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نطاق المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية
المقدمة
الدوؿ جميعا وبصرؼ النظر عف النظاـ الذي تديف بو ،تولي عناية خاصة بتنظيـ
اقتصاداتيا بجوانبو المختمفة ،مف اجؿ تحقيؽ ما يطمؽ عميو اليوـ باألمف االقتصادي الذي لو
صمة وثيقة بسيادة الدولة وبييبتيا في نظر مواطنييا ،الدولة وىي بصدد تنظيـ اقتصادىا تتخذ
نوعيف مف اإلجراءات ،األوؿ يتمثؿ بوضع قواعد منظمة لمعممية االقتصادية ،واألجراء الثاني
يتمثؿ بوضع قواعد تنص عمى تجريـ االفعاؿ الماسة باالقتصاد ،ويستوي اف تكوف ىذه
النصوص واردة في قانوف العقوبات اـ في القوانيف الخاصة االخرى ،وتسمى ىذه االفعاؿ
بالجرائـ االقتصادية ،وىي باعتبارىا تنظيما قانونيا شأنيا في ذلؾ شأف أي جريمة اخرى تقوـ
عمى تكامؿ ركنييا المادي والمعنوي ،واقتراف حدوثيما وقت ارتكابيا في وقت واحد ،ولكف ليذا
النوع مف الجرائـ في بعض الجوانب خصائص تميزىا عف الجرائـ التقميدية ،ومف ىذه
الخصائص وصؼ أغمبيا بانيا جرائـ قانونية يخمقيا المشرع وحدة ويعاقب عمييا مف اجؿ
حماية االنظمة المختمفة التي تحدثيا الدولة في المجاالت السياسية و االقتصادية و المالية و
االجتماعية ،و بالتالي فيي تختمؼ عف الجرائـ التقميدية القائمة عمى العدواف و انتياؾ القيـ
االخبلقية الثابتة التي يحرص المجتمع عمى صيانتيا ومف امثمتيا القتؿ والسرقة والجرح
والنصب..

()1

ىذا مف جانب ،و مف جانب آخر فانو نظ ار ألىمية الجرائـ االقتصادية في دعـ

السياسة االقتصادية وخطط التنمية في الببلد نجد توسع المشرع في نصوص السموؾ المجرـ،
و خروجو في بعض االحياف مف مجاؿ القواعد العامة المقررة في قانوف العقوبات ،واالحكاـ
التي تخرج عف القواعد العامة تتسـ عادة بطابع الشدة في مجاؿ التجريـ او المسؤولية ،وىذا
ما جوزتو الحمقة العربية االولى لمدفاع االجتماعي في التوصية االولى عندما اجازت النص
في القوانيف الخاصة عمى مبادئ معينة تخالؼ االحكاـ العامة في قانوف العقوبات وعند عدـ
وجود نص مخالؼ يعمؿ باألحكاـ العامة في قانوف العقوبات .

()2
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والذي ييمنا مف موضوع الجرائـ االقتصادية والذي اخترناه محبل لبحثنا نطاؽ المسؤولية
الجزائية عف الجرائـ االقتصادية والتي تقوـ وفقآ لمقواعد العامة عمى القصد و الخطأ ،اذ في
جرائـ القصد تكوف سيطرة الجاني عمى ماديات الجريمة بشكؿ اكبر منو في جرائـ الخطأ ،اذ
يعمـ الجاني عمما محيطا بماديات الجريمة العمدية ويتوقع نتيجتيا ويريدىا بعكس جرائـ الخطأ
حيث تكوف سيطرة الجاني اقؿ عمى ىذه الماديات ،كما انو قد اليكوف عالمآ بعناصر الجريمة
جميعيا او بعضيا وىو اليقبؿ بالنتيجة وال يريدىا  .وبناءا عمى ذلؾ فأننا سوؼ نتناوؿ في
ىذا البحث مدى انطباؽ ىذه القواعد عمى الحريمة االقتصادية متناوليف ذلؾ في مبحثيف
يسبقيما تمييد نتكمـ فيو عف مفيوـ الجريمة االقتصادية ثـ نخصص المبحث األوؿ لنطاؽ
المسؤولية الجزائية عف الجريمة االقتصادية في صورة العمد ،و المبحث الثاني نخصصو لبياف
نطاؽ المسؤولية الجزائية عف الجريمة االقتصادية في صورة الخطأ .
تمهيد
في البداية البد مف التذكير بأف الدوؿ اختمفت في معالجة الجرائـ االقتصادية ،فالبعض منيا
لـ تخصص ليذه الجريمة قانوف مستقؿ وانما وجدت ىذه الجرائـ كنصوص مبعثرة في العديد
مف القوانيف المنظمة لمحياة االقتصادية والعراؽ مف ىذه الدوؿ ،في حيف اتجو القسـ االخر مف
الدوؿ الى سف تشريعات مستقمة لمجرائـ االقتصادية ومف ىذه الدوؿ سوريا

()3

واالردف

(. )4

واذا اردنا اف نحدد مفيوـ الجريمة االقتصادية ،فانو مف الصعوبة وضع مفيوـ محدد لمجريمة
االقتصادية حتى بالنسبة لمدوؿ التي سنت تشريعات مستقمة لمجريمة االقتصادية ػ وذلؾ الف
اىتماـ ىذه التشريعات اليكوف منصبآ عمى وضع تعريؼ لمجريمة االقتصادية بقدر ما يكوف
أىتماميا منصبآ عمى تحديد الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ الجرائـ االقتصادية ػ ػ ويرجع سبب
صعوبة اعطاء تعريؼ محدد لمجريمة االقتصادية الى اف ىذه الجريمة تختمؼ في تعريفيا
ومفيوميا مف دولة الى اخرى استنادآ الى المصمحة التي يرعاىا القانوف ويحرص عمى
حمايتيا ،وىذا بطبيعة الحاؿ يختمؼ استنادآ الى السياسات وااليدلوجيات المتبعة في كؿ نظاـ
فما يعد جريمة في نظاـ اقتصادي معيف قد اليعد جريمة في نظاـ اخر ،وحتى ضمف الدولة
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الواحدة وفي ظؿ النظاـ االقتصادي ذاتو فأف فعآل معينآ قد يكوف جريمة في وقت معيف
ولظروؼ معينة ثـ يصبح مباحآ في وقت آخر ولظروؼ مختمفة ،وليذا يصؼ بعض الفقو
الجريمة االقتصادية بأنيا جريمة متحركة عارضة تقع في زمف محدد وتعاقب بعقوبة محددة
في ضوء الحالة االقتصادية التي تعيشيا الببلد ميما كاف نظاميا  )5(.ونتيجة لذلؾ فقد ظيرت
تعاريؼ عديدة ليذه الجريمة يمكف حصرىا في اتجاىيف ،االوؿ توسع في مفيوـ الجريمة
االقتصادية وعرفيا باالعتماد عمى معيار التفرقة بيف الموضوع المادي لمجريمة والموضوع
القانوني ليا ،فعرفت بانيا كؿ جريمة يكوف موضوع الوقاية القانونية فييا ىو حرص الدولة
عمى تييأة اكبر قدر ممكف مف الرضا الكبر عدد مف الناس .

( )6

وبناءآ عمى ىذا المفيوـ

فأف كؿ عممية استغبلؿ موجية ضد الذمة المالية الحد االفراد ىي بمثابة جريمة اقتصادية،
كالسرقة والنصب ،الف موضوعيا القانوني ذو طبيعة أقتصادية  .اما االتجاة الثاني فقد ضيؽ
مف مفيوـ الجريمة األقتصادية وقصرىا عمى كؿ فعؿ غير مشروع مضر باألقتصاد الوطني
اذا نص عمى تجريمو في قانوف العقوبات او في القوانيف الخاصة بخطط التنمية الصادرة عف
السمطة المختصة .

() 7

وبالتالي فأف الجريمة األقتصادية وفؽ ىذا المفيوـ ىي الجريمة

الموجية ضد ارادة األقتصاد فقط و المتمثمة في القانوف األقتصادي و السياسة األقتصادية او
كمييما معآ ويدخؿ ايضآ ضمف ىذا المفيوـ ما يسمى بفكرة النظاـ األقتصادي العاـ .

()8

واالتجاه االخير اوصت بو الحمقة العربية األولى لمدفاع االجتماعي في التوصية األولى بقوليا
( يعد جريمة اقتصادية كؿ عمؿ او امتناع يقع بالمخالفة لمتشريع االقتصادي اذا نص عمى
تجريمو سواء في قانوف العقوبات او القوانيف الخاصة بخطط التنمية االقتصادية والصادرة عف
السمطة المختصة لمصمحة الشعب وال يجوز اف يكوف محؿ جزاء غير ما نص عمى حظره
والمجازاة عميو ) .

()9

ونحف بدورنا نرى إف المفيوـ األوؿ توسع كثي ار في مفيوـ الجريمة االقتصادية ليشمؿ ببل
مبرر كؿ اعتداء يمس امواؿ االفراد وممتمكاتيـ الشخصية وىي المصمحة التي ييدؼ القانوف
الى حمايتيا في النصوص التي تجرـ األفعاؿ الماسة بيا ،في حيف اف المصمحة في تجريـ
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األفعاؿ الماسة باالقتصاد ىي حماية اقتصاد الدولة وامواؿ الشعب كافة ،والتي تتطمب عناية
ورعاية أكثر مف الحفاظ عمى األمواؿ او الممكية الفردية ،لذلؾ نرى اف المفيوـ الثاني ىو
االصوب عندما قصر مفيوـ الجرائـ االقتصادية عمى األفعاؿ الماسة بالحياة االقتصادية
لمدولة .

المبحث االول
نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية في صورة العمد
سنتناوؿ في ىذا المبحث مسألتيف االولى تحديد مفيوـ القصد الجنائي وفقآ لمقواعد العامة وىذا
سيكوف محور المطمب االوؿ ،والثانية القصد الجنائي في الجرائـ االقتصادية و ىذا موضوع
المطمب الثاني .
المطمب االول
القصد الجنائي وفقآ لمقواعد العامة
القصد الجنائي صورة الركف المعنوي في الجرائـ العمدية ،وىو ظاىرة نفسية تربط بيف ماديات
الجريمة ونفسية الجاني ،النو بدوف ىذه العبلقة الييتـ الشارع بماديات الجريمة ،وىذه
الظاىرة تقوـ عمى عناصر متفؽ عمييا ىي العمـ واالرادة ،اال اف الخبلؼ يثور حوؿ تحديد
اىمية كؿ منيما بالنسبة لبلخر

()11

وىذا ما سوؼ نبينو تباعآ .

اوآل  -:العمم
اف العمـ حالة ذىنية تتمثؿ بالعبلقة بيف امر ما وبيف النشاط الذىني لشخص مف االشخاص
()11

 .واف التقسيـ االساسي الذي يقوـ عميو ىو التمييز بيف العمـ بالواقع والعمـ بالتكييؼ،

ومعيار ىذا التقسيـ ىو كوف موضوع العمـ واقعة او كونو وضعآ او تكييفآ ذات اىمية قانونية
في تكويف الجريمة ،فالعمـ بالوقائع المحقؽ لمقصد الجنائي يتمثؿ بوجوب عمـ الجاني بوجود
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الشيء الذي يقع عميو فعمو وتتحقؽ فيو النتيجة التي يعاقب عمييا القانوف ،واف يعمـ بعناصر
الركف المادي لمجريمة ،فيعمـ الجاني بخطورة فعمو ونوع االثار التي تترتب عميو ويتوقع النتيجة
االجرامية التي يحدثيا الفعؿ ويتوقع العبلقة السببية التي تربط بيف الفعؿ والنتيجة ،واذا توافرت
لمجريمة ظروؼ مشددة تغير مف وصفيا تعيف اف يمتد العمـ الى الوقائع التي تقوـ عمييا ىذه
الظروؼ واذا تطمب بعض ىذه الجرائـ اركانآ اضافية كارتكاب الفعؿ الذي تقوـ بو الجريمة
في مكاف او زماف معيف او توافر صفة خاصة في المجني عميو او الجاني تعيف اف يحيط
عمـ الجاني بيا ايضا .وبالمقابؿ ىناؾ وقائع اليتطمب العمـ بيا ،فالقانوف اليتطمب اف يشمؿ
العمـ بعض الوقائع التي تتصؿ بالركف المادي لمجريمة فعو اليتطمب توقع النتيجة التي تعد
ظرفآ مشددآ لمعقاب كالموت او العاىة المستديمة في جريمة الجرح او الضرب ،كما اليتطمب
اف يحيط عمـ الجاني بالشروط الموضوعية لمعقاب ،واليستمزـ القانوف اف يشمؿ عمـ الجاني
الوقائع التي تتصؿ بالركف المعنوي لمجريمة كبموغ سف االىمية او اكتماؿ القوى العقمية،
واليتطمب القانوف عمـ الجاني بالوقائع التي تقوـ عمييا الظروؼ التي تؤثر في العقاب دوف اف
تغير وصؼ الجريمة فيسأؿ الجاني باعتباره عائدا ويغمظ عميو العقاب ولو ثبت انو لـ يعمـ
بالحكـ الذي سبؽ صدوره ضده او كاف قد نسي وقت أرتكاب الجريمة الثانية ( .)12ولكف عمـ
الجاني يجب اف ال يقتصر عمى الوقائع سالفة الذكر ،وأنما يتعيف اف يمتد الى التكييؼ الذي
تتصؼ بو بعض ىذه الوقائع وتكتسب بة أىميتيا ،والسبب في ذلؾ ىو اف بعض الوقائع التي
تقوـ بيا الجريمة التشكؿ أىمية في نظر القانوف اال أذا أكتسبت وصفا معينا ،فأف تجردت مف
ىذا الوصؼ خرجت مف نطاؽ التجريـ ،فالشي الذي ينصب عميو فعؿ الجاني في جريمة
السرقة يجب اف يكوف ممموكآ لمغير ،وبغير ىذا التكيؼ القانوني اليصمح موضوعآ لمسرقة .
وبناءآ عمى ذلؾ يجب اف يشمؿ عمـ الجاني ايضآ كؿ تكييؼ لو مثؿ ىذه االةمية ،وذلؾ كي
يتوافر العمـ الذي يقوـ بة القصد الجنائي

)13( .
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ثانيآ  -:االرادة
اإلرادة ىي جوىر القصد الجنائي ،وىي نشاط نفسي يؤثر عمى العالـ الخارجي بأعتبارىا
السبب النفسي لمفعؿ الذي يأتيو الجاني لتحقيؽ غرضو .

()14

وبالتالي اف كؿ فعؿ صادر مف

شخص التسيطر عميو إرادتو اليمكف اف يكوف محبل لموـ القانوف ،وىذا ما الخبلؼ فيو ،اال
اف ىناؾ مناقشات فقيية حوؿ مدى انصراؼ االرادة الى الوقائع التي تقوـ عمييا الجريمة

()15

حسميا بدورة المشرع العراقي بنص المادة ( )33مف قانوف العقوبات رقـ  111لسنة 1969
عندما عرؼ القصد الجنائي ( ىو توجيو الفاعؿ ارادتة الى ارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة
ىادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية أخرى ) ،وبالتالي فأف المشرع
العراقي تبنى امتداد االرادة الى كافة عناصر الجريمة ،الف القوؿ بأتجاة اإلرادة الى الفعؿ،
وكونيا سببآ خالقآ لو وقوة مسيطرة عميو اليكفؿ تحديد عناصر القصد الجرمي التحديد
الصحيح ،الف ىذا االتجاه عاـ في كؿ الجرائـ عمدية كانت اـ غير عمدية ،فمف يطمؽ النار
ليصيب حيوانآ او يصيب طائ ار فيقتؿ شخص او يصيبو بجراح اتجيت ارادتو الى اطبلؽ
النار وكاف فعمو اراديآ ،ولكف اذا قمنا بأف االرادة اتجيت الى نتيجة الفعؿ فأف ىذا االتجاه وىذه
السيطرة يوفراف القصد الجنائي ،وتعد االرادة متوافرة لدى مف وجييا الى ارتكاب الفعؿ وىو
يعمـ اف مف نتائج فعمو مخالفة القانوف دوف حاجة إلقامة الدليؿ عمى اتجاه ىذه االرادة ،و
السبب في ذلؾ ىو اف االرادة نشاط نفسي واع وال يوجييا صاحبيا الى واقعة اال اذا عمـ بيا
وتمثؿ في ذىنو مدى سيطرتو عمييا وتوقع العبلقة التي يمكف اف تتوافر بيف فعمو وبينيا واذا
تصورنا واقعة لـ يتوقعيا الجاني ولـ يدر بخمده حدوثيا ،فأف ذلؾ يعني حتما اف ارادتو لـ
تتجو الييا ،وبالتالي فأف العمـ بالواقعة مرحمة تكويف االرادة المتجية الييا.

() 16
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المطمب الثاني
القصد الجنائي في الجرائم االقتصادية
لغرض بحث نطاؽ المسؤولية العمدية في الجرائـ االقتصادية سوؼ نقسـ ىذا المطمب الى
فرعيف االوؿ نخصصو لبياف القصد العاـ في الجرائـ االقتصادية والثاني نتناوؿ فيو القصد
الخاص فييا .
الفرع األول
القصد العام في الجرائم االقتصادية
يقوـ القصد العاـ بعنصريف العمـ واالرادة في الجرائـ العمدية كافة وىذا ىو شأف الكثير مف
نصوص التجريـ االقتصادية التي يشترط فييا ركف العمد بصورة صريحة ،ومف ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ المادة ( )193مف قانوف الكمارؾ رقـ  33لسنة  1984بنصيا ( يشترط في
المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدىا النصوص الجزائية النافذة).....
ىذا مف جية ،ومف جية اخرى انو مف غير المتصور ادانو شخص دوف ثبوت العمـ واالرادة
يقينآ ال شكآ وال افتراضآ الف أي ادانو قائمة عمى افتراض مخالفة لمقواعد العامة لبلثبات ،وىذا
ما يتفؽ عميو الجميع ،ولكف ما مدى انطباؽ ىذه القواعد عمى الجرائـ االقتصادية ،لبلجابة
عمى ذلؾ ينبغي بياف كؿ عنصر مف عناصر القصد الجنائي عمى انفراد .
اوآل  -:العمم
ذكرنا سابقآ اف العمـ المحقؽ لمقصد الجنائي ىو عمـ بالوقائع وعمـ بالتكييؼ القانوني ،وىذا ما
ينبغي توافرة ايضا في الجرائـ االقتصادية ،ولكف ما مدى انطباؽ ىذه القواعد عمى الجرائـ
االقتصادية ،ىذا ما سنوضحو فيما يمي -:
 -1العمم بالوقائع التي تقوم عميها الجريمة االقتصادية  /يرى البعض مف الفقو اف العمـ
بالوقائع في الجرائـ االقتصادية يختمؼ عما ىو عميو في الجرائـ العادية ،فالعمـ في
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الجرائـ االقتصادية مفترض بدوف اف يكمؼ االدعاء العاـ إثباتو ،ولكف لممتيـ اف يثبت
عكس ذلؾ ،والسبب في ذلؾ ىو لخطورة ىذه الجرائـ وما تسببو مف اثار وخيمة عمى
المجتمع ككؿ ،باإلضافة الى صعوبة اثبات العمـ فييا واال ادى الى افبلت العديد مف
مرتكبي الجرائـ االقتصادية مف العقاب و تشجيع غيرىـ عمى ارتكابيا نظرآ لضماف
افبلتيـ مف العقاب (،)17وقد اخذ القضاء المصري بيذا االفتراض بقولو في احدى ق ارراتو (
اف عمـ المتيـ بالغش فيما يصنعو يستفاد بالضرورة مف كونو منتجا لو عمى اعتبار بأف
الصانع يعمـ كنو ما يصنع ونسبة المواد الداخمة في تكوينو وال يقبؿ بجيمو واال ادى
االمر الى تعطيؿ احكاـ القانوف )

()18

ومف التشريعات العراقية التي افترضت العمـ

بصورة صريحة قانوف رسـ الموازيف والمقاييس والمكاييؿ التجارية رقـ  43لسنة 1978
المادة ( )9بنصيا (اذا وجدت اداة وزف او قياس او كيؿ في حوزة شخص يتعاطى التجارة
او في محمو المستعمؿ لمتجارة فيعتبر ذلؾ الشخص حائ از عمى تمؾ االداة الى اف يثبت
العكس ،وقانوف الكمارؾ المادة ( )186الفقرة الثانية ( ...اما البضائع الممنوعة المعينة
والبضائع الممنوعة و الخاضعة لرسوـ باىضو والتي ال يتمكف حائزىا او ناقموىا اثبات
استيرادىا النظامي بمختمؼ وسائؿ االثبات التي تحددىا دائرة الكمارؾ فتعتبر بحكـ
البضائع الداخمة تيريبا مالـ يثبت العكس ) وكذلؾ المادة ( )193مف نفس القانوف (...
يعتبر فاعبل اصميا لمجريمة كؿ مف  -3حائز المادة الميربة  -3صاحب واسطة النقؿ
التي استخدمت في التيريب وسائقيا و معاونة  -4صاحب او مستأجر المحبلت التي
اودعت فييا المادة الميربة او المنتفع فييا  ).وكذلؾ قانوف الغابات رقـ  75لسنة 1955
المادة ( ( )14تقع تبعة اثبات كوف أي منتوج غابة لـ يأخذ بصورة تخالؼ ىذا القانوف
عمى مف وجد النتاج في حيازتو ) كما اف ىناؾ العديد مف النصوص الواردة في
التشريعات االقتصادية العمـ فييا مفترض بمجرد ارتكاب الفعؿ المادي المكوف لمجريمة
ومف ىذه التشريعات تنظيـ التجارة الداخمية و الخارجية رقـ  32لسنة  1972المادة ()12
( يعاقب بالحبس ...مف  -6احتكر او خزف او نقؿ اية سمعة او خدمة مف السمع و
الخدمات المشمولة بيذا القانوف او وجدت في حيازتو مواد مخزنة كؿ ذلؾ خبلفا ألحكاـ
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ىذا القانوف او أي بياف صادر بمقتضاه ) وكذلؾ المواد ( 181ؼ ) 191 ،183 ،3مف
قانوف الكمارؾ والمادة  57مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ 113لسنة  1983والمادة 324
مف قانوف العقوبات .
االاننا وجدنا حكما لمحكمة التمييز العراقية مغاي ار لما تقدـ ،اذ ال يفترض العمـ بؿ البد مف
اثباتو وقد جاء فيو ...( :ولدى النظر الى الفقرة الحكمية المتعمقة بالمتيـ (ف) وجد اف
المذكور لـ يكف حاض ار محؿ الحادث ولـ يشترؾ بأي عمؿ مف اعماؿ الجريمة التي اديف بيا
المتيميف (ح)و(ع) وفؽ قانوف العقاقير الطبية – ولكف اديف بسبب كونو صاحب السيارة التي
استعممت في الجريمة وكوف المتيميف مف مستخدميو االمر الذي يدؿ اف وقوع الحادث جرى
بعممو وموافقتو ،وحيث اف االستدالؿ ليس مف دالئؿ االثبات جزائيا تقرر نقض الفقرة الحكمية
الصادرة بحؽ المتيـ (ف) المبينة في قرار مديرية الكمارؾ والمكوس العامة)...

()19

ونرى انو حسنا فعمت محكمة التمييز ،الف االفتراض يجافي الواقع ويصطدـ بمبدأ قرينة
البراءة المؤسسة عمى الفطر منذ والدة االنساف والممتدة طيمة مراحؿ حياة االنساف ،والتي
تعتبر مف اىـ الضمانات الشخصية المنصوص عمييا في العديد مف الدساتير و المواثيؽ
الدولية ( ،)21والتي يترتب عمييا قاعدة ميمة في التشريع الجنائي ،وىي اف كؿ شؾ في ثبوت
التيمة قبؿ المتيـ يجب اف يفسر لمصمحتو ،ولكف اماـ االعتبارات التي دعت الى افتراض
العمـ في الجريمة االقتصادية ،نرى المجوء الى استخبلص العمـ بدال مف افتراضو ،وذلؾ عف
طريؽ استظياره مف الظروؼ المحيطة بالواقعة ،فاذا ما استخمصت المحكمة العمـ مف وقائع
الدعوى كاف قضائيا سميما واذا دفع المتيـ بانتفائو فعمى المحكمة اف ترد عميو بأسباب
صحيحة ومقبولة مستمدة مف وقائع الدعوى ،وفي ىذه الحالة نستطيع الموازنة بيف الطبيعة
الخاصة بالجرائـ االقتصادية وعدـ افبلت مرتكبييا مف العقاب وبيف الحرص عمى عدـ ادانة
البريء.
 -3العمم بعدم المشروعية في الجرائم االقتصادية  /اذا قمنا اف القصد الجنائي ىو ارادة
االعتداء عمى الحؽ الذي يحميو القانوف ،أي ارادة الثورة ضد احكامو ،فأف ىذا يتطمب
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عمما دقيقا بالقانوف ،ألنو ال تثبت ارادة االعتداء عمى الحؽ اال لمف عمـ بوجوده وبالحماية
التي يقررىا القانوف ( ،)21وتطبيقا لذلؾ فانو ال يتوافر القصد الجنائي لدى مف تيرب مف
الضريبة اال اذا عمـ بأحكاـ القانوف الذي يفرضيا ،وال يتوافر لدى مف صدر او استورد
مواد يحظر القانوف استيرادىا او تصديرىا اال اذا عمـ بيذا الحظر الذي يفرضو القانوف،
ولكف طبقا لمقواعد العامة اف العمـ بالقانوف الجنائي مفترض بقرينة غير قابمة إلثبات
العكس

(،)22

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقوانيف الجزائية االقتصادية اذ ال يوجد نص يميزىا

عف غيرىا اذ يفترض العمـ فييا لدى كؿ شخص خالؼ احكاميا وىذا االفتراض ال يقبؿ
اثبات العكس ،بحيث ال تكمؼ سمطة االدعاء العاـ بأثباتو وال يقبؿ مف المتيـ اف يقيـ
الدليؿ عمى خبلفو  .اال اف جانبا مف الفقو يرى اف االفتراض الذي ال يقبؿ اثبات العكس
في القوانيف الجزائية االقتصادية ال يتماشى مع مقتضيات العدالة ،فإذا كاف تطمب العمـ
بالقوانيف الجزائية ال يثير صعوبة في الحاالت االعـ الف مرتكب الجريمة غالبا ما يعمـ
بتجريـ القانوف الف االحكاـ التي ينص عمييا القانوف تتفؽ وتعاليـ االخبلؽ والتي يشارؾ
الجاني غيره مف ابناء المجتمع في العمـ بيا ،ولكف ىذا القوؿ ال ينطبؽ عمى عدد غير
قميؿ مف الجرائـ االقتصادية ،فكثي ار ما يجرـ القانوف أفعاال ال تتناقض مع تعاليـ االخبلؽ
او قيـ المجتمع وال تنطوي عمى اىدار لمعدالة وانما يستيدؼ النص عمييا مجرد تنظيـ
بعض المصالح تنظيما يستيدؼ سياسة معينة ال تعني قواعد االخبلؽ او مقتضيات
العدالة في شيء ،باإلضافة الى اف ىذه القوانيف قد يعجز المواطف العادي عف فيميا
حتى لو
-3اطمع عمييا لما فييا مف مجاالت فنية تحتاج في كثير مف االحياف الى متخصصيف اولي
خبرة بالمسائؿ االقتصادية و التجارية ،كما اف ىذه القوانيف كثيرة و متنوعة ،سريعة التطور و
التغير مما يتعذر الماـ المخاطبيف بيا وبفحواىا او مما يرد عمييا مف تعديؿ بالحذؼ او
باإلضافة ،وبالتالي فأف افتراض العمـ فييا بقرينة قاطعة ال تقبؿ اثبات العكس امر غير
مقبوؿ ،ولقد دعى المؤتمر الدولي السادس لقانوف العقوبات عمى ذلؾ في التوصية الثالثة
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بقوليا (اف كثرة التعديبلت التي تدخميا الدولة عمى النصوص التي تتوسؿ بيا لحماية
المصالح االقتصادية يتطمب الدقة في صياغة ىذه النصوص كما يتطمب ايصاليا الى
الجميور بكؿ وسائؿ االعبلـ فبل يكتفى بنشرىا في الجريدة الرسمية )

(. )23

وبالمقابؿ فاف

ىناؾ مف يرى اف اعطاء حؽ لمدفع بالجيؿ بقواعد قانوف العقوبات االقتصادي يؤدي الى
تعطؿ نصوصيا واىدار المصالح والحقوؽ التي يحرص المشرع عمى حمايتيا الف القوانيف
االقتصادية تيدؼ الى حماية مصالح جوىرية لمدولة وتفويت ىذه المصالح التي يستيدفيا
الشارع تؤدي الى تعطؿ احكاـ القانوف االمر الذى يتناقض ومصمحة المجتمع اذ ال يتاح
لمقوانيف االقتصادية التطبيؽ السميـ الشامؿ عمى النحو الذي تفتضيو احكامو.

()24

واماـ وجاىة ىذه الحجج ولتحقيؽ الموازنة بينيا فأني ارى االخذ بخصوص العمـ بالنصوص
الجزائية االقتصادية بما اخذت بو بعض التشريعات

()25

فيما يتعمؽ بالعمـ بالقانوف الجزائي

بصورة عامة والتي رفضت افتراض العمـ وفسحت المجاؿ لبلدعاء بالجيؿ بو كعذر ينفي
القصد الجنائي ،ولكف ال يقبؿ كؿ ادعاء بالجيؿ بالقانوف ،وانما يميز بيف ثبلثة انواع ،نوع ال
يعتد بو ،ونوع يجوز اف يعتد بيا القاضي لتخفيؼ العقوبة ،ونوع يجوز اف يعتد بو لئلعفاء مف
العقوبة ،ومعيار التفرقة بيف ىذه االنواع ىو اىمية االسباب التي يتذرع بيا المتيـ لبلعتقاد
بشرعية فعمو فإذا كانت غير كافية فبل اعتداد بيا ويتعرض المتيـ لعقوبة جريمة كاممة ،واذا
كانت كافية جاز لمقاضي اف يعتد بيا لتخفيؼ العقاب او االعفاء منة كمية ،ومعيار التفرقة
بيف ىذه الحاالت ىو درجة كفاية ىذه االسباب يقدرىا القاضي حسب خطيئة المتيـ .
ثانيا  -:اإلرادة
لكي يكتمؿ القصد الجنائي يجب اف يكوف الى جانب العمـ ارادة متجية الى الفعؿ المكوف
لمجريمة والى نتيجة ىذا الفعؿ والى كؿ واقعة تحدد داللو الفعؿ االجرامية وتعد جزء مف
ماديات الجريمة ،وبالتالي فأف عناصر القصد الجنائي يجب اف تمتد في االصؿ الى كافة
الوقائع التي تتكوف منيا ماديات الجريمة وال يخرج مف نطاقيا واقعة اال في حاالت استثنائية
تفتضييا طبيعة الواقعة او فكرة القصد،

()26

ولكف ىناؾ جانب مف الفقو مف ييمؿ دور االرادة
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في الجرائـ االقتصادية ،وال يتطرؽ اال لعنصر العمـ و كأف ىذه الجرائـ ال تقوـ اال بالعمـ،
سواء قبمت االرادة النتيجة اـ لـ تقبميا،

()27

و ىناؾ مف يرفض ذلؾ ويرى اف ىذا ال يتماشى

مع المبادئ االساسية لمقانوف الجنائي ،الف نصوص التجريـ تنطبؽ عمى نشاط او ظواىر
ايجابية ال عمى حاالت نفسية ساكنة ،والف القصد الجرمي في جوىر وضعا مخالفا لمقانوف
ونشاطا نفسيا يصفة الشارع باإلجراـ ،فيذا يعني انو ال يمكف اف يقوـ العمد عمى مجرد العمـ
بؿ البد مف اتجاه ضد القانوف و مف نشاط نفسي ييدؼ الى غاية غير مشروعة ،وىذا االتجاه
او النشاط النفسي ىي االرادة التي تحرؾ الشارع تجاىيا وسبغ عمييا وصؼ االجراـ اذا
انحرفت ،اما العمـ فيو حالو ساكنة مستقرة ال قيمة ليا بدوف االرادة (.)28
وبالتالي فأف النصوص التي اغفمت ذكر االرادة ال يعني اىماؿ دورىا في قياـ المسؤولية
الجزائية ػ فيي محور المسؤولية الجزائية واساسيا تقوـ وجودا وعدما فييا فإذا لـ يكف إلرادة
الجاني دور في فعمو او تصرفو فبل محؿ لقياـ ىذه المسؤولية ػ واف كؿ ما ىناؾ اف
النصوص التي لـ تذكر االرادة تفترضيا بمجرد عمـ الجاني وقياـ الدليؿ عمى ارتكابو الفعؿ
الذي ينيى عنة القانوف او عدـ القياـ باألمر الذي يفرضو القانوف ،واف لمجاني اف يدفع عنو
ىذا االفتراض وبالتالي المسؤولية الجنائية اذا ثبت اف ىذا الفعؿ كاف نتيجة قوة قاىرة او ظرؼ
االكراه او غير ذلؾ مف االعذار.
وعند تتبع التشريعات االقتصادية نجد اف العديد مف النصوص التي ذكرت العمـ دوف االرادة
ومع ذلؾ فأف ىذا ال يعني كما اوضحنا سمفا قياـ المسؤولية الجزائية بدوف االرادة ،فيي
مفترضة بعمـ الجاني ،ولكف الذي يبلحظ عمى اغمب ىذه النصوص ،انيا اما اف تجرـ
االفعاؿ دوف اف تشترط تحقؽ النتيجة وبالتالي عدـ اشتراط اتجاه االرادة الييا ،ويسمي الفقو
ىذا النوع مف الجرائـ بجرائـ الخطر

() 29

و اغمب الجرائـ االقتصادية مف ىذا النوع ،وعمة ذلؾ

ىو حرص المشرع عمى قمع أي تيديد قد يمحؽ بالنظاـ االقتصادي دوف اف يوقؼ توقيع
العقاب عمى تحقؽ ضرر فعمي البؿ اف ىذا الضرر قد ال يتحقؽ وال يؤثر في النظاـ
االقتصادي اما لصغر حجـ الجريمة او لقوة اقتصاد الدولة ومع ذلؾ يعاقب عمى مثؿ ىذه

م.م رباح سليمان خليفة
م.م محمد جياد زيدان

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 3/العدد 10/السنة3 /

االفعاؿ لقطع كؿ سبب يخؿ بالنظاـ االقتصادي

()31

215

ومف ىذه التشريعات قانوف مزاولة مينة

الصيدلة واالتجار باألدوية والمواد السامة رقـ  33لسنة  1951المادة(  )64بنصيا ( يعاقب
 ...مف باع او عرض شيئا مف االدوية والمستحضرات الطبيعية و الكيميائية والنباتات
الطبيعية الفاسدة او التالفة مع عممو بفسادىا او تمفيا ) والمادة(  )65مف نفس القانوف حيث
نصت عمى انو ( يعاقب كؿ مف غش او قمد شيئا مف المستحضرات الطبيعية او االدوية ...
مع عممو بغشو او تقميده ).
واما اف تشترط النصوص تحقؽ النتيجة او تشترط احتماؿ حدوثيا لقياـ الجريمة وتوقيع
العقاب عمى الجاني ،ولكف ال تشترط امتداد االرادة الييا ،ومف ىذه النصوص المادة ()324
مف قانوف العقوبات بقوليا ( ....كؿ مف اذاع بطريقة مف طرؽ العبلنية وقائع ممفقة او مزاعـ
كاذبة وىو يعمـ بتمفيقيا او بكذبيا وكاف مف شأف ذلؾ احداث ىبوط في اوراؽ النقد
الوطني )....والمادة ( )446مف نفس القانوف بقوليا (يعاقب  ...كؿ مف تسبب في ارتفاع
وانخفاض اسعار السمع و الخدمات او  ...بإذاعتو عمدا وقائع مختمقة او اخبار غير صحيحة
 )...والمادة(  )14مف قانوف تنظيـ التجارة رقـ  32لسنة  1972بقوليا ( يعاقب كؿ موظؼ
او مكمؼ بخدمة عامة اتخذ ق ار ار ادى الى االضرار باالقتصاد القومي والمصمحة العامة مع
عممو بذلؾ او بقصد تحقيؽ مصمحة شخصية ) .
الفرع الثاني
القصد الخاص في الجرائم االقتصادية
ا الصؿ انو يكتفي بتوافر القصد العاـ ،ويشترط توافره فيي جميع الجرائـ العمدية ،اال اف
ىناؾ أحواؿ خاصة ال يكتفي فييا المشرع بالقصد العاـ بؿ يتغمغؿ في نوايا الجاني وينظر الى
الغاية التي يرمي ليا او الدافع الذي يحممو عمى اقتراؼ الجريمة ،ويسمي الفقو ىذه الغاية او
ىذا الدافع بالقصد الخاص ( )31وىذا ما نصت عميو المادة (  )38مف قانوف العقوبات العراقي
عمى انو (ال يعتد بالباعث عمى ارتكاب الجريمة مالـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ ) وبناء
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عمى ذلؾ اذا ما اعتد القانوف بالباعث عمى الجريمة يصبح عنص ار فييا ،وتكوف لو أىمية في
وجود الجريمة بحيث تنتفي الجريمة بانتفائو ،كما وتكوف لو أىمية لوجود الجريمة بوصؼ
معيف فيي تتحقؽ بالقصد العاـ ولكف توافر القصد الخاص يغير وصفيا الى ما ىو اشد اوالى
ماىو اخؼ ،وتكوف لو مثؿ ىذه االىمية عندما يتطمب المشرع امتداد عناصر القصد العاـ
الى وقائع التعد مف اركاف الجريمة ( الغاية او اليدؼ ) وقد يعبر عنو المشرع صراحة مثؿ
تقديـ مستندات او وثائؽ مزورة بقصد التيرب مف الرسوـ الكمركية والضرائب ،واحيانا يستعمؿ
كممة (عمدا) لمداللة عميو واف كانت ىذه الكممة قد تدؿ في بعض االحياف عمى القصد العاـ،
اال اف التمييز بيف ما اذا كاف المراد بيا قصدا عاما او خاصا ىو الرجوع الى طبيعة الجريمة
والنظر في حكمة العقاب عمييا ،واحيانا يستعمؿ المشرع عبارة عامة تدؿ عميو كقولو ( بنية
االضرار) او( سوء القصد ) او ( بقصد الغش ) فكميا تعبر عف معنى واحد تقريبا ،واحيانا
اخرى ال ينص القانوف عمى القصد الخاص صراحة ،ومع ذلؾ يجب لقياـ الجريمة توافر قصد
مف نوع معيف أي انصراؼ ارادة الجاني الى نتيجة معينة بحكـ طبيعة الجريمة وىذه الطبيعة
تتبيف مف مقارنة الجريمة بالجرائـ التي قد تتشابو معيا ومف حكمة التشريع ومف التطور
التاريخي لمعقاب عمى الجريمة وىكذا .

()33

واذا رجعنا الى النصوص الجزائية لمقوانيف

االقتصادية لوجدنا اف ىناؾ العديد مف الجرائـ االقتصادية تتطمب قصدا خاصا اكثر مف
الجرائـ العادية ،ويعمؿ الفقو ذلؾ ىو اف النشاط االقتصادي ييدؼ دائما الى تحقيؽ الربح
والمنافع االجتماعية ،وبالتالي فاف أي تجريـ في ىذا المجاؿ انما ييدؼ الى منع الحصوؿ
عمى الكسب الغير مشروع ،باإلضافة الى اف اغمب القوانيف االقتصادية تجرـ افعاال عادة ما
تكوف مشروعة اذا لـ تكف بقصد تحقيؽ الكسب الغير مشروع ،وليذا كمو نجد اف لمقصد
الخاص ميدانا واسعا في الجرائـ االقتصادية وىذا ماىو خبلؼ االصؿ في القانوف الجزائي
الذي يغمب عميو الصفة الموضوعية وال يعتد بالباعث اال عمى سبيؿ االستثناء النو مسألة
متعمقة بالجانب الشخصي (.)33ومف أمثمة النصوص االقتصادية التي تتطمب القصد الخاص
المادة (  )57مف قانوف ضريبة الدخؿ النافذ بقوليا (1..ػ مف قدـ عف عمـ بيانات او
معمومات كاذبة  ...قاصدا بذلؾ الحصوؿ عمى خفض او سماح او تنزيؿ مف مقدار الضريبة

م.م رباح سليمان خليفة
م.م محمد جياد زيدان

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 3/العدد 10/السنة3 /

217

 )...والمادة (  )58مف نفس القانوف بقوليا (يعاقب ...مف يثبت عميو اماـ المحاكـ انو
استعمؿ الغش او االحتياؿ لمتخمص مف اداء الضريبة المفروضة  )...وكذلؾ المادة ( )13
مف قانوف تنظيـ الخدمات الصناعية رقـ  132لسنة  3222بنصيا ( ...اذا قدـ صاحب
المشروع مستندات مزورة او غير حقيقية ....بقصد الخداع او التمويو  )...والمادة ( )16مف
نفس القانوف بنصيا (....اذا قاـ صاحب المشروع او احد عمالو بغش او احتياؿ او تضميؿ
بقصد الحصوؿ عمى اجور غير مستحقة خبلفا لحقيقة االمر )وكذلؾ نص المادة ( )193
الفقرة  11مف قانوف الكمارؾ (....مف درج معمومات غير حقيقية عف البضائع المصرح عنيا
في بيانات االدخاؿ او االخراج بقصد التيرب مف الرسوـ الكمركية او الرسوـ والضرائب
االخرى  )....والمادة (  )15مف قانوف تنظيـ التجارة الفقرة ...( 8مف قاـ بصنع مادة منع
صنعيا او غير شكؿ مادة بقصد التيرب مف القيود المفروضة عمى استعماليا .)...وىكذا نجد
اف المشرع في النصوص السابقة لـ يكتؼ بتوافر القصد العاـ لقياميا بؿ يتطمب الى جانب
ذلؾ ارتكاب الجريمة بقصد خاص بحيث يؤدي تخمفو في ىذا النوع مف الجرائـ الى أنتفاء
الجريمة المحددة بالنموذج القانوني ليا واف كاف ىذا اليعني اباحة الفعؿ المرتكبة اذا ما كاف
ينضوي تحت نص عقابي اخر .

المبحث الثاني
نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية في صورة الخطأ
يقوـ الركف المعنوي في الجرائـ غير العمدية عمى فكرة الخطأ ،فالفاعؿ يوجو ارادتو الى
ارتكاب الفعؿ دوف اف تتجو الى النتيجة ،ولكف النتيجة تحدث بسبب خطأ يصدر مف الفاعؿ
يحممو القانوف تبعيتو ،والسؤاؿ الذي يطرح ىنا ىو ىؿ تتـ معاممو الخطأ في الجرائـ
االقتصادية معاممو الخطأ في الجرائـ االخرى ،لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ينبغي بنا اوال بياف
طبيعة الخطأ وفقا لمقواعد العامة ،وىذا ماسيكوف موضوع المطمب االوؿ ،ثـ نبيف طبيعة
الخطأ في الجرائـ االقتصادية وىذا ماسيكوف موضوع المطمب الثاني .
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المطمب االول
الطبيعة القانونية لمخطأ وفقا لمقواعد العامة
لـ يعرؼ المشرع العراقي الخطأ وأنما ذكر صورة فقط عندما عرؼ الجريمة الغير عمدية في
المادة  35مف قانوف العقوبات وىي (االىماؿ ،عدـ االنتباه ،عدـ االحتياط ،عدـ اطاعة
القوانيف واالنظمة واالوامر) ،و لذلؾ وضع الفقو تعاريؼ عدة لمخطأ منيا ىو اف الخطأ عبارة
عف اخبلؿ الجاني عند تصرفو بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضيا القانوف وعدـ حيمولة
تبعا لذلؾ دوف اف يفضي تصرفو الى حدوث النتيجة االجرامية في حيف كاف ذلؾ في
استطاعتو ومف واجبة ( .)34كما عرؼ بانو عدـ االحتراز في شيء يمكف االحتراز منة فاذا لـ
يكف االحتراز منة يكوف قضاء وقد ار ( .)35وبناء عمى ذلؾ فاف اساس تحمؿ الجاني نتيجة لـ
يردىا ىو الواجب الذي يقع عمى عاتؽ كؿ فرد في المجتمع باف يتخذ في تصرفو الحيطة
والحذر كي ال يعرض الحقوؽ التي يحمييا القانوف لمخطر ،ومصدر ىذا الواجب قد يكوف
القانوف عندما تكوف القواعد القانونية ىي التي تفرض ىذا الواجب ،وقد يكوف مصدرىا الخبرة
االنسانية أي ما تواضع عميو الناس في مجتمع معيف  .ومما الشؾ فيو اف الخطأ لوحدة ال
يكفي لمسألة مقترفة مالـ تكف ىناؾ صمو تربط بيف االرادة والنتيجة حتى يمكف اف تكوف ىذه
االرادة محؿ لوـ القانوف ىذه الصمة تتجسد في صورتيف ،االولى الجاني ال يتوقع النتيجة في
حيف كاف باستطاعتو اف يتوقع النتيجة وباستطاعتو اف يحوؿ دوف حدوثيا وكاف واجبا عميو
ذلؾ ،وىذه الصورة تسمى بالخطأ غير الواعي وىو خطأ بسيط ويكمف خطأ الجاني فيو بانو لـ
يتوقع النتيجة وبالتالي لـ يتخذ ما كاف يجب عميو اف يتخذه مف الحيطة والحذر ليحوؿ دوف
حدوثيا  .اما الصورة الثانية فيي اف الجاني يتوقع النتيجة ولكف ال يقبؿ بيا او يعتقد انيا لف
تحدث او سوؼ يكوف باستطاعتو تفادييا ويطمؽ عمى ىذه الصورة بالخطأ الواعي وىو خطأ
جسيـ ويكمف خطأ الجاني في انو توقع النتيجة ولكف اعتقد باستخفاؼ بانيا لف تحدث وبالتالي
لـ يتخذ أي احتياط لمحيمولة دوف حدوثيا ،او انو يتوقع النتيجة ويتخذ االحتياط لمنع حدوثيا
ولكف احتياط غير كافي لمحيمولة دوف حدوثيا ،عمى اف يكوف بوسع الجاني اتخاذ االحتياط
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الكافي لمنع حدوث النتيجة ،اما اذا لـ يكف باإلمكاف اتخاذ االحتياط البلزـ لمنع حدوث
النتيجة فبل يمكف مسألة الفاعؿ عف النتيجة التي حدثت وانما تعتبر النتيجة قضاء وقد ار (.)36
المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمخطأ في الجرائم االقتصادية
اف االصؿ في الجرائـ اف تكوف عمدية واالستثناء اف تكوف غير عمدية ،لذلؾ فقد استقرت في
القانوف الجنائي قاعدة تقضي بانو اذا سكت المشرع عف بياف صورة الركف المعنوي في جريمة
مف الجرائـ فاف معنى ذلؾ انو يتطمب القصد الجنائي فييا ،أما إذا أكتفى بالخطأ الغير عمدي
فعميو اف يفصح عف ذلؾ ،الف اتباع االصؿ ال يحتاج الى تصريح ولكف الخروج عميو ىو
الذي يحتاج الى ذلؾ،

()37

ولكف بالنسبة الى الجرائـ االقتصادية الوضع فييا مختمؼ ،فبسبب

الطبيعة الخاصة التي تتميز بيا و المتمثمة بصعوبة اثبات الخطأ فييا وحرص المشرع
بالمحافظة عمى االمف االقتصادي ،فقد دعا جانب مف الفقو الى القوؿ باف الجريمة
االقتصادية تقع سواء تعمد الفاعؿ المخالفة او وقعت بسبب اىماؿ او رعونة او عدـ احتياط،
وىذا يعني المساواة بيف القصد والخطأ في المسؤولية الجزائية القائمة عمى افتراض الخطأ
بمعناه العاـ ( العمدي وغير العمدي ) والقابؿ إلثبات العكس،

()38

ولكف ىناؾ مف ذىب ابعد

مف ذلؾ وقاؿ بأف المسؤولية الجنائية في الجرائـ االقتصادية تقوـ عمى مجرد ارتكاب الفعؿ
المادي دوف حاجة لمبحث في مقدار الخطأ وىذا ما اطمؽ عميو تسمية الجرائـ المادية ،ولقد
ظيرت فكرة ىذه الجريمة عمى يد القضاء الفرنسي في مطمع القرف التاسع عشر عندما اعتبر
بعض الجرائـ وخصوصا المخالفات مف قبيؿ الجرائـ المادية التي يكتفي فييا ارتكاب الر كف
المادي دوف حاجة إلثبات أي نوع مف الخطأ مف منطمؽ اف قصد االضرار ليس ضروريا
لتوقيع العقاب عمى ىذه االفعاؿ فجنائية ىذا الفعؿ تكتمؿ بمجرد مخالفة القوانيف والموائح ،واف
الركف المعنوي ناتج مف وجود الفعؿ ذاتو ،ولكف سرعاف ما ىجر المشرع ىذه الفكرة بصدور
القانوف الفرنسي الجديد في  33تموز  1993حيث نصت المادة ( )3/131منة عمى ما يمي
(الجناية والجنحة دوف تعمد ارتكابيا ومع ذلؾ وفي حالو ما اذا نص القانوف عمى ذلؾ تتوفر
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الجنحة في حالو عدـ االحتياط او االىماؿ او تعريض شخص الغير عمدا لمخطر ،وال تقوـ
المخالفة في حالو القوة القاىرة )  .ومف ىذا النص يتبيف اف المخالفات تمثؿ الصورة الوحيدة
الباقية مف الجرائـ المادية وفيما عدا ذلؾ فأف فكرة الجريمة المادية تكوف قد اختفت مف نطاؽ
التشريع الجنائي الفرنسي

()39

ونرى انو حسنا فعؿ المشرع الفرنسي بإقصائو الجريمة المادية

في الجنايات والجنح ،ألنو بدوف الخطأ بمعناه العاـ ال تتحقؽ المسؤولية الجنائية فالخطأ فكرة
قانونية واخبلقية في الوقت ذاتو وبالتالي ال يمكف توجيو الموـ الى الجاني عف طريؽ العقاب
اال اذا صدر منة اثـ كما اف الجزاء الجنائي ال يحقؽ غرضة في الردع العاـ اال اذا شعر
الناس اف ىذا الجزاء ال يمحؽ اال بمف توافر لدية خطأ معيف تسبب في وقوع الجريمة سواء
كاف خطأ عمدي اـ غير عمدي ،ويرى البعض انو اذا كانت طبيعة الجريمة االقتصادية
تقتضي فكرة الجريمة المادية فانو يمكف االستغناء عنيا بالمجوء الى اساليب مدنية وادارية
لمجازات مف يقوـ بمثؿ تمؾ االفعاؿ لردع مف يرتكبيا مف دوف المجوء الى العقاب الجنائي
الذي يؤدي الى وصـ مرتكب الجريمة المادية بوصمة المجرـ مف دوف اف يقترؼ أي خطأ
()42

اما بالنسبة لممخالفات فيي تختمؼ كؿ االختبلؼ عف الجنايات والجنح وىي اف القصد

غير مشروط في المخالفات كركف عاـ لؤلجراـ اال اذا وجد نص في القانوف يقضي بغير ذلؾ،
وصفة المخالفة ىذه مستفادة مف اسميا الذي يدؿ عمى اف الفعؿ المادي يأتي مخالفا لمقانوف،
()41

ىذا واف اغمب الجرائـ االقتصادية ىي مف المخالفات.

اما بالنسبة لممساواة بيف العمد والخطأ فبالنظر الى طبيعة الجرائـ االقتصادية فانو يمكف
القبوؿ بيذه المساواة طالما لـ تقـ بأقصاء الركف المعنوي لمجريمة ،ولكف ىذا كمو مرىوف
بمشيئة المشرع ،ولمعرفة ما اذا كانت الجريمة تتطمب وجود القصد او تقوـ عمى مجرد الخطأ
فانو ال يكفي الرجوع الى نص القانوف بؿ يجب النظر الى رغبة المشرع فانو يمكف اف يستنتج
سواء مف طبيعة الفعؿ المعاقب عميو او مف الغرض الذي قصدة المشرع اف مجرد الخطأ
معاقب عميو  .ففي كثير مف االحياف يكوف مرتكب الجريمة موظؼ او مكمؼ بخدمة عامة
وىـ ممزموف بحكـ وظائفيـ بأف يتخذوا الحيطة في اداء واجبيـ فما يقع منيـ مف اىماؿ قد
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يؤدي الى اضرار جسيمة بالييئة االجتماعية ،او اف الضرر الذي يحدثو الفعؿ او الترؾ مف
الخطورة بحيث يجب اتخاذ الحذر لتفادي كؿ عمؿ مف شانو احداثو،

()42

ففي كؿ ىذه

االحواؿ يكفي لوقوع الخطأ إلقامة المسؤولية الجنائية أي معاممة الخطأ كالقصد .
ومف امثمة ذلؾ قانوف حماية وتنمية االنتاج الزراعي رقـ  71لسنة 1978اذ نصت المادة
( )31الفقرة الثانية عمى انو ( يعاقب ...عف الضرر كؿ موظؼ او مسؤوؿ باشر في الحاؽ
ضرر بالغ بالمشروع او باإلنتاج الزراعي او مخالفة الخطة المقررة لو )  .ومثاؿ ذلؾ أيضا
ما نصت عميو المادة ( )16مف قانوف تنظيـ التجارة ( الحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف وال تقؿ
عف سنة و بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار وال تقؿ عف مائتي وخمسيف دينار او بإحدى
ىاتيف مف خالؼ أي بياف او اوامر او تعميمات وفقآ ألحكاـ ىذا القانوف  )...وكذلؾ المادة
( )74مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  64لسنة  ( 1976الحبس مدة ال تزيد عمى
سنتيف  ...كؿ مف خالؼ احكاـ الفقرة ( )6مف المادة السادسة و الثبلثيف مف ىذا القانوف ) .
ويظير مف ىذه النصوص اف المشرع لـ يحدد ما اذا كاف يشترط لتحقؽ الجريمة ثبوت العمد
او االىماؿ  .ونممس ىذا االتجاه ايضا في احكاـ القضاء العراقي ،فنرى العديد مف الق اررات
تحدد المسؤولية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية بمجرد مخالفة نص المادة دوف ذكر درجة
الخطأ العمدي و غير العمدي ،ومثاؿ ذلؾ ما قضت بو محكمة الجزاء الخاصة بقانوف تنظيـ
التجارة في بغداد ( بادانة المحكوـ ( ـ -ع -ج ) وفؽ المادة  16مف قانوف تنظيـ التجارة
رقـ  32لسنة  1972وتحديد عقوبتو بمقتضاىا و الحكـ عميو بدفع غرامة قدرىا مائتي دينار
وعند عدـ الدفع حبسة حبسا شديد لمدة سنة ونصؼ و اعتبا ار جريمتو جنحة عادية غير مخمة
بالشرؼ)(.)43
كما قضت محكمة الجزاء الخاصة بقانوف تنظيـ التجارة رقـ  32لسنة  1972في محافظة
ميساف بإدانة التيـ (أ -ر -ؿ) وفؽ المادة  16مف قانوف تنظيـ التجارة رقـ  32لسنة 1971
المعدؿ بالقانوف رقـ  118لسنة  1974وتحديد عقوبتو بمقتضاىا و الحكـ عميو بدفع غرامة
قدرىا  352دينار وعند عدـ الدفع حبسو لمدة سنة واعتبار الجريمة جنحة مخمة بالشرؼ وذلؾ
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بيذا يتضح مما سبؽ مف الق اررات

سالفة الذكر انيا تقؼ عند مخالفة النص القانوني دوف اف تشترط درجة معينة لمخطأ وىذا ما
تقتضيو كما قمنا طبيعة الجريمة االقتصادية وتوفير حماية فعالة لسياسة الدولة االقتصادية .
الخاتمة
بعد اف انتيينا بحمد اهلل تعالى مف بحث نطاؽ المسؤولية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية،
يمكننا القوؿ اف المسؤولية الجزائية ال يمكف اف تقوـ اال بالخطأ بمعناه العاـ ،باستثناء
المخالفات مالـ يوجد نص يقضي بغير ذلؾ ،ومع ذلؾ وطبقا لمقواعد العامة تنتفي المسؤولية
الجزائية عف الذي تنقصو القدرة عمى ادراؾ نتائج اعمالو سواء بسبب سنو او بسبب حالتو
العقمية او لمظروؼ التي تحيط بو كما وتنتفي المسؤولية عف الشخص المتمتع بإدراكو وحريتو
اذا كاف الفعؿ الصادر عنو نتيجة قوة قاىرة  .و راينا اف المسؤولية الجنائية لمجريمة
االقتصادية في صورة العمد ،العمـ بالوقائع فييا –كعنصر مف عناصر القصد الجنائي –
مفترض ،والعمة في ذلؾ ترجع الى صعوبة اثباتو في ىذه الجرائـ ،وبالتالي فأف ىذا االفتراض
سوؼ يخفؼ العبء عف كؿ المحاكـ الجزائية الف عبء االثبات سيمقى عمى عاتؽ المتيـ،
كما واف ىذا االفتراض سيسيـ في تحقيؽ الردع العاـ والردع الخاص عندما سيعمـ مرتكب
الجريمة والجميور بأف احد االشخاص قد اديف لمجرد ارتكاب الفعؿ المحظور ،وىذا كمو مف
شانو اال رتقاء بمستوى العناية و الحفاظ عمى الصالح العاـ وتفادي الدفوع غير الجدية التي
كثي ار ما يتفنف في اختبلقيا المتيموف ،ولكف بالقابؿ اف ىذا االفتراض كما رأينا يصطدـ بمبدأ
قرينة البراءة لذلؾ فضمنا المجوء الى استخبلص العمـ بدال مف افتراضو لتفادي ىذه العقبة .
اما بالنسبة لمعمـ بالقوانيف الجزائية االقتصادية فيو مفترض أيضا كغيره مف القوانيف الجزائية
االخرى وبقرينة غير قابمة إلثبات العكس ولكف ىذا كما رأينا ال يتناسب مع طبيعة الجريمة
االقتصادية المتنوعة والمتجددة اذ ليس مف العدالة اف يعاقب شخص ارتكب جريمة يتعذر
معيا العمـ بانو يخالؼ قانونا ،وبينا انو لتدارؾ ذلؾ ال بد مف تدخؿ تشريعي ،اما العنصر
الثاني لمعمد فيي االرادة ،وىي شرط اساسي البد منو الى جانب عنصر العمـ لقياـ المسؤولية
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الجزائية ،ووجدنا أيضا اف المشرع في اغمب الجرائـ االقتصادية لـ يكتؼ بتوافر القصد العاـ
لقياميا بؿ يتطمب اضافة الى ذلؾ ارتكاب الجريمة بقصد خاص ،ونرى اف السبب في ذلؾ
يعود الى تنوع المجاالت االقتصادية ،ووجود قوانيف خاصة في كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت،
وبالتالي فإذا ما وجد نص يجرـ فعؿ معيف فانو عادة ما يكوف التجريـ بيدؼ حماية المصمحة
التي وجد القانوف لتنظيميا.
اما بالنسبة لمصورة الثانية لممسؤولية الجنائية فيي الخطأ غير العمدي ،ورأينا وحدة الخطأ
المستوجب لممسؤولية في الجرائـ االقتصادية ،فتقع الجريمة سواء تعمد الفاعؿ الجريمة او
وقعت بسبب اىمالو او عدـ انتباىو او عدـ احتياط مالـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ،
حيث غالبا ما يقرر المشرع بابا او نصا لمعقوبة بعد بياف احكاـ القانوف االقتصادي يعاقب
كؿ مف يخالؼ احكامو او احكاـ الق اررات التي تصدر تنفيذا لو سواء وقعت المخالفة بصورة
العمد اـ الخطأ ،وليذا وصؼ الركف المعنوي ليذه الجرائـ بانو ضعيؼ أي اف المشرع يكتفي
في تكويف ىذه الجرائـ بالخطأ غير العمدي ،والسبب في ذلؾ يرجع الى حرص المشرع عمى
تنفيذ السياسة االقتصادية لمدولة والتي تتطمب اليقظة و الحذر .
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 38ػ د .محمود نجيب حسني ػ المرجع السابؽ ػ ص  ،33د .أنور محمد صدقي المساعدة ػ المرجع السابؽ ػ
ص . 338
 39ػ د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ػ شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ػ المرجع السابؽ ػ ص . 192
32ػ عبد المطيؼ عبد الجبارػ المرجع السابؽ ػ ص . 69
 31ػ د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ػ شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ػ المرجع السابؽ ػ ص . 323
 33ػ د .محمد مصطفى القممى ػ في المسؤولية الجنائية ػ مطبعة جامعة فؤاد االوؿ ػ القاىرة ػ ص 177
 33ػ د .أنور محمد صدقي المساعدة ػ المرجع السابؽ ػ ص  ،331زىرة عاشور مراد ػ الجريمة االقتصادية
في التشريع الجزائري ػ رسالو ماجستير ػ جامعة بغداد ػ  1983ػ ص . 368
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 34ػ د .عمى حسيف الخمؼ ػ المرجع السابؽ ػ ص . 352
 35ػ د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ػ شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ػ المرجع السابؽ ػ ص 327
 36ػ د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ػ شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ػ المرجع السابؽ ػ ص . 327
 37ػ د .محمود نجيب حسني ػ المرجع السابؽ ػ ص . 12
 38ػ د .أنور محمد صدقي المساعدة ػ المرجع السابؽ ػ ص  ،352زىرة عاشور مراد ػ المرجع السابؽ ػ ص
 ،173عبد المطيؼ عبد الجبارػ المرجع السابؽ ػ ص . 133
 39ػ د .أنور محمد صدقي المساعدة ػ المرجع السابؽ ػ ص . 353
 42ػ موقع عمى االنترنت
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 41ػ جندي عبد الممؾ ػ الموسوعة الجنائية ػ ج  3ػ ط  1ػ ص . 76
 43ػ جندي عبد الممؾ ػ المرجع السابؽ ػ ص . 77
43ػ الدعوى الجزائية المرقمة  / 751ج  1975 /بتاريخ  1976 / 1/ 38والمصدؽ بقرار رئاسة الييئة
التمييزية الخاصة عدد  / 13ت  1976 /بتاريخ  ( 1976 / 3 / 34غير منشور ) نقبل عف عبد المطيؼ
عبد الجبار ػ المرجع السابؽ ػ ص . 135
44ػ الدعوى الجزائية المرقمة  1975 / 61بتاريخ  1975 / 13 / 35المصدؽ بقرار رئاسة الييئة التمييزية
الخاصة عدد  / 7ت  1976 /بتاريخ  ( 1977 / 1 / 13غير منشور ) نقبل عف عبد المطيؼ عبد الجبار ػ
المرجع السابؽ ػ ص . 136

المصادر
أ .الكتب والرسائل
 .1عبد الجبار احمد ػ الجرائـ االقتصادية في التشريع العراقي ػ رسالة ماجستير ػ جامعة
بغداد ػ .1977
 .3مجموعة اعماؿ الحمقة العربية االولى لمدفاع االجتماعي المنعقدة بالقاىرة سنة
.1966
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 .3د .أنور محمد صدقي المساعدة ػ المسؤولية الجزائية عف الجرائـ االقتصادية ػ دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ػ .3227

 .4عبود عمواف منصور ػ جرائـ التيرب الكمركي في العراؽ ػ دراسة مقارنة ػ ط1ػ بغدادػ
. 3223

 .5د .فخر عبد الرزاؽ الحديثي ػ أصوؿ االجراءات في الجرائـ االقتصادية ػ بغداد ػ
.1987

 .6د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ػ شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ػ بغداد ػ .1993
 .7د .محمود نجيب حسني ػ النظرية العامة لمقصد الجائي ػ ط 3ػ دار النيضة العربية ػ
.1988

 .8د .عمى حسيف الخمؼ ،د .سمطاف عبد القادر الشاوي ػ المبادئ العامة في قانوف
العقوبات ػ بغداد .

 .9د .عبد الرؤوؼ ميدي ػ المسؤولية الجنائية عف الجرائـ االقتصادية ػ رسالو دكتوراه ػ
القاىرة ػ . 1976

 .12د .محمد مصطفى القممى ػ في المسؤولية الجنائية ػ مطبعة جامعة فؤاد االوؿ ػ القاىرة.
 .11زىرة عاشور مراد ػ الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائري ػ رسالة ماجستير ػ
جامعة بغداد ػ . 1983

 .13جندي عبد الممؾ ػ الموسوعة الجنائية ػ ج  3ػ ط .1
.13

http : braa . get goo . us / montada – f3 / topic – t32 – htm

ب .مجاميع الق اررات القضائية
 .1قضاء مكمة التمييز ػ المجمد الثاني ػ مطبعة االدارة المحمية بغداد ػ . 1968
 .3مجموعة احكاـ محكمة النقض ،س  ،32ع . 1
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ج  .القوانيين العراقية
 -1دستور جميورية العراؽ لسنة 3225
 -3قانوف العقوبات رقـ  111لسنة 1969
 -3قانوف الكمارؾ رقـ  33لسنة 1984
 -4قانوف رسـ الموازييف والمقاييس والمكاييؿ التجارية رقـ  43لسنة 1978
 -5قانوف تنظيـ التجارة رقـ  32لسنة 1972
 -6قانوف تنظيـ الخدمات الصناعية رقـ  32لسنة 3222
 -7قانوف حماية وتنمية االنتاج الزراعي رقـ  71لسنة 1978
 -8قانوف البنؾ المركزي رقـ  64لسنة 1976
 -9قانوف مزاولو مينة الصيدلة واالتجار باألدوية والمواد السامة رقـ  33لسنة 1951
-12

قانوف العمؿ رقـ  151لسنة 1972

-11

قانوف الغابات رقـ  75لسنة 1955

-13

قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  113لسنة .1983

