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 الملخص:

" متةعني يف ذلك اؼبنهج خصوصية الركن اؼبعنوي يف اعبرائم االقتصاديةلقد تطرقنا لةحث موضوع "     
تضمن اؼبةحث  6تتكوف من مةحثني التحليلي الوصفي اؼبقارف, ومت اعتماد خطة ثنائية لعرض موضوع الةحث

لتوضيح   اؼبةحث الثاينوخصص  ,توضيح مكانة اػبطأ غري العمدي كركن معنوي يف اعبرمية االقتصاديةاألوؿ 
  تقرير اؼبسؤولية عن اعبرمية اؼبادية االقتصادية2

بأف وقد خلصنا من حبثنا للموضوع اف خصوصية الركن اؼبعنوي يف اعبرمية االقتصادية, لةيويهدؼ الةحث     
جل القوانني االقتصادية تكرس خصوصيات فبيزه للقانوف اعبنائي االقتصادي ناذبة عن خصوصية اؼبيداف 

ها خصوصية االقتصادي اؼبنظم لو, وكاف الركن اؼبعنوي للجرمية االقتصادية  ضمن اجملاالت اليت ربققت في
  التجرمي االقتصادي2 

 6 خصوصية , ركن معنوي, جرمية اقتصادية, مسؤولية جنائية, قانوف اقتصادي2الكلمات المفتاحية  

 

 
  

                                                           

 2أستاذ القانوف اعبنائي اؼبساعد, كلية القانوف /جامعة درنة 
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 مقدمة
 موضوع البحث: 

ربتػػل اعبػػرائم االقتصػػادية يف عصػػرنا اغباضػػر, مكانػػاط بػػارزاط يف إاػػار التشػػريعات القانونيػػة ويعػػزز مػػن مكانتهػػا مػػا 
خصوصػػاط يف ؾبػػاؿ  -القطاعػػات االقتصػػادية وال سػػيما القطػػاع الصػػناعي مػػن تطػػور ملحػػوظ  ػػ  أصػػةحنا عرفتػػو 

 نطلع على أمناط وارؽ  ديثة ,    يف أصغر اعبزئيات وصوالط إىل أكربىا2 -التكنولوجيا
ا ونظػرا للتزايػد ونظراط لألمهية اليت يضطلع هبا القطاع االقتصادي, باعتةاره أ د رموز اسػتمرارية الدولػة وسػياده

اؼبسػػػتمر يف اعبػػػرائم االقتصػػػادية والتنػػػوع اؼبصػػػا ا لتطػػػور األنشػػػطة االقتصػػػادية والتطػػػورات العلميػػػة والتكنولوجيػػػة 
وهديػػد ذلػػك للمجموعػػة االجتماعيػػة مػػن نا يػػة وصػػريورة  اغبيػػاة االقتصػػادية مػػن نا يػػة أخػػر  , فقػػد أد  ذلػػك 

إقػػرار جػػرائم ال تسػػتند إىل العمػػد بػػل تقػػـو علػػى اػبطػػأ غػػري العمػػدي  باؼبشػػرع يف العديػػد مػػن األنظمػػة القانونيػػة إىل
خباصػػة يف  ػػل انتشػػار اسػػتعماؿ اولػػة والقػػوة اؼبتحركػػة انتشػػاراط ىػػائ ط فشػػكل ذلػػك مصػػدراط ألخطػػار دائمػػة هػػدد 

الػػ ي اإلنسػػاف يف  ياتػػو وكيانػػو بصػػورة أوسػػع مػػن تلػػك األخطػػار الناصبػػة عػػن ـبالفػػة القػػانوف اعبنػػائي العػػاـ األمػػر 
جعػل نطػاؽ التجػػرمي علػى أسػػاس اػبطػأ يتسػػع علػى  سػػاب العمػد, كمػػا أدت درجػات النمػػو االقتصػادي اؼبطػػرد 
إىل بروز أنواع جديػدة مػن اعبػرائم زبتلػ  عػن اعبػرائم التقليديػة وتشػكل خطػراط علػى االقتصػاد يفػوؽ بكثػري خطػر 

اؼبػادي لقيػاـ بعػمل اعبػرائم االقتصػادية وتوقيػع  اعبرائم التقليدية  وىو مػا دفػع بعػمل اؼبشػرعني إىل االكتفػار بػالركن
 العقاب اؼبقرر على اؼبخال 2

 أهمية البحث:

إف اؼبظهر اؼبتعا م للجرائم االقتصادية يوضح اغباجة إىل ضرورة تسليط الضور على ى ه اعبرائم وربليل اةيعتهػا 
ىػػػو الػػػركن اؼبعنػػػوي  الةحػػػث والتعمػػػ ,وحبػػث أركا ػػػا و واىرىػػػا و ثارىػػػا , ولعػػػل أىػػم ركػػػن للجرميػػػة جػػػدير باؼبزيػػػد مػػن 

 موضوع حبثنا وربديد مكانتو يف قانوف العقوبات االقتصادي2
 ويكتسي حبث ى ا اؼبوضوع أمهية على اؼبستويني النظري والعملي6

إف أبػػرز إاػػكاؿ أثارتػػو القواعػػد اعبنائيػػة يف إاػػار تنظػػيم اؼبػػادة االقتصػػادية يتمثػػل يف اذبػػاه  علــى الموــتوى الن ــري:
ع إىل إقامة اؼبسؤولية اعبنائية على عات  من خيال  األنظمة االقتصػادية أو دػدث ضػرراط للغػري ناذبػاط عػن نشػااو اؼبشر 

بػل إنػو يف بعػمل  دوف وجوب التحق  من توافر القصد اعبنػائي لديػو, مكتفيػاط بوجػود اػبطػأ غػري العمػدي يف تصػرفو,
 اؼبكوف للركن اؼبادي )اعبرمية اؼبادية(2األ واؿ تقـو اؼبسؤولية اعبنائية دبجرد ارتكاب السلوؾ 

إف  هػػور اعبػػرائم االقتصػػادية و يكػػن وليػػد العصػػر الػػراىن  أو  كػػراط علػػى الفػػ ة اغبديثػػة,  علــى الموــتوى العملــي:
باعتةػػار أف ارتةػػاط القػػانوف اعبنػػائي باجملػػاؿ االقتصػػادي موجػػود يف كػػل األوقػػات ولكنػػو ككػػل  ػػاىرة بشػػرية لػػو أوقػػات 
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ر وف ات ركود2 وقد دعى التنامي السريع ال ي اػهدتو اعبرميػة االقتصػادية وخطورهػا علػى اتساع وازدىا
السياسة االقتصادية التشريعات اليت تػنظم اؼبيػداف االقتصػادي للخػروج عػن اؼبػألوؼ يف اعبػرائم التقليديػة خباصػة فيمػا 

 يتعل  بالركن اؼبعنوي2

  أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى توضيح اآلتي:

 مد  انطةاؽ األ كاـ العامة للجرمية يف إاار تطلا الركن اؼبعنوي على اعبرمية االقتصادية2 -
 ربديد معيار ودرجة اػبطأ غري العمدي اؼبوجا للمسؤولية اعبنائية يف اعبرائم االقتصادية2  -
 ة2بياف اؼبوق  التشريعي والقضائي من تقرير اؼبسؤولية اؼبادية يف إاار اعبرائم االقتصادي -

 إشكالية البحث:
 يطرح الةحث إاكالية رئيسة سبثل أساس حبثنا للموضوع ىي6     
 نفرد هبا عن اعبرمية التقليدية ؟ىل للركن اؼبعنوي يف اعبرمية االقتصادية خصوصية ا    
 يتفرع عنها صبلة من التساؤالت6  

 أـ أنػو ال ضػرورة لوجػوده حبيػث  ىل األصل يف العقاب على اعبرائم االقتصادية أف تقع بوص  العمػد فقػط ؟
 بات دتل يف أبعد اال تماالت ويف أفضل األ واؿ مكانة ثانوية يف التجرمي والعقاب؟

  ىػػل اػبطػػأ غػػري العمػػدي يف اعبرميػػة االقتصػػادية ميثػػل أسػػاس قيػػاـ اعبرميػػة وموجػػا للمسػػارلة عنهػػا, ومػػن   ال
 قانوف على ذلك ؟ يعاقا على اعبرائم االقتصادية بوص  العمد إال إذا نص ال

 ىل للخطأ اعبنائي خصوصية يف إاار اعبرائم االقتصادية؟ 
 ىل مت االستغنار كلياط عن الركن اؼبعنوي يف اعبرمية االقتصادية واالكتفار بالركن اؼبادي لقيامها ؟ 

 منهج البحث:
 سنتةع يف حبثنا للموضوع اؼبنهج التحليلي الوصفي اؼبقارف وفقاط للخطة اوتية 6  

 اؼبةحث األوؿ / اإللغار النسيب للقصد اعبنائي يف اعبرمية االقتصادية2
 اؼبطلا األوؿ / اػبطأ غري العمدي كأساس للمسارلة يف إاار اعبرائم االقتصادية2

 غري العمدي يف اعبرمية االقتصادية2 اؼبطلا الثاين / تطةيقات اػبطأ
 .رمية االقتصاديةاؼبةحث الثاين / اإللغار الكلي للركن اؼبعنوي يف اعب

 اؼبطلا األوؿ / تقرير اؼبسؤولية عن اعبرمية اؼبادية االقتصادية2
 اؼبطلا الثاين / أساس قياـ اعبرمية اؼبادية االقتصادية2
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 المبحث األول
 اإللغاء النوبي للقصد الجنائي في الجريمة االقتصادية

 تمهيد وتقويم:
هػػػا اػبطػػأ غػػري العمػػدي يف اعبػػػرائم االقتصػػادية بوصػػفو ركنػػػاط إف الوقػػوؼ علػػى اؼبكانػػة الةػػػارزة الػػيت أضػػحى دتل

يقتضػػػي توضػػػيح  نطػػػاؽ التجػػػار اؼبشػػػرع  للخطػػػأ غػػػري العمػػػدي كأسػػػاس للمسػػػارلة يف إاػػػار اعبػػػرائم  معنويػػػاط ؽبػػػا,
 (2    مطلب ثان(,   بياف تطةيقات ى ا اػبطأ يف اعبرمية االقتصادية )مطلب أولاالقتصادية )

 غير العمدي كأساس للمواءلة في إطار الجرائم االقتصاديةالخطأ : المطلب األول
 تمهيد وتقويم:

سػػوؼ نتطػػرؽ لةيػػاف التنظػػيم التشػػريعي للخطػػأ غػػري العمػػدي كأسػػاس للمسػػؤولية يف إاػػار اعبػػرائم االقتصػػادية 
 (2   فرع ثان(,   نوضح معيار اػبطأ اؼبوجا للمسارلة اعبنائية)فرع أول)

 عي للخطأ غير العمدي.الفرع األول / التن يم التشري
بشكل عاـ أقرت أغلا القوانني اعبنائية باػبطػأ كػركن معنػوي للجػرائم غػري العمديػة واعتربتػو موجةػاط للمسػارلة 

6 اعتػربت العقػاب علػى اعبػرائم القوـم األولاعبنائية يف  اؿ ربققو , إال أ ا انقسمت فيما بينهػا إىل قسػمني   
(, وقػػػػانوف العقوبػػػػات 0/ 090نهػػػػا  قػػػػانوف العقوبػػػػات الفرنسػػػػي اؼبػػػػادة )بوصػػػػ  اػبطػػػػأ ال يكػػػػوف إال اسػػػػتثنارط م

,  1(03(, وقػػػانوف العقوبػػػات التونسػػػي اؼبػػػادة )000( , وقػػػانوف العقوبػػػات اؼبغػػػر  اؼبػػػادة ).7الكػػػوييت اؼبػػػادة )
 (292وقانوف العقوبات اللييب اؼبادة )

حبيث أفردت لكل نوع مادة أو أكثر تشملها ساوت بني اعبرائم العمدية واعبرائم اػبطئية  6أما القوم الثاني
واعتربت اػبطأ ركناط معنوياط للجرائم غري العمدية اليت ميكن أف تقـو اأ ا اأف اعبرائم العمدية , من ى ه 

    2(0502( و).05القوانني قانوف العقوبات اللةناين اؼبادة )

                                                           

, (0)طينظر يف تفصيل ذلك6 مصطفى العوجي, القانوف اعبنائي العاـ, اؼبسؤولية اعبنائية, مؤسسة نوفل, بريوت,  -1
 2902, ص96, ج0541

 ينظر6 جرجيس يوس  اعمة, مكانة الركن اؼبعنوي يف اعبرائم االقتصادية, اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب, لةناف ,)د2ط(, -2
 0112, ص16..9
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أصػػةح دتػػل مكانػػة   -كمػػا أسػػلفنا   -فػػ ف اػبطػػأ غػػري العمػػدي  وفــي إطــار الجــرائم االقتصــادية
يفوؽ مكانة العمد وب لك يتميز عن الركن اؼبعنوي يف قػانوف العقوبػات العػاـ,  -من  يث تطلةو لقيامها -بارزة 

  يث القصد ىو األصل واػبطأ ىو االستثنار2

ارات المجلـ   الفيـدرالي فـي قـر  وقد تجودت خصوصية الخطأ كركن معنوي في الجـرائم االقتصـادية
اليت اا ات توافر الركن اؼبعنػوي بصػورة اػبطػأ لػد  اؼبػتهم لقيػاـ اعبرميػة وفػرض العقػاب عليػو, وأنػو الوويوري, 

بانتفػػار ىػػ ا الػػركن تنتفػػي اعبرميػػة والعقوبػػة علػػى الفعػػل ويصػػةح فعػػ ط مةا ػػاط, واعتػػرب أف اػبطػػأ ىػػو القاعػػدة العامػػة 
 1ػباصة, ومنها قانوف العقوبات االقتصادي2للعقاب يف جرائم القوانني ا

 .052( مػػن قػػانوف اعبػػنح االقتصػػادية الصػػادر سػػنة 4يف نػػص اؼبػػادة ) كمــا اشــترم المشــرع اليوغوــ في
الركن اؼبعنوي لقيػاـ جرائمػو, إال أنػو عكػس اؼبةػدأ العػاـ,  يػث اكتفػى باإلمهػاؿ للمعاقةػة علػى اعبرميػة مػا و يػنص 

 2ا ة2اؼبشرع على توافر القصد صر 

فقػػد أقػػر باػبطػػأ غػػري العمػػدي بالنسػػةة لػػةعمل اعبػػرائم االقتصػػادية, اؼبتعلقػػة بشػػكل أمــا المشــرع اإلنجليــ ي 
خػػاص بػػاغبرؼ واؼبهػػن واألعمػػاؿ, دبػػا يف ذلػػك اسػػتعماؿ اؼبػػوازين واؼبكاييػػل الزائفػػة واسػػتخداـ األوصػػاؼ التجاريػػة 

 3الزائفة أو اؼبضللة2

شػػري صػػرا ة إىل تةػػ  توجػػو اجمللػػس الفيػػدراا السويسػػري واؼبشػػرع ومػػع أف أغلػػا التشػػريعات و تتضػػمن مػػا ي
اليوغس يف إال أ ا أقرت بالعقاب على اعبرائم االقتصادية بوص  اػبطأ غػري العمػدي  وإف اختلفػت خطتهػا يف  

 ربديد صور اػبطأ2

ى عقػػػاب , علػػػى الػػػرغم مػػػن أف القاعػػػدة العامػػػة يف قػػػانوف العقوبػػػات ىػػػي ضػػػرورة ورود الػػػنص علػػػففـــي فرنوـــا
اإلمهػػػػاؿ, إال أف القػػػػوانني اعبنائيػػػػة االقتصػػػػادية  جػػػػت  جػػػػاط  خػػػػر  هػػػػر جليػػػػاط يف قػػػػانوف الشػػػػركات الصػػػػادر يف 

 ,  يث نص يف عديد من مواده على تشػديد العقػاب يف  الػة وقػوع اعبرميػة عمػداط, األمػر الػ ي 97/3/0522
باػبطػأ غػري العمػدي, يف اعبػرائم الػيت و يػػرد اسػتخلص منػو الشػراح التحػوؿ يف القاعػدة العامػة , لتصػػةح االكتفػار 

 بشأ ا النص على تطلا العمد2

( علػى العقػاب علػى اعبػرائم إذا وقعػت 0 -090, وال ي نص يف اؼبادة )0559أيضاط التشريع الصادر سنة 
/ 1/ 00بوصػػػ  اػبطػػػأ اؼبتمثػػػل يف عػػػدـ اال تيػػػاط و اإلمهػػػاؿ و ػػػافخ علػػػى ىػػػ ه الثنائيػػػة للخطػػػأ بعػػػد تعػػػديل 

                                                           

 2  73, ص6 9.09(, 2ينظر6 غساف رباح, قانوف العقوبات االقتصادي, منشورات اغبليب اغبقوقية, لةناف, )ط -1
 0402ص6ينظر6 جرجيس يوس  اعمة, مرجع ساب ,  -2
 742ينظر6 غساف رباح, مرجع ساب , ص6  -3
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,  يػػػػػػث نصػػػػػػت الفقػػػػػػرة الثالثػػػػػػة علػػػػػػى صػػػػػػور  اػبطػػػػػػأ مػػػػػػع إضػػػػػػافة " االمتنػػػػػػاع عػػػػػػن االلتػػػػػػزاـ 0552
باال تيااات اليت يفرضها القانوف أو اللوائح, إال إذا كاف الفاعل قد قاـ بكػل األعمػاؿ اال تياايػة العاديػة, الػيت 

 1هبا"2 تقتضيها اةيعة مهامو أو و ائفو أو اختصاصو, وك لك السلطة أو الوسائل اليت يتمتع

بالعقػػاب علػػى اعبػػرائم االقتصػػادية بوصػػ  اػبطػػأ, مػػع  صػػر صػػوره يف اإلمهػػاؿ   كمــا أقــر المشــرع الوــوري
( 2  02علػػى اإلمهػػاؿ باؼبػػادة ) .052وعػػدـ اال ػػ از, فنجػػده يعاقػػا يف قػػانوف التمػػوين والتسػػعري الصػػادر سػػنة 

لػى جػرائم اإلمهػاؿ وقلػة اال ػ از يف وأقػر بالعقػاب ع 0533كما نقح قانوف العقوبات االقتصادي الصادر سػنة 
 2أغلا نصوصو2

 2, دبوجػػا اؼبػػادة )0557يف قػػانوف قمػػع الغػػد والتػػدليس الصػػادر سػػنة  أيضــاً عاقــب المشــرع المصــري
 3"2اإلهمال أو عدم االحتيام و التحرز أو اإلخ ل بواجب الرقابةمكرر(  منو على " 

( عقوبػػات اؼبو ػػ  إذا أمهػػل يف القيػػاـ بواجةػػات 030يعاقػػا دبوجػػا اؼبػػادة ) كمــا نجــد المشــرع اللبنــاني
   4( عقوبات اإلمهاؿ للعقاب على جرمية اإلف س التقصريي25.2و يفتو , ك لك تطلةت اؼبادة )

بشػأف اعبػرائم االقتصػادية علػى إغبػاؽ الضػرر  0535( لسػنة 9يف القانوف رقػم )وقد عاقب المشرع الليبي 
 (2   00( واؼبادة ).0اط عن إمهاؿ أو تقصري دبوجا اؼبادة )إذا كاف ناذب

 الفرع الثاني/ معيار الخطأ غير العمدي الموجب للمواءلة الجنائية. 
 وضع الفقه ث ثة معايير للخطأ غير العمدي: معيار موضوعي, معيار شخصي, معيار مختلط.  

 أواًل/المعيار الموضوعي: 

                                                           

 772غساف رباح, مرجع ساب , ص6  ينظر6  1
األوائل للنشر والتوزيع واػبدمات الطةاعية, سوريا,  اؼبسؤولية يف القانوف اعبنائي االقتصادي, ينظر6 ؿبمود داوود يعقوب, 2

صادي يف التشريع السوري واؼبقارف, منشورات   عةود السراج, ارح قانوف العقوبات االقت.200 ص6 0..9 (,0)ط
 وما بعدىا2 .01, ص96..9(, 4)ط جامعة دمش , دمش ,

 112, ص46..9(, 0)ط )د2ف(, القاىرة, ينظر6 ؿبمد علي سكيكر, الوجيز يف قمع التدليس والغد وضباية اؼبستهلك, 3
 79.2ينظر6 غساف رباح, مرجع ساب , ص6 4
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بأف ربديد مد  توافر إمكانيػة التوقػع للنتيجػة غػري اؼبشػروعة مػن ي ىا أنصار ى ا اؼبعيار للقوؿ 
وأف ىػػ ا األخػػري يتحػػدد بشػػخص متوسػػط العنايػػة  عدمػػو يرجػػع ؼبعيػػار موضػػوعي, قوامػػو سػػلوؾ الشػػخص اؼبعتػػاد,

واغبػػػ ر واغبيطػػػة ينتمػػػي إىل ذات اجملموعػػػة االجتماعيػػػة " الةيئيػػػة أو اؼبهنيػػػة" الػػػيت ينتمػػػي إليهػػػا اعبػػػاين, ومػػػن ىنػػػا 
حدد العناية الواجةة وفقا للقواعد اليت ربكم كل ؾبموعة مع األخػ  يف االعتةػار الظػروؼ اػبارجيػة الػيت  ػدثت تت

 1فيها الواقعة اجملرمة2

وعلى الرغم من سهولة تطةي  ى ا اؼبعيار من النا يػة العمليػة ,إذ بنػا صػعوبات اإلثةػات اللصػيقة باعبانػا 
عليو بعمل الفقهػار تعارضػو مػع العدالػة, إذ يضػار بػو الشػخص الػ ي النفسي, إال أنو تعرض للنقد,  يث عاب 

تقػػل خربتػػو وإمكاناتػػو ال ىنيػػة عػػن مسػػتو  الشػػخص اؼبعتػػػاد, ويسػػتفيد منػػو مػػن تفػػوؽ إمكاناتػػو ىػػ ا اؼبسػػػتو 2 
" وال يتضػمن  عدم المشروعية الموضـوعية للفعـ إضافة إىل أف ؾبرد ـبالفة واجا العناية أو اغب ر إمنا يكوف "

وإزار ىػ ا النقػد  اقػ ح جانػا مػن الفقػو  رورة سلوكاط نفسياط ميكػن أف يكيػ  مػن النا يػة الواقعيػة بأنػو خطػأ,بالض
   2اؼبعيار الشخصي2

 ثانياً/المعيار الشخصي:
يتحػػػدد معيػػػار اػبطػػػأ غػػػري العمػػػدي وفقػػػاط ألنصػػػار ىػػػ ا االذبػػػاه دبػػػا ينسػػػا للشػػػخص بػػػالنظر لوضػػػعو النفسػػػي 

علػى مػا بػػا أف يكػوف عليػو فعلػػو مقارنػة بشػخص  خػػر , ال سػيما إذا مػا أخػػ نا والػ ى  مػن تقصػري وإمهػػاؿ ال 
 3يف االعتةار أف الغرض من العقوبة ىو التأىيل واإلص ح والردع2

ف ذا كػاف الوضػع النفسػي والػ ى  للشػخص ال ميكنػو مػن القيػاـ بػأكثر فبػا قػاـ بػو أو أنػو كػاف علػى درجػة مػن 
دوف أف يةلغهػػا, فكيػػ  ميكػػن مسػػارلتو عػػن وقػػائع و تكػػن  اضػػره يف ذىنػػو الةسػػااة تقػػ ب مػػن الة ىػػة والعتػػو 

 نتيجة عدـ قدرتو على إدراكها وفقاط ؼبعطياتو الشخصية ؟

وىػػػػػ ا اؼبعيػػػػػار وإف كػػػػػاف يةػػػػػدو للوىلػػػػػة األوىل منطقيػػػػػاط ومتمااػػػػػياط مػػػػػع الطػػػػػابع الشخصػػػػػي للمسػػػػػؤولية اعبنائيػػػػػة 
د  يػػث إنػػو يلػػـز القاضػػي يف كػػل واقعػػة تعػػرض عليػػو بػػالتحري ومقتضػػيات التفريػػد العقػػا , إال أنػػو تعػػرض ل نتقػػا

عػن االمكانػات ال ىنيػػة والنفسػية للفاعػػل وىػو أمػػر دقيػ  واػاؽ إذ يصػػعا الوصػوؿ إىل أعمػػاؽ الػنفس الةشػػرية,  

                                                           

 01.2, ص6 0520, 9ينظر6 أضبد فتحي سرور, نظريات  وؿ قانوف اإلمهاؿ, اجمللة اعبنائية القومية, ع  -1
 252, ص6 0533النظرية العامة للخطأ غري العمدي, دار النهضة العربية, القاىرة, )د2ط(,  ينظر6 فوزية عةد الستار, -2
 402, ص05596(, 9القتصادية, مؤسسة نوفل, بريوت, )طينظر6 مصطفى العوجي, اؼبسؤولية اعبنائية يف اؼبؤسسة ا -3
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كمػا أف ىػ ا اؼبعيػار يتعػارض مػع مقتضػيات اؼبصػلحة العامػة والػيت تتطلػا ربديػد  ػد أد  مػن العنايػػة 
 1فراد عند مةاارهم لنشااهم2واغبيطة يلتـز بو األ

 ثالثاً/ المعيار المختلط:  
أمػػاـ االنتقػػادات الػػيت وجهػػت للمعيػػارين السػػابقني يف ربديػػد جػػوىر اػبطػػأ غػػري العمػػدي اعتمػػد جانػػا مػػن   

الفقو معياراط  خر للخطأ يتمثل يف أف وقوع النتيجة غري اؼبشروعة نػاتج عػن عػدـ مراعػاة الشػخص لقواعػد اغبيطػة 
قػ  دبوجػا ىػ ا اؼبعيػار بتػوافر عنصػرين, واغب ر, بينما كاف يف وسعو واستطاعتو ذلك , فاػبطأ غري العمدي يتح

6 اسػتطاعة اعبػاين ازبػاذ العنايػة اؼبطلوبػة, الثـاني6 وجوب ازباذ العناية واغب ر لتػوقي النتيجػة غػري اؼبشػروعة  األول
 2ويتحدد مد  وجوب ازباذ العناية دبعيار موضوعي بينما يتحدد إمكاف ازباذىا دبعيار اخصي2

عليو ف ف العناية اؼبطلوبة بػا أف يكػوف ؽبػا  ػداف   ػد أقصػى وىػو درجػة عنايػة الشػخص اغبػريص, و ػد   
   أد  ىو العناية اليت يستطيع الشخص ازباذىا إذ ال ميكن أف يوجو اللـو عما يتجاوز قدرة اعباين الشخصية2

من االنتقادات أمههػا اػبػروج علػى مةػدأ  وعلى الرغم من أمهية نظرية اؼبعيار اؼبختلط إال أ ا تعرضت عبملة   
اػرعية اعبػػرائم والعقوبػات,  يػػث اعتػػرب أنصػار ىػػ ا اؼبعيػار أف اؼبصػػدر األوؿ واألسػػاس ل لتػزاـ بالعنايػػة يتمثػػل يف 
اؼبةػػادئ العامػػة الػػيت تسػػود اجملتمػػع والػػيت تفػػرض علػػى كػػل اػػخص ا ػػ اـ  قػػوؽ اوخػػرين والتػػزاـ اغبيطػػة واغبػػ ر 

فػػ ذا مػػا ثةػػت ا ػػ اـ الشػػخص للنصػػوص القانونيػػة اؼبنظمػػة ؼبهنػػة معينػػة أو اػباصػػة بتنفيػػػ   لتجنػػا اإلضػػرار هبػػا,
مشروع معني فػ ف ذلػك ال يكفػي للتنصػل مػن اؼبسػؤولية اعبنائيػة يف  ػاؿ  صػوؿ ضػرر إذ ميكػن للمةػادئ العامػة 

                   3واليت ىي أوسع من النصوص القانونية وب لك ربل ؿبل األخرية كأساس للتجرمي2

 تطبيقات الخطأ غير العمدي في الجريمة االقتصادية: المطلب الثاني

 تمهيد وتقويم:
فــرع سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػػ ا اؼبوضػػوع مػػن خػػ ؿ توضػػيح درجػػة اػبطػػأ غػػري العمػػدي اؼبوجػػا للمسػػارلة اعبنائيػػة )

 (2فرع ثان(,  بياف الصور اػباصة للخطأ يف إاار اعبرائم االقتصادية )أول
                                                           

 2052ينظر6 مصطفى العوجي, مرجع ساب , ص6  1
 322 -31مرجع ساب , ص6  ينظر6 فوزية عةد الستار, 2
 وما بعدىا2 43ينظر6 ذات اؼبرجع, ص6  3
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 درجة الخطأ غير العمدي الموجب للمواءلة الجنائية.الفرع األول / 
قد يتفاوت اػبطأ من  يث درجة جسامتو فقػد يكػوف جسػيماط وقػد يكػوف بسػيطاط وإذا كػاف ىػ ا التفػاوت ال 

2 فػ ف النػاتج عػن اػبطػأ أيػاط كانػت درجتػوأثر لو يف إاار اؼبسؤولية اؼبدنية  يث اؼبسؤولية اؼبدنية تقـو علػى الضػرر 
" يكفػػي لقيػػاـ الخطــأ البوــيط  يف إاػػار القػػانوف اعبنػػائي  يػػث ثػػار النقػػاش خبصػػوص مػػا إذا كػػاف  "األمػػر خيتلػػ

 الركن اؼبعنوي يف اعبرائم غري العمدية؟

ــة العمليــة ــة بالغــة مــن الناحي ــة عــن هــؤا التوــاال أهمي ذلػػك أف القػػوؿ بعػػدـ كفايػػة اػبطػػأ  تكتوــي اإلجاب
الضػػرورة عػػدـ صػػ  يتو لقيػػاـ اؼبسػػؤولية اؼبدنيػػة فمػػا يكفػػي مػػن خطػػأ الةسػػيط لقيػػاـ اؼبسػػؤولية اعبنائيػػة ال يسػػتلـز ب

 لقياـ ى ه األخرية قد ال يكفي لقياـ اؼبسؤولية عن اعبرمية غري العمدية2

وعلػػى العكػػس مػػن ذلػػك فػػ ذا كػػاف اػبطػػأ الةسػػيط يكفػػي لقيػػاـ اؼبسػػؤولية عػػن اعبرميػػة غػػري العمديػػة ف نػػو ي تػػا 
إذا انتفػػػى اػبطػػػأ يف إاػػار اؼبسػػػؤولية اعبنائيػػػة ينتفػػػي كػػػ لك يف إاػػػار اؼبسػػػؤولية علػػى ذلػػػك قيػػػاـ اؼبسػػػؤولية اؼبدنيػػػة و 

 اؼبدنية2

ويف إاار ربديد معيار التفرقة بني اػبطأ الةسيط واػبطأ اعبسيم من خ ؿ الةحث يف وجود أو عدـ وجود 
 فرؽ بني اػبطأ اؼبدين واػبطأ اعبنائي, انقسم الفقو يف ى ا الشأف إىل م ىةني6

 6 وال ي ير  أنصاره أف الصور الػيت أوردهػا التشػريعات اعبنائيػة للخطػأ قػد ضػمنتها كػل دة الخطأمؤهب وح
درجات و االت اػبطأ وأف اػبطأ يف كل من القانونني اؼبػدين واعبنػائي وا ػد واػبػ ؼ بينهمػا اػكلي, حبػت 

 نػػة للخطػػأ,  يػػث إف خاصػػة وأنػػو و يػػرد يف القػػانوف اعبنػػائي مػػا يشػػري صػػرا ة أو ضػػمنا إىل تطلػػا درجػػة معي
صور اػبطػأ الػواردة يف القػانوف اعبنػائي وإف كانػت  اىريػاط تػدؿ علػى اغبصػر أو التخصػيص  إال أ ػا يف الواقػع 

 1تتسع لتشمل كل خطأ أياط كانت صورتو و أياط كانت درجتو2
بو ػػدة اػبطػػأين اؼبػػدين  0509/ 09/ 05منػػ   كمهػػا الصػػادر يف  وقــد أقــرت محكمــة الــنقي الفرنوــية

, وؿبكمػػة التعقيػػا التونسػػية 1, وأقرتػػو امكمػػة العليػػا الليةيػػة2واعبنػػائي , كمػػا أخػػ ت بػػو ؿبكمػػة الػػنقمل اؼبصػػرية 
 2من خ ؿ تةنيها ؼبةدأ اغبجية اؼبطلقة للجنائي على اؼبدين2

                                                           

, .9.0اإلسكندرية, )د2ط(, ,اعبامعيةاؼبعنوي, دار اؼبطةوعات ؿبمود سليماف موسى, السياسة اعبنائية واإلسناد  ينظر16
 0012ص6 

, ص6  9.00ارح قانوف العقوبات, القسم اػباص, دار النهضة العربية, القاىرة, )د2ط(,  ينظر6 غناـ ؿبمد غناـ, 2
012- 0132 
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واػبطػػأ اعبنػػائي يف إاػػار اعبػػرائم االقتصػػادية والػػيت مت الػػنص وي سػػخ التشػػابو أكثػػر بػػني اػبطػػأ اؼبػػدين 
كما أف اؼبشػرع يف جػل التشػريعات االقتصػادية خػوؿ  عليها لزجر نشااات تعد يف األصل مدنية كالةيع والشرار2

لػػػردارة  ػػػ  التتةػػػع وكػػػ لك إمكانيػػػة إبػػػراـ الصػػػلح الػػػ ي تنقضػػػي دبوجةػػػو الػػػدعو  اعبنائيػػػة, ومثػػػل ىػػػ ه التقنيػػػات 
 يف القانوف اؼبدين وىو ما بعلها سبثل قواسم مش كة بني القانونني يف خصوص عنصر اػبطأ2 قبدىا
 6 إف اػبطأ اعبنائي يف نظر أصحاب ى ا اؼب ىا با أف يكوف جسيماط ويروف أنو مؤهب ازدواجية الخطأ

طأ اعبنائي يستتةعو رفمل إذا كاف القوؿ بو دة اػبطأين اؼبدين واعبنائي يع  أف اغبكم بالربارة لعدـ توفر اػب
الدعو  اؼبدنية ف ف اؼبنط  يقضي بأنو إذا  كم القاضي اعبنائي بالربارة لكوف اػبطأ غري جسيم  يكوف 

ويربروف ذلك بأف اؼبشرع لو أراد غري ذلك الكتفى 3للمضرور    اؼبطالةة بالتعويمل اؼبدين عن ذلك اػبطأ2
ين وؼبا ا تاج أف يعدد صور اػبطأ اليت تقع ربت اائلة باستعماؿ لفخ اػبطأ كما استعملو القانوف اؼبد

 العقاب2

أـ النصػوص اػباصػة  4وقد تةنت بعمل التشريعات اعبنائية ازدواجيػة اػبطػأ سػوار يف إاػار األ كػاـ العامػة   
 بقػػػػانوف العقوبػػػػات االقتصػػػػادي, فنجػػػػد اؼبشػػػػرع يف بعػػػػمل اعبػػػػرائم االقتصػػػػادية يتطلػػػػا أف يكػػػػوف اػبطػػػػأ اؼبوجػػػػا 

اؼبعػػروؼ بقػػانوف اإلمهػػاؿ  0529( الصػػادر سػػنة .09رقػػم ) التشــريع المصــرياعبنائيػػة جسػػيماط منهػػا  للمسػػارلة
( علػػى معاقةػػة اؼبو ػػ  العمػػومي الػػ ي يتسػػةا خبطئػػو اعبسػػيم ب غبػػاؽ ضػػرر جسػػيم 002 يػػث نصػػت اؼبػػادة )

اغبهم اؼبعهػود هبػا إليػو بأمواؿ أو مصاحل اعبهة اليت يعمل هبا أو يتصل هبا حبكػم و يفتػو أو بػأمواؿ األفػراد أو مصػ

                                                                                                                                                                                 

القانوف اعبنائي اللييب, األ كاـ 6 ؿبمد رمضاف بارة, ارح 2 أاار إليو باؽبامد002, ص6 9, ع 0, سنوفمرب ؾبلة امكمة العليا 02جلسة  1
 0152, ص6 0553(, 0العامة, اعبرمية واعبزار, اؼبركز القومي للةحوث والدراسات العلمية, )د2ـ2ف(, )ط

2 43, ص05406, 0, ؾبلة القانونية التونسية, ع.054 -.0 -00( صدر بتاريخ 9310) قرار تعقييب مدين رقم 2
الفوج  تونس, رسالة زبرج من اؼبعهد األعلى للقضار, عبنائي يف اعبرائم االقتصادية,القصد ا أاارت إليو6 بثينة إظباعيل,

 3.2, ص6  9.00 -9.09,  07
 0072ينظر 6 ؿبمود سليماف موسى, مرجع ساب , ص6  3
عقيا ( ـ2ا2ع2 وأقرتو ؿبكمة الت0.0( ـ2ج واؼبادة )05منها التشريع التونسي  يث تة  ازدواجية اػبطأ دبوجا اؼبادة ) 4

6 بثينة إظباعيل, القصد 2 ينظر20552 29 95( الصادر بتاريخ 73302التونسية دبوجا القرار التعقييب اعبزائي رقم )
2 أيضاط أخ ت ؿبكمة النقمل االيطالية هب ا اؼبةدأ 2 ينظر يف ذلك 6 ؿبمد رمضاف 30اعبنائي يف اعبرائم االقتصادية, ص6 

 2 015, ص6 , مرجع ساب بارة
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دبوجػػػا نػػػص اؼبػػػادة  وكـــؤلل التشـــريع التونوـــيإذا كػػػاف ذلػػػك نااػػػئا عػػػن إمهػػػاؿ يف أدار و يفتػػػو, 
 1( من ؾبلة الغابات032)

 الفرع الثاني / الصور الخاصة للخطأ غير العمدي في الجرائم االقتصادية.
يعات اعبنائيػة ال قبػدىا زبتلػ  يف عمومهػا يف معرض بياننا الساب  لصور اػبطأ غري العمدي اليت أقرهػا التشػر 
ومػػػػع ذلػػػك تفػػػػرد اػبطػػػأ يف قػػػػانوف العقوبػػػػات  عػػػن صػػػػور اػبطػػػأ الػػػػيت أقرىػػػا اؼبشػػػػرع يف إاػػػار اعبػػػػرائم االقتصػػػادية,
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إف خطػػأ ـبالفػػة القػػانوف أو اعبهػػل بػػو يتحقػػ  يف جهػػل اؼبخػػال  بالقػػانوف وىػػو مػػا ميثػػل الػػركن اؼبعنػػوي  لػػةعمل 
اعبرائم االقتصادية فاؼبه  أو اغبريف يلتـز دبراعاة القوانني واللوائح اؼبنظمة ؼبهنتو ف ذا خالفهػا تقػـو الرابطػة النفسػية 

 2العناصر اؼبوضوعية للجرمية2بني اؼبخال  والنص القانوين ال ي خيرج عن 

هبػػ ا التوجػػو , باسػتنتاج علػػم الصػانع بالواقعػػة اؼبنسػػوبة إليػو مػػن كونػػو  وقـد أخــؤت محكمــة الــنقي المصـرية
منتجاط ؼبا يصنع, وبالتاا يعلم كنو ما يصنع ونسػةة اؼبػواد الداخلػة يف تكوينػو, وال يكػوف لػو التػ رع  باعبهػل, وإال 

 3أد  ذلك إىل تعطيل أ كاـ القانوف2

ر سػليب السػتنتاج اػبطػأ وىػو أمػر إبػا  خاصػة 6 عن مد  ص  ية اعبهػل وىػو أمػتوااالً  4ويطرح البعي
وأف اػبطأ سوار أكاف عمدي أـ غري عمدي يتطلا توجيها لػررادة وال ميكػن للشػخص أف يوجػو إرادتػو إىل أمػر 
بهلو وقد مت انتقاد ذلك ف ىا الةعمل للقوؿ بأف ـبالفة القػانوف ميكػن أف سبثػل أساسػاط للخطػأ يف اعبرميػة اؼباديػة 

طأ دبجرد ـبالفػة القػانوف ليسػت بدعػة,  يػث إف اؼبشػرع قػد اعتمػدىا بالنسػةة للخطػأ غػري العمػدي وأف اق اف اػب
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والػػػ ي مػػػن صػػػوره ـبالفػػػة القػػػوانني أو عػػػدـ مراعػػػاة اللػػػوائح واألنظمػػػة, فاؼبسػػػؤولية تقػػػـو دبجػػػرد ـبالفػػػة 
 القوانني واللوائح دوف تطلا توافر صورة أخر  للخطأ2

رة على اغباالت اليت يسكت فيها اؼبشرع عػن بيػاف الػركن اؼبعنػوي  وذلػك ومع ذلك ال ميكن قياس ى ه الصو 
 أل ا ال سبثل مةدأ عاماط وإمنا وردت بنصوص خاصة2 

 ثانياً / خطأ قبول المخاطر:

يتحقػػػ  بقةػػوؿ اعبػػػاين بالنتيجػػة اجملرمػػػة كنتيجػػة موازيػػػة للهػػػدؼ  يطلػػ  عليػػػو أيضػػاط خطػػػأ اإلمهػػاؿ يف التحقػػػ  و
فالنتيجة اػبطرة ىنا ىي نوع من قةوؿ ـبػاار العمػل الػ ي يقػـو بػو الشػخص يف نطػاؽ نشػااو ال ي يريد ربقيقو 

 1االقتصادي2

ويتمثػػػل ىػػػ ا اػبطػػػأ يف التخلػػػ  عػػػن القيػػػاـ بػػػالتزاـ مفػػػروض علػػػى التػػػاجر قوامػػػو التحقػػػ  مػػػن تػػػوافر صػػػفات 
 الةضاعة اؼبفروضة قانوناط فيما يستورد أو يةيع أو يعرض للةيع2

اط ما يعرؼ يف اعبرائم العاديػة خبػ ؼ اعبػرائم االقتصػادية الشػائع فيهػا  وذلػك بسػةا اةيعتهػا وى ا اػبطأ نادر 
 واػبطر والضرر الناذبني عنها2 

ومن ىنا فقد اػاع أمػر افػ اض العلػم دبجػرد اإلمهػاؿ يف التحقػ  مػن صػفات الةضػائع ومطابقتهػا للمواصػفات 
نظػػػراط لرمهػػػاؿ اعبسػػػيم وغػػػري اؼبػػػربر والػػػ ي يعػػػد قرينػػػة علػػػى ال زمػػػة نظػػػراط للخطػػػر الػػػ ي يلحػػػ  باقتصػػػاد الدولػػػة, و 

 اف اض العلم لد  التاجر2 

أف خطػأ اإلمهػاؿ يف التحقػ  ال ميكػن أخػ ه علػى إا قػو كػركن معنػوي للجػرائم االقتصػػادية,  2ويـرى الـبعي
إف بعػػػػمل إذ أف العديػػػػد مػػػػن ىػػػػ ه اعبػػػػرائم يشػػػػ ط تػػػػوافر القصػػػػد لقيامهػػػػا, وال يكتفػػػػى دبجػػػػرد ربقػػػػ  اػبطػػػػأ بػػػػل 

 االذباىػػات القضػػائية والفقهيػػة قػػد خالفػػت اذبػػاه القضػػار الفرنسػػي يف كثػػري مػػن اغبػػاالت, فػػربغم أف ىػػ ا القضػػار 
كتفػػى هبػػ ا النػػوع مػػن أنػػواع اػبطػػأ للقػػوؿ بقيػػاـ جرميػػة ـبالفػػة اؼبعػػايري أو اؼبقػػاييس القانونيػػة اؼبفروضػػة علػػى سػػلعة ا 

ا ط يف العديد مػن أ كامػو تػوافر العمػد وو يكتػ  باإلمهػاؿ يف معينة إال أف القضار اؼبصري على سةيل اؼبثاؿ ا
 الرقابة أو التحق  من صفات الةضاعة ومطابقتها للمواصفات القانونية2
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يف الكثػػػري مػػػن أ كامػػػو وبالنسػػةة للكثػػػري مػػػن اعبػػػرائم االقتصػػػادية  فقــد رفـــي القضـــاء المصـــري
بل اعترب ذلك خلػط بػني العلػم واإلمهػاؿ  يػث أف اػبطػأ  االكتفار باإلمهاؿ يف التحق  أو الرقابة كركن معنوي ؽبا

, إال أف ذلػػك و مينػػع ؿبكمػػة الػػنقمل اؼبصػػرية مػػن اسػػتنتاج علػػم الصػػانع 1مهمػػا كػػاف جسػػيماط ال يشػػكل القصػػد
علػى ضػرورة تػوافر  امكمة العليػا الليةيػة بالغد من كونو منتجا ؼبا يصنع كما سة  أف وضحنا ذلك2 وقد أكدت

عقوبــات  364إن جريمــة الغــ  فــي م اولــة التجــارة المنصــول عليهــا فــي المــادة بقوؽبػػا6 " القصػػد اعبنػػائي 
المدان بها الطاعن هي جريمـة عمديـة يشـترم لقيامهـا تـوافر القصـد الجنـائي, وهـو علـم البـائع بـالغ  فـي 

تلــم مــن البضــاعة, وتعمــدذ لهــؤا الغــ  مــع المتعاقــد معــه, ويتمثــ  فــي توــليمه منقــوالً مملوكــاً للغيــر أو يخ
حيث أصله أو مصدرذ أو صنفه أو كميته عن ذلل الؤي أعلن عنه أو تم االتفاق عليـه وهـو عـالم بـؤلل. 
إنــه وإن كــان صــحيحاً أن الطــاعن الــؤي التــ م بعقــد توريــد مــع القــوات الموــلحة يكــون موــ والً فــي نطــاق 

ت منـه المخالفـة شخصـياً أو المو ولية المدنية عما يقع من مخالفات في تنفيؤذ لعقـد التوريـد, سـواء وقعـ
مـن أحــد تابعيـه , إال أن القــول بموــ ولية الطـاعن الجنائيــة عـن جريمــة الغــ  فـي م اولــة التجـارة التــي تقــع 
من أحد تابعيه لمجرد كونه ملت ماً بعقد توريد مع القوات المولحة مقتضاذ, أن موـ ولية الطـاعن الجنائيـة 

بوـبب نشـاطه التجـاري هـي موـ ولية مفترضـة ال انفكـاك لـه  عن الجريمة المؤكورة التـي ترتكـب مـن الغيـر
  2منها وهو ن ر خاطئ".

 المبحث الثاني

 اإللغاء الكلي للركن المعنوي في الجريمة االقتصادية
 تمهيد وتقويم:

قد يلجأ اؼبشرع  رغةة منو يف اغبفاظ علػى النظػاـ االقتصػادي ومقوماتػو إىل ذبػرمي األفعػاؿ اؼباديػة اػبطػرة, الػيت 
 تشػػكل ضػػرراط جسػػيماط باالقتصػػاد جملػػرد وقوعهػػا, دوف نظػػر إىل نيػػة الفاعػػل وتػػوافر القصػػد اعبنػػائي أو انتفائػػو لديػػو,

وقػػػد اختلػػػ  موقػػػ  التشػػػريعات اعبنائيػػػة االقتصػػػادية يف إضػػػفار  وىػػو مػػػا اصػػػطلح علػػػى تسػػػميتو بػػػاعبرائم اؼباديػػػة,
 الصفة اؼبادية على اعبرائم االقتصادية2 

(,   مطلــب أولبيػػاف مظػػاىر اإلقػػرار التشػػريعي والقضػػائي ؽبػػ ا الصػػن  مػػن اعبػػرائم )وتوضػػيح ذلػػك يتطلػػا 
 (2مطلب ثانبياف أسس قياـ اعبرمية اؼبادية االقتصادية )

                                                           

 0332ذات اؼبرجع, ص6  ينظر6 1
     03.2, ص6 .054/ 9/ 09, جلسة .054, أكتوبر 0, ع03, س امكمة العليا ينظر6 ؾبلة 2
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 تقرير المو ولية عن الجريمة المادية االقتصادية: المطلب األول
 تمهيد وتقويم:

(,   فــرع أوللجرميػػة اؼباديػػة االقتصػػادية )سػػوؼ نتطػػرؽ يف ىػػ ا اؼبطلػػا لتوضػػيح مظػػاىر اإلقػػرار التشػػريعي ل
 (2)فرع ثاننةني موق  القضار إزار تقرير اؼبسؤولية اعبنائية عن ى ه اعبرائم 

 الفرع األول / م اهر اإلقرار التشريعي  للجريمة المادية االقتصادية.
ا مػن الفقػو للقػوؿ إزار صمت اؼبشرع عن تطلا الركن اؼبعنوي يف العديد من اعبػرائم االقتصػادية ذىػا جانػ

بأف اعبرائم االقتصادية تعد أىم مصدر للمسػؤولية اؼباديػة, ويعللػوف ذلػك بػأف اعبػرائم االقتصػادية ال تتعػارض مػع 
, يلجػػأ اؼبشػػرع تػػو ال ؾبػػاؿ فيهػػا للةحػػث عػػن اػبطػػأاألخػػ ؽ فهػػي جػػرائم مصػػطنعة, وبالتػػاا فهػػي جػػرائم ماديػػة حب

يػػاط مػػن اغبمايػػة لألنظمػػة اؼبختلفػػة يف اجملػػاالت السياسػػية واالقتصػػادية للػػنص عليهػػا عنػػدما يريػػد أف يضػػمن قػػدراط كاف
 1واإلدارية وغريىا من اجملاالت اليت تدخل ضمن إاار سياسة الدولة2

ودبػػا أف اعبػػرائم اؼبصػػطنعة ال تتعػػارض مػػع األخػػ ؽ االجتماعيػػة, وهػػدؼ غبمايػػة مصػػلحة معينػػة قػػدر اؼبشػػرع 
أمهية أو ضرورة ضبايتها, ف ف الةحث عن اػبطأ كأساس للمسارلة عنها ال جدو  منو بػل إنػو يتعػارض مػع الغايػة 

 من إقرارىا2 

 

 ة علػى عػدـ  العقػاب علػى اعبػرائم إال إذا كانػت وعلى الرغم من أف جل التشريعات اعبنائية قد نصت صػرا
عمديػػػػة, إال أنػػػػو يف ؾبػػػػاؿ اعبػػػػرائم االقتصػػػػادية لػػػػو خ أف اؼبشػػػػرع يلتػػػػـز أ يانػػػػاط الصػػػػمت خبصػػػػوص تطلػػػػا الػػػػركن 
اؼبعنػػوي, مقتصػػراط علػػى ذكػػر الػػركن اؼبػػادي فقػػط, وىػػو مػػا يػػرجح الصػػفة اؼباديػػة لػػةعمل اعبػػرائم خاصػػة مػػع وجػػود 

 تنص على قياـ بعمل اعبرائم جملرد ربق  الركن اؼبادي للجرمية2النصوص القانونية, اليت 

                                                           

, بريوت, اؼبدخل لدراسة جرائم األعماؿ اؼبالية والتجارية, اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع ينظر6 ظبري عاليو, 1
 452 – 44, ص6 4..9)د2ط(, 
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وعلػى الػرغم مػن أف القػوانني الفرنسػية و تتضػمن صػرا ة عػدـ تطلػا الػركن اؼبعنػوي  ففي فرنوـا
يف جػػرائم اؼبخالفػػات االقتصػػادية, إال أف االذبػػاه السػػائد يعتػػرب أغلػػا اؼبخالفػػات جػػرائم ماديػػة تقػػـو دوف تطلػػا 

   1ركن معنوي ؽبا2

( منو علػى نفػي أف تكػوف النيػة أو القصػد اعبنػائي ركنػاط يف 0ينص يف اؼبادة ) فنجد قانون الجمارك الفرنوي
منػػػع القاضػػػي مػػػن أي حبػػػث  منػػػو يف فقرهػػػا الثانيػػػة صػػػرا ة علػػػى (025كمػػػا نصػػػت اؼبػػػادة ) أيػػػة جرميػػػة صبركيػػػة ,

 2.خبصوص قصد اعباين دوف تفرقة يف ذلك بني اعبنح واؼبخالفات
رت بعػػمل التشػػريعات األخػػ  باؼبسػػؤولية اؼباديػػة كأسػػاس لتوقيػػع اعبػػزار علػػى اائفػػة اعبػػرائم ال ئحيػػة كمػػا قصػػ  

 والتشريعية اؼبعاقا عليها بالغرامات واليت ي تا عليها استهجاف اجتماعي2     

 يػػث اىػػتم واضػػعوه خبلػػ  فئػػة مػػن اعبػػرائم غػػري  )األمريكــي( نمــوذج قــانون العقوبــات"وقػػد تةلػػور ذلػػك يف "
عبزائيػػػة الػػػيت ال تفػػػرض عليهػػػا عقوبػػػات سػػػو  الغرامػػػة واؼبصػػػادرة, وبالتػػػاا ال تعػػػرؼ عقوبػػػات مقيػػػدة أو سػػػالةة ا

( مػن النمػوذج اؼبػ كور والػيت تعتػرب بػأف 1( إىل الػػمادة )9على ذلك يف اؼبواد مػن اؼبػادة ) وقد جار النص للحرية2
الػػيت تفػػرض عليهػػا عقوبػػات الغرامػػة أو اؼبصػػػادرة أو جػػرائم اؼبسػػؤولية اؼبطلقػػة تنحصػػر فقػػط باؼبخالفػػات الةسػػيطة 

العقوبػػػات اؼبدنيػػػة األخػػػر  دوف العقوبػػػات اعبزائيػػػة, كمػػػا أنػػػو ال بػػػوز فيهػػػا  رمػػػاف اؼبػػػداف مػػػن اغبقػػػوؽ اؼبدنيػػػة أو 
 3السياسية2

كمػا 4( مػن قػانوف اعبمػارؾ0792باعبرائم اؼبادية االقتصادية دبوجا نػص اؼبػادة ) وقد أخؤ القانون اللبناني
 ...9/ 09/ 01( بتػػاريخ ...9/ 7720افػػ ض قػػانوف اعبمػػارؾ اللةنػػاين الصػػادر باؼبرسػػـو االاػػ اكي رقػػم)

  5.قياـ الركن اؼبعنوي من األفعاؿ اؼبادية
علػى إقصػار الػركن اؼبعنػوي عػن صبلػة مػن اعبػرائم منهػا اعبػرائم اعبمركيػة دبوجػا  أيضاً نـص المشـرع التونوـي

مـــا ال يوـــو  "  -ربػػػت عنػػػواف  -الديوانػػػة,  يػػػث منػػػع بشػػػكل صػػػريح القضػػػاة ( مػػػن ؾبلػػػة 970نػػػص اؼبػػػادة )
" مػػن النظػػر للةواعػػث الشخصػػية الكامنػػة ورار ارتكػػاب اعبرميػػة وأف يتجػػو فقػػط اىل الػػركن اؼبػػادي للحكــام توخيــه

                                                           

 90.2ذات اؼبرجع, ص6 ينظر6 1
 772, ص6 مرجع ساب اح, ينظر6 غساف رب 2
 9.92, ص6 0544, اف اض اػبطأ كأساس للمسؤولية اعبنائية, دار النهضة العربية, القاىرة, )د2ط(, عةد العظيم مرسي وزير ينظر6 3
علي ؿبمد جعفر, اؼبةادئ األساسية يف قانوف العقوبات االقتصادي وضباية اؼبستهلك, ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية  ينظر6 4

 702, ص56..9(, 0, )طوالنشر والتوزيع, بريوتللدراسات 
 وما بعدىا2 921, ص6 مرجع ساب غساف رباح, ينظر6  5
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 ائيػػػػةنوكػػػػ لك اعبػػػػرائم اعب 1للجرميػػػػة, وبالتػػػػاا فػػػػ ف اؼبخالفػػػػات واعبػػػػنح اعبمركيػػػػة تعتػػػػرب جػػػػرائم ماديػػػػة2
منهػػػا  ...9( لسػػػنة 49دبقتضػػػى القػػػانوف رقػػػم ) ائيػػػة الصػػػادرةنص عليهػػػا دبجلػػػة اغبقػػػوؽ واإلجػػػرارات اعباؼبنصػػػو 

( , ك لك جرميػة افتعػاؿ وضػعيات قانونيػة غػري 45جرمية عدـ القياـ بدفع الضرائا يف اوجاؿ امددة ؽبا اؼبادة )
السػػوؽ اؼباليػػة خاصػػة اؼبتعلقػػة باؼبخالفػػات ( , وجػػرائم 0.0ة اؼبػػادة )ي قيقيػػة بقصػػد االنتفػػاع باالمتيػػازات الضػػرية

   055722( لسنة 003اؼبنصوص عليها بالقانوف رقم )

 الفرع الثاني / التوسع القضائي في نطاق الجريمة المادية االقتصادية. 
ترتا على صمت اؼبشرع عن تطلا القصد اعبنائي يف العديد من اعبرائم االقتصادية أف القضار قد أقر يف 

 أ كامو بأف سور النية ليس ركناط من أركاف اعبرمية االقتصادية2العديد من 

ىػػي أوؿ  -والػػيت يرجػػع إليهػػا تػػاريخ  هػػور اعبرميػػة اؼباديػػة كفكػػرة قضػػائية  - فنجــد محكمــة الــنقي الفرنوــية
مػػن أعتػػػرب أف اعبػػرائم االقتصػػػادية تعتػػرب جػػػرائم تنظيميػػػة ال  اجػػة للقضػػػار أف يثةػػت تػػػوافر ركنهػػا اؼبعنػػػوي,  يػػػث 

أن هنــاك جــرائم تشــبه بالمخالفــات وال تحتــاج إلــى ضــرورة تــوفر "  0477يف قرارىػػا الصػػادر سػػنة   ربتاعتػػ
 3"2الركن المعنوي فيها وتومى بالجرائم المادية

 يػػػث اعتػػػربت اعبػػػرائم الصػػػرفية جػػػرائم  0572 -.0 -04كمػػػا أقػػػرت بػػػ لك يف قرارىػػػا الصػػػادر بتػػػاريخ  
نائي, من خ ؿ رفمل امكمة دفع اؼبػتهم بنفػي قصػده يف ارتكػاب مادية تقـو بغمل النظر عن تطلا القصد اعب

جرمية عدـ التصريح باؼبنحػة السػيا ية ااؼبػا أنػو قػد تةػني ؽبػا أف اؼبػتهم قػد عػرب اغبػدود الفرنسػية الةلجيكيػة  ػام ط 
جرميػة  علػى اعتةػار القضاء الفرنوـي وقد سار 4ؼبةلغ من األوراؽ اؼبالية دوف التصريح ب لك للجهات اؼبختصة2

كمػػا اعتػػرب جرميػػة اإلعػػ ف اػبػػادع اؼبنصػػوص عليهػػا دبوجػػا اؼبػػادة 5الةيػػع بػػأكثر مػػن السػػعر اؼبقػػرر جرميػػة ماديػػة,2
( جرمية مادية ال يلـز لقيامهػا ركنػاط معنويػاط, وتقػـو مسػؤولية اؼبعلػن يف كػل  الػة يثةػت فيهػا أف اإلعػ ف 090-0)

                                                           

 402ينظر6 بثينة إظباعيل, مرجع ساب , ص6  1
 402ينظر6 ذات اؼبرجع, ص6  2
 2  034مهدي, مرجع ساب ,  ص6 ينظر6 عةد الرروؼ  3
 422ينظر6 بثينة إظباعيل, مرجع ساب , ص6 4

5 Cass. Crim . 26 /1/1944, Gaz. Pal, Paris, 1944, p: 172. 
     994أاار إليو6 جرجيس يوس  اعمة, مرجع ساب , ص6 
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ذلػػك يف قضػػية  حكمــة الــنقي الفرنوــيةم يػػث اةقػػت  1خػػادع أو ميكػػن أف يػػؤدي إىل التضػػليل2
إدانػػة وكيػػل عقػػاري, كػػاف قػػد أعلػػن إع نػػاط مغلواػػاط بالنسػػةة ؼبسػػا ة العقػػار اؼبعلػػن عنػػو, معتمػػداط علػػى الثقػػة الػػيت 
أكػػدىا اؼبالػػك للمعلػػن,  يػػث تةػػني اذباىهػػا بعػػدـ اعتةػػار سػػور النيػػة اػػرااط لقيػػاـ اؼبسػػؤولية عػػن اإلعػػ ف اػبػػادع, 

", وبالتػاا قضػي بػأف اإلعػ ف التجػاري اؼبضػلل, يقػـو بصػرؼ النظػر كون بالضرورة إراديـةإن الكؤبة تبقوؽبا6 "
   2عن سور نية اؼبعلن2

   

وقـــد اتوـــعت هـــؤذ األحكـــام لتشـــم  الجـــرائم الجمركيـــة والضـــريبية , وجـــرائم حمايـــة الثـــروات الطبيعـــة 
كػػػاف قػػػد قضػػػى بػػػربارة Pau))  حيـــث نقضـــت محكمـــة الـــنقي الفرنوـــية قـــراراً لمحكمـــة اســـت ناف للـــب د

اخص اهم باعتةاره صا ا مصلحة يف استرياد سلع ؾبرمة عن اري  هريةهػا بسػيارة , اسػتناداط إىل أنػو و يثةػت 
قطعاط أنو كاف يعلم بالدخوؿ غري اؼبشروع للكحوؿ يف الػة د وأنػو البػد أف يسػتفيد مػن  الػة الشػك الػ ي يفسػر 

 32لصاحل اؼبتهم

                                                           

1 Rouen, 20 /5/1975, Dalloz. 1976, Comm. 52.     
T. Corr. Amiens, 30/11/1976, J.C.P, 1978, II, 18887   

Paris, 11 /2/1983, Dalloz. 1983. 1 504.   
 Cass. Crim. 3 /1/1984, J.C.P, 1984. 6 77. 

(, القاىرة6 دار النهضة 0أاار إليها6 خالد موسى توين, اغبماية اعبنائية للمستهلك من اإلع نات اػبادعة, دراسة مقارنة, )ط
 05.2, ص6 3..9, العربية

2 Cass. Crim. 5 /5/1977. Dalloz . 1977.p: 502.  
 -52( من قانوف العقوبات بالقانوف رقم )0-090فرنسي اعبديد مت تعديل اؼبادة )ونشري إىل أنو بصدور قانوف العقوبات ال

( 0 -090)لتشريع الفرنسي, وتستكمل اؼبادة وال ي دبقتضاه ألغيت اعبرائم اؼبادية من ا 0552( الصادر سنة 050
غري عمدية  يكفي اليت دبوجةها أصةحت جرمية اإلع ف اػبادع جرمية  0559 -09 -02( من قانوف 005باؼبادة )

 لقيامها توافر اإلمهاؿ أو عدـ اال تياط لد  اؼبعلن, وتقـو من باب أوىل إذا وقعت عمداط2 
 اغبماية اعبنائية للمستهلك من اإلع نات اؼبضللة ,ؾبلة اغبقوؽ, تصدر عن ؾبلس النشر العلمي, ينظر6 فتيحة ؿبمد قوراري, 

 2   951, ص56..9 ,00, س 0جامعة الكويت,ع
 712ينظر6 غساف رباح, مرجع ساب , ص6 3
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اعنػػاط جػػار فيػػو, أف مػػا ثةػػت يف األوراؽ ال يػػؤدي إىل  فرنوــيةكــؤلل رفضــت محكمــة الــنقي ال
( مػػػن 055قيػػػاـ القصػػػد اعبنػػػائي, وىػػػو ركػػػن أسػػػاس يف جرميػػػة االاػػػ اؾ يف التهريػػػا اؼبنصػػػوص عليهػػػا يف اؼبػػػادة )

 1قانوف اعبمارؾ2

أف أيػػدت  كمػػاط صػػادراط عػػن ؿبكمػػة الدرجػػة األوىل مقػػرراط أف جػػرائم كمــا ســبح لمحكمــة اســت ناف بــاري  
انوف التسعرية زبضع للقواعد العامة اليت تتطلا القصد اعبنػائي مػا و يػنص علػى خػ ؼ ذلػك , إال أف ؿبكمػة ق

   2النقمل الفرنسية و تؤيد ى ا اغبكم وقررت أف القصد اعبنائي مف ض يف جرائم زيادة األسعار2

ــاويف  اعبػػرائم االقتصػػادية باعتةارىػػا مػػن  ازبػػ  القضػػار الربيطػػاين مػػن اؼبخػػاار االقتصػػادية تربيػػراط لتفسػػري بريطاني
وىي اركة سبويل اهمػت بالتعامػل يف سانت مارجريت ترست المحدودة" جرائم اؼبسؤولية اؼبطلقة2 ففي قضية "

(  سػةما كانػت تتطلػا الئحػة الةيػع % .1سيارة بعقد بيع إباري دوف اغبصوؿ على مقدـ للػثمن يف  ػدود )
" علػػى تقػػدمي Fraudulentlyميػػل لػػو قػػد ضبػػ  الشػػركة بنيػػة الغػػد " اإلبػػا   ينئػػ , وكػػاف بػػائع سػػيارات وع

2 وكػاف مػن اؼبسػلم "Inflation( بأف قررا ك باط أف سعر السػيارات قػد هلػو التضػخم "% .1عن )قرض يزيد 
(  قػد سػدد, وبػالرغم مػن  % .1بو أف الشػركة قػد تصػرفت بأمانػة واف ضػت أف مقػدماط للػثمن يةلػغ علػى األقػل )

 3أُدينت الشركة اؼب كورة2 كل ذلك فقد

أديػن تػػاجر طبػور غبيازتػو ؼبػػواد ـبمػرة بشػػكل  A.G.V. Lock  Wood 1842أيضػاط يف قضػية 
ب دانػة اؼبػػتهم  Woodrowخيػال  القػانوف, وو يفػده إثةاتػو غبسػن نيتػو واةقػاط لقػوانني الغػد قضػي يف قضػية 

 4األمر نفسو بالنسةة لةيع األاعمة اؼبغشواة2غبيازتو دخاناط مغشوااط, بالرغم من جهلو بواقعة الغد, ويطة  

 كمػػاط قضػػت فيػػو بػػأف الشػػركة الػػيت هػػتم  , 1995كمــا أصــدرت المحكمــة الفدراليــة فــي كاليفورنيــا ســنة   
بعمليػػات تػػرويج اإلنتػػاج عػػرب اإلع نػػات علػػى اػػةكة اإلن نػػت, تعػػد ىػػي اؼبسػػؤولة عػػن سػػرقة ىػػ ه اإلع نػػات أو 

                                                           

 ذات اؼبرجع والصفحة2  6ينظر 1
 ينظر6 ذات اؼبرجع والصفحة2 2
 742ينظر6 ذات اؼبرجع, ص6  3
 2  021, ص6 مرجع ساب عةد العظيم مرسي وزير,  ينظر6 4
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عليهػا2 وال   Copy RIGHTأاكاؽبا, يف  اؿ و تقم بوضع ع مة اغبقػوؽ ال ىنيػة امفو ػة
 1تعترب النية عنصراط جرمياط لقياـ اعبرمية2

أدانػػت اخصػػاط صػػا ا اػػركة تعمػػل يف الةػػث ي حكــم رخــر أصــدرته المحكمــة الج ئيــة فــي فلوريــدا, وفــ
( اؼبشػػهورة, وعلػػى بيػػع ىػػ ه Play boyعلػػى اإلن نػػت إلقدامػػو علػػى نشػػر العديػػد مػػن الصػػور اػباصػػة دبجلػػة )

اػخاص الػػ ي الصػور بسػعر أقػػل مػن سػعر اجمللػػة, فبػا اػػكل منافسػة غػري مشػػروعة, وأد  إىل قيػاـ العديػد مػػن األ
 2يدخلوف على اةكة اإلن نت, بسحا الصور واالستعاضة عن ارار اجمللة اؼب كورة, فبا أغب  ضرراط هبا2

ولقد اعتربت ى ه امكمة بأنو ال  اجة لتوفر القصد لد  ى ا الشخص لقياـ جرمي اؼبنافسػة غػري اؼبشػروعة 
 اـ اعبرمية2 كما أنو ال يعتد حبسن النية أو عدـ العلم2والقرصنة اؼبعلوماتية, فالنية أو اؼبعرفة ليست عنصراط  لقي

تؤكػػػػد عػػػػدـ تطلػػػػا الػػػػركن اؼبعنػػػػوي يف بعػػػػمل اعبػػػػرائم  وفــــي مصــــر فــــ ن بعــــي أحكــــام القضــــاء المصــــري
منها االمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر اؼبقرر, فهػو معاقػا عليػو يف ذاتػو, سػوار كػاف مقصػود بػو , االقتصادية

مػدد, أـ ال2 وأف االمتنػاع وإف كػاف جزئيػاط, معاقػا عليػو وال ؿبػل للقػوؿ بػأف اؼبػتهم الا سػعر يزيػد عػن السػعر ا
عنػػدما امتنػػع عػػن بيػػع كػػل الكميػػة اؼبطلوبػػة, كػػاف يقصػػد ربقيػػ  اؼبوازنػػة بػػني  اجػػات النػػاس, فمثػػل ىػػ ا االعتةػػار 

 خيتص بو اؼبشرع فقط2

كػػاف سػػػةا عػػدـ اسػػػتريادىا ارتفػػػاع   كمػػا أف عػػػدـ اسػػترياد بضػػػائع  ولػػػت قيمتهػػا للخػػػارج, يعاقػػا عليػػػو ولػػػو
 وإف عػػدـ تقػػدمي اػػهادة اعبمػػرؾ القيميػػة عػػن الةضػػائع اؼبسػػتوردة يف اؼبيعػػاد, يعاقػػا عليػػو, وال يغػػ  عػػن  األسػػعار2

 
وصػػػنع خةػػػز يقػػػل عػػػن الػػػوزف امػػػدد,  ذلػػػك  سػػػن النيػػػة لتػػػأخر اؼبػػػتهم يف تقػػػدميها, مػػػع ثةػػػوت اسػػػتخراجها فعػػػ ط2

 3ووضعها يف اؼبخابز, أو إ رازىا بأية صفة كانت2 يتحق  بصنع أرغفة ناقصة الوزف,

بقيػاـ اؼبسػؤولية اعبنائيػة دبجػرد ارتكػاب الػركن اؼبػادي يف إاػار اعبػرائم االقتصػادية الػيت  وقب  القضاء التونوي
 0501( لسػػنة 0777و يتطلػا فيهػا اؼبشػرع القصػػد اعبنػائي بشػكل صػػريح, وذلػك منػ  صػػدور القػرار  رقػم ) 

اسـاً للتهمـةأل ألن كـ  أن مخالفة موألة مياذ األمـ ك الدوليـة ال يعتبـر فيـه القصـد ركنـاً أس وال ي أعترب فيو "

                                                           

أاارت إليو6 روسم عطية موسى, اغبماية اعبنائية للمستهلك من الغد يف ؾباؿ اؼبعام ت التجارية, دار اؼبطةوعات   1
 9992, ص6 9.07, (0)ط اعبامعية, اإلسكندرية,

 9992أاار إليو6 ذات اؼبرجع, ص6  2
 1.2 -74, ص6 مرجع ساب ينظر6 عةد العظيم مرسي وزير,  3



 روسم عطية موسى                                                   ث مقارن(خصوصية الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية )بح         
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جنحة من هؤا القبي  يعاقب عليها عند توفر االركان المادية التي أوجبها القـانون ولـي  للمـتهم 
 1التمول بحون نيته ...".

ومػػػن ضػػػمن اعبػػػرائم االقتصػػػادية الػػػيت اعتربهػػػا ؿبكمػػػة التعقيػػػا التونسػػػية جػػػرائم ماديػػػة جرميػػػة االسػػػتي ر علػػػى 
 2ر ايك بدوف رصيد2األمواؿ العامة , وجرمية إصدا

إذا كـان العلـم بـاألمر أو سـوء اعتػربت يف قرارىػا , أنػو 6 "أيضاً محكمة االست ناف اللبنانيـة فـي بيـروت , 
النيــة عنصــراً مــن عناصــر الجريمــة الج ائيــة, فــ ن المخالفــة الجمركيــة تتكــون بمجــرد اإلتيــان بوقــائع ماديــة 

 3من قانون الجمارك". 342لمادة عمً  بنص ا دون االلتفات إلى الجه  وحون النية,
 

 
 أساس قيام الجريمة المادية االقتصادية: المطلب الثاني
 تمهيد وتقويم:

بعد عرض اإلقرار التشػريعي والقضػائي للجرميػة اؼباديػة االقتصػادية, كػاف البػد مػن توضػيح اؼبعػايري الػيت تؤسػس 
الػػيت ميكػػن إرجاعهػػا إىل مػػ ىةني , مػػ ىا موضػػوعي األخػػ  بفكػػرة اؼبسػػؤولية اؼباديػػة يف إاػػار اعبػػرائم االقتصػػادية 

 (2   فرع ثان( , وم ىا اخصي )فرع أول)

 

 الفرع األول / األساس الموضوعي.
يػػر  أصػػحاب اؼبػػ ىا اؼبوضػػوعي أف ال اجػػع الكلػػي للخطػػأ  سػػا تعةػػريىم يتجلػػى بوضػػوح علػػى الصػػعيد 

لػو مػن تػوافر اػبطػأ للعقػاب عليهػا وميكػن التشريعي من خ ؿ نص العديد من التشريعات اعبنائيػة علػى جػرائم زب
 إرجاع  ذلك إىل عدة معايري6

                                                           

 432رجع ساب , ص6 ينظر6 بثينة إظباعيل, م 1
 ينظر6 ذات اؼبرجع والصفحة2 2
 7.2غساف رباح, مرجع ساب , ص6  ينظر6 3



 
      2023 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 
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ـــركن المـــادي -0 ـــار طبيعـــة ال أسػػػاس ىػػػ ا اؼبعيػػػار يعتمػػػد علػػػى التمييػػػز بػػػني اعبػػػرائم اإلبابيػػػة : معي
واعبػػػػرائم السػػػػلةية, وبالتػػػػاا فػػػػ ف جػػػػرائم االمتنػػػػاع, وىػػػػي و ػػػػدىا تشػػػػكل جػػػػرائم ماديػػػػة, لكو ػػػػا مػػػػن اةيعػػػػة 

ؼ اعبػػػرائم االبابيػػة الػػيت ؽبػػػا اةيعػػة اعبػػنح أو اعبنايػػػات2 وقػػد  ػػدد أنصػػػاره عناصػػر السػػػلوؾ اؼبخالفػػات, خبػػ 
 السليب يف االمتناع عن فعل إبا , ووجود نص قانوين ددد السلوؾ , والصفة اإلرادية ل متناع2 

فػل بػالكثري مػن وقد تعرض ى ا اؼبعيار لةعمل االنتقادات2 فمن نا ية إذا كاف قانوف العقوبات االقتصادي د
اؼبخالفات االقتصادية اليت تشكل  سا ىػ ا الػرأي جػرائم ماديػة, وىػي ـبالفػات سػلةية, إال أف ذلػك ال يسػوغ 

 1إنكار أف ىناؾ العديد من اعبرائم اإلبابية قد وردت يف ى ا القانوف, وىي تشكل جرائم مادية أيضاط2

أنػو كلمػا كانػت العقوبػة بسػيطة, كانػت اعبرميػة ماديػة, مضػموف ىػ ا اؼبعيػار : معيار طبيعة العقوبة ومقدارها -2
 وكلما كانت كةرية وعلى قدر من اعبسامة, ف ف ذلك يع  بأف اعبرمية تتطلا القصد كركن معنوي لقيامها2

علػػى ىػػ ا اؼبعيػػار أف ىنػػاؾ العديػػد مػػن األ كػػاـ القضػػائية, اعتػػربت  العديػػد مػػن اعبػػرائم  2ويعيــب  الــبعي
ت اػػػػديدة , جػػػػرائم ماديػػػػة ومػػػػن األمثلػػػػة علػػػػى ذلػػػػك جػػػػرائم األسػػػػعار, واعبػػػػرائم اؼبتعلقػػػػة اؼبعاقػػػػا عليهػػػػا بعقوبػػػػا

بالشركات2 ف ذا كانػت العقوبػة بسػيطة يف األصػل, فمػاذا يقػاؿ يف  الػة التكػرار أو اعتيػاد اإلجػراـ,  يػث تشػدد 
 ثانية على خ ؼ ذلك؟ العقوبة بشكل كةري, ىل ميكن القوؿ بأف اعبرمية يف اغبالة األوىل مادية, ويف اغبالة ال

أيضػػاط ال ميكػػن قةػػوؿ ىػػ ا األمػػر لكػػوف اةيعػػة اعبرميػػة ال تتغػػري وال ميكػػن تغيػػري صػػفة مػػن صػػفاها اعبوىريػػة وىػػي 
 الصفة اؼبادية اليت ترتةط بطةيعتها ارتةاااط وثيقاط دبجرد تشديد العقوبة اؼبفروضة عليها اليت ال تتصل بطةيعتها 2

السػػتثنارات الكثػػرية الػػيت تع ضػػو اعتػػرب ىػػ ا اؼبعيػػار غػػري  اسػػم, وال ميكػػن الركػػوف نظػػراط ل نتقػػادات السػػابقة وا
 إليو2

 
 هػر ىػ ا اؼبعيػار كمعػان ل نتقػادات الػيت وجهػت إىل اؼبعيػارين السػابقني, وىػو  معيار المصلحة المحميـة: -3

ذبرميػػو بعػػمل األفعػػاؿ, وإىل  يرتكػػز علػػى ضػػرورة معرفػػة اؼبصػػلحة القانونيػػة الػػيت أراد اؼبشػػرع ضبايتهػػا, مػػن خػػ ؿ 
كػػػػوف ىػػػػ ه اؼبصػػػػلحة ىػػػػي مصػػػػلحة عامػػػػة, تفضػػػػل علػػػػى اؼبصػػػػلحة الفرديػػػػة اػباصػػػػة, وال سػػػػيما أف العقوبػػػػات 
اؼبفروضة ىي عقوبات بسيطة2 فاؼبشرع يف اعبرائم اؼبادية, ال يعاقػا الفاعػل علػى ذنػا اق فػو أو خطػأ ارتكةػو 

هػػدد بػػو فعلػػو السياسػػة االقتصػػادية للدولػػة ومقوماهػػا2 خبػػ ؼ اعبػػرائم العاديػػة, بػػل علػػى أسػػاس اػبطػػر الػػ ي ي
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يسػػػػػتةعد التجػػػػػاوزات الػػػػػيت تقػػػػػع ضػػػػػد  - سػػػػػا ىػػػػػ ا اؼبعيػػػػػار  –وبالتػػػػػاا فػػػػػ ف نطػػػػػاؽ اعبرميػػػػػة اؼباديػػػػػة 
 األاخاص ليشمل اعبرائم اؼبتعلقة بالقانوف االقتصادي بشكل عاـ2

لمـا كانـت العقوبـة يف بعمل قراراهػا هبػ ا اؼبعيػار  يػث قضػت بأنػو6 " وقد أخؤت محكمة النقي الفرنوية
قد تقـررت لضـمان احتـرام القـانون فـ ن البحـث فـي القصـد الجنـائي للمـتهم يكـون ممتنعـاً لطبيعـة الجريمـة 

  1"2ذاتها
ذبرميهػا ضبايػة  إال أف ى ا اؼبعيار و يسػلم مػن االنتقػادات, منهػا أف عػدداط كةػرياط مػن اعبػرائم اؼبشػ كة الغايػة مػن

مصاحل مش كة أو عامة, كجرمية اإلضرار بػاألمواؿ العامػة, ىػ ه اعبرميػة تتطلػا قصػداط لقيامهػا, فهػل بػوز التػ رع 
 باؼبصلحة العامة للتجرمي دوف تطلا القصد؟

 معيار صمت المشرع بخصول الركن المعنوي: -4
طلا القصػد اعبنػائي لقيػاـ اعبرميػة سػوار كػاف ي ىا أنصار ى ا اؼبعيار للقوؿ بأنو عندما ينص القانوف على ت

قصد عاـ أـ خاص, ف نو ال ؾباؿ للتشكيك بأف اعبرمية من اعبرائم العمدية, وعلى العكس من ذلػك ف نػو إذا مػا 
" فػ ف العقػاب يكػوف متوقفػاط علػى ضػرورة إهمـالأو " "عـدم احتيـام" أو "بـدون قصـدنص القػانوف علػى عةػارة "
 إثةات اػبطأ غري العمدي2

ويف  الة سكوت اؼبشرع عن تطلا الركن اؼبعنػوي سػوار يف صػورة عمػد أـ خطػأ ف نػو بػا علػى القاضػي أف 
يتصػػد  ؽبػػػ ا الصػػمت, وقػػػد اتضػػح مػػػن خػػ ؿ القػػػرارات القضػػائية السػػػاب  اإلاػػارة إليهػػػا أنفػػاط أف القضػػػار اعتػػػرب 

 االقتصادية2سكوت اؼبشرع عن تطلا الركن اؼبعنوي يعد تكريساط للصةغة اؼبادية للجرمية 

وىػػ ا اؼبعيػػار رغػػم اعتمػػاده مػػن قةػػل جانػػا مػػن القضػػار خاصػػة القضػػار الفرنسػػي, إال أنػػو تعػػرض للعديػػد مػػن 
 2االنتقادات أمهها تعارضو مع مةدأ ارعية اعبرائم والعقوبات ومةدأ التأويل الضي  للنص اعبنائي2

   
يقتضـي تفوـير ذلـل الصـمت ونحن نرى أن الفهم الوليم لصمت المشرع عن تطلب الـركن المعنـوي 

لمصــلحة المــتهم, تمشــياً مــع مــا أكدتــه المــ تمرات الدوليــة المتعلقــة بالقــانون الجنــائي بخصــول الجــرائم 
مــن  1994االقتصــادية, ومنهــا  المــ تمر الــدولي الثالــث عشــر للقــانون الجنــائي المنعقــد فــي القــاهرة ســنة 
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وجرائم األعمال بضـرورة اعتمـاد مبـدأ خ ل أعمال القوم الثاني الخال بالجرائم االقتصادية 
 1الخطأ الجنائي في الجرائم االقتصادية واستبعاد فكرة الجريمة المادية.

 الفرع الثاني / األساس الشخصي.
ير  أنصار ى ا اؼب ىا أف اػبطأ يةقػى أسػاس اؼبسػؤولية اعبنائيػة  ػ  يف إاػار اعبرميػة اؼباديػة ذلػك أف اعبرميػة  

لصػػاط, وأف اعبػػرائم االقتصػػادية وإف كانػػت تعػػد أىػػم مصػػدر للمسػػؤولية اؼباديػػة, باعتةػػار أف ليسػػت كيانػػاط ماديػػاط خا
الةحػػث فيهػػا عػػن اػبطػػأ لتوقيػػع العقػػاب يشػػكل عائقػػاط مينػػع ربقيػػ  اؽبػػدؼ مػػن التجػػرمي غبمايػػة اؼبصػػاحل, الػػيت رأ  

قتصادية على الػركن اؼبػادي بشػكل اؼبشرع ضرورة ضبايتها, إال أنو ال ميكن تأسيس اؼبسؤولية اعبنائية يف اعبرائم اال
مطلػػ , وبالتػػاا فػػ  م يقػػروف باػبطػػأ يف اعبرميػػة اؼباديػػة إال أنػػو يتمتػػع خبصوصػػية سبيػػزه عػػن بقيػػة اعبػػرائم كمػػا يقػػروف 

      2بأف اػبطأ غري موجود فعلياط بل إنو مف ض2

 اإلقرار بوجود الخطأ:  -1
يقػػػر أصػػػحاب ىػػػ ا االذبػػػاه بضػػػرورة وجػػػود اػبطػػػأ يف اعبرميػػػة اؼباديػػػة إال أنػػػو خطػػػأ ينػػػدمج يف الػػػركن اؼبػػػادي2 ال 
يسػػتةعد أنصػػار ىػػ ه النظريػػة الػػركن اؼبعنػػوي يف اعبرميػػة اؼباديػػة االقتصػػادية فاػبطػػأ عنصػػر ضػػروري لتقريػػر اؼبسػػؤولية 

ؼبادي, فاؼبشرع بـر السػلوؾ سػوار وقػع بشػكل إبػا  أـ اعبنائية, إال أنو يف ى ا النوع من اعبرائم متصل بالفعل ا
 بشكل سليب ضباية ؼبصلحة معينة, ف ذا خال  الشخص النص التجرميي ربقػ  اػبطػأ اؼبوجػا للمسػارلة اعبنائيػة, 
بغػػمل النظػػر عمػػا إذا كانػػت ـبالفػػة الػػنص عمديػػة أو غػػري عمديػػة وسػػوار كانػػت عػػن  سػػن نيػػة أـ جهػػ ط بػػالنص 

 3رد ارتكاب السلوؾ اؼبخال  للنص التجرميي2فاػبطأ يتحق  دبج

وقػػد تعرضػػت ىػػ ه النظريػػة للنقػػد انط قػػاط مػػن األسػػاس الػػ ي تقػػـو عليػػو, فهنػػاؾ فػػارؽ بػػني القػػوؿ بػػأف اػبػػروج 
عن القانوف ينطوي على خطأ والقوؿ بأف ى ا اػبروج ميثل اػبطأ ذاتو2 ومن   ف ف اػبروج اؼبعاقا عليػو يتطلػا 

                                                           

على ى ه اؼبؤسبرات ينظر6 علي ؿبمد جعفر, اؼبةادئ األساسية يف قانوف العقوبات االقتصادي وضباية  عاالا ؼبزيد من  1
 ومابعدىا2 04اؼبستهلك, ص6

 2..0ينظر6 بثينة إظباعيل, مرجع ساب , ص6  2
قة, لكوف من عناصر تشكل عنصراط يف النشاط اإلجرامي يف جرائم اؼبسؤولية اؼبطل األن مة األنجلو سكوونيةإف اإلرادة يف  3

وهو ما يشك  فرقًا أساسيًا بين  ""mental processى ا النشاط صدوره عن إنساف واع كنتيجة لعملية عقلية 
, كما سة  أف أوضحنا نظراط ألف اإلرادة  يف النظاـ ال تي  تعد إ د  العناصر الن ام ال تيني والن ام األنجلو سكووني

اؼبعنوية يف  ني أ ا تكمن ورار النشاط اؼبادي وربولو إىل نشاط إجرامي يف النظاـ األقبلوسكسوين2 يف  ني أف انتفار 
 انعاط للعقاب أو اؼبسؤولية 2 اإلرادة يف النظاـ األوؿ ال يشكل انتفار للجرمية, بل قد يعد بعمل األ ياف م

 9742ينظر6 روسم عطية موسى, مرجع ساب , ص6 
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عارضػػة علػػى كبػػو معػػني مػػع الػػنص القػػانوين, أمػػا ؾبػػرد ارتكػػاب سػػلوؾ خيػػال  الػػنص تػػوافر إرادة  شبػػة مت
 التجرميي ف  يكفي ب اتو للقوؿ بتوافر اػبطأ اؼبوجا للمسارلة اعبنائية2  

 افتراض الخطأ:  -2
أقر أنصار ى ه النظرية بوجود نوع من اػبطأ يف اعبرائم اؼبادية االقتصادية مؤسػس علػى قرينػة االفػ اض الػ ي 
يسػػػتةعد أف تكػػػوف اإلرادة و ريػػػػة االختيػػػار ؿبػػػػ ط ل فػػػ اض, فالقصػػػد واإلمهػػػػاؿ مفػػػ ض وجودمهػػػػا يف كػػػل جرميػػػػة 
, وبالتاا فػ ف اػبطػأ و ػده باعتةػاره إرادة خاائػة يكػوف ؿبػ ط  وتتحق  مسؤولية اؼبتهم دبجرد ارتكابو للسلوؾ اجملـر

 ل ف اض2

ادة دائماط موجودة لد  الشخص ويتجلى ذلػك بارتكابػو الػركن ويربر أنصار ى ه النظرية ذلك بالقوؿ بأف اإلر 
اؼبادي ال ي ميثل أساس اؼبسؤولية يف اعبرمية اؼبادية أما اذباه اإلرادة يةقى ؿبل اك فهل ىو اذبػاه عمػدي أـ غػري 

 عمدي؟ وىل تطلا اؼبشرع اػبطأ أو أستةعده بشكل صريح أـ ىو خطأ مسكوت عنو وبالتاا مف ض؟ 

ـــه قاعـــدة موضـــوعية أو قاعـــدة قـــد أنقوـــم و  ـــين كون ـــد طبيعـــة افتـــراض الخطـــأ ب ـــرأي بخصـــول تحدي ال
 1إثبات.

 :افتراض الخطأ كقاعدة موضوعية 
 يؤسس االف اض وفقاط ؽب ا الرأي على الصلة النفسية بني الفاعل ونشػااو  يػث إف وقػوع السػلوؾ اجملػـر يػدؿ

 اؼبشرع للعقاب عليو2 بشكل قطعي عن عدـ ا تياط ومن   خطأ ساب  ىو ال ي يهدؼ 
وتربير ى ا االف اض للخطأ يكفل للمشرع ربقي  اؽبدؼ من التجرمي يف توفري اغبماية اؼبنشودة ؼبصػاحل  معينػة 

 قدر أمهية ضبايتها2
كمػػا يػػروف أف تفسػػري الصػػمت التشػػريعي خبصػػوص الػػركن اؼبعنػػوي باف اضػػو أفضػػل مػػن القػػوؿ بانتفائػػو وخباصػػة   

 أف اعتماد قرينة اف اض اػبطأ اعبنائي اائع يف عدد من التشريعات اعبنائية2
يف فػػ ف القضػػػار ىػػػو الػػػ ي توسػػػع  فرنوـــا,باإلضػػافة إىل اعتمػػػاد القضػػػار لقرينػػػة افػػ اض اػبطػػػأ اعبنػػػائي, ففػػػي 

إثةات نيػة الغػد عػن اريػ  اعتنػاؽ القػرائن القضػائية, معتػرباط ذلػك كفا ػاط ضػد  ػاىرة الغػد الػيت تزايػدت بشػكل  
 1كةري يف اجملتمع الفرنسي وخباصة يف اؼبواد الغ ائية2

                                                           

 0.22, مرجع ساب , ص6 ينظر6 بثينة إظباعيل 1
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تؤيػػد األ كػػاـ الصػػادرة مػػن ؿبػػاكم األصػػل علػػى الػػرغم مػػن أ ػػا ال فمحكمــة الــنقي الفرنوــية 
الػػركن اؼبعنػػوي, وذلػػك ربػػت مةػػدأ اقتنػػاع القاضػػي وسػػيادتو يف تقػػدير الوقػػائع2 فلقػػد تشػػري إىل أي صػػورة مػػن صػػور 

اعتربت ؿبكمة النقمل الفرنسية أف مسؤولية رئيس اؼبؤسسة قائمة رغم أنو ازب  كافة اال تيااات ال زمػة للتأكػد 
قضػػارىا بػػأف  مػػن أف اؼبنػػتج ال يضػػر بالصػػحة العامػػة, ورغػػم ذلػػك ثةػػت أنػػو غػػري مطػػاب  للمواصػػفات وقػػد عللػػت

 2"2الضمان المعطى للعموم ال يقوم على أي قدر من اليقين"

با على اغبريف ال ي يقػـو بتصػنيع اؼبنتجػات, أو يقػـو باالذبػار بالسػلع  وفي الواليات المتحدة األمريكية
عمػا يفرضػو  واؼبواد الغ ائية, أف يتةصػر أاػد التةصػر ودتػاط أكثػر اال تيػاط, ويتخػ  الكػايف مػن العنايػة الػيت تزيػد

فقػػانوف العقوبػػات االقتصػػادي وىػػو قػػانوف خػػاص يتطلػػا أ يانػػاط أكثػػر فبػػا يتطلةػػو القػػانوف  القػػانوف اعبنػػائي العػػاـ2
 3العاـ,    إذا ما قصر يف ذلك, بنيت مسؤوليتو على أساس ى ا التقصري2

  ثبات:إافتراض الخطأ كقاعدة 
االقتصػادية قرينػة تنقػل عػار اإلثةػات عػن كاىػل النيابػة ير  أصحاب ى ا الرأي أف اف اض اػبطأ يف اعبػرائم 
إال أف ىػػ ه القرينػػة ليسػػت قطعيػػة وإمنػػا ميكػػن للمػػتهم  العامػػة إىل اؼبػػتهم لصػػعوبة إثةاتػػو يف ىػػ ا الػػنمط مػػن اعبػػرائم,

إثةػات انتفػػار اػبطػػأ يف جانةػػو إذا مػػا سبكػػن مػػن إثةػػات  سػػن نيتػػو, ومػػن   فػػ  م يػػروف أف القةػػوؿ بػػاف اض اػبطػػأ 
 مع إمكانية إثةات العكس أفضل من تقرير مسؤولية بدوف خطأ2  

أنو على الرغم من أمهية نظريػة االفػ اض ف  ػا ال زبلػو مػن صػةغة تعسػفية ؼبػا فيهػا مػن إخػ ؿ  4ويرى البعي
ف مثػل بالقواعد الك سيكية للجرمية, إذ تفػتح بابػاط واسػعاط أمػاـ اسػتنتاج الػركن اؼبعنػوي مػن بقيػة األركػاف, واغبػاؿ أ

ىػػ ا االسػػتنتاج ال يسػػتقيم يف اؼبػػادة اعبنائيػػة  ألنػػو يػػؤدي إىل إعػػداـ ركػػن مػػن أركػػاف اعبرميػػة علػػى  سػػاب األركػػاف 
األخػػػر  اضػػػافة إىل ذلػػػك فػػػ ف تطةيػػػ  القضػػػار لنظريػػػة اػبطػػػأ اعبنػػػائي اؼبفػػػ ض علػػػى أسػػػاس صػػػعوبة إثةػػػات الػػػركن 
                                                                                                                                                                                 

إذا كاف القضار الفرنسي قد أخ  بنظاـ القرائن القضائية يف إثةات الغد إال أف  ؿبكمة النقمل الفرنسية قد وضعت  1
ؼبوضوع التزاماط بتحديد  روؼ واقعة الغد اليت يستمد منها الدليل على  سور الضوابط  ؽب ه القرائن فألقت على قاضي ا

 , حبيث ميكن أف تستنةط منها نية الغد2ف يةني واقعة الغد بياناط كافياط النية وأيضاط يلتـز بأ
(,  0القاىرة, )ط لعربية,علي ضبودة, اغبماية اعبنائية للتصنيع الغ ائي يف ضور التشريعات اؼبطةقة, دار النهضة ا ينظر يف ذلك6 

 302, ص96..9
2Cass. Crim. 6/ 7/ 1960, B. 358. Et  Cass. Crim . 29/10/ 1956,p: 661  

 302أاار إليو6 ؿبمود داوود يعقوب, مرجع ساب , ص6 
 ينظر6 ذات اؼبرجع وذات الصفحة2 3
 702ينظر6 غساف رباح, مرجع ساب , ص6   4



 روسم عطية موسى                                                   ث مقارن(خصوصية الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية )بح         
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اؼب نةني يةقػى تربيػراط قاصػراط عػن اإلقنػاع  اؼبعنوي يف بعمل األ ياف, وما قد يؤدي إليو من عجز عن ردع
بضػػرورة اللجػػور إىل ىػػ ا اغبػػل, ذلػػك أف صػػعوبة إثةػػات الػػركن اؼبعنػػوي قػػد يكػػوف يف بعػػمل األ يػػاف نتيجػػة لقػػدرة 
اعبػػاين علػػػى إخفػػػار نيتػػػو اإلجراميػػػة, ولكنػػػو قػػػد يكػػػوف يف الكثػػري مػػػن األ يػػػاف نتيجػػػة لعػػػدـ وجػػػود خطػػػأ جنػػػائي, 

أ غػػري موجػػود وبالتػػاا الةحػػث عػػن أي اػػخص "يصػػلح" ألف يكػػوف ؾبرمػػاط وربميلػػو فلمػػاذا يقػػع إذف افػػ اض خطػػ
اؼبسػؤولية, فاؼبسػػؤولية اعبنائيػة ال بػػا أف تقػـو علػػى ؾبػػرد افػ اض, فهػػي ليسػت مقػػررة أساسػاط لتعػػويمل الشػػخص 

ألاػػخاص عمػػا غبقػػو مػػن ضػػرر, فيجػػوز االفػػ اض فيهػػا كمػػا ىػػو اغبػػاؿ يف اؼبسػػؤولية اؼبدنيػػة, بػػل ىػػي مقػػررة لػػردع ا
 ال ين يثةت يف  قهم نية إجرامية2

كمػػػػا أف ىػػػػ ا االفػػػػ اض ميكػػػػن أف يػػػػؤثر علػػػػى وجػػػػداف القاضػػػػي عنػػػػد تقػػػػديره لعناصػػػػر اإلثةػػػػات, ودػػػػوؿ دوف   
 اجتهاده يف التثةت من قياـ أركاف اعبرمية2

إىل  0511( لسػنة 199إىل إلغار قرينة العلػم الػيت أضػافها بالقػانوف رقػم ) بالمشرع المصري اوهؤا ما حد
والػػيت تػػنص علػػى أنػػو6  0570( لسػػنة 74( مػػن قػػانوف قمػػع التػػدليس والغػػد رقػػم )9( مػػن اؼبػػادة )0الةنػػد رقػػم )

(2 يفتــرض العلــم بــالغ  أو الفوــاد إذا كــان المخــالم مــن المشــتغلين بالتجــارة أو مــن الباعــة المتجــولين)
 057021لسنة  (74اؼبعدؿ للقانوف رقم ) 0557( لسنة 940واليت ألغاىا بالقانوف رقم )

قػػػػد أكػػػػد علػػػػى ضػػػػرورة إثةػػػػات الػػػػركن اؼبعنػػػػوي لقيػػػػاـ اعبرميػػػػة عمومػػػػاط, ويف اعبػػػػرائم  القضــــاء المصــــري بــــ  إن
ال يكفــي إلدانــة المــتهم فــي جريمــة صــنع وعــرض ميــاذ غازيــة مغشوشــة للبيــع أن االقتصػػادية إذ قضػػى بأنػػو6 "

بــ  البــد أن يثبــت أنــه هــو الــؤي  يثبــت أن الميــاذ قــد صــنعت فــي مصــنع الشــركة التــي يعمــ  فيهــا المــتهم,
"2  ارتكـب فعــ  الغـ  أو أن تكــون الميـاذ الغازيــة صــنعت تحـت إشــرافه ورقابتـه مــع علمـه بغشــها وفوــادها

 2بعدـ دستورية اف اض العلم2المحكمة الدستورية العليا كما قضت 

                                                           

2 ينظر يف تلك التعدي ت بشكل مفصل6 عمرو درويد السيد العر , اغبماية 0557/ 09/ 95, 19 عاعبريدة الرظبية,  1
 2 .7, ص76..9, أارو ة دكتوراه, كلية اغبقوؽ, جامعة عني هس, األغ يةاعبنائية للمستهلك من غد 

2 ينظر يف تفضيل اغبكم 6 مادة دستورية 09( س 00ؽ رقم ) 20559 29 9 كم امكمة الدستورية العليا جبلستها يف  2
 وما بعدىا2  922عمرو درويد, مرجع ساب , ص6 
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[45] 
 

اريػ   ػاوؿ التضػيي  مػن نطػاؽ تطةيػ  ىػ ه القػرائن عػن كما أن اتجاهاً فـي الفقـه اإلنجليـ ي   
 1.توسيع قاعدة إمكانية إثةات عكس ى ا االف اض من قةل اؼبتهم

 
 الخاتمة

" وخلصػنا عبملػة مػن النتػائج خصوصية الركن المعنوي في الجرائم االقتصاديةلقد تطرقنا لةحث موضوع "
 والتوصيات نوردىا فيما يلي6

 النتائج:
العقوبػػات اغبػػديث ال خيضػػع الػػركن اؼبعنػػوي يف  إف قػػانوف العقوبػػات االقتصػػادي, بوصػػفو أ ػػد فػػروع قػػانوف أواًل:

اعبرائم االقتصادية ل ات األ كاـ اؼبقررة يف قانوف العقوبات العاـ2  يث يتميػز قػانوف العقوبػات االقتصػادي 
 بضع  ى ا الركن وضآلتو2

طػأ ركنػاط معنويػاط يف ا تلت اعبرائم غري العمدية مكاناط بارزاط يف قانوف العقوبات االقتصادي ,  يث يعتػرب اػب ثانياً:
العديد من اعبرائم االقتصادية , تزايدت أمهيتػو نتيجػة ازديػاد عػدد ىػ ه اعبػرائم تةعػا للتطػور الصػناعي وانتشػار 
اولػػة وتفػػاقم األخطػػار الناصبػػة ,عنهػػا وأد  ذلػػك إىل اتسػػاع نطػػاؽ األخػػ  بػػو يف تلػػك اعبػػرائم 2وأصػػةح دظػػى 

ديػػد مػػن ىػػ ه اعبػػرائم بػػل أنػػو يكتفػػى بػػو لقيامهػػا يف بعػػمل صػػور بأمهيػػة خاصػػة  يػػث مت تسػػويتو بالعمػػد يف الع
 التجرمي2

ال زبتل  صور اػبطأ غػري العمػدي يف قػانوف العقوبػات االقتصػادي عنهػا يف قػانوف العقوبػات العػاـ, فكمػا  ثالثاً:
القػػوانني  أف اػبطػػأ اعبنػػائي يقػػـو يف قػػانوف العقوبػػات العػػاـ باإلمهػػاؿ أو عػػدـ اغبيطػػة واال ػػ از أو عػػدـ مراعػػاة

واللػوائح واألنظمػػة فػاألمر كػػ لك يف قػػانوف العقوبػات االقتصػػادي2 إال أنػو بػػرزت صػػور خاصػة للخطػػأ تفػػردت 
خطــأ الجهــ  بالقــانون(, )خطــأ اإلهمــال فــي التحقــح هبػا اعبػػرائم االقتصػػادية عػػن اعبػػرائم العاديػػة ذبلػػت يف )

 2 والرقابة(

ترتا على صمت اؼبشرع أ ياناط عن تطلا الركن اؼبعنوي يف اعبرائم االقتصػادية وبػروز فكػرة اعبرميػة اؼباديػة  رابعا:
االقتصادية, وضع عػدة معػايري مػن قةػل الفقػو والقضػار السػتنتاج الصػفة  اؼباديػة عبرميػة اقتصػادية معينػة, سػوار 

اد اؼبشػرع ضبايتهػا مػن التجػرمي, وفقػاط للمعيػار من مضموف النص أو مػن اةيعػة اعبرميػة, أو مػن اؼبصػلحة الػيت أر 
   اؼبوضوعي, أو اإلقرار بوجود اػبطأ واف اضو وفقاط للمعيار الشخصي2

                                                           

 9432ينظر6 جرجس يوس  اعمة, مرجع ساب , ص6 1



 روسم عطية موسى                                                   ث مقارن(خصوصية الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية )بح         
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 التوصيات:
التأكيػد علػػى أمهيػػة الػركن اؼبعنػػوي يف اعبػػرائم االقتصػػادية حبيػث ال يقةػػل قيػػاـ أيػة جرميػػة اقتصػػادية دوف تػػوافر  أواًل:

األخري لقياـ اعبرمية أقلو يف صورة اػبطأ دبفهومة الضػي , مػع إمكانيػة اف اضػو  ركنيها اؼبادي واؼبعنوي2 وتطلا
 يف بعمل األ واؿ بشكل استثنائي قابل إلثةات العكس2

اعتماد التوجو ال ي يعاقػا علػى أغلػا اعبػرائم االقتصػادية, سػوار ارتكةػت قصػداط أو خطػأط, وتعمػيم ذلػك  ثانياً:
صػػػادية حبيػػػث يعاقػػػا عليهػػػا إذا تػػػوافرت إ ػػػد  صػػػور  اػبطػػػأ, ويكػػػوف ليصػػػةح قاعػػػدة عامػػػة يف اعبػػػرائم االقت

 االخت ؼ الو يد بني الصورتني ىو العقاب بأف نقر للجرمية العمدية عقاباط أاد من جرمية اػبطئية2

إف اعتمػػاد االزدواجيػػة يف العقػػاب علػػى اعبػػرائم العمديػػة واعبػػرائم اػبطئيػػة سػػتحوؿ دوف افػػ اض القصػػد أو  6ثالثــاً 
تاجو مػػن اػبطػػأ, بػػل إ ػػا سػػتحوؿ كػػ لك دوف اللجػػور إىل اعبرميػػة اؼباديػػة, وخباصػػة وأف ذبػػرمي اػبطػػأ كػػاؼ اسػػتن

إلعطػػار القػػانوف اعبنػػائي االقتصػػادي النجاعػػة ال زمػػة لػػردع كػػل مػػن خيػػال  أ كامػػو, لكػػن ذلػػك ال مينػػع مػػن 
ىػػ ا االسػػتثنار ال ميكػػن اال تفػاظ بػػةعمل  ػػاالت مػن اؼبسػػؤولية بػػدوف خطػأ, وخباصػػة يف نطػػاؽ اؼبخالفػات, و 

 أف يكوف إال دبوجا نص صريح2 

االبتعػػاد عػػن فكػػرة اعبرميػػة اؼباديػػة يف إاػػار اعبػػرائم االقتصػػادية, ذلػػك أ ػػا تغفػػل دوراط أساسػػياط للػػركن اؼبعنػػوي  رابعــاً 
الػػػ ي يشػػػكل جػػػوىراط يف أيػػػة جرميػػػة, كمػػػا أ ػػػا زبػػػال  سياسػػػة العقػػػاب, واألسػػػس الػػػيت تةػػػ  عليهػػػا مفػػػاىيم 

 ح , أبرزىا اإل ساس بال نا2 اإلص 
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Rawsam  Ateeya  mousa  1 

Abstract 
In this paper, I argue the topic of “The Privacy of the Moral 
Element in Economic Crimes” by drawing on the comparative 
descriptive-analytical method. The methodology used for this 
study was approved by a dual plan, which consists of two 
sections: Firstly, clarifying the status of unintentional error as a 
moral pillar in economic crime. Secondly, to explain the report 
of liability for the material economic crime 
The main purpose of this study is to develop an understanding 
of the privacy of the moral element in economic crime. The 
following conclusions can be drawn from the present study that 
the most economic laws devote distinctive peculiarities of 
economic criminal law due to the result of the privacy of the 
organized economic field, and the moral element of the 
economic crime was among the areas in which the privacy of 
economic criminalization was achieved. 
Keywords: Privacy, Moral Element, Economic Crimes, 
Criminal Liability, Economic Law. 
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