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 الشكر و التقدير

كلية القانون والعلوم السياسية لما لها من فضل كبير في اتقدم بشكري وتقديري  الى عمادة 

 مساعدتي على التخرج .

واتوجه بشكري ايضا الى مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية  لما رفدتني من كتب ومعلومات 

 اعانتني في اتمام بحثي .

( لما  ودة التميمي الدكتور خليفة ابراهيم عواتوجه بالشكر وبالغ التقدير الى االستاذ العزيز ) 

قدمه لي من مساعدة كبيرة وجهد ووقت حيث كانت توجهاته العلمية منارا اضاءت طريقي في 

 كتابة هذا البحث وبذلك  ال يسعني اال ان اقول 
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 المقدمة

 إلى ترمي حيث .الجنائي الجزاء تقرير حق عليها يقوم التي األساسية الدعامة الجنائية المسؤولية تشكل      

 الشةخص تحميةل يمكة  فةا وعلية  .قانوًنةا المقةرر للجةزاء بخضةوع  المجةرم عملة  تبعةة شخص كل تحمل

 لتحمةل أها يكو  أ  و القانو ، يجرم  لفعل اقتراف  في يتمثل خطأً  حق  في ثبت إذا إال الجنائية المسؤولية

 طويةل كفةا  بعةد الجنائيةة القةواني  بهةا ظفةرت التي المبادئ أهم م  ذلك اعتبار في شك وال. أخطائ  نتائج

 التركيةـز صةار إذ. العدالة موازي  في واختال اإلنسا  لفردية االنتهاك على القائمة التقليديـة المفـاهيم ضد

 ترسةي  مجةـال فةي الجنةائي القةانو  طبعةت التةي التطور ميزات أهم م  غايت  وإدراك اإلنسا  أهلية علـى

 .الفردية واألهلية الشخصي الخطأ أساس على الجنائية المسؤولية معالم

 عواقةـ  كانةـت أية   الجماعية المسؤولية أو الحيوانات أو األموات لمسؤولية وجود هناك يعد لم حيث     

 كةا  كمةا بالجريمةة لهةـم عاقةـة ال أشةـخاص كةـذلك لتشمل تمتد بل فقط علي  تقتصر ال الشخص تصرفات

 التةي الجةرائم عة  المختةار المدرك الحي اإلنسا  قبل تقوم المسؤولية هذه أصبحت بل. الماضي في يجرى

 تسةتقر بديهي، أمـر هـو الطبيعي الشخص إلى المفهوم بذات المسؤولية هذه انصراف في شك وال .يرتكبها

 . القضاء أو الفق  في ال خاف أي ذلك يثير وال التشريعات، كافة علي 

 الشةةخص فكةةر  الطبيعةةي الشةةخص جانةة  إلةةى يعةةرف الحةةديث القةةانو  أ  نجةةد أخةةرى جهةةة مةة  لكةة      

  سةلبيا أو إيجابيةا طرفةا يشةكل كةا  الةذي وحةده هةو األوقات م  وقت في كا  إذا اإلنسا  أ  ذلك المعنوي،

 شتى في الهائل التقدم وأمام اليوم أ  إال .طبيعيـة أشخاص دائما كانت الحقوق أطراف أ  باعتبار الحق في

 تكثيةةف خةةال مةة  األشةةخاص نشةةاط حجةةم ازداد أيةة  التكنولةةـوجي، و االقتصةةادي المجةةال سةةيما المجةةاالت

 متطلباتةة  مةة  أصةةب  الفةةرد، وإمكانيةةات حةةدود بكثيةةر فاقةةت التةةي و الكبةةـرى المةةـشاري  ظهةةور و األعمةةال،

 مجمةـو  ليكةـو  غيره، نشاط إلى نشاط  ضم كبيرا، مجهودا تتطل  التي الحيوية األغـراض هـذه لتحقيـق

 أطةراف تعةدت فقةد ثةم ومة  .ماليةة أو فرديةة تجمعات قيام طريق ع  وذلك. واالنتشار االستمرارية يحقـق

 لألشخاص الموكول النشاط بنفس تضطل  أخرى قانونيـة شخصيات لتشمل الطبيعي الشخص مجرد العاقة

 مجموعة تخصيص أوم  الطبيعية، األشخاص م  جماعة اجتما  مـ  تنشأ التي الشخصيات هذه الطبيعية،

 االعتباريةـة أو المعنويةـة باألشةـخاص تةـسميتها علةى يصةطل  مةا وهةي معي  غرض لتحقيـق األمـوال مـ 

 فةي الةذي و المجتمة ، فةي والهةام الواسة  دورهةا خةال م  بالغة أهمية تكتسي الحالي العصر في أصبحت

 عمرهةا قةدر فةي مرتبطةة غيةر األشةخاص هةذه وإ  سيما الطبيعية، األشخاص دور يفوق األحيا  م  كثير

 لفتةرات نشةاطها ممارسةة إمكانيةة يسةهل ممةـا أعضةائها، وفةا  بعةد للةدوام قابلة فهي لها، المؤسسي  بأعمار

 ال األهميةة هذه أ  ولعل .منها المالية خاصة الضخمة للوسائل امتاكها بفضل متعاقبة، أجيال وعبر طويلة

 فوائةةد تجلةة  مثلمةةا فهةةي مشةةروعة، غيةةر أفعةةـال مةة  األشةةخاص هةةذه عةة  يةةنجم قةةد عمةةا تحجةة  أ  يمكةة 
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 بةةبعض القيةةام خةةال مةة  السةةائد  نظمهةةا و الجماعةةة أمةةـ  يهةةـدد خطةةر مصةةدر كةةذلك تكةةو  فقةةد للمجتمةة ،

 .للقـانو  المخالفة التصرفات

 اوال: اهمية البحث

التي تتصف بهةا االشةخاص المعنويةة فةي وقتنةا الةراه  وذلةك لمةا تةنهض بة  مة  اعبةاء  لألهميةنظرا      

القيام بها اال انهةا قةد تكةو  مصةدر للجريمةة او االنحةراف او  جسيمة يعجز غيرها م  االشخاص الطبيعي 

 خطرا يهدد ام  المجتم  وسامت  .

فطبيعة الشخص المعنوي تحتم ا  يكو  حكرا على اعضةائ  مة  االشةخاص الطبيعيةي  فمة  المسةتحيل     

طبيعي  الذي  ممارست  لنشاطات   بنفس  ، بل ان  يمارسها ع  طريق اعضائ  ، اي ع  طريق االشخاص ال

 يعملو  باسم  ولمصلحت   .

 ثانيا : هدف البحث 

نظرا الهمية هذا البحث في اطار العلوم الجنائية  لما يثيره م  مشكات تتصل بالقواعةد االساسةية لعلةم     

العقا  م  زوايا مختلفةة  ذلةك ا  قواعةد التجةريم  والمسةؤولية والعقةا  ترتكةز علةى اسةاس منضةبطة لهةا 

ان  ا  وجةد فقهةاء القةانو  المةدني سةبيا للتوفيةق بةي  المسةؤولية المدنيةة وشةروطها وبةي  طبيعةة فلسفتها و

الشخص المعنوي فا  االمر يدق بالنسبة للباحث الجنائي وذلك ليس الختاف طبيعتها فقط بةل لتاصةل هةذه 

 المسؤولية وتاسيسها .

  ثالثا: مشكلة البحث

نوية تثير العديد م  المشكات ذلك الن  اذا كا  االعتراف بما يمكة  المسؤولية الجنائية لاشخاص المع    

ا  يشكل  الشخص المعنوي م  خطور  اجتماعية  وبقدرت  على ارتكا  الجرائم ليس م  اليسؤ التسلم ب  ، 

هةةو كةةاف الثةةار  الكثيةةر مةة  المشةةكات القانونيةةة التةةي سةةاعرض لهةةا فةةي موضةةو  البحةةث فمةة  منطلةةق ام 

جنائية اليمك  ا  تقة  اال علةى شةخص حقيقةي يتمتة  بةاالراد  الحةر  واالدراك طبقةا لنصةوص المسئولية ال

 م  صن  القانو  .القانو  فهل الشخص المعنوي يمثل حقيقة او ان  افترض 

  رابعا : منهجية البحث  

انتهجنا فةي بحثنةا المتواضة  مفهةوم المسةؤولية الجنائيةة للشةخص المعنةوي واالسةس القانونيةة للشةخص     

المعنةةوي عنةةد ارتكةةا  الجةةرائم  لمصةةلحة الشةةخص المعنةةوي وكةةذلك موقةةف التشةةريعات تجةةاه المسةةؤولية 

 الجنائية .
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 خامسا : خطة البحث 

كرانةةا فةةي المبحةةث االول مفهةةوم المسةةؤولية الجنائيةةة تناولنةةا فةةي بحثنةةا هةةذا ثةةاث مباحةةث رئيسةةية  اذ ذ    

للشخص المعنوي اذ انقسم الى مطلبي  االول ماهية المسؤولية الجناية والثاني تعريف الشخص المعنوي اما 

المبحث الثاني هو االسس القانونية لمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية وانقسم الى مطلبةي  المطلة  االول 

مسةةؤولية الجنائيةةة  والمطلةة  الثةةاني شةةروط قيةةام المسةةؤولية الجنائيةةة للشةةخص المعنةةوي االسةةاس القةةانوني ل

كةذلك  انقسةم الةى مطلبةي  االول وتناولنا اخيرا المبحةث الثالةث موقةف التشةريعات مة  المسةؤولية الجنائيةة 

ار  مة  موقف التشريعات م  المسؤولية الجنائية  للشخص المعنوي  والمطل  الثاني موقةف التشةري  المقة

 مبدا  المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي .
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 االول المبحث

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية مفهوم 

تعتبر المسؤولية الجنائية بشكل عام المحور االساسي التي تةدور حولة  السياسةية الجنائيةة وهةي االثةر       

القانوني المترت  على الجريمة وبالتالي فالفاعل البد ا  يتحمل الجزاء الذي يفرض  القانو  كنتيجة لمخالفة 

 .القواعد القانونية وهذا بالنسبة للشخص الطبيعي 

  االول المطلب

 الجنائية المسؤولية هيهما

 عةة  مةدنيا تسةأل المعنويةةة االشةخاص ا ( الهمةز  بفةت ) وقضةةاء( الةام بفةت ) فقهةةا عليةة المتفةق مة        

 . (1)للغير ضررا تسب  التي افعالها

 .الفق  في كبيرا خافا اثارت التي هي االشخاص لهذه الجنائية المسؤولية لك  

 النتةائج بتحمل االلتزام هي الجنائية المسؤولية ا  حيث تعاريف عد  الجنائية المسؤولية تعريف ويمك      

 الفعةل رد تمثةل المسةؤولية ا ، علية  ويعاقة  الجنةائي القةانو  يحضةره لفعةل الشةخص اتيةا  على القانونية

 يتحمةل المسةؤولية هةذه بمقتضى والجاني االجتماعية العاقات حرمة تنهك التي المخالفات على االجتماعي

 . (2)االحكام ع  الخروج على االخير هذا يرتكب  الذي لفعل كاثر القانونية القواعد ترتب  الذي الجزاء

 : مفهوما  الجنائية المسؤولية ا 

 صةةفة المسةةؤولية تحةةدد وهنةةا سةةلوك  يتحمةةل بةةا  الشةةخص صةةاحية بةة  ويةةراد : المجوورد المفهوووم:  اوال

 شيآ من  يق  لم او المساءلة يقتضي ما من  وقعت سواء تازم  الشخص

 مجرد ليست المسؤولية وهنا حقيقة من  صدر سلوك تبعة الشخص تحميل ب  يراد : الواقعي المفهوم: ثانيا

 شةخص يتصةور ال المجةرد المفهةوم يحتةوي المفهوم وهذا أيظا جزاء هي بل بالشخص قائمة حالة او صفة

 .(3) التبعة هذه لتحمل اها كا  اذا اال سلوك  تبعة

 

 

                                                           

 806ص_541،رقم االول المجلد_ االلتزام ،نظرية الجديد المدني القانو  شر  في ،الوسيط السنهوري الرزاق عبد( 1)
 480، ص 1996، 6، ط العام العقوبات قانو  في ،الوسيط سرور فتحي احمد( 2)
 .300، ص سابق ، مصدر سرور فتحي احمد (3)
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 يةرى حيةث القةانو  الفقهةاء بةي  كبيةرا خافةآ اثةارا المعنةوي للشةخص الجنائيةة المسؤولية موضو  ا      

 ضةرور  يةرى اخةر واتجةاه التقليةدي باالتجةاه يعةرف مةا وهةو جنائيةا المعنةوي الشةخص مساءلة بعدم اتجاه

 . الجديد االتجاه هو وهذه المسؤولية هذه اقرار

 الشةخص مسةاءلة الةرأي هةذا انصةار يرفض (التقليدي االتجاه) جنائيا المعنوي الشخص مساءلة عدم -:اوال

 ويقةرو  بأعمةالهم قيةامهم اثنةاء ممثليةة قبةل مة  لحسةاب  و باسةم  ترتكة  التةي الجرائم ع  جنائيا المعنوي

 ا  ذلك في وسندهم اقترفها التي الجريمة ع  المعنوي للشخص الشخصي القانوني المثل عقا  او بمساءلة

 احةدى وهةي للجريمةة المةادي الةرك  يرتكة  ا  يتصةور ال قةانوني افتةراض مجةرد هةو المعنةوي الشخص

 . (1)الحديث العقوبات قانو  في الراسخة والمبادئ الركائز

 الحةديث الفقة  في الغال  الرأي يذه ( الحديث االتجاه)  المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية اقرار:  ثانيآ

 اثناء الجريمة ارتك  الذي الطبيعي الشخص جان  الى جنائيا المعنوي الشخص مساءلة بوجو  القول الى

 المعنةوي الشةخص وا  االراد  هةو الحةالتي  في المسؤولية جوهر ا  المعنوي الشخص لدى عمل  ممارسة

 الضةريبي التهةر  و والتزويةر األمانةة خيانةة و كالنص  الجرائم م  لكثير المادي الرك  يرتك  ا  يمك 

 التصويت و المداوالت باالجتماعيات تتجسد التي الجماعية االدار  حقيقة الى باإلضافة البيئة ضد والجرائم

 معظةةم تطبيةةق الةةى باإلضةةافة لديةة  للجريمةةة المعنةةوي الةةرك  يتةةوفر ا  انةة  يعنةةى الةةذي االدار  مجلةةس فةةي

 باإلدانةة الصةادر الحكةم نشةر او معةي  نشةاط مزاولة م  حرمان  الحل والمصادر  كالغرامة علية العقوبات

    .(2)بسمعت  الماس شأنها م  العقوبة وهذه

سنقتصر في هذا المطل  تعريف الشخص المعنوي والعناصر التي يقوم عليها الشخص المعنوي مبينةا      

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

  الثاني المطلب

 المعنوي الشخص تعريف 

 والقانونيةةة الفكريةةة المةةذاه  شةأن  فةةي وتعةةددت الفقة  فةةي عميقةةا جةةدال المعنةوي الشةةخص مفهةةوم اثةار: اوال

 .(3) القانونية بالشخصية تتمت  االموال او االشخاص م  مجموعة) ان  الى البعض فيذه 

                                                           

 .220، ص1997، 1(شريف سيد كامل ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دار النهضة العربية القاهر  ،ط1)

 نفس .ريف  سيد كامل ، مصدر ش( 2)

 .514، ص1988( د. محمود نجي  حسني، شر  قانو  العقوبات، القسم العام ، دار النهضة، 3)
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 انهةا بمعنةى الحةق صةاح  تعنةي القةانو  نظةر فةي شةخص كلمةة الةى ميشو الفرنسي الفقي  يذه  كما      

 والواقة ،  (1)طبيعيةا  شخصا ليس أي انسانيا كائنا ليس ولكن  ب  خاص حق لتملك اهل كائ  وجود تقتضي

 مة  لة  يتسة  كمةا المعنةوي الشةخص طبيعة ع  شيئا يحدد ال بالنفي يتسم كون  في بالرغم التعريف هذا ا 

 : مفهومي  يوجد حيث(.2) احد م  خافا يثير ال الذي الوحيد التعريف ا  اال واجبات م  ب  يلزم وما حقوق

 نفةي الةى يذه  وهذا القانوني الشخص مناط هي الواعية و العاملة االراد  ا  مواده و ضيق مفهوم: االول

 .المعنوي الشخص بالتالي و المميز غير الصغير و المجنو  ع  القانونية الشخصية

 فليسةت الحةق لمباشةر  شةرط األداد  كانةت اذا انة  بةالقول القةانو  نظةر فةي الشخص ا  الى يذه :  الثاني

 .(3) ب  للتمت  الزمة بالضرور 

 إلةى ترمةي األمةوال مة  مجموعةة أو األشةخاص م  مجموعة هو المعنوي، أو االعتباري الشخصا       

 عةة  المسةةتقل كيانهةةا 2(.  لهةةا يكةةو  و القانونيةةة، بالشخصةةية القةةانو  لهةةا يعتةةرف و معةةي ، غةةرض تحقيةةق

 نسةتخلص أ  يمكة  التعريةف هةذا ومة ( االمةوال بتخصةيص قةام مة  شخصية وع  لها المكوني  شخصية

 :يلي فيما تكم  و المعنـوي الـشخص عليها يقوم التي العناصر

 أ  الغةرض هةذا فةي ويشةترط معةي ، غةرض تحقيةق بهةدف األمةوال، أو األشةخاص م  مجموعة وجود.1

 .العامة األدا  أو للنظام مخالف غير أي مشرو  و ممكنا، يكو 

 إراد  عة  مسةتقلة إراد  وجـود خال م  وهذا المعنوي، الشخص إدار  يتولو  طبيعيي  أشخاص .وجود2

 بالشةةخص القةةانو  اعتةةراف وجةةو .3. ولحسةةابها باسةةمها والعمةةل بتمثيلهةةا تقةةوم الهيئةةات، لهةةذه المكةةوني 

 مة  المعنويةة لألشةخاص المشةر  خلةق يعنةي ال االعتةراف و القانونيةـة الشخةـصية يكتةـس  حتةى المعنوي

 القيمةةة فةةي يكمةة  حقيقةةي، وجةةود مةة  االجتماعيةةة الحيةةا  فةةي الكةةائ  لهةةذا تةةـوافر بمةةا إقةةرار هةةو بةةل العةةدم،

 مستقا.  قانوني شخصا يكو  ا   تؤهل  التي االجتماعية

 أ  هةو التصةور هةذا ومبعةث، مةادي وجةود لة  لةيس و قةانوني افتةراض محةض المعنوي الشخص ا       

 و القانو ، نظر في الحق صاح  يعد فهو فحس ، الطبيعي الشخص نطاق في تنحصر القانونية الشخصية

 ثم م  و الواق ، على القانو  قبل م  تحايل إال فليس المعنوي الشخص أما. العمل و اإلراد  قدر  ل  يكو 

 معنويا و ماديا الجريمة نسبة يستحيل مما صوره، جمي  في المجرم السلوك إتيا  يستطي  ال فهو

                                                           

(1) Michaud,La Thorie de la perosonnalite Morale,Tomel,1932,paris,p3-5 موقةةة  زيةةةار  تةةةم 

www.9anonak.blogspot.com26-4-2018  

 .29،ص1980القاهر ، ، المعارف دار،  المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية،  صال  علي ابراهيم. د ( 2)
 .23ص مصدر نفس ،ال، صال  علي ابراهيم. د( 3)

http://www.9anonak.blogspot.com/
http://www.9anonak.blogspot.com/
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 بتحميةةل القةةول فةة   وبالتةةالي ، (1) الطبيعيةةة  لألشةةخاص والمماثةةل الحقيقةةي للوجةةود يفتقةةد شةةخص  إلةةى 

 أحكامة  يبنةي ال الجنةائي والقةانو  الخيةال، ضةرو  م  ضر  هو الجنائية المسؤولية المعنوية األشخاص

 المعنةوي الشةخص باسم ترتك  التي الجرائم أ  هي األمر وحقيقة  على إنما و المجاز، أو االفتراض على

 مسةةؤولية عنهةةا وتسةةأل لةة ، الممثلةةة الطبيعيةةة األشةةخاص تصةةرفات منبةة  هةةي لحسةةاب  و الواقةة  و الحقيقةةة

 .(2)العقوبات للقانو  العامة القواعد في الحال علي  هو لما طبًقا شخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 النهضة دار، االسامية بالشرعية مقارنة الوضعي القانو  في االعتبارية الشخص مسؤولية ، الصده فرج المنعم عبد( 1)
  502 ، 501 ص ، نشر سنة دو  لبنا  العربية

 .102،ص 1957 المعارف دار،  المعنوي للشخص الجنائية ،المسؤولية صال  علي ابراهيم( 2)
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  الثاني المبحث

  وشروطها الجنائية المعنوي الشخص لمسؤولية القانونية االسس

 الغيةر فعةل عة  الجنائيةة المسةؤولية مة  نوعةا باعتبارهةا المعنةوي للشةخص الجنائية المسؤولية تاثر      

 تحديةد عة  فضةا اليهةا ردهةا يمكة  بالتةالي و تسةتند القانونيةة القواعد أي الى و تفسيرها حول واسعا جدال

 الفعةل رد  وتبةي  لقيامهةا الازمةة الشةروط ايضةا تحةدد فأنهةا ضةروريا امةر  يعةد الجنائية المسؤولية اساس

  المعنوي الشخص يرتكبها التي الجريمة اتجاه االجتماعي

 : مطلبي  الى المبحث هذا بتقسيم نقوم سوف االساس هذا على و

  االول المطلب

 المعنوي للشخص الجنائية لمسؤولية القانوني االساس

 اقةةرار الةةى خلةةص قةةد المعاصةةر الجنةةـائي الفقةة  أ  اال. االنسةةا  إال الجريمةةة عةة  يسةةأل أ  األصةةل      

 لقاعةد  أساسةي مفتةرض هةو الةذي العقوبةة شخصةية مبةدأ علةى خروجا المعنوي للشخص الجنائية مسؤولية

 مبةادئ مةـ  منة  تفةر  وما)  نص على بناء أو بنص اال عقوبة وال جريمة ال(  والعقوبات الجرائم شرعية

 . (1)العقوبة  شخصية ثـم وم  الجنائية المسؤولية شخصية كمبـدأ

 معي  لشخص ومسـند  محدد  إجرامية واقعة هناك تكو  عندما اال تنهض ال الجنائية المسؤولية وا        

 ( بجوازهةا القةائلي  عنةـد) المعنةـوي للشخص الجنائية المسؤولية اقرار واجهت التي الصعوبات م  وكانت

 وبةةي  المعنةةـوي الشةةخص بةةي  العاقةةة فةةي االشةةكال هةةذا وبنصةة  لةة  والمعنةةوي المةةادي الفعةةل إتيةةا  كيفيةةة

 أنة  نقةول التسةاؤل هةذا عة  واالجابةة ، (2) وباسةم  لصالح  يعملو  الذي  االشخاص مـ  وممثلي  أعضائ 

 .  معنويا أم ماديـا االسـناد هذا أكا  وسواء إسناد با المسؤولية

 يتعلةق االمةر إذ  معنويةا و ماديةا إلية  الجريمةة نسةبة مة  بةد فةا جنائيةا المعنةوي الشةخص يسأل لكي      

 لبنةاء جةاد  محةاوالت في والقضاء الفق  اجتهد لذلك المعنوي للشخص الجنائية للمسؤولية القانوني باألساس

 يوجد المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية لبناء التوصل خال م  (3)المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية

  -: االتي نحو على ذلك و المسؤولية تأصيل حاولت التي نظريات عد 

 

                                                           

 .374، مكتبة الوفاء القانونية، ص 1ط، المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية، العزيز عبد اسامة. د( 1)
 .1986-1985الجماهيرية،  دار بنغازي،  1ط، المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية،  سليما  محمود. د ( 2)
  .48 مصدر نفس ، صال، سليما  محمود. د( 3)



- 9 - 
 

  االول الفرع

 االشتراك نظرية

 مـ  نـو  أنها أساس على المعنـوي للشخص الجنائية المسـؤولية تفسير الى الفق  م  جان  يذه      

 ممثلي  أو أعضـائ  أحد بواسطة ارتكبت التي الجريمة في شريك المعنوي فالشخص  الجريمة في االشتراك

 . (1) وباسم  لصاحب  يعملو  الذي  الطبيعـيي  االشخاص مـ 

 ارتكـ  ف ذا مع  العاملي  ومراقبة علي  واالشراف عمل  إدار  يتولى الذي هو المعنوي فالشخص      

 سواء تابع  جريمة في شريكا يعد المعنوي الشخص ف   القانو  نظر في جريمة يعد فعـا منهم أحـد

 .(2) المساعد  أو االتفاق أو بالتحريض

 مـ  ل  المعنـوي الشخص إيحاء طريق ع  الجريمة يرتك  إنما،  الطبيعي الشخص أ  ذلك وتعليل     

 وأثناء باضطرابـات القيام على عمالها بتحريض معنويا شخصا بوصفها نقابة قامت لو كما مصلحت  أجل

 في شريكا يعد المعنوي فالشخص للغير اصابات او شغ  حوادث العمال مـ  تق  االضطرابـات هــذه

 الجريمة ارتكا  على االصلي الفاعل ذه  في العزم خلق هو ألن  تحريض  على بناء وقعت التي الجرائم

 .(3)الشأ  هذا في مؤثر  و قيمة وسائل م  ل  لما تابعي  على وصولة سلطة م  ل  لما

  الثاني الفرع

 المعنوي الفاعل نظرية

 وفةي. االخيةر هةـذا فيرتكبهةا  الجرميةة ارتكةا   الةى غيره يدف  الذي الشخص المعنوي بالفاعل يقصد     

 ال ولكة . الجريمةة الرتكا  مادية كأدا   أخر شخصا يستخدم الذي هو المعنوي الفاعل ف   أخــرى عبار 

 غيةر أو النيةة حسة  جريمةة الرتكا  كأدا  استخدم الذي الشخص كا  إذا اال المعنــوي الفاعل فكر  تستقيم

  (.4) جنائيا مسؤول

 التنفيةذ هةـذا فةي  ماديةة أدا   بمثاب  يكو  النية حس  شخصا جريمت  لتنفيذ المعنوي الفاعل يستخدم فقد     

 هةذا أ  ايةاه موهمةا الزبةائ  احةد الةى معطفةا يناولة  أ  مقهةى فةي خةادم مة  شةخص يطلة  أ  ذلةك ومثال.

 يعةد ال بينمةا للجرميةة معنةوي الفاعةل هةو يعتبةر هنةا االول فالشةخص. إيةاه الخادم فيناول   يخص  المعطف

 غيةةر شخصةةا جريمتةة  تنفيةةذ فةةي  المعنةةوي الفاعةةل يسةةتخدم وقةةد الجريمةةة الرتكةةا  ماديةةة أدا  سةةوى الخةةادم

                                                           

د. خالد رمضا  عبد العال سلطا ،رسالة المسؤولية الجنائية ع  جرائم الصحافة دراسة مقارنة، جامعة الزقازيق ، كلية ( 1)
 .475، ص2002الحقوق 

 .624، ص2000المنعم ،النظرية العامة لقانو  العقوبات ،دار الجامعة الجديد ، االسكندرية د. سليما  عبد ( 2)
 . 1986-1985، بنغازي دار الجماهرية،  1د. محمود سليما  ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ط( 3)
 .52ص، 2010، باالسكندرية للنشر الجديد  الجامعة دار المعنوي، للشخص الجنائية مسئولية، سالم زين . د( 4)
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 ل مسةؤول غيةر حةدث لشةخص يةزي  أ  ذلةك ومثةال. التنفيةذ فةي الماديةة االدا  بةدور ليقةوم جنائيةا مسؤول

 مسةةؤول غيةةر كاهةةـما والمجنةةـو  فالحةةـدث.  خةةـر شةةخص علةةى النةةار اطةةاق مجنةةو  لشةةخص او جنائيةةا

 اليهمةا أوعةز الةذي الشةخص اعتبةار مة  يمنة  ال هةذا لكة . لديهما واالدراك الوعي النعدام جنائية مسئولية

 .(1) للجرمية معنويا فاعل القتل بارتكــا 

 المسةـؤول غةري أو النيةة حس ( الغير استخدام طريق ع  الجرمية ارتك  قد المعنوي الفاعل كا  إذا     

 المةادي الةرك  تكةوي  في الداخلة افعال م  فعل بأي يقم لم الواق  في أن  اال، الرتكابها مادية كأدا ) جنائيـا

 .(2)(  غيره بواسطة ولك  الجرمية نفذ م  هو ذلك مــ  الرغم على ولكن  للجريمة

 قةد القةانو  أ  ذلةك المعنوي الشخص لدى متوافر  المعنوي الفاعل شروط أ  ناحظ الزاوية هذه م       

 علةةيهم االشةةراف و معةة  العةةاملي  نشةةاط يراقةة  وأ »  معينةةة بواجبةةات يقةةوم بةةأ  المعنةةوي الشةةخص يلةةزم

 ارتكة  فة ذا. جرميةة وقةو  الةى النشةاط هةذا يفضةي أ  دو  تحةول التةـي الظةروف بكافةة علمةا وإحـاطتهم

 هةذا الةى تسةند أ  فأن  يجة  ما جريمة باسم  أو المعنـوي الشخص لمصـلحة يعمل الذي الطبيعي الشخص

 .(3) لها معنويا فاعل باعتباره االخير

 الثالث الفرع

 العضو نظرية 

 الطبيعةي الشةخص بي  المماثلـة أساس على الجنائية للمسئولية وتأصيلها تفسريها النظرية هذه تؤسس      

 .المعنوي والشخص

 مةـ  يتكةو  كـةـذلك المعنةوي الشةخص فة  ،  خايةا تجمة  مة ( الطبيعي الشخص) االنسا  يتكو  فكما    

 يرتك  الطبيعي الشخص ا  وبما   ل  المكوني  االشخاص مجموعة هي المعنوي الشخص م  خايا تجم 

 مةة  اعضةةائ  طريةةق عةة  جرائمةة  يرتكةة  المعنةةوي الشةةخص فكةةذلك جسةةم  أعضةةاء طريةةق عةة  جةةرائم

  .(4) باسم  او لمصلحت  العاملي  أو علي  المشرفي 

 

 

                                                           

 .483ص، 2001، باالسكندرية المعارف منشأ ،  المعنوي للشخص الجنائية مسئولية،  موسى سليما  محمود. د( 1)

 (2) on 285   تم زيار  موقwww.9anonak.blogspot.comuit jean pardel , droit penal et , 2n 0 527 , 
p.55 et suit j.c soyer , droit penal et 

 .439ص ، 2002، النهضة العربية، القاهر  دار ،1ط، مقارنة دراسة،  الجنائية المسئولية، العال عبد رمضا  خالد. د( 3)
 .186ص،  مصدر نفس ، موسى سليما  محمود. د( 4)
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  معنويةـة بشخصةية االفةراد مة  لمجموعةة اعتةرف مةا متةى أنة  علةى الجنائيةة المسؤولية تقيم النظرية فهذه 

    ذات وتكـةـو ، المعنةوي الشةخص إراد  اسةتظهار فةي يمكنهةا المجموعةة لتلةك حتما االعتراف يج  ف نـ 

 الهيكلةي التكةوي  فةي يةدخل عضةو طريةق عة  تكةو  ال الطبيعةي الشةخص في االراد  اسـتظهار كـا  وإذا

 الكةائ  جسةم فةي أعضةاء وكلهةا تنفةذ واليةد تةرى والعةي  يةدبر فالعقةل الكةائ  لهةذا والفسيولوجي البيولوجي

 النظريةة أنصةار اسةتعار التشةاب  هةذا ومة  وقانونيةة ماديةة تصةرفات و بوقةائ  إرادت  ع  يعبرو  البشري

 الشةخص علةى لتطبيقهةا محاولة في،  الفرد القـانوني الشخص في فسيولوجيا تتم التي العملية هذه العضوية

 - الطبيعةةي الشةةخص يأتيهةةا أو يباشةةرها التةةـي الماديةةـة والتصرفةةـات االعةةـمال هةةـذه عـةةـ  ويةةنجم المعنةةوي

 هـي العضـو اراد  ال  ذلـك محول او بمكثـف المرور دو  وذلك المعنوي الشخص مباشر  تلزم - العضو

 واليةد يةدبر الةذي العقةل بمثابةة ويعتبةر منة  يتجةزأ ال جزء العضو هذا أ  بحس » المعنوي الشخص إراد 

 .(1)يجسده ولك  المعنوي الشخص ع  ينو  ال فالعضو» تنفذ التي

 الرابع الفرع

 القانونية النيابة نظرية

 الةةى إثةةاره إضةةافة مةة  قةةانوني تصةةرف ابةةرام فةةي االصةةيل إراد  محةةل النائةة  إراد  حلةةول هةةي النيابةةة     

 الفعةل يباشةر الةـذي الشةخص أ  الشةرا  بعةـض يةراه مةا طبقةا النظريةة هةذه . ومةؤدى(2) االصيل شخص

 م  وقعت التي الجريمة تنس  وبالتالي،  عنها مسؤوليت  تقوم  لما القانو  نظـر في فمثا للجريمـة المكـو 

 .(4) للقاص بالنسبة الوصي لنيابة مماثلة نيابة تصورهم في وهي  (3) الثاني الى االول

 الثاني لمطلبا

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية قيام شروط

 :التالي النحو على شروط ثالث  بتوافر المعنوي الشخص مسئولية تنعقد

 الفرع االول : اشتراط وقوع الجريمة

 بواسطة أنشطت  المعنوي الشخص يمارس المعنوي الشخص اعضاء احد مـ  الجريمة وقو  اشتراط      

 عةدم بسةب  مجةازي شةخص بأنة  القةول ذلةـك يسةتتب  أ  ودو  ولحسةـاب  باسم  يعملو  طبيعيي  أشخاص

                                                           

 .480ص،  مصدر سابق،  المعنوي للشخص الجنائية المسئولية،  موسى سليما  محمود. د( 1)
 دار،  2ط،  مقارنة دراسة، الصحافة جرائم ع  للشخص الجنائية المسئولية،  سلطا  العال عبد رمضا  خالد. د( 2)

 .438ص، 2010 القاهر ،  العربية النهضة
 .475ص، 2000، االسكندرية للنشر الجديد  الجامعة دار،  العقوبات لقانو  العامة النظرية،  المنعم عبد سلما . د( 3)
 .183ص،  مصدر سابق،  المعنوي للشخص الجنائية المسئولية،  موسى سليما  محمود. د( 4)
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 يكةةو  أ  المعنةةوي الشةةخص أعضةةاء أحةةد مةة  الفعةةل صةةدور اشةةتراط ويعنةةي بذاتةة  بهةةذا القيةةام علةةى قدرتةة 

 بةا  مة  أو فقةط لة  ممثةل مجةرد وليس، المعنوي للشخص عضو يعد شخص بواسطة المؤلم الفعل اقترف

 بواسةةطة اال االجرامةةي نشةةاط  يباشةةر ال المعنـةةـوي الشةةخص أ  ذلةةك فةةي السةةب  ولعةةل تةةاب  مجةةرد أولةةى

 اشتراط أ  اال  (1) الطبيعي الشخص الى بالنسبة واليــد الرأس بمثابـة فهـم ل  المكوني  الطبيعيي  االعضاء

 شةأ  فةي يةنهض إمنةـا، المعنــوي الشخص أعضاء أحد ع  الفعل صدور وضرور  النحو هذا على الصفة

 التةرك جةرائم فةي أمةا معةي  ايجةابي سةلوك بارتكةا  تقة  التةي االيجابيةة الجةرائم عليهةا يطلق التي الجرائم

 الجريمةة وقةو  علية  يترتة  بالفعل القيام ع  القعود مجرد أ  إذ  الشرط هذا لألعمال مجال فا واالمتنا 

 مةـ  مرتكبة  يكةو  أ  المعنةوي الشةخص مة  صةادر الفعةل العتبةار يشةترط فبينمةا  إلية  إسةـنادها وصـحة

 ترتكة  التةي الجةرائم مجةال فةي الشةرط هةذا يعمل ف ن  الحصر سبيل على المحددي - الطبيعيي  االشخاص

 بمجةرد المعنةوي الشةخص عـةـ  الصةادر  التةرك جةرائم مـةـ  الجةرائم هـةـذه تعتبةر ثةم ومة  الترك بطريق

 حتةى او ممثلي  او اعضاءه م  انجازه علية يتعي  كا  اذا عما بحث دو  المطلو  العمل اتيا  ع  القعود

 اعضةةائ  احةةد يقترفةة  مةةؤلم فعةةل كةةل عةة  جنائيةةا مسةةاءلت  يمكةة  ال اخةةرى ناحيةةة مةة  انةة  اال ، (2) تابعيةة 

 يكةو  الية  فعةل أي ألسةناد يشةترط ألنة  ذلك و ولحساب  المعنوي الشخص باسم ارتكاب  حال في الطبيعيي 

 .(3) ارادت  ع  بالتعبير االساسي لنظام  وفقا لهم المرخص الطبيعيي  االشخاص م  مرتكب 

 الثاني الفرع

 المعنوي الشخص لمصلحة الجرمية ارتكاب 

 االخةص وعلى لمصلحت  او لحساب  ترتك   التي الجرائم ع  اال يسأل ال المعنوي الشخص أ  يعنى وهذا

 .(4)مباشر وغير مباشر بشكل بالفائد  علي  تعود التي

 ذلةك وم  مبـاشر  غـير او ومباشر  مستقبلة أو حالة معنوية او مادية تكو  قد المعنوي الشخص ومصلحة

 فارتكا . المعنوي للشخص العامة بالمصلحة مختلطة الخاصة المصلحة تكو  ما غالبا العملية الناحية فم 

 أو المعنـوي الشخص باســم ذلك يتم لم ولو حتى مسؤوليت  النعقاد يكفي المعنوي الشخص لحسا  الجرمية

 إذا المعنـةـوي الشةخص بعلةـم ذلةـك يكةو  أ  يتعةي  وإنمةا.. لدي  العاملي  أو ممثلي  أو أجهزت  أحد بواسطة

 يتمثةل وقةد» المعنةوي الشةخص حةق في االهمال يثبت أ  تعني ب همال وقعت اذا أما عمدا الجريمـة وقعت

 .(5) مع  والعاملي  أجهزت  او ممثلي  اختيار في االهمال هـذا

                                                           

 .475 ص،  مصدر سابق،  سلطا  العال عبد رمضا  خالد. د( 1)
 .657 ص،  2000 االسكندرية، للنشر الجديد  الجامعة دار،  العقوبات لقانو  العامة النظرية،  المنعم عبد سليما . د( 2)
 .241 ص،  1992 بغداد،  العام القسم،  العقوبات شر ،  الحديثي صلبي الرزاق عبد فخري. د( 3)
 .634 ص،  مصدر نفس ،  المنعم عبد سليما . د( 4)
 .476 ص، ، مصدر سابق سلطا  العال عبد رمضا  خالد. د( 5)
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 الثالث الفرع

 لــــــــالفع وعــــوق

 يكةو  أ  ذلةك ويعنةي المعنةوي للشةخص االساسةي النظةام وفةق علةى ارتكب  م  اختصاص حدود في      

 المعنةوي للشةخص االساسةي للنظةام طبقةـا الممنوحةة السةلطة حـدود في القانوني الممثل أو العضـو ترصف

 الةى مردهةا المسةاءلة محةل االمةر إليهةا استند التي السلطة كانت إذا جنائيا المعنوي الشخص مساءلة فتص 

 حاجة دو  المعنوي بالشخص خاصة قرارات اتخاذ بمقتضاها يستطي  والتي بها يترخص التي العليا سلط 

 امةا .(1) االختصاصةات صاح  العضو م  لمؤثما الفعل اقتراف يكو  ا  أي اعلى سلط  الى الرجو  الى

 .جرائم م  يرتكبو  عما بمفردهم و شخصيا فيسألو  واالداريي  العاملي  م  غيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .185،184ص ، سابقمصدر ،  المعنوي للشخص الجنائية المسئولية،  سليما  محمود. د( 1)
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 الثالث المبحث

 موقف التشريعات من المسؤولية الجنائية 

 كبير جان  مـ  والنقاش للدراسة محل ومازال كا  المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية موضو  ا       

 فةي بهةا واالخةذ المسةؤولية هةذه تقريةر الةى أحدهما يذه  متعارضا  اتجاها  تنازع  إذ الجنائي الفق  مـ 

 .(1)واسانيده حجج  االتجاهي  م  ولكل المسؤولية هــذه رفض الى االخر يدعو حي 

 المطلب االول 

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية من التشريعات موقف

 يعجز أعباء م  ب  يقوم ما ألهمية نظرا عنها غنى ال ضرور  يشكل اليوم المعنوي أضحى الشخص     

 أو للجريمة مصدرا يكو  أ  يمك  الوقت ذات وفي أن  اال. بها القيام ع  الطبيعيي  االشخاص م  غيره

 باإلراد  يتمت  حقيقي كائ  المعنوي فالشخص. المجتم  وسام أم  يهدد مما الخطـور  و االنحـراف

 االعتراف ضرور  يقتضي وهذا الخطأ ثم وم  العمل على قادر بــذلك وهـو، الـذاتي والكيا  المسـتقلة

 .(2) المكوني  االشخاص مـ  لمصـلحت  أو لحسـاب  تق  التي الجرائم عـ  الجنائية مسؤوليت 

 الفرع االول 

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية الفقه موقف

 الفقة  في الحديث االتجاه المذه  هذا يمثل المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية لتقرير المؤيد االتجاه      

 علةى الوقةـت ذات فةي ويؤكـةـد عةام بوجة  الجنائيةة المسةـؤولية فةي التقليدية المفاهيم يرفض وهو،  الجنائي

 المجتمعةةات فةةي االشةةخاص هـةةـذه انتشةةار فظةةاهر  المعنويةةـة االشةةخاص بالنسةةبة المسةةـؤولية هةةـذه ضةةرور 

 الحيةا  ميةادي  مختلةف فةي واالنشةطة المهةام مة  بالعديةد واضةاعها مثيةل لة  يسةبق لةم شكل في المعاصر 

 وجةود يتصةور فةا بهةا مسةلم حقيقةة أصةبحت - كةذلك والسياسةية بةل - والتجاريةة واالقتصةادية االجتماعية

  ضةرور  االتجةاه هةذا انصةار يةدل مكوناتة  مة  االشةخاص هةذه تكةو  أ  دو  للتقةدم سا  أو متقدم مجتم 

 :(3) االتية األسانيد المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية تقرير

 

 

                                                           

 .679 ص، 1974 القاهر  جامعة ،مطبعة 9ط،  العام القسم،  العقوبات قانو  شر ، حسني نجي  محمود. د ( 1)
 .187 ص،  ، مصدر سابق العربية التشريعات في الجنائية المسؤولية،  سليما  محمود. د( 2)
 .78ص ،1948 االولي ، فواد ،مطبعة الجنائية المسؤولية القللي، مصطفى د.محمد( 3)
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 كةـل ولة  قانونيةة أم جنائيةة أم نفسةية أم طبيعيةة حقيقةة أكانت سواء حقيقة اال ليس المعنوي الشخص إ . 1

 ل  أ  ذلك  ية و الطبيعيو  االشخاص ب  يتمت  الذي نفس  بالقدر الواجبات وتحمل الحقوق الكتسا  االهلية

 هةةو لحسةاب  اال هةةي إ  بهةا يةنهض التةةي واالنشةطة المصةةال  أ  كمةا ذاتيةة مصةةال  ولة  مسةةتقلة ماليةة ذمةة

 أقر قد المدني القانو  كا  وإذا.  ل  المكوني  االعضاء مصال  ضد عديد  أحوال في تكـو  قد وبل وباسم 

 يعتةرف  ال  الوقةت حةا  فقةد الطبيعي الشخص م  المساوا  قدر على المعنوي للشخص المدنية المسؤولية

 . (1)الجنائية  بمسؤوليت  المعنوي للشخص

 ثةـم ومة .  لحسةاب  يتصرف  حي  القانوني لمثل  االنسانية االراد  اال ليست المعنوي الشخص إراد  إ . 2

 االراد  أساسةها شخصةية مسةئولية هةي القةانوني ممثلة  إراد  علةى تقةوم إذ المعنةوي الشةخص مسةئولية فأ 

 حتى أو العقوبة شخصية ومبدأ المعنوي الشخص مسئولية تقرير بني تناقض أي يوجد ال هذا وعلى. الحر 

 االشةخاص مة  أعضةاءه أصةابت فة ذا - مباشر  المعنوي الشخص على توق  العقوبة أل  العقا  تفريد مبدأ

 علةى توقة  التةي العقوبةة شةأ  ذلةك فةي شةأن  اللزوم بحكم مبارش غير طريق ع  بذلك فيكو  ل  المكوني 

 أمةر يهمهةم ممة  وغيةرهم أسةرت  أفةراد الةى أثرهةا يتعةدى الحالةـة هـةـذه فةي العقوبة ال  الطبيعي الشخص

 .(2)الجاني

 والمصةادر  الغرامةة مثةل طبيعتة  مة  تتفةق التةي تلةك المعنةوي الشةخص على العقوبات توقي  باإلمكا . 3

 تجريةةده فةي تمةادى الةةبعض أ  بةل الجزئةي أو الكيةةل الغلةق أو، كلهةا أو االمتيةةازات بعةض مـةـ  والحرمةا 

 الشةخص علةى توقيعهةا يمكة  التةي العقوبةات صةور وبةي  التقليديةة الجنائيةة العقوبــات بي  المقابلة وحاول

 لفتر  نشاط  وقف تقابل للحرية السالبة والعقوبات، المعنوي الشخص حل يقابل  االعـدام ا  بالقول المعنوي

 . معينة

 الجةزاء فغةـرض» العقةا  فعاليةة تةدعيم فيهةا إ  المعنةوي للشةخص الجنائيةة المسةؤولية تقرير في وقيل. 4

 المعنةوي للشةخص بالنسةبة يتحققا أ  يمك  الغرضا  وهذا ، والر  المن  بل والتقويم الصال  فحس  ليس

 االعتةداءات مصةدرا جعلها واجتماعية اقتصادية قو  م  تمثل  وما المعنوية االشخاص عدد تزايد وقد سيما

 .(3)وغير  االقتصادي والنظام العامة والسكينة العامـة الصحة على جسيمة

 

 

                                                           

 .603 ،ص 1974 القاهر ، جامعة ،مطبعة 9ط العقوبات، قانو  ،شر  حسني نجي  محمود د( 1)

 .66، ص1999مشار الية في دكتور احمد عبد الكريم سامة قانو  حماية البيئ ، دار النهضة العربية، القاهر ، ( 2)

 .892ص 2009، القاهر ، العربيةالنهضة  ،دار العقوبات للقانو  العامة القواعد ،شر  مهدي د. عبد الرؤوف( 3)
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 الفرع الثاني 

 المعنوي للشخص الجنائية المسئولية لتقرير المعارض االتجاه

 فةةي الجنائيةةة المسةةـؤولية حةةرص علةةى ويقةةوم الجنةةائي الفقةة  فةةي التقليةةدي االتجةةاه المةةذه  هةةذا يمثةةل    

 مةـ  بةـ  يتمتة  لمةا الجنةائي القةانو  بأحكةام مخاطبةا يكةو  ال  يصة  الةذي الوحيةد هةو اآلدميـة االشخاص

 .(1) الجنائية المسؤولية تحمل شروط بدورهاتمثـل  وعقلية ذهنيـة ملكات

 فةي الةنقض أحكةام عكسةت وقد. حقيقة وليس القانو  صن  م  افتراضا اال ليس فهو المعنوي الشخص أما 

 الفتقةاره جنائيةـا يسةال ال االعتبـةـاري المعنةوي الشةخص أ  قضت حيث االتجاه هذا فكر  الدول م  العديد

 فةي االتجةاه هةذا انصةار ويةدلل  واالراد  واالدراك التمييةز فةي تتمثةل التةي الجنائية المسؤولية مقومات الى

 :(2) االتية والحجج باألسانيد المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية تقرير عدم

 وطبقةـا، القةانو  لةـ  رسةمها ا الحةدود فةي ويحيةا ويعةيش قانونيةة حيلةة مجةرد هةو المعنوي الشخص إ . 1

 ارتكابةة  ذلةةك الةةى اسةةتنادا يمكةة  وال المعنةةوي الشةةخص يوجةةد ال النظةةام هةةذا وخةةارج. لةة  المرسةةومة للغايةةة

 .(3) الجرائم

 الشةخص طبيعةة بةأ :  القول الى المعنـوي للشخص الجنائية للمسؤولية المنكر االتجاه هذا أنصار يذه .2

 - قةانوني افتةراض محض ذكرنا كـما-المعنـوي فالشخص إلي  الجرمية إسناد المستحيل م  تجعل المعنـوي

 أ  لةـ  يتةا  لكةي العمليةة الضةرورات اقتضت  االفتراض هذا وإ  مادي وجود ل  وليس المشر  صن  مـ 

 نشةاط  ممارسةة اثنةاء للغةري يسةببها التةي االضرار ع  مدنيا مسئوال يكو  وحتى ويتعاقد االموال امتاك

 االفتراض على أحكام  يبنـي ال الجنائي القانو  ال ، الجنائية المسؤولية نطاق يمتد ال االفتراض هذا ولك 

 تفةـرض والتةي الجنائيةة االهليةة تةوافر الجنائيةة المسؤولية وتتطل ، والواق  الحقيقـة على وإمنـا المجـاز أو

 .(4) الطبيعي الشخص لدى اال يتوافرا  ال وهما واإلراد  التمييـز االختيـار وحرية االدراك توافر

 مرتك  غير على العقوبة توقي  عـدم المبــدأ هذا مؤدى أ  باعتبار العقوبة شخصية بمبدأ االخال. 3

 المعنوي الشخص على الجنائي الجزاء توقي  يكو  وبالتالي االدمي غير على ذلك يتحقق وال الجريمـة

 .  الجريمة في يساهموا لم الذي  في  المصال  اصحا  بحقوق مساس م  ذلك في ما المبدأ لهذا إهدارا

                                                           

 .259 ص،  26 بند،  والخيال الحقيقة بي  المعنوية الشخصية،  رضوا  زيد ابو. د( 1)
 .232 ص، 1980 القاهر ،  المعارف دار،  المعنوي للشخص الجنائية المسئولية،  صال  علي ابراهيم. د( 2)
، 1985 في المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية،  العربية التشريعات في الجنائية المسئولية،  موسى سليما  محمود. د( 3)

 .202 ص
 .484 ص،  مصدر نفس ،  صال  علي ابراهيم. د( 4)
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 مرتبطةة ألنهةا ناقصةة لةـ  الممنوحةـة االهليةة تعــد إنشائ  م  بالهدف محددا المعنوي الشخص وجود إ . 4

 التةـي االهـةـداف احةد مةـ  يكة  مةط الجةرائم وارتكا ،  ل  وجود ال الدائر  هذه خارج وهو، معينة بأنشطة

 .(1) المشروعة االهداف اجل م  أنشأ وهو مشرو  غير هدف الجريمة ال  أجلها مـ  انشأ

 فةةي الجنائيةةة المسةةـؤولية حةةرص علةةى ويقةةوم الجنةةائي الفقةة  فةةي التقليةةدي االتجةةاه المةةذه  هةةذا يمثةةل     

 بة  يتمتة  لمةا الجنةائي القانو  بأحكام مخاطبا يكو  أل  يص  الذي الوحيد هو فاألنسا  اآلدميـة االشخاص

 فهةو المعنةوي الشةخص أمةا،  (2)  الجنائيةة المسةؤولية تحمةل شروط بدورها تمثل وعقلية ذهنية ملكات مـ 

 هةذا فكةر  الةدول مة  العديةد فةي النقض أحكام عكست وقد. حقيقة وليس القانو  صن  م  افتراضا ال ليس

 المسةةؤولية مقومةات الةى الفتقةةاره جنائيةـا يسةأل ال االعتبـةةـاري المعنةوي الشةخص أ  قضةةت حيةث االتجةاه

 المسةةؤولية تقريةر عةدم فةي  االتجةةاه هةذا انصةار ويةدلل واالراد  واالدراك التمييةةز فةي تتمثةل التةي الجنائيةة

 :(3) األتية والحجج باألسانيد المعنوي للشخص الجنائية

 وطبقةـا، القةانو  لـ  رسمها التـي الحدود في ويحيا ويعيش قانونية حيلة مجرد هو المعنوي الشخص ا . 1

 ارتكابة  ذلةك الةى اسةتنادا يمكة  وال المعنةوي الشةخص يوجةد ال النظةام هةذا وخةارج. لة  المرسةومة للغاية

 . الجرائم

 الشةخص طبيعةة بةأ :  القول الى المعنـوي للشخص الجنائية للمسئولية المنكر االتجاه هذا أنصار يذه . 2

 .(4) إلي  الجرمية إسناد المستحيل م  تجعل المعنـوي

 مرتكة  غةـير علةى العقوبةة توقية  عةـدم المبـةـدأ هةذا مؤدى أ  باعتبار العقوبة شخصية بمبدأ  االخال. 3

 المعنةوي الشةخص علةى الجنةائي الجةزاء توقية  يكةو  وبالتةالي اآلدمةي غيةر على ذلك يتحقق وال الجرميـة

 .(5) الجرمية في يساهموا مل الذي  في  المصال  اصحا  بحقوق مساس م  ذلك في ما المبدأ لهذا إهدارا

 ألنهةا ناقصةة لـةـ  الممنوحـة االهلية تعد وبالتـالي. إنشائ  م  بالهدف محدد المعنوي الشخص وجود إ . 4

 االهـةـداف احةد مةـ  يكة  لةم الجةرائم وارتكا . ل  وجود ال الدائر  هذه خارج وهو  معين  بأنشطة مرتبطة

 . المشرو  الهدف اجل م  أنشأ  غير هدف الجريمة ال  أحلها مـ  انشأ التـي

 

                                                           

 ص،  1963 لسنة،  2 ط،  للجريمة العامة النظرية، العام القسم،  العقوبات قانو  شر ،  حسني نجي  محمود. د (1)
680. 

 .905 ص،  العقوبات لقانو  العامة القواعد شر ،  مهدي الرؤف عبد (2)
 .436 ،ص نفس  مصدر الصحافة، جرائم ع  الجنائية المسؤولية سلطا ، العال عبد رمضا  خالد. د (3)

 .101 ص سابق، ،مصدر صال  علي ابراهيم .د(4)

 .24،ص سابق ،مصدرالعربية التشريعات في الجنائية المسئولية،  موسى سليما  محمود .د (5)
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  الثالثالفرع 

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية من العراقي التشريع موقف

 الةرقم ذي العراقةي العقوبةـات قانو  أخذ جنائيا المعنوي الشخص لمسؤولية الحديثة النظر  م  متماشيا     

 فيمةا المعنويةـة االشةخاص: (  يةأتي مةا علةى منة )  80 بالمةاد  نص فقد المسؤولية بهذه 1969 لسنة 111

 ممثلوهةا يرتكبهةا التةي الجرائم ع  جزائيا مسئولة الرسمية وشب  الرسمية ودوائرهـا الحكومة مصال  عـدا

 والتةةـدابير والمصةةادر  الغرامةةة بغيةةر عليهةةا الحكةةم يجةةوز وال. باسةةمها أو لحسةةابها وكائهةةا أو مةةديروها أو

 وال بالغرامةة أبةدلت الغرامةة غيةر أصلية عقوبة للجريمة يقرر القانو  كا  إذا ف قانونا للجريمـة المقـرر 

 الةنص هذا تحليل م  ويستفاد  بالقانو  للجريمة المقرر  بالعقوبة شخصيا الجرمية مرتك  معاقبة م  يمن 

 : (1) يأتي ما الى الوصول

 وشةةب  الرسةةمية ودوائرهةةا الحكومةةة مصةةال  المعنةةوي للشةةخص الجنائيةةة المسةةؤولية أحكةةام مةة  يسةةتثنى. 1

 انمةا و جنائيةة مسئولية أي المؤسسـات هـذه تسأل فال جرمية بنفس  عمالها أحد ارتك  إذا ثم وم  الرسمية

 .شروطها قامت متى عليها المدنية المسؤولية قيام م  يمن  ال ذلك أ  على نتائجها شخصيا هـو يتحمل

 مةة  ممثلوهةةا ولمصةةلحتها باسةةمها يرتكبهةةا التةةي الجةةرائم عةة  جنائيةةا مسةةئولة المعنويةةة االشةةخاص تعةةد.2

 مرتكة  يكـةـو  أ  المهةـم إذ الشةركة ممثةل وهو طبيعي شخص ع  الحقيقة في تصدر والـوكاء المديري 

 .المعنوي للشخص القانونية الصفة ذوي مــ  الجرميـة

 التةةدابير المصةةـادر  الغرامةةة: االتيةةـة بالعقوبةةـات إليةة  المسةةـند  الجةةرائم علةةى المعنةةوي الشةةخص يعاقةة . 3

 لةو كمةا المعنةـوي الشةخص طبيعة يائم ال مما للجريمـة االصـل في المقرر  العقوبة كانت وإذا االحترازية

 الشةةخص ويتحملهةةا الغرامةةة هةةي مائمةةة عقوبةةة بهةةا يسةةتبدل الحالةةة هةةذه ففةةي. للحريةةة مقيةةد  عقوبةةة كانةةت

 .(2)المعنوي

  4 .وباسةـم  لحسةـب  يعمةل مـ  لمصلحت  ارتكبها التي الجرمية ع  شخصيا المعنوي الشخص ممثل يسأل 

 مةة  كةل حةق فةي ترسةي الجنائيةةة الةدعوى  ثةار ا  ذلةك ومعنةى، القةةانو  فةي لهةا المقةرر  العقوبةة ويتحمةل

 . منهما كل لطبيعة المائمة بالعقوبات كاهما ويعاق  وممثل  المعنوي الشخص

 

 

                                                           

 .1951 ( لسنة40) المرقم المدني العراقي القانو  ( م 47) الماد  احكام( 1)
 .1969( ،لسنة 111( م  القانو  العقوبات العراقي ،المرقم )80احكام الماد  )(2)
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 المطلب الثاني 

 المعنويالجنائية للشخص     المقارن من مبدأ المسؤولية موقف التشريع

 نطةاق حيث م  اختلفت أنها إال الشخص، هذا معاقبة بمبدأ أخذت قد الجنائية التشريعات م  العديد أ       

 . الفرنسي القانو  اإلنجليزي، القانو  التشريعات، هذه بي  وم  المعنوي، للشخص الجنائية المسؤولية

 الفرع االول 

 المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية تقر التي التشريعات

 للشةخص الجنائيةة بالمسةؤولية أقةرت التةي التشةريعات أقةدم مة  القانو  هذا يعتبر: اإلنجليزي القانو : أوال

 يتمثةل لةذلك دفعتة  التةي االعتبةارات وأهةم القضاء، صن  م  األصل في يعتبر المبدأ بهذا واألخذ المعنوي،

 الجةرائم عةدد تزايةد مة  الضةخمة، المعنويةة األشةخاص مة  العديةد انتشار إلى أدت الصناعية الثور  أ  في

 جةةرائم عة  األمةر بةادئ فةي جنائيةا المعنويةة األشةخاص بمسةاءلة أقةر حيةث األشةخاص، هةذه مة  المرتكبةة

 العام اإلزعاج كجريمة اإليجابي، السلوك جرائم ع  بمساءلت  وأقر االستثناء هذا نطاق م  فوس  االمتنا ،

(1) . 

 : المعنوية لألشخاص الجنائية للمسؤولية صورتي  بي  الفق  ميز وقد

 المةادي، الةرك  تحقةق مجةرد لقيامهةا يكفي التي وهي خطأ بدو  المادية بالمسؤولية تتعلق :األولى الصورة

 هةي اإلنجليةزي، القضةاء أقرهةا والتةي العةام القةانو  في الجرائم هذه بي  وم  المعنوي، الرك  تطل  دو 

 وبالنسةبة للخطةر، العةام األمة  وتعةريض العامةة، والصةحة بالراحةة الماسةة األعمةال العام، اإلزعاج جرائم

 . الكحولية المشروبات بي  ولوائ  المرور لوائ  مخالفة ،جرائم التلوث جرائم هناك التنظيمية للجرائم

 

 

 

 

                                                           

 37 مةة  ص.العربيةةة ، النهضةةة ، دار1مقارنةةة، ط المعنويةةة دراسةةة لألشةةخاص الجنائيةةة كامةةل، المسةةئولية سةةيد شةةريف( 1)

 .44إلى
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 المعنةوي الةرك  تةوافر تتطلة  التي الشخصي الخطأ على المبنية الجنائية المسؤولية وهي :الثانية الصورة

 الةةذي الطبيعةي الشةةخص أ  تفيةد التةةي التطةابق أو التشةةخيص نظريةة أسةةاس علةى تقةةوم وهةي الجةةاني، لةدى

 لدي  توافرت ف ذا الشركة يجسد فهو أفعالها، هي وأفعال  الشركة إراد  هي ف رادت  الشركة لحسا  يتصرف

 الشخص مساءلة جواز بعدم يرى الفق  م  جانبا أ  إال ذاتها، الشركة إثم يكو  اإلثم هذا ف   اآلثمة اإلراد 

 بالشةةخص ضةةرر إلحةةاق بقصةةد لكةة  وظيفتةة  حةةدود فةةي تصةةرف قةةد الطبيعةةي الشةةخص كةةا  إذا المعنةةوي،

 ارتكةة  الةةذي الطبيعةةي الشةةخص معاقبةةة دو  تحةةول ال المعنةةوي الشةةخص مسةةؤولية قيةةام أ  كمةةا المعنةةوي،

 . (1) الجريمة

 الجنائيةة المسةؤولية بمبةدأ يأخةذ الثةور  علةى السةابق القةديم الفرنسةي القةانو  كا  لقد:الفرنسي القانو : ثانيا

 المسةةؤولية بشةةأ  نةةص أي يتضةةم  لةةم 1810 لسةةنة العقوبةةات قةةانو  صةةدر وعنةةدما المعنةةوي، للشةةخص

 علةي عامةة، كقاعةد  المسؤولية تلك يرفض المشر  بأ  القول إلى الفق  دف  الذي األمر المعنوي، للشخص

 علةى بهةا المحكةوم الغرامةات بةدف  المعنوي الشخص وألزمت المقتضى هذا ع  خرجت النقض محكمة أ 

 . الجاني لدى المعنوي الرك  دو  المادي الرك  توافر على تقوم التي المادية الجرائم في ممثلي  أو تابعي ،

 ،1994 سةنة مةارس أوائةل منةذ ب  والمعمول 1992 سنة الصادر الجديد الفرنسي العقوبات قانو  أقر وقد

 على ممثليها، أو أجهزتها بواسطة لحسابها ترتك  التي الجرائم ع  المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية

 . األفعال نفس ع  الشركاء أو الفاعلي  الطبيعيي  األشخاص معاقبة تستبعد ال أن 

 رفة  علةى الحةالي الجنةائي القةانو  صةدور قبةل األعلةى المجلةس قضةاء اسةتقر لقةد : المغربي القانو : ثالثا

 ،1960يونيةو 2بتاري  صادر 659عدد تحت ل  قرار في وأكده المعنوي، الشخص ع  الجنائية المسؤولية

 127 الفصةل فةي جنائيةا المعنةوي الشخص مساءلة مبدأ المشر  أقر 1962 سنة الجنائي القانو  وبصدور

 : اتجاهي  إلى انقسمت الفقهاء بي  متباينة مواقف أثار الذي القانو  هذا م 

 . فقط االستثناء سبيل على جاءت المعنوي الشخص مسؤولية أ  يؤكد: األول االتجاه

 قواعد تحديد دو  المعنوي، الشخص لمساءلة عامة قاعد  وض  المغربي المشر  أ  يرى: الثاني االتجاه

 مساءلتها يمك  التي المعنوية األشخاص أنوا  يحدد لم أن  إلى باإلضافة شروطها، وال المسؤولية هذه

 الوقائية والتدابير كالغرامة، األصلية بالعقوبات  المعنوية األشخاص على الحكم إلى باإلضافة جنائيا،

 حالة في أن  إلى الخمليشي أحمد الفقي  أشار ،وقد الحكم ونشر الحل، المصادر ، المؤسسة، ك غاق العينية،

                                                           

 .26-22،ص السابقشريف سيد كامل ، المصدر  (1)
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 الوارد  بالعقوبات علي  الحكم تصدر التي الجنائية المحكمة إلى يقدم ف ن  لجناية المعنوي الشخص ارتكا 

 . (1) الماد  هذه في عليها منصوص غير عقوبة بأية الحكم لها يجوز ال أي ( 127 الماد ) في

 الظهيةر بتنفيةذه الصةادر الجنائيةة المسةطر المتعلةق ب 01-22 رقةم القةانو  فةي المغربةي المشةر  أشةار كما

 ببطةةةائق خاصةةة بأحكةةةام المتعلةةق السةةادس بابةةة  فةةي 2002أكتةةوبر 3 بتةةةاري  1-02-255 رقةةم الشةةريف

 أو بالعقوبةات المتعلقة المعلومات جم  منها ،الهدف(686الماد ) إلى (678 الماد ) م  المعنوية األشخاص

 .(2) لها المسيري  الذاتيي  األشخاص حق في أو المعنوية، األشخاص حق في الصادر  التدابير

 الفرع الثاني 

 .المغربي القانون في المعنوية األشخاص على المطبقة لعقوباتا

 القةةانو  و( أوال)اإلنجليةةزي القةةانو  وهةةي: قةةواني  ثاثةةة إلةةى نتطةةرق سةةوف األجنبيةةة للتشةةريعات ا      

 (. ثالثا)الفرنسي القانو  ثم( ثانيا)الهولندي

 علةى المعنويةة، األشخاص على توق  التي العقوبات يقصر القانو  هذا أ  ياحظ: اإلنجليزي القانو : أوال

 . الحل عقوبة عليها يطبق كما الغرامة، مقدمتها وفي المالية العقوبات

 نشةر المصةادر ، بالغرامةة، المعنوية األشخاص على يحكم الهولندي، القانو  وفي :الهولندي القانو : ثانيا 

والمزايةةا،  الحقةةوق بعةةض مةة  الحرمةةا  االقتصةةادية، الجةةرائم فةةي النشةةاط وقةةف باإلدانةةة، الصةةادر الحكةةم

 . القضائية الحراسة تحت والوض 

 األشةخاص علةى توقة  التةي للعقوبةات مسةتقا مبحثةا الفرنسي المشر  خصص لقد: الفرنسي القانو : ثالثا 

 . (3)العقوبات قانو  م  49-131إلى 37-131م  المواد في وذلك المعنوية،

 األنشةطة، الوضة  بعةض مزاولةة الغرامةة، الحةل، حظةر: وهي والجن ، الجنايات عقوبات بي  ميز وقد    

 األسةواق، حضةر مة  االدخةار، االسةتبعاد إلةى الجمهور دعو  م  الحرما  المؤسسات، الرقابة، غلق تحت

 . الحكم شيكات ، المصادر  ،نشر إصدار

                                                           

 .200ص ،1985 ،1 ط الرباط، في المعارف مكتبة العام، القسم الجنائي، القانو  شر  الخمشيلي، د.احمد( 1)

-255المتعلةق بالمسةطر  الجنائيةة رقةم  01-22مة  القةانو  المغربةي المةرقم  686الى المةاد   678الرجو  الى الماد  ( 2)

 .2002اكتوبر  3بتاري   02-1
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 العقوبات، بعض قانو  م  39-131الماد  م  األخير  الفقر  بمقتضى الفرنسي، المشر  استبعد وقد     

 والتجمعات العامة، األحزا  المعنوية األشخاص: وهي الحل، عقوبة تطبيق م  المعنوية األشخاص

السلطات،  بي  الفصل بمبدأ تتعلق دستورية اعتبارات إلى ذلك علة وترج . المهنية السياسية، النقابات

 المساس على ينطوي والنقابات األحزا  حل أ  العامة، كما رافقالم استمرارية ضما  على والحرص

 .(1)الجرائم  ارتكا  بغرض أنشئ قد أن  ثبت إذا إال األساسية بالحريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  1992( لسنة 4(القانو  الجنائي الفرنسي  رقم)131/33الماد   )(1)
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 الخاتمة

يج  ا  ال تقتصر على الجرائم في القانو  المتعلق ،  نطاق المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية أ      

الةى  ايضةاوانمةا ينبغةي ا  تمتةد  ،الغش في البضائ  والقانو  المتعلق بحماية الملكية الصناعية بالزجر ع 

،وقانو  المستهلك ،و قانو  المةال و  مثل قانو  البيئة، وقانو  المخدرات ،بعض القواني  الخاصة االخرى

  شةروطها واالحكةام االعمال، والنص على هةذه المسةؤولية فةي القةانو  الجنةائي يتطلة  ا  يحةدد المشةرو

 . المتعلقة بالعقوبات و التدابير التي توق  على االشخاص المعنوية
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