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 Abstract:  

Legal persons play a large role in societies, especially in recent 

times, because they have played a positive and pivotal role 
towards high rates of investment and economic development. 

However, these legal persons may prove their involvement - in 

some cases - towards committing many crimes and violating the 

provisions of the law. 

Accordingly, the importance of this research comes through 

dealing with one of the important topics, which is to shed light on 
the implementation of penal provisions on the legal person and its 

problems in Iraqi legislation.  

Our study aims at explaining the approach of the Iraqi legislator 

towards the proper implementation of the penal provisions on the 

legal person, especially since the implementation of the judgment 

revolves around the availability of many legislative provisions, and 
what many legal texts have settled in the criminal legislation in 

Iraq, so what is the contribution of those policies and procedures 

regulating the implementation process Towards achieving its 

deterrent goals and achieving retributive justice. 

Despite the clarity of the texts related to the implementation of 
penal judgments on a legal person, many legal difficulties and 

problems may arise when implementing a criminal judgment, 

which would have an impact on obstructing the course of justice, 

which calls for solutions that remove such obstacles.  

Our study deals with following the descriptive analytical approach 

and clarifying the position of the Iraqi legislator towards the issue 
of implementing penal provisions on the legal person. 

Our study in this regard is divided into two sections; In the first 

topic, we deal with the concept of the legal person and the trends 

of legal jurisprudence towards his penal responsibility.. 

Then we explain in the second topic the position of the Iraqi 
legislation regarding the implementation of criminal judgments 

towards the legal person, as our study addresses two demands.  
Keywords:  Legal Person, Penal Judgment, Iraqi Legislation, 

Problems, Legal Jurisprudence. 
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 شامليمهتم يف التشريع العراقيإو  اجلزائية على الشخص االعتبمري كحام تنفيذ األ

 
 2د. كمظم عبدهللا نزال امليمكحي

 

 : امللخص
، وخصوصاً يف اآلونة األخرية وذلك ألهنا سامهت بدور املعنوية بدور كبري يف اجملتمعات خشاا يساهم األ

االعتبارية قد  خشاا إجيايب وحموري جتاه ارتفاع معدالت االستثمار والتنمية االقتصادية إال أن تلك األ
 .القانون أحكامحنو ارتكاب العديد من اجلرائم، وانتهاك  -يف بعض األحيان –يثبت ضلوعها

 حكامتناوله ألحد املوضوعات املهمة، وهي إلقاء الضوء على تنفيذ األ أتيت أمهية هذا البحث من خالل
 .اجلزائية على الشاص االعتباري وإخشكالياهتا يف التشريع العراقي

اجلزائية على الشاص  حكاموهتدف هذه الدراسة  حنو بيان منهج املشرع العراقي جتاه التنفيذ السليم لأل
التشريعية، وما استقرت  حكامور تطبيقه حول توافر العديد من األاملعنوي، وخباصة أن تنفيذ احلكم يتمح

عليه العديد من النصو  القانونية يف التشريعات اجلزائية ابلعراق، وما مدى مسامهة تلك السياسات 
 .واإلجراءات الناظمة لعملية التنفيذ حنو حتقق أهدافها الردعية، وحتقيق العدالة اجلزائية

اجلزائية على الشاص االعتباري، إال أنه قد تثار العديد من  حكامعلقة بتنفيذ األومع وضوح النصو  املت
الصعوابت واإلخشكاليات القانونية عند تنفيذ احلكم اجلزائي، مما ينعكس أتثريه على عرقلة سري العدالة و 

 .يستدعي وضع احللول القانونية اليت تزيل مثل هذه العوائق
اجلزائية  حكاملوصفي التحليلي وبيان موقف املشرع العراقي جتاه مسألة تنفيذ األواتباعنا يف دراستنا املنهج ا
  .على الشاص املعنوي
مفهوم الشاص املعنوي واجتاهات الفقه  األولمبحثني؛ نتناول يف املبحث  إىل وتنقسم هذه الدراسة

 حكامالعراقي من تنفيذ األالقانوين جتاه مسؤوليته اجلزائية، مث نوضح يف املبحث الثاين موقف التشريع 
 .اجلزائية جتاه الشاص املعنوي

 .الشاص املعنوي، احلكم اجلزائي، التشريع العراقي، االخشكاليات، الفقه القانوين : الالممت املفتمكحية
 

  : املقدمة
تثبت  إرادةب وعي و ، للشاص الطبيعي، وذلك ألن األهلية اجلنائية تتطلاال ابلنسبةمل تعرف املسؤولية اجلزائية لفرتة طويلة 

الشاص ليأمره  بفعل أو  إىل دون للشاص الطبيعي العاقل واملميز، ابعتبار أن القانون يوجه خبطاب عادة مبثل ذلك الشاص
 ينهاه عن فعل. 

احلايل ظاهرة املشروعات واملؤسسات الكربى يف ممارسة النشاط االقتصادي، وتعاظم أمهية العصر وقد برزت يف  
 األنشطة التجارية، وىف تنفيذ خمتلف االستثمارات، وخطط التنمية االقتصادية.  أوجهبارية يف مزاولة كافة االعت خشاا األ
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ي الذي تدور حوله الفلسفة اجلنائية يف العصر احلايل، ساساملعنوية أو االعتبارية، هي احملور األ خشاا ولذلك تعد األ
رية اليت حلقت ابلقانون اجلنائي احلديث، وخباصة أن الشاص االعتباري هي نتاج  النهضة العلمية والفك خشاا حيث أن تلك األ

أصبح له دور كبري بعد التطور التكنولوجي والتقين الذى خشهده العامل، ولذلك اصبحت فكرة الشاص املعنوي من أهم العوامل 
 ية  على التقدم حىت بلغت هذه الدرجة اليت  تشهدها املدنية.نساناليت  ساعدت اإل
املعنوية يف العصر احلديث عصب احلياة االقتصادية على الصعيدين الوطين والعاملي، ملا تؤديه من خدمات  خشاا األ متثل

املعنوية املشروعة اليت تقوم هبا فلة كل احلق يف  خشاا ضرورية جتعل النمو االقتصادي يتصاعد وابستمرار، ومبا ان القانون حيمي األ
 مؤاخذاهتا ملاالفتها القانون.

فبواسطة الشاص االعتباري، سواء اختذت خشكل خشركات أم مجعيات او مؤسسات أمكن إقامة املشروعات الضامة،  
واالغراض العظيمة اليت تفوق طاقة كل جمهود فردي مهما عظم خشأنه، حبيث ميكن القول أن الشاص املعنوي أصبح احدى 

 ثة. ية اليت تقوم عليها املدنية احلديساسالدعامات والركائز األ
عدم مسؤولية  إىل ولقد اختلفت االجتاهات حول مسؤولية الشاص االعتباري، فذهب االجتاه التقليدي من الفقه القانوين

 خشاا املطالبة بتقرير املسؤولية اجلنائية لأل إىل الشاص االعتباري، يف حني ينادي الفقه احلديث يف معظم بلدان العامل
 خشاا الذى رجحت معه ضرورة اخضاع  هؤالء األ األمراالعتبارية )املعنوية(،  خشاا األ االعتباريني، أثر انتشار العديد من

 الطبيعيني. خشاا املنظمة يف قانون اجلزاء، أسوة بغريه من األ حكاماالعتباريني لأل
 حكاماأل تنفيذ خيتلف عن غريه من التشريعات بتويل القضائية فإن التشريع العراقي، فهو ال حكاموعلى صعيد تنفيذ األ

لدى الشاص  حكامهلا خصوصية واستقاللية متيزها عن تنفيذ ذات األ حكاماجلزائية على الشاص املعنوي، بيد أن تنفيذ تلك األ
 الطبيعي، عالوة على أن تنفيذ احلكم اجلزائي للشاص االعتباري قد يتأثر بشأنه العديد من الصعوابت واإلخشكاليات القانونية.

 : تامن أمهية الدراسة مبم أييت  : ةمهية الدراسأ -والا أ
االعتبارية، خشهدت العديد من التطورات يف اجملتمعات البشرية والعالقات االجتماعية، وأصبحت تلك  خشاا أمهية األ -1

املؤسسات واهليئات تقوم بتقدمي خمتلف اخلدمات االجتماعية واالقتصادية، عالوة على دورها املتميز يف دفع عملية التنمية 
كوهنا من أهم اآلليات االقتصادية اليت حتكم عامل اليوم، يف ظل   إىل قتصادية للدولة، كما أهنا أحد أدوات االستثمار، ابإلضافةاال

 .املتغريات الدولية والعاملية
لك اجلزائية على الشاص االعتباري وإخشكالياهتا يف التشريع العراقي، ولذلك حتتل ت حكامتسليط الضوء على تنفيذ األ  -2

 .املعنوية خشاا جترمي العقوبة وخباصة ابلنسبة لأل  إىل الدراسة امهيتها يف التشريعات اجلزائية اليت هتدف
القضائية جتاه  حكاماملعنوية، وبيان اخشكاليات تنفيذ األ خشاا استكشاف القصور املوضوعي لنظام املسؤولية اجلزائية لأل -3

ردع  إىل حتقيق التوازن بني احلماية اجلزائية الفعالة، ابإلضافة إىل ت اليت هتدفالشاص املعنوي؛ والعمل على إبراز التوصيا
 املعنوية.  خشاا األ

 : بيمن العديد من املسمئل اليت تتمثل فيمم آييت إىل هتدف هذه الدراسة : اهداف الدراسة-اثنيما 
ها الفقهية أحكامانونيًا من مجيع جوانبها و املعنوية وحتليلها ق خشاا القيام ابلتعرض ملوضوع الدراسة املتعلق بفهم األ-1

 والتشريعية.
 .املعنوية، ومدى كفايتها إلقرار مسؤوليتها اجلزائية خشاا القيام بتحليل النصو  الواردة يف القانون العراقي املتعلقة ابأل -2
 انوين من تلك املسألة.توضيح موقف التشريع العراقي من مسؤولية الشاص املعنوي، مع استعراض اجتاهات الفقه الق-3
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جزائية ماسة بوجود الشاص  أحكاماجلنائية املتعلقة ابلشاص املعنوي فهناك  حكامتبيان دور التشريع العراقي جتاه تنفيذ األ-4
 املعنوي. للشاص املالية ابلذمة جزائية ماسة أحكاماالعتباري، كما توجد 

 : نتتجلى مشالة الدراسة يف أمري : مشالة الدراسة -اثلثما 
املعنوية يف القليل النادر من االحباث  خشاا اجلزائية جتاه األ حكامان الفقه القانوين بصفة عامة، قد تناول مسألة تنفيذ األ -1

 ساحات القضاء. إىل االعتبارية خشاا والدراسات، عالوة على ندرة وصول العديد من اجلرائم اليت يرتكبها األ
شاص االعتباري، فعلى الرغم من انقسام االجتاهات الفقهية على رأيني؛ ما بني اجتاه  يرى تثري الدراسة اخشكالية مسؤولية ال -2

ادخال النظام  إىل املعنوية، يف حني يذهب الرأي الثاين خشاا ضرورة استبعاد النظام العقايب القائم على دعائم جنائية ضد األ
اعماهلا ابعتبار أن الشاص املعنوي لديه استقاللية ذاتية، كما أن  املعنوية هبدف مسألتها جنائيا، عن كافة خشاا على األالعقايب 

 مسلك التشريع العراقي خلص بنصو  اثبتة على مسؤولية الشاص املعنوي.
  : ، وما تثريه من مشاكل قانونية فقد مت-من الناحية العملية والقانونية–نظراً ألمهية موضوع الدراسة  : منهجية الدراسة -رابعما 
د على املنهج الوصفي، وهو منهج يعتمد على وصف وتشايص موضوع البحث والقيام بدراسة الظاهرة ووصفها االعتما-1

 .وصفا دقيقا، كما توجد يف الواقع ويهتم إبجياد حلول هلا
 املنهج التحليلي بتحليل النصو  القانونية واآلراء الفقهية.-2

  : لى الوجه اآليتتتناولنا دراستنا على مبحثني وع : خطة البحث -خممسما 
 املقدمة وحمتوايهتم

 مفهو  الشخص املعنوي واجتمهمت الفقه القمنوين جتمه مسؤوليته اجلزائية : األولاملبحث 
 مضمون الشاص املعنوي. : األولاملطلب  

 تعريف الشاص املعنوي : األولالفرع 
 املعنوية خشاا أمناط األ : الفرع الثاين
 الفقهي جتاه مسؤولية الشاص املعنوي.املوقف التشريعي و  : املطلب الثاين

 موقف التشريع العراقي من  مسؤولية الشاص املعنوي : األولالفرع 
 موقف الفقه القانوين جتاه مسؤولية الشاص املعنوي : الفرع الثاين

 اجلنمئية جتمه الشخص املعنوي كحام موقف التشريع العراقي من تنفيذ األ : املبحث الثمين
 اجلزائية املاسة بوجود الشاص االعتباري  امحكاأل : األولاملطلب 
 حل الشاص املعنوي : األولالفرع 

 وقف النشاط املهين للشاص املعنوي  : الفرع الثاين
 املعنوي  للشاص املالية ابلذمة اجلزائية املاسة حكاماأل : املطلب الثاين

 عقوبة الغرامة. : األولالفرع 
 .عقوبة املصادرة : الفرع الثاين
 خامتة 
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 األولاملبحث 
 مفهو  الشخص املعنوي واجتمهمت الفقه القمنوين جتمهه 

األصل كقاعدة عامة أن املسؤولية اجلنائية خشاصية ال تلحق إال الشاص الطبيعي ويكمن سبب ذلك ألن خطاب املشرّع 
)اجلندي،  .نسانغري اإل إىل ة، فالسلوكيات وقائع ال تنسب، للحكم على تصرفاته يف حميط اجلماعنسانبين اإل إىل اأساسيوجه 
 (504، صفحة 2008-2009

القانون، فذلك  أحكاماملعنوية ابلرغم من اختالف صورها وانواعها قد ترتكب أحد اجلرائم  أو تنتهك  خشاا بيد أن األ
 كان حمل خالف يف الفقه القانوين، ويف التشريع العراقي.  األمر

  : هوم الشاص املعنوي وموقف اجتاهات الفقه القانوين جتاه مسؤوليته اجلزائية مت تناول دراستنا على مطلبنيوهبدف بيان مف
 مضمون الشاص املعنوي. : األولاملطلب 

 املوقف التشريعي والفقهي جتاه مسؤولية الشاص املعنوي. : املطلب الثاين
 األولاملطلب 

 مضمون الشخص املعنوي
املعنوية، حيث أتفق الفقه القانوين حول بيان مفهوم تلك  خشاا عريفات اليت تناولت مفهوم األاستعرضت العديد من الت

 : على فرعني خشاا خيتلف حسب الزاوية اليت يتناوهلا الفقه القانوين، كما نتناول امناط وصور تلك األ األمر، بيد أن خشاا األ
 تعريف الشخص املعنوي  : األولالفرع 

االعتبارية أبهنا؛ هي كل  خشاا األ 1951( لسنة 40ة/ ح من القانون املدين العراقي رقم)/ فقر 47تناولت املادة 
 .أو االموال مينحها القانون خشاصية معنوية خشاا جمموعة من األ

أو األموال يعرتف هلا  خشاا وعلى الصعيد الفقهي يعرب البعض عن الشاص املعنوي أو االعتباري أبنه؛ جمموعة من األ
 . (1، صفحة 2010) كامل، شاصية القانونية املستقلة، فتكون قابلة الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات القانون ابل

الطبيعيني، ابتغاء  خشاا كما يراد بذات الشاص أبنه؛ عبارة عن خشاص اعتباري يتكون من اجتماع مجاعة من األ
، الصفحات 2005) الشويعر، لة عن األفراد غرض مشرتك، ينشؤون ابجتماعهم خشاصية ذات حقوق وواجبات متميزة مستق

12-13) 
أو جمموعة من االموال يضفى عليها  خشاا املعنوية؛ أبهنا مجاعة من األ تعريف الشاصية إىل وذهب جانب اثلث

لتحقيق أهداف معينة، ومتتلك العديد من احلقوق والواجبات، فالشاص االعتباري هو تكتل  –يف جمموعها–الشاصية القانونية
)  (24-23، الصفحات 2004)بوزبر، أو االموال وحيظى ابعرتاف القانون له ابلشاصية والكيان املستقل  خشاا من األ
 (514، صفحة 1989حسين، 

؛ يركز على أتسيس الشاص األوليتضح من التعريفات سالفة الذكر أن بيان مفهوم الشاص املعنوي تدور حول معنيني 
؛ فيتمثل ابهلدف أو الغرض من املعىن الثمينأو من األموال، يف حني أن  خشاا د مجاعات من األاالعتباري، أي البد من وجو 

 العامة أو اخلاصة. خشاا وراء هذا التأسيس، يستوي أن يكون ذلك الشاص من األ
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حتقيق  إىل أو األموال هتدف خشاا أبهنا؛ هي عبارة عن جمموعة من األ شخم وميان من جمنبنم تعريف تلك األ
املكونني هلا، فيصبح الشاص املعنوي مؤهل الكتساب بعض احلقوق  خشاا ايت معينة، وتتمتع ابلشاصية املستقلة عن األغا

 القانونية، وكذلك حتمل بعض االلتزامات. 
 املعنوية شخم أمنمط األ : الفرع الثمين

معنوية خاصة، ويرتتب على هذا   أخشاااعتبارية عامة، كما أن هناك  أخشاا املعنوية، فمنها  خشاا تتنوع وختتلف األ
االختالف أن ختضع بعضها لقواعد القانون العام، يف حني أن األخرى ختضع لقواعد القانون اخلا ، وختتلف أهدافها ووسائلها 

 (29، صفحة 2011) سهام،  وأساليبها وأنشطتها
 : املعنوية هي خشاا لى أن األ( ع47يف املادة ) 1951لسنة  (40ولقد تطرق القانون املدين العراقي رقم )

االدارات واملنشآت العامة اليت مينحها القانون خشاصية معنوية مستقلة عن خشاصية الدولة ابلشروط  –ب     .الدولة –أ
الطوائف الدينية اليت  –د  .االلوية والبلدايت والقرى اليت مينحها القانون خشاصية معنوية ابلشروط اليت حيددها –ج   .اليت حيددها

الشركات التجارية واملدنية اال ما استثين منها بنص  –و  .االوقاف –هـ     .مينحها القانون خشاصية معنوية ابلشروط اليت حيددها
 .املقررة يف القانون حكاماجلمعيات املؤسسة وفقاً لأل –ز     .يف القانون
 .او االموال مينحها القانون خشاصية معنوية خشاا كل جمموعة من األ  –ح
املعنوية عن االفعال غري القانونية تتنوع هي موضع خالف يف القانون العام  خشاا ضح بذلك أن املسؤولية اجلزائية لألويت

 خشاا قواعد القانون العام يف حني األ إىل العامة خشاا ، حيث ختضع األ(Faqir, 2016, p. 213 )والقانون اخلا  
 القانون اخلا . حكاماخلاصة ختضع أل

 خشاا ثل هذا االختالف وهذا التنوع، فأنه ال مينع من تقرير املسؤولية املدنية للشاص االعتباري، فاألومع وجود م
االعتباريون سواء كانوا عامني أم خاصني، خيضعون للمسؤولية املدنية مىت  قامت وتوافرت خشروطها القانونية، أما فيما يتعلق 

االعتباريون وتنوعهم يشكل عائقا امام مسؤوليتهم  خشاا ن االختالف بني األابملسؤولية اجلنائية فإن السؤال يثار عما إذا كا
 (11، صفحة 2004)بوزبر، اجلنائية 

 املطلب الثمين
 املوقف التشريعي والفقهي جتمه مسؤولية الشخص املعنوي

ول مدى مسؤولية اختلفت التشريعات القانونية حول مسؤولية الشاص املعنوي، كما ختتلف مسلك االجتاهات الفقهية ح
اجتاهني رئيسيني؛ فهناك اجتاه يؤيد مسؤولية الشاص املعنوي أو االعتباري، يف حني أن هناك اجتاه فقهي  إىل الشاص املعنوي

 يعارض إقرار املسؤولية اجلنائية للشاص املعنوي.
 : ى فرعنيوهبدف توضيح املوقف التشريعي والفقهي جتاه مسؤولية الشاص املعنوي، تناولت الدراسة عل

 موقف التشريع العراقي من مسؤولية الشخص املعنوي : األولالفرع 
 111(من قانون العقوابت العراقي رقم 80أقر املشرع العراقي املسؤولية اجلزائية للشاص املعنوي حيث نصت املادة )

مسية وخشبه الرمسية مسؤولة جزائيا عن مصاحل احلكومة و دوائرها الر   "الشاصيات املعنوية، فيما عدا : املعدل على أن1969لسنة 
اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو ابمسها وال جيوز احلكم عليها بغري الغرامة،  واملصادرة والتدابري 

لغرامة، وال مينع ذلك معاقبة االحرتازية املقررة للجرمية قانوان فإذا كان القانون يقرر للجرمية عقوبة أصلية غري الغرامة أبدلت اب
 مرتكب اجلرمية خشاصيا ابلعقوابت املقررة للجرمية يف القانون".
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 : ويتضح من نص املمدة سملفة البيمن أهنم تثري العديد من الشروط تتمثل يف اآليت
ئم ومل يفرق املشرع بني اجلرا مسؤولية الشخص االعتبمري اخلم  بغض النظر عن شاله أو غرضه؛-األولالشرط 

املعنوية اخلاصة  خشاا العمدية وغري العمدية )جرائم اإلمهال( وهذا يعين انه ساوى يف العقاب بني نوعي اجلرائم وقصرها على األ
 (260، صفحة 1983)السعدي، املعنوية العامة  خشاا اذ استثىن من العقاب األ

ن الشكل الذى تتاذه، وأاي كان الغرض من االعتبارية اخلاصة للمساءلة اجلنائية، أاي كا خشاا حيث ختضع تلك األ
حتقيق ربح مادي واضح   إىل احلصول على الربح، كالشركات التجارية واملدنية أو ال تسعي إىل أنشائها، أي سواء كانت هتدف

 (2004)بوزبر،  السياسية، وبغض النظر عن جنسية الشاص االعتباري مرتكب اجلرمية حزابكاجلمعيات واأل
 الشاصية" ال الوظيفية بصفته يكون املعنوي الشاص ممثل على احلكم ان" التمييز العراقية حمكمة ار قضتاإلط هذا ويف

 (439، صفحة 1973)التمييز العراقية، 
تتحدد مسؤولية الشخص االعتبمري من النمكحية اجلنمئية عن اجلرائم اليت يرتابهم أكحد أعضمئه، أو –الشرط الثمين
ابملفهوم الضيق الشاص الطبيعي أو جمموعة من األعضاء اليت متلك سلطات  organe ويراد ابلعضو ؛أكحد ممثليه القمنونيون

، كما (Bull. crim, 2001, p. 2461) فهي تعىن أحد األفراد représentant اإلدارة، يف حني أن كلمة ممثل 
دير وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اجلمعية العامة يتضمن األعضاء املمثلون القانونيون لدى الشاص املعنوي كاًل من الرئيس وامل

(M, 1993, p. 304)  ( STEFANI, LEVASSEUR, & BOULOC, 1995, p. 251) كما)
 يندرج حتت املفهوم وكالء الشاص املعنوي، سواء حلسابه أو ابمسه.

اجلزائية للشاص املعنوي، أن  يشرتط لقيام املسؤولية ارتامب تلك اجلرمية حلسمب الشخص املعنوي؛–الشرط الثملث
تكون اجلرمية قد وقعت حلسابه، مبعين أن ترتكب هذه اجلرمية هبدف حتقيق مصلحة له، ويستوى يف هذا الصدد أن تكون هذه 
املصلحة مادية أو معنوية، مباخشرة أو غري مباخشرة، حمققة أو احتمالية، أي يكفى ان تكون االفعال اإلجرامية قد ارتكبت هبدف 

تنظيم اعمال الشاص املعنوي او حسن سريها، أو حتقيق اغراضه حىت ولو مل حيصل هذا الشاص يف النهاية على أية  ضمان
  (51، صفحة 2011) سهام، فائدة 

 موقف الفقه القمنوين جتمه مسؤولية الشخص املعنوي : الفرع الثمين
 : ما بني مؤيد ومعارض لتلك املسئولية على النحو اآليت،نتناول االجتاهات الفقهية حول املسؤولية اجلنائية للشاص املعنوي

 : العديد من احلجج نتناوهلا على الوجه اآليت إىل استند انصار ذات االجتاه : االجتمه الفقهي املؤيد : والا أ
مسؤولية الشاص املعنوي عن افعاله لتمتعه ابحلقوق؛ يذهب البعض أبن االعرتاف ابملسؤولية اجلزائية للشاص  -1

عنوي طاملا أن التشريعات احلديثة قد اعرتفت له ابحلقوق العديدة وأعطته احلق ابلقيام وممارسة اعمال ونشاطات خمتلفة سواء  امل
  (71، صفحة 2003) احلموى و عودة، كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

عقوابت؛ وال سيما أن اإلخالل مببدأ املسؤولية اجلنائية للشاص االعتباري ال تتعارض مع مبدأ خشاصية قانون ال-2
خشاصية العقوبة يفرتض أن توقع العقوبة على خشاص مل يرتكب اجلرمية سواء بوصفه فاعاًل هلا أو خشريكًا فيها. أما إذا وقعت 

)   املبدأ يرتبطون به، فال يعترب ذلك خمالفًا هلذا أخشاا  إىل العقوبة على املسؤول عن اجلرمية، وامتدت آاثرها بطريق غري مباخشر
   (25، صفحة 2010كامل، 
مسؤولية الشاص املعنوي حتقق الوظائف اليت هتدف إليها العقوبة؛ تتعدد وظائف العقوبة، فبجانب اإلصالح  -3

حتقيق الردع والوقاية أو املنع، وهذان الغرضان ميكن أن يتحققا ابلنسبة للشاص املعنوي، بل لقد  إىل والتأهيل، هتدف كذلك
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يت ميكن أن حتقق إصالح هذا الشاص، مثل وضعه حتت احلراسة أو الرقابة أن هناك بعض العقوابت اجلنائية ال إىل ذهب البعض
  (27، صفحة 2010) كامل،  القضائية

كما أن معاقبة الشاص املعنوي قد تقع بواسطة توزيع املسؤولية اجلزائية بني الشاص االعتباري ذاته، وبني غريه من 
  (32، صفحة 2004)بوزبر،  لذين ارتكبوا اجلرمية حلسابهالطبيعيني)أجهزة الشاص املعنوي أو ممثليه( ا خشاا األ

انصار هذا االجتاه الفقهي ينكرون على الشاص املعنوي صالحيته ألن يكون اهالً  : االجتمه الفقهي املعمرض : اثنيما 
الجتاه التقليدي يف الفقه اجلنائي، وقادراً على حتمل املسؤولية اجلنائية، وابلتايل امكانية ايقاع العقوابت اجلنائية عليه، وهم يعرفون اب

 ولقد استند انصار هذا االجتاه   (2003) احلموى و عودة، وقد انتشر هذا االجتاه يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
 -: العديد من املربرات واحلجج على التفصيل اآليت إىل

ث يساهم بدوره يف املساس حبقوق أصحاب املصاحل مسؤولية الشاص املعنوي تعارض مبدأ خشاصية العقوابت؛ حي-1
) بالل، بدون سنة نشر، صفحة  فيه، ابلرغم  من أن بعضهم مل يساهم يف ارتكاب اجلرمية، وهذا يعد إخالال  مببدأ املسؤولية

586)  
االغراض مسؤولية الشاص املعنوي ال تتفق مع أغراضه؛ وذلك ألن الشاص املعنوي تتحدد نشاطاته وأعماله من -2
حتقيقها وابلتايل فإن ارتكاب اجلرائم ال ميكن أن يكون من هذه االغراض أو االعمال، فإذا ما مت ارتكاب هذه  إىل اليت يهدف

الطبيعيني الذين يشكلون الشاص املعنوي فإن اجلرمية تنسب  خشاا اجلرائم أو االفعال اليت يعاقب عليها القانون من قبل األ
 .(69، صفحة 2003) احلموى و عودة، عنوي إليهم وليس للشاص امل

هو الذى –نسانوهو اإل–الشاص املعنوي جمرد افرتاض قانوين؛ يستند أنصار االجتاه املعارض ابن الشاص الطبيعي-3
ه قانون العقوابت، كما أنه ميلك االدراك )فهم ماهية أفعال حكاميتمتع ابألهلية لتحمل التبعة اجلنائية، وهو وحده املكلف أب

 إىل على توجيه نفسه نسان)احلرية واالختيار(، اي قدرة اإل رادةوتقدير نتائجها( واإل
، يف حني أن يعترب الشاص املعنوي جمرد (550، صفحة 2009-2008)اجلندي، القيام بعمل معني او االمتناع عنه  

 .افرتاض قانوين ليس له وجود مادى، وعليه فأنه يستحيل نسبة اجلرمية إليه
، نسانعاقبة الشاص املعنوي ال حتقق االغراض املستهدفة من العقوبة؛ وعليه فوظائف العقوبة تتحقق ابلنسبة لإلم-4

، وميكن أن تطبق عليه أساليب املعاملة العقابية إلصالحه، وميكن أيضًا ردعه وختويفه. وذلك رادةألنه الذي يتمتع ابإلدراك واإل
 . (15، صفحة 2010) كامل، رة على اإلدراك والتمييز عكس الشاص املعنوي الذى ال ميلك القد

تقرير املسؤولية اجلنائية لدى الشاص االعتباري ابعتبارها خشاص ميتلك العديد من  إىل أتييد االجتاه : ويرى البمكحث
 إىل تها ابلنظراحلقوق اليت خوهلا له القانون، ولذلك يتعني أن يقع على عاتقه التزامات إال أن ذلك يقتضى أن تكون مسؤولي

 .طبيعتها اخلاصة عن الشاص اآلدمي
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 املبحث الثمين
 اجلنمئية جتمه الشخص املعنوي كحام موقف التشريع العراقي من تنفيذ األ

 حكامتقتضي اخلصوصية اليت متيز الشاص االعتباري اقرار نظام جزائي مغاير للجزاءات املقررة للشاص الطبيعي ووفقا أل
جيوز احلكم على الشاص املعنوي بغري الغرامة واملصادرة والتدابري االحرتازية، وعليه خترج العقوابت السالبة  القانون العراقي، وال

 كعقوبة ابحلبس املعنوي الشاص على احلكم جيوز ال" أبنه يف حكم هلا التمييز العراقية حمكمة للحرية من نطاق اجلزاء، قضت
  (246، صفحة 1973ة، )حمكمة التمييز العراقي  "بديلة أو اصلية

اجلنائية جتاه الشاص املعنوي، تناول دراستنا على مطلبني  حكامويتعني علينا لبيان موقف التشريع العراقي من تنفيذ األ
 -: على الوجه اآليت
 اجلزائية املاسة بوجود الشاص االعتباري حكاماأل : األولاملطلب 

 املعنوي  للشاص املالية ابلذمة اجلزائية املاسة حكاماأل : املطلب الثاين
 اجلزائية املمسة بوجود الشخص االعتبمري كحام األ: األولاملطلب 

اجلزائية اليت متس بوجود الشاص االعتباري ومتثلت يف عقوبة حل الشاص  حكامتناول املشرع العراقي العديد من األ
 -: فرعني املعنوي، وكذلك عقوبة وقف النشاط للشاص املعنوي، وهو ما سوف نتناوله على

 كحل الشخص املعنوي : األولالفرع 
( من قانون العقوابت 122)عقوبة احلل ابعتبارها أحد التدابري االحرتازية، حيث تنص املادة إىل تطرق التشريع العراقي

( من 123ة )، أما املاد."العراقي على أن "....حل الشاص املعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمني إبدارته او متثيله
...اذا ارتكبت .ذلك القانون فقد نصت على احلاالت اليت جيوز فيها للمحكمة ان أتمر حبل الشاص املعنوي ابلنص على أنه "

 اجلناية او اجلنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان أتمر حبل الشاص املعنوي".
 )وبة تقابل عقوبة إعدام الشاص الطبيعي وتعرف عقوبة احلل القيام بوضع هناية لوجود الشاص القانوين، وهذه العق

STEFANI, LEVASSEUR, & BOULOC, 1995, p. 245)،  وستظل تلك العقوبة استثنائية فيما
 . (Imber, 1989, p. 213 )خيص العقوابت املطبقة على الشاص املعنوي 

ي تتمثل يف منافاهتا لبعض مبادئ القانون وتثري تلك العقوبة العديد من اإلخشكاليات والصعوابت على صعيد الواقع العمل
العام؛ مثل مبدأ ضرورة سري املرفق العام ابنتظام واطراد الستمرارية إخشباع احلاجات العامة، كما أنه يصعب حل الشاص املعنوي 

اص االعتباري لتعارضه مع مبدأ الشاصية حيث يصيب مصاحل أبرايء كالشركاء أو الدائنني أو العاملني، وأيضاً يتعارض حل الش
مع مبدأ العدالة، وردًّا على ذلك ال تصطدم عقوبة احلل مع مبدأ خشاصية العقوبة، كما أنه يتعذر تنفيذ حل الشاص املعنوي 

 إىل كما أنه قد يصعب حل الشاص االعتباري يف حالة صعوبة التوصل  ،(392، صفحة 2019) مقبل، األجنيب يف اخلارج 
  (57، صفحة  2011) سامل، ص االعتباري اهلدف الذى يسعي اليه الشا

 وقف النشمط للشخص املعنوي : الفرع الثمين
تتمثل تلك العقوابت يف وقف النشاط املهين أو االجتماعي للشاص املعنوي سواء ابإلغالق أو حظر النشاط، ويف ذات 

ممارسة اعماله اليت خصص نشاطه هلا ( عقوابت عراقي على أن "وقف الشاص املعنوي يستتبع حظر 122السياق تنص املادة )
(  عقوابت عراقي فتنص على أن "للمحكمة أن أتمر بوقف 123)، أما املادة."...ولو كان ذلك ابسم آخر أو حتت ادارة اخرى
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و الشاص املعنوي ملدة ال تقل عن ثالثة اخشهر وال تزيد على ثالث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه ا
 ..."..وكالئه ابسم الشاص املعنوي او حلسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية ملدة ستة اخشهر فأكثر

تعين عقوبة حظر أو منع ممارسة الشاص املعنوي لنشاطه ملدة معينة تطول أو تقصر، وقد يشمل هذا الوقف كل األنشطة 
 .(37، صفحة  2011، ) ساملالشاص املعنوي أو نشاط واحد فقط من أنشطته 

 إىل تعد هذه العقوبة من أكثر العقوابت الشائعة اليت يقوم بتطبيقها واليت نص عليها املشرع جتاه الشاص املعنوي ابلنظر
 (Larguier, 1990 )سهولة تطبيقها وضمان تنفيذها 

اطه بعد احلكم هبذه العقوبة ومتتاز تلك العقوبة أبهنا ذات طبيعة خشاصية وليست عينية، فالشاص الذي عدل يف نش
يلتزم هبا خالل املدة اليت حددها احلكم، حيث ميكنه إنشاء خشاص معنوي آخر على أال ينشأ إلعادة النشاط احملظور، وتعد 

 اجلرمية مرة أخرى يف املستقبل. إىل عقوبة احلظر والوقف فعالة يف القضاء على اخلطورة اإلجرامية للمحكوم عليه، ملنع عودته
د تلك العقوبة من العقوابت سهلة التطبيق واليت تتميز بضمان تنفيذها، واليت تقع على نشاط املنشأة الذى قد يكون وتع

 صناعيًّا أو جتارايًّ أو أي نشاط حر.
 مل ممن الغري إىل ميتد أثرها خشاصية العقوبة، وذلك ألن مبدأ مع ومن اإلخشكاليات اليت تعرضت هلا تلك العقوبة أهنا تتناىف

، 1979) مصطفى، على الوضع االقتصادي  املعنوي، مما ينعكس أتثريه الشاص كاإلضرار بدائين اجلرمية ارتكاب يف يسهموا
 . (165صفحة 

 املعنوي للشخص اململية ابلذمة اجلزائية املمسة كحام األ : املطلب الثمين
 أحكاميلة لردع ذلك الشاص حال خمالفة يعد املال أهم هدف للشاص املعنوي، وهو الغاية من نشاطه، كما أنه وس

القانون، والعقوابت املاسة ابلذمة املالية للشاص املعنوي هي تلك االجراءات اليت يرتتب عليها االنتقا  من عناصرها اإلجيابية 
 -: عنيأو زايدة عناصرها السلبية وهو ما سوف نوضحه من خالل أتصيل نصو  املواد املعنية يف القانون العراقي على فر 

 : عقوبة الغرامة: األولالفرع 
أبهنا إلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ من النقود  يقدره القاضي اجلنائي وتدفع لدى خزانة الدولة جزاء ملا  تعرف الغرامة

عبد الفتاح،  )ارتكبه من جرمية، وذلك املبلغ ال يعد تعويضاً بل هو إيالم مادي يصيب الذمة املالية واملادية لشاص احملكوم عليه 
 إىل ( عقوابت أبنه؛ هي الزام احملكوم عليه أبن يدفع91يف املادة ) عقوبة الغرامة، كما تناول املشرع العراقي تعريف (2012

ة او  مياخلزينة العامة املبلغ املعني يف احلكم وتراعي احملكمة يف تقدير الغرامة حالة احملكوم عليه املالية واالجتماعية وما أفاده من اجلر 
وال يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار وال يزيد على مخسمائة دينار ما مل  ،كان يتوقع افادته منها وظروف اجلرمية وحالة اجملين عليه

"قانون تعديل الغرامات" الواردة  2008لسنة  6ومت تعديل مبلغ الغرامات مبوجب قانون رقم  ،ينص القانون على خالف ذلك
ويف اجلنحة  ،الف دينار 200 إىل دينار 50أصبح مبلغ الغرامة يف املاالفة من  1969لسنة 111عراقي رقم بقانون العقوابت ال
 عشرة ماليني دينار. إىل مليون دينار، ويف اجلناية من مليون دينار إىل من مائيت الف دينار

د التطبيق العملي منها؛ أن تلك وتثري تطبيق عقوبة الغرامة على الشاص االعتباري العديد من االخشكاليات على صعي
، عالوة (60، صفحة  2011) سامل، العقوبة تصيب املسامهني أو املشاركني أو املؤسسني للشاص االعتباري بطريق غري مباخشر 

، 1984) بالل، علم العقاب )النظرية العامة والتطبيقات(، على أن هذه العقوبة ال تنطوي على أية قيمة إصالحية أو هتذيبية 
يكون  -يف الغالب-عالوة على ضعف اجلانب الردعي للعقوبة، ابلنسبة للشاص االعتباري، وخباصة أن االخري ،(190صفحة 
 واملالئمة املالية. القدرة لديه
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 : عقوبة املصمدرة : الفرع الثمين
ملصادرة اخلاصة "، أو نزع أبهنا نزع ملكية مال معني من أموال احملكوم عليه لصاحل  الدولة" وتسمى اب تعرف املصمدرة؛

  (101، صفحة 2001)سليمان،  ملكية سائر أموال احملكوم عليه وإضافتها مللكية الدولة "وتسمى هنا ابملصادرة العامة"
 على أنه "  117وينص املشرع العراقي يف قانون العقوابت يف املادة 

هتا او احرازها او استعماهلا او بيعها او عرضها للبيع جرمية يف ذاته جيب احلكم مبصادرة االخشياء املضبوطة اليت يعد صنعها او حياز 
واذا مل تكن االخشياء املذكورة قد ضبطت فعال وقت احملاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا  .ولو مل تكن مملوكة للمتهم او مل حيكم إبدانته
 .حتكم احملكمة مبصادرهتا عند ضبطها"

ثل يف أهنا عقوبة مالية، وأهنا عقوبة عينية، أي أهنا ترد على مال معني، كما أهنا عقوبة تتمثل خصائص املصادرة واليت تتم
تكميلية، وأهنا قد تكون جوازية، أو وجوبية، ويف احلالة األخرية تكون هلا خصائص التدبري االحرتازي، وهناك حالة اثلثة للمصادرة 

والعقوبة التكميلية قد تتاذ صورة مصادرة األمـوال،  .(885-884، الصفحات 1989) حسين، أتخذ فيها خشكل التعويض 
 .(157، صفحة 2012) فرج، ومصادرة األدوات املضبوطة من اجلاين 

 إىل قانون العقوابت ميكن اللجوء حكامفطبقا أل ،أنه يف حال تعذر تلك العقوبة إىل ومن اإلخشكاليات اليت تثريها املصادرة
  بيقه على الشاص االعتباري.وهو ما يتعذر تط ،االكراه

 
 اخلممتة

 : جمموعة من النتمئج واملقرتكحمت إىل توصلت الدراسة
  : النتمئج -والأ
، نسانبين اإل إىل اأساساملسؤولية اجلنائية خشاصية ال تلحق إال ابلشاص الطبيعي، ويرجع ذلك ألن خطاب املشرّع يوجه  -1

حتقيق غاايت معينة، وتتمتع  إىل أو األموال هتدف خشاا عبارة عن جمموعة من األ املعنوية؛ أبهنا هي خشاا وتعرف األ
 املكونني هلا، وعليه يستطيع مبقتضاه الشاص االعتباري اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.  خشاا ابلشاصية املستقلة عن األ

معنوية خاصة، ولقد تناول القانون  أخشاا ك اعتبارية عامة، كما أن هنا أخشاا املعنوية، فمنها  خشاا تتعدد أنواع األ-2
 .املعنوية خشاا ( األ47يف املادة ) 1951لسنة  (40املدين العراقي رقم )

(من قانون العقوابت مبوجب خشروط وضوابط 80قر املشرع العراقي املسؤولية اجلزائية للشاص املعنوي حيث نصت املادة )أ-3
بغض النظر عن خشكله أو غرضه، كما انه قد تتحدد مسؤولية الشاص االعتباري  تتمثل يف مسؤولية الشاص االعتباري اخلا 

من الناحية اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبها أحد أعضائه، أو أحد ممثليه القانونيون وأن ترتكب تلك اجلرمية حلساب الشاص 
 .املعنوي
العديد من  إىل مؤيد ومعارض، واستند انصار ذلك االجتاهاختلفت االجتاهات الفقهية جتاه مسؤولية الشاص املعنوي، ما بني -4

 .احلجج والرباهني
 حكامان اخلصوصية اليت متيز الشاص االعتباري تقتضي اقرار نظام جزائي مغاير للجزاءات املقررة للشاص الطبيعي ووفقا أل-5

قوبة حل الشاص املعنوي، وكذلك عقوبة القانون العراقي واليت قد تتمثل يف عقوابت متس بوجود الشاص االعتباري، مثل ع
 .املعنوي مثل الغرامة واملصادرة للشاص املالية وقف النشاط املهين للشاص املعنوي، كما أن هناك عقوابت متس ابلذمة
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 : املقرتكحمت -اثنيما 
الطبيعيني القائمني  ا خشانقرتح على املشرع العراقي يف حالة توقيع عقوبة حل الشاص االعتباري أبن ميتد العقاب لدي األ-1

على إدارة ذلك الشاص االعتباري يف حالة إثبات إدانتهم ابرتكاب أحد اجلرائم عرب الشاص االعتباري، حىت ال تكون العقوبة 
 صورية.
أو اعتبارية عامة  أخشاا االعتبارية سواء أكانت  خشاا نقرتح على املشرع العراقي أن ميد نطاق املسؤولية اجلنائية جلميع األ-2

 خاصة دون استثناء هبدف حتقيق املصلحة العامة.
نقرتح على املشرع العراقي أن ينوع التدابري والعقوابت مثل االخشراف القضائي على الشاص االعتباري، وإبعاده من السوق،  -3

  .وحرمانه من بعض احلقوق...اخل، والعمل على تشديد العقوبة يف حالة العود
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