 

 بذا القبرار   وذل  حتى في بور  وجود نص ششريعي يقبب  بهبذه المسبؤولية فلقبد ببدر      
والمتعلبق ببرد  المخالفبات فبي المباد        1970مباي   19المبؤر  فبي    26فبي ظب  القبانون وبدد     

ولى أنبد الشسبلط العقوببات المبينبة بالفصبو  السبابقة        29االقتصادية والذي كان ينص في فصلد 
ولبى كبب  مببن وبالف أحكببام  ببذا القببانون إمبا شخصببيا أو بصببفة كونبد مكلفببا بببادار  مؤسسببة أو          

شجمب ال. ولكبن ديباب القصبد لبدى ببباحا المتجبر  بو مبا دفب  بالمحكمبة إلبى رفببض              شبركة أو 
بالنسبببة لجببرائم   1970إسببناد المسببؤولية لببد و ببو اشجبباه سبببق لمحكمببة التعقيببا أن شبنتببد سببنة       

الغ ، وقد كبان  بذا القبرار يتعلبق ببالغ  فبي الخببز حيب  اشبترى شبخص رديبف وببز فوجبد              
ن ذلبب  يرجبب  لغيبباب العامبب  المكلببف بالغربلببة فاحيبب     فيبد جرمببا حديببديا وشبببين مببن األبحببان أ   

المبدير االداري للشبركة مبن أجب  شعمبد الغبب  وق بأ وليبد محباكم األبب  بالسبجن والخطيببة            
استنادا إلى أن المسؤولية ون الغ  منحصبر  فبي المبدير ألنبد المسبؤو  وبن الشبركة ولتعمبده         

نق أ لعدم اسبتظهار ركبن القصبد    ودم دربلة الدقيق المعد لصن  الخبز، لكن محكمة التعقيا 

االجرامي الذي اشترطد المشرم 
 5ب

. 

أقبرت مببدأ واضبحا  فبي وبدم مؤاوبذ  بباحا المؤسسبة وبن           التونسبية فمحكمة التعقيا 
فعب  واملبد وكببان األمبر يتعلببق بصباحا متجببر وبباحا مخببز ممببا يبعب  ولببى االوتقباد بببان            

بة لمؤسسبة اقتصبادية أوسب  وأكثبر     موقف محكمة التعقيا يكبون مبن بباب أولبى  بو نفسبد بالنسب       
أ ميببة مببن مجببرد متجببر يمكببن لصبباحبد أن يتفقببد فيببد وملتببد أكثببر مببن رئببيس مؤسسببة واسببعة         

االطراف ال يبتمكن مسبير ا مبن أن شكبون لبد ويبون ولبى كب  وامب  يراقببد لبيال نهبارا            
 6ب

. ألنبد  

شظببب  ذلبب  األميببر األسبببطوري الببذي كانببأ لبببد مائببة وببين ينبببام منهببا ومسببون و          Argusلببيس  

الخمسون األورى مستيقظة
 7ب

. 

إسناد المسؤولية إلى المسبيرين وبن مخالفبة     التونسيةوفعال فلقد رف أ محكمة التعقيا 

ارشكبها ومالهم وذل  في الق ية المعروفة بق ية البترو  األ رق
 8ب

. 

                                                                 
 .169، ،1987القسم الجزائي  لسنة ، النشرية ب10/6/1987ع مؤر  في  14601  شعقيا جزائي ودد 1
 .107  القرار نفسد، ،2
 .59، ،1978، النشرية بالقسم الجزائي  لسنة 4/10/1978مؤر  في  2270  شعقيا جزائي ودد 3
 .165: المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات .. مرج  سابق، ، ا    ا حلينة  4
 .66، ،.1970. م.ق.ت. جويلية 18/05/1970مؤر  في  7302  قرار شعقيبي جزائي ودد 5
 .165: مرج  سابق، ،. ا    ا حلينة  6
Salvaire, op.cit  ذكر المثا  لدى : 7 .,    
ع ديبر منشبور.بموجود فبي ملحبق مبذكر         29/12/1982ع مبؤر  فبي     8435  القرار التعقيبي الجزائي وبدد  8
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وشبتلخص وقبائ   ببذه الق بية فبي أن احببدى شبركات البنفط سببوقأ كميبات مبن البتببرو            
ة بببفاقس وفببي وببد  واليببات بالوسببط والجنببوب واش بب، أن الكميببات ديبببر         األ رق فببي واليبب  

بببالحة لالسببتهالك الشببتمالها ولببى مبباد  البنببزين التببي شحتببرق بسببروة ممببا شسبببا فببي وببد            
حوادن أدت إلى  بالك الكثيبر مبن األشبخا، وجبرح توبرين انبر انفجبارات فبي مختلبف تالت           

 اإلنار  والتدفئة.

العملبة دون مسبيري الشببركة والبذين شمبأ محبباكمتهم       ولقبد اقتصبر التحقيبق ولببى احالبة    
ابتدائيا وأقر ذل  استئنافيا وشعقيبا حي  أقرت محكمبة التعقيبا الأن المسبؤولية الجزائيبة شخ ب       
لمببدأ الشخصبية وأنببد ال يمكبن مؤاوببذ  البرئيس وببن أفعبا  المببرؤوسال. وذلب  بببالردم مبن أنببد           

إال أنهبا اوتببرت أن العملبة مسبؤولون      كانأ قد أقرت بوجود أوطاص في جانا مسيري الشبركة 

جزائيبا وبن أفعببا  مسبيري الشبركة وأو بباص سبلطة الرقاببة        
 1ب

. فتقببو  المحكمبة الحيب  أن مببا    
نسببد لسبان الببدفا  مبن ظببروف شصبرفات البرئيس المببدير العبام للشببركة المسبتخدمة للمتهمببين          

  المركزيببة  وكببذل  شصببرفات المسببؤو  الفنببي ومببا أضببيف إلببى ذلبب  مببن سببوص اوتيببار االدار        
وا مالها لواجا أمن الفر  .. جمي  ذل  ال ينفي أوطاص المستانفين ب العملة  البذين قبلبوا مهبام    
وظيفبتهم وبن طيبا وباطر وكبان مبن المفبرول ولبيهم أوبذ الحيطبة فبي شصبرفاشهم ... ونتيجببة             
لببذل  فمببا يمكببن نسبببتد لغيببر المسببتانفين مببن األوطبباص فهببي ديببر مباشببر  ومولببد   لالضببرار           

ضببو  ق بببية الحبببا  وبهببذا فمسبببؤولية المتهمبببين شخصببية ال ا دوا) فيهبببا وذاشيبببة انتجبببأ       مو

الكارنةال 
 2ب

. 

فالمحكمببة  نببا ولببى الببردم مببن اقرار ببا بوجببود أوطبباص مببن المسببيرين فانهببا لببم شسببند        
المسببؤولية إلببيهم: أوال ألنهببا شعتبببر المسببؤولية شخصببية ونانيببا ألنهببا شعتبببر أن أوطبباص العملببة         

المسببيرين ولكببن أال يمكببن القببو  أن السببند الثبباني الببذي اوتمدشببد المحكمببة          شسببتووا أوطبباص 
يتنبباقض مبب  السببند األو   فاسببناد المسببؤولية إلببى العملببة فقببط يعنببي معبباقبتهم وببن وطبببا م            

 الشخصي وون أوطاص مسيريهم.

ان  ببذا التوجببد الببرافض لفقببد الق بباص نلحظببد كببذل  لببدى محبباكم األببب  فيمببا يعببرف        
 د  بأو ق ية الفرس مسعود .بق ية وليج القر

فقد أحالبأ النياببة العموميبة ولبى البدائر  الجناحيبة لبدى المحكمبة االبتدائيبة بتبونس كبال            
من السائس والمدير والرئيس المدير العبام لنبز  ولبيج القبرد  لمقاضباشهم مبن أجب  القتب  ولبى          

 وجد الخطا.

23/3/1974بتباريي   92898فباقرت المحكمبة االبتدائيبة فبي حكمهبا وبدد       
 3ب

، الوحيبب  
ان مؤاوذ  مسيري الذوات المعنوية جزائيا من جبراص فعب  مبن  بو شحبأ نظبر م مبن االجبراص         
دون أن شكبون  نباك رابطبة سبببية مباشبر  ببين الخطبا الشخصبي للمسبيرين وال برر الحاببب            

 للغير فيد ار اق ألولئ  المسيرين شصب، معد وظيفة التسيير بعبة الممارسةال.

ق ببية لمحكمبة االسببتئناف بتببونس فانهبا لببم شحببد وبن موقببف المحكمببة       وونبدما أحيلببأ ال 

                                                                                                                                                                     
 ، سابقة الذكر .عاةشة الع و  

 .176.: مرج  سابق، ، ا    ا حلينة  1
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  1974جويليببة  29بتبباريي   72316االبتدائيببة وذلبب  فببي القببرار وببدد    
 1ب

. الوحيبب  أن الخطببا  
الجنبائي ال يمكببن أن يكببون مبب  ذلب  اال شخصببيا فببال يقببب  وقبال وال منطقببا وال قانونببا وال حتببى        

م لخببادم اإلسبطب  ليعمب  بهبا ووبدم احتيباطهم مببن       انصبافا مؤاوبذ  مسبيري المؤسسبة باوتيبار      
قصوره أو شقابره حتبى بالنسببة لمبن كبان مبنهم مكلفبا بفبر  توبر مبن أومبا  المؤسسبة أو مبن             

 كان متغيبا وار) التراب التونسي فيد شجاو  للمبادئ الجنائية واالنصاف المجردال.

ن محكمبة االحالبة   نق بأ  بذا القبرار فبا     التونسبية وولبى البردم مبن أن محكمبة التعقيبا      
بقيأ ولى رأي سابقتها ولكن  ذه المر  استنادا إلى انتفباص وطبا السبائس نفسبد ممبا يعنبي أنبد ال        
مجا  للخول في المسؤولية ون فع  الغيبر مبن جهبة ومبن جهبة أوبرى فبان القبانون التونسبي          

لم يتب  نظرية المؤاوذ  الجزائية ون فع  الغير ولبى فبرل شوفر با فبي ق بية الحبا        
 2ب

. أمبا  
محكمة التعقيا فان رأيها كان مختلفبا ونبدما نظبرت فبي  بذه الق بية مبرشين حيب  كانبأ شميب            

 إلى قبو   ذه المسؤولية.

أما موقف محكمة النقض السورية فان الهيئة العامة فيها أكبدت فبي قاوبد  وامبة أنبد الال      
ؤاوببذ  المببرص   يؤاوببذ المببرص بجريببر  ديببره، فالقواوببد العامببة فببي ششببريعنا الجزائببي شحظببر م         

بجرير  ديرهال
 3ب

. 

ولقبد سبارت دوائبر محكمبة البنقض السبورية بعببد ذلب  فبي االشجباه نفسبد حيب  أكببدت أن             
الالعقوبببة شخصببية ويسببتهدف المشببر  منهبببا رد  الشببخص الببذي اقتببرف الجريمببة ومعاقبتبببد          

وليها، والعقوبة ال شحقق أ دافها ما لم شنفذ في  ذا الشخص بالذاتال
 4ب

. 

ض المصرية فانها شؤكد أند المن المبادئ األساسية فبي العلبم الجنبائي أن    أما محكمة النق
ال شببزر وا ر  و ر أوببرى، فببالجرائم ال يؤاوببذ بجريرشهبببا ديببر جناشهببا، والعقوبببات شخصبببية         
مح ة، ال شنفذ إال فبي نفبس مبن أوقعهبا الق باص وليبد. وحكبم  بذا المببدأ أن االجبرام ال يحتمب             

لعقباب ال يحتمب  االسبتنابة فبي التنفيبذال     االستنابة في المحاكمة، وأن ا
 5ب

. حيب  أنبد المبن القواوبد     

المقرر  ودم مساصلة الشخص جنائيا  ون وم  ديره فبال ببد لمسباصلتد أن يكبون ممبن سبا م فبي        
القيببام بالعمببب  المعاقبببا وليببد باوتبببباره فببباوال  أو شبببريكا ال    
 6ب

. الفمببن المقبببرر فبببي التشبببريعات   

يسبا  بصببفتد فباوال  أو شبريكا  إال ومببا يكبون لنشبباطد دوب  فببي        الجنائيبة الحديثبة أن اإلنسببان ال   
وقووببد مببن األومببا  التببي يببنص القببانون ولببى شجريمهببا سببواص أكببان ذلبب  بالقيببام بالفعببب  أم             

باالمتنا  الذي يجرمد القانون.ال
 7ب

. 

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا المصبرية الإن األبب  فبي الجريمبة، أن وقوبتهبا ال      
إال مبن أديبن كمسبؤو  ونهبا.. بمبا مبؤداه أن الشبخص ال يبزر ديبر سبوص وملبد، وأن            يتحم  بها 

جريبببر  الجريمبببة ال يؤوبببذ بهبببا إال جناشهبببا، وال ينبببا  وقابهبببا إال مبببن قارفهبببا، وأن الشخصبببية         
العقوبببةال والشناسبببها مبب  الجريمببة محلهبباال، مرشبطتببان بمببن يعببد قانونببا  المسببؤوال  وببن ارشكابهبباال       

شخصبية المسبؤولية    – 66عقوببة التبي كفلهبا الدسبتور ببنص المباد        ومن نم شفتبرل شخصبية ال  
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الجزائية، وممبا يؤكبد شال مهمبا، ذلب  أن الشبخص ال يكبون مسبؤوال  وبن الجريمبة، وال شفبرل           

وليد وقوبتها، إال باوتباره فاوال  لها او شريكا ال
 1ب

. 

رقببا  وبنباص ولبى  ببذا القبرار يمكبن القببو  أن أي نبص فبي التشببري  المصبري يت بمن و         
فببي الدسبتور، وبالتببالي يمكببن الطعبن فببي وببدم      66لمببدأ شخصببية العقوببة، يعببد مخالفببا  للمباد      
موجبود  فبي التشبري  المصبري،      –كمبا سببق بيانبد     –دستوريتد وطلا إلغائد و بذه النصبو،   

 ب  إن الق اص طبق البعض منها مكرسا  بذل  قبولد إسناد المسؤولية إلى الغير.

إن المسؤولية الجزائية ون فع  الغير ذات نشا  فقد ق ائية باألساس حي  أقرشها محكمة 
وذل  دون وجود نص يقر ا أحيانا كثير  حيب  كانبأ محكمبة     1839التعقيا الفرنسية منذ سنة 

التعقيا الفرنسية شستند إما إلى نظرية شكافؤ األسباب
 2ب

و إلبى واجبا المراقببة   أ 
 3ب

أو إلبى وبد     
 أسانيد أورى.

مبا لبم يكبن    أما الق اص في البدو  العربيبة فموقفبد دالببا   بو رفبض مثب   بذه المسبؤولية          
باسببتثناص فقببد الق بباص التونسببي الببذي قبلهببا فببي وببد  حبباالت ففقببد الق بباص         نبباك نببص بببري،   

ية فانهبا لبم شمنعبد مبن اقرار با      التونسي ردم ندر  الحاالت التي سمحأ لها للبح  في المسؤول
 أحيانا وذل  إما شطبيقا لنص ششريعي أو استنادا إلى نظرية شكافؤ األسباب.

المتعلببق بببرد  المخالفببات فببي المببباد       1970مببن قببانون    29فتطبيقببا ألحكببام الفصبب     

 1978سبببنة   التونسبببيةاالقتصبببادية أقبببرت محكمبببة التعقيبببا   
 4ب

  1987وسبببنة  
 5ب

أن الشسبببليط   
 جرا للمخالفات االقتصادية يق  ولى مرشكا المخالفبة شخصبيا أو بصبفة كونبد مكلفبا      العقوبات 

 بادار  مؤسسة أو شركة أو شجم ...ال.

  الإن شطبيببق مبببدأ اوتببببار المسببؤولية الجزائيبببة     1987ولقببد جبباص فبببي القببرار الثببباني ب    
 مسببؤولية شخصببية يعتبببر فببي ديبببر طريقببد بببالنظر إلببى وجبببود نببص وببرق  ببذه القاوبببد ...ال.           

المحكمة إذا شقر مببدأ شخصبية المسبؤولية إال أنهبا شقبب  بوجبود اسبتثناصات لهبذه القاوبد  وذلب            ف
 إذا ما وجد نص بري،.

1978وإلى جانا  ذين القبرارين نجبد كبذل  قبرارا ببادرا فبي سبنة        
 6ب

شطبيقبا ألحكبام    
كمبا  مجلة ديواند والذي  يقر حالبة مسبؤولية جزائيبة ديبر مباشبر  وبن فعب  الغيبر          275الفص  
سابقا شتعلق ب مان أرباب الب ائ  والمستاجرين لمستخدميهم فبي المعباليم والمصبادرات     جاص

 والخطايا.

ولكن  ذه القرارات الثالنة، بحي، أنها قبلبأ إسبناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى الغيبر اال       

أن ذل  كان بمشيئة المشرم  وليس بمشيئة فقد الق اص
 7ب

. 

                                                                 
. 1996-6-27فبي   25العبدد   –الجريبد  الرسبمية    1996-6-15  المحكمة الدستورية العليا، جلسة يوم السبأ 1

،1257/1270. 
 .223: مرج  سابق ع ،ح مد عبد ال ها   2
 .225  المرج  السابق، ،3
 .1978لسنة  2ع النشرية بالقسم الجزائي  ). 17/7/1978مؤر  في  2189  شعقيا جزائي ودد 4
 .107ع م.ق.ت   ،  23/2/1987مؤر  في  16382  شعقيا جزائي ودد 5
 .81ع ، 1978لسنة  5ع م.ق.ت العدد 9/1/1978ع مؤر  في  1476  شعقيا جزائي ودد 6
 .164: مرج  سابق، ، ا    ا حلينة  7
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تفببي بتطبيببق الببنص كمببا  ببو، فبباذا أقببر المشببر  بببراحة     شك التونسببيةفمحكمبة التعقيببا  
إسناد المسؤولية إلى الغير، فعلأ ذل  دون نقاش، أما إذا لم يقر براحة فانهبا نبادرا  مبا شجتهبد     
فببي البحبب  وببن المسببؤو  الحقيقببي. فحتببى ونببدما شطلببا النيابببة العامببة إسببناد المسببؤولية إلببى        

  فبي رفبض ذلب  اإلسبناد، ألن البنص المببراد      الغيبر، فبان محكمبة التعقيبا شسباند محباكم األببب      

شطبيقد يت من مبدأ شخصية العقوبة
 1ب

. 

و ببذا التطبيبببق الاالبببيال للنصبببو، بإذا جبببا  التعبيببر ، ال شنفبببرد ببببد محكمبببة التعقيبببا       
التونسية، ب  ششاركها فيد محكمة النقض المصرية كذل . حيب  أن أدلبا الحباالت التبي أقبرت      

ود مسببؤولية جزائيببة وببن فعبب  الغيببر كانببأ مجببرد شطبيببق     فيهبا محكمببة الببنقض المصببرية بوجبب   
 لنص في القانون.   

 371مبن القبانون رقبم     38ومن ذل  مثال  ما أقرشد محكمة النقض شطبيقبا  ألحكبام المباد     
بشبان المحبا  العامبة حببين أكبدت أنبد الواضب، مببن ببيادة  بذه المباد  أن مسبباصلة            1956سبنة  

فيد ون أية مخالفة ألحكامبد  بي مسبؤولية أقامهبا      مستغ  المح  ومديره والمشرف ولى أوما 
المشر  وافترل ولم  ؤالص بما يق  من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهبم موجبودا  بالمحب  وقبأ     
وقووهبا فبال يقبب  مبن أحبد م أن يعتبذر بعبدم ولمبد مبا لبم يثببأ قيبام ظبروف قهريبة شحبو  بينببد                

وبين اإلشراف ولى المح  ومن  ارشكاب الجريمةال
 2ب

  . 

الإن  1945لسبنة   95ولقد اوتمدت التوجد نفسد في شطبيبق أحكبام المرسبوم بقبانون رقبم      
بباحا المحبب  يكببون مسبؤوال  مسببؤولية مببديره مسبتحقا  لعقببوبتي الحبببس والغرامبة معببا ، متببى         
وقعأ في المح  جريمة مبن جبرائم المرسبوم بقبانون المبذكور، ومسبؤوليتد  بذه مفترضبة شقبوم          

المح  ووقو  الجريمة باسمد ولحسابدالولى افترال إشرافد ولى 
 3ب

. 

وإلبى جانبا أن الق باص كبان مجبرد نباطق إلراد  المشبر  فبان شلب  الفصبو  محصبور             
في مسالة ال مان في دف  الخطايا أي المسؤولية الجزائيبة ديبر المباشبر  وبن فعب  الغيبر ممبا        

و  ببان الق بباص يقببب    يعنبي أن أنببر  بذه القببرارات يبقبى محببدودا ومليبا وال يمكببن اوتماد با للقبب       
 باسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير.

لكن محكمة التعقيا التونسية حاولبأ أن شتخبذ موقفبا أكثبر جبرأ  ووضبوحا مبن مواقفهبا         
السابقة حي  أقرت بوجبود مسبؤولية جزائيبة وبن فعب  الغيبر وذلب  باالسبتناد إلبى نظريبة شكبافؤ            

فبي ق بية ولبيج القبرد  األولبى وبن دائبر          األسباب، وقبد جباص  بذا اإلقبرار فبي قبرارين ببدرا       
 وادية والثاني ون الدوائر المجتمعة.

1976ففبي سبنة   
 4ب

أن المبن وظببائف   التونسبية أقبرت البدائر  الجزائيبة لمحكمبة التعقيبا       

المشرفين ولى الشركات  ياد  ون ادار  الشبركة يجبا أن يكونبوا يقظبين لكب  مبا يجبري بتلب          
ولببى وببباشقهم وان  اشببد المنطقبببة شتطلببا التنببببد واالحتيبببار       الشببركة نظبببرا للمسببؤولية الملقبببا    

 والتعرف ولى دقائق األمور وودم الغفلة...ال.

                                                                 
 .179، –جزائي  –النشرية  – 1995-12-14مؤر  في  52806د   قرار شعقيبي جزائي ود1
ق بائية   42لسبنة   60، ونقض مصري رقم 1964-11-12ق ائية جلسة  33لسنة  977  نقض مصري رقم 2

حامد ، وجميعها مذكور لدى 1973-1-16ق ائية جلسة  43لسنة  1389، ونقض مصري رقم 1972-3-6جلسة 
 – 2طبعة  –مصر  –دار الكتا القانونية  –العامة أمام الق اص الجنائي : جرائم المحالت عبد القليم ش يج

 .72و  327-29. وذل  ولى التوالي في الصفحات 1991
 .478، – 26منشورات المكتا الفني لسنة  1975-6-1ق ائية جلسة  45لسنة  831  نقض مصري رقم 3
 .105، 76سم الجزائي  لسنة ع النشرية بالق 12/4/1976مؤر  في  11555  شعقيا جزائي ودد 4
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  1983أمببا قببرار الببدوائر المجتمعببة لسببنة    
 1ب

فقببد جبباص فيببد الإن ابببطالح الفقببد ولببى      
شسبمية المسببؤولية الجزائيببة وببن فعبب  الغيببر بالنظريببة الجديببد  أو الحديثببة مسببتمد مببن حببدانتها       

ا ال ششببريعا ألن النصبو، التشببريعية شسبتووبها منببذ وضبعها بعباراشهببا المتسبعة المعنببى       شطبيقب 
التبي ببادأ بهبا بببور الخطبا التبي شكبباد شكبون واحبد  فبي أدلببا التشباري  الجزائيبة ديببر أن             
شطبيقهبا ولبى المسبؤولية المببذكور  كبان حبديثا مواكببة للتطببور االقتصبادي البذي أببب، يعتمببد           

ة الكبرى إلى جانا األفراد الطبيعيين وسا مأ فيبد االبة بقسبط وافبر     ولى المؤسسات الجماوي
ممبا يتطلبا ونايببة فائقبة ومراقببة مسببتمر  مبن طبرف المشببرفين والمسبيرين باوبذ االحتياطببات           
الال مببة بتبصببر وانتببباه وحسببن شقببدير للعواقببا الوويمببة التببي يمكببن شحاشببيها حفظببا لسببالمة           

 ببي التببي دفعبببأ بالق بباص إلببى شطببوير المسبببؤولية       االنسببان مببن األوطبباص و بببذه االوتبببارات     
المبذكور  شوفيقبا ببين التشبري  والق باص مبن جهبة والتطبور االقتصبادي مبن جهبة أوبرى حمايبة              
لالنسان وحفظبا لسبالمتد مبن األوطبار حتبى ال ينقلبا ذلب  التطبور وبباال وليبد بسببا الالمبباال              

فبال يصب، القبو  ببان المشبرم       لبعض المشرفين ولى المؤسسات ومسيريها وولى  ذا االسباس  
 التونسي لم ياوذ بها...ال.

فمن وال   بذه الحيثيبة الطويلبة يمكبن اسبتنتا) أن محكمبة التعقيبا ببدوائر ا المجتمعبة          
 شعتبر أن:

 ع المسؤولية الجزائية ون فع  الغير أببحأ ضرور  يفرضها التطور االقتصادي.

 1913دار المجلة الجزائيبة سبنة   ع إن المشر  التونسي قد كرس  ذه المسؤولية منذ إب
 لكنها لم شطبق إال حديثا  مواكبة للتطور االقتصادي.

واالستنتا) األو  يبدو منطقيا ومواكبا للتطورات االقتصادية الحاببلة ومبا أف بأ إليبد     
مببن ظهببور شجمعببات اقتصببادية كبيببر  شعتمببد أحيانببا أسبباليا ادار  معقببد  شجعبب  مسببالة إسببناد         

 .المسؤولية أمرا بعبا

أما االسبتنتا) الثباني فقبد اسبتندت البدوائر المجتمعبة فبي مبا ذ ببأ إليبد مبن أن المشبرم              
 ت ةا د األ ةةبا  كبرس المسبؤولية الجزائيببة وبن فعب  الغيببر فبي النصببو، الحاليبة إلبى نظريببة          

والتي شسوي بين جمي  العوام  التي سا مأ فبي إحبدان النتيجبة، فيعبد الفعب  سبببا للنتيجبة إذا        

ى شخلفد انتفباص  بذه النتيجبة    كان يترشا ول
 2ب

. وبموجبا  بذه النظريبة فبان أي سببا يبؤدي إلبى        
وقو  الجريمة كاف إلسناد المسؤولية الجزائية إلى مرشكبد كما أنبد فبي  بذه الحالبة ال ضبرور       
ألن يثبأ وطا مبا مباشبر فبي جانبا الفاوب  المبادي فالخطبا ديبر المباشبر للمسبير كباف القامبة             

أن التحلي  الذي اوتمدشبد البدوائر المجتمعبة ال يبؤدي إلبى اقبرار مسبؤولية        مسؤوليتد. مما يعني 
جزائية ون فع  الغير وإنما  و بور  من المسبؤولية الجزائيبة الشخصبية ديبر المباشبر  و بو       

 ما أكدشد المحكمة فعال  إذ جاص في  ذا القرار ما يلي:

مسببؤولية المببذكور  وببن   الحيبب  أن امتببداد المسببؤولية الجزائيببة ... ال يعنببي الخببرو) بال    
ببغتها الشخصية ... فتعدد المسؤولين جزائيا ... يعني مؤاوذ  ك  منهم ومبا ارشكببد مبن وطبا     
سا م بطريق مباشر أو دير مباشبر نتيجبة لفعب  قبام ببد أو شبرك فعب  كبان يجبا أن يقبوم ببد ...ال            

                                                                 
. 1وبدد  1984ع النشبرية ع القسبم الجزائبي لسبنة        7/1/1983المبؤر  فبي    4233  قرار الدوائر المجتمعة ودد 1

.،285 . 
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وانمبا إلبى شعبدد     أي أن محكمة التعقيا لم شذ ا في  ذه الحيثية إلى المسؤولية ون فعب  الغيبر  
الفباولين فبي جريمبة وطبا ديبر قصبدي وبمبا أن  بذه الصبور  مبن المسبؤولية ال يمكبن أن شقبوم              

ولبى أسباس المشبباركة  
 1ب

فانبد البببد مبن شبوفر وطببا شخصبي لببدى كب  مسبا م حتببى يعبد فبباوال           

 أبليا.

فالمحكمبببة كمبببا  بببو واضببب، ششبببير إلبببى أن مسبببؤولية المسبببيرين مبنيبببة ولبببى وطبببا م        
ما شعرضأ لد المحكمة في  بذه الحيثيبات ال يف بي إلبى القبو  ببان المشبرم          الشخصي كما أن

قد شبنى المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر وانمبا يمكننبا مبن القبو  أن المشبرم  ال يتطلبا فبي             
المسؤو  جزائيا وطا مباشرا لقيام مسؤوليتد وانما يكفبي أن يقبوم بخطبا ديبر مباشبر حتبى شسبند        

 ليد.المسؤولية الجزائية إ

وإلى جانبا مبا ذكبر فبان القبرار ذاشبد يشبير إلبى أنبد حتبى فبي ببور  نببوت انتفباص وطبا                
التاب  فان  ذا ال ينفي مسؤولية المتبو  الحي  أن األفعا  المنسوبة إلبى المتهمبين منفصبلة وبن     
بع بها وال يجمب  بينهبا اال رببار السبببية بالنتيجببة الحاببلة حسببما سبلف بيانبد ولبذل  ال يمكببن            

 ر ك  منها مرشبا ولى ااور شرشيا وجود وودم فيوجد بوجوده وينتفي بانتفائدال.اوتبا

فلو كانأ البدوائر المجتمعبة قبد أقبرت فعبال مسبؤولية جزائيبة وبن فعب  الغيبر لكبان مبن             
المتحتم أن شقب  بانتفاص  ذه المسؤولية في ببور  انتفباص وطبا الغيبر و بو انتفباص وقب  انباشبد مبن          

جمببا  ابتدائيببة واسببتئنافية فببي مناسبببتين  طبرف محبباكم األببب  باال  
 2ب

انتشةةاء خطةة   . باوتبببار أن 

 .  التا   يعو  أن النتب ق بد بال   اجب ال با ة النش وض عليا على أتم وجا

يبرى  نباك مبن   و
 3ب

أنبد يمكبن شجا ب  قبرار البدوائر المجتمعبة فيمبا ق بى ببد مبن شقببدير            

باجتهاد ببا واوتبببار أنببد يمكببن     للوقببائ  وانتصبباب محبب  ق ببا  الموضببو  لتعببويض اجتهبباد م    
اسبتخال، أن محكمببة التعقيبا ... شعتبببر أنببد ال وجبود فببي القببانون التونسبي لمسببؤولية جزائيببة        
لمسببيري الشببركات وببن أفعببا  مرؤوسببيهم. وإذا مببا أوببذنا بهببذا الببرأي فانببد يمكببن القببو  أن           

الغيبر إال حيب    االجتهاد الق ائي يكاد يكون مجمعا  ولى رفبض المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب       
 أقر ا المشر  براحة.

لكن ما ذ بأ إليد الدوائر المجتمعة لمحكمبة التعقيبا التونسبية ونبد شبرير با للمسبؤولية       
الجزائية ون فع  الغير، باالستناد إلى الخطا الشخصي، ال ينفبي حقيقبة أنهبا بقيبأ شحمب  شسبمية       

الخطببا بالشخصببي  لببم    ائيببة وببن فعبب  الغيببر، وذلبب  ألن مببن بببدر ونببد  ببذا      جزالمسببؤولية ال
 يرشكا ماديا  أي جريمة، إال أن وطاه كان سببا  من أسباب وقو  الجريمة ماديا  من الغير.

 ببذه  1988قبلببأ فببي قرار با الصببادر سببنة     التونسببيةومب  ذلبب  فببان محكمببة التعقيبا     
المسؤولية ردم ودم وجبود نبص ببري، يقر با وردبم وبدم نببوت وطبا شخصبي للمسبير حيب             

مبة وكيب  الشبركة وبن مخالفبة ارشكبهببا سبائق الشبركة بنقب  أشبخا، ولبى شبباحنة            أدانبأ المحك 
م. طرقات باوتبار أن الشاحنة مل  للشبركة ووكيب  الشبركة     47دير معد  لذل  استنادا للفص  

ارشكا المخالفة بواسطة سائقد 
 4ب

مجلبة طرقبات بقديمبة  جباص بصبيغة وامبة ولبم         47. فالفص  
 يكن موجها  للسائق فقط.
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دت محكمة التعقيا التونسية قبولها للمسؤولية الجزائية ون فع  الغير في قبرار لهبا   وأك
جبباص فيببد الإن المببتهم أجببا  التصببرفات الصببادر  وببن منظوريببد والتببي ال         1997بببادر سببنة  

شتماشبى وحسبن سبير المؤسسبة.. األمبر البذي يجعب  القبو  بانبد ال يمكبن شحميلبد أفعباال  ارشكبهببا             

نونببا ..ال ديببره فببي ديببر طريقببة قا   
 1ب

. ومببن الواضبب، أن  ببذا القببرار يتفببق مبب  سببابقد فببي وببدم         

 اوتماده ولى نص بري،.

ويبقبى إذا إسبناد المسببؤولية الجزائيبة إلبى الغيببر مرشبطبا  مببدئيا  فببي الحباالت التشببريعية          
نظرا لمحدودية الحاالت الق ائية التي أقرت ذل  ولكن ما  و األساس البذي اوتمبد فبي ومليبة     

  اإلسناد  ذه

 املبحث الثاني

 أساس املسؤولية عن فعل الغري يف القانون اجلزائي االقتصادي

ولبببى أي أسببباس قبلبببأ التشبببريعات وبعبببض االجتهبببادات الق بببائية بواببببة الق ببباص        
التونسبي   ببذه المسببؤولية  أي مببا  ببو السببند القببانوني الببذي يمكببن شقديمببد لتاسببيس المسببؤولية       

 افق والمبادئ العامة للقانون الجزائي الجزائية ون فع  الغير مما يجعلها شتو

ان البحب  وبن أسباس قبانوني إلسبناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى الغيبر يسبتوجا الرجبو             
إلى ما قدمد فقد الق اص الفرنسبي مبن أسبانيد باوتبباره أ بم مبن قبا  بهبذه المسبؤولية نبم إلبى مبا             

مثيب  العامب  لبرب العمب      قدمد الفقد كبذل  مبن أسبانيد حيب  وقب  شقبديم وبد  نظريبات كنظريبة ش         
ونظرية التزام رب العم  شخصيا بمبا ألقباه القبانون ولبى واشقبد مبن موجببات كمبا وقب  اوتمباد           
نظريببة المخبباطر وذلبب  شببانرا بقواوببد المسببؤولية المدنيببة. ليقبب  االسببتقرار أويببرا ولببى الخطببا         

أ فبي  الشخصي الذي يمكن أن ينسا للشخص المسؤو  بعودا في سلم المسببات التي سبا م 

حدون النتيجة ال ار  
 2ب

 . 

ويمكن حصر جميب  النظريبات التبي قبدمأ لتبريبر المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر           
فبي اشجببا ين فهببي امببا نظريبات موضببووية بفقببر  أولببى  ال شعيبر للخطببا الشخصببي أي أ ميببة        

 واما نظريات ذاشية بفقر  نانية  شعتمد الخطا الشخصي أساسا لها.

الجزائيببة النظريبات الموضببووية فبي شاسبيس المسبؤولية     الفقبر  األولبى:   
 ون فع  الغير:

شتميببز  بببذه النظريبببات فبببي كونهببا ال شبحببب  فبببي الجانبببا المعنببوي لمبببن ستسبببند إليبببد         
المسؤولية ون فعب  الغيبر وانمبا شكتفبي بايجباد سبند قبانوني يمكبن ولبى أساسبد نسببة المسبؤولية             

 إلى دير مرشكبها ماديا.

يبات فبي نالنبة باوتبار با األكثبر أ ميبة و بي نظريبة المخباطر          ويمكن حصبر  بذه النظر  
بأ  ونظرية الخ بو  االرادي لمخباطر المهنبة بب  وأويبرا نظريبة االلتبزام القبانوني المباشبر         

                                                                 
 وما بعد ا. 136، – 1997النشرية جزائي لسنة  – 1997-7-2مؤر  في  84603  شعقيا جزائي ودد 1
 .550، : المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرج  سابق.لع ج مصطشى ا  2
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 ب) .

الرةة اج و ببذه النظريببة حسبببما جبباص سببابقا وجببدت أساسببا فببي المسببؤولية المدنيببة حيبب       

.ا  عليةا التة ا   الفنان  نا كان لا الونة 
 1ب

أمبا فبي القبانون الجزائبي فلقبد حباو  بعبض الفقهباص          
اقحامها وذل  لتبرير الجريمة المادية مبن جهبة والمسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر مبن جهبة          

 أورى.

فالمسؤولية الجزائية  ي الوجد ااور للبرب، البذي يحققبد بباحا المؤسسبة مبن نشباطد        

  لربحد مما يلزمد شحملها ولى أنها مقاب
 2ب

ولما كان باحا المؤسسة فبردا أم شبركة  بو فبي      
الغالبا الببذي يسببتفيد مبن الجريمببة االقتصببادية، ويجنبي نمار ببا، فانببد مبن العببد  مسبباصلتد وببن         
أفعببا  شابعيبببد مبببن العمبببا  أو المسبببتخدمين التبببي شقببب  بالمخالفبببة ألحكبببام القبببوانين والتراشيبببا       

االقتصادية، وشحميلد شبعة  ذه االوما 
 3ب

 نا ياا   للقصة ة علةى ر ةح مةا الطبيعة  جةدا        .
   وما النوطق  أيفا أن يت ب  ومو  البداية نتاةا  لبية  ومرةاط  ألن ذلةك جانةب ال ين ةا     

 التغا   عوا منين للوشاط اللا   لل  ح
 4ب

. 

وإلبى جانببا السببند السببابق والمتعلببق بببالرب، وقب  شقببديم سببندا توببر لهببذه النظريببة و ببو        
لعامة.فاذا كانأ الجرائم العادية شلحق ال رر بالمجتم  شبعا لما يحيق افبراده  حماية المصلحة ا

مبن ضبرر فبان الجببرائم االقتصبادية شلحبق ال ببرر ببالمجتم  مباشبر  نببم يبنعكس ببدا ا ولببى            
األفراد، فهي شصيا المجتم  في سعيد الدائم نحو دف  وجلة التقدم إلى األمام
 5ب

. 

لقيود المقرر  للمصلحة العامة، وقصر مسؤولية الخرو) فاسناد المسؤولية إلى الغير من ا
ونها ولى وما  المح  يجعلها دير مجدية. ومن أج  ذل  ال يشترر، لكي يسا  مستغ  المح  
ومديره ومباشر أومالد ون المخالفة أن يكون ارشكبها ماديا، أو أن شكون من ايحائد، أو حتى أن 

يكون والما بها
 6ب

. 

القببانون الجزائبي أن يبوفر لبد حمايتببد. و بذه الحمايبة ال شتحقببق إذا       فبالمجتم  ينتظبر مبن    
حنايةة الناتنة  ال تتققةع    قصرنا العقباب ولبى مرشكبا الجبرم ماديبا .. ولبيس مبن شب  فبي أن          

 الص را ال ا ية إذا ألنموا العناة والنسةتردميا وحةدهم  ةاحت ال القة انيا والت اتيةب  التة        
لتاارا أو الصواعة والققيقة أنوةا إذا أر نةا للة   األن نةة     تقد ما حع النل ية أو تقيد ح ية ا

أال ت  ن وهنية  عليوا أن نبقد عا مسدوليا آخ يا
 7ب

. 

ويذ ا البعض
 8ب

إلى أن محكمة التعقيا الفرنسبية، قبلبأ مببدأ المسبؤولية ببدون وطبا،        

ل  فبي  في فرو  القانون األوبرى، حبين شبنبأ االوتببارات االجتماويبة، والتبي  بي موجبود  كبذ         
نطاق القانون الجزائي.  كما أن ما شنص وليد بعض التشريعات الجزائيبة االقتصبادية مبن رببط     

                                                                 
 من مجلة األحكام العدلية العثمانية. 85م.أ.  شونسية. والماد    554  الفص 1
 .559: المسؤولية الجنائية .. مرج  سابق، ،الع ج   2
 .205: مرج  سابق، ،مع ض عبد الت ا   3

Delmas Marty (M): op.citب4 ., P.359. 
 .206، مرج  سابق، ،مع ض عبد الت ا ، و261: مرج  سابق، ،اللنش    5

Roux, op.citب6 ., T .1. P.359. 
 نفسد. .  المرج 7
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المسببؤولية الجزائيببة بسببلطة االدار  يعببد نووببا مببن السببير فببي اشجبباه المسببؤولية المبنيببة ولببى           

المخاطر
 1ب

. 

زائببي إال أن  بذه النظريبة وإن وجبدت لهببا سبندا فبي المسبؤولية المدنيببة فبان القبانون الج         
كقبانون  جبري سبالا للحريبة ال يقبب  القيباس ولبى القبانون المبدني وحلولبد للوببو  إلبى  ببذه             
النتيجبة فببال بببد مببن التقيببد بنصببو، القببانون الجزائببي احترامببا لمبببدأ الشببروية الببذي ال يسببم،        
بتسببليط الجببزاص اال إذا وجببد نببص قببانوني سببابق الوضبب  فبباذا مببا اوتمببدنا  ببذه النظريببة فاننببا           

 و أشد القوانين  جرا للفرضبيات لم الفرضيات والقانون الجزائي واسندو  
 2ب

كمبا أن اوتمباد    
ونصببر البببرب، لتبريببر  بببذه المسببؤولية يتنبببافى والواقبب  إذ أن المسبببؤولية الجزائيببة شقبببوم دون        

االلتفات إلى الفائد  التي يجنيها الفاو  من وراص وملد
 3ب

. 

لتبريبر المسبؤولية الجزائيبة وبن فعبب       بذا إلبى جانبا أن القبو  بنظريبة المخباطر كسبند        
الغيبر يتعببارل وإمكانيببة انتفائهببا وببن المسببؤو  اذا أنبببأ اسببتحالة الرقابببة أو وجببود شفببويض.       
لهذا كلد فان الفقد وكما رأينا لم يم  إلى االوذ بهذه النظرية لكن ذل  كلد لم يمنب  المشبر  مبن    

النصببو، التببي شحمبب     اوتمبباد  ببذه النظريببة وابببة فببي سببورية ومصببر. حيبب  نجببد بعببض          
المسببؤولية لصبباحا العمبب  أو المببدير المسببؤو  شؤكببد أنببد فببي بببور  اسببتحالة الرقابببة فببان            
بباحا العمبب  والمببدير المسبؤو  ال يعفيببان مببن العقباب وإنمببا فقببط يقب  شخفيفببد بحيبب  يقتصببر         

مببن قببانون التمببوين    35المبباد   مببا كانببأ شقببرره   العقبباب ولببى الغرامببة فقببط ومببن ذلبب  مببثال :      
 1945مبن قبانون التمبوين المصبري لسبنة       58. وكذل  الماد  1960سعير  السوري لسنة والت

 ودير ا. 1976من قانون الرقابة ولى المعادن الثمينة المصري لسنة  28والماد  

فالمشر  في  ذه المواد ودير ا يعترف بوجود استحالة مراقبة ومب  ذلب  يفبرل ولبى     
الماليببة، و بببذا مببا ال يمكبببن شفسببيره إال بنظريبببة      ببباحا العمبب  أو المبببدير المسببؤو  العقوببببة    

 المخاطر.

ولقد سبق لمحكمبة التعقيبا التونسبية أن رف بأ  بذه النظريبة وذلب  فبي قبرار البتبرو            
إن  قةةةا القفةةةاء النعاصةةة  ال  اة موشةةةغًا  البقةةةد وراء      البببذي جببباص فيبببد ال  1982األ رق ب

لت  ةة   يلةةا وت كينهةةا حتةةى علةةى   النسةةدولية الاناةيةةة وينيةة  شةةيمًا  شةةيمًا إلةةى تعنينلةةا وا   
أ ةةبا لا البعيةةدا النسةةتندا أ ا ةةًا مةةا ن  يتةة  الرطةة  والرطةة  إال أن هةة ا االتاةةا  موتقةةد إذ        

يقةة ة النشةة  يا علةةى الند سةةا  إلةةى رهةةاةا مسةةتلد يا للتتبةة  الاناةةة  مةةا أجةة  أ عةةاة          
 ..ال.صدر  عا مو  ريلم لي     ط بلم ت بعلا وموعلا

ومقت ببى  ببذه النظريببة أن كبب  مببن يتببولى إدار  مشببرو  مببن المشببرووات، وكبب  مببن       

                                                                 
من قانون  56. حي  يشير في  ذا الصدد إلى أحكام الفص  396مرج  سابق، ، : عبد ال مو  ملد   1

 1970من قانون  29 و الذي يحتوي ولى القاود  نفسها التي كانأ وارد  في أحكام الفص  الفرنسي و 1945
التونسي لرد  المخالفات في الميدان االقتصادي اال أن  ذين القانونين ألغيا. ولكن المشرم  ما ا  ينص ولى 
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يباشبر مهنببة مبن المهببن المختلفبة، إنمببا يرش بي سببلفا الخ بو  لمببا شفرضبد القببوانين وليبد مببن           
االلتزامات شتص  بنشاطد كما يقبب  شبعبا لبذل  شحمب  كافبة النتبائج المترشببة ولبى االوبال  بهبذه           

زامات أو ودم الوفاص بها. ومن بين  ذه النتائج ب  وأوصها المسؤولية الجزائيةااللت
 1ب

  . 

فنظبرا  لتطببور الصبناوات الحديثببة وشكانر ببا وشعبدد أوطار ببا وأضبرار ا ولببى الغيببر،        
وردبببة مببن المشببر  فببي المحافظببة ولببى السببالمة والراحببة والنظافببة العامببة، شقببرر القببوانين          

ن شنظببيم بعبض الصببناوات والمشباري  والمهببن والحبرف وشوجببا      واألنظمبة فبي مختلببف البلبدا   
ولببى رب العمبب  فيهببا شنفيببذ واجبببات والتزامببات معينببة، يترشببا ولببى االوببال  بهببا أو ورقهببا         
مسبؤولية جزائيببة بحقببد حتببى ولبو كببان الفاوبب  وببامال  أو مسبتخدما  لديببد، ألن األنظمببة  شفببرل        

شبرر أن يكبون الجبرم داوبال  طبعبا  ضبمن        وليد شخصيا  شل  الواجببات وألنبد بباحا المنفعبة،    
ممارسببة المشببرو  أو المهنببة أو العمبب     
 2ب

. فكلمببا كببان ولببى ببباحا المشببرو  أو المنشبببا ،      

واجببا اشببراف ولببى الببذين يعملببون شحببأ أمرشببد، وارشكببا  ببؤالص األشببخا، جببرائم شخببالف        

زائيبا القوانين والتراشيا التي شنظم سير المشبرو  أو المنشبا ، فانبد يجبا أن يسبا  ج     
 3ب

. فيكفبي  
لقيام المسؤولية الجزائية لبرئيس المنشبا  أن يكبون  نباك شنظبيم مفبرول وليبد وأال يحتبرم  بذا          

التنظيم، وال يغير من ذل  أن يكون مرشكا المخالفة شخصا والف المدير
 4ب

. 

مسببؤولية ماديببة أو  دالبببا فالمسببؤولية الجزائيببة ووابببة فببي الجببرائم االقتصببادية،  ببي     
ها أمران : نبوت الصبفة بأوال   وحبدون الواقعبة االجراميبة مبن الغيبر بنانيبا  ،        موضووية مناط

فكلمبا شبوافرت الصببفة ع ككبون الشببخص مالكبا أو مسببتغال أو مبديرا لمحبب  ع وشحققبأ الوقعببة                

االجرامية قامأ المسؤولية الجزائية بغير الحاجة إلى نبوت الخطا أو افتراضد 
 5ب

  . 

بمرشكبا الجريمببة  ومبن يقببب      ايشةةة ولةي   الشةةرص  النسةدولية م تبطةة  ال   أي أن 

الوظيفة يقب  حتما بمسؤوليتها باوجههبا المدنيبة واالداريبة والجزائيبة    
 6ب

ومبرد ذلب  كلبد إلبى أن      
شحقيبق أدبرال السياسبة االقتصبادية للدولبة ر بين شنفيبذ القبوانين االقتصبادية وال يباشي ذلبب  إال           

بتوسي  دائر  المسؤولين ون ذل  التنفيذ
 7ب

. 

ولقد أقرت محكمة التعقيا الفرنسية أن التراشيا المتعلقبة بمباشبر  مهنبة واببة شفبرل      
ولى ك  من يباشرون  ذه المهنة أن يخ عوا لها لمجرد اوتناقهم لمهنبتهم بحيب  أنبد مبن ذلب       

الحين يجو  أن شوق  وليهم العقوبات التي أورد ا القانون لك  مخالفة ألحكامد
 8ب

. 

التونسية فبيكمن القبو  بانهبا قبد شبنبأ  بذا التوجبد فبي أحبد قراراشهبا           أما محكمة التعقيا 
والبذي جبباص فيببد وحيب  نبببأ مببن الشببهاد       1970مببن قببانون   29وذلب  شطبيقببا ألحكببام الفصب     

الم بافة للملبف أن المعقبا وليببد باالضبافة إلبى كونبد فنيببا ورئيسبا للورشبة بفبر  المؤسسببة ...           
شتبعد شخصيا... فاند ممث  وبموجا بفتد  ذه فاند يسوأ

 9ب
. 
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وفبي قببرار توبر أدانببأ المحكمبة وكيبب  الشبركة وببن مخالفبة ارشكبهببا سبائق يعمبب  لببدى          
الشبببركة، معتببببر   أنبببد قبببد ارشكبببا المخالفبببة بواسبببطة سبببائقد وق بببأ وليبببد بعقوببببة السبببجن             

والخطية
 1ب

. 

وأشبارت محكمبة التعقيببا إلبى  ببذه النظريبة كببذل  فيمبا يعببرف بقبرار البتببرو  األ رق         
ذه المر  ال لقبو  المسؤولية الجزائية وبن فعب  الغيبر بالنسببة للمسبيرين وإنمبا لرف بها        ولكن  

ونبدما اوتببرت أن القببو  العملبة لمهبام وملهبم وببن طيبا وباطر يفبرل ولبيهم اشخباذ الحيطببة             
 وبالتالي يحملهم المسؤولية الجزائية شخصيا ال.

كمبا أن المشبر  المصبري قبلهبا فبي وبد  نصبو،       
، 2ب

السبوري بمباد     وكبذل  المشبر    
 من قانون العقوبات االقتصادية .   30

لكبن  ببذه النظريبة كانببأ ورضبة لالنتقبباد فتحمب  المسببؤولية الجزائيبة ال يفتببرل قبببوال         
مسبببقا لهببا الن القبببو  والببرفض ال يببؤنران فبببي قيامهببا، فبباراد  الفاوبب  فببي قبببو  أو رفبببض            

المسؤولية ال شان لهبا  نبا  
 3ب

لالشجباه االرادي، وإنمبا  بي بحبق      كمبا أن المسبؤولية ليسبأ نمبر      
انر قانوني يترشا ولى شحقبق أركبان الجريمبة طبقبا لنموذجهبا البذي حبدده القبانون مبن ديبر أن           

يكون إلراد  الفاو  دو  أو شان فبي شرشيبا االنبر   
 4ب

. فبال يجبو  الخلبط ببين اشجباه اإلراد  إلبى       

سؤوليتها و و مبا لبيس لبد أي قيمبة     الجريمة و و ما يهتم بد القانون، واشجاه اإلراد  إلى شحم  م
قانونية
 5ب

كما أن اإلقرار في الماد  الجزائية دير كاف لقيام المسؤولية الجزائية 
 6ب

  . 

وشجدر اإلشبار   نبا إلبى أن محكمبة التعقيبا التونسبية رف بأ إقبرار مسبؤولية بباحا           

متجبر فببي ببور  ارشكبباب المخالفبة مببن طبرف واملببد      
 7ب

أسبباس . ردبم أن اإلحالببة كانبأ ولببى    
الذي سبق وأن اوتمدشد لقببو   بذه النظريبة. ويمكبن لنبا أن نعطبي بعبض األمثلبة          1970قانون 

مببن  267و 266و 264التشبريعية وبن قبببو   بذه النظريبة والتببي نجبد ا واببة فببي الفصبو          
تونسية والتي شعرضنا لها سابقا. فجمي   ذه الفصو  شعاقبا أشخاببا وبن فعب      ال مجلة الديوانة
لبح  ون دور بم فبي ارشكباب الجريمبة إذ يكفبي أن شكبون لهبم ببفة قائبد طبائر            دير م بدون ا

أو سمسبار أو معلببم حتببى شقببوم مسبؤوليتهم الجزائيببة. ولكببن  ببذه الفصبو  نفسببها يمكببن شاويلهببا        
 ولى أساس نظرية االلتزام القانوني المباشر.

معينا ولى واشق فرد بصفتد الشخصبية فبان  بذا الفبرد  بو      وندما يفرل القانون التزاما 
الذي يكون مسؤوال  شخصيا ون ودم شنفيذ  ذا االلتبزام، وولبى ذلب  فبان الفبرد فبي  بذه الحالبة         
ال يعاقبا بسببا الفعب  المبادي او االيجبابي البذي اقترفبد الغيبر ممبن يتبعونبد فبي التنفيبذ، وإنمببا             

وقفببد السببلبي الببذي يتمثبب  فببي وببدم قيامببد بتنفيببذ       يعاقببا بسبببا امتناوببد الشخصببي أو بسبببا م   

                                                                 
 .115، 1990. م ق ف 1988-1-5مؤر  في  15310  قرار شعقيبي جزائي ودد 1
   انظر ما سبق حو  المسؤولية ون فع  الذات الطبيعية.2
 .553: المسؤولية الجنائية ... مرج  سابق. ، الع ج   3
 .139: مرج  سابق. ، اللنش    4
 .، 1987لنه ة العربية، القا ر . : قانون العقوبات القسم العام، دار امقن   نايب حسو   5
م أ ) شونسية والتي جاص فيها أن الإقرار ذي الشبهة ال يغني حاكم التحقيبق   69من الفص   8  راج  الفقر  6

ون البح  ون برا ين أورىال. وشعتبر محكمة النقض السورية أن الاإلقرار في الق بايا الجزائيبة أضبعف    
 .20. ،25، قاود 1: )الدركنل   1978ع  5ع  27بتاريي  449قرار  461األدلةال بأ. ح

 . مذكور سابقا.2270  قرار شعقيبي جزائي ودد 7
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االلتزام الملقى ولى واشقد
 1ب

. 

فهذه المسؤولية شقبوم فقبط ونبدما يبنظم القبانون نشباطا معينبا فيفبرل ولبى بباحا  بذا            
النشبببار ضبببمانا لسبببالمة المحببب  والعمبببا  ولسبببالمة البيئبببة واالنتبببا)، وميبببزات  بببذا التنظبببيم         

ات ولى واشق رئبيس المؤسسبة شخصبيا ملزمبا لبد القيبام بهبا        المفرول قانونا اند ي   االلتزام
بالبذات أو شبامين القيبام بهبا شحبأ رقابتبد وإدارشبد وبالتبالي شحبأ مسبؤوليتد الشخصبية. حتببى إذا            

حص  إ ما  أو ول  اوتبر  و مسؤوال وند ألن انفاذ االلتزام مطلوب مند شخصيا
 2ب

. 

لصةةاحيا  التةة  يتنتة   لةةا صةةاحب    مةا هةة  إال ال جةةا اآلخة  ل      النسةدولية الاناةيةةة 

، فمببن يقببب  بمثبب   ببذه الصببالحيات يكببون قببد أوببذ ولببى واشقببد مسبببقا             النشةة وق االبتصةةا    
المسببؤولية الجزائيببة المال مبببة لهببا فبببي حببا  االوبببال  باألنظمببة والقبببوانين والواجبببات التبببي         

للشبببخص  شفرضبببها وليبببد، فالمسبببؤولية الجزائيبببة إذا  أبببببحأ مرادفبببا  للصبببالحيات المعطبببا       

وللسلطة القيادية التي يتمت  بها
 3ب

  . 

فمسؤولية المدير الجزائية شنطلق من كوند رقيبا  ولى مبن يعمب  شحبأ إشبرافد وسبلطتد،      
وأنبد مسبؤو  وبن مراقببة سبير العمب  فبي إدارشببد وفقبا  لمبا شق بي ببد األنظمبة والقبوانين، ويقبب                

ابة وليدولى واشقد من  وقو  الجريمة التي يقترفها من لد حق الرق
 4ب

. 

 -أ:ال1998لسبنة  االردنبي  قبانون الصبناوة والتجبار     مبن   18المباد   مبثال  و و ما قررشد 
يعتبببر كبب  مببن ببباحا المحبب  ومببديره مسببؤوال  وببن اي مخالفببة الحكببام  ببذا القببانون حسببا           

 .المقت ى الحا 

فبما أن القبانون أو التراشيبا يفبرل ولبى شبخص التزامبا بعمب  أو باالمتنبا  وبن ومب            
هديببد وقوبببة جزائيببة، فببان المسببؤولية فببي  ببذه الحالببة شقبب  ولببى مببن يفببرل وليببد  ببذا         شحببأ ش

االلتزام وفي ظا ر األمر فان الشخص يبدو وكانبد مسبؤو  وبن فعب  ديبره، ولكبن فبي الحقيقبة         

 و مسؤو  ون فعلد الشخصي، أي ون نقص إشرافد ل مان شنفيذ التزامبد الشخصبي  
 5ب

ففعب    

ادي أن المتبو  لم يقم بتادية واجباشبد الرئاسبية. و بذا الوضب  يتفبق      التاب  يفيد بمجرد وجوده الم
ومبدأ السلطة الذي ياوذ بد القانون الجزائي االقتصبادي، فالسبلطات  ش ب  قواوبد  بي بالنسببة       
للمديرين أوامر حقيقية.... وال يعفى المدير من المسبؤولية إال إذا أنببأ أن شابعبد وبالف شعليماشبد      

ريمبة وفيببة الرسبمية وارشكببا الج 
 6ب

ويبذ ا البببعض  
 7ب

إلبى أن مسببؤولية رؤسباص المشببرووات     

المنظمة ون الجرائم التي شق  بالمخالفة ألحكام القانون والتراشيا التي شحكبم  بذه المشبرووات    
حتى ولو لبم يكبن  بؤالص الرؤسباص قبد سبا موا ماديبا فبي ارشكابهبا او لبم شكبن قبد وقعبأ بتشبجي                

                                                                 
 .Edmond Villey, note Cass. Crim, R-5 - 1893. S, 1894-1-201  انظر                       1
 .288: المسؤولية الجزائية ... مرج  سابق. ، الع ج   2

3) Marie – Elizabeth cartier, Le fondement de la Responsabilite Penal du chef d'entreprise in La Responsabilite 
du la fait  de L'entreprise. Ed. Masson. 1977. P. 58 et  S. 

 .190، –: جرائم األمن االقتصادي، مرج  سابق عبد ال ها   درا  4
الإذا كان المبدأ  و ودم الحكبم جزائيبا  ولبى     أند 1870  فقد جاص قرار لمحكمة التعقيا الفرنسية بادر في 5

شخص إال إذا ارشكا فعال  شخصيا  وفي أن ال يحكم ولى أحد جزائيا  ون فع  الغير، إال أن المسؤولية الجنائية 
يمكن أن شترشا ون فع  الغير في حاالت استثنائية حي  شلزم بعض الموجبات القانونية إجراص مراقبة مباشر  

وحي  أند في الصناوات الخاضعة لألنظمة المنظمة لنشاطاشها، ال سيما شل  الخابة بالنق   ولى فع  الغير،
العام، فان المسؤولية الجنائية شق  ولى واشق رئيس المؤسسة ألن شرور االستثمار وموبفاشد مفروضة وليد 

 شخصيا  وأند التزم بواجا شخصي بتنفيذ شل  الشرور.
                                                             Cass. Crim – 7-5-1870. S. 1870.1.439 

 .376: مرج  سابق ، عبد ال مو  ملد   6
Joseph Magnolب7  , De la responsabilité penal du fait  d'autr(ui dans les entreprises  
reglementées étendue aux exploitations agricoles. Achroniques de juresprudence. R.S.C. 1948. P294. 
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ألن شبرور كيفيبة ممارسبة  بذه الصبناوات مفروضبة ولبيهم و بم         منهم أو أنهم كبانوا يجهلونهبا   

ملزمون بتنفيذ  ذه التراشيا
 1ب

. 

ولقد شبنأ محكمة التعقيا الفرنسية  ذا التوجد في وبد  قبرارات لهبا حيب  اوتببرت أن       

األنظمة المتعلقة بممارسة مهنة معينة شلزم شخصيا من يتعاطى  ذه المهنة
 2ب

. 

شخصبببيا بالسبببهر ولبببى سبببالمة ومالبببد وولبببى شنفيبببذ        كمبببا أن رئبببيس المؤسسبببة ملبببزم   

االلتزامات الملقا  ولى واشقد بموجا قانون العم  لتبامين سبالمة وببحة ومالبد    
 3ب

. ويمكبن أن  

مببن مجلببة   233نلمبس قبببو  لهبذه النظريببة مببن طبرف المشببر  التونسبي ووابببة فببي الفصب          
ة ولبى رؤسباص المؤسسبات    الذي جاص فيد الشنطبق العقوبات المنصو، وليها بهذه المجلب  الشغ 

 والمديرين والمسيرين الذين ارشكبوا المخالفات المشار إليها في المجلة نفسهاال.

فهبذه المسبؤولية مفترضبة أساسبها أن المسبؤو   بو البذي يسبتفيد مبن إدار  المحب  فمبن            
واجبببد أن يشببرف وليببد ويراقببا العبباملين فيببد للحيلولببة دون وقببو  جريمببة، فبباذا مببا وقعبببأ            

امبأ قرينبة قانونيبة ولبى أن المسببؤو  أوب  بواجبا اإلشبراف والرقاببة الملقبى ولببى           الجريمبة ق 

واشقد ولو لم يكن قد ارشكا الفع  المادي للجريمة، أو لم يكن والما  بها
 4ب

. 

وينتقد البعض
 5ب

 بذا التوجبد إذ أنبد يبؤدي إلبى أن يصبب، المبديرون كنبو  مبن الر بائن            
عهبا وال منعهببا، األمبر الببذي سبيؤدي إلببى شبل  فببي       يعباقبون مببن أجب  أوطبباص لبم يسببتطيعوا شوق    

 االدار .  

وإلى جانا  ذه النظريات الثالن التي شعرضنا لهبا سبابقا يمكبن أن نشبير كبذل  إلبى مبا        
يسمى بنظرية التتاب  في المسبؤولية حيب  يحصبر القبانون األشبخا، المسبؤولين ويبرشبهم وفقبا         

ديببره ممببن قدمببد القببانون وليببد فببي     لنظبام معببين بحيبب  ال يسببا  مببنهم شببخص مببادام قببد وجببد     

الترشيببا 
 6ب

و ببذه الطريقببة مطبقببة وابببة فببي جببرائم النشببر ولكنهببا ال شصببل، أساسببا لتفسببير           

                                                                 
 .Pradel(J), Droit pénal comparé, éd. Dalloz. 1995. P.273ب1
 .Cass. Crim. 21-11-1856, B. 362. Cass. Crim 26-11-1859. b. 261 .Cass. Crim. 12-5-1893. S. 1894-1-201ب2
note Villey.  
ب  3 Cass. Crim. 23-1-1975. B. 30 et  D 1976. 375 note Savatier; et  J.C. P1976 II. 18333. note Robert. 

 .104، -د.ت  –: شرح ششريعات الغ  بد.ن م ا  عبد الشتاح  4
Salvaire  انظر:                                                           5  (J), Op. Cit. P307. 
Garraud, op.citكذل  و 379، ،.1951: جرائم النشر، مقند عبد اهلل مقند  6 ., P.955.   ولقد شبنى المشرم .

مجلة بحافة حي  أشار إلى جملبة مبن المسبؤولين ولبى وجبد الترشيبا،        68التونسي  ذه النظرية بالفص  
ق   لكن  78ق    و االردني في الماد   214والسوري في الماد  ق. .196وشبنا ا المشر  المصري بالماد  

و شجبدر   .2العبدد  1977لسبنة   849شمييز جزاص رقم  ق أ بعدم دستورية  ذه الماد .محكمة التمييز االردني 
/ ب  مبن قبانون   41اوتببرت المباد  ب   االشار   نا الى قرار شمييزي أردني  بام أوتببرت فيبد المحكمبة أن:ال     

ووات رئيس شحرير المطبووة فاوال أبليا في جرائم المطب وشعديالشد 1998لسنة  8المطبووات والنشر رقم 
الجرمي وولمد اليقيني بالماد  الصحيفة التي ش منتها الصحيفة مث  شفصيالشها  والنشر وبذل  افترضأ قصده

المنسوبة إليد  بمجرد نشر الخبر موضو  الجرم أيا كان قصده دون حاجة الستظهار أركان الجريمة ومحتوا ا
واإلراد  ونقلأ واص إنبات نفي الجرم ولى  لموونابر ا ومعفية بذل  النيابة العامة من واجبها في إنبات الع

العقوبات اوتبرت فاوب  الجريمبة بانبد مبن أببر  إلبى حيبز الوجبود            من قانون75المتهم، وحي  أن الماد  ب
   من ذات القانون أند ال74الجريمة أو سا م مباشر  في شنفيذ ا، كما أوضحأ الماد  ب العنابر التي شؤلف

شحرير الصحيفة فاوال  لم يكن قد أقدم ولى الفع  ون ووي وإراد  فان اوتبار رئيسيحكم ولى أحد بعقوبة ما 
وإدراك وأن إرادشد اشجهأ إلى العدوان  ابليا يوجا إنبات أند قام بنشر المقا  موضو  الجريمة ون ووي

ا، وأن إنتفاص العنابر التي شؤلف الجريمة أو سا م في شنفيذ  ولى حق يحميد القانون، أي أند إلى حيز الوجود
 أي ركن من أركان الجريمة بالمادي أو المعنوي  يوجا الحكم بالبراص ، ولما كان القصد الجرمي في الجرائم

األدلة المطروحة أمامها  القصدية يعتبر ركنا  اما فيها بحي  يتوجا ولى المحكمة أن شتحقق بنفسها في ضوص
إدراكا يقينيا ال افتراضيا، ومن واجا المحكمة البح   جزائيةمن أن المتهم كان مدركا لحقيقة الجرم وداللتد ال

قصد الفاو  وراص ارشكباب الفعب  بحيب  شكبون األفعبا  التبي أنار با         من وال  استظهار ونابر الجرم ون
شوقعأ  أحدنتها أو ولى األق شعبيرا وارجيا ماديا ون إراد  واوية ال شنفص  ون النتائج التي  الفاو  ما  ي إال

إلى الفاو  في ك  ركن من أركانها  ا، وبناص وليد فان من واجا النيابة العامة شقديم الدلي  ولى نسبة الفع حدونه
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المسؤولية الجزائية ون فع  الغير في ميدان الجرائم األورى
 1ب

. 

كما اشجهأ بعض أحكبام الق باص الفرنسبي   
 2ب

إلبى شفسبير المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب         

ولكببن  بذه النظريببة شعرضبأ لعبدد مببن االنتقبادات      الويا ةة القان نيةة  فكببر  الغيبر وفقبا ل  
 3ب

لعبب   

أ مهببا أن النيابببة القانونيببة ال شكببون إال فببي األومببا  القانونيببة دون الوقببائ  الماديببة، والجببرائم        

وقائ  مادية ولع   ذا ما دف  بمحكمة التعقيا التونسية مثال  نحو رفض  ذه النظرية
 4ب

. 

اوتببرت المحكمبة  25/11/1999مؤر  في  4609قيبي جزائي ودد ففي قرار شع 
 5ب

:ال 
ان الوكالة ال مفعو  لها و ال يترشا ونها أي شيص إذا شعمبد الوكيب  بموجبهبا القيبام بعمب  ديبر       
جائز نتجأ وند جريمة. و بما أن الطاونة اسندت شبوكيال لزوجهبا البذي شبولى اببدار الشبي  و       

حم  أي مسؤولية جزائية طالما أن الوكي  قام فبي حقهبا بعمب  ديبر     شوقيعد نيابة ونها فانها ال شت
 جائز شرشبأ وند جنحةال.

و فبي نفبس االشجباه اوتببرت محكمببة التعقيبا أن:ال الوكالبة ال شم بي إال إذا قبام الوكيبب           
باومبا  شكببون فيببد المصببلحة للموكب  أمببا فببي بببور  قيامببد باومبا  فيهببا م ببر  فببان الوكالببة         

شصب، الديةال
 6ب

. 

د قدمأ جمي   ذه النظريات لتبرير وابة إسناد الجرائم الماديبة إلبى الغيبر فبمبا أن     ولق
الخطبا ديببر مطلببوب أبببال لقيببام المسببؤولية الشخصبية فببان شطلبببد ونببد إسببناد المسببؤولية إلببى        
الغير  و أمر دير وارد لهذا فان جمي  النظريات السابقة كانأ شركز ولى الفعب  المبادي أكثبر    

الصببلة النفسبية بببين الفعب  والشببخص  البذي سببا  ونبد. ولكببن ونبدما يكببون         مبن شركيز ببا ولبى   
الخطا ببصورشيد القصبدية أو ديبر القصبدية  مطلوببا فبي شكبوين الجريمبة فبان البحب  فيبد ونبد            
إسناد  ذه المسؤولية إلبى الغيبر يصبب، أمبرا واجببا و بو مبا أدى إلبى ظهبور النظريبات الذاشيبة            

 ير.لتبرير إسناد المسؤولية إلى الغ

الفقببر  الثانيببة: النظريببات الذاشيببة فببي شاسببيس المسببؤولية الجزائيببة وببن      
 فع  الغير:

شمتببا   ببذه النظريببات وببن سببابقاشها بكونهببا شبحبب  وببن شببوفر إسببناد معنببوي للمسببؤولية       
أكثر من بحثها ون إسناد مادي أو قبانوني لهبا.فلكي شسبند المسبؤولية إلبى الغيبر ال ببد أن يتبوفر         

                                                                                                                                                                     
مقاالشها وشتعدد مقابد ا أن يكون رئيس التحرير محيطا وملما  وال يتصور في بحيفة شتعدد بفحاشها وشتزاحم

 يئاشها أو أن يزن ك  وبار  ش منتها مقاالتإلى محتوياشها ممحصا بعين ناقبة ك  جز بجمي  مقاالشها نافذا
ولى وقائ  الدووى،     الصحيفة مفترضا سوص النية فيها. وولى ذل  فان شحديد النص القانوني الواجا التطبيق

المسؤولية الجزائية ولى رئيس التحرير أم  / ب  من قانون المطبووات والنشر التي افترضأ41 و الماد  ب
العقوبات اللتين ال شجيزا الحكم ولى أحد ما لم يكن قد أقدم ولى الفع     من قانون75و  74ب شطبيق أحكام المادشين

. وحي  أن .وابر  إلى حيز الوجود العنابر التي شؤلف الجريمة أو سا م مباشر  في شنفيذ ا. ون ووي وإراد 
لمحكمة من شلقاص نفسها االمتنا  العام فان من واجا ا البح  في دستورية النص القانوني في أمر يتعلق بالنظام

للدستور باوتبار الدستور أسمى القوانين، وولى ضوص ما شقدم فان للمحكمة  ون شطبيق النص القانوني المخالف
 ال.الفقر شل  شطبيق  أن شمتن  ون

 .143: مرج  سابق. ، اللنش    1
 .Cass. Crim, 24-10-1928. Caz. Pal. 1928-2-179ب2

 : شببرح قببانون العقوبببات. مرجبب  سبببابق.     مقنةةة   نايةةب حسةةو   ه النظريببة مببثال :     انظببر فببي نقببد  ببذ    3
 .144: في الجرائم ال ريبية والنقدية، الطبعة األولى. ، أحند  تق    ورو 813، 

   انظر : القرارات المتعلقة بالشيكات والواق  التعرل لها سابقا.4
   .191. ، 1999منشور في النشرية القسم الجزائي لسنة   5
. منشببور فببي النشببرية القسببم الجزائببي لسببنة    22/6/2000مببؤر  فببي   10374قبرار شعقيبببي جزائببي وببدد      6

2000،.186. 
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 ا ما قصدي أو دير قصدي. لدى  ذا األوير وط

وقبد قببدم الفقبد لهببذا الغبرل نظببريتين ولكبن قببب  التعبرل لهبباشين النظبريتين البببد مببن          
االشببار  إلببى أن البببعض  ذ ببا إلببى شبريببر إسببناد المسببؤولية إلببى الغيببر ولببى أسبباس نظريببة          
المشاركة باوتبار الشخص المسؤو  وبن فعب  الغيبر ال يعبدو أن يكبون شبريكا فبي جريمبة  بذا          

غيببر ال
 1ب

. والقبببائلون بهبببذا التفسبببير يبببرون أن رب العمببب  مبببثال  بببو البببذي يتبببولى إدار  وملبببد      

واالشببراف ولببى مببن يتبعببد مببن العمببا ، فبباذا ارشكببا أحببد م فعببال يجرمببد القببانون ويتناولببد             
بالعقبباب اوتبببر رب العمبب  شببريكا فببي جريمببة شابعببد إمببا بببالتحريض أو االشفبباق او بمسبباودشد        

السبببلبية
 2ب

، أن  نببباك أوجبببد شببببد ببببين المسبببؤولية الجزائيبببة وبببن فعببب  الغيبببر       . ولكبببن ببببحي 
والمشاركة إال أن االوتالف بينهمبا ببيمن فالمشباركة مسبا مة شبعيبة والمسبؤولية وبن فعب  الغيبر          
مسا مة أبلية والمشباركة ديبر وارد  فبي الجبرائم ديبر العمديبة أمبا المسبؤولية الجزائيبة وبن           

فع  الغير فممكنة في شل  الجرائم
 3ب

. 

 لهذا فاننا سنقتصر  نا ولى نظرية الفاو  المعنوي بأ  ونظرية الخطا الشخصي بب .

ان يبببرروا إسببناد المسببؤولية     Roux“لقببد حبباو  وببدد مببن الفقهبباص وأبببر  م الفقيببد الرو       
مببة ال الجزائيبة إلبى الغيبر ولبى أسباس نظريبة الفاوبب  المعنبوي فهبو يبرى أن الفاوب  فبي الجري           

المكبون لهبا. ذلب  أنبد مبن       Fait matérielيقتصر في حقيقة األمر ولى من يقتبرف الفعب  المبادي    
الممكبن أن يكبون بجانبا  بذا الفاوب  المبادي، فاوب  توبر دفب  إلبى اقتبراف الجريمبة مبن أجب                

مصبلحتد، أو كانببأ الجريمبة قببد وقعبأ بنبباص ولبى أمببره، و بو الفاوبب  المعنبوي        
 4ب

، وكثيببرا مببا  
ا الفاوب  أشبد إجرامببا وأفبدح وطبرا مبن الفاوب  الببذي اقتبرف الفعب  المبادي المكببون           يكبون  بذ  

للجريمة،.... فال يمكبن بباي حبا  مبن األحبوا  كفالبة الحمايبة االجتماويبة التبي يسبتهدفها شقريبر            
العقاب إذا فرل االلتبزام بباحترام القبوانين بمب  كثرشهبا  ولبى رقباب العمبا  والتبابعين البذين           

ذ العم ، و بم فبي الغالبا يجهلبون التنظبيم القبانوني البذي يكفب  األمبن والطمانينبة           ينار بهم شنفي
للجماوة باسر ا، ومن نم فاند ال منا، من شوسبي  قاوبد  المسبؤولية الجزائيبة بحيب  شمتبد إلبى        

الفاو  المعنوي من أج  أن شصب، النصو، القانونية أكثر فاولية
 5ب

. 

لبذي أوطباه للمسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر        أن التفسير ا Roux"ويرى األستاذ الرو 
يحقبببق أو يخلبببق المواصمبببة ببببين قيبببام  بببذه المسبببؤولية ومببببدأ شخصبببية المسبببؤولية والعقوببببة،        
ويفتببرل  ببذا المبببدأ أن المسببؤولية الجزائيببة شخصببية بحيبب  ال شوجببد إلببى ديببر مببن شببوافرت       

 بسلوكد وإرادشد أركان الجريمة كما نص وليها القانون.  

كببر  الفاوبب  المعنببوي ليسببأ دريبببة ولببى القببانون الوضببعي الببذي يوجببد بببين       كمببا أن ف
نصوبببد مببا يعاقببا بصببفة فاوبب  للجريمببة إلببى جانببا فاولهببا المببادي، ذلبب  الببذي أمببر الغيببر        

                                                                 
 .66: مرج  سابق. ، اللنش    1
: األحكببام العامبة فببي قببانون   السةةعيد مصةةطشى السةعيد  . و812: مرجبب  سبابق. ،  مقنة   نايةةب حسةو     2

 وما بعد ا. 200العقوبات. الطبعة الرابعة. ، 
. والمراج  التي ذكر با.  105حتى  66: مرج  سابق، ،.اللنش    راج  في أوجد االوتالف والتشابد: 3

 .216ع  215: مرج  سابق، ،.ح مد عبد ال ها وكذل  
: الفاوب   مقنةد  ةعيد ننة ر   . و 172 : مرج  سابق. ،  ج القصي   أنظر حو  نظرية الفاو  المعنوي: 4

 163. ،1997. 3. ودد12حون و الدراسات، مجلدالمعنوي للجريمة، مجلة مؤشة للب
Roux, Op. Cit. P359 et  انظر : 5  note Roux sous Cass. Crim, 1-12-1923. 
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بارشكابها أو شركد با مالد يرشكبها
 1ب

. 

تع يةج الشاعة  النعوة     نةا مةا يةد   شرصةًا حسةا الويةة أو غية  ذ  أهليةة            ويمكن 

إلةةى ارت ةا  الا ينةةة  جناةيةة  
 2ب

مةا يسةةر  غيةة    ة  توشيةة  الا ينةةة  ي ة ن  ةة  يةةد        أو  ببو  

 نثا ةةة آلةةة أو أ اا يسةةتعيا  لةةا  ةة  تققيةةع العواصةة  التةة  يقةة ل عليلةةا كيةةان الا ينةةة          
 3ب

 ،

وبعبار  أورى فالفاو  األبلي  و من قام بارشكاب األفعا  المكونبة للجريمبة شخصبيا    
 4ب

، أمبا  

خص دف  ديبره الرشكباب الجريمبة   الفاو  المعنوي فهو ش
 5ب

، وذلب  ببالتخفي وراصه واسبتعمالد    

لتنفيذ مخططاشد اإلجرامية
 6ب

. 

فالفاوب  المعنبوي قبد نفبذ الجريمبة ولكبن بواسبطة ديبره فهبو لبم يسبتخدم أو باص جسبمد              
وإنما استعان بجسم ديره الذي لم يكن يعم  كشخص لبد فبي نظبر القبانون اسبتقاللد ومسبؤوليتد       

لكن كان أشبد بالجماد الذي يوجهد الفاو  المعنوي كما يشاصالخابة بد و
 7ب

  . 

فالمشرم  يقر المساوا  بين وسائ  ارشكباب الجريمبة إذا  ال يفبرق ببين شبخص أشبى الفعب         
البذي شقبوم وليبد مسببتخدما أو باص جسبمد وحببد ا وتوبر اسبتعان ولبى ذلبب  ببادا  سبواص أكانببأ             

جمادا أم حيوانا أم إنسانا سخره لذل 
 8ب

. 

وكبي شتبوفر ببفة الفاوب  المعنبوي لبدى بباحا المشبرو  الجرمبي يجبا أن شكبون قببد            
التامأ لديد النية االجرامية وفكر  شحقيق مشروود بواسطة الغير بعم  ايجبابي قبام ببد فبي  بذا      

السبي 
 9ب

. 

أي مببن  السةةبب الةة هو  للاةة ل والفاوب  المعنببوي حسببا الفقببد والق بباص الفرنسبيين  ببو     
ي وكان العق  المدبر لبد والمسبير دون اشبترار حسبن النيبة لبدى المنفبذ.        نظم المشرو  االجرام

فالذي ينظم المشبرو  االجرامبي ويطلبا مبن أحبد المسبؤولين فبي مؤسسبتد شنفيبذه يكبون فباوال            
معنويا للجرم بينما يكون ااور فاوال ماديا
 10ب

  . 

ويببرى البببعض  
 11ب

يهببا فببي الجريمببة أو المحببرل ول  النش ةة أن الفاوبب  المعنببوي  ببو   
بينمبا يببذ ا اشجباه نببان إلبى أن المحببرل ال يمكببن أن يعتببر مببن الوجهبة القانونيببة اال مشبباركا         
مهما كانبأ درجبة شبانيره ولبى الفاوب  األببلي، ألن وبد المحبرل فباوال أببليا أو معنويبا إن            
كان بحيحا في الظا ر، ألنبد دالببا مبا يكبون الباوب  الوحيبد ولبى ارشكباب الجريمبة والعامب            

لمببؤنر والموجببد إلراد  المنفببذ لهببا ماديببا، فببان  ببذا االشجبباه يغفبب  وال ريببا الوجهببة         األبببلي ا

                                                                 
م.). شونسية والماد   103و 101. وانظر في التشري  مثال الفصو  116-115  الهمشري، مرج  سابق ، 1

 ولى سبي  المثا . –ق. . سوري  – 686
. 190، ،1970: التحريض. المركز القومي للبحون االجتماوية والجنائية. القا ر   أحند عل  النادو  2

 وما بعد ا. 245: المسؤولية الجنائية .. مرج  سابق، ،الع ج وانظر في المعنى نفسد: 
ومبا   330: المسبا مة األببلية فبي الجريمبة، ،       ية عبةد السةتار  . و109: مرج  سابق، ،اللنش    3

ح مد عبد و 346، ،1955: الحقوق الجزائية العامة في قانون العقوبات السوري ال ها ح مد عبد بعد ا. 
 .217: دراسات معمقة ... مرج  سابق، ،ال ها 

STEFANI (G), LEVASSEUR (G), et BOب4 ULO C (B),  Droit pénal général.  Op. cit .p238. 
DESPOب5 RTES (F) et LEGUNEHEC (F),  Op. cit .p 380 .                                                                                                               
6  .LARGUIER, (J) Lanation d'auteur moral. R. S. C.  1976.  P 411 ب

القانونية  : المسا مة الجنائية في التشريعات العربية، محاضرات لطلبة قسم الدراساتمقن   نايب حسو   7
 .138ع معهد الدراسات العربية العليا ع جامعة الدو  العربية، ، 1961ع  60
Salvaire (J), op.cit  انظر:                                                            8 ., P.310. 
 .245: المسؤولية الجنائية .. مرج  سابق، ،الع ج   9

Stefani et Levasseur, droit  انظر:    10  pénal général précis Dalloz. 1978, n°249    
 .113: مرج  سابق، ،اللا   االخ ا  11
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المادية للجريمة
 1ب

. 

وللتمييببز بببين الفاوبب  األبببلي والشببري  أ ميتببد فببي أدلببا التشببريعات فالصببفة التببي          
سببتعطى للفاوببب  المعنبببوي، كشببري  أو كفاوببب  أببببلي، سببيكون لهبببا شبببانير بببالغ ولبببى إسبببناد         

ئية ون الجريمة إليد. ويمي  الفقد الفرنسي إلى اوتببار الفاوب  المعنبوي شبريكا     المسؤولية الجزا
 2ب

. 

أما في التشريعات العربية فنجد أن كال  من المشر  السوري والمشر  المصبري ورفبا   
مبن أببر  إلبى حيبز الوجبود العناببر التبي        ال… ق.  ع سبوري     211الفاو . فهو حسا المباد   

   في شنفيذ ا.الشؤلف الجريمة أو سا م مباشر

 وحسا الفقد السوري فان فاو  الجريمة بنفان، مادي ومعنوي:

فباألو  يقتببرف الفعب  الجرمببي وإليبد ينصببرف شعريبف القببانون مباشبر ، والثبباني يحمبب          
شخصا  تور دير أ   للمسؤولية، أو حسن النيبة، ولبى اقتبراف ذلب  الفعب  وبن طريبق شبخص         

وليد شعريبف القبانون بعبد شوضبي، دقيبق لداللتبد       سخره لذل ، فكاند قد اقترف بنفسد ويصدق
 3ب

 .
فمبا جباص فبي المبذكر  اإلي باحية لقبانون العقوببات السبوري فيبد داللبة واضبحة ولبى أن قببانون             
العقوبببات ونببد بحثببد فببي األشببخا، المسببؤولين شبنببى فكببر  الفاوبب  المعنببوي حببين وببده مببن            

 211و، ببريحة حيب  بقيبأ المباد      الفاولين المسؤولين، إال أن  ذا التبني لم يترجم إلى نص
النص القانوني الوحيد الذي ورف فاو  الجريمة والذي يسم، بتفسيره ولى أند يشبم  كبال  مبن    

الفاو  األبلي والفاو  المعنوي ولى حد سواص
 4ب

  . 

ورفببأ فاوبب     211و ببو مببا أيدشببد محكمببة الببنقض السببورية حببين اوتبببرت أن المبباد         
د يعتببر فباوال  للجريمبة ومسبؤوال  ونهبا مبدنيا  وجزائيبا  مبن         ومؤدى ذل  التعريف أنب … الجريمة

لم يقم بعم  مادي يؤو  إلى ظهور ا ولكند سا م فبي وقووهبا بمخالفبة القبانون البذي منعبد مبن        

…الاإلجراص الذي أقدم وليد وأدى مباشر  إلى وقووها
 5ب

. 

ق.  يشبم    211ففي القرار السابق بينأ محكمة النقض أن التعريف الوارد في المباد   
ق.  يختلبف   211الالفاو  المعنويال، وفي قرار تور أكبدت أن الفاوب  المعنبوي حسبا المباد       

ق.  أي أنها أكدت أن الفاو  المعنوي  و فاوب  أببلي    216ون المحرل الوارد في الماد  
مبن قببانون العقوببات ورفبأ الفاوبب  بانبد المببن       211ال شبري  وجباص فببي  بذا القبرار إن المبباد       

ى حيببز الوجببود العناببببر التببي شببؤدي إلببى ارشكببباب الجريمببة أو سببا م مباشببر  فبببي          أبببر  إلبب  
من  ذا القبانون المحبرل بانبد ال بو البذي حمب  أو حباو  أن         216شنفيذ اال، كما ورفأ الماد  

يحم  شخصا  تور باي وسيلة كانبأ ولبى ارشكباب جريمبةال. وقبد ذ ببأ بعبض التشبريعات إلبى          
ال أن المالحببظ فببي التشببريعات الحديثببة أنهببا شتجببد إلببى      شسببمية المحببرل بالفاوبب  المعنببوي، إ  

التفرقة بين المحرل والفاوب  المعنبوي واوتببار  بذا األويبر فباوال  شببيها  بالفاوب  المبادي إال          
أنبد أببر  إلبى حيبز الوجبود وناببر الجريمببة أو سبا م مباشبر  فبي شنفيبذ ا بوسبيلة أوببرى أدت             

                                                                 
الذي  1965. وانظر كذل  قرار محكمة النقض السورية لسنة 266: مرج  سابق، ،الع ا   و ا صالح  1

 ميزت فيد بين الفاو  المعنوي والمحرل بمذكور في الصفحة التالية .
 .145و 144: المسا مة الجنائية .. مرج  سابق، ، ب حسو مقن   ناي  2
  . 215ع  211. المواد ب563. ،1: موسووة قانون العقوبات السوري، مرج  سابق، )أ يب اإل تانب ل   3
 1: مدى شطبيق نظرية الفاو  المعنوي في جريمة انتحا   وية الغير، المحامون ع األوداد يا يا الدركنل   4
. 1987، المسؤولية ون فع  الغير، طبعة …: دراسات معمقةعبد ال ها  ح مد. و19. ،1999لعام  3و 2و

،376. 
 . 29ع  28. ،1771قاود   2: )الدركنل . 1976ع  12ع  26شاريي  17ق  42  ) 5
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الحديثببة فبي الفقببد األلمبباني التبي يطلببق وليهببا     إلبى ذات الغببرل والنتيجبة. ومببن ذلبب  النظريبة     
 بنظرية الفاو  دير المباشر . 

فالفاوبب  المعنببوي  بببو الشببخص البببذي يرشكببا الجريمبببة بواسببطة شبببخص ديببر أ ببب          
للمسبؤولية الجزائيبة أو حسبن النيبة، فيكببون  بذا أو ذاك فبي يبده تلببة مسبخر  شبدف  إلبى اقتببراف            

يعة اانار التي يمكن أن شترشا وليهاالالفع  المكون للجريمة دون ولم بما ية وطب
 1ب

. 

 وبنباص ولبى مبا سببق يمكبن القبو  أن نظريبة الفاوب  المعنبوي مكرسبة كقاوبد  وامبة فببي             
 التشري  السوري.

أما المشر  المصري فاند قد أوطى للفاو  التعريف نفسد البوارد فبي القبانون السبوري     
 212نفسبد الموجبود كبذل  فبي المباد       و و التعريبف   ق.  المصري 39شقريبا  وذل  في الماد  

اد التاويب  نفسبد البذي أوطباه الفقبد والق باص       و. ويمكن إوطاص  بذه المب  أردني 75لبناني والماد  
ق.  السببوري، فالمبباد  جبباصت بصببيغة ششببم  كبب  مببن يبببر  إلببى حيببز       211السببوريين للمبباد   

يبام الفاوب  بنفسبد    الوجود ونابر الجبرم بنفسبد أو بواسبطة ديبره، فبالنص مطلبق ولبم يشبترر ق        

وبصور  مادية بالفع  المجرمم
 2ب

. 

أمبا فببي القببانون التونسبي فببان المشببرم  لبم ي بب  شعريفببا للفاوب  وذلبب  اقتببداص بالتشببري          

الفرنسببي القببديم 
 3ب

. واقتصببر فببي الببباب الثالبب  مببن الكتبباب األو  مببن المجلببة الجزائيببة لسببنة        
  35حتبى   32لمشباركة بالفصبو    والوارد شحأ ونوان الفيمن يعاقاال ولبى التعبرل ل   1913

  .36والغلط في الشخص بفص  

العربيةوبالرجو  إلى التشريعات 
  4ب

التي نظمأ نظريبة الفاوب  المعنبوي نجبد أنبد لكبي       
 شتحقق بفة الفاو  المعنوي يتعين أن يتوفر :

ع نشار إيجابي وإن كان ال يبدو  فبي العناببر الماديبة للجريمبة ولكبن لبد دور حاسبم            1
  ا.في شنفيذ

                                                                 
 . 346ع  345. ،2281قاود   2) الدركنل . 1965ع  3ع  9شاريي  283ق 29  )1
ق.  لبنباني   212. و بذا التاويب   بو للمباد      246و 245رجب  سبابق. ،  م… : المسؤولية الجنائيةالع ج   2

 ق.  مصري.  39المطابقة شماما  للماد  
ع  4ع  121  بينما نجد أن المشر  الفرنسي ورف الفاو  بالمجلة الجزائية الفرنسية الجديد  وذل  في الفص  3

ع يحاو  أن يرشكا جناية أو جنحة وندما  2ع يقوم بافعا  مجرمة.  1اليعد فاوال  أبليا  للجريمة ك  شخص: 
 و نصد: ينص القانون ولى ذل ال.

Article 121-4:   Est auteur de l'infraction la personne qui :   
 1º Commet les faits incriminés ;    
2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit .  

 ودد من التشريعات العربية إلى الالفاو  المعنويال بصفة بريحة و ي:    لقد شعرضأ4
نالثا  ع من يحرل ولى ارشكاب الجريمة شخصا  دير أ   ال… كذل  من قانون الجزاص الكويتي  3ع  47الماد  

إذا  نالثبا  … يعبد فباوال   ال… من ق.  اإلماراشي   3ع   44والماد  للمسؤولية الجنائية أو شخصا  حسن النيةال. ع 
سخر ديره باية وسيلة لتنفيذ الفع  المكون للجريمة وكان  ذا الشخص األوير دير مسؤو  ونها جنائيا  ألي 

ق.  بحريني اليعد فاوال  من يحقق بسلوكد ونابر الجريمة، ويعد فاوال  بالواسبطة مبن    43والماد  سباال. 
من … العراقي اليعد فاوال  للجريمة ق.  ع 3ع  47وع الماد  يحم  ولى ارشكاب الجريمة منفذا  دير مسؤو ال 

دف  باي وسيلة شخصا  ولى شنفيذ الفع  المكومن للجريمة إذا كان  ذا الشخص دير مسؤو  جزائيا  ونها ألي 
ويعد فاوال  بالواسطة من يحم  ولى ارشكاب الجريمة منفذا    ال… 1994ق.  يمني بسنة  21والماد  سباال. 

 45والمبباد  …ال ى الفاوب  بالواسبطة ببفة يشبترطها القبانون فبي الفاوب        ديبر مسبؤو ،  بذا ولبو شخلفبأ لبد      
جزائري المن يحم  شخصا  ال يخ   للعقوبة بسبا وضعد أو بفتد الشخصية ولى ارشكاب جريمة يعاقا 

المن يامر شخصا  دير مكلف أو  1991من القانون الجنائي السوداني لسنة  23الماد  بالعقوبات المقرر  لهاال. و
ة بارشكاب فع  يشك  جريمة، أو يكره شخصا  ولى ارشكاب ذل  الفع ، يكون  و المسؤو  وند كما حسن الني

مبن مدونبة القبانون     131الفصب   لو كان قد ارشكبد وحده، ويعاقا بالعقوبة المقبرر  لتلب  الجريمبةال. وأويبرا      
يمة فاند يعاقا الجنائي المغربي المن حم  شخصا  دير معاقا، بسبا ظروفد الشخصية ولى ارشكاب جر

 بعقوبة الجريمة التي ارشكبها  ذا الشخصال.
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ع انتفاص وقوبة الفاو  المادي أي ودم شبوفر وناببر الجريمبة لديبد إمبا بسببا ظروفبد           2

أو انعدام القصد لديد
 1ب

. 

وفي شطبيق  ذه الشرور ولى نصو، القانون الجزائي االقتصبادي التونسبي نجبد وبد      
الفاوب   حاالت يمكن اوتبار أنها أقبرت إسبناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى الغيبر بنباص ولبى نظريبة          

المعنوي حي  يبنص المشبرم  ولبى وقباب الفاوب  المعنبوي دون المنفبذ المبادي للجريمبة البذي           
مبن   56و 50يمكن اوتباره  نا كادا  شنفيذ للجريمة لبيس إال. فعلبى سببي  المثبا  نجبد الفصبلين       

غابات فهذان الفصبالن ال يتعرضبان إلبى معاقببة المنفبذ المبادي ويكتفيبان بعقباب الفاوب           المجلة 

المعنوي
 2ب

. 

أمبا فقببد الق باص التونسببي فقببد سببق لببد وأن قبب  بنظريببة الفاوبب  المعنبوي وإن لببم شعلببن          
المحكمة ون ذل  ببراحة  لكبن الوقبائ  المثبتبة فبي ذلب  القبرار ششبير بصبفة واضبحة إلبى  بذه             
النظريبة إذا جباص فبي  بذا القببرار، وحيب  أن وقبائ  الق بية التببي ركبزت وليهبا محكمبة البدايببة            

المؤيبد مبن طببرف المحكمبة الصبادر ونهببا القبرار المنتقبد ال مجببا  فيهبا لالوبتالف فببي           حكمهبا  
وجهة النظر إذا أنبأ البح   في كام  مراح  الق بية أن المبتهم  بو البذي كبان  يباشبر شزويبد        
المح  باللحوم وشحديد أنمانها وإن أووان  المراقبة االقتصادية لمبا ضببطوا ببانعد بصبدد بيب       

القيمببة بح بور شببريكد ببباحا بالباشينببده  البذي كببان مكلفببا  بقبببض األمببوا         اللحبم ببباكثر مببن  
فحسا أفاد  ذا األوير لدى استنطاقد بان شريكد المتهم  و الذي يشتري اللحبوم ويحبدد نمنهبا.    
 تقديد أننان البي  ما ط   النةتلم واالذن لنةا هة  لو ة    إتنةال البية  علةى تلةك الوسةبة ال          

  لم ي ا ه  النباش  الشعل  لعنلية البي يشلتا ما النسدولية ول
 3ب

. 

من الواضب، أن المحكمبة لبم شبذ ا إلبى معاقببة المنفبذ المبادي للجريمبة الاألدا ال ولكنهبا           
اكتفأ بمعاقبة الالرأس المبدبر ال أي الفاوب  المعنبوي. لكبن محكمبة التعقيبا شراجعبأ بعبد ذلب           

بببالقوانين االسبببتثنائية شخصبببية    وببن رأيهبببا  ببذا معتببببر  أن الجببرائم فبببي القببانون الجزائبببي أو      
يتحملهببا مرشكبهببا شخصببيا لببذل  فببان السببائق الببذي ارشكببا مخالفببة الحمبب  االضببافي يتحمبب            

مسؤولية فعلد حتى ولو كان الفع  بامر من مال  الشاحنة
 4ب

. 

ففي  ذا القبرار يمكبن القبو  أن محكمبة التعقيبا شراجعبأ وبن موقفهبا المسبتخلص مبن           
يببة الفاوبب  المعنببوي باوتبببار أن المنفببذ المببادي أ بب  للمسببؤولية      القببرار السببابق ورف ببأ نظر 

الجزائية، كما أن بيغة القانون كانأ وامة ولبم شكبن موجهبة للمالب  فقبط ممبا ينفبي وبن المنفبذ          
المادي حسن النية وابة وأن الغلط أو جهب  القبانون ديبر معمبو  بهمبا فبي التشبري  الجزائبي         

ا القببرار رف ببأ إسببناد المسببؤولية إلببى الغيببر ردببم     التونسببي. أي أن محكمببة التعقيببا فببي  ببذ   
 ارشكابد وطا شخصيا.

شنطلق  ذه النظرية من اوتبار أن المسؤولية الجزائية ون فع  الغير شرجب  إلبى النظبام    
التقليببدي والقواوببد العامببة للمسببؤولية الجزائيببة باوتبببار أنهببا لببم شخببر) وببن دائببر  المسببؤولية         

                                                                 
 .211: مرج  سابق، ،.الرنليش   1
فقر  نانية من  49المتعلق بالشي  والفص   2007م.ت حسا شنقي،  412  وفي االشجاه نفسد نجد كذل  الفص  2

 . 1994من قانون البوربة لسنة  81والفص   1996قانون النفايات لسنة 
 . 91. ،1974لسنة  2. النشرية جزائي ع الجزص 1974ع  6ع  29مؤر  في  10654جنائي ودد   شعقيا 3
 .169القسم الجزائي ، 1987نشرية  10/06/1987مؤر  في  14601  قرار شعقيبي جزائي ودد 4
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ائية في ببورشها العامبة  الجز
 1ب

فالمسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر إنمبا شقبرر مسبؤولية وبن           

سلوك ووطا شخصيين
 2ب

. 

علةى ع ةة  مةا يقةة     أنببد  Stefani et Levasseur"ويبرى األسبتاذان السببتيفاني ولوفاسبور    
ا عام  غالبا ما ك ن ه   النسدولية ا تثواء حقيقيًا ما مبدأ شرصية النسةدولية والعقةا    

وال   يقتف  أن العقا  ال يق  إال على الشاعة  الة   ارت ةب النرالشةة  ةإن اال ةتثواء هوةا مةا         
ه  إال ااه   ألن النسدوة جناةيا عا  ع  الغي  لم يق  عقا ةا إال ل  نةا بةد ارت ةب و صةشة      

شرصية خط  جناةيا
 3ب

. 

ت بببمن فالتحليبب  الببدقيق ألدلببا حبباالت المسببؤولية بسببببا فعبب  الغيببر يؤكببد أنهببا ال ش         
 عةةاالقةان ن ال يقةة ر مسةدولية شةرص    وروجبا  ولبى مببدأ شخصببية المسبؤولية الجزائيبة، ألن      

 ع  ارت با غي    سبب ع  ارت با غي    وإننا ه  يق رها 
 4ب

. 

فلكبي شصب، مسباصلة شبخص جزائيبا  وبن فعب  إجرامبي ارشكببد سبواه، يجبا أن يسبند لبد              
ة أو ولبى األقب  وبدم شالفبي وشحاشبي      إقدامبد ولبى ارشكباب وطبا كبان مبن شباند إحبدان الجريمب         

وقووهبا، ولبيس  بذا الوضب  القبانوني سببوى الصبفة المال مبة للمسبؤولية الشخصبية وإن كانببأ           
شبببدو فببي ظا ر ببا وكانهببا مسببؤولية جزائيببة وببن فعبب  الغيببر، إنمببا  ببي فببي الواقبب  المسببؤولية         

 جزائية ون فع  الغير، للخطا الشخصيال.

 “Responsabilite penale du fait d'autrui pour faute personnelle"
(5)

 

فالمسببؤو   ببو كبب  مببن ارشكببا وطببا مببا.. وولببى القاضببي أن يبحبب  فيمببا وراص الخطببا       
الظا ر للفاوب  المباشبر، وبن الخطبا الحقيقبي لمبن اسبتخدم  بذا الفاوب  وأشبرف وليبد، إذ لبوال             

 ذا الخطا لما ارشكا الفاو  المباشر الجريمة
 6ب

. 

باود من طبرف أدلبا الفقهباص أدى إلبى ان شكبون  بذه الصبور          ذا التمشي الذي وق  اش
من المسبؤولية الجزائيبة مسبؤولية أببلية مكتملبة األركبان وال ششبك  أي وبرق لمببادئ القبانون           
الجزائبببي بببب  ولبببى العكبببس  بببو شعبيبببر وبببن شطبببور مالئبببم ل بببرورات المجتمببب  والتطبببور             

طبا شخصبي ونسببتها إلبى فعب       االقتصادي،  ذا ألن المسؤولية  ي فبي الواقب  مسبؤولية وبن و    

الغير ما  ي إال شسمية لفظية ال دير
 7ب

  . 

لذل  يؤكد ودد  ام من الفقهاص ولى أن  ذه المسؤولية  ي مسؤولية مزوومبة وبن فعب     

الغير فال مجا  إذا  للحدي  ون استثناص أو ورق لمبدأ شخصية المسؤولية والعقاب
 8ب

  . 

ا أن تشةة   ا ةةتثواء مةا مبةةدأ شرصةةية    هةة   النسةةدولية ليسةي  عيةةدا  قةة  عة    كمبا أن  

                                                                 
 Pradel (J), Droit Pénal Général. 7ème édition 1990. P423, et Salvage (Ph). Droit Pénal Général.3ème éditionب1
1994.P.102.      

                                   
 .814،  1989-6: شرح قانون العقوبات الطبعة مقن   نايب حسو   2

Stefani( G) et Levasseur (G)ب3 , Droit Pénal Général et  Criminologie 2ème
 édition. P277.278   

العقوبات العام، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاص. دار المطبووات  : شرح قانون ت ح عبد اهلل الشاذل   4
 . 67. ،1997الجامعية ع 

 .326، -: الموسووة الجنائية، مرج  سابقالنعب   5
 .288، –: مرج  سابق مقند صبق  نام  6
ع سببق    1983  و و ما أكدشد محكمة التعقيبا التونسبية ببدوائر ا المجتمعبة فبي قبرار ولبيج المقبرر  سبنة          7

 التعرل إليد. 
 .   Stefani (G) Levasseur (G) - Bouloc (B), Op.Cit. P257                                انظر ولى سبي  المثا :8

 et  Pradel   (J), Op.Cit. P423 et  Wilfrid (J.D), Op.Cit. P280. 
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النسدولية والعقا     ه  أيفا و ون أن تتعدى ه ا النبةدأ ت ة ن م حلةة هامةة مةا م احة        

التبي أببببحأ   انشتةاح هة ا النبةدأ  نةا أنلةا الوتياةة الطبيعيةةة والن تقبةة لتطة ر هة   الو  يةة          
متعبارف وليبد   شطوق شيئا فشيئا الن شصب، نظرية روحية أو مجرد  أق  ماديبة ممبا  بو   

 1ب
لكبن   

    يمكن إقامة المسؤولية الجزائية ون فع  الغير ولى أساس القصد الجزائي   

 نال  من يعتبر
 2ب

أن المسؤولية الجزائية ون فع  الغير ال يمكبن أن شبتالصم مب  القصبد      
الجزائي، فهذا األوير يفترل أن يكون الشخص قد وجبد إرادشبد للقيبام بالفعب  المحظبور باحثبا        

ن شحقيق نتيجة معينبة، أمبا فبي ببور  المسبؤولية وبن فعب  الغيبر فبان نيبة المسبؤو  لبم شببر               و
وببر وناببر ا العاديبة أي العلبم واإلراد ، بب  ببالعكس فببان الغيبر  بو البذي يقبوم ببذل  إذا مببا             

 ارشكا جريمة ومدية.

 ب   لذا فبان إقبرار المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر سبيكون وببر طبريقتين: أمبا بتجا           
القصد الجزائي للمسؤو  جزائيا  ون فع  الغير، وإمبا ببافترال وجبود ذلب  القصبد لديبد، وفبي        

الحالتين نكون أمام اوتداص بار  ولى الركن المعنوي للجريمة
 3ب

  . 

لكن من الثابأ أند شم شوسي  مجا  المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب  الغيبر لتشبم  الجبرائم        

العمديببة 
 4ب

إلسببناد المسببؤولية الجزائيببة إلببى الغيببر  ببو إمببا القصببد          فالخطببا المعتمببد كاسبباس    

الجزائببي إذا اشجهببأ إراد  المسببؤو  الجزائببي وببن فعبب  الغيببر مبب  ولمببد بببذل  إلببى ارشكبباب         
الجريمة أو إلى اإلوال  ببااللتزام الملقبى ولبى واشقبد. أو  بو الخطبا ديبر العمبدي إذا لبم يوجبد           

ستطاوتد أن يوجهها إلى شنفيذ  بذا االلتبزام وشطبيبق    إرداشد إلى االوال  بالتزام إال أند كان في ا

أمر القانون
 5ب

 ، لكند أ م  ذل .

ولقد رأى بعض الفقهاص
 6ب

م  نا  واجب الق ا النلقةى علةى عةاتع النسةدوة     شحديد  
 والذي يتمث  في : جناةيا عا  ع  الغي  

ا قانونببا  ع شزويبد ومالبد بالوسبائ  الال مبة لحسبن أداص وملهبم: فهبذا المسبؤو  مطالب             1
باشخبباذ اإلجببراصات واالحتياطببات الال مببة لحسببن سببير المؤسسببة التببي يشببرف وليهببا، فمجببرد       

حصو  مخالفة يفسر بوجود شقصير من طرفد
 7ب

. 

ع العناية في ابدار أوامره وشعليماشد : فاالمتنا  ون إوطباص النصبائ، الال مبة ووبدم       2

  جزائيا ون فع  الغيرالقيام بالمراقبة الال مة يكون وطا في جانا المسؤو
 8ب

. 

ع يجببا أن يشببرف بنفسببد أو يكلببف مختصببا باالشببراف ولببى شابعيببد. فبباذا حصببلأ                3
مخالفببة مببن طببرف التبباب ، فببان ذلبب  نبباشج بال ببرور  وببن شقصببير سببابق مببن المسببؤو  قانونببا         

وند
 9ب

. 

                                                                 
 Bonnard (H), Les infractions Intentionnelles et l'Execution de la Responsabilité :Notamment du Fait d'autruiب1
P.U.F. 1978. P.14. 
Legal(A), La Responsabilité du fait  d’autrui et Les infractions   intentionnelles R.S.C.2  P327   
Merle (R), Vitu (A). 0P.citب3 . P. 635 
Legalب4 , (A), art . Cit. P. 327  
Salvage (Ph), Op. Cit. P47 etب5  s et Stefani (G). Levasseur (G) Bouloc (B),  pp. cit ., P213-214. 

   انظر حو   ذا الموضو  : 6
. Brunhes , l'imprudence devant la loi penale Thèse 1932. P99 ets  

 .                       385: مرج  سابق. ،  عبد ال مو  ملد مذكور لدى 
Merle (R), Vitu (A). 0P.citب7 . P. 640 
Giudicelliب8 -Delage (Geneviève), Droit Pénal des affaires 2ème édition 1994. P59.    
  Bonnard (H), op. Cit. P. 40ب9
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 ع يجا أن يحسن اوتيار ومالد بدقة : ألن اوتيبار وامب  ال يتمتب  ببالمؤ الت الال مبة       4
لتنفيذ العم   و دلي  ولى وطا المتببو ، فبال ببد مبن التحبري فبي اوتيبار العملبة حتبى ال يبؤدي           

االوتيار الخاط  إلى وقو  المخالفات
 1ب

. 

أن والقبة التبعيبة شتبزامن مب       1978ولقد اوتبر مشرو  المجلة الجزائية الفرنسية لسنة 
هر ببا الفعببب  المببادي التببباب     الخطببا لتاسبببيس المسببؤولية الجزائيبببة وببن فعببب  الغيببر والتبببي يظ      

فالنصو، شتوجد إلى المتبو  الذي وليبد أن يعمب  ولبى شطبيبق أوامبر القبانون بواسبطة التباب          

الخاض  إلى سلطتد
 2ب

 .1992إال أن  ذا التوجد لم يق  األوذ بد بعد ذل  ولم يظهر في مجلة  

لبببدى  أمببا المشمببر  التونسبببي فانببد يشببير أحيانبببا إلببى ضببرور  شبببوفر الخطببا الشخصببي         
المسؤو  جزائيا ون فع  الغير إلسبناد المسبؤولية إليبد و بذا االشبترار نجبده واببة فبي مجلبة          
الديوانة إال أند مرشبط بعقوبة السجن اذا ال شطبق ولى المسبؤو  جزائيبا وبن فعب  الغيبر إال فبي       

بور  ارشكابد لهفو  شخصية
 3ب

. 

د إلسببناد المسببؤولية   وولببى مسببتوى الق بباص فببيمكن القببو  أن الخطببا  ببو السببند الوحيبب       
الجزائية إلى الغير لدى الق اص التونسي. فمحكمة التعقيا شرفض مؤاوبذ  بباحا المتجبر اذا    

ما ارشكبأ المخالفة من طرف واملبد إال فبي حالبة ولمبد أو إذنبد ببذل       
 4ب

. و بو مبا أكدشبد كبذل      

1986بالنسبة للشي  بدون ربيد سنة 
 5ب

1991و 
 6ب

قبرد  مبر    . وأشارت لد في ق بية ولبيج ال  

أولببى
 7ب

حيبب  قالببأ الان المشببرفين ولببى الشببركات... مؤاوببذون جزائيببا وببن وطببئهمال. ومببر         

نانية بدوائر ا المجتمعة
 8ب

ال إن نبتج وبن وطئبد الشخصبي فبي أداص مبا أنبيط بعهدشبد مبن أومبا            

 ولو بطريق دير مباشرال.
ر العبام  جباص فيبد الوحيب  أن البرئيس المبدي      توبر وأقرت المحكمة التوجد نفسبد فبي قبرار    

ألي مؤسسبة مطالبا باإلشببراف ولبى دواليبا مببا أنبيط بعهدشببد وببذ  العنايبة الكافيببة فبي حسببن           
شسبيير ا مب  مراقبببة منظوريبد بمبا يكفبب  النهبول بالمؤسسببة، وقبد نببأ أن المببتهم بصبفتد شلبب            
برئيس مدير وام  قبد أجبا  التصبرفات الصبادر  وبن منظوريبد والتبي ال شتماشبى وحسبن سبير           

نببأ وجبز الشبركات التبي يبدير ا ماليبا ، األمبر البذي يجعب  القبو  بانبد ال يمكببن            المؤسسبة كمبا   
شحميلببد أفعبباال  ارشكبهببا ديببره، فببي ديببر طريقببد قانونببا  مببن حيبب  وببدم شماشببيد مبب  وطببة ذلبب            

مبن ق. )   99المتهم، و و ما يجع  قرار المحكمبة القاضبي بتبرئبة سباحتد مبن جريمبة الفصب         
وموميببة  مشببوبا  ب ببعف التعليبب  ووارقببا  ألحكببام الفصبب         بالخببا، باالسببتيالص ولببى أمببوا    

القانوني المبذكور 
 9ب

. فالمحكمبة أقامبأ مسبؤولية البرئيس المبدير العبام بنباص ولبى إ مالبد القيبام           
 بواجباشد ووطئد في شسيير المؤسسة.
وفي ق ية البترو  األ رق
 10ب

قالأ محكمة التعقيا في معبرل شبريبر رف بها إسبناد      
ائيبة إلببى الغيبر الأن النظبر  التببي ال البأ  بي السببائد  شعتمبد الخطبا الشخصببي          المسبؤولية الجز 

                                                                 
 .59  المرج  السابق نفسد. ، 1

Delmas Masty (M), op.citب2 ., P87 
 .2- 267و 2 - 264  انظر : الفصو  3
 كره.سبق ذ 2270  قرار ودد 4
 سبق ذكره. 13956  القرار ودد 5
ع سببق ذكبره، حيب       3/4/1976المؤر  في 11317سبق ذكره. وانظر كذل  القرار ودد 38487  القرار ودد 6

رف أ شحمي  الزو) مسؤولية جريمة ابدار شي  بدون ربيد أبدرشد  وجتد أنناص سفره استنادا النتفاص 
 وطئد.

 سبق ذكره. 11555  القرار ودد 7
 سبق ذكره. 4233قرار الدوائر المجتمعة ودد   8
 وما بعد ا.  136. ،1997ع النشرية جزائي لسنة  1997ع  7ع  2مؤر  في  84603  شعقيا جزائي ودد 9

 .8485  القرار ودد 10
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المؤدي مباشر  إلى حصو  ال رر... لذل  فان ما يمكبن نسببتد لغيبر المسبتانفين مبن األوطباص       
 فهو دير مباشر....

بينمببا نجبببد أن االجتهببباد الق بببائي فبببي كببب  مببن سبببورية ومصبببر يبببرفض دائمبببا  إسبببناد        
باوتبار أند ال يسا  أحد إال ون ما يكون لنشاطد دو  في وقوودالمسؤولية إلى الغير 

 1ب
. 

أما محكمة التعقيبا الفرنسبية فلقبد أشبارت كبذل  إلبى الخطبا كاسباس إلسبناد المسبؤولية           
 الجزائية إلى الغير في ود  قرارات.

حيب  اوتببرت أنبد إذا اقبدم أحببد التبابعين ولبى ارشكباب الجبرم بببالردم مبن ذلب  قبب  بببد             
ولببم يحب  دون حدونببد اوتببر القصببد الجزائبي متببوفرا لديبد وإن لببم يكبن  ببو البذي قببام          المتببو   

بالفع  المادي ويالحق بهذا الجرم ألند كان بامكانبد ومبن واجببد الحبؤو  دون حصبولد     
 2ب

. كمبا  
أقببرت محكمببة التعقيببا الفرنسببية مسببؤولية رئببيس المؤسسببة بسبببا إ مالببد شنظببيم العمبب  فببي           

مؤسستد
 3ب

. 

مكن القو  أن ك  نظرية مبن النظريبات السبابقة ال يمكبن أن شكبون التفسبير       وفي الختام ي
الوحيبد إلسبناد المسببؤولية الجزائيبة إلبى الغيببر، فجميب  شلب  النظريببات ببالحة وقابلبة للتطبيببق           
بحسبا الحالبة المعروضببة، ممبا يعنببي أن إسبناد المسبؤولية الجزائيببة إلبى الغيببر ال يقبب  أساسببا           

 واحدا وإنما ود  أسس.

ن  ية الرط  الشرص  تبقى األكثة  ماءمةة لنبةا ئ القةان ن الاناةة   نةا أنلةا        ال أن إ
 .تقت ل مبدأ شرصية النسدولية والعقا 

كما أن اوتماد الخطا الشخصي كاساس لهذه الصور  مبن المسبؤولية يسبا م فبي شوسبي       
اسبتثناص ضبيق   نطاق شطبيقهبا بمبا أنبد سبيعيد  بذه المسبؤولية إلبى نطباق المببدأ ولبن شبقبى مجبرد             

النطاق. فال شعود  ذه المسؤولية بحاجة إلى نص وا، بها بما أنها شسبتند إلبى القاوبد  العامبة،     
و ي قرينة الخطا الشخصي
 4ب

 . فكلما نبأ ذل  الخطا قامأ مسؤولية مرشكبد.

م.)، فرنسبية فبان الحلبو      1-121ويعتبر الفقد الفرنسبي أنبد ببالردم مبن وجبود الفصب        
  طويلببة فببي مبباد  المسببؤولية الجزائيببة المسببما  وببن فعبب  الغيببر، يمكببن أن          المقببرر  منببذ مببد  

يتوابب  شطبيقهببا ببدون أضببرار طالمبا أن مسببؤولية ببباحا العمب  التببي شفتبرل وجببود وطببا         

1-121متماشية م  الفص  
 5ب

. 

ويبدو االشجاه الغالا نحو األوذ بالخطبا الشخصبي كاسباس إلسبناد  بذه المسبؤولية و بو        
اه نحببو إقببرار موانب  وابببة مببن إسبناد المسببؤولية الجزائيببة إلبى الغيببر والتببي        مبا يدومببد االشجب  

 سنتعرل لها وند دراسة النظام القانوني لهذه المسؤولية.

 املبحث الثالث:

                                                                 
   راج  ما سبق حو  رفض االجتهاد الق ائي إسناد المسؤولية إلى الغير. 1
 Cass. Crim 28-2-1956. J.C.P 1956-II9304 -                      انظر القرارات ااشية:             2

-Cass crim 11-6-1963. G.P. 1963-2-236 et  12-11-1963 J.C.P 1964. II13868 note Vivez   - Cass. Crim 17-10-
1967. G.P. 1967.2.290   
- Cass Crim. 4-3- 1971. B. 76. 

  .Cass. Crim. 23-1-1975. B.30 -                                    ة:             انظر في  ذا الصدد القرارات االشي3
- Cass. Crim. 18-10-1977.B. 305. 
- Cass. Crim. 24-2-1978. B.30. 

 .235: مرج  سابق ، ح مد عبد ال ها   4
Pradel (J), Nouveau code, op. Cit. Pب5  
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 النظام القانوني للمسؤولية اجلزائية عن فعل الغري

 إن أسباس المسببؤولية الجزائيببة وببن فعبب  الغيبر فببي القببانون الجزائببي االقتصببادي لببيس      
واحببدا كمببا جبباص سببابقا، ممببا يعنببي أن ضبببط شببرور  ببذه المسببؤولية وحصببر ا أمببر بببعا             
باوتبار أن شل  الشرور ستختلف حسا األساس المعتمد، فباذا قلنبا مبثال أن اسباس اإلسبناد إلبى       
الغير  و نظريبة الخ بو  االرادي أو نظريبة المخباطر، أو نظريبة االلتبزام القبانوني المباشبر،         

إسببناد قببانوني أي شببخص يببنص القببانون   وبببة  ببي: وجببود جريمببة، ووجبود    المطلفبان الشببرور  
 ولى كوند مسؤوال  ون شل  الجريمة بغض النظر ون منفذ ا المادي.

أما اذا قلنا أن أسباس اإلسبناد إلبى الغيبر  بو نظريبة الفاوب  المعنبوي، أو نظريبة الخطبا           
كن المعنببوي  لتلبب   الشخصببي، فانببد إلببى جانببا اشببترار وجببود جريمببة، فببال بببد مببن شببوفر الببر      

الجريمة لدى من يسند إليد أو ولى األق  افتبرال ذلب  البركن البذي قبد يكبون الخطبا القصبدي         
 أو الخطا دير القصدي.

ولببى أنببد وفببي جميبب  الحبباالت يبقببى االشببكا  المطببروح بخصببو، إسببناد المسببؤولية         
ئيبة مسبؤولية التباب     الجزائية إلى الغيبر  بو معرفبة العالقبة القائمبة ببين مسبؤولية المتببو  الجزا        

 الجزائية بأ  وما  ي حاالت انتفاص المسؤولية التي يمكن للمتبو  التمس  بها بب .

الفقبببر  األولبببى : العالقبببة ببببين مسبببؤولية المتببببو  ومسبببؤولية التببباب          
 :الجزائيتين

    شتانر مسؤولية المتبو  الجزائية بمسؤولية شابعد وجودا وودما 

ببو  الجزائيببة شنفببي مسببؤولية شابعبد   أم أنهببا شقببوم إلببى      وبمعنبى اوببر  بب  مسببؤولية المت  
 جانبها 

يمكبن القبو  إن  باشين المسبؤوليتين مسببتقلتان أي يمكبن أن شقبوم مسبؤولية أحببد ما دون         
مسؤولية ااور، لكن  ذا ال يمن  أحيانا اال دواجية فبي المسبؤولية حيب  يسبا  وبن ذات الفعب        

 المتبو  والتاب .

ه االسببتقاللية شظهببر مببن وببال  قيببام مسببؤولية المتبببو  دون التبباب  او قيببام مسببؤولية       ببذ
 التاب  دون المتبو .

1

إن مسؤولية المتبو  يمكن أن شقوم بمفرد ا بينما يفلأ التاب  مبن المسبؤولية ببالردم مبن     
فببي حالببة مببا إذا كانببأ الجريمببة حببدنأ نتيجببة لعببدم شنفيببذ      إحدانببد للجريمببة ماديببا، ويكببون  ببذا   

المتبو  لبعض النصو، المتعلقة بتنظبيم ادارشبد التبي شنبب  مبن سبلطتد االداريبة. كعبدم شطبيقبد          

للقواود الفنية لتسيير السيارات
 1ب

. فمسبؤولية المتببو  شقبوم أمبا باالسبتناد لخطبا ارشكببد مباشبر          

                                                                 
 .Cass. Crim. 11-6-1963. J.C.P. 1963 11.13391ب1
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ت التي شفرضها وليبد األنظمبة وطبيعبة النشبار البذي يتبواله       في أومالد واجبا محددا من الواجبا
من وال  ممارستد لمهنتد وإمبا باالسبتناد لسبوص شنظبيم العمب  فبي مؤسسبتد بصبور  شحبو  دون          

حصو  أوطاص من قب  شابعيد كما شحو  دون حدون اضرار شلحق بالغير
 1ب

. 

التبالي اذا لبم شقبم الصبلة     ويجا لقيبام مسبؤوليتد إنببات إ مالبد أو وبدم شقيبده باألنظمبة، وب       

السبببية ببين وبدم التقيبد باألنظمبة وببين الحبادن ال شقبوم المسبؤولية         
 2ب

. فباذا نببأ مبثال أن رئبيس     
المؤسسبة شقيببد باالنظمببة وفببرل ربببط أحزمببة السبالمة ولببى ومالببد وبببالردم مببن ذلبب  حصبب         

الحبادن فببال مسبؤولية وليببد   
 3ب

نتيجبة وببدم شقييببد   . إال أنببد اذا حصبلأ المخالفببة ولبو بفعبب  التبباب      

المتبببو  باألنظمببة أو أل مالببد واجباشببد قامببأ مسببؤولية  ببذا األويببر ولببيس مببن ال ببروري أن       
يسا  جزائيا التاب  وون  ذه المخالفة ألن الواجا لم يكبن مطلوببا منبد شخصبيا. و بذا مبا ينفبي        

ني فقطاجتما  أو ا دوا) المسؤولية، أي مسؤولية التاب  والمتبو ، إذ شقوم مسؤولية الثا
 4ب

. 

فببابر  حبباالت االكتفبباص بمسببؤولية المتبببو  دون التبباب   ببي الفصببو  التببي قبلببأ  ببذه            
المسؤولية ولى أساس نظرية الفاو  المعنبوي إذ أن المشبرم  يتحبدن وبن معاقببة المتببو  فقبط        

دون التاب 
 5ب

. 

وبصفة وامة مبن النبادر ومليبا أن شوجبد البدووى ضبد العامب ، ألنبد مبن جهبة ليسبأ لبد             

مبادأ  ومن ناحية أورى فان المبدير ال يطلعبد دائمبا ولبى مجريبات سياسبتد التجاريبة        أي
 6ب

، أو 
االقتصبادية بصبفة وامبة. كمبا أن العامب  لبيس لبد والقبة ببادار  المحب ، و بو مبا أكدشبد محكمبة               

 النقض السورية حي  جاص في أحد قراراشها:

س لبببد والقببة بالمحببب  أو   الإن اشهببام العامبب  ال يقبببوم ولببى سبببند قببانوني ببببحي،.. إذ لببي      
بادارشد وإن الحيا    بي لمبديري المحب  كمبا أن قصبد االشجبار أي با   بو لمبديري المحب ، وال           
يجو  القو  بان الحيا    ي للعام  أو بوجود قصد االشجار لديد. وأن وجبود العامب  فبي ودمبة     

ند شاجرا ..المدير العم  ال يجع  من العام  حائزا  للمح  وال لموجوداشد كما ال يجع  م
 7ب

. 

و بو التوجبد نفسبد البذي نجبده لبدى محكمبة البنقض المصبرية التبي أكبدت أنبد اللمبا كببان              
الثابأ أن المتهم إن  و إال بائ  بالمحب  ولبيس بباحا المحب  ومبن نبم يتعبين الق باص ببراصشبد          

من شهمة ودم اإلوالن ون األسعارال
 8ب

الفالتزام اإلوالن وبن األسبعار يقب  ولبى وباشق بباحا        

مح  التجاري دون من يكون قائما  بالعم  فيد دير باحبدالال
 9ب

 

 أما موقف محكمة التعقيا التونسية من  ذه المسالة فهو مت ارب.

فصحي، أن محكمة التعقيبا شبرى أن مبن وظبائف المشبرفين ولبى الشبركات  يباد  وبن          

                                                                 
Cass. Crim. 18-10-1977. RSC 1977. P87. etب1  note Aude Benoit sous le même arrêt, 1978. 472. 

 .287: المسؤولية الجنائية .... مرج  سابق. الع ج   2
Cass. Crim. 21-2.1968.B57 etب3  Cass. Crim. 6-3-1968 B76. 

     .Cass. Crim. 23-1-1975. D1976. 375 note Savelier (J)  انظر:                            4
   راج  الحاالت المذكور  سابقا  وند ورل نظرية الفاو  المعنوي.5
 .402: مرج  سابق ، عبد ال مو  ملد   6
 .609-608، – 1168الدركزلي: قاود   – 29/5/1978شاريي  847ق  – 867 –  جنا 7
وقد بدق مكتا  1990ع  12ع  24جن، أمن دولة جزئي طوارئ جلسة  1988لسنة  492  الحكم في الجنحة رقم 8

: جرائم التموين، مرج  سابق. مصطشى ه جة. مذكور لدى 1991ع  3ع  10الحاكم العسكري ولى  ذا الحكم في 
،147 . 

، المرج  السابق.  مصطشى ه جةق ائية. مذكور لدى  37، السنة 1582. طعن رقم 1967ع  11ع  20  نقض 9
،142 . 
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لتنببد واالحتيبار   ادارشها اليقظة لك  ما يجري بها نظبرا للمسبؤولية الملقبا  ولبى وباشقهم وذلب  با      
والتعرف ولى دقائق األمبور ووبدم الغفلبة فباذ قصبروا فبي ذلب  وحصب  ضبرر ببدني للغيبر مبا             
كببان ليحصبب  لببو بببذلوا العنايببة الال مببة باوببذ االحتياطببات ال ببرورية لببذا وجبببأ مؤاوببذشهم           

جزائيبا وبن وطبئهم...   
 1ب

فواجبا التنظبيم اذا محمبو  ولبى المتببو  وبالتبالي فهبو مسبؤو  وببن          

   بد.االوال

واوتببرت الببدوائر المجتمعبة أن مببا ذ با إليببد ق ببا  األبب  مببن ديباب وطببا التبباب  ال         
يحو  دون قيام مسؤولية المتبو  فاألفعا  المنسبوبة لكب  منهمبا مسبتقلة وبن األوبرى وال شبدور        

معها وجودا وودما
 2ب

. 

اب  كلمببا فمببدئيا محكمبة التعقيبا شقبب  قيبام مسبؤولية المتببو  اسبتقالال وبن مسبؤولية التب           
كانببأ الجريمببة ناشجببة وببن سببوص شنظببيم إال أنهببا فببي قببرار البتببرو  األ رق وولببى الببردم مببن         
إنباشهببا لوجببود أوطبباص فببي شنظببيم العمبب  يتحملهببا المسببيرون إال أنهببا رف ببأ أن شنسببا إلببيهم        

المسببؤولية الجزائيببة واكتفببأ بمسببؤولية التبباب  فقببط و ببم العمببا       
 3ب

. معتبببر  أن وطببا العمببا    
 وطا المسيرين. فاقامأ بذل  مسؤولية التاب  دون المتبو .يستووا 

2

يمكن القو  أن إبعاد مسبؤولية المتببو  يعبود إمبا ألن التباب  ارشكبا وطبا شخصبيا  وإمبا          
 ألن المحاكم ال شزا  شتمس  بمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية.

وقب  اللجبوص فبي  بذا المقبام إلبى فكبر  نابعبة مبن           تةا   لرطة  شرصة  :   أواًل ـ ارت ةا  ال   
القبانون االداري و ببي التمييببز ببين الخطببا المرفقببي والخطببا الشخصبي، فبباألو  يقببيم مسببؤولية        

 االدار  مدنيا شجاه المت رر وأما الثاني فتقوم بد المسؤولية ولى واشق فاولد وحده.

أ الجريمبة ناشببئة وببن وطببا فببي التنفيببذ بوطببا     وفبي القببانون الجزائببي نقببو  أنببد اذا كانبب   
شخصي  ارشكبد التاب ، فاند يتحم  وحده المسبؤولية الجزائيبة، وال يسبا  المتببو  وبن شبيص...       
وإن كبان الجبرم نشبا وبن وطبا فبي الخدمبة بأو وطبا مرفقبي ، فبان البرئيس يسبا  جزائيبا، كمبا               

ليديسا  العام ، باوتباره فاوال أبليا، اذا أمكن نسبة وطا إ
 4ب

. 

فلقببد اوتبببرت محكمببة التعقيببا الفرنسببية فببي قببرار قببديم لهببا أن المسببؤو  الوحيببد وببن        
جريمبة احببدان ال بجيج لببيال  بو العامبب  فببي المخببز الببذي أحبدن أبببواشا دريببة أننبباص أدائببد           

وملد
 5ب

  . 

و بذا االشجباه نجبده لبدى محكمبة       نانيةًا ـ التنسةك  نبةدأ شرصةية النسةدولية الاناةيةة:        
 رية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة التعقيا التونسية.   النقض السو

حيبب  أكبببدت الهيئببة العامبببة لمحكمبببة الببنقض السبببورية أنبببد الال يؤاوببذ المبببرص بجريبببر         

                                                                 
 وليج القرد . سبق ذكره. 1976  قرار 1
 ع وليج القرد . السابق الذكر. 1983  قرار الدوائر المجتمعة 2
: المسبؤولية الجزائيبة    ا ة   ةا حلينةة     قرار البترو  األ رق. سبق ذكره .. وراج  كذل  مقا  األستاذ 3

 .175-174لمسيري الشركات... مرج  سابق. ، 
 .226سابق، ،  : مرج ح مد عبد ال ها   4
 .Cass. Crim. 21-11-1828. B. 307  انظر : 5
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…الديره
 1ب

. 

و ببو التوجببد نفسببد الببذي اوتمدشببد محكمببة الببنقض المصببرية حببين اوتبببرت أنببد المبببن            
وبببرى، فبببالجرائم ال يؤاوبببذ    المببببادئ األساسبببية فبببي العلبببم الجزائبببي أن ال شبببزر وا ر  و ر أ      

…البجريرشها دير جناشها، والعقوببات شخصبية مح بة   
 2ب

. أمبا محكمبة التعقيبا التونسبية فانهبا      
شؤكبد أنببد كلمببا انتفببى وطبا المسببؤو  جزائيببا كعببدم ولمببد أو وبدم إذنببد بارشكبباب الجريمببة فببان         

المسؤو  الوحيد ون الجريمة  و منفذ ا المادي 
 3ب

. 

م ببامر مبن المتببو  فبان محكمبة التعقيبا رأت أن الجبرائم فبي         وحتى إذا كان الفع  قد ش
القبانون الجزائببي شخصببية يتحملهببا مرشكبهببا شخصببيا لببذل  فببان السببائق الببذي ارشكببا مخالفببة       

الحم  اإلضافي يتحم  مسؤولية فعلد حتبى ولبو كبان الفعب  ببامر مبن مالب  الشباحنة        
 4ب

اسبتنادا   

احتببرام القببانون محمببو  ولببى كبب  شببخص.    إلببى أن المسببؤولية الجزائيببة شخصببية وأن واجببا   
 ولكن ألم يكن من األف   في  ذه الحالة القو  با دواجية المسؤولية الجزائية .

إن القببو  بمسببؤولية المتبببو  لوحببده سيوبببلنا إلببى نقطببة شحببو  مطلقببة مببن جهببة ولببم         
يسبتطيعون ارشكباب كب      االجرام، ألند م  ولم المرؤوسين ببان  بذا مبن واجببات المتببو ، فهبم      

الجبرائم دون وقباب، طالمبا أن المسبؤو  الوحيبد وبن ذلب   بو المتببو . مبن أجب   بذا اقت بأ              
ال ببرور  أن يقببوم إلببى جانببا مبببدأ مسببؤولية المتبببو  وببن أفعببا  مرؤوسببيد. مبببدأ المسببؤولية       

الجزائيببة الشخصببية للتبباب   
 5ب

بببة  حببين أشببار إلببى أن معاق   Roux. و ببو مببا أكببد وليببد الفقيببد رو     

الفاو  المعنوي لجريمة يجا أن ال شؤدي إلى إ ما  الفاو  المادي لها
 6ب

. 

ويرى الق اص الفرنسي أند إذا كانأ المسؤوليتان شوجبدان بمناسببة الفعب  المبادي نفسبد،      
إال أنهما شنبعان من اشجا ين متميزين، فاحدا ما و ي مسؤولية المتبو  شتكبون مبن وبدم شدولبد     

القانونيببة. والثانيببة و ببي الخابببة بالتبباب  شنببب  مببن مخالفتببد الماديببة         لكفالببة احتببرام النصببو،  
للنص، و ذا األوير بوببفد و بوا فبي المؤسسبة، يتحمب  التزامبا ببان يتعباون مبن جانببد ولبى            
حفبظ النظببام الجمباوي، ومببن أجب   ببذا شنطببق وليببد النصبو، الصببادر  والتبي شنطببوي ولببى          

وقوبات جزائية 
 7ب

. 

ا بعض الفقهاصولمزيد من التوضي، ذ 
 8ب

إلى أند يجا التمييز ببين مبا إذا كبان البنص      

محب  المخالفبة موجهبا  مباشبر  إلبى المتببو ، أو أنبد أحبد وسبائ  ال ببط العبام، بحيب  ال شكببون             
المسببؤولية مزدوجببة اال فببي الحالببة الثانيببة. فلكببي شقببوم المسببؤولية  المزدوجببة يجببا أن يوجببد        

 والمتبو . الخطاب في الوقأ نفسد لك  من التاب 

ولكبن بالنسبببة لنصببو، ال بببط العبام يجببا التمييببز كببذل  ببين مببا يعتبببر منهببا جريمببة         
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امتنبا  ومبا يعتببر جريمببة ايجابيبة، حيب  ال يمكبن أن شقببوم المسبؤولية المزدوجبة إال فبي الحالببة           

الثانيببة 
 1ب

. فببالتبرير النظبببري الوحيببد للمسبببؤولية المزدوجببة، يجبببا أن يبحبب  ونبببد فببي ومببب         
وند مخالفة البنص، البذي يتوجبد فبي  بذه الحالبة وفبي نفبس الوقبأ إلبى  بذا وذاك.            مشترك نتج 

ويبدو كذل  من المالئبم أن نبحب  فبي كب  حالبة ولبى حبد  ومبا إذا كبان التباب  منوطبا  ببد حقيقبة              

احترام النص مح  المخالفة
 2ب

. فيجا أوال فحص ما اذا كان التاب  لديبد االمكانيبات التبي شتبي،     
فبباذا كبان مببثال احتبرام الببنص يفبرل االرشبببار بمصباريف ورؤوس أمببوا         لبد احتببرام البنص،  

فبان مسبؤولية التباب  شسبتبعد، ونانيبا الببد مبن أن يكبون التباب  ولبى ولبم ببالنص            
 3ب

وبانبد يخالفببد   

م .أ شونسببية يعاقببا المتبببو  فقبط وببن جببرائم شابعيببد وال     138فعلبى سبببي  المثببا  نجببد الفصب     
نبد وليهم أووان الغابات أو دير م من أووان السبلطة البذي لهبم     يعاقا  ؤالص التابعون إال إذا

النظبر أن يكفبوا وبن أومبالهم وامتنعبوا وبن ذلب  فبانهم يعباقبون إلبى جانبا المتسببا فبي حببو               
أرال دابية بالمتبو   ما لم يتوافر لدى  ذا األوير مان  من موان  إسناد المسبؤولية الجزائيبة   

 ون فع  الغير.

 موان  المسؤولية الجزائية ون فع  الغير    الفقر  الثانية:

ليسأ المسؤولية ون فع  الغير مطلقة أو مفترضة وإنما قابلة للطعبن واالنتفباص مبن قبب      

الشخص المعتبر مسؤوال 
 4ب

  . 

األ ةةةبا  العامةةةةة الوا يةةةة للنسةةةةدولية الاناةيةةةة ت جةةةةد م انةةة  أخةةةة ى         ةةةإلى جانةةةةب 
وببيات  بذه المسبؤولية. ويمكبن حصببر ا     ، شفرضببها وصللنسةدولية الاناةيةة عةا  عة  الغية      

بأ  وانتفبباص الخطببا لببدى المسببؤو  جزائيببا وببن فعبب  الغيببر بب ،      سببلطةفببي نببالن : شفببويض ال 
 وأويرا شقديم الفاو  األبلي للجريمة ب) .

إن التفبويض  بو أن يعهببد بباحا االوتصببا، بممارسبة جانبا مببن اوتصاببد سببواص         

نببو  معبين مبن المسببائ  إلبى فببرد توبر     فبي مسبالة معينببة أو فبي    
 5ب

  أو شقنيببةوبلغبة أوببرى فهبو    .

 إسناد من يمكن إجراص  و تور بمعنى أورى، لسلطة بالحياشها من، معينة لسلطة شخوم  وسيلة

أبببال  االوتصبببا، بببباحبة السبببلطة لغيببر  معبببين اوتصبببا، ممارسببة 
 6ب

فهبببو شنبببا   وبببن    ،
ن  ببو رئببيس المؤسسببة، أو  يئبببة    بببالحيات معينببة، شقبب  وبباد  ضببمن مسبببؤولية شببخص معببي       

معينببة، كمجلببس إدار  المؤسسبببة. وذلبب  ألحبببد المببديرين الفنيببين أو رؤسببباص األقسببام أو ألحبببد         
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ذي جاص فيد الفي جرائم االمتنا  يعتبر فاوال  ماديا  للجرم الشخص المرشا وليد الواجا وإن فول لممتهن ال
. 1990شنفيذه فتخلف  ذا األوير وندال. مذكور لدى: مصطفى العوجي: شمارين وملية، مرج  سابق. طبعبة  

،370 . 
 .427: مرج  سابق ، عبد ال مو  ملد   2
 .429، ، نفس المرج   3
 .330، – 22: مرج  سابق،   يد النعب   4
  فتاوي الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشري  بمجلس الدولة المصري، مجمووة المببادئ  5

 .375، – 258القاود  رقم  – 13السنة –القانونية 
 .289، ،.1995مبادئ القانون اإلداري التونسي، لسنة : ت  يع   عشبة   6

Dalmass (T) : La délégation de pouvoirs, une réponse a la supénalisation  ? p.A02 mars 2000 n° 44, p 5. 
Mormoz (F) : La délégation de pourvoits, éd-LITEC, Paris 2000, p74. 

با النتفاص المسئولية الجزائية فبي الشبركات الجزائيبة، مبذكر      : شفويض السلطة كسحوان عن وانظر كذل  
للحصو  ولى شهاد  الدراسات المعمقة فبي العلبوم الجنائيبة، كليبة الحقبوق والعلبوم السياسبية بتبونس السبنة          

 .2003 - 2002الجامعية 
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الموظفين
 1ب

. 

و دف التفويض  و حسن سير العم  بحي  يبتم بسبروة وكفباص  وفاوليبة    
 2ب

فاألبب  أن   
لقببانون أو نظببام  يمبارس المسببؤولون وببن المؤسسببة بانفسببهم االوتصاببات التببي يخولهببا لهببم ا     

الشببركة، ولكببن كبببر حجببم المؤسسببة وامتببداد فرووهببا ولببى نطبباق جغرافببي واسبب ، أو شعببدد           
األنشبببطة واالوتصاببببات، و يببباد  حجببببم وملياشهبببا، قبببد دوبببا إلببببى ظهبببور مسبببالة شفببببويض          

 االوتصا، إلى أشخا، تورين يباشرونها بدال  ون أبحاب االوتصا، األبليين.

نسية أو  من وض   بذا المببدأ فبي نطباق ششبري  الشبغ        ولقد كانأ محكمة التعقيا الفر

1897-3-8بقرار ا الصادر في 
 3ب

البذي قبررت فيبد أن مسبؤولية رئبيس المؤسسبة ال شقبوم إال         
إذا لببم يوجببد مببدير وسببيط لببد بببفة رئببيس مباشببر للقسببم الببذي وقعببأ فيببد الجببرائم، نببم وببادت         

رئبيس المؤسسبة ال يمكبن    ، حيب  أشبارت إلبى أن    1902فقررت سبلطة التفبويض ببراحة سبنة     
أن يكون مسؤوال ون جريمة ارشكبأ في نطاق قسم يديره أحد مهندسبي الشبركة المبزود بقائمبة     
االلتزامات القانونية والذي  و أ ب  بمبا يكفبي ل بمان شنفيبذ ا، فالقبانون يسبتبعد بوضبوح فكبر           

يفهبم إال ولبى    شركيز ك  المسؤوليات الجزائيبة ولبى رئبيس المؤسسبة، وأن القبانون ال يمكبن أن      
أنببد ي بب  المسببؤولية الجزائيببة لتلبب  الجريمببة حسبببما وقعببأ ولببى الببرئيس المباشببر والفعلببي          
لإلدار  التي وقعأ فيها، فاذا كان رئبيس المؤسسبة يسبا  جزائيبا بوببفد فباوال وبن المخالفبات         
المرشكبببة فببي أجببزاص المؤسسببة التببي أنبباب فيهببا ديببره مببن المببديرين أو الرؤسبباص أو التببابعين          
إلدارشهببا، فببان المسببؤولية الجزائيببة شقبب  بالصببفة نفسببها ولببى  ببؤالص الببذين يمثلونببد كرؤسبباص             
مباشبرين، والمببزودين باالوتصببا، والسبلطة ال ببرورية للسببهر الفعبا  ولببى مراوببا  شطبيببق       

القوانين
 4ب

. 

ومنذ ذل  الحين اوتنق فقد الق اص الفرنسبي  بذا النظبام لالوفباص مبن المسبؤولية وسبعى        
  .2  وشحديد نتائجد ب1روطد بإلى ضبط ش

1

إن للتفويض في االوتصبا، شبروطا  يجبا مراواشهبا والعمب  بمقت با ا، ألنهبا شحبافظ         

ولى فاولية  ذه الوسيلة وشحقق حكمتها وداياشها
 5ب

. 

ال يشببترر مبببدئيا  شبك  معببين للتفبويض أي بببيغة معينببة، إال أن      الواحيةةة الشة لية فمبن  
ض في شبك  مكتبوب أمبر مردبوب فيبد، إذ يمكبن أن يجنبا مشبكالت فبي اإلنببات،           شفريغ التفوي

كمبا أن المفبول لببد يكتسبا أي با سببلطة أكببر شجباه األشببخا، الخاضبعين ألوامبره         
 6ب

، حيبب  

يبقى اإلقرار بوجود شفويض أمرا مشكوكا فيد اذ يخشبى أن يكبون  نباك اشفباق حبدن بعبد وقبو         

أن يتحمببب  األويبببر المسببؤولية  المخالفببة ببببين المتببببو  والتبباب  بقصبببد    
. 7ب

ممبببا يعنبببي أن قبببرار   

                                                                 
 .577: المسؤولية الجنائية.... مرج  سابق. ، الع ج   1
 – 1982 –دراسة مقارنة، دار الفرقان األردن، طبعة أولى  -االوتصا، : التفويض في شار عبد اللا    2

،50-51. 
SALVAGE (PH) ب3 :  op.cit .1-119. 

   .Cass. Crim. 28-6-1902. S1904-1-303  انظر :  4
 .420، مرج  سابق، ،.عبد ال مو  ملد مذكور لدى 

 .196، -: مرج  سابق شار عبد اللا    5
 .586الجنائية... مرج  سابق ،: المسؤولية الع ج   6

7 Cass. Crim. 27-2-1957 et ب  Cass. Crim. 4-6-1957. 
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 التفويض الكتابي لد ود  مزايا:

 سهولة اإلنبات. -

التفويض الشفا ي قبد يبؤدي إلبى التهبرب مبن المسبؤولية ونبد وقبو  األوطباص او ونبد            -
وبدم االنجبا ، فقبد يبدوي المفبول أنبد قببام ببالتفويض إلبى أحبد مرؤوسبيد وقبد يبدوي المفببول              

م يتلببق قببرارا  بببالتفويض مببن رئيسببد. كمببا أن اشببترار شفببويض مكتببوب، يحببو  دون      إليببد أنببد لبب 
إمكانية التواطؤ، حي  يقبر شبخص بوجبود شفبويض لتحمب  المسبؤولية الجزائيبة وبن رئيسبد فبي           

 العم .

كما يجا أن يكون قرار التفويض المكتوب بريحا  ال ضمنيا  -
 1ب

. 

شببفا ي حيبب  نق ببأ قببرار محكمببة     لكببن محكمببة التعقيببا الفرنسببية قبلببأ التفببويض ال     
االستئناف القاضي بتحميب  المسبؤولية لمبدير المؤسسبة باوتببار أن  بذا األويبر كبان قبد أوطبى           

شفوي ا شفا يا ألحد أوواند بما يعفيد من المسؤولية الجزائية
 2ب

. 

للتفببويض فمنهبا مببا يخببص المفبول ومنهببا مببا       الشة وط الن ضةة عية أمبا فيمببا يتعلببق   
 إلى جانا شل  المتعلقة بموضو  التفويض ذاشد.يخص المفول إليد 

يكفببي بالنسببببة لببرئيس المؤسسبببة حتببى يعفبببي نفسببد مبببن كبب  مسبببؤولية أن يببو   ولبببى          
مرؤوسيد مهمبة مراوبا  شطبيبق التراشيبا فبي مختلبف أقسبام المؤسسبة، فهبذه شبكلية بسبيطة لبن             

وضب  شبرر اسبتحالة التنفيبذ الشخصبي مبن جانبا رئبيس          يعجز وبن ادائهبا. لهبذا كبان الببد مبن      
المؤسسبة، و بذا التمشبي مالئبم جبدا لحالببة مسبؤولية رئبيس المؤسسبة وبن المخالفبات المرشكبببة            
مببن ومالببد الن النظريببة الحديثببة للمؤسسببة شفتببرل شقسببيما للمهببام العديببد  التببي شتببولى  ببذه            

نيةالمؤسسة شامينها ليكون التسيير أكثر نجاوة وأكثر وقال
 3ب

. 
فيجا اذا أن يكون النشار معقدا و اما لتقبوم إمكانيبة التفبويض لبذل  يكبون مبن الجبدير        
اوتببار التفببويض واببا  بالمؤسسببات ال بخمة التببي شعتمببد نشباطات متعببدد  بقطب  النظببر وببن         
موضو  النشار الذي شتعاطاه، فال بد مبن أن شكبون  ياكب  المؤسسبة معقبد  ليقب  قببو  شفبويض         

رئبيس المؤسسبة إلبى أحبد االطبارات العباملين فيهبا، وال يهبم سبواص شعلبق  بذا             جانبا مبن نشبار   
أو بالجانبا الفنبي بكثبر     ….   التعقيد بالجانا الجغرافبي بفبرو  متعبدد  ع نقبار ومب  متباوبد        

أو ببباالننين معببا   ….   العمببا  
 4ب

. فلقببد ذ بببأ المحببباكم الفرنسببية إلببى وببدم مسببؤولية رئبببيس        
د يتعبذر وليبد التواجبد فبي وقبأ واحبد فبي فبرو  المؤسسبة كلهبا أو           المؤسسة وندما نببأ لهبا أنب   

االقامبة فبي أحبد فرووهبا بصبفة مسبتمر       
 5ب

فبي القببو     مب  أن محكمبة التعقيبا الفرنسبية شتشبدد      

                                                                 
 .157-156، -: مرج  سابق شار عبد اللا    1
 مذكور لدى : 11/03/1993  قرار بادر في 2

SALVAGE(Ph), principe de la responsabilité personnelle, J.C.Dr. pén.2, 1995. Art. 121.1. n°51. 
Prade (J) Varinard (A); Les grands arrêts du cours de cassation Tب3 .1. 2ème éd. 1988- P.371. 
Delmas Marty (M); op.citب4 ., P.89 et  Pradel (J); op.cit ., P.480. 

. ولقد جاص في حكم بادر ون محكمة االستئناف في 580: المسؤولية الجنائية ... مرج  سابق ، الع ج   5
ا كان مفهوما  ب  ومردوبا  في أدلا األحيان أن يبح  ون المسؤولية الجزائية الناشجة ون ذ  أند الإPauبو ب

ي ينسبا إلبى المبدير    ذحوادن العم  في المستوى األولى إلدار  المؤسسة، إال أند يجا أن يكبون الخطبا الب   
=القرار الذي نشا وند الجرم  ذا المدير أو أن يكون  و الذي اشخذ=ا بلة بالصالحيات المعطا  لهذالمسؤو  

أو أن يكون الجرم ناشجا  ون نشار المؤسسة الذي يقوم بد  ذا المدير سواص ولى الصعيد التقني أم المالي.. فان 
 ذا الشرر ال يتوفر لدى رئيس المؤسسة المقيم في باريس حي  يقوم بوظائف وديد  وال يذ ا إلى المصن  

ر يوما  فيجم   يئة إدار  المصن  ويعطيها التعليمات الال مة. ففي مث  في مدينة ببايون  إال ك  ومسة وش
 ذه الحالة يكون رئيس المؤسسة قد فول بصور  واضحة وبريحة بالحياشد إلى شابعيد لتنفيذ القرارات 

 التي يتخد ا.
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بهذا السبا معتبر  أن االنتشار الجغرافي للورش ال يبرر دوما التفويض
 1ب

  . 
ن أن يبتم التفبويض لوجبود مبان      وإلى جانا ششعا النشبار البذي شقبوم ببد المؤسسبة يمكب      

و  213و  210  ويحببو  دون القيببام بالمهببام شخصببيا  و ببو مببا أكببده المشببر  التونسببي بالفصبب     
مببن مجلببة الشببركات التجاريببة     331و 217و  216

 2ب
لكببن نفببس المجلببة نصببأ فببي الفصببب        

   .اليفول شسيير الشركة لوكي  ال يمكن للشري  الوحيد ان ال:ولى أند154

قببوانين الشببركات التجاريببة العربيببة بتقنيببة التفببويض فببي الشببركات        وقببد أقببرت أدلببا   
 المسا مة من ذل  المواد:

امبباراشي: رئبببيس مجلبببس االدار   ببو رئبببيس الشبببركة، ويمثلهببا امبببام الق ببباص،        104 -
ويعتبر شوقيعد كتوقي  مجلس االدار  في والقة الشركة بالغير ووليبد ان ينفبذ قبرارات المجلبس     

ويجببو  للببرئيس ان يفببول ديبره مببن او بباص مجلببس االدار  فببي بعببض       وان يتقيبد بتوبببياشد. 
   بالحياشد.

سببعودي: مبب  مطراوبببا  االوِتصابببات المطقببرر  للجمعيبببة العامببة، يكببون لمجِلبببس         73-
اإلدار  أوس  السطلطات في إدار  الشِركة كما يكون لبد فبي حبدود اوِتصاببد أن يطفبول وأِحبدا        

 مطباشر  وم  أو أوما  مطعينة. أو أكثر من أو ائد أو من الغير في

لمجلس االدار  اوس  الصبالحيات للقيبام بجميب  األومبا  التبي شسبتلزمها        :وماني102-
ادار  الشركة لتحقيق موضووها ولتنفيبذ مقبررات الجمعيبة العامبة. وال شكبون  بذه الصبالحيات        

ة. ولبى انببد  محبدود  او مقيببد  اال بقبدر مببا  بو منصببو، وليبد فببي القبانون أو فببي نظبام الشببرك         

                                                                                                                                                                     
   Cour d'appel de pau. Ch. Correct 23 – 2 – 1977. D. S. 1978. IR. 280 
Cass. Crim. 16-12-1948 etب1  Paris 1er -7-1954. C.P 1954-2-236.  

بور  العجز الوقتي لرئيسد أو في بور  وفاشد، ألحد  : يفول مجلس اإلدار ، في 210الفص   و نصها:  2
 .التفويض ألج  محدد بثالنة أشهر قابلة للتجديد مر  واحد  أو ائد مهمة الرئاسة. ويمن،  ذا

 .ا  الى شاريي انتخاب رئيس جديدالوف ويستمر التفويض في حالة
 .للشركة شاجرا في مجا  شطبيق أحكام  ذه المجلة : يعد الرئيس المدير العام 213لفص  ا

للمحكمة إو ا  الرئيس المدير العام أو المدير العام المساود للتحاجير التبي   وفي حالة شفليس الشركة يمكن
إفالس الشركة ال  مة أن شعفيد من  ذه التحاجير إذا أنبأ أنالقانون ولى التفليس، دير أند يمكن للمحك رشبها

 .يعزى إلى أوطاص فادحة ارشكبأ في إدار  الشركة
المفول  الرئيس المدير العام مباشر  مهامد، فان المدير العام المساود أو و و مجلس اإلدار  وإذا شعذر ولى

حدود نسبة ما أحي  إليد من  ر العام وذل  فييتحم  المسؤولية المحدد  بهذا الفص  ووضا ون الرئيس المدي
 .شل  المهام

جدو  أوما  المجلس ويستدويد لالجتما ، ويرأس جلساشد ويسهر  : يقترح رئيس مجلس اإلدار  216لفص  ا
 .التي حدد ا مجلس اإلدار  ولى شحقيق االوتيارات

أو اص مجلس اإلدار  ويق   ذا  مشموالشد ألحد ويمكن لرئيس مجلس اإلدار  في حالة وجود مان  أن يفول
 .للتجديد التفويض لمد  محدود  قابلة

 .تليا وإذا استحا  ولى الرئيس  ذا التفويض، يمكن لمجلس اإلدار  أن يقوم بذل 
من  ذه المجلة، كما ال يخ    213وال يعتبر رئيس مجلس اإلدار  شاجرا في  ذه الحالة والفا ألحكام الفص  

 .إال إذا شداو  مباشر  في شسيير الشركة ، الى التحاجير المترشبة ون التفليسفي بور  شفليس الشركة
 فقر  سابعة ونامنة 217الفص  

 العام إذا حص  لد مان  أن يفول كام  وظائفد أو بع ها الى مدير وام مساود ولى أن  ذا ويجو  للمدير
ال يسبتطي  معهبا إسبناد  بذا      العام فبي حالبة   التفويض القاب  للتجديد يمن، دائما لمد  محدود  وإذا كان المدير

 .التفويض فلمجلس اإلدار  إسناده من شلقاص نفسد
 .التفبويض  ودم وجود مدير وام مساود فان مجلس اإلدار  يتولى شعيين الشخص الذي يسند إليد وفي بور 

دار  الجماوية السلطات الخارقة للعاد  أن شفول لمجلس اإلدار  أو  يئة اإل : يمكن للجلسة العامة 294الفص  
ومعاينة  لغرل شحقيق الزياد  في رأس الما  مر  أو ود  مرات م  شحديد طرق إجراص شل  الزياد  الال مة

 .شحقيقها وشنقي، العقد التاسيسي بما يالئم ذل 
رأس ما  الشركة في أج  أقصاه ومس سبنوات مبن شباريي القبرار المتخبذ مبن        ويجا أن شتحقق الزياد  في

 .الخارقة للعاد  أو الترويص فيها ة العامةالجلس
للمسببا مين أن شفببول إلببى مجلببس اإلدار  او  يئببة اإلدار  الجماويببة     : يمكببن للجلسببة العامببة  331الفصب   

 .مرات إلبدار الرقا  وضبط شرور وأساليا إبدار ا في مر  واحد  او في ود  الصالحية الال مة
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يحظببر ولببى مجلببس االدار  ان يقببوم باألومببا  التاليببة، مببا لببم يببروص لببد بببراحة بالقيببام بهببا       
التبروببات، مببا وببدا التبروببات التببي     -بموجببا نظببام الشببركة او بقببرار مببن الجمعيببة العامببة: أ    

بيب  جميب  موجبودات الشبركة او قسبم  بام        -يتطلبها العم  متى كانأ ضئيلة القيمبة وواديبة. ب  
اجببراص الببر ن او التببامين ولببى موجببودات الشببركة اال ل ببمان ديونهببا المترشبببة فببي       -ا. )منهبب

كفالببة ديبون الغيببر، مبا وببدا الكفباالت المعقببود  فبي سببياق العمبب          -سبياق اومالهببا االوتياديبة. د  
االوتيبادي مبن أجب  شحقيبق دايبات الشبركة. يعبود لمجلبس االدار ، بقبرار يتخبذه باكثريبة جميب              

قببة وضببمن الحببدود المرسببومة فببي نظببام الشببركة، ان يفببول بصببالحياشد للقيببام      او بائد المطل 
   ببعض االوما ، رئيس مجلس االدار  او المديرين او لجانا شتالف من أو ائد.

رئبببيس مجلبببس اإلدار   ببو رئبببيس الشبببركة ويمثلهببا لبببدى الغيبببر وأمبببا       :قطببري  102-
ولببرئيس مجلببس اإلدار  أن  و  شد.الق بباص، ووليببد أن ينفببذ قببرارات المجلببس وأن يتقيببد بتوبببيا    
مبببب  مراوببببا     :106 المبببباد  و  يفببببول بعببببض بببببالحياشد لغيببببره مببببن أو بببباص المجلببببس .      

االوتصابببات المقببرر  للجمعيببة العامببة فببي  ببذا القببانون أو النظببام األساسببي للشببركة، يتمتبب       
ن مجلس اإلدار  باوس  السلطات الال مة للقيام باألوما  التبي يقت بيها دبرل الشبركة، ويكبو     

لد في حدود اوتصابد، أن يفبول أحبد أو بائد فبي القيبام بعمب  معبين أو أكثبر أو باالشبراف          
 ولى وجد من وجود نشار الشركة.

نجد اجماوا لدى الفقهاص
 1ب

التش ي  ياب أن ي ة ن مقتصة ًا  قة  علةى جانةب      ولى أن  

 .منا يقص  التش ي  العال والداةممعيا ما الوشاط ال يتعدا  

أن المشبر  قبب  التفبويض العبام ولكنبد       يالحبظ  القبوانين سبالفة البذكر   لكن بالرجو  إلبى  
أن يكبون لمبد  محبدد      أاشبترط في أدلا الحاالت و وابة مجلة الشركات التجارية التونسبية  

 .بأي دير دائم 

اج،  ببو أنببد ال يجببو     لكببن محكمببة الببنقض السببورية اوتبببرت الأن الببرأي الفقهببي الببر       
للمدير أن يفبول جميب  سبلطاشد فبي اإلدار  لوكيب  ونبد إال إذا كبان نظبام الشبركة يسبم، ببذل             
ألن بببفتد كمببدير مسببتمد  مببن كونببد وكببيال  وببن الشببركة، وأحكببام الوكالببة شمنبب  الوكيبب  مببن           

شفويض بالحياشد إلى ديره بدون نص يخولد ذل ال
 2ب

. 

ية يكرسبد المشبر  المصبري ببراحة فبي القبانون       و بذا التوجبد لمحكمبة البنقض السبور     
الخبببا، بابببدار قبببانون شببركات قطببا  األومبببا  العببام بالشبببركات        1991لسببنة   202رقببم  

مببا يلببي: اليجببو  للمجلببس    4فقببر    7القاب ببة والشببركات التابعببة لهببا ، حيبب  جبباص فببي المبباد      
صابباشد، كمبا يجبو     باإلدار   أن يشك  من بين أو ائد لجنبة أو لجانبا  يعهبد إليهبا بببعض اوت     

لببد أن يعهببد إلببى رئببيس مجلببس اإلدار ، أو أحببد المببديرين باحببد اوتصاببباشد، وللمجلببس أن           
يفبول أحببد أو ببائد أو أحببد المببديرين للقيببام بمهمببة محببدد ، ولببى أن يعببرل ولببى المجلببس       

 شقريرا  بما قام بد من أوما ال.

جلببببس اإلدار  مبببن القبببانون ذاشبببد: اليباشبببر رئبببيس م      2فقبببر    8كمبببا جببباص فبببي المببباد      

                                                                 
Pradel (J), Op. Cit. P420 etب1  Reinhard (Y) responsabilité Penal du fait  d'autrui/ J.C. Penal. 1981 Cème app, 
Art319, 320. 

 . 1978لعام  44ع مجلة بالمحامون  ،. 1977ع  11ع  9شاريي  3174أساس مدني  1169  نقض سوري رقم 2
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االوتصاببات المقبرر  فبي القبوانين واللبوائ، لع بو مجلبس اإلدار  المنتبدب ويقبوم بواجباشببد،          
 ولد أن يفول واحدا  أو أكثر من أو اص مجلس اإلدار  في بعض اوتصاباشدال.

وبنبباص ولببى مببا سبببق يمكببن القببو  أن المشببر  التونسببي، يشببترر لصببحة التفببويض أن         
الق باص السببوري، والمشبر  المصبري، يشبترطان لصبحة التفببويض        يكبون محبددا   منيبا ، بينمبا    
 أن يكون محددا  موضوويا .

كما يجا التمييز ببين الصبالحيات المتعلقبة بباالدار  العامبة للمؤسسبة االقتصبادية وشلب          
المتعلقبة بنشباطها الفنبي والتجباري، ففيمبا يتعلببق بباالدار  العامبة ال يحبق للمبدير العبام شفببويض            

ؤوسيد، أما فيما يتعلق بالنشار الفني والتجباري فبان التفبويض ممكبن ألنبد يتعبذر       بالحياشد لمر

ولى الرئيس القيام بهذا النشار شخصيا نظبرا لطابعبد الفنبي البذي يتطلبا االوتصبا،      
 1ب

و بو   

ما يؤيده فقد الق اص الفرنسي
 2ب

. 

فبمببا أن  ببدف التفببويض  ببو حسببن سببير العمبب  كببي يببتم بسببروة وكفبباص  وفاوليببة فمببن        
ل ببروري أن ال يمتببد التفببويض إلببى القببرارات التببي شتصبب  برسببم السياسببة العامببة وإوببداد            ا

وإال وبببد نبببزوال  وببببن    –أو الكلبببي   –الببببرامج التخطيطيبببة، مثلمبببا ال يجبببو  التفببببويض العبببام      
االوتصا،، فالتفويض المطلق يعني التخلي وبن جميب  االوتصاببات ونقب  السبلطة الال مبة       

لتنفيذ ا كليا  إلى الغير
 3ب

 ، و ذا أمر دير مشرو .

حي  اوتبرت محكمبة التعقيبا الفرنسبية أنبد ال يجبو  التفبويض ولبو كبان القبانون يسبم،           
بببذل  فببي بعببض المجبباالت التببي شمببس االوتصابببات الشخصببية للمسببير بكالسياسببة العامببة          

للمؤسسة 
 4ب

. 

لبنص  فبعض األمور ال يجو  التفويض فيهبا بتاشبا كتحديبد األسبعار ولبى البردم مبن أن ا       
  التبزم الصبمأ حبو   بذه المسبالة لكبن محكمببة       2/7/1963المتعلبق بتحديبد األسبعار بقبانون     

التعقيببا الفرنسببية اوتبببرت أن المسببؤولية شبقببى شخصببية للمسببير فببي  ببذا الميببدان وال يجببو           

التفويض فيد 
 5ب

. حي  شبقى المسؤولية الجزائيبة لمسبير الشبركة فبي الميبدان االقتصبادي قائمبة        
ريمة شحديد األسعار ولو كبان التفبويض يشبم   بذه األفعبا  التبي وقب  شتبب  المفبول          بالنسبة لج

إليد ولى أساسها. باوتبار أن السياسة االقتصادية للمؤسسة شعد مبن مشبموالت رئبيس المؤسسبة     

و ي دير قابلة للتفويض 
 6ب

. 

فبالتفويض ال يكببون إال فبي المسببائ  الفنيبة البحتببة    
 7ب

مؤسسببة وبالتبالي ال يحببق لبرئيس ال   
شفويض احد مرؤوسيد للقيام بعم   ام ينعكس ولبى سبير المؤسسبة ككب  وإال اوتببر ذلب  شخليبا        
منبد وبن احبدى مسبؤولياشد فبي شسبيير المؤسسبة، وقبد أببدرت محكمبة بباريس الجزائيبة قببرارا             

بهذا المعنى
 8ب

كما أيدت  ذا االشجاه محكمة التعقيا الفرنسية 
 9ب

وفي قرار حدي  لهبا إذ أيبدت    

                                                                 
 .589: المسؤولية الجنائية ... مرج  سابق ، الع ج   1

Cass. Crim. 10-4-1959 B198 etب2  10-12-1963. B368. 
 .55، –: مرج  سابق  شار عبد اللا    3

4 Cass.Crim, 13/03/1995. B. n°100, et ب  20/03/1995. B. n°114 et  19/10/1995. B.n°317. 
Salvage            مذكور لدى :  .Cass.Crim, 3/5/1995. B. n°162  انظر:                5 , art .cit ., n°50. 
Salvage                      مذكور لدى:             11/3/1993لقرار بادر في   انظر ا6 , art . cit ., n°51. 
 .232: مرج  سابق. ، ح مد عبد ال ها   7
 .Paris 9-2-1965.G.P. 1965. 2.199  انظر حكم محكمة باريس : 8

  .Cass. Crim. 22-2-1965. B286ب9
Delmas Marty, op. citار  العامة وشفويض السلطة الفنية :  وانظر التفريق بين شفويض سلطة االد . P90. 
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ة التعقيببا الفرنسببية قببرار محكمببة االسببتئناف التببي أطلقببأ سببراح مببدير مؤسسببة لصببن        محكمبب
المالبس وذل   أنر متابعتد لمخالفة الموابفات الفنية حي  أسبندت المسبؤولية إلبى مبدير القسبم      

التجاري لهذه المؤسسة وذل  طبقا للتفويض الصادر لد من طرف مدير  ذه المؤسسة
 1ب

. 

بق فبان التفبويض يجبا قصبره ولبى المؤسسبات الكبيبر ، حيب          واوتمادا  ولى ك  مبا سب  

يصعا الرقابة واإلشراف التام ولى كافة األوما  التي ينجز ا المستخدمون
 2ب

. 

الببد أن يكببون المفبول إليببد متمتعبا بالقببدر  والسبلطة واألسبباليا الال مبة وال ببرورية        
ومببن ال ببروري أن يكببون   . مرضببية ولببى شطبيببق القببانون والتراشيببا   ليسببهر بطريقببة ناجعببة و  

المفول إليد ذا كفاص  للقيام بما فول إليد بد  وشقاس الكفاص  بالنسبة للمهمة الموكولة إليد
 3ب

. 

كما يجا أن يمن، المفول إليد الصالحيات والسبلطة الال متبين الدار  العمب  المكلبف     
مببا أقرشببد محكمبة التعقيببا الفرنسببية فبي قرار ببا سببنة       ببد والسببهر ولبى مراوببا  األنظمببة. و بو    

وذكرت بد بعد ذل  وددا  من المرات 1902
 4ب

. 

 ، المتمتعببين التشة ي  ال ينةةوح للعنلةةة  ة  هةة   قةة  لاطةارا  )ال ةة ا ر     ممبا يعنببي أن  
بقدر معين من السلطة فال مجا  لقبو  من،  ذا التفويض لمجرد وام  مثب  ذلب  البذي ارشكبا     

ي للمخالفةالفع  الماد
 5ب

وإلى جانا  بذه الشبرور فقبد رأى الببعض     
 6ب

اضبافة شبرر توبر  بو      
قببو  المفببول إليببد التفببويض حتبى يكببون مببدركا لصببالحياشد والنتقبا  المسببؤولية ولببى واشقببد        
 فالتاب  المفول إليد ليس مكلفا مباشر  مث  المتبو  بمراوا  شطبيق التراشيا في المؤسسة.

المتببببو  ال يمكببن أن يمبببن، شفوي بببا  الننبببين أو أكثبببر مبببن     كمببا شجبببدر االشبببار  إلبببى ان   
إطارات بكوادر  المؤسسة لتنفيذ المهمة نفسها ففي  ذه الحالة يبقى رئبيس المؤسسبة المسبؤو     
الوحيد ردم وجود التفويض الن الجم  بين أكثبر مبن شفبويض لتحقيبق العمب  نفسبد سبيكون مبن         

ن المفبول إليهمبا  باالضبافة إلبى التعثببر     شباند شقلبيص السبلطة والصبالحيات الممنوحبة لكبب  مب      

الببذي سيصببيا مبببادرات كبب  منهمببا   
 7ب

. ولببى أنببد يجببو  للمفببول إليببد أن يفببول ديببره مببن       
االطارات فردم أن فقد الق اص الفرنسي قبد اشجبد فبي أو  األمبر إلبى رفبض ذلب  التفبويض إال         

ت المؤسسببة  أنببد شراجبب  فببي موقفببد معتبببرا ان التفببويض يمكببن أن يكببون مصببدره أحببد اطببارا       

                                                                 
Salvage                       مذكور لدى:         B. n°112 11/3/1993  قرار بادر في 1 , art .cit ., n°51. 
 . 133: الجرائم االقتصادية، مرج  سابق. ،ناي   2
 .586،  : المسؤولية الجنائية .... مرج  سابق.الع ج   3
والذي جاص فيبد الأن رئبيس    1975وكذل  القرار الصادر سنة  .Cass. Crim, 15-10-1958. B627  انظر مثال: 4

المؤسسة الملزم شخصيا  بمراقبة وشنفيذ التدابير التبي نبص وليهبا قبانون العمب  واألنظمبة الخاببة بسبالمة         
في ورشة ولى  ذه القوانين واألنظمة وال يمكند وحماية العما  يعتبر مسؤوال  جزائيا  ون المخالفات الواقعة 

التحرر من  ذه المسؤولية إال بانباشبد أنبد فبول إدار  الورشبة إلبى شباب  لبد الصبالحية والسبلطة الال متبان           
لمراقبة التقيد بهذه القوانين واألنظمة، وند ا شصب، المسؤولية ولى واشق التاب . وبالتالي ال يمكن الجم  بين 

مبذكور    Cass.Crim. 23 – 1 – 1975. D. S. 1975. IR. 56س المؤسسة والتاب  ون الفع  نفسدال. مسؤوليتي رئي
 .311ع ، 1990لدى العوجي: التمارين العملية، مرج  سابق.. طبعة 

5 Delmas Marty, op. cit ب . P89. 
. 419،  : مرجب  سبابق.  عبةد الة مو  ملةد    و 587  العوجي: المسؤولية الجنائية .... مرج  سبابق ،  6

الذي جاص فيد الإن ودم التبصر واإل ما  فبي ظبروف إلحباق وامب  بعمب        1977وكذل  القرار الصادر سنة 
وطير يشك  وطا شخصيا  من شاند إقامة المسؤولية الجنائية ولى واشق رئيس المؤسسة وال يمكند التحرر من 

الصالحية والسلطة الال متين لممارسة  ذا   ذه المسؤولية إال بانباشد شفويض إدار  وشنظيم العم  إلى شاب  لد
: شمارين وملية، مرج  سابق. طبعة الع ج مذكور لدى  C. C. 18 – 10 – 1977. D. S. 1978. IR. 110التفويض. 

1990، .311. 
 .Cass. Crim. 6-6-1989. B234ب7
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المتمتبب  بالصببالحيات الال مببة وكببذل  بتفببويض سببابق مببن رئببيس المؤسسببة فببال شببيص، يمنبب          

المفول إليد من أن يفول شيئا من بالحياشد أو كلها
 1ب

 . 

2

والهبام المترشببا ولبى وجبود  بذا التفببويض يتمثب  حتمبا فبي اجتنبباب          األنة  األ ا ة   إن 
 ة باوتبار أن التفويض سبا ناف إلسناد المسؤولية الجزائية.المفول المسؤولية الجزائي

للتفويض فهو نق  المسؤولية الجزائيبة إلبى المفبول إليبد     األن  الثان أما 
  2ب

و كبذا فبان   
التفويض شام الشرور يعفبي رئبيس المؤسسبة او المتببو  مبن المسبؤولية الجزائيبة وبن المخالفبة          

ليبد المتحمب  الوحيبد لهبذه المسبؤولية ألنبد مبن ديبر         المرشكبة من طرف التاب  فيكون المفول إ

الممكن اقرار مسؤولية  ذين الشخصين من أج  المخالفة نفسبها 
. 3ب

بمبا أن التفبويض الصبحي،     
 .يفترل انتفاص وطا المفول

إال أن فقببد الق بباص الفرنسببي ذ ببا أحيانببا  إلببى رفببض إوفبباص المتبببو  مببن المسببؤولية            
المؤسسبة االقتصبادية يبقبى مسبؤوال وبن األفعبا  الناشجبة         الجزائية ردم وجبود شفبويض. فبرئيس   

ون نشار المؤسسبة ككب  الن التفبويض إلبى المرؤوسبين االشبراف ولبى نشباطات المؤسسبة ال          
يحبرر البرئيس مببن اشبرافد ورقابتبد  ببو كمسبؤو  وببن ومب  المؤسسبة ككبب  واال اوتببر شنببا ال           

ون بالحياشد األمر المخالف للقانون ولنظام الشركة
 4ب

. 

واذا رشا القانون أو التراشيا ولى اقتراف رئبيس المؤسسبة واجببا شخصبيا فبي الرقاببة       
والتقيببد باألنظمببة وشببوانى وببن القيببام بببد فببان التفببويض المعطببى ألحببد مرؤوسببيد ال يعفيببد مببن          
المسببؤولية الجزائيببة الحابببلة نتيجببة اواللببد الشخصببي بهببذا الواجببا، كمببا ال يمكببن لببرئيس           

يض ليتحببرر مببن األوطبباص التببي يرشكبهببا أننبباص ممارسببتد لصببالحياشد        المؤسسببة التببذر  بببالتفو  
الرئاسببية. ويمكببن أن يعتبببر مببن األوطبباص الشخصببية سببوص التنظببيم فببي المؤسسببة االقتصببادية          

وسبببوص شو يببب  الصبببالحيات ووجبببود شفبببويض حيببب  ال داوبببي لبببد    
 5ب

. فبببرئيس المؤسسبببة يظببب    

مسبببؤوال شخصبببيا وبببن شنظبببيم وسبببير مؤسسبببتد   
 6ب

يبببد مبببن االشبببراف المسبببتمر   . فبببالتفويض يعف
المسبتحي  بالنسببة لبد فبي قسبم معبين مبن المؤسسبة ولكنبد ال يعفيبد مبن اشبراف دوري ومفبباج              

 و باستمرار أمر متاح لد
 7ب

  . 

و كذا نجد أن الق اص الفرنسي ردم قبولبد التفبويض كسببا مبان  مبن إسبناد المسبؤولية        
ومبداه بب  أن المشبر  شبدو  أحيانبا       الجزائية إلى الغير إال أنبد ششبدد فبي شبرور ذلب  التفبويض      

لمن  أي أنر للتفويض ولى المسؤولية الجزائية
 8ب

. 

                                                                 
حين  1983قرار لها بادر سنة و و ما أكدشد محكمة التعقيا الفرنسية في  .Pradel (J), op. cit. P420  انظر :1

اوتبرت أند ال يوجد مان  قانوني من حصو  شفويض من المفول إليد إلى شاب  لبد ونبدما يكبون التفبويض     
 Cass. Crim. 8 – 2 – 1983. D.1983مقبوال . 

 .Cass. Crim 23-1-1975. D1975. D 1976. 375 note Savatier(J) et 21-10-1975. D1975 Inf. rap 240ب2
Stefani, Levasseur; et Bouloc, op. citب3  P255. 
  .Cass. Crim. 6-10-1955. J.C.P. 1956. II. 9098 note deLestangب4

 .590  العوجي: المسؤولية الجنائية ... مرج  سابق، ، 5
 .Cass. Crim. 22-12-1965. B286ب6

ا في األسبلوب معتببر  أن  بذا األويبر     ولقد ميزت محكمة التعقيا في  ذا القرار بين الخطا التنفيذي والخط
 يسا  وند رئيس المؤسسة الذي لد وحده سلطة إوطاص األوامر وشنظيم العم  وفي االشجاه نفسد انظر أي ا:
Cass. Crim, 29-1-1976. B38.   
Cass. Crim. 10-7-1963. B255. etب7  Cass. Crim. 21-11-1963 G.P.1964-1-204. 

العامة الفرنسي الذي يمن  باحا معم  األدوية الملتزم بمباشر  مهنتد شخصيا   مثا  ذل  قانون الصحة 8
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أمببا المشببر  السببوري فلقببد أشببار فببي بعببض النصببو، الخابببة إلببى تنببار التفببويض،        
 15معتبرا  أن التفويض يح  مسؤولية المفول إليد مح  مسؤولية المفبول. وذلب  فبي المباد      

103من المرسوم التشريعي رقم 
 1ب

 يعاقا بالغرامة: 

ع مبن وبالف مبن أببحاب المؤسسبات أو مبن يقبوم مقبامهم أحبد الواجببات المبينبة فبي               1

  11فقرات الماد  ب
 2ب

و ذا الموقف مشابد لمبا أقبره المشبر  المصبري     …ال من  ذا المرسوم 
ع وشكبون وقوببة الحببس وجوبيببة إذا        3ال… مبن قبانون العمب  حيب  جباص فيهبا        172فبي المباد    
ويكببون ببباحا  … المخالفبة وسببار  فببي األرواح أو أضبرار جسببيمة فببي األمبوا       شرشبا ولببى 

العمبب  أو مببن يفوضببد، والمببدير المسببؤو  وببن المنشببا  مسببؤوال  بالت ببامن مبب  المتسبببا فببي         
 ارشكاب المخالفةال.

أما المشرم  التونسي فاند أشار في ود  فصو  إلى إمكانيبة التفبويض مبن ذلب  مبثال فبي       
المتعلببق بتشببغي  العملببة إال أن   284المتعلببق بالمراقبببة الصببحية و  325مجلبة الشببغ  الفصبب    

المشر  لم يبين ما  ي اانار المنجر  ون  ذا التفبويض فهب  يعفبى المفبول مبن المسبؤولية         
حي  أن النصو، شتوجد بالعقاب دائما إلى المفبول وال نجبد أي إشبار  إلبى مسبالة التفبويض       

 وإمكانية معاقبة المفول لد.  

لق اص التونسي فاند لم يتعرل لمسالة إسناد المسؤولية الجزائية إلبى الغيبر إال فبي    أما ا
، ولكببن يمكببن أن نجببد مببن بببين شلبب  الحبباالت حببالتين يمكببن القببو  أنهمببا شتعلقببان       قليلببةحبباالت 

 بالتفويض:

ففببي الحالببة األولببى: ذ بببأ محكمببة التعقيببا التونسببية نحببو رفببض أي أنببر للتفببويض،         
ب  لم شبين الصبفة التبي أدانبأ بموجبهبا الطباون وجباص فبي  بذا القبرار:          وابة وأن محاكم األ

الوحي  أن المحكمة االبتدائية ق أ بعقاب الطباون باوتبباره المشبرف والمسبؤو  الوحيبد وبن       
المعم  والحا  أنبد قبدم لهبا لنفبي التهمبة المنسبوبة إليبد أوراقبا  قانونيبة شثببأ ببحة ادوائبد ببان              

ولى مل  شبقيقد لكنهبا رف بأ اوتماد با بعلبة انحصبار التهمبة فيبد.         المعم  راج  لغيره إذ  و 
وما بعبده مبن قبانون     50من مجلة الشغ  والفص   239/ 233/ 5وبعد االطال  ولى الفصو  

المتعلق بتعريف األشخا، المسؤولين بتطبيق القوانين والتراشيبا المنظمبة    1957ع   12ع  11
د الحكم المنتقد أند بعد أن الحبظ شمسب  الطباون    وحي  يتبين من أساني… للعم  في المؤسسات

فبي دفاوبد بببان المعمب  لشبقيقد ق ببى بادانتبد باألفعببا  المنسبوبة إليبد اوتمببادا  ولبى اسببتنتاجات           
استخلصببها حكببام الموضببو  مببن شقريببر وببون التفقببد أفببادت بانببد كببان حاضببرا  بالمعمبب  أننبباص         

ظبر فبي شبؤون المعمب  ببدون أن يببدي أيبة        المعاينة وبمناسبة  يار  سبابقة وبجلسبة انعقبدت.. للن   
فبان مببا ذ ببأ إليبد المحكمبة مبن اسبتنتاجات فبي شبريببر         … معارضبة ببان المؤسسبة ملب  لغيبره     

ق ائها بدون أن شبر  العنابر األساسية المبينة للصفة التبي يكبون الطباون مبن أجلهبا مؤاوبذا        
محكمبة التعقيبا إذا  شبرفض إسبناد     قانونا  ال يسوأ اوتباره شعليال  كافيبا  ممبا يسبتوجا البنقضال. ف    

المسؤولية إلى الشخص المكلف فعليا  لتسيير المعم ، ويمكبن القبو  أن  بذا الموقبف للمحكمبة      
راجبب  إلببى مببا سبببق بيانببد مببن أن المشببر  التونسببي فببي مجلببة الشببغ  لببم يتعببرل إلببى نتببائج         

                                                                                                                                                                     
 8/2من حق  اوفاص نفسد من  ذا االلتزام بتكليف احد ومالد بهذا االلتزام حتى لو كان مختصا، وكذل  الفص  

 المتعلق بالصحافة. 1944-8-26من قانون 
شبان مبن، المؤسسبات الصبناوية بعبض اإلوفباصات       . ب1952ع    8ع   7شباريي   103  المرسبوم التشبريعي رقبم    1

 واالمتيا ات. 
 …ال شنص ولى أند الولى أبحاب المؤسسات أو من يح  محلهم أن يقوم بما يلي 11  الماد  2
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التفويض
 1ب

  . 

سببالة التفببويض ببصبببفة   أمببا الحالببة الثانيببة التبببي اشببارت فيهببا محكمببة التعقيبببا إلببى م        
ضبمنية  فلقببد اوتبرشببد مانعبا   مببن إسببناد المسببؤولية إلبى رئببيس المؤسسببة مبن جهببة ومببن جهببة          
أورى فهو يقيم مسؤولية المفبول إليبد و بو مبدير فبر  الشبركة وذلب  فبي القبرار المبؤر  فبي            

23-2-1987
 2ب

والبذي جبباص فيببد وحيب  نبببأ مببن الشببهاد  الم بافة للملببف أن المعقببا وليببد         
ضببافة إلببى كونببد فنيببا ورئببيس الورشببة بفببر  المؤسسببة .... فانببد ممثلهببا القببانوني وبموجببا       باال

بفتد  ذه فاند يسوأ شتبعبد شخصبيا... وشاسيسبا ولبى ذلب  فقبد اوطبا القبرار المعقبا لمبا اوتببر            
بان المسؤو  ون المخالفة  و المشتغ  بالمؤسسة والذي حدد قيمبة أسبعار ا أي مبدير ا البذي     

 ...المقره في شونس

وبصفة وامة يمكن القو  بما أن الق اص يؤسس المسبؤولية الجزائيبة المسبند  إلبى الغيبر      
ولى الخطا الشخصي فان قبولبد للتفبويض كمبان  مبن اإلسبناد أمبر وارد جبدا باوتببار ان القيبام          

 بتفويض بحي، يمكن ان يعتبر سببا من أسباب انتفاص الخطا.

 :نالنة أمثلةإلى  و في التشريعات العربية يمكن االشار  

يعاقا باحا العمب  أو مبن ينبوب ونبد بغرامبة ال      األردني:القانون العم    53الماد   -
شق  ون ومسبة ووشبرين دينبارا  وال شزيبد ولبى مائبة دينبار وبن كب  حالبة يبدف  فيهبا إلبى وامب                
أجبرا  يقبب  وببن الحبد األدنببى المقببرر لألجببور وذلب  باإلضببافة إلببى الحكبم للعامبب  بفببرق األجببر          

 .الوش اوف العقوبة كلما شكررت المخالفة

 باببابة العامب    أبيا إذا:ال1980لسنة  8رقم  اإلماراشيقانون شنظيم والقات العم   -
  الملحقبين بهبذا القبانون وجبا     2 ، ب1وم  او بمرل مهني مما  بو مببين بالجبدولين رقمبي ب    

 ولى باحا العم  او من يقوم مقامد...ال.

 :  8/2002ب يقطرالشنظيم أوما  الوكالص التجاريين قانون من  21و 20شينالماد -

 ال. يجا ولى الوكي  التجاري أو من يقوم مقامد... :ال20الماد  

م  ودم اإلوبال  بباي وقوببة أشبد يبنص وليهبا قبانون توبر، يعاقبا ببالحبس            :ال21الماد 
وبتين مبد  ال شجباو  سبتة أشبهر وبغرامبة ال شزيبد ولبى وشبر  تالف ريبا  أو باحبدى  باشين العقبب           

   من  ذا القانون. 20 ، ب19 ، ب18ك  من والف أحكام المواد ب

وفي حالة العود ي اوف الحد األقصى للعقوببة، ف بال  وبن جبوا  الحكبم بغلبق األمكنبة        
 . الالتي شباشر فيها أوما  الوكالة

اشجا با   امبا مبن     لقد رأينا وند بحثنا في أساس إسبناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى الغيبر أن     

الفقد
 3ب

 وفقد الق اص يمي  إلى األوذ بالخطا كسند قانوني لهذا اإلسناد. 

                                                                 
من مجلة الشغ  يحمب  المسبؤولية لرؤسباص المؤسسبات والمبديرين والمسبيرين البذين         233  م  أن الفص  1

ن اسبتنادا  إلبى  بذا الفصب  شحميب  المسبؤولية للمسبير بولبو كبان فعليبا             ارشكبوا المخالفات. وكان مبن الممكب  
 المفول بادار  المعم . 

 مذكور سابقا. 16382  قرار ودد 2
   .Salvage (Ph), Op. Cit. P94. et Merle et Vitu, Op. Cit P640                                            انظر مثال : 3
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فالمسؤو  ون فع  الغيبر أوب  بواجبا المراقببة واإلشبراف الموضبو  ولبى واشقبد بمبا          
أند المسؤو  األو  ون ضمان شطبيق النصو، القانونيبة فبال مجبا  للحبدي  اذا  وبن مسبؤولية       

يبر اذا لبم يرشكبا  بذا األويبر أي وطبا سبواص أكبان قصبديا أم ديبر قصبدي            جزائية ون فعب  الغ 
فنحن نعلم أن  ذه المسبؤولية لبم شقب  شسبميتها بالطريقبة السبليمة فهبي فبي واقب  األمبر مسبؤولية            

ون فع  شخصي فاذا ما انتفى  ذا الفع  انتفأ معد  ذه المسؤولية بصفة تلية
 1ب

. 

ولية لدى المتبو  بسبا وجبود وطبا ومبدي لبدى     ولقد أقر الق اص الفرنسي بغياب المسؤ
الغير أو ألن وببر  التباب   امبة جبدا  وال يمكبن أن شسبم، بارشكاببد المخالفبة المنسبوبة للمسبؤو            
جزائيا ون فع  الغير فال يمكن اوتببار  بذا األويبر مرشكببا ألي وطبا شتجبد معبد مؤاوذشبد ولبى          

أساسبد 
 2ب

ار التفبويض السببا الوحيبد النبافي إلسببناد     . كمبا أن فقبد الق باص الفرنسبي شجبباو  اوتبب     
المسؤولية الجزائية إلى المتجد اوتباره مسؤوال جزائيا ون فع  الغيبر بب  إن ديباب الخطبا فبي      

جانبد لد أي ا المفعو  نفسد فيما يتعلق باوفاص المسؤو  جزائيا ون فع  الغير
 3ب

 . 

ن ق با  األبب  لوجبود    لكن محكمة التعقيا لبم شقبف ونبد  بذا الحبد معتببر  أن وبدم بيبا        
وطبا شخصبي فببي جانبا المسببمى المسبؤو  جزائيببا وبن فعب  الغيببر يكبون سببببا لعبدم اوتببباره            

مسؤوال جزائيا
 4ب

. 

أمببا فقببد الق بباص التونسببي وبمببا أنببد يعتمببد الخطببا الشخصببي أساسببا إلسببناد المسببؤولية         
مسببؤولية. الجزائيبة إلببى الغيببر فببان ديباب الخطببا الشخصببي سببيترشا ونبد حتمببا امتنببا   ببذه ال       

حيبب  شببرى محكمببة التعقيببا أنببد ال يؤاوببذ ببباحا المتجببر فببي بببور  ارشكبباب المخالفببة مببن         

طرف واملد إال اذا نبأ ولمد أو األذن بما ارشكبدال
 5ب

. ب  إن محكمبة التعقيبا ذ ببأ فبي قبرار      

البترو  األ رق
 6ب

إلى رفض الخطا دير المباشر كسند إلسناد المسبؤولية الجزائيبة إلبى الغيبر      
جباص فبي  ببذا القبرار الأن فقبد الق باص المعابببر ال  ا  منشبغال بالبحب  وراص المسببؤولية          حيب  

الجزائيببة ويميبب  شببيئا فشببيئا إلببى شعميمهببا والتوسبب  فيهببا وشركيببزه حتببى ولببى أسبببابها البعيببد          
المستمد  أساسا  من نظريتي الخطر والخطا إال أن  بذا االشجباه منتقبد إذ يحبو  المشبرفين ولبى       

لى ر ائن مستهدفين للتتب  الجزائي من أجب  أفعبا  ببدرت وبن منظبوريهم لبيس       المؤسسات إ
فبي طبوقهم شوقعهبا ومنعهبا كمببا أنبد ال يوجبد نبص قبانوني يعاقببا المخبدوم ووضبا وبن الخببادم             
وحينئبذ فبان النظبر  التبي ال البأ سبائد  شعتمبد الخطبا الشخصبي المبؤدي مباشبر  إلبى حصببو              

مر الذي اوتمدشبد محكمبة األبب  وأبانتبد بوضبوح واببة       ال رر م  مراوا  رابطة السببية األ
فببي شعليلهببا ااشببي الونتيجببة لببذل  فمببا يمكببن نسبببتد لغيببر المسببتانفين مببن األوطبباص فهببي ديببر             

 مباشر ال.

فمبن وببال   ببذه الحيثيبة نالحببظ أن محكمببة التعقيببا التونسبية بومعهببا محبباكم األببب          

                                                                                                                                                                     
 ساس المسؤولية ون فع  الغير.وما سبق ذكره حو  أ

Pradelب1  (J), Op.Cit P422.  
حين برأت ساحة المشرف ولى ورشبة بموجبا    1986  و و ما أكدشد محكمة التعقيا الفرنسية مثال  سنة 2

شفويض من جرم مخالفة قواود سالمة العم  المنصو، وليها في قانون العم  في حا  لم يتمكن من شوق  أو 
م وليد وام  ذو وبر  مهنية واسعة شنا ز العشرين سنة، ألن المشرف ولى الورشة لم من  شصرف وطر أقد

 .Cass.Crim. 14 – 10 – 1980. Dمن قانون العم   2فقر    263يرشكا أي وطا يجعلد مسؤوال  وفقا  ألحكام الماد  
  .312. ،. 1990: شمارين وملية، مرج  سابق، طبعة الع ج . مذكور لدى 460 .1986

 .R.S.C; 1987. P7028ب3
  .Delmas Marty. Op. Cit. P95ب4

 سبق ذكره. 2270  القرار ودد 5
 سبق ذكره. 8485  القرار ودد 6
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ائيببة إلببى الغيببر وانتفبباص مثبب   ببذا    ششبترر وجببود وطببا شخصببي مباشببر إلسببناد المسببؤولية الجز    

الخطا ستيرشا وند حتما ودم اإلسناد فالخطا دير المباشر ال يمكن اوتماده 
 1ب

. 

و ذا السبا من أسباب االوفباص مبن المسبؤولية الجزائيبة ال نجبده إال فبي قبانون الديوانبة         

بالجمبارك  التونسبي   
 2ب

فبي الميبدان القمرقببي يعتمبد ولبى القببرائن      ، ذلب  أن المشببر  التونسبي   

حي  شعفى االدار  القمرقيبة مبن انببات المشباركة الشخصبية لماسب  الب باوة أو نسببة وطبا لبد           

فهبو الفاوب  األبببلي للجريمبة القمرقيببة والمتحمب  بالتبالي لتبعببات المسبؤولية الجزائيببة. إال ان         

إليبد المسبؤولية أن يبتفص منهببا     بذه القرينبة ليسبأ مطلقبة فقبد مكبن المشبر  الشبخص المسبند           

 وذل  بتقديمد الفاو  األبلي للجريمة.

يعتبببر الماسبب  للب ببائ     :التونسببية يببنص ولببى انببد   ال مببن مجلببة الديوانببة   263فالفصبب  

المختلسة مسؤوال ون التهريا. لكن الفقر  الثانيبة مبن ذات الفصب  ش ب  اسبتثناص لهبذه القاوبد         

 متهم الذي يعفون من المسؤولية الجزائية اذا : يتعلق بارباب االنقا  العمومية أو ود

عبب كبببانوا حسبببني النيبببة وأن ال يكونبببوا متبببواطئين فبببي التهريبببا. إذ ال وجبببد إلوفائبببد إذا      

اشترك في الغ  أو ارشكا وطا شخصيا
 3ب

. 

 ع وكشفوا ون الفاو  الحقيقي للتهريا.

مبن ممارسبة    ع ومكنأ المعلومبات التبي قبدمو ا حبو  مرشكبا الفعب  االدار  الجمركيبة       

 التتب  ضد المرشكا الحقيقي للتهريا وبطريقة فعالة.

ويت ب، ممبا شقببدم ان المشبر  قبد وضبب  أشخاببا كر بائن ال يعفببون مبن المسببؤولية إال          

اذا قدموا الفاو  م  اشترار أن يكون شتبعد ممكنبا  فباذا لبم يكبن ممكنبا  فبانهم سبيبقون مسبؤولين         

 استطا  الهرب من المؤاوذ . جزائيا ال لشيص إال ألن الفاو  األبلي

ع البذي يعفبي القبطبان مبن        265والصور  نفسها شقريبا نجد ا في الفقر  بأ  مبن الفصب    
 ك  مسؤولية إذا وق  العثور ولى مرشكا الفعلة.

                                                                 
  م  االشار  إلى أن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيا التونسية بعد ذل  قبلأ الخطا دير المباشر كاساس 1

 لقيام المسؤولية ون فع  الغير بقرار وليج القرد  .
ق  195  م  اإلشار  إلى أن قانون العقوبات المصري ش من حالة يمكن إدراجها في  ذا السياق و ي الماد  2

  والتي جاص فيها الم  ودم االوال  بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتاب أو واض  الرسم أو دير ذل  
ون قسمها الذي حص  فيد النشر، إذا لم من طرق التمثي ، يعاقا رئيس شحرير الجريد  أو المحرر المسؤو  

يكن نمة رئيس شحرير، بصفة فاوال  أببليا  للجبرائم التبي شرشكبا بواسبطة ببحيفتد، ومب  ذلب  يعفبى مبن           
 المسؤولية الجنائية:

إذا أنبأ أن النشر حص  بدون ولمد، وقدم منذ بدص التحقيق ك  ما لديد من المعلومات واألوراق للمساود   -1
 مسؤو  وما نشر.ولى معرفة ال

أو إذا أرشد في أنناص التحقيق ون مرشكبي الجريمة، وقدم كب  مبا لديبد مبن المعلومبات واألوراق إلنببات        -2
مسؤوليتد، وأنبأ فوق ذل  أند لو لم يقم بالنشر لعرل نفسد لخسار  وظيفتد في الجريبد  أو ل برر جسبيم    

 تورال.
 .Cass. Crim. 26/2/1948, B. n°62                   انظر:                                      3
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 الراتنة 
ائببي فبي القبرن العشببرين التوسب  الملحببوظ فبي نطبباق       زمبن أ بم مظببا ر القبانون الج   إن 

ظهور الجرائم اإلقتصبادية وإحتاللهبا األ ميبة    فيدان اإلقتصادي، الم فيوابة السلوك المجرمم 

التي فاقأ جرائم اإلوتداص ولى األشخا، وااداب العامة يعد من أ م مظا ر  بذا التوسب   
 1ب

. 
 Andréإوتببر األسبتاذ ال   إذوقد القى  بذا التوسب  فبي التجبريم شرحيببا مبن طبرف الفقبد الجزائبي          

Vitu ال ت ةة ن  عالةةة إذا كةةان  ةة  إ ةةتطاعة األ ةة ا  الةةترلص مةةا     ال با ةةة علةةى اإلبتصةةا ال الأنم  

نصةة ا السةةةلطة الن جلةةةة   النشةة ق إذن عليةةةا أن يقنةةة   يا ةةتا اإلبتصةةةا ية  التلديةةةد       

ال إج اءا  شديدا تصيب النرالشيا
 2ب

. 

ولع م  ذا اإلشجاه الفقهي يعبز  إسبتقاللية ووصوببية القبانون الجزائبي اإلقتصبادي مبن        
والمؤاوببذ  وبالتببالي وروجببد وببن القواوببد األبببولية التببي يقببوم وليهببا        حيبب  قواوببد التجببريم   

فذاشيببة ووصوبببية القواوببد المنظمببة للجريمببة اإلقتصببادية يعنببي        القببانون الجزائببي التقليببدي.  
بدا ة أنم لها من العنابر والصفات مبا يميز با وبن دير با مبن جبرائم الحبق العبام وحتبى وإن          

ود فانمما يكون بشك  وارل ودير أبي إشتركأ معها في بعض األحكام والقوا
 3ب

. 

وإذا كانأ التحوالت ون المبادئ األساسية في القانون الجزائي التقليدي قبد ظهبرت فبي    
نواحي متعدد  من أحكام الجريمة اإلقتصادية فشملأ أركان الجريمة كلمها أي البركن الشبروي   

بهبا أي با، فبان اإلضبطراب     والركن المادي والركن المعنوي ب  وقواوبد اإلجبراصات الخاببة    

الذي شم  الجوانا المعنوية للمسؤولية ون الجريمة اإلقتصادية كان أ مها جميعا
 4ب

. 
عبدم وجبود قبانون جزائبي اقتصبادي ببالنظر البى        وردم وجود ميب  لبدى الببعض للقبو  ب    

 فهببو رأيديباب قاوبد  وامببة شحكبم ذلب  القببانون وأنبد مجببرد قواوبد مت باربة وديببر متجانسبة           
 الدقة ولى األق  بالنسبة لألحكام التي شنظم المسؤولية الجزائية.شعو ه 

فتعبدد أسبس قيببام المسبؤولية الجزائيببة ال يعنبي ش بباربا فبي األحكببام إذ أن ذلب  موجببود         
أي ببا بالنسبببة للقببانون الجزائببي التقليببدي إذ يسببتحي  شاسببيس المسببؤولية الجزائيببة ولببى أسبباس      

 واحد.

اق  بذه المسبؤولية  بو أمبر موجبود حتبى بالنسبببة       كمبا أن ديباب قاوبد  وامبة ش ببط نطب      
لألحكام العامة أي ا فال يوجد قبانون واحبد أقبر مسبؤولية البذات المعنويبة بصبفة شامبة ومطلقبة،          
فحتى التشريعات التي أقرت  ذه المسؤولية بموجا نص وام بمث  التشبري  السبوري ، كانبأ    

أمبا المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب        شقصي مسؤولية الذات المعنوية ون ارشكاب بعبض الجبرائم.  
الغيبر فهبي موجببود  كبذل  وببار) القبانون الجزائبي االقتصببادي وال شعتمبد أساسببا واحبدا وإنمببا          
أسسا  متنووة بحسبا الحالبة، فالفبارق الوحيبد  بو أن القبانون الجزائبي االقتصبادي يختلبف وبن           

فرضببتد وصوبببية  األحكبام العامببة فببي درجبة اقببراره لهببذه الصبور مببن المسببؤولية و بو أمببر        
الميدان االقتصادي البذي يقبوم ولبى أسباس التجمعبات االقتصبادية ممبا يسبتوجا شوسبي  نطباق           

 المسؤولية الجزائية.

                                                                 
منشورات والم الكتاب  - 1970: التهريا الجمركي والنقدي فقها وق اص، الطبعة األولى  مصطشى رض ان  1
 .15، -القا ر   -
2  André Vitu 12: مرج  سابق، ،عبد ال مو  ملد   ذكره. 
منشبورات دار   - 1963ال برائا، الطبعبة األولبى    : التجبريم فبي ششبريعات     حسةا صةا و الن صةشاو      3

 .33، -المعارف 
 .69، ،1973: شرح قانون العقوبات، القسم العام سنة  مقن   نايب حسو   4
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القةةان ن الاناةةة  العةةال االبتصةةا   ينةة       وإلببى جانببا مببا سبببق فانببد يمكببن القببو  أن        

ا األخيةة  لةةم   ن احة  الونةة  التةة  مةة   لةةا القةةان ن الاناةةة  العةةال التقليةةد   القسةةم العةةال للةة       
تتبلةة ر أصةة لا إال  ةة  أ موةةة حديثةةة نسةةبيا ألنةةا نسةةيا مةةا ب اعةةد أصةة لية ماةة  ا  تطلةةب         

الت ص  اليلا  رجة معيوة ما الوفةا العلنة   واحتةاج ا ةتق امها وضةبطلا الةى مالة  ا         
ا ةتغ بي أ موةة. لة لك  قةةد جةاء  الق اعةد العامةةة  ة  تصةويشلا الحقةةة ومتة خ ا عةا وجةة              

  ا  أ  عا وج   القسم الراا للقان ن الاناة .الا اةم والعق 

فالقانون الجزائي االقتصادي إذا  ال يزا  في مرحلة القسم الخا، ولم يبلبغ بعبد مرحلبة    
القسم العام إذ يكتفى واد  بادرا) الجرائم االقتصبادية فبي قبوانين واببة دون مراوبا  التنسبيق       

كبن أن شتفبر  ونهبا أحكبام واببة، حتبى       بينها، أو محاولة وض  نظريبة وامبة شجمعهبا، حتبى يم    
بالنسبة إلى الدو  التي أقبرت قبانون وقوببات اقتصبادي مسبتق  بمثب  سبورية  فاننبا ال نجبد فبي           

وشببامال  لمختلببف جوانببا الجريمببة االقتصببادية سببواص       قببانون بالمسببتق   شنظيمببا  كببامال       ببذا ال 
م المشببر  بتنظببيم بعبببض   بالنسبببة إلببى األحكببام الموضببووية أو األحكببام اإلجرائيبببة حيبب  يهببت       

المسببائ  التببي يخببر) بهببا وببن األحكببام التقليديببة مثبب  قواوببد الشببرو  أو العببود بالتكببرار  أو         
ظبروف التشبديد بو بي دالبببا  بغايبة التشبدد  مبب  إبقباص بقيبة األحكبام العامببة التقليديبة واملبة فببي             

ال ةاالقتصبادي  ائم بأو الجبر  الميدان االقتصبادي،  بذا إلبى جانبا أن مبا يسبمى القبانون العقوببات        
ال يشم  في الحقيقة جمي  الجرائم االقتصادية التي يبقى ودد  بام منهبا واضبعا  لقبوانين واببة      
ال شتوافق بال رور  مب  األحكبام التبي وقب  إقرار با فبي قبانون العقوببات االقتصبادية، باوتببار           

ائم التببي ارشبباى  أن  بذا األويببر ال يعببدو فببي حقيقببة األمببر أن يكببون قانونببا  وابببا  ببببعض الجببر      
المشببر  جمعهببا فببي نببص واحببد نظببرا  لخطورشهببا ولببى األمببوا  العامببة واالقتصبباد القببومي           

 والسياسة االقتصادية.

ولهببذا فببان البحبب  وببن نظريببة وامبببة للقببانون الجزائببي االقتصببادي، يسببتوجا القيبببام           
وليهببا بدراسبة شحليليببة شابببيلية، شهببدف إلببى اسببتخال، األببو  والمبببادئ العامببة التببي شقببوم       

مختلبف الجببرائم االقتصببادية، وببن طريببق دراسبة شحليليببة لقواوببد ا، والصببعود مببن الجزئيببات       
 والتفابي  إلى األبو  والمبادئ العامة.

لقيةةاا  ة احنايةة مةةا أناةة  و ةةاة    و ةةيلة  ةةا    الاناةةة   القةةان نفممببا ال شبب  فيببد أن   

،اإمتد تدخ  النش ق لتو ينلل ا اإلبتصا ية 
 1ب

د منحصر  في البدفا  وبن   فمهمة الدولة لم شع 
الوطن والذود وند وحماية حقوق الفرد والممتلكبات بب  أبببحأ شتحمب  وباص وظبائف أوبرى        

أشبم  وأوسبب  نطاقبا وأضببحى دور با فعبباال فبي دفبب  وجلبة التقببدم اإلقتصبادي واإلجتمبباوي         
  2ب

 .لبلبوأ النمبباص واإلسببتقرار اإلقتصببادي فالدولبة الحديثببة لببم شعببد شسبتطي  أن شغببض البصببر وببن       

في اإلقتصاد حتى لو كانأ شستلهم الحرية اإلقتصادية كمبدأ أساسيالجزائي التدو  
 3ب

. 

ولقد كان  ذا البح  محاولة لدراسة جملة القواوبد التبي وضبعأ لتنظبيم المسبؤولية فبي       
مقارنببة، والتشببري  الفرنسببي، لبيببان    وربيببة  االقتصببادية، فببي وببد  ششببريعات    نصوبمختلببف ال

مبب  القواوببد التقليديببة وذلبب  سببعيا وراص أحكببام وامببة شببنظم مختلببف     مببدى وروجهببا أو شطابقهببا  
 جوانا  ذه المسؤولية.

                                                                 
 .10، مرج  سابق.:  عبد ال مو  ملد   1
 .20، ،مقا  سابق:  اللا   مقش ظ  2
 .11: مرج  سابق، ، عبد ال مو  ملد   3
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ففبي الجبزص األو  وقب  التعبرل البى قيبام المسبؤولية فبي القبانون الجزائبي االقتصببادي           
 وحسبما وق  بياند فان  ذه المسؤولية شقوم ولى أساسين  ما الخطا وارشكاب الركن المادي.

  التعرل الى نطاق المسبؤولية فبي  بذا القبانون مبن وبال  بحب         وفي الجزص الثاني وق
 المسؤولية الجزائية للذات المعنوية والمسؤولية الجزائية ون فع  الغير.

 ومن وال   ذا البح  شم الوبو  إلى النتائج التالية:

ع فيما يتعلق باألحكام المنظمبة لقيبام المسبؤولية فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي، فانهبا         
بببدئيا ، ال شختلببف، مبببن حيبب  بببور الخطبببا كثيببرا  وببن القواوبببد التقليديببة، إال أن المشبببروين          م

والق ا  سعوا نحو إضعاف دور الخطبا وأحيانبا  اسبتبعاده: وذلب  إمبا بباللجوص إلبى افتراضبد أو         
 استنتاجد من اإل ما ، ليص  األمر أحيانا  إلى اإلقصاص الصري، للخطا.

الخاببة بنطباق المسبؤولية فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي:        ع أما فيما يتعلق باألحكبام  
فببنالحظ أن المشببروين بوأحيانببا  الق ببا   وملببوا ولببى شوسببي  نطبباق  ببذه المسببؤولية، لتشببم         
الذوات المعنوية، حتى التشريعات التبي نظمبأ  بذه المسبؤولية بموجبا نبص وبام، فبان أدلبا          

وسبي  نطباق المسببؤولية لتشبم  أشخاببا  لببم      شطبيقاشهبا كانبأ فبي الجببرائم االقتصبادية. كمبا شببم ش      
يرشكبببوا الجريمببة ماديببا ، وإنمببا سببا موا فيهببا بببدور مببا. وذلبب  فببي إطببار مببا يسببمى المسببؤولية        
الجزائيبة وببن فعبب  الغيبر، التببي وقبب  شبنيهببا بشبك  ملحببوظ فببي الجبرائم االقتصببادية. لكببن  ببذا          

 شنظم مختلف جوانبد.التوسي  لنطاق المسؤولية ببصورشيد  لم يكن مصحوبا  بقواود 

وانطالقبا  ممبا سبببق، يمكبن شقبديم المقترحببات ااشيبة كمحاولبة لرسببم معبالم نظريبة وامببة           
 للمسؤولية في القانون الجزائي االقتصادي:

 :ع بالنسبة لقيام المسؤولية

الببذي يعاقببا ولببى أدلببا الجببرائم     ين ويمكببن اوتمبباد التوجببد الموجببود لببدى المشببرو     
دا  أو نتيجبة إ مبا ، وشعمبيم  بذا التوجبد ليصبب، قاوبد  فبي الجببرائم         االقتصبادية إذا ارشكبا قصب   

 االقتصادية:

بحي  يعاقا وليهبا إذا شبوافرت إحبدى ببورشي الخطبا، ويكبون االوبتالف الوحيبد ببين           
 الصورشين  و العقاب، بان نقر للجريمة القصدية وقابا  أشد من جريمة اإل ما .

د أو اسببتنتاجد مببن اإل مبببا ، ببب  إنهبببا     فهببذه اال دواجيببة سبببتحو  دون افتببرال القصببب    
سببتحو  كببذل  دون اللجببوص إلببى الجريمببة الماديببة، وابببة وأن شجببريم اإل مببا  كببافى إلوطبباص      
القانون الجزائي االقتصادي النجاوة الال مة لبرد  كب  مبن يخبالف أحكامبد، لكبن ذلب  ال يمنب          

مخالفببات، و ببذا  مبن االحتفبباظ ببببعض حباالت مببن المسببؤولية ببدون وطببا، وابببة فبي نطبباق ال       
 االستثناص ال يمكن أن يكون إال بموجا نص بري،.

باإلضببافة إلببى أن  ببذه اال دواجيببة ستسببم، لنببا بقبببو  الغلببط فببي القببانون والغلببط فببي          
الواق ، اللذان سيتخذان بفة ظرف التخفيف ال مان  مسؤولية، فمبن يسبتطي  إنببات وقووبد فبي      

ولكبن  بذا ال يحبو  دون شبوافر اإل مبا  لديببد.       الغلبط: يكبون قبد أنببأ انتفباص قصبده اإلجرامببي،      
ولى أن قبو  الغلط في القانون حتى في  بذه الحالبة ال يجبا أن يكبون بصبور  وامبة، إذ يجبا        
التمييز بين المهنيين ووامة الناس، بحيب  ال يقبب  مبن المهنيبين أي دفب  يتعلبق بجهلهبم للقبانون         

يمكن قبو  مثب   بذا البدف  فيمبا لبو شقبدم ببد        المنظم لنشاطهم أو الغلط في فهم أحكامد. في حين 
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مواطن وادي، إذا استطا  أن يثببأ أنبد ببذ  قصبارى جهبده للعلبم بالقبانون ومب  ذلب  وقب  فبي            
 دلط فيد.

 ع أما بالنسبة لنطاق المسؤولية في القانون الجزائي االقتصادي:

قبد كرسبتها    فعند دراسة المسؤولية الجزائيبة للبذات المعنويبة شببين أن جميب  التشبريعات      
وقبلأ بهبا إمبا بموجبا نبص وبام أو بموجبا نصبو، واببة، و بذا مبا جعب  شخصبيص فقبر               
لدراسة الخالف الفقهي حو   ذه المسالة أمرا  ال جدوى مند، ووق  التركيز بدال مبن ذلب  ولبى    
بيان مجبا  إسبناد ا ونظامهبا القبانوني مب  التعبرل كلمبا لبزم األمبر البى النقباش الفقهبي لبيبان              

ا مسبالة شنظيمهبا   وردبم شبنبيهم لهبا أ ملب    العرببي  المشروين جمي  ج المعارضين، لكن و ن حج
بببنص وببام ي بببط شببرور إسببناد ا ومببا  ببي الببذوات التببي يمكببن أن شسببا  جزائيببا  ومببا  ببي           
االجراصات المتبعة في محاكمتهبا  مب  أنهبا أقبرا جملبة  بذه القواوبد فبي بعبض النصبو، ممبا            

كبام جديبد  وإنمبا مجبرد شجميب  لألحكبام الموجبود  وشكملتهببا        يعنبي أن األمبر ال يحتبا) لخلبق أح    
وشعميمها ولى مختلبف الجبرائم، وبالتبالي يمكبن اقتبراح أن يقب  شنظبيم  بذه المسبؤولية بموجبا           

 نص وام وفق القواود التالية :

عبب شحديببد األشببخا، المعنويببة القابلببة للمسبباصلة الجزائيببة والتببي يمكببن أن ششببم  كافببة          
 دا الدولة والذوات المعنوية ذات األنشطة السيادية.الذوات المعنوية و

عبب بيببان شببرور إسببناد المسببؤولية وببن الجريمببة للببذات المعنويببة و ببي أن شصببدر وببن            
أو ببباص أو ممثلبببي البببذات المعنويبببة ولحسبببابها وأن ال شعفبببي  بببذه المسبببؤولية المسبببيرين مبببن      

 المسؤولية إذا ما نبأ وطا م القصدي في ارشكاب الجريمة.

م جزاصات يتناسا وطبيعبة البذات المعنويبة أي الجبزاصات التبي شطبا  البذات        ع وض  سل
 المعنوية في ذمتها المالية أو نشاطها..

ع وض  أحكام اجرائية واببة للتتبب  والتحقيبق ومحاكمبة البذات المعنويبة، و بذه النقطبة         
يببة ششبترك فببي وجببوب إقرار با جميبب  التشببريعات العربيبة التببي أقببرت مسبؤولية الببذات المعنو       

 جزائيا .

أما المسؤولية الجزائية وبن فعب  الغيبر : التبي القبأ اقبرارا ششبريعيا ال بباس ببد وقببوال            
محدودا  من فقد الق اص فمن المؤكد أن وض  نص وام يقر مث   ذه المسبؤولية أمبر ديبر وارد    
لكبن يمكبن اقتبراح وضب  نبص وبام يبنظم  بذه المسبؤولية فبي الحباالت التبي يقب  اقرار با فيهببا               

ي  يق  بيان شروطها بووابة نبوت وطا شخصبي ببادر وبن مبن ستسبند المسبؤولية إليبد         بح
 وطرق االوفاص منها ووابة التفويض الذي يجا شحديد شروطد ونطاقد.

كمبا أنببد يمكبن أن يقبب  إقبرار نظريببة الفاوب  المعنببوي بالنسببة إلببى التشبريعات التببي لببم          
الغيبر باوتببار أن ذلب  ال يتعبارل مب       شقر ا كصور  من بور المسبؤولية الجزائيبة وبن فعب      

 قاود  المسؤولية الشخصية.

قبد شفبت، البباب أمببام شكبريس فبر  جديبد للقبانون الجزائبي  ببو          إن جملبة المقترحبات  بذه    
أ شفرضبببها ضبببرور   اشببب ن جملبببة المقترحبببات ب الالقبببانون الجزائبببي العبببام االقتصببباديال، كمبببا أ   

ي ووابببة فبي الميبدان االقتصبادي فمببن     المالئمبة ببين القبانون الجزائببي وشطبور النشبار البشبر      
إلنسببانية فببي مختلببف شطوراشهببا األوالقيببة    ل اواكببب كببان دائمببا م ائببي زالقببانون الجأن المعببروف 

أن يكبببون مببرت  ببببادقة   معهببا  يصبببل،  إلبببى درجببة واإلجتماويببة واإلقتصببادية وببببر العصببور،    
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شنعكس ولى بفحاشها حيا  أمبة مبن األمبم فبي فتبر  معينبة مبن التباريي         
 1ب

جهبة ومبن   ذا مبن   ب  .
جهة أورى فان سياد  القانون شتطلا شطبويرا واويبا ألحكامبد ونصوببد بحيب  يعببر وبن القبيم         
الجديد  في المجتم  ألن كثيرا من القواود التي شحكبم والقاشنبا االجتماويبة قبد جبرت ببيادتها       
فببي جببو اجتمبباوي واقتصببادي مختلببف، وأو  مببا يعببز  سببلطان القببانون  ببو أن يسببتمد حببدوده       

 حكامد من أوضا  المجتم  المتطور .وأ

 شم بعون اهلل وحمده
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .22، ،1967حتمية التطور في التشري  الجزائي، م.ق.ت ماي  عبد اللطيج الق و  :  1
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 ملقع

سبقأ االشار  في المقدمة إلى أن القانون الجزائبي االقتصبادي التونسبي يشبم  الجبرائم      
والعقوببات الببوارد  فببي مختلببف التشببريعات المنظمبة للنشببار االقتصببادي والمتعلقببة بالمنافسببة       

كات ومؤسسات القرل والجبايبة والديوانبة والسبوق الماليبة     واألسعار وحماية المستهل  والشر
ونظبرا لهبذا االشسبا  فبي ميبدان القببانون      ، والبيئبة والتبامين والنقب  والتجبار  والشبغ  والصبرف      

متشبتتة ومبعثببر  بببين وببدد    لميببدان االقتصببادي الجزائبي االقتصببادي فببان النصبو، المنظمببة ل   
إذ يكتفببى المشببر  وبباد    هببا أحكامببا جزائيببة، ، التببي شت ببمن أدلب كبيبر مببن المجببالت والقببوانين  

بادرا) الجرائم االقتصادية في قوانين وابة دون مراوا  التنسيق بينها، و بذه النصبو، بحبد    
ذاشهببا شكببون ورضبببة للتنقيحببات المتتابعبببة، كمببا أن الكثيببر منهبببا شتبعببد جملبببة مببن النصبببو،          

و  الببركن الشببروي للجببرائم   الترشيبيببة والتفسببيرية المتممببة لببد، و ببو مببا أدى إلببى ششببتأ وشببدا     
 : االقتصادية و و ما شبيند  ذه القائمة دير الحصرية

I- : الناا 
كمببا وقعببأ اوبباد   و شنقيحاشهببا  1913الصببادر  سبنة   النالةةة الاناةيةةة بعبض فصببو    .1

تعلبق بالمصبادقة ولبى    الم 2005 جبوان  6مؤر  فبي   2005لسنة  46قانون ودد بيغتها بال

 100إلبى  8 2وواببة الفصبو  مبن     .لبة الجنائيبة وببيادتها   اواد  شنظيم بعض احكبام المج 

و الفصب    ومبا بعبد ا   139الخابة بالرشو  واالستيالص ولبى األمبوا  العموميبة والفصبو      

 و ما بعد ا بالنسبة لجريمة التفالس. 288

 وشنقيحاشها. 1956لسنة  مالة الدي انة .2

منقحببة لهببا و أور بببا   و القبببوانين المتمببة و ال  2000لسببنة   مجلببة الشببركات التجاريببة     .3

يتعلمق بتبدويم سبالمة العالقبات     2005أكتوبر  18مؤر  في  2005لسنة  96القانون ودد 
 .المالية

واببببة بالنسببببة لجبببرائم الشبببي  و القبببوانين المتمبببة        1959لسبببنة   النالةةةة التااريةةةة  .4

المبؤر  فبي    2007لسبنة   37والمنقحة لها فيما يتعلق بهذه الجريمة و أور ا القبانون وبدد   

4/6/2007. 

 114بالقبانون وبدد    دحب ينقكمبا وقب  ش   205الفص  و وابة  مالة االج اءا  الاناةية .5

قبال منفبعرد للببأ فبي      المتعلبق باحبدان وطبة     1993نبوفمبر   22مؤر  في  1993لسنة 

الجببرائم االقتصبادية الببوارد    و  ،جببرائم البنباص بببدون روصبة   وجبرائم الشبي  بببدون رببيد،    

 راب  من قانون المنافسة واألسعار.بالباب األو  من العنوان ال

المنقحبة لهبا   المتمبة و و القوانين  1993لسنة  مالة معاليم التساي  و الطا   الاباة   .6

 .2006ديسمبر  18قانون و أور ا  

، و القبوانين المتمبة و المنقحبة لهبا و أور با القبانون       مالة األ اء على القينةة النفةا ة   .7

 .2006ر أكتوب 28مؤر  في  2006لسنة  71ودد 

مبارس   9المبؤر  فبي    1992لسبنة   24الصادر  بمقت ى القبانون وبدد    مالة الت ميا .8

مبؤر  فبي    2005لسبنة   86قانون ودد و أور ا  الوالقوانين المتمة و المنقحة لها  ،1992

يتعلق بادرا) ونوان وامس بمجلة التامين يخبص شبامين المسبؤولية المدنيبة      2005 اوت 15
عرببات البريبة ذات محبرك ونظبام التعبويض وبن االضبرار الالحقبة         ون استعما  ال الناشجة
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 .حوادن المرور باالشخا، في

جبببانفي  15المببؤر  فببي    2001لسبببنة  1الصببادر  بالقببانون وببدد     مالةةة االتصةةاال    .9
 2002 ماي 7مؤر  في  2002لسنة  46قانون ودد كما وق  شنقيحها بال2001

 2001لسبنة   42أور با  بالقبانون وبدد    ، و شنقيحاشهبا و   مالة التشاي  على اال تثنار .10

 2001أفري   18مؤر  في 

و القببوانين المتمبة و المنقحببة لهبا و أور ببا القببانون      مالةة التليمةةة الت ا يةة و التعنيةة     .11

 2005أوت  4مؤر  في  2005لسنة  71ودد 

فيفبري   3مبؤر  فبي    1997لسبنة   11الصبادر  بالقبانون وبدد     مالةة الابايةة النقليةة    .12

 المتمة و المنقحة لها. القوانين  1997

و  القبوانين المتمبة و المنقحبة لهببا   ، 2000لسببنة  مالةة الققة و و اإلجة اءا  الاباةيةة     .13

يتعلمببق بتنقببي، بعببض   2006مببارس  6مببؤر  فببي   2006لسببنة  11أور با  بالقببانون وببدد   

 أحكام مجلة الحقوق و االجراصات الجبائية    

 2007لسبنة   19و أور ا القبانون وبدد    ، و القوانين المتمة و المنقحة لها مالة الشغ  .14

 .2007أفري   2مؤر  في 

 1976لسبببنة  18الصببادر  بالقبببانون وببدد    (والتاةةارا الرارجيةةةة )مالةةة الصةةة      .15

مبؤر  فبي    1993لسبنة   48قبانون وبدد   كما وق  شنقيحهبا بال  .1976جوان  21المؤر  في 

 . 1993 ماي 3
القببوانين  و 1989لسببنة  مالةةة الفةة يبة علةةى  خةة  االشةةراا الطبيعةةيا والشةة كا      .16

 2006ديسبمبر   18مبؤر  فبي    2006لسنة  80القانون ودد  المتمة والمنقحة لها و أور ا

 .يتعلمق بتخفيض نسبة األداص و شخفيض ال غط الجبائي ولى المؤسسات

و القبوانين المتمبة والمنقحبة لهبا و أور با         1988افري 13المؤروة  فى مالة الغا ا   .17

 2005جانفي  26ر  في مؤ 2005لسنة  13ودد 

و القببوانين المتمببة و المنقحببة لهببا و أور ببا    1973لسببنة   مالةة النقا ةةبة العن ميةةة    .18

 2003 جوان 9مؤر  في  2003لسنة  43القانون ودد 

قببانون و أور ببا  الو القبوانين المتمببة و المنقحببة لهبا     1999، لسببنة مالةة النق وبةةا    .19

 2002نوفمبر  14مؤر  في  2002لسنة  23ودد 

 28مببؤر  فببي    2003لسببنة   30، الصببادر  بمقت ببى القببانون وببدد      مالةةة النوةةاجم   .20

 2003أفري  

لسبببنة  116و القببوانين المتمببة و المنقحببة لهببا و أور ببا القببانون وببدد         مالةةة النيةةا      .21

  2001نوفمبر  26مؤر  في  2001

 24مبؤر  فبي    2001لسبنة   83القبانون وبدد    مالةة مد سةا  الت ايةج الانةاع        .22

 و شنقيحاشها. 2001جويلية 

II- :الق انيا 
  نج  الغ .المتعلق  10/10/1919األمر العلي المؤر  في   .23

  التقيي  والا  ا. يتعلق   1982اوت 6مؤر  في  1982لسنة  66قانون ودد   .24

 تقةة ي  التشةة ي   يتعلببق  1988اوت  18مببؤر  فببى   1988لسببنة  108قبانون وببدد   .25

 الراا  نلوة الرب اء النقا بيا  
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 تو ةةيم ا ةةتغاة  يتعلبق   1989فيفببرى  22مبؤر  فببى   1989لسببنة  20دد قبانون وبب   .26

مبؤر  فبي    2000لسبنة   97والقوانين المتمة و المنقحة لبد و أور با القبانون وبدد      النقاط 
  2000نوفمبر  20

 يتعلبببببببق   1991جويليبببببببة   مبببببببؤر  فبببببببي او  1991لسبببببببنة  45نون وبببببببدد قبببببببا .27

   نوت جا  الوش .

 النوا سةةة  المتعلببق    1991جويليببة  29فببي   المببؤر   1991لسببنة   64القببانون وببدد   .28

مبؤر  فبي    2005لسبنة   60والقوانين المتمة و المنقحة لد و أور ا القانون ودد  .واأل عار

 .2005جويلية  18

المتعلببق بحمايببة    1992ديسببمبر   7المببؤر  فببي    1992لسببنة   117وببدد   القببانون .29

 احةةداث  تعلببق ي 1992نببوفمبر  16مببؤر  فببي   1992لسببنة  107المسببتهل  قببانون وببدد  

 ا وا  مالية جديدا لت ايج اال خار  

 النل يةةة اال  يةةة  يتعلببق  1994فيفببري  24مببؤر  فببي   1994لسببنة  36قببانون وببدد   .30

 .والشوية

يتعلق بتنقبي، واشمبام القبانون     1994فيفري  24مؤر  في  1994لسنة  38قانون ودد  .31

 ارا الت  ي . تو يم تاالمتعلق  1991 المؤر  في أو  جويلية 1991لسنة  44ودد 

 الو ةال النوطبةع    المتعلبق  1994مبارس   7المؤر  في  1994لسنة  42القانون ودد  .32

قببانون وببدد  د بالواشمامبب دشنقيحببكمببا وقبب   . علةةى منار ةةة انشةةطة شةة كا  التاةةارا الدوليةةة   
  .1998نوفمبر  30مؤر  في  1998لسنة  102

 .اار النال  االييتعلق  1994جويلية  26مؤر  في  1994لسنة  89قانون ودد  .33

 إعةةا ا تو ةةيم   يتعلببق  1994نببوفمبر   14مببؤر  فببي   1994لسببنة  117قببانون وببدد   .34

المتعلمبق   2005أكتبوبر   18بقبانون  و القوانين المتمة و المنقحة لد و أور ا  الس و النالية

  تدعيم  امة العابا  النالية

 .  كاء العب ريتعلق  1995افري   14مؤر  في  1995لسنة  32قانون ودد  .35

 تو ةيم ملةا البق يةة    يتعلق  1995افري   14مؤر  في  1995لسنة  33قانون ودد  .36

 .التاارية

 63بالقبانون وبدد    المبنق،  1995افريب    17المؤر  في  1995لسنة  34القانون ودد  .37

تنةةة     انقةةةاذ الند سةةةا  التةةة   المتعلبببق  1999جويليبببة  15المبببؤر  فبببي   1999لسبببنة 

مبؤر  فبي    2003لسبنة   79قبانون وبدد   بال اشمامبد  . كمبا وقب  شنقيحبد و    صع  ا  ابتصا ية

  . 2003ديسمبر  29

. و  السةةا  التاةةار  يتعلببق   1995مبباي  2مببؤر  فببي   1995لسببنة  44قببانون وببدد   .38

 تةدعيم  ةةامة   المتعلمببق 2005أكتبوبر   18 قبانون القبوانين المتمبة و المنقحببة لبد و أور ببا     
 العابا  النالية

يتعلق بتنقي، واشمبام القبانون    1995اكتوبر  30مؤر  في  1995لسنة  87قانون ودد  .39

    ش كا  اال تثنار.المتعلق  1988اوت  2المؤر  في  1988لسنة  92ودد 

 الوشايةةا  و ن اببةة التصةة     يتعلبق   1996جببوان  10مببؤر  فبي   41القبانون وبدد    .40

  يلا وا التلا.

عبة    وق  النة ا  الرطة ا   يتعلق  1997جوان 2مؤر  في  1997لسنة  37قانون ودد  .41
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 الط با 

 تو ةيم نشةاط نقة     يتعلبق   1997جويليبة   28مبؤر  فبي    1997لسبنة   56قبانون وبدد    .42
 .البفاة  عب  الط با 

 النصةةةشيا  يتعلبببق   1997نبببوفمبر   11مبببؤر  فبببي    1997لسبببنة   71قبببانون وبببدد    .43

 .القفاةييا والندتنويا العدلييا وأمواء الشلسة والنتص  يا

  شةةة كا  المتعلبببق   1998فبببري  في 2المبببؤر  فبببي    1998لسبببنة   4القبببانون وبببدد    .44

 9مبببؤر  فببببي   2003لسبببنة   42قبببانون وببببدد  د بالشنقيحببب كمبببا وقبببب   . ا ةةةتراا الةةةدي ن  

 . 2003جوان

 الوق  الةدول  متعةد    يتعلق  1998مارس  11مؤر  في  1998لسنة  21قانون ودد  .45

 .ال  اة  للبفاة 

 . البي عا   التقسي يتعلق   1998جوان 2مؤر  في  1998لسنة  39قانون ودد  .46

واإلشةلار    طة و البية   المتعلق  1998جوان 2في  المؤر   1998لسنة  40ودد القانون .47

  التاار .

 احةةداث وكالةةة   والمتعلببق 1988اوت  2المبؤر  فببي   1988لسببنة  91القبانون وببدد   .48

 30مبؤر  فببي  1992لسبنة  115كمببا وقب  شنقيحببد بالقبانون وببدد     وطويةة لقنايةة النقةةي   

 1992نوفمبر 

 ةةاالج اءا   يتعلببق   1998ديسببمبر   18مببؤر  فببي    1998لسببنة   106قببانون وببدد    .49
 ال باةية عود الت ريد.

 القنايةةةة ضةةةد  يتعلبببق  1999فيفبببري  13مبببؤر  فبببي   1999لسبببنة  9قبببانون وبببدد   .50

 الننار ا  غي  النش وعة عود الت ريد. 

 تو يم ملوة مستشةار  ة    يتعلق   1999ماي 3مؤر  في  1999لسنة  37قانون ودد   .51

 التصدي .

 . النت ول جيا القان نيةيتعلق   1999ماي 10مؤر  في  1999لسنة  40قانون ودد  .52

 وسةةبة الشاةةةدا  يتعلببق   1999جويليببة  15مببؤر  فببي   1999لسببنة   64قببانون وببدد    .53

 .النشطة

 إر ةاء السةةودا   يتعلببق  2000مبارس   21مبؤر  فببي   2000لسببنة  35قبانون وبدد    .54

 .غي  النا ية

 النبةةا ال  والتاةةارا   يتعلةع  0200اوت  9مببؤر  فببي   2000لسبنة   83قبانون وببدد   .55

جويليبة   27 مبؤر  فبي   2004لسبنة   63ساسبي وبدد   االانون كما وق  شنقيحد بالقاالل ت ونية 

 .تعلق بحماية المعطيات الشخصيةالم 2004

  ب اءا  االخت اق.  يتعلق  2000أوت  24مؤر  في  2000لسنة  84قانون ودد   .56
يتعلق بعقبود إحالبة أو ر بن     0002أكتوبر  31مؤر  في  2000لسنة  92قانون ودد  .57

 .الديون المهنية وبتعبئة القرول المرشبطة بد

 ةةة ها األ وا  يتعلبببق  2001فيفببري   6مبببؤر  فبببي   2001لسببنة   19قببانون وبببدد    .58

 ومعدا  التالين النلوية. 

 قنايةة التصةةنينا   يتعلبق   2001فيفبري   6مبؤر  فببي   2001لسبنة   20قبانون وبدد    .59

 الش لية للدواة  النت املة.  
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 قنايةةةة ال  ةةة ل  يتعلبببق 2001فيفبببري  6مبببؤر  فبببي   2001لسبببنة  21قبببانون وبببدد   .60

 والوناذج الصواعية.  
 قنايةةة عامةةا     يتعلببق  2001افريبب    17مببؤر  فببي   2001لسببنة   36قببانون وببدد   .61

 الصو  والتاارا والردما .

 ند سةةا   المتعلببق  2001ة يببجويل 10المببؤر  فببي   2001لسببنة  65القببانون وببدد   .62

 2006لسببنة   19قببانون وببدد   كما نقحببد و شمببم بال المؤسسببات الماليببة .  بالبنببوك و   القةة ض

  . 2006 ماي 2مؤر  في 

يتعلق بتنقي، وإشمبام القبانون    2001جويلية  17مؤر  في  2001لسنة  76قانون ودد  .63

المتعلق بالمناطق االقتصادية الحبر  كمبا    1992أوت  3المؤر  في  1992لسنة  81ودد 

 بةان ن  ... 1994جبانفي   31المؤر  فبي   1994 لسنة 14ون ودد وق  شنقيحد وإشمامد بالقان

  فاءا  األنشطة االبتصا ية .

 تو ةةةيم ملوةةةة  يتعلبببق  2002فيفبببري   4مبببؤر  فبببي   2002لسبببنة   16قبببانون وبببدد   .64

 2004ديسمبر  31مؤر  في  2004لسنة  88قانون ودد كما وق  شنقيحد بال .النقا بيا

  األلعا  الت وياية. يتعلق  2002ية جويل 9مؤر  في  2002لسنة  62قانون ودد  .65

 عنليةا  الشة اء مة     يتعلبق   2003جبوان   25مؤر  فبي   2003لسنة  49قانون ودد  .66

 .التاارية التعلد  إعا ا البي  لإوراو النالية واألوراو

 ةةدعم النالةة    يتعلببق  2003ديسببمبر  10مببؤر  فببي   2003لسببنة  75قبانون وببدد   .67
 األموا . غس فيما يتعلق ب الم اةالدول  لن ا قة االرها  ومو  غس  ا

 تو ةيم الوقةة   المتعلبق   2004افريبب   19المبؤر  فبي    2004لسبنة   33القبانون وبدد    .68

  2006جويلية  28مؤر  في  2006لسنة  55قانون ودد بال.دشنقيحكما وق    الب  

  التق م    الطابة.يتعلق   2004اوت 2مؤر  في  2004لسنة  72قانون ودد  .69

  تو ةةةةيم   قيتعلبببب  2005فيفببببري  16مببببؤر  فببببي   2005نة لسبببب 15قببببانون وببببدد   .70

 بطاق الق  .

  . النعا ن الوشيسة يتعلق  2005مارس 1مؤر  في 2005لسنة  17قانون ودد  .71

 التق ية  االل ت ونة    يتعلبق   2005جوان  27مؤر  في  2005لسنة  51قانون ودد  .72

 لام اة.

صةوا يع النسةاعدا    يتعلق  2005جويلية  18مؤر  في  2005لسنة  58قانون ودد   .73

 .على اإلنطاو

 احةداث ن ةال الةتق م    يتعلبق    2005اوت 15مبؤر  فبي    2005لسبنة   82قبانون وبدد     .74

 .   الطابة

 ار ةةاء يتعلببق  2007فيفببري   19مببؤر  فببي  2007لسببنة  13قبانون شببوجيهي وببدد    .75
 .االبتصا  ال بن 

لترشيبيببة وي بباف إلببى جملببة القببوانين سببالفة الببذكر وببدد ال يسببتهان بببد مببن النصببو، ا     
بموجببا باللبوائ،  والتفسببيرية الصببادر  وببن مختلببف السبلط والهيئببات التببي اوطا ببا المشببر        

 شنظم الميدان االقتصادي. شراشيابالحيات وض  التشريعات المذكور  
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 الن اج  
I : ـ الن اج   اللغة الع  ية 

 الندلشا  الشقلية :  
باب الجامعببة، االسببكندرية، الطبعببة    جببرائم اال مببا ، مؤسسببة شبب    ـةة أ ةة  الينيةةد علةة  النتيةةي     

 .1986الخامسة، 

أحكام التجبريم فبي قبانون ال بريبة العامبة ولبى المبيعبات، مكتببة          ـ أ       الصديع  ا عام  

 .1993دريا، القا ر  

شبرح القبانون الجنبائي ع القسبم العبام، دار المعرفبة، الرببار، الطبعبة الثانيبة            ـ أحند الرنليشة   

1989. 

االقتصاد السياسي وق ايا العالم الثال  في ظ  النظبام العبالمي الجديبد،     يف ن   ـ أحند أميا

 .1996دار بيسان، بيروت، الطبعة األولى 

 .1959النظرية العامة للتجريم، القا ر ،  ـ أحند خليشة 

معجببم المصببطلحات االقتصبببادية، دار الكتبباب المصببري، دار الكتببباب       ـةة أحنةةد  كةة   ةةةدو     

 .1985  ع بيروت اللبناني، القا ر

فبي النظريببة   5الوسبيط فببي القبانون التجباري المغرببي والمقبارن، )      ـة أحنةد شة    السةباع      

 .1992العامة للشركات، طبعة 

، شببرح األحكببام العامببة لقببانون العقوبببات لدولببة االمببارات العربيببة     ـةة أحنةةد شةة ب  أ ةة  خطةة ا  

 .1989المتحد ، دار النه ة العربية، القا ر ، الطبعة األولى 
المبدو    أحند ش ب  مقند عبد ال حنان  مقند ناج  يةاب    حسةا عبةد ال حنةان بةدو،:     ـ 

 .1997للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، مكتبة الجالص الجديد  بالمنصور ، 

 .1970التحريض. المركز القومي للبحون االجتماوية والجنائية، القا ر   ـ أحند عل  النادو  

المببذ ا الموضببووي وشقلببص الببركن المعنببوي للجريمببة، دار النه ببة       ةةاة  ـةة أحنةةد عةة ض 

 .1988العربية. القا ر ، طبعة أولى 

. ع القسبم العبام، دار النه بة العربيببة       1الوسبيط فبي قبانون العقوببات، )     ـة أحنةد  تقة   ة ور     

 .1981القا ر  

ورات جمعيبة شنميبة   القبانون الجنبائي فبي شبروح شرجمبة  ينبا الطبالبي، منشب         ـ أ ولج ريب ل  

 .1990البحون والدراسات الق ائية، الربار، 

مجمووببة القواوببد القانونيببة فببي الق ببايا الجزائيببة، دمشببق، طبعببة أولببى      :ـة أ يةةب اإل ةةتانب ل   

1999. 

 .1995مجمووة القوانين الجزائية السورية الخابة، جزتن، دمشق  :ـ أ يب اإل تانب ل 

العقوبات السبوري والقبوانين المتممبة لبد، دمشبق، الطبعبة        موسووة قانون :ـ أ يب اإل تانب ل 

 .1999األولى 
شرح القانون الجنبائي التونسبي، الشبركة التونسبية       ـ ا ناعي  الع ا   وعبد العنين  ا صالح

 .1962لفنون الرسم، شونس 

الشبرو  فبي الجريمبة فبي التشبري  المصبري والمقبارن، مطبعبة نه بة مصبر،            ـة البية  صةالح    
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1949. 

األحكام العامة فبي قبانون العقوببات، دار النه بة العربيبة، القبا ر ،        السعيد مصطشى السعيد  ـ
 .1962طبعة رابعة، 

شببرح قبانون العقوبببات االقتصبادي فببي جبرائم التمببوين، دار النه بة العربيببة،        ـة آمةةاة عثنةان   

1983. 

لحبد مبن العقباب ،    النظريبة العامبة لقبانون العقوببات اإلداري بظبا ر  ا      ـ أميا مصطشى مقنةد  

 .1996دار الجامعة الجديد ، اإلسكندرية 

المسبؤولية الجزائيبة وبن الجبرائم االقتصبادية، دراسبة مقارنبة،         أن ر مقند صديع النسةاعدا  ـ 

 . 2007، الطبعة األولى، األردن –دار الثقافة للنشر والتو ي ، ومان 

دار الفرقبببان، األردن، طبعببة أولبببى   التفبببويض فببي االوتصببا،، دراسبببة مقارنببة،      ـةة  شةةار عبةةةد اللةةا      

1982. 

المجلبة الجزائيبة المعلبق وليهبا، المطبعبة الرسبمية، الطبعبة الثانيبة،          ـ  لقا م القة و  الشةا     

1992. 

 .2001، بيروت.منشورات الحلبي الحقوقية ،الوافي في الق ايا الجمركية : يار ط  ياـ 

 .1995 مركز النشر الجامعي، شونس.مبادئ القانون اإلداري التونسي،  :  عشبةت  يع ـ 

مكانببة الببركن المعنبوي فببي الجببرائم االقتصبادية، المؤسسببة الحديثببة       ـة جةة ج  ي  ةةج طعنةة    

 . 2005لبنان،  –للكتاب، طرابلس 
 .1967الجرائم االقتصادية، ملحق األ رام االقتصادي، أبري   ـ جناة العطيش  

 .3ت ، مجلدمجلدا 5الموسووة الجنائية ب ـ جود  عبد النلك 

المسبببؤولية الجزائيبببة فبببي ااداب ااشببورية والبابليبببة، شرجمبببة سبببليم      ـةة جةةة رج   ييةةةا شةةنار    

 .1981الصويص، دار الرشيد، بغداد 

ع المبببادئ األساسببية للشببريعة الجمركيببة الجزائيببة،         1الق ببايا الجمركيببة، )  ـةة جةة رج بديشةةة  

 .1971بيروت، 

 منشا  المعارف، اإلسكندرية، بد.ت .أبو  االقتصاد السياسي،  ـ حا ل البباو  

جبببرائم المحببالت العامبببة أمببام الق ببباص الجنببائي، دار الكتبببا       ـةة حامةةةد عبةةد القلةةةيم الشةة يج     

 .1991القانونية، مصر، طبعة نانية 

 جببرائم األمببوا  العامبببة والجببرائم االقتصببادية الماسبببة باالقتصبباد القبببومي.       ـةة حسةةا ع ةةة ش   

 بد.ت .القا ر ،

 .1961القصد الجنائي الخا،، الطبعة األولى،  ح عبيد ـ حسو  ا  اهيم صال

القبانون الجنبائي للمعبامالت التجاريبة، الكتباب األو ، القبانون الجنبائي         ـ حسيا أحنةد الاوةد    

 .1989للشركات، دار النه ة، القا ر ، 
المبوجز فبي جبرائم المببوظفين االقتصبادية، المنشبا  العامبة، ليبيببا،         ـة حسةيا مقنة   النلةةدو     

 .1985عة أولى طب

التعببديالت الواجببا ادوالهببا فببي قببانون العقوبببات العراقببي حببو  شحديببد          ـةة حنةة    الاا ةةم   

 .1963العقوبة، مطبعة الشعا، بغداد، 

مببوجز الحقبوق الجزائيببة العامببة، شرجمبة فببائز الخببوري، المطبعبة الحديثببة، دمشببق        ـة ر.غةةارو  

1927. 



 329 

عقابي المصري،  دار الفكبر العرببي، القبا ر ،    مبادئ القسم العام في التشري  ال ـ رمو  عبيد 

 .1965الطبعة الخامسة، 
، المطبعبة الرسبمية،   )أجبزاص 4(التعليق ولى أحكبام مجلبة اإلجبراصات الجزائيبة،      رضا خناخم ـ 

 .2003-2001شونس 

شببرح قببانون العقوبببات الجزائببري، األحكببام العامببة للجريمببة، الشببركة الوطنيببة        ـةة رضةةا  ةة ج  

 .1976، الجزائر، الطبعة الثانية، للنشر والتو ي 

 .1972الجريمة والمجرم والجزاص، منشا  المعارف باالسكندرية،  :ـ رمسي   لوال

النظرية العامبة للقبانون الجزائبي، منشبا  المعبارف، اإلسبكندرية، طبعبة نالثبة          :ـ رمسي   لوال

1997. 

والتبدليس والتقليبد، دار    المسبتحدن فبي واقعبات الغب      ـ رمفان عبد العاة  أحند عبد ال حيم 

 .1992الكتا القانونية، مصر 

 .1993المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، شونس  ـ  هي  م ش  

الجديببد فبي قببانون التعببويض وبن أضببرار حبوادن المببرور،بد.ن ، الطبعببة        ـة  ةةالم السةقين :  

 .2005األولى،

ات الحلببي الحقوقيبة، بيبروت،    النظريبة العامبة لقبانون العقوببات، منشبور      لينان عبد النوعم :ـ 

2006 . 

النظريببة العامببة للقببانون الجزائببي اللبنبباني ع         ـةة  ةةلينان عبةةد النةةوعم وعةة ض مقنةةد عةة ض     
 .1996نظرية الجريمة والمجرم، المؤسسة الجامعية، الطبعة األولى 

 .1987المدو  للعلوم القانونية، بد.ن ، طبعة  ـ  لينان م بص 

. المؤسسبببة الجامعيبببة بمجبببد    2القسبببم العبببام، ر  -لعقوبببباتأببببو  قبببانون ا   ةةةني  عاليةةةا: ـةةة 

 .1996بيروت،

 .1985الجرائم والعقوبات، شرجمة يعقوب محمد ولي حياشي، الكويأ  ـ  ينار   اريا 

المسبببؤولية الجنائيبببة لألشبببخا، المعنويبببة، دار النه بببة العربيببببة،       شةةة يج السةةةيد كامةةة     ـةةة  

 . 1997القا ر ،

ائي والمسبؤولية المطلقبة، شرجمبة وببد العزيبز ببفوت، دار       القصد الجنب  ـ صشية مقند صش   

 .1968ابن  يدون، بيروت 

شرح قانون العقوبات االقتصادي وقبانون محباكم األمبن االقتصبادي فبي       ـ صاح ي  ج اآلغا 

 .1980التشري  السوري والمقارن، دمشق 

سبم العبام والقسبم    ع الق   2و1شبرح قبانون العقوببات العراقبي الجديبد، المجلبدان        ـ عبا، حسو  

 .1972الخا،، مطبعة االرشاد، بغداد، الطبعة الثانية، 

 –مبدو  إلببى األسبس العامببة للقبانون الجنببائي المغرببي ، ) األولببى        عبةةد القشةيظ  لقاضةة     ـة  
 . 2003الربار  –مطبعة الكرامة  – 1الطبعة

 .1990ولم النفس الجنائي، الدار الجامعية، بيروت  ـ عبد ال حنا عيس   

، منشبورات الحلببي   2ع مجلبد   1الوسيط في شبرح القبانون المبدني، )    عبد ال  او السول ر   ـ

 .1998الحقوقية، بيروت، طبعة نالثة 

افترال الخطا كاسباس للمسبؤولية الجنائيبة، دار النه بة العربيبة،       :ـ عبد الع يم م    و ي 

 .1988القا ر  
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ريمبة، دار النه بة العربيبة، القبا ر ،     الشبرور المفترضبة فبي الج    :ـ عبةد الع ةيم م  ة  و ية     

1987. 
 .1995األحكام العامة للنظام الجزائي، جامعة المل  سعود، الريال  ـ عبد الشتاح مصطشى الصيش  

 .1959القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، طبعة أولى، القا ر   ـ عبد النلينا      الم 

التشببري  السببوري، مطبعببة الحمببامي، دمشببق. طبعببة أولببى       جببرائم التهريببا فببي     :ـةة عبةةد الواصةة   ةةوان   

1994. 

 ، 10ع     1موسببووة جبرائم األمببن االقتصبادي، الجببزص األو  بالمبواد مببن       :ـة عبةد الواصةة   ةوان   

 .1998دمشق 

 .1998جرائم األمن االقتصادي، مطبعة الداودي، دمشق، الطبعة األولى  ـ عبد ال ها   درا 

 .1955جزائية العامة، دمشق، الحقوق ال :ـ عبد ال ها  ح مد

المفص  في شرح قانون العقوبات ع القسم العام، المطبعة الجديد ، دمشبق    :ـ عبد ال ها  ح مد

1990. 

 1987دراسات معمقة في الفقد الجنائي المقارن، دمشق، طبعة نانية :ـ عبد ال ها  ح مد

شبورات جامعبة الكويبأ،    شبرح قبانون الجبزاص الكبويتي ع القسبم العبام، من       :ـ عبةد ال هةا  ح مةد   

 .1983الطبعة الثالثة 

 .1972شرح قانون الجزاص الكويتي، مطبووات جامعة الكويأ، :ـ عبد ال ها  ح مد

األسبباس الفكببري لمسببؤولية الشببخص المعنببوي،دار النجببوم،     عبةةد ال هةةا  عنةة  البطةة او    ـة  
 . 1992البصر ، 

 .1987عة حلا شرح قانون العقوبات ع القسم العام، جام :ـ عب   الس اج

شبرح قببانون العقوبببات االقتصبادي فببي التشببري  السبوري والمقببارن، جامعببة       :ـة عبةة   السةة اج  

 .1987دمشق 

 .1995-1994شرح قانون العقوبات االقتصادي، منشورات جامعة دمشق،  ـ عب   الس اج 

امعبة  موجز القانون الجزائي، المبادئ العامة فبي قبانون العقوببات، مطبعبة ج     ـ عدنان الرطيب 

 .1963دمشق 

 .1975القانون التجاري، منشا  المعارف، اإلسكندرية  ـ عل  البارو   

الباوب  وأنببره فبي المسبؤولية الجنائيبة، دراسبة مقارنبة باحكببام         ـة علة  حسةا عبةد اهلل الشة         

 .1986الشريعة اإلسالمية، الز راص لإلوالم العربي، القا ر ، طبعة أولى 

 .1949ن الجنائي، مصر، مبادئ القانو ـ عل  راشد 

 .1980المسؤولية الجنائية لألشخا، المعنوية، دار المعارف، مصر،  ـ عل  صالح ا  اهيم 

الحماية الجنائية لبرامج الحاسبا االبي، البدار الجامعيبة للطباوبة       :عل  عبد القا ر القل ج  ـ

 . 1999والنشر، بيروت. طبعة 
 .1994ع القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،  قانون العقوباتعل  عبد القا ر القل ج : ـ

 . 1991المسؤولية الجنائية لألشخا، المعنوية، دار النه ة العربية، القا ر ، عن   الم ـ 

 .1983قانون العقوبات ع القسم العام، مؤسسة الثقافة الجامعية،  ـ ع ض مقند ع ض 

تصبادية والق باص المبالي فبي الببدو      قبانون العقوببات االقتصببادي، الجبرائم االق    :ـة غسةان ر ةاح   

 .1990العربية، منشورات بحسون الثقافية، بيروت 

بيببروت، الطبعببة    -قببانون العقوبببات االقتصببادية، منشببورات الحلبببي الحقوقيببة     :ـةة غسةةان ر ةةاح  
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 . 2004الثانية،

قببانون حمايببة الملكيبة الفكريببة و الفنيببة الجديبد مبب  دراسببة مقارنبة حببو  جببرائم        :ـة غسةةان ر ةاح  
 .  2001، دار نوف  ، بيروت.1وماشية، الطبعة المعل

، الحمايببة الجنائيببة لالدوببار العببام فببي الشببركات المسببا مة، دار النه ببة       ـةة غوةةال مقنةةد غوةةال  

 .1988العربية، القا ر ، 

األحكبام الجزائيبة العامبة، مراجعببة إليباس ناببيف، منشبورات الحلببي الحقوقيببة،          ـة  ةدا  ر و   

 .1998بيروت 

 .2001المسؤولية الجنائية، دار المطبووات الجامعية، االسكندرية. الشا ل : ـ  ت ح عبد اهلل

قانون العقوبات ع القسم العام ع الكتاب الثباني بالمسبؤولية والجبزاص ،        ـ  ت ح عبد اهلل الشا ل :

 .1997دار المطبووات الجامعية، اإلسكندرية 

 . 2006عي، شونس.الطبعة األولى،القانون الجنائي العام، مركز النشر الجام   ج القصي :ـ 

. 1995مجلببدا  ، دار بببادر بيببروت، طبعببة نالثببة     16الموسببووة الجزائيببة ب  ـةة   يةةد النغبةة   

 .3و1المجلدان 

 .1977النظرية العامة للخطا دير العمدي، دار النه ة العربية، القا ر ،  ـ    ية عبد الستار 

 مصر، بد.ت .شاريي الفكر االقتصادي، دار نه ة  ـ لبيب شقي  

ع المببادئ والقواوبد العامبة،       1قبانون النشبار االقتصبادي،     ـ مقند الايان  الدور  األ ه   

 .1997المركز القومي للبحون والدراسات العلمية، ليبيا، الطبعة األولى 
الطبعبببة ، العقبببد، مطبعبببة الوفببباص، شبببونس،   1النظريبببة العامبببة لاللتزامبببات، )  ـةة مقنةةةد الةةةنيا   

 .1997الثانية.

المسؤولية الجنائية ون جبرائم الشبي  فبي التشبري  الجديبد، الطبعبة الثانيبة .         مقند أوغ ي   ـ 

 . 2002 –دار القرويين الدار البي اص 

مدونببة وشنظيمبببات الجمببارك وال بببرائا ديببر المباشبببر ، دار نشبببر       ـةة مقنةةةد  ةة ا   غنيةةة ة    

 .1995المعرفة، الربار 

 .1967ي المسؤولية الجنائية، دار الفكر العربي، القا ر ، تنار الجه  والغلط ف ـ مقند  ك  مقن   

المسبؤولية الجنائيبة الناشبئة وبن المشبرووات االقتصبادية الخاببة، دار         مقنةد  ةام  الشة ا    ـ 

 . 1999النه ة العربية ، القا ر ، 

، دار النه ببة 2قبانون العقوببات، ر   ولبى نبور  المعلومببات و انعكاسبها    ـة مقنةد  ةام  الشة ا     

 . 1998ة، القا ر .العربي

، قبانون العقوبببات ع القسببم العبام ع النظريببة العامبة للجريمببة، مكتبببة دار             ـة مقنةةد صةبق  ناةةم   

 .1996الثقافة، ومان، الطبعة الثالثة، 

الموسبووة الشباملة للمببادئ القانونيبة، الجبزص العاشبر، دار الشبعا،         ـ مقند عبد ال حيم عوب  
 .1977القا ر  

 .1987لحماية الجزائية للنظام العام في العقود المدنية، القا ر  ا ـ مقند عيد الغ يب 

السبعيد مصببطفى السبعيد، شببرح قبانون العقوبببات المصبري الجديببد        ـة مقنةد كامةة  م  ة   ةةك     

 .1939، مصر 1 ، )1937بلسنة 

المسببؤولية الجنائيبببة بأساسبببها وشطور ببا ، المؤسسبببة الجامعيبببة،      ـةة مقنةةةد كنةةاة الةةةديا امةةةال    

 .1991الثانية،  بيروت، الطبعة
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مبدني، المطبعبة الرسبمية للجمهوريبة التونسبية، الطبعبة       القبانون  ال  مقنةد كنةاة شة   الةديا:    ـة  

 .2002األولى 
 .1979قانون العقوبات ع القسم العام، دار الفكر العربي، القا ر ،  ـ مقند م م ن  امة 

 .1948األو ، القا ر ، ، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد ـ مقند مصطشى القلل 

 جريمة الغ  التجاري في العالمات التجارية، دار الريال، القا ر ، بد.ت . ـ مقند موص ر أحند 

 .1992،القا ر ، 2مبدأ شخصية العقوبات، دار النه ة العربية، الطبعة مقن   أحند طا  ـ

ة، دمشببق، ، شببرح قببانون العقوبببات االقتصببادية، مؤسسببة دبببور للطباوبب   ـة مقنةة    كةة  شةةن   

 .1999الطبعة األولى 

المسبببؤولية الجنائيبببة للشبببخص المعنبببوي فبببي القبببانونين الليببببي        :ـةةة مقنةةة    ةةةلينان م  ةةةى   

 .1985واألجنبي، دراسة شفصيلية مقارنة، الدار الجما يرية، ليبيا 

، األحكبببام العامبببة واالجبببراصات  1الجبببرائم االقتصبببادية، الجببزص   :ـةة مقنةةة   مقنةةة   مصةةطشى   

 .1979 ،2الجنائية، طبعة

 .1983قانون العقوبات ع القسم العام، الطبعة العاشر ،  :ـ مقن   مقن   مصطشى

المسبا مة الجنائيببة فبي ششبريعات الببدو  العربيبة، محاضبرات لطلبببة        :ـة مقنة   نايةةب حسةو    

 ، معهد الدراسات العربية، جامعة الدو  العربية.1961-60قسم الدراسات القانونية 

للبببركن  ةريببة العامببة للقصببد الجنبببائي الدراسببة شابببيلية مقارنبب      النظ :ـةة مقنةة   نايةةب حسةةةو    

 .1988، 3المعنوي في الجرائم العمديةال، دار النه ة العربية، القا ر ، طبعة
شببرح قببانون العقوبببات ع القسببم العببام، النظريببة العامببة للجريمببة،             :ـةة مقنةة   نايةةب حسةةو    

 .1987القا ر ، 

لبنباني ع القسبم العبام، دار النه بة العربيببة،        شبرح قبانون العقوببات ال    :ـة مقنة   نايةب حسةو     

 .1984بيروت 

 .1997شرح ششريعات الغ ، بد.ن   :ـ م ا  عبد الشتاح

 .1990شرح قانون ضريبة االستهالك ع دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية  :ـ م ا  عبد الشتاح

 .1997موسووة قطا  األوما  العام بد.ن  مصر :ـ م ا  عبد الشتاح

 موسووة مصطلحات الجات ومنظمة التجار  العالمية، بد.ن ، بد.ت . :الشتاح ـ م ا  عبد

، 3ع المسبؤولية الجنائيببة، )     2ع الجريمبة، )     1القبانون الجنبائي العبام: )    :ـة مصةطشى العة ج    

 .1990شمارين وملية، مؤسسة بحسون الثقافية، طبعة نانية 

ع المسبؤولية الجنائيبة،     2الجريمبة،) ع     1ن: )أالقانون الجنائي العبام، جبز   :ـ مصطشى الع ج 

 .1985مؤسسة نوف ، بيروت، الطبعة األولى، 

 .  2006القانون الجنائي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، :ـ مصطشى الع ج 

المسببببؤولية الجنائيببببة فببببي المؤسسببببة االقتصببببادية، مؤسسببببة نوفبببب ،         :ـةةةة مصةةةةطشى العةةةة ج    
 .1983 الطبعة األولى.بيروت،

المسبببؤولية الجنائيبببة فبببي المؤسسبببة االقتصبببادية، منشبببورات بحسبببون،       :لعةةة ج  ـةةة مصةةةطشى ا 

 .1992بيروت، طبعة نانية 

 - 1970التهريببا الجمركبببي والنقببدي فقهببا وق ببباص، الطبعببة األولبببى       مصةةطشى رضةةة ان : ـةة  

 .القا ر   -منشورات والم الكتاب 

ب الوطنيببة ، بنغببا ي  ، دار الكتبا 1الجببرائم االقتصبادية فببي ليبيببا، ر   مصةةطشى  ةالم السةةا    ـة  
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1992 . 

 جرائم النقد، مكتبة النه ة المصرية، القا ر ، بد.ت . ـ مصطشى كام  كي ا 
 .1979مبادئ القانون التجاري، بد.ن   ـ مصطشى كناة طا 

 .1993جرائم التموين والتسعير الجبري، دار الكتا القانونية، مصر  ـ مصطشى ماد  ه جة 

ي شببرح قببوانين التمببوين وأمببن الدولببة، منشببا  المعببارف،      الوسببيط فبب  ـةة معةة ض عبةةد التةة ا    

 .1987، 5االسكندرية، طبعة

 -الجريمببة االقتصببادية فبي القببانون اللبنبباني، منشبورات الحلبببي الحقوقيببة      ـة ملقةةم مةةارون كة ل    

 . 1999بيروت، طبعة 

المسبببؤولية الجنائيبببة لألطبببباص والصبببيادلة، دار المطبووبببات الجامعيبببة،     ـةةة مويةةة  ريةةةاض حوةةةا   

 .1989السكندرية ا

 .2005جرائم الحاسا االي االقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. ناةلة ب را:ـ 

الجببرائم االقتصببادية فببي القببانون األردنببي، دار الفكببر، ومببان، طبعببة أولببى         ـةة نايةة  عبةةد الةة حنا صةةالح    

1990. 

دربالبة الكتباب األو ،   شرح القبانون الجنبائي التونسبي، شعريبا: محمبد الطبا ر بو       ـ هو   بي  

 . 1914أحكام وامة، المطبعة التونسية 

المجمووبة الجزائيبة لقبرارات محكمبة البنقض السبورية        ـ يا يا الدركنل   أ يب اإل ةتانب ل   

 .1992، دمشق، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية 1990ع  1949من وام 

 الدرا ا  والنقاال :
المعنويبة بببين الحقيقببة والخيببا ، مجلببة العلببوم القانونيببة     مفهببوم الشخصببية   :أ ةة   يةةد رضةة ان ـة  

 . 193، العدد األو ، السنة الثانية وشر، ، 1970واالقتصادية، جانفي 

نيسبان/   11ولمباص اإلجبرام وفكبر  الجببر، المجلبة العربيبة للفقبد والق باص، العبدد           :ـ أحند حنةد 

 . 1992أبري  

ئيبة ببين حريبة االوتيبار والحتميبة، المجلبة الجزائيبة        المسبؤولية الجنا  :ـ أحند عبد العنين األلشة  

 . 1965يوليو  3القومية، العدد 

المسبؤولية الجنائيببة للمصبارف التجاريببة بصبفتها شخصببيات اوتباريببة،       :ـة أحنةةد علة  عبةةد اهلل   
 .1996، ديسمبر 1مجلة القسطاس، العدد

م.ق.ت، وببدد   مببن أجبب  ششببري  شجبباري أكثببر ششببجيعا للتطببور االقتصببادي،       :ـةة أحنةةد عنةة ان  

 . 1994وا، شجاري، فيفري 

مبارس   2نظبرات حبو  قبانون اإل مبا ، المجلبة الجزائيبة القوميبة، العبدد         :ـ أحند  تق   ة ور 

1963 . 

مشببكلة شقنببين شعريببف القصببد الجنببائي، المجلببة الجزائيببة القوميببة، نببوفمبر           :ـةة أحنةةد ماةة و    

1970 . 

االوتباريبة، مجلبة إدار  ق بايا الحكومبة،      المسؤولية الجنائية لألشخا، :ـ إ وار غال  ال هب 

 .6. ،1958السنة الثانية، العدد الراب  

الشببرو  فبببي شنفيبببذ الجريمببة فبببي فقبببد الق بباص.م.ق.ت، وبببدد مبببارس         :ـةة ا ةةةناعي   ةةا صةةةالح العيةةةار    

1982  . 

إشبكالية حجيبة الحكبم الجزائبي ولبى المبدني وإمكانيبة التعبويض ولبى معنبى            ياان  عبيةد: تالـ 
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 9، 2ودد  1992م.إ. . م.ق.ت لسنة  96الماد  

 .1993أ لية الشخصية المعنوية لتحم  المسؤولية الجنائية، م.ق.ت،  :ـ القبيب    ن
التشري  الجديبد فبي جبرائم االسبتيالص ولبى األمبوا  العموميبة واإلضبرار بهبا.          :ـ الطيب الل م 

 .1986م.ق.ت، أفري  

 .1985لسنة  5و 4المحاما  ودد الجديد في جرائم الشي ، مجلة :ـ الطيب الل م 

 .1986الشي  وجرائمد، م.ق.ت، ودد جانفي  :ـ الطيب الل م 

 .1974القوانين الجزائية واالقتصاد، م.ق.ت، ودد ديسمبر  :ـ اللا   مقش ظ

 2001لسنة 10الصل، في التشري  التونسي ، م ق ت ،    بوبكر سقير:ـ 

الحلقببة العربيبببة األولببى للببدفا  االجتمببباوي،     فكبببر  الجريمببة االقتصببادية،    :ـةة جنةةاة العطيشةة    

 .47مجمووة األوما ، دار النشر للجامعات المصرية. ،

نقابببة وبببراص المحاسبببة    -االقتصبباد اللبنبباني وشحريببر المبببادالت إقليميببا  ودوليببا     :جةة رج بةة ل ـةة 

العبالمي  المجا ين في لبنان، المؤشمر العلمي الدولي التاس  الالتحديات المهنية في إطار النظام 

 . 2001ششرين األو   19و  18الجديدال.

 الحقائق االقتصادية والفن القانوني، مجلة والم الفكر، المجلد الراب ، العدد الثال .    :ـ حا ل البباو 

مسببؤولية الشببركة وببن أومببا  مببدير ا فببي مواجهببة الغيببر، المجلببة         :ـةة حسةةيا ي  ةةج غوةةايم  

 . 1992أبري  نيسان/  11العربية للفقد والق اص ع العدد 

 .73، ،.1989لسنة  4المسؤولية الجزائية للطبيا، مجلة المحاما ، ودد  :ـ خليشة الر و  
 . 1959استظهار القصد في القت  العمد، المجلة الجزائية القومية، نوفمبر  :ـ رمو  عبيد

 .  1993السياسة التشريعية لحماية المحيط، م.ق.ت، ودد وا، ون البيئة، مارس  :ـ رضا الننغو 

وصائص القانون الديواني، ملتقى الجرائم القمرقيبة، المعهبد األولبى للق باص لقباص       :ـ  ايد بتا 

 بمدنين. 1992نوفمبر  20و 19جهوي يومي 

أفعبا  مرؤوسبيهم مبن     المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجاريبة وبن  :ـ  ا    ا حلينة

 ي والشركات التجارية.وال  فقد الق اص التونسي، ملتقى القانون الجنائ

م.)، محاضببرات الجمعيببة التونسببية للقببانون     98وببواطر حببو  الفصبب    :ـةة  ا ةة   ةةا حلينةةة  

 ، 1986ع  85الجنائي، 

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحبدود ، ملتقبى ولمبي حبو  الجديبد       :صالح   را،ـ 

 .، شونس2001جانفي  27-26في قانون الشركات التجارية، 

 2003، لسنة  5جرائم شسيير الشركات التجارية ، م ق ت ،    ا العيا  :صاح الديع 

 .  1974يوليو  2المفهوم الحدي  للجريمة دير العمدية، المجلة الجزائية القومية. العدد :ـ عا ة عا ر

المسببؤولية الجنائيبة وبن الجببرائم االقتصبادية، رسببالة دكتبوراه، طبعببة        :ـة عبةد الةة مو  ملةد    

1976. 
 .1987التشري  الجديد لجريمة الشي  بدون ربيد، م.ق.ت، ماي : األحند ـ عبد اهلل

 .1981وواطر حو  جريمة الشي  بدون ربيد، م.ق.ت، ودد فيفري  :ـ عبد اهلل األحند 

شطببور مفهببوم المسبؤولية الجزائيببة، دراسببات معمقبة فببي الفقببد الجنببائي       :ـة عبةةد ال هةةا  ح مةد   

 .1983المقارن، مطبووات جامعة الكويأ، 

المسببؤولية الجزائيببة بفعبب  الغيببر، دراسببات معمقببة فببي الفقببد الجنببائي        :ـةة عبةةد ال هةةا  ح مةةد  

 . 1983المقارن، منشورات جامعة الكويأ، 
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الجببرائم االقتصببادية وموقببف قببانون العقوبببات االشحببادي لدولببة األمببارات          :ـةة عبةة   السةة اج   

 . 1994يوليو  2دع العد2العربية المتحد ، مجلة األمن والقانون، دبي، السنة 
الجريمبة فبي إطببار التفسبير االقتصبادي للمجتمبب ، مجلبة الشبريعة والحقببوق،         :ـة عبة   السةة اج  

 . 1979يونيو  2العدد 3الكويأ، السنة

 2، العبدد 2الجريمة والقانون، مجلة الحقوق والشريعة، جامعبة الكويبأ، السبنة    :ـ عب   الس اج

 . 1978يونيو 

لياقببات البي باص، مجلببة الحقبوق والشببريعة، السبنة األولببى،      جببرائم أببحاب ا  :ـة عبةة   السة اج  

 . 1977يونيو  2العدد

دور الشرطة في مكافحبة الجبرائم االقتصبادية والماليبة، بمحاضبر  ، المركبز        :ـ عب   الس اج

 .1987العربي للدراسات األمنية بالريال 

لمبؤشمر الثبامن الشحبباد   المببادئ العامبة للجببرائم االقتصبادية، بحب  مقبدم ل      :ـة عةدل  عبةد البةاب     

 .1965المحامين العرب، القدس، نوفمبر بششرين الثاني  

شخطيط السياسة الجنائية فبي الببالد العربيبة، مجلبة العلبوم القانونيبة واالقتصبادية،         :ـ عل  راشد

 .1970ودد يناير 

المبببادئ العامبببة فبببي الجبببرائم االقتصببادية، مجلبببة المحامبببا ، العبببدد األو ،      : ـةة علةةة  موصةةة ر  

 .  1965. سبتمبر46السنة

 29-28المتعلقبببة بالشبببي ،مجلة القانونيبببة، العبببدد    األحكببام شنقبببي، و اشمبببام    اضةةة  الدريةةةد : ـةة  
 22. ،2007جويلية/ أوت 

المسبؤولية الجزائيبة لمصبفي الشبركة، ملتقبى مجلبة الشبركات التجاريبة بعبد            تق  النين ن :ـ 

 .2006انونية. شونس.، مركز الدراسات الق4/2/2006و3يومي  .2005شنقيحات 

، المعهبد األولبى   1993افريب ،   8-7، ملتقبى اإلفبالس،   االحتيبالي اإلفبالس   : تق  النينة ن  ـ 

   .97للق اص، بفحة 

 .1963الجرائم في الشركات التجارية، شعريا اسماوي  بن بال،، م.ق.ت، ديسمبر  :ـ كاناتن 

العقوببة، الجمعيبة التونسبية للقبانون      الجببر بالسبجن، الملتقبى البدولي حبو  شنفيبذ       :ـ كناة البلط 

 ، بتونس.1991مارس  18ع  17ع  16الجنائي، أيام 

قبانون المنافسبة وحريبة األسبعار ببين المبؤنرات الخارجيبة واالكرا ببات         :لقسةا  ةا لقسةان    ـة  

 .2003/ 3الداولية، مجلة طنجيس .كلية الحقوق وجد  ودد 

ملتقبى جهبوي نظبم بسوسبة فبي      ، االقتصبادية م دور اإلدار  العمومية في الجبرائ   : دو لطش  ـ 

 محكمة اإلستئناف بسوسة. والمعهد األولى للق اص بتونس  – 1993ماي  28

 29-28مجلبة القانونيبة، العبدد    التسوية في جريمة ابدار شبي  دون رببيد،    مالك الغنوان :ـ 

 .6. ،2007جويلية/ أوت 
، مبببارس 3حبببيط، م.ق.ت، وبببدد دور الق ببباص الجزائبببي فبببي حمايببة الم   :ـةة مبةةة وا  ةةةا م  ةةى   

1993. 

 .7. ،1999جريمة الرجو  إلى الشغا بعد التنفيذ، م.ق.ت.فيفري  :ـ مقند القبيب الش يج

الجريمبة الشبكلية واوبتالس األمبوا  العموميبة، محاضبرات الجمعيبة         :ـ مقند رضا األجل ر 

 .1988ع  87التونسية للقانون الجنائي لسنة 

. 12معنببوي للجريمبة، مجلبة مؤشبة للبحبون و الدراسبات، مجلببد      : الفاوب  ال ننة ر   ةعيد ـة مقنةد   
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 163. ،1997. 3ودد

شطبيبق مجلببة الحقببوق و اإلجبراصات الجبائيببة فببي البزمن ، المبببادئ العاممببة و        مقنةةد بطاطةةة: عب  
 2002،لسنة  2األحكام   االنتقالية،م ق ت ،   

مجلبة الق بباص و   –ة الجبزاصات ديببر الجنائيبة فبي الجببرائم االقتصبادي      :ـة مقنة   نايةةب حسةو    

 . 1981لسنة  7التشري  ودد 

المعنبوي، دراسبة منشبور  ضبمن      شخصذاشية المسؤولية الجزائية لل مقن    اوو  يعق   : -

اومبا  ملتقبى الالعدالبة الجزائيبة: أي شطببور ال، كليبة العلبوم القانونيبة و االقتصبادية و التصببرف          

 .2007طبرقة مارس  -جندوبة .بجندوبة

: التقريبر الختبامي والتوببيات، ملتقبى الشبركات التجاريبة بعبد        و عصال األحن  ن ي   ا عن ـ 

 .2006، مركز الدراسات القانونية. شونس.4/2/2006و3، يومي 2005شنقيحات 

العامبة فببي القببانون القمرقبي، ملتقببى الجببرائم القمرقيببة،      اإلنببباتقواوببد  :ـة نةة ر الةةديا األشةط    

 .29بمدنين، ،. 1992نوفمبر  20و 19مي المعهد األولى للق اص، لقاص جهوي يو

  2004، لسنة  3الحماية القانونية للثرو  المائية،    ن را مدين :ع 

  .2003لسنة  10المفا يم الحديثة للعقوبة ، م ق ت ،    :هانية اللنام ـ 

شحببوالت االقتصبباد السببوري واوتمبباد باالجتمبباوي ...، جريببد        جامعببة حلببا،  :هيةةثم جعشةة  ـةة 

 . حلا ، 2007-7-17الثالناص ، الجما ير 

 2004لسنة  7الجرائم الجبائية ، م ق ت ،    وليد الب باو :ع 
  2004لسنة  10التجار  التونسية بين التحررية و الحماية ، م ق ت ،    وليد  ا جديدا:ع 

مدى شطبيق نظرية الفاوب  المعنبوي فبي جريمبة انتحبا   ويبة الغيبر، مجلبة          :ـ يا يا الدركنل 

 . 1999لعام  3حتى  1امون بسورية  األوداد من المح

 ر اة  الدكت را  والناجستي  وم ك ا  البقد :
، مبذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة،      االقتصاديةالقصد الجنائي في الجرائم  :أك ل م  ىـ 

 .1997-1996كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 

ذكر  بحب  دراسببات معمقببة فببي القببانون، شببعبة ولببوم     الخطيببة الجزائيببة، مبب  :ـة آمةةاة الااصةة   

 .1998جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
الجريمبة الماديبة، مبذكر  بحب  دراسبات معمقبة فبي القبانون ع شبعبة ولببوم              :ـة إيلةا  ال و ةان   

 .1998جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

الجزائبي االقتصببادي ، مببذكر  لنيب  شببهاد  الدراسببات     : الصبل، فببي القببانون   ـة  سةةنة ال رتةةان   

 1998المعمقة ، كلية  الحقوق  و العلوم السياسية بتونس ، 

 .1965نظرية الجريمة متعدية القصد، رسالة دكتوراه، االسكندرية، دار المعارف،  :ـ جاة ن و 

لقبانون الجنبائي   جبرائم المحاسببة مبذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة فبي ا         ـ جنيلةة ط  ةاة:  

 .1998-1997كلية الحقوق والعلوم السياسية 

الدووى العمومية فبي القبانون الجنبائي االقتصبادي رسبالة لنيب  شبهاد          :حسا عن الديا  يا ـ 

 – 1996الدراسببات المعمقببة فببي العلببوم الجنائيببة، كليببة الحقببوق والعلببوم السياسببية بتبببونس،          

1997 ، 

نتفاص المسئولية الجزائية فبي الشبركات الجزائيبة، مبذكر      : شفويض السلطة كسبا الحوان عن ـ 

للحصو  ولبى شبهاد  الدراسبات المعمقبة فبي العلبوم الجنائيبة، كليبة الحقبوق والعلبوم السياسبية            
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 .2003 - 2002بتونس السنة الجامعية 

العقوببة فببي القببانون الجزائبي اإلقتصببادي ، مببذكر  لنيب  شببهاد  الدراسببات        :ريةةاض   حةةات  ـة  
  .1996ة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، المعمق

فقببد ق باص فبي القببانون الجنبائي االقتصبادي. مببذكر  لإلحبرا  ولبى شببهاد            ةل ى   اهنة  :  ـة  

 .1998الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية شونس 

دي الجزائببري، بحبب  للحصببو   مبببدأ الشببروية فببي قبانون العقوبببات االقتصببا    :صةةاةغ  موةة ر ـة  

ولبى درجبة الماجسببتير فبي العلبوم الجنائيببة، جامعبة الجزائر،معهبد الحقببوق والعلبوم اإلداريببة،          

 1984نوفمبر 

القاضببي واإلنببات فببي القبانون الجنببائي االقتصبادي، مببذكر  دراسببات       :ضةة   ةا عنةةار ن مةا   ـة  

 .III ،1999-2000ة شونس معمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامع

حمايبة المعلومببة فبي الشبركات التجاريبة: رسببالة شخبرم) مبن المعهبد األولببى          ـة طةارو السةبع :   

 .2001-2000للق اص 

، المطبعبة  1966النظرية العامة في ظروف الجريمبة، رسبالة دكتبوراه، القبا ر       :ـ عا ة عا ر

 .1967العالمية، 

وبن الجبرائم االقتصبادية، رسبالة دكتبوراه، جامعبة        المسبؤولية الجنائيبة   :عبةد الة مو  ملةد    ـة  

 .1976المنصور ، طبعة 

القبانون الجنبائي و شنظبيم التعاقبد فبي المبادم  االقتصبادية ، مبذكر  لنيب            ـ عبد السال الوصي  :
 1995شهاد  الدراسات المعممقة في القانون الخا، ، جامعة شونس ، 

نيبة بباكثر مبن قيمتهببا الحقيقيبة فبي الشببركات       جريمبة شقبدير حصببص وي  ـة عبةد العنيةن الغنانةة :    

وفيببة االسببم: مببذكر  لنيبب  شببهاد  الدراسببات المعمقببة كليببة الحقببوق والعلببوم السياسببية شببونس           

1999-2000. 

الحمايبة الجزائيبة لبرأس المبا : مبذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة           ـ عبد العنيةن خصةيب:  

 .1996-1995كلية الحقوق والعلوم السياسية 

شسببجي  الشببركات بالسببج  التجبباري: مببذكر  لنيبب  شببهاد  الدراسبببات         بةةد اهلل السةة  ان :  ـةة ع 

 .1996-1995المعمقة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

األحكام الموضبووية للمسبؤولية الجنائيبة للشبخص المعنبوي العبام :        :حسا  ا  را  اهللعبد ـ 

 -.1996كليببة الحقبببوق ،   –طنطبببا : جامعببة طنطبببا    -دراسببة مقارنبببة بببين اإلمبببارات ومصببر .    

 رسالة ماجستير .

 .1959القصد الجنائي، رسالة دكتوراه، القا ر ،  :ـ عبد النلينا      الم

 .1959الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتوراه، جامعة القا ر ،  :ـ عن  السعيد رمفان

معمقبة فبي العلبوم الجنائيبة، كليبة الحقبوق        مذكر  دراسات الجرائم الصرفية ، : تق  العي ن ـ 
 .1997شونس –مطبعة الشان إليزي  ،IIIوالعلوم السياسية بتونس 

اسبتقاللية القبانون الجنبائي االقتصبادي، مبذكر  دراسبات معمقبة         :كنةاة  ةا عبةد اهلل النةاج      ـة  

 .III ،1996-1997في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

: الطبيعة االشهارية للسج  التجاري: رسالة لنيب  شبهاد  وبتم البدروس بالمعهبد      اة رمفانـ كن

 .1998-1997االولى للق اص 

جببرائم الكبذب فبي الشببركات التجاريبة مبذكر  لنيبب  شبهاد  الدراسبات المعمقببة          ـة كة ن  حنةد :   
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 .2002-2001بالعلوم الجنائية 

ة: مبذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة فبي       : التكييف في الماد  الجزائيب ـ مقند البشي   اع 
 .1999-1998العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

العقوبات التكميلية ، مذكر  لني  شهاد  الدراسبات المعمقبة ، كليبة الحقبوق و      ـ مقند النثل ن :

 1996العلوم السياسية بتونس ، 

ي القببوانين الحديثببة، رسببالة دكتببوراه، مطبعببة العبباني، بغببداد،      الغرامببة الجنائيببة فبب   :ـةة مقنةةد علةة  الةةدباو  

1957. 

المسببؤولية الجنائيببة وببن فعبب  الغيببر، رسببالة دكتببوراه، جامعببة         :ـةة مقنةة   عثنةةان اللنشةة     

 .1969، 1القا ر ، مطبعة دار الفكر العربي، طبعة 

  دراسبات  مسؤولية الشخص المعنوي فبي القبانون الجزائبي االقتصبادي، مبذكر      :مطي  كوعانـ 

   معمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

وصبائص الجريمبة االقتصبادية، رسبالة شخبر) مبن المعهبد األولبى          :موصة ر القديةد  جة ا    ـ 

 . 2001-2000سنة بتونس، للق اص

رسبالة لإلحبرا  ولبى شبهاد  وبتم       – االقتصباد دور القانون الجنائي فبي حمايبة    :موية الصيش ـ 

 .1991 -1990األولى للق اص الدروس بالمعهد 

محاولة إرساص قانون جنائي مالي ، مذكر  لنيب  شبهاد  الدراسبات المعمقبة ،      :نا ية ال حيش ـ 

 .1996كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 
الببدوائم الفلسببفية والقانونيبة للمسببؤولية الجزائيببة، دراسبة مقارنببة، رسببالة       :ـة هشةةال مقنةةد   يةد   

  ة العربية، القا ر ، بد.ت .دكتوراه، دار النه

: وصببائص المخالفبة فببي القببانون الجنبائي، مببذكر  لنيب  شببهاد  الدراسببات        وحيةةد أوال  علة  ـة  

 .1997المعمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، سنة 

 النقاض ا  والدرو، :
لطلبببة  ، جببرائم االسببتيالص ولببى األمببوا  العموميببة، دروس ديببر مرقونببة     ـةة البشةةي  الش شيشةة  

 .1997ع  1996السنة األولى في شهاد  الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية للسنة الجامعية 

 .1968ع 1967دروس في القانون الجزائي العام، محاضرات، جامعة حلا  ـ صا و ال يقاو  
المسبببؤولية التقصبببيرية، دروس مرقونببة لطلببببة السبببنة الثانيبببة حقبببوق، السبببنة      ،مقنةةةد الةةةنيا ـةة  

 .2005/2006ية الجامع

، دروس مرقونببة فببي القبانون المببدني لطلبببة السبنة األولببى حقببوق، كليببة      ـة مقنةةد الع  ةة  هاشةم   

 .1991ع  90الحقوق والعلوم السياسية بتونس، العام الدراسي 

، دروس مرقونبة فبي القبانون الجنبائي، كليبة الحقبوق والعلبوم السياسببية        ـة مقنةد اللةا   األخة ا    

 .1980بتونس 
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