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 جزاء الجريمة االقتصادية
 إعداد

 مراد زياد أمين تيم
 فادي شديد.د
 محمد شراقة .د

 الممخص 
تناكؿ مكضكع البحػث يػي ىػذه الرسػالة الجػزاءات يػي الجػراصـ اةقتذػادية كذلػؾ مػف خػ ؿ يذػميف 

تػـ ييػػو الحػػديث ، خذػص الصذػػؿ ا كؿ لمحػػديث عػف تحديػػد الجػػزاءات المقػررة لمجػػراصـ اةقتذػػادية
حيػث تبػيف مػف خػ ؿ ىػذه الدراسػة ، لشخص متحمؿ الجزاء عند ارتكاب الجريمػة اةقتذػاديةعف ا

حيػػث لػػـ تعػػد المسػػؤكلية ، أف ىنػػاؾ تكسػػع يػػي نطػػاؽ المسػػؤكلية الجزاصيػػة عػػف الجػػراصـ اةقتذػػادية
الجزاصيػػػة مقتذػػػرة عمػػػا ا شػػػخاص الطبيعيػػػيف بػػػؿ امتػػػدت لتشػػػمؿ ا شػػػخاص المعنػػػكييف كظيػػػرت 

 .ة عف يعؿ الغيرالمسؤكلية الجزاصي
كتـ م حظة أف ىنػاؾ ، ثـ تعرض الباحث لمحديث عف أنكاع الجزاءات المقررة لمجراصـ اةقتذادية

استبعاد لبعض الجزاءات الجناصية كخاذة عقكبة اإلعداـ كبعض العقكبات السالبة لمحريػة كالمجػكء 
كرأينػػػا أف ، اديةإلػػػا بػػػداصؿ أخػػػرل يمكػػػف أف تػػػؤدم إلػػػا ردع المخػػػالؼ عنػػػد ارتكػػػاب جريمػػػة اقتذػػػ

، العقكبات المالية تغمب كتزيد أىميتيا كعقكبة رادعة يي الجراصـ اةقتذادية عمػا العقكبػات البدنيػة
باإلضػػاية إلػػا الجػػزاءات جيػػر الجناصيػػة المدنيػػة كاإلداريػػة كاةقتذػػادية ك التأديبيػػة التػػي تصػػرض مػػف 

 .      قبؿ اإلدارة عما مرتكب الجريمة اةقتذادية
كرأينػا ، يقػد تػـ تنػاكؿ خذكذػية الجػزاءات المقػررة لمجػراصـ اةقتذػادية، بة لمصذؿ الثاني أما بالنس

متعمقػة بػالركف المعنػكم لمجريمػة ، أف ىناؾ ظركيان شخذية مشددة لمعقكبػة يػي الجػراصـ اةقتذػادية
ي كةحظنػا عػدـ اةعتػداد بػالركف المعنػكم يػ، أك البكاعث عما ارتكابيػا مثػؿ العمػد كالقذػد كالخطػأ

ىػذا كقػد تػـ الحػديث عػف الظػركؼ الماديػة التػي . مجاؿ الجراصـ اةقتذادية إذ تعتبر جػراصـ قذػدية
تتذػػػؿ بالجريمػػػة يتجعميػػػا أشػػػد خطػػػران كتعػػػدد المسػػػاىميف كذػػػصة مرتكػػػب الجريمػػػة ككقػػػت ارتكابيػػػا 

 .كالعكد ألجرمي؛ إذ تعتبر ىذه الظركؼ مشدده لمعقاب يي الجراصـ اةقتذادية



 ٛ 

كرأينا أف ىناؾ نذكذان ، لمحديث عف الظركؼ المخصصة يي الجراصـ اةقتذاديةثـ تعرض الباحث 
تنص عما جكاز ا خذ با عذار القانكنية المعصيػة مػف ، قانكنية كاضحة يي التشريعات اةقتذادية

كتمتػػاز بيػػا الجػػراصـ اةقتذػػادية ة مػػف ، العقػػاب يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية كا عػػذار المخصصػػة لمعقكبػػة
نمػػػا إلبقػػػاء البػػػاب مصتكحػػػان أمػػػاـ مرتكبييػػػا لمعػػػدكؿ عػػػف اةسػػػتمرار يػػػي مشػػػركعيـ بػػػاب الت خصيػػػؼ كاا
ذػػ ح ااثػػار المترتبػػة عػػف الجػػراصـ التػػي ارتكبكىػػا عػػف طريػػؽ الكشػػؼ عنيػػا كاسػػترداد ، اإلجرامػػي كاا
كمػف ثػـ عػف كقػؼ تنصيػذ ، عػف أسػباب التخصيػؼ، ىػذا كقػد تػـ الحػديث يػي ىػذا الصذػؿ. الماؿ العاـ
كلكػػػف لغيػػػاب الػػػنص ، يػػػث تبػػػيف أف القػػػكانيف اةقتذػػػادية الصمسػػػطينية لػػػـ تػػػنص عمييػػػاح، العقكبػػػة

 .  الخاص عمينا الرجكع إلا القكاعد العامة كتطبيقيا يي الجراصـ اةقتذادية
.بخاتمػػػة تضػػػمنت أىػػػـ مػػػا تكذػػؿ إليػػػو مػػػف نتػػػاص  كتكذػػػيات ، ىػػذا كقػػػد أنيػػػا الباحػػػث أطركحتػػو
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 المقدمة

ادية كالجػػزاءات المقػػررة ليػػا خػػ ؿ العقػػكد ا خيػػرة الماضػػية اىتمامػػان أثػػارت مشػػكمة الجريمػػة اةقتذػػ
، ذلؾ أف ىذا النكع مف الجراصـ يشكؿ تيديدان كبيران لممجتمعػات كلثركتيػا كاقتذػادىا القػكمي، متزايدان 

إذ كانػػت كمػػا زالػػت الحاجػػة ممحػػو إلػػا إعػػادة التصكيػػر  ،نسػػبة لمػػا تشػػكمو الجػػراصـ التقميديػػة ا خػػرل
عادة تق  1.جزاءات المقررة لمرتكبي الجراصـ اةقتذاديةالييـ كاا

يمكف تعريػؼ الجريمػة اةقتذػادية بأنيػا كػؿ يعػؿ أك امتنػاع يقػع مخالصػان لمقكاعػد كا حكػاـ الخاذػة 
ف إذا نػػص عمػػا تجريمػػو يػػي قػػانكف الجػػراصـ اةقتذػػادية أك يػػي القػػكاني ،بالنظػػاـ اةقتذػػادم لمدكلػػة

 2.الخاذة

ارتكػاب جريمػة أك ىػي  بسػبباء يستيدؼ إنزاؿ آةـ بػالصرد مػف قبػؿ السػمطة ييي إجر : أما العقكبة 
ييػػي إذف ألػػػـ مقذػػػكد يحػػؿ بػػػالمجـر كنتيجػػػة لمػػػا ، رد يعػػؿ اجتمػػػاعي عمػػػا عمػػؿ مخػػػالؼ لمقػػػانكف

اقتريػػػو مػػػف إثػػػـ كمػػػا ألحقػػػو بػػػالمجتمع مػػػف أذل كأضػػػرار بأيعػػػاؿ أك امتناعػػػات قػػػاـ بيػػػا بكجػػػو جيػػػر 
مجػػـر مػػف إىػػدار أك إنقػػاص يػػي شخذػػو أك حريتػػو أك حقكقػػو كيبػػرز ذلػػؾ ييمػػا يذػػيب ال ،شػػرعي

   3.السياسية كالمدنية

كالجراصـ الكاقعػة عمػا ، كالجريمة اةقتذادية ىي جريمة ة تقؿ خطكرة كأىمية عف الجراصـ ا خرل
حيػث أف سػمبياتيا كأضػرارىا تشػمؿ المجتمػع بأسػره لػذلؾ ، أك تمؾ الكاقعة عما ا مػكاؿ، ا شخاص

                                                 
، دط، ار النيضة العربيةد، مدى مالءمة الجزاءات الجنائية االقتصادية, دمد عبد العزيز محمد السيمح ،الشريؼ .د - 1

 . 2ص ،2007-2006، القاىرة
 ،2007، الجامعػػة ا ردنيػػة، رسػػالة ماجسػتير، الصلم  وأثللرل عمللر الجريمللة االقتصلادية، محمػػد سػميماف حسػػف، المحاسػنة -2

  3.ص
 ،الحقكؽ كالعمـك السياسية يي تكنسكمية ، تيررسالة ماجس، ديالعقوبة في القانون الجنائي االقتصا، بسمة ،النصاتي - 3

 . 2ص ،جامعة المنار
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الجزاصي يي كاية الدكؿ رحب كثيران بتدخؿ الدكلة لمكايحة الجريمة اةقتذادية مف خػ ؿ يإف الصقة 
 1.اط اةقتذادم عما المستكم الكطنيتكصؿ الحماية لمنش التيالنذكص 

عتبار أف اةقتذاد اكلقد تدخؿ المشرع يي الميداف اةقتذادم لحماية الجانب اةقتذادم لمدكلة ب
يجػػب عمػػا الدكلػػة أف تحميػػو؛ يالحػػارس يحمػػي خزانػػة الشػػركة أكثػػر مػػف ىػػك عمػػاد الدكلػػة كأىػػـ مػػا 

كىنػػػا نشػػػأ قػػػانكف ، كػػػذلؾ اةقتذػػػاد ىػػػك خزانػػػة الدكلػػػة لػػػذا تػػػدخؿ المشػػػرع لحمايتػػػو ،الشػػػركة نصسػػػيا
 2.الجزاءات اةقتذادية الذم يعنا بالجراصـ اةقتذادية كيضع ليا حذران كلمخالصتيا عقكبة

أف القػػانكف : " حيػػث قػػاؿ Vrij))اةقتذػػادم ىػػك ا سػػتاذ يػػريي  كأكؿ مػػف اسػػتعمؿ عبػػارة القػػانكف 
اةقتذػػادم كاةجتمػػاعي ىػػك مجمكعػػة النذػػكص التػػي يعبػػر بيػػا عػػف إدارة اةقتذػػاد مػػف جانػػب 

 3."الدكلة

أف قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم ىػػك مجمكعػػة النذػػكص  (زةتػػاريتش)اليكجسػػ يي  ا سػػتاذكيعتبػػر 
يسػػبب خطػػران أك يجمػػب  ،المعنػػكمسػػمكؾ محػػدد لمصػػرد أك لمشػػخص القانكنيػػة التػػا تػػنص عمػػا تجػػريـ 
 4.ية كاةقتذادية الجديدة لدكلو مااعتداءن عما السياسة اةجتماع

" تعريصػان لمقػانكف الجنػاصي اةقتذػادم جػاء ييػو (. الػنقض)ىذا كقد قدمت محكمة التعقيػب الصرنسػية 
كتكزيػػػع كاسػػػتي ؾ كتػػػداكؿ السػػػمع  جأنتػػػابأنػػػو مجمكعػػػة النذػػػكص القانكنيػػػة الجناصيػػػة التػػػي تػػػنظـ 

كالخػػدمات ككػػذلؾ النذػػكص المتعمقػػة بكسػػاصؿ الذػػرؼ كيػػدخؿ يييػػا بذػػصة خاذػػة كسػػاصؿ ذػػرؼ 

                                                 
  1990،عماف،  1ط،الصكر لمنشر كالتكزيع دار ، الجرائم االقتصادية في التشريع األردني، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 1

 . 10-9ص
 2009،القاىرة،دط، المكتب الجامعي الحديث ، تحدثةالمس – ةالجرائم االقتصادية التقميدي، سريفن ،الحميد عبد .د - 2

 . 15ص
الصكج ، تكنس، المعيد ا عما القضاصي، رسالة لختـ التدريب، القصد الجنائي في الجرائم االقتصادية، بثينة، إسماعيؿ - 3

 . 5ص، 2002، الرابع عشر
 . 57ص، مرجع سابق، نسريف ،عبد الحميد .د - 4
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ة تسػييره كمراقبتػو النقكد بذكرىا المختمصة كما يشكؿ انتياكان مباشران ةقتذاد البمد الذم تتكلا الدكلػ
 1".بحسب الظركؼ 

 ،يػػت ءـ مػػع خذكذػػيات القػػانكف الجنػػاصي اةقتذػػادمكة يمكػػف لمجػػزاء أف يحقػػؽ كظيصتػػو مػػا لػػـ 
خاذػػة أف ا طػػراؼ الصاعمػػة يػػي الميػػداف  ،سػػكاء ييمػػا يخػػص ا يعػػاؿ المجرمػػة أك المسػػؤكليف عنيػػا
 دكران ميمػا  فإنما أذبح لألشػخاص المعنػكيي فاةقتذادم لـ تعد تقتذر عما ا شخاص الطبيعيي
اةقتذادية الداخمية أك الدكلية يجعؿ مػف ا يعػاؿ  كما أف تداخؿ العديد مف ا طراؼ يي العمميات

 العقكبػة المناسػبة لمصعػؿ المجػـر  المادية لمجراصـ اةقتذادية أيعاةن معقدة كمتشعبة مما يحػتـ اختيػار
     2.عنيا ىي التي تحدد نكعية الجزاء يخذكذية الجريمة اةقتذادية كالمسؤكؿ جزاصيان 

يمػف حيػث أنكعيػا تتسػع  يتشػمؿ بطبيعػة : اةقتذادية بخاذػيتيف تتميز الجزاءات المقررة لمجراصـ 
ككػػذلؾ التػػدابير اةحترازيػػة المنذػػكص ، قػػانكف العقكبػػات يػػيالحػػاؿ الجػػزاءات المنذػػكص عمييػػا 

كيض ن عف ىذا قد يخص القػانكف الجػراصـ اةقتذػادية بجػزاءات كتػدابير ة . عمييا يا ىذا القانكف
ييكػػكف ، ة عبػػرة يػػي كذػػؼ الجػػزاء بالسػػمطة المختذػػة بإذػػداره ك . نظيػػر ليػػا يػػا قػػانكف العقكبػػات

الجػػػزاء عقكبػػػة متػػػا انطبػػػؽ عميػػػو الكذػػػؼ المػػػذككر كلػػػك كانػػػت السػػػمطة اإلداريػػػة ىػػػي المختذػػػة 
نشػػاطو  يػػيسػػمعتو أك  يػػيحريتػػو أك  يػػيكجػػزاء الجريمػػة اةقتذػػادية قػػد يذػػيب الجػػانا . بإذػػداره
 3.يي مالوأك  يالمين

تتجػػػو التشػػػريعات عمػػػا اخػػػت ؼ أنظمتيػػػا إلػػػا تشػػػديد الجػػػزاء  يػػػي ، كمػػػف حيػػػث تطبيػػػؽ الجػػػزاءات
كيػي كثيػر ، كمظير ذلؾ أف القميؿ مف ىذه الجراصـ يدخؿ يي عػداد المخالصػات، الجراصـ اةقتذادية

كتذػؿ الغرامػة ، لعقكبػة الحػبس عػف الحػد المقػرر يػي القػانكف العػاـ ا قذامف الجنح يرتصع الحد 
كة يسمح لمقاضي باستعماؿ كساصؿ الرأية المعركية ككقؼ ، اصـ العاديةإلا حد ة نظير لو يي الجر 

                                                 
 . 5ص، سابقمرجع ، بثينة ،إسماعيؿ - 1
 . 16-15ص، مرجع سابق، بسمة، النصاتي - 2
، 1ط، القاىرة، دار كمطابع الشعب، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، محمكد محمكد ،مذطصا. د - 3

 . 136-135ص،1963
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منيا أف الجاني مديكعان ، كيرجع ذلؾ إلا أسباب متعددة، تنصيذ العقكبة أك مراعاة الظركؼ المخصصة
 1.ييمـز إرىابو بعقكبة رادعة، يستييف بخطكرة يعمو بالنسبة لممجتمع، با نانية لتحقيؽ كسب حراـ

التشدد يي قكاعد المعاممة العقابية ذات الطبيعػة  ،التشدد يي الجراصـ اةقتذادية أيضا كمف مكاطف
التكػػػػرار، أـ مػػػػف حيػػػػث المسػػػػاكاة يػػػػي العقكبػػػػة بػػػػيف الصػػػػاعميف ) -: سػػػػكاء مػػػػف حيػػػػث ،المكضػػػػكعية

كالمسػػػػاكاة بػػػػيف  ا ذػػػػمييف كالشػػػػركاء كالمتػػػػدخميف كالمحرضػػػػيف، كعػػػػدـ تطبيػػػػؽ التػػػػدرج يػػػػي العقكبػػػػة
 2.(مة كالشركع يييا الجريمة التا

بػؿ  فالطبيعيػي ا شػخاصلـ تعػد مقتذػرة عمػا ، كما أف المسؤكلية الجزاصية يي الجراصـ اةقتذادية
كػػذلؾ يضػػعؼ ، ىنػػاؾ مسػػؤكلية عػػف يعػػؿ الغيػػر كأذػػبحت، فامتػػدت لتشػػمؿ ا شػػخاص المعنػػكيي

 3.اةعتداد بالركف المعنكم يا الجريمة اةقتذادية

منػػػػذ  ةقتذػػػػادية معػػػػركؼلسياسػػػػة ااي الميػػػػداف اةقتذػػػػادم لحمايػػػػة القػػػػانكف الجزاصػػػػي يػػػػتػػػػدخؿ  إف
 4.اإلس مية ككذلؾ يي الشريعة كالركماف ةالصراعنحيث عرؼ منذ كجكد  ةالعذكر القديم

ػػػ ةيصػػػي مذػػػر الصرعكنيػػػ تتػػػدخؿ يػػػي  يكانػػػت الدكلػػػة ؛قتذػػػادةسػػػتخداـ القػػػانكف الجزاصػػػي يػػػي اارؼ ع 
كمػف  ،بػات عمػا ا شػخاص الػذيف يخػالصكف أكامرىػامختمؼ جكانب الحياة اةقتذادية كتصرض عقك 

  5.ؿ الدكلة يي تكزيع المياه كالّرمذلؾ تدخ

كقػد عػرؼ  ،أما بالنسػبة لمركمػاف يقػد اىتمػكا بتنظػيـ اةقتذػاد كالمعاقبػة عمػا مخالصػة ىػذا التنظػيـ 
كسػػاصر القػػانكف الركمػػاني نذكذػػان تتعمػػؽ باسػػتيراد الحبػػكب كتجارتيػػا كبارتصػػاع ا سػػعار كالتمػػكيف 

                                                 
 . 16ص ، 2004، بيركت، 2ط، منشكرات الحمبي، قانون العقوبات االقتصادي، جساف، رباح .د - 1
، 1ط، دار الثقايػػة لمنشػػر كالتكزيػػػع، المسلللؤولية الجزائيللة عللن الجلللرائم االقتصللادية، أنػػكر محمػػد ذػػدقي، لمسػػاعدةا .د - 2

 . 311 -308ص، 2007، عماف
 . 33-32ص، مرجع سابق ،جساف ،رباح .د - 3
 .تدخؿ القانكف يي النشاط اةقتذادم جكريسبيديا القانكف                                        - 4

http://ar.jurispedia.org/index.php  ،13/12/2008  . 
-

5
ص ، 1987، دط، جامعة دمشؽ، شرح قانون العقوبات االقتصادي في التشريع السوري المقارن، عبكد ،السراج .د
29-30 

http://ar.jurispedia.org/index.php
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مػػػف مزاكلػػػة  منػػػعالمخالصػػػات المتعمقػػػة بالبػػػاصعيف كالمشػػػتريف كعاقبػػػت عمييػػػا بعقكبػػػات شػػػديدة، منيػػػا 
التجػػػارة كاإلبعػػػاد كالنصػػػي كالغرامػػػة كمذػػػادرة الذمػػػة الماليػػػة كا شػػػغاؿ الشػػػاقة كاإلعػػػداـ يػػػي بعػػػض 

 1.الحاةت

دية بأنيػا جػزاء يقػع عمػا الصقو اةس مي العقكبات اةقتذػا ّعرؼ يقد كبالنسبة لمشريعة اإلس مية
ا مكاؿ العامة أك المػكاد اةقتذػادية نتيجػة ممارسػات خاطصػة تخػرج عػف الػني  السػميـ الػذم رسػمو 

كقػػد قسػػمت العقكبػػات يػػي الشػػريعة اإلسػػ مية كالمتعمقػػة بالجانػػب اةقتذػػادم إلػػا عقكبػػات . الشػػرع
اذػػة ىػػي التػػي تقػػع عمػػا يالعقكبػػات اةقتذػػادية الخ. اقتذػػادية خاذػػة كعقكبػػات اقتذػػادية عامػػة

كمػػف ذلػػؾ أخػػذ شػػطر مػػاؿ مػػانع الزكػػاة زيػػادة عمػػا المسػػتحؽ عميػػو؛ يمنػػع الزكػػاة ، مرتكػػب الجريمػػة
 2.جريمة اقتذادية رتب الشارع عمييا عقكبة اقتذادية متمثمة يي أخذ شطر ماؿ مانعيا

نتشػار كشػيكع أما بالنسبة لمعقكبات اةقتذادية العامة كتككف عامة عما المجتمع كذلػؾ يػي حػاؿ ا
يالت عػػػػب يػػػي المػػػػكازيف كالمكاييػػػؿ جريمػػػػة اقتذػػػادية اسػػػػتحؽ  الجريمػػػة اةقتذػػػادية يػػػػي المجتمػػػع

المجتمػػػػع الػػػػذم ة يقػػػػكـ بػػػػدكره يػػػػي التذػػػػدم ليػػػػا ا خػػػػذ بالسػػػػنيف كشػػػػدة المؤكنػػػػة كىمػػػػا عقكبتػػػػاف 
 3.قتذاديتافا

تكمف ة لألىمية النظرية يبالنسب ،نظرية كعممية ولو أىمي ةف مكضكع الجزاء يي الجراصـ اةقتذاديإ
كبيػاف الجػدؿ الصقيػي  ،كبيػاف أنكاعيػا الجػراصـ اةقتذػادية يػييي بياف طبيعػة الجػزاءات المصركضػة 

حكؿ تمؾ الجزاءات المقررة لمجراصـ اةقتذادية كخاذة ييما يتعمؽ بعقكبػة اةعػداـ كعقكبػة الحػبس 
 .المعنكييف ذا كاف مرتكب الجريمة اةقتذادية مف اةشخاصإتطبيقيا  لكمد

 :ماى مسألتيف يتكمف يي العممية ةما ا ىميأ  

                                                 
 . 30-29ص ، مرجع سابق، عبكد ،السراج .د - 1

2
الجامعػة ، رسػالة ماجسػتير، الجرائم االقتصادية وعقوبتها المقررة فلي الققله االسلالمي ،ىياـ محمد عبد القػادر، الزيدانييف-

 . 35-34ص، 2007، ا ردنية
 . 35-34ص، مرجع سابق ،ىياـ محمد عبد القادر، الزيدانييف - 3
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البحػػػث يػػػي تمػػػؾ الجػػػزاءات كالنظػػػر يػػػي مػػػدل م ءمتيػػػا كمػػػدل قػػػدرتيا عمػػػا مكاجيػػػة الجريمػػػة  -1
كالتػػي تتمثػػؿ يػػي الػػردع العػػاـ كالػػردع الخػػاص  ،اةقتذػػادية كعمػػا تحقيػػؽ الكظػػاصؼ العامػػة لمعقػػاب

 ان التػا تعكػس أثػار  ةتنػت  عػف تمػؾ الجػراصـ اةقتذػادي يالتػكحمايػة المجتمػع مػف الخطػكرة اإلجراميػة 
 . عما اةقتذاد الكطني ةخيمك 

  .نجاح المشرع يي التذدم لمجراصـ اةقتذادية ليي مد البحث -2

كالتػػي مػػف أىميػػا  ،يػػي الجػػراصـ اةقتذػػاديةتحميػػؿ المكاجيػػة العقابيػػة كاليػػدؼ مػػف ىػػذه الدراسػػة ىػػك 
مػكاطف الخػركج عػف القكاعػد  عما التعرؼ جراصـ اةقتذادية ككذلؾلمكاجية الالجزاءات لتشدد يي ا

كالتأكػد  ،لمجريمػة اةقتذػادية صػـالجػزاء الم  كتحديػد، العامة يػي المعاقبػة عمػا الجػراصـ اةقتذػادية
 الجػػزاءاتأك تطبيػػؽ  ثػػـ بيػػاف مظػػاىر تصريػػد، مػػف أنػػو حقػػؽ دكره يػػي مكايحػػة الجريمػػة اةقتذػػادية

 .راصـ اةقتذاديةيي الج اقراىاالتي تـ 

سػيتبع الباحػػث كلمكذػكؿ إلػا أيضػػؿ النتػاص  كأدؽ التكذػػيات كلتقػديـ دراسػة شػػاممة لكػؿ تصاذػػيميا 
 :لمناى  التاليةايي ىذه الدراسة 

يسػػػػتعرض الباحػػػػث نذػػػػكص القػػػػكانيف التػػػػي تعاقػػػػب عمػػػػا الجػػػػراصـ  ثالمػػػػني  الكذػػػػصي، حيػػػػ -1
 .اةقتذادية يي القانكف الصمسطيني

مػػي، مػػف خػػ ؿ تحميػػؿ كػػؿ نػػص عقػػابي تضػػمف معاقبػػة عمػػا جريمػػة اقتذػػادية المػػني  التحمي -2
ف نستشػػؼ أ، ك (جيػػر اقتذػػادية)كمقارنتػػو مػػع نذػػكص عقابيػػة تضػػمنت معاقبػػة عمػػا جػػراصـ عاديػػة 

 .مكاضع الخذكذية يي المعاقبة عما الجراصـ اةقتذادية مف خ ؿ ذلؾ

الصمسػطيني كقػكانيف الػدكؿ ا خػرل المػني  المقػارف، حػيف يقػارف الباحػث بػيف نذػكص القػانكف  -3
المقارنػػػة، حيػػػث سيسػػػتعرض الباحػػػث التجػػػارب التشػػػريعية لمػػػدكؿ ا خػػػرل كيحػػػاكؿ اةسػػػتصادة منيػػػا 

 .كاستخ ص بعض المبادئ منيا
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كعميػة يػػإف الجػػزاءات يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية يثيػر إشػػكالية كىػػي ىػػؿ حققػػت الجػػزاءات اةقتذػػادية 
 لمرجك منيا كىك حماية النظاـ اةقتذادم؟؟ المصركضة مف قبؿ المشرع اليدؼ ا

 يمػػػةالجػػػزاء المقػػػرر لمجر  تحديػػػد لػػػاإكمػػػف أجػػػؿ اإلجابػػػة عمػػػا ىػػػذه اإلشػػػكالية ة بػػػد مػػػف التعػػػرض 
الصذػػػػؿ )اةقتذػػػػادية  يمػػػػةر لمجر كمػػػػف ثػػػػـ خذكذػػػػية الجػػػػزاء المقػػػػر ( الصذػػػػؿ ا كؿ)اةقتذػػػػادية 

 ( .  انيالث
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 القصل األول

 .االقتصادية يمةر لمجر الجزاء المقر تحديد 

مف الطبيعي أف تتضمف النذكص الجزاصية الكاردة يي التشريعات اةقتذادية عػددان مػف الجػزاءات 
حيػث يكجػد عػدد مػف ، كتتذؼ الجزاءات يي الجراصـ اةقتذادية عادة بػالتنكع. لمجراصـ اةقتذادية

جعػؿ المشػرع قػادران عمػا اختيػار كىػذه ميػزة ت، الجزاءات الجناصية إلا جانب الجزاءات جير الجناصية
عمػا أنػو مػف  1.كاخت ييػا كتنكعيػا، عمػا كثػرة ىػذه الجػراصـ، الجزاء المناسب لكؿ جريمة اقتذادية

قبػػػػػؿ أف نبػػػػػدأ بدراسػػػػػتيا أف نحػػػػػدد الشػػػػػخص متحمػػػػػؿ الجػػػػػزاء عنػػػػػد ارتكػػػػػاب الجريمػػػػػة ، الضػػػػػركرم
   لمقػػررة لمجػػراصـ اةقتذػػاديةأنػػكاع الجػػزاءات اكمػػف ثػػـ التطػػرؽ إلػػا ، (المبحػػث ا كؿ ) اةقتذػػادية 

 .(المبحث الثاني ) 

 .الشخص متحمل الجزاء عند ارتكاب الجريمة االقتصادية: المبحث األول 

مف المعػركؼ تمامػا أف المسػؤكلية ة تتحقػؽ إة مػع كجػكد حريػة اةختيػار كتػكاير اإلدراؾ كالتمييػز 
 2.كأنيا شخذية ة تكقع إة عما مرتكب الجريمة

كة . 3يقررىػا القػانكف لمػف يخػالؼ أحكامػو التػيكلية الجزاصية اةلتزاـ بتحمؿ الجػزاءات المسؤ بيقذد 
ييجػب أف يتػكاير الػركف المػادم يػي الجريمػة . تكايرت ليا عناذر معينػة إذا إةتقكـ قبؿ الشخص 

. بحيػث تكػػكف الجريمػػة ناشػصة عػػف تذػػريو، النتيجػػةالمػتيـ كبػػيف يعػػؿ  أم قيػاـ الع قػػة الماديػة بػػيف
أمػا العنذػر الثػاني ييػك الخطػأ بمعنػاه العػاـ . يي ارتكابيا أذميا ليا أـ شريكان  ياع ن  اء باعتبارهسك 

الذم يتطمبو القانكف لقيػاـ الػركف المعنػكم؛ أم ة بػد مػف تػكاير الع قػة المعنكيػة بػيف الجػاني كبػيف 
اد بػاإلرادة  يػي كالمػر  .4يػده يجػب أف تكػكف ذػادرة عػف إرادتػويكما أف الجريمة مف ذنع ، الجريمة

                                                 
1
. 169ص، مرجع سابق، عبكد، السراج. د-
2
,ػَبُ,نزجخداساىثقبفخىيْششٗاىز٘صٝغٍ,قاَوٌ انعقوبات انقسى انعاو انُظزية انعاية نهجزيًة,ٍذَذطجذٜ,ّجٌ.د-

 .35ص,2,1996ط
3
,2009,دط,اإلعنْذسٝخ,اىَنزتاىجبٍؼٜاىذذٝث,انًسححذثة –انجزائى االقحصادية انحقهيذية ,ّغشِٝ,ػجذاىذَٞذ.د-

.78ص
4
.133-132ص,1987، بغداد، 2ط، قانون العقوبات الجرائم االقتصادية، ازؽيخرل عبد الر ، الحديثا .د-
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إرادة الشػػخص المميػػز  كىكػػذا تجمػػع المسػػؤكلية الجزاصيػػة ماديػػات الجريمػػة كمعنكياتيػػا  ،ىػػذا المجػػاؿ
  1.كيرتبط بذلؾ أيضا بحث اإلسناد يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية

ف إسػػػناد المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة ة يثيػػػر عػػػادة كثيػػػران مػػػف الذػػػعكبات يػػػي القػػػانكف الجنػػػاصي بالنسػػػبة إ
الػػػذم يقػػػع تتبعػػػو جزاصيػػػان كمػػػف سػػػاىـ معػػػو يػػػي  كالمعنػػػكم كىػػػك الصاعػػػؿ المػػػادم ،الطبيعػػػيلمشػػػخص 

لكػػف ا مػػر مختمػػؼ يػػي القػػانكف الجنػػاصي اةقتذػػادم الػػذم يبحػػث عػػف المسػػؤكؿ ، ارتكػػاب الجريمػػة
ياةتجاىات الحديثة تستكجب أة تقؼ العقكبة عند حد مساءلة الصاعػؿ عػف ، الحقيقي يي الجريمة 

تتبػػع كػػؿ ا نشػػطة  الضػػركرمبػػؿ أضػػحا مػػف ، رة التػػي يتمثػػؿ يييػػا الصعػػؿ اإلجرامػػييعمتػػو المباشػػ
  2.كا خطاء التي أسيمت بدكر يعاؿ يي كقكع الجريمة

مػا اف يكػكف ، كعما ىذا ا ساس يإف اإلسناد إما أف يككف ماديػا عاديػا كىػك ة يثيػر أم ذػعكبة كاا
صاعػػؿ لمجريمػػة خػػ ؼ مػػف ارتكػػب ا يعػػاؿ اإلسػػناد قانكنيػػان كىػػك الػػذم يعػػيف ييػػو القػػانكف شخذػػان ك

قػػػػانكف كىػػػػذا التكسػػػػع يػػػػي نطػػػػاؽ المسػػػػؤكلية أقرتػػػػو تكذػػػػيات المػػػػؤتمر الػػػػدكلي السػػػػادس ل، الماديػػػػة
حيػػث جػػاء يػػي التكذػػية الثالثػػة أف المعاقبػػة عمػػا الجػػراصـ  1953المنعقػػد يػػي ركمػػا سػػنة  الجػػزاءات

مكػاف تطبيػؽ الجػزاءات ، اإلجراميػة اةقتذادية تستمـز تكسعا يي مصيكـ الصاعؿ كأنماط المساىمة كاا
العاشػر لمػدياع  العربػيكىػك التكجػو نصسػو الػذم أعتمػده المػؤتمر ، العقابية عما ا شخاص المعنكية

كالػػػذم خذػػػص لدراسػػػة الجػػػراصـ الناجمػػػة عػػػف النمػػػك  المنعقػػػد يػػػي الربػػػاط 1981عػػػاـ  اةجتمػػػاعي
الجناصيػة عػف يعػؿ الغيػر المبنيػة اةقتذادم حيث جاء يي أحػد تكذػياتو ضػركرة تقريػر المسػؤكلية 

ككػػػذلؾ تقريػػػر ، مػػػع اةكتصػػػاء بشػػػأنيا بالحػػػاةت المنذػػػكص عمييػػػا ذػػػراحة ،عمػػػا ايتػػػراض الخطػػػأ
 3.المسؤكلية الجناصية لمذكات المعنكية الخاذة يض ن عف مسؤكلية الشخص المعنكم شخذيان 

                                                 
1
.133-132ص,مرجع سابق، يخرل عبد الرازؽ، الحديثا. د-
2
 .43ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
3
.43ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
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لػػييـ يػي القػانكف الجنػػاصي كمػف ىنػا يبػدك لنػػا أف ا شػخاص الػذيف يمكػػف إسػناد المسػؤكلية الجزاصيػة إ
المطمػب )الشػخص الطبيعػي ىػؤةء ا شػخاص ىػـ ك ، اةقتذادم أكثر مف القػانكف الجنػاصي العػادم

 1.(المطمب الثاني)كالشخص المعنكم ( ا كؿ

 .الشخص الطبيعي: األول المطمب 

 يتوالذم ينظـ كجكدة ككيانو القانكف المدني عمػا أف شخذػ، الطبيعي يتمثؿ يي اإلنسافالشخص 
 2.كتنتيي بمكتو، بتماـ كةدتو حيان  تبدأ

عمػا أيػة جريمػة مػف الجػراصـ يػ  بػد أف يكػكف  مؤاخذتػوكلكي يسػأؿ أم شػخص جزاصيػان عػف عممػة ك 
ف قيػػػاـ إلػػػذا يػػػ، يػػػإذا لػػػـ يكػػػف أىػػػ ن يػػػ  مجػػػاؿ لكػػػي يسػػػأؿ جزاصيػػػان ، أىػػػ ن لتحمػػػؿ المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة

. اراإلدراؾ أك التمييػػز كحريػػة اإلرادة أك اةختيػػ: االمسػػؤكلية الجزاصيػػة يشػػترط تػػكاير عنذػػريف كىمػػ
جػو إليػو أحكػاـ كىػك كحػده الػذم تك ( اإلنساف)يي الشخص الطبيعي  امثؿ ىذه الشركط ة تتكاير إ

دراؾ مضمكنيا كبالتالي تكييؼ سمككو كيقان ليا ، قانكف العقكبات  3.ف بمقدكره كحده ييـ كاا

السػػارم المصعػػكؿ  1960نكف العقكبػػات ا ردنػػي لسػػنة مػػف قػػا( 74/1)كىػػذا مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 
ة يحكـ عما أحد بعقكبة ما لـ يكف قػد أقػدـ عمػا ) حيث نذت عما أنو  الضصة الغربيةلدينا يا 

رادة   4.(الصعؿ عف كعي كاا

ذا كاف اشتراط اإلدراؾ كاةختيار يجعؿ اإلنساف كحده محؿ المسؤكلية الجناصية يإف تكاير ىػذيف ، كاا
لػـ يكػف كػذلؾ يػ  مسػؤكلية  يإف، أف يككف اإلنساف المسؤكؿ عاق ن بالغان مختاران  كجبستالشرطيف ي

كمف لـ يبمغ سنان معينة ة يمكف أف يقاؿ أنو تاـ ، جير العاقؿ ة يككف مدركا كة مختاران   ف، عميو

                                                 
1
.44ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
2
,morale.pdf-lawyer.com/dI/personne-http://khababaضائٞخىيشخضاىَؼْ٘ٛٗاىطجٞؼٜاىَغؤٗىٞخاىج-

13/1/2009. 
 

3
.144ص,يزجع سابق,ّبئوػجذاىشدَِ,طبىخ.د-
4
.74/1اىَبدح,1960ىغْخ16بفٚاىضفخاىغشثٞخسقٌذْٝقبُّ٘اىؼق٘ثبداألسدّٜاىغبسٛاىَفؼ٘هى-

http://khababa-lawyer.com/dI/personne-morale.pdf
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، آخػر دراؾ  م سػببإكعما ىػذا يػ  مسػؤكلية عمػا مجنػكف أك معتػكه أك ياقػد ، اإلدراؾ كاةختيار
  1.كة مسؤكلية عما مكره أك مضطر

حيػث نذػت عمػا أنػو  1960لسػنة  مف قانكف العقكبات ا ردنػي( 93)كىذا ما نذت عمية المادة 
ة عقػػاب عمػػا مػػف يكػػكف ياقػػد الشػػعكر أك اةختيػػار يػػا عممػػو كقػػت ارتكػػاب الصعػػؿ لغيبكبػػة ناشػػصة )

كف رضػػاه أك عمػػا جيػػر عمػػـ منػػػو عػػف كحػػكؿ أك عقػػاقير مخػػدرة أيػػان كػػاف نكعيػػا إذا أخػػذىا مػػف د
 2.(بيا

نمػا يمػـز أف يكػكف مميػزان ، لذا ي  يكصي لقياـ المسؤكلية الجناصيػة أف يكػكف مقتػرؼ الجريمػة إنسػانان  كاا
مػػف  كبػػذلؾ يػػإف قذػػكر الممكػػات العقميػػة بسػػبب ذػػغر السػػف يعتبػػر مانعػػان  ،كمتمتعػػان بػػالبمكغ كالعقػػؿ

ينعػدـ ييػا كي، سػف السػابعة إلػاتبػدأ منػذ سػف الػكةدة  كعميو يمرحمػة الطصكلػة كىػي، مكانع المسؤكلية
كتنتصػػي المسػػؤكلية الجناصيػػة يػػ  يسػػأؿ كة ي حػػؽ كة يعاقػػب، ككػػذلؾ يػػي ، اإلدراؾ كالتمييػػز كالػػكعي

ي  ي حػؽ مرتكبيػا جناصيػان كة تقػكـ ، مرحمة التمييز كتككف باكماؿ الذغير سف السابعة مف العمر
كتكبر مسػؤكليتو الجناصيػة كممػا ، ف تمييزه ة زاؿ ناقذان كيي طكر النمك  .المسؤكلية الجناصية لديو

 3.كبر سنو

مػػف قػػانكف العقكبػػػات ا ردنػػي بأنػػو ة ي حػػػؽ جزاصيػػا كػػؿ مػػػف لػػـ يػػػتـ ( 94/1)يقػػد كرد يػػي المػػػادة 
  4.السابعة مف عمره

مسػػة عشػػرة كىنػػاؾ أيضػػان مرحمػػة المراىقػػة كتكػػكف باكمػػاؿ الشػػخص سػػف الثانيػػة عشػػرة كلػػـ يػػتـ الخا 
بحيػػث تتناسػػب العقكبػػة المقػػررة لػػو مػػع ، مسػػؤكليتو ناقذػػة  اكىنػػا يسػػأؿ ذلػػؾ الشػػخص كلكػػف تبقػػ

كتطمػؽ كممػة الصتػا عمػا كػؿ ، الصتاكأما بالنسبة لمرحمة ، مقدار المسؤكلية الجناصية التي يتمتع بيا
، صتا الجناصية كيي ىذه المرحمة تتسع مسؤكلية ال، شخص أتـ الخامسة عشرة كلـ يتـ الثامنة عشرة

                                                 
1
، 1959، 2ط، القاىرة، دار العركبةمكتبة ، التشريع الجنائي االسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر، عكدة-
.393ص

2
.93اىَبدح,يصذر سابق,قبُّ٘اىؼق٘ثبداألسدّٜ-
3
,األسدُ,ٍنزجخثغذادٛىيْششٗاىز٘صٝغ,قاَوٌ انعقوبات األردَي انقسى انعاو شزح,ٍذَذػيٜاىغبىٌػٞبد,اىذيجٜ.د-

 .420ص,1,1993ط
4
 .94/1اىَبدح,يصذر سابق,قبُّ٘اىؼق٘ثبداألسدّٜ-
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التػي ، يعػدـ اكمػاؿ ثمػاني عشػر سػنة مػف ا عػذار القانكنيػة المخصصػة ،كلكنيا تبقا مسػؤكلية ناقذػة
كعميو إذا اقترؼ الصتا جناية تستمـز عقكبة اإلعػداـ يػيحكـ ، تؤثر عما العقكبة يتخصؼ مف مقدارىا

اعتبػاره نػاقص ا ىميػة  إلػاسػنة كيعػكد سػبب التخصيػؼ ىنػا  12-6عميو باةعتقاؿ مدة تتػراكح بػيف 
 1.مقدار الصعؿ جير المشركع الذم ارتكبو إلاكليس 

كاإلنسػػػاف بطبيعتػػػو يمكػػػف تطبيػػػؽ الكثيػػػر مػػػف العقكبػػػات عميػػػو يػػػي حػػػاؿ مخالصتػػػو  حكػػػاـ القػػػكانيف 
، يػػيمكف أف نصػػرض عميػػو جػػزاءات جناصيػػة كاإلعػػداـ كعقكبػػة ا شػػغاؿ الشػػاقة كالحػػبس ،اةقتذػػادية

مكانيػػػة إ إلػػػاباإلضػػػاية  ،رض عميػػػو جػػػزاءات ماليػػػة كالغرامػػػة كالمذػػػادرةكػػػذلؾ مػػػف الممكػػػف أف نصػػػ
، تطبيػػؽ الجػػزاءات المدنيػػة كالجػػزاءات اةقتذػػادية كالجػػزاءات التأديبيػػة كبعػػض الجػػزاءات اإلداريػػة

تعتبػػر جميػػع ىػػذه الجػػزاءات مناسػػبة لصرضػػيا عمػػا الشػػخص الطبيعػػي كة يكجػػد أم ذػػعكبة يػػي ك 
 .    تطبيقيا عميو 

 .الشخص المعنوي: ثاني المطمب ال

الشػػػخص المعنػػػكم ىػػػك مجمكعػػػة مػػػف ا شػػػخاص الطبيعيػػػيف أك مػػػف ا مػػػكاؿ يجمعيػػػا ىػػػدؼ كاحػػػد 
بحيػػث يكػػكف ليػػذه المجمكعػػة شخذػػية قانكنيػػة ةزمػػة لتحقيػػؽ ىػػذا الغػػرض منصذػػمة عػػف شخذػػية 

 2.المككنيف ليا أك المستصيديف منيا

أذػبح يشػكؿ ظػاىرة محققػة ة ينػازع يييػا أحػد إف زيادة عدد الذكات المعنكية يي السػنكات ا خيػرة 
يالػػػػذات المعنكيػػػػة أذػػػػبحت عذػػػػب الحيػػػػاة اةقتذػػػػادية عمػػػػا  ،كخاذػػػػة يػػػػي الميػػػػداف اةقتذػػػػادم

لمػا تؤديػو مػف خػدمات ضػركرية لجعػؿ  ؛الذعيد الكطني كالعالمي بالنظر إلا الحجـ الػذم اتخذتػو
ر تكجد حقكؽ لمػذكات المعنكيػة يصي الكقت الحاض، النمك اةقتذادم كاةجتماعي بتذاعد مستمر
كبمػػا أف القػػانكف يحمػػي التذػػريات التػػا تقػػـك بيػػا ، تتجػاكز يػػا أىميتيػػا حقػػكؽ الشػػخص الطبيعػػي 

 3.الذكات المعنكية يإف لو الحؽ يي مؤاخذتيا حيف تقترؼ أيعاةن جير مشركعة

                                                 
1
.425ص,يزجع سابق,ٍذَذػيٜاىغبىٌػٞبد,اىذيجٜ.د-
2
 .143ص,يزجع سابق,ّبئوػجذاىشدَِ,طبىخ.د-
3
ص,1,2001ط,ع٘سٝخ,ششٗاىز٘صٝغاألٗائوىيْ,انًسؤونية في انقاَوٌ انجُائي االقحصادي,َ٘دداٗدٍذ,ٝؼق٘ة-

205. 



 13 

الػكطني كضػماف لحماية اةقتذاد ، لذا كاف مف الضركرة إقرار المسؤكلية لمشخص المعنكم جناصيان 
إة أف ىػػذه الضػػركرة  لػػـ تكػػف محػػؿ إجمػػاع الصقػػو كالقضػػاء ، نجاعػػة القػػانكف الجنػػاصي اةقتذػػادم

أم مػػػا زاؿ ىنػػػاؾ جػػػدؿ يقيػػػي مػػػا بػػػيف منكػػػر ، حػػكؿ إقػػػرار المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة لمشػػػخص المعنػػػكم 
المعنكية  كحكؿ تحديد ا شخاص( الصرع ا كؿ)كمؤيد إلسناد المسؤكلية الجزاصية لمشخص المعنكم 

الصػػػػرع ) كحػػػػكؿ شػػػػركط مؤاخػػػذة الشػػػػخص المعنػػػػكم ( الصػػػرع الثػػػػاني)الخاضػػػعة لممسػػػػؤكلية الجزاصيػػػػة 
 1.(الثالث

  .قبول مسؤولية األشخاص المعنويين: القرع األول 

  :حجج الرأي المعارض : أوال 

 يمكػػػف حذػػػر حجػػػ  المناىضػػػيف لمبػػػدأ المسػػػاءلة الجزاصيػػػة لمػػػذات المعنكيػػػة يػػػي أربعػػػة حجػػػ  أكليػػػا
طبيعة الشخص المعنكم اةيتراضية إذ ة كجكد لو يي الحقيقيػة كىػك ضػرب مػف العػدـ كمػف ثػـ ة 

، كليس لو ذمة مالية كة أىمية، 2يستطيع إتياف الصعؿ المادم لمجريمة كما ة يمتمؾ إرادة خاذة بو
كعندما ، كىك مف ذنع المشرع نتيجة لمعديد مف العكامؿ كالمذالح التي اقتضتيا الضركرة العممية

ة بركنيػا المػادم كة ، ويمػف المسػتحيؿ نسػبة الجريمػة إليػ، يككف الشخص المعنكم جيػر ذم أىميػة
  3.المعنكم

 يسػند يسػتحيؿ مػف الناحيػة المعنكيػة أفإذ تتمثؿ الحجة الثانية مف حيث إسناد المسؤكلية لمشخص 
 .4رادةحيث ة يتكاير لو كجكد حقيقي كة يتمتع باإل، لشخص معنكم خطأ شخذي

عمػػا  ةن الحجػػة الثالثػػة يػػي أف مبػػدأ شخذػػية العقكبػػة يقضػػي بػػأف يكػػكف كػػؿ شػػخص مسػػؤك  كتتجمػػا
كلػػػػذلؾ يػػػػإف تقريػػػػر المسػػػػؤكلية الجزاصيػػػػة ، كة يسػػػػأؿ شػػػػخص جزاصيػػػػان عػػػػف يعػػػػؿ جيػػػػره، اقتريػػػػت يػػػػداه

                                                 
1
جبٍؼخ,سعبىخٍبجغزٞش,انًسؤونية انجشائية نهشخص انًعُوي عٍ انجزائى االقحصادية,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش-

.8ص,2010,فيغطِٞ,اىْجبحاى٘طْٞخ
2
.46ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
3
.385ص,يزجع سابق,أنكر محمد ذدقي ،المساعدة .د-

4
http: // knol . googl . com /kأعبٍخػجذاىؼضٝض/اىَغؤٗىٞخاىجْبئٞخىيشخضاىَؼْ٘ٛاىَغزشبساىذمز٘س-

22/1/2009.
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 ؛كأف تكقيػع العقكبػة عمػا الشػخص المعنػكم، 1لألشخاص المعنػكييف يشػكؿ خركجػان عػف ىػذا المبػدأ
ف يػػرض العقكبػػة سيذػػيب أك ، كىػػك تقػػكيـ الجػػاني، انحػػراؼ العقكبػػة عػػف جرضػػيا ا ساسػػي معنػػاه

، كمػنيـ ا بريػػاء الػػذيف كقعػػت عمػػييـ الجريمػػة، ا شػخاص الطبيعيػػيف المؤسسػػيف لمشػػخص المعنػػكم
تعػد أمػران ، يمساءلة الشخص المعنكم دكف تكاير الركف المعنكم لديو، عما جير عمـ منيـ كة إرادة

ا مػػر ، ىػداران لقاعػػدة شخذػية العقكبػةاا كأبسػط أسػػباب العقػاب ك ، مبػادئ العدالػػة كاإلنذػاؼمجاييػان ل
أك ، امتداد العقاب ليشمؿ الػذيف لػـ يعممػكا شػيصانو  أك الػذيف كػاف بإمكػانيـ منعيػا إلاالذم قد يؤدم 

 2.حتا أكلصؾ الذيف عارضكا ارتكابيا

ذلػؾ  ف  ؛بقػي خػارج الميػداف اإلجرامػيأما الحجة ا خيرة يتقكؿ بأف الشػخص المعنػكم يجػب أف ي
مثؿ  يفعييف ة يمكف تطبيقيا عما ا شخاص المعنكييالعقكبات التي تنطبؽ عما ا شخاص الطب

 3.اإلعداـ كالسجف

كيعكد السبب يػي ذلػؾ أنػو ، كأيضان مف جير الممكف إيقاع العقكبات المالية عما الشخص المعنكم
ص الطبيعػػػي يإنػػػو يجػػػكز تطبيػػػؽ اإلكػػػراه البػػػدني عمػػػا يػػػا حػػػاؿ عػػػدـ ديػػػع الغرامػػػة مػػػف قبػػػؿ الشػػػخ

 4.  يمكف اتخاذ ىذا اإلجراء  ضدهيأما بالنسبة لمشخص المعنكم ، المحككـ عميو

  :حجج الرأي المساند : ثانيًا 

أف الشػخص المعنػكم لػيس  (جممنػؾ)كالصقيػو  (جيػرؾ)كيي مقدمتيـ الصقيو ، يرل أنذار ىذا اةتجاه
بؿ ىك حقيقة كاقعية تصرض نصسػيا عمػا المشػرع الػذم ، ان مف ذنع المشرعشخذان مجازيان أك كىمي
يجماعة ا شخاص كمجمكعة ا مكاؿ التػي تيػدؼ إلػا تحقيػؽ مذػالح ، ة يممؾ إة اةعتراؼ بيا

ذا، بػؿ ىػي حقيقػة مممكسػة، يفيمشتركة ليسكا أشخاذػان ايتراضػ ، اعتػرؼ المشػرع ليػا بالشخذػية كاا
نما يقر ىذا الكجكد كيعترؼ بويخمؽ شيصان مف العدـييكة    5.؛ كاا

                                                 
1
.386ص,يزجع سابق,أنكر محمد ذدقي ،المساعدة .د-
2
.11ص,يزجع سابق,ٍذَذساٍٜٝ٘عف,ّبطش-
3
 .47ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
4
 .389ص,يزجع سابق,أنكر محمد ذدقي ،المساعدة .د-
5
.15ص,يزجع سابق,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش-
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يإرادتػػػو تتكػػػكف مػػػف التقػػػاء إرادات ، ياةحتجػػػاج بػػػأف الشػػػخص المعنػػػكم ة إرادة لػػػو لػػػيس ذػػػحيحان 
، كىػػذه اإلرادة الجماعيػػة تعتبػػر حقيقػػة كاقعيػػة كقػػادرة عمػػا ارتكػػاب الجػػػراصـ، أعضػػاصو المكػػكنيف لػػو

كالػػدليؿ عمػػا ذلػػؾ أف لػػو ، ف بأحكامػػوكبالتػػالي يالشػػخص المعنػػكم مػػف أشػػخاص القػػانكف المخػػاطبي
كمػا أف الشػخص المعنػكم يبػـر التذػريات القانكنيػة باسػمو ، ذمة مالية مستقمة عف ذمة مسػتخدميو

ف كاف يكقع عنػو ممثمػكه كمػا أف القػانكف المػدني قػد أقػر لػو بالشخذػية القانكنيػة الحقيقيػة؛ يمػف ، كاا
 1.التناقض أف ينكر القانكف الجناصي ذلؾ

مكازيػػة كمسػػاكية ، يػػي جسػػامتيا كآثارىػػا  كػػكفيتعػػرض الشػػخص المعنػػكم لعقكبػػات ت قػػديكبالتػػالي 
التػػػي يقابميػػػا كقػػػؼ ، ريػػػةكالعقكبػػػات السػػػالبة لمح، لمعقكبػػػات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا الشػػػخص الطبيعػػػي

كعقكبػػة ، يػػنص عميػػة المشػػرع أك لصتػػرة محػػدكدة حسػػب مػػا ،الحػػد مػػف ىػػذا النشػػاط نياصيػػاأك ، نشػاطو
بػأف  لمشػخص المعنػكم صمػةالتػي مػف الممكػف جعميػا م ، شػد العقكبػات جميعػاأ اإلعداـ التي تعتبػر
 2.باإلضاية إلا الغرامات المالية التي يتـ يرضيا عميو، تطبؽ عقكبة الحؿ

ف اإلنذار بعقاب الشخص المعنكم يحصػز المسػاىميف عمػا أف يبػذلكا منتيػا كسػعيـ يػي حسػف إثـ 
عمػػػا  ان كمػػػف ثػػػـ يحقػػػؽ الجػػػزاء الجنػػػاصي أثػػػر ، بػػػة عميػػػواختيػػػار القػػػاصميف بػػػإدارة الشػػػخص كيػػػا الرقا
 3.الشخص المعنكم كعما القاصميف عما إدارتو

نستنت  مػف خػ ؿ مػا تقػدـ أف الشػخص المعنػكم ىػك شػخص مػف أشػخاص القػانكف كلػو أىميػة مػف 
كنحػػػف نؤيػػػد اةتجػػػاه الػػػذم يأخػػػذ بالمسػػػؤكلية الجزاصيػػػة لمشػػػخص ، خػػػ ؿ الذمػػػة الماليػػػة المسػػػتقمة لػػػو

ف ا شػخاص المعنكيػة أإذ  ،خاذة يي عذرنا الحديث كىك عذر العكلمة كالتكنكلكجيػا، مالمعنك 
دخمػػػت يػػػي تذػػػرياتيا جميػػػع الميػػػاديف اةقتذػػػادية كاةجتماعيػػػة كالماليػػػة كالتجاريػػػة؛ كبالتػػػالي ييػػػي 
بحاجػػة إلػػا حػػارس كرقيػػب عمػػا أعماليػػا حتػػا ة تقػػـك بأعمػػاؿ جيػػر مشػػركعة يػػي تحقيػػؽ أىػػداييا 

كالحػارس ىنػػا ىػػك القػانكف مػػف خػػ ؿ ، تػػؤدم بالنيايػة إلػػا التػػأثير عمػا اقتذػػاد الدكلػػة الماليػة التػػي
                                                 

1
أعبٍخػجذاىؼضٝض/اىَغؤٗىٞخاىجْبئٞخىيشخضاىَؼْ٘ٛاىَغزشبساىذمز٘س-

http: // knol . googl . com /k  22/1/2009.
 

2
 21-20ص,يزجع سابق,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش-
3
ن والتسعير الجبري جرائم المشكالت العممية لتشريعات أمن الدولة الجزائية جرائم التموي، عبد الحميد، الشكاربي. د-

. 40ص، 1992، دط، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، اإلسكان
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ف كجكد الجزاء يا القانكف كتطبيقو عما ا شػخاص أإذ  ،تطبيؽ أحكامو عما ا شخاص المعنكية
 ف ىنػاؾ  ،المعنكية كصيؿ بأف ة تقػدـ ىػذه ا شػخاص المعنكيػة إلػا ارتكػاب أيعػاؿ جيػر مشػركعة

 . ىا إذا حادت عف أىداييا التي كجدت مف أجمياجزاء ينتظر 

كلكػػػف ىنػػػاؾ أشػػػخاص معنكيػػػة عامػػػة كأشػػػخاص معنكيػػػة خاذػػػة ىػػػؿ جميعيػػػا يخضػػػع لممسػػػؤكلية 
الجزاصيػػة أـ أف ىنػػاؾ أشػػخاص معنكيػػة ة يمكػػف معاقبتيػػا؟ كىػػذا مػػا سػػكؼ نجيػػب عميػػو يػػي الصػػرع 

 . الثانا

 .سؤولية الجزائيةالخاضعة لمم ةالمعنوي األشخاصتحديد : القرع الثاني 

يالعامػػة ىػػي التػػي تخضػػع  حكػػاـ القػػانكف ، تنقسػػـ ا شػػخاص المعنكيػػة إلػػا عامػػة كأخػػرل خاذػػة
كالمؤسسػات العمكميػػة اإلداريػة كالذػػناعية ، العػاـ كيمكػف حذػػرىا يػا الدكلػة كالجماعػػات العمكميػة

أك معنكيػػة كأمػػا الخاذػػة ييػػي تخضػػع  حكػػاـ القػػانكف الخػػاص كتؤسسػػيا ذكات طبيعيػػة ، كالتجاريػػة
   1.أخرل لغايات تجارية أك مدنية

ا شػػػخاص  1960مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات لسػػػنة ( 36)ىػػػذا كقػػػد حػػػدد المشػػػرع ا ردنػػػي يػػػي المػػػادة 
يمكػػف كقػػؼ كػػؿ نقابػػة أك ) المعنكيػػة التػػا يمكػػف كقصيػػا إذا ارتكبػػت جريمػػة حيػػث نذػػت عمػػا أنػػو 

إذا اقتػػػرؼ مػػػديركىا أك أعضػػػاء  ،شػػػركة أك جمعيػػػة ككػػػؿ ىيصػػػة اعتباريػػػة مػػػا خػػػ  اإلدارات العامػػػة
إدارتيػػا أك ممثمكىػػا أك عماليػػا باسػػميا أك بأحػػدل كسػػاصميا جنايػػة أك جنحػػة مقذػػكدة يعاقػػب عمييػػا 

  2.(بسنتي حبس عما ا قؿ 

الدكر الذم تؤديو ىذه  إلاكيعكد السبب يي عدـ مساءلة ا شخاص المعنكية العامة التابعة لمدكلة 
كلكػف ة يمنػع ذلػؾ  ،ات الجميكر كالتي ة يمكف اةستغناء عنياا شخاص يي تمبية رجبات كحاج

 . مف يرض رقابة عمييا كحكؿ سيرىا يي إشباع الحاجات العامة

 

                                                 
1
.213-212ص,جع سابقيز,ٍذَ٘دداٗد,ٝؼق٘ة-
2
.36اىَبدح,يصذر سابق,قبُّ٘اىؼق٘ثبداالسدّٚ-
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  .ينالمعنوي األشخاصشروط مؤاخذة : القرع الثالث 

نذػػػت عمييػػػا المػػػادة ، قيػػػاـ المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة لمشػػػخص المعنػػػكم لضػػػركرة تػػػكاير شػػػركط يخضػػػع
 ةحيث نذت عما أف الييصات المعنكيػة مسػؤكل 1960العقكبات ا ردني لسنة  مف قانكف( 74/2)

جزاصيػػان عػػف أعمػػاؿ مػػػديرييا كأعضػػاء إدارتيػػا كممثمييػػػا كعماليػػا عنػػدما يػػػأتكف ىػػذه ا عمػػاؿ باسػػػـ 
 1.الييصات المذككرة أك بإحدل كساصميا بذصتيا شخذان معنكيان 

لمسػاءلة ا شػخاص المعنكيػة الخاذػة لػذا نستنت  مف خ ؿ نص المػادة سػابقة الػذكر عػدة شػركط 
 :عمينا تحديد ىذه الشركط كىي

  .ارتكاب الجريمة من قبل عضو أو ممثل األشخاص المعنوية: أواًل 

إذ يشػػترط  ،مػػف الطبيعػػي أف تكػػكف مباشػػرة الشػػخص المعنػػكم  نشػػطتو بكاسػػطة أشػػخاص طبيعيػػيف
سػػػطة اقتػػػراؼ الصعػػػؿ المػػػؤثـ بكا أف يكػػػكف أم ،لصعػػػؿ مػػػف أحػػػد أعضػػػاء الشػػػخص المعنػػػكمذػػػػػػدكر ا

، كلعؿ السبب يي ذلؾ أف الشخص المعنكم ة يمكنو أف شخص المعنكميي الشخص يعد عضكان 
 2.يباشر نشاطو اإلجرامي إة بكاسطة ا عضاء الطبيعييف المككنيف لو

كيمكػػػف تحديػػػد ا عضػػػاء بػػػالرجكع إلػػػا القػػػانكف المػػػنظـ لألشػػػخاص المعنكيػػػة كلقانكنيػػػا ا ساسػػػي 
 3.عرؼ عما أكلصؾ ا عضاءلمت

ن حػػظ بػػأف المشػػرع ا ردنػػي حذػػر ا شػػخاص الػػذيف يترتػػب ( 74/2)كبػػالرجكع إلػػا نػػص المػػادة 
، كممثمييػػا، كأعضػاء أدارتيػا، كىػـ مػػديركىا، عمػا جػراصميـ قيػػاـ مسػؤكلية الشػخص المعنػػكم جزاصيػان 

 .كعماليا 

 

                                                 
1
.74/2اىَبدح,يصذر سابق,قبُّ٘اىؼق٘ثبداألسدّٜ-
2
أعبٍخػجذاىؼضٝض/اىَغؤٗىٞخاىجْبئٞخىيشخضاىَؼْ٘ٛاىَغزشبساىذمز٘س-

http: // knol . googl . com /k 22/1/2009.
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3

.263ص,يزجع سابق,ٍذَ٘دداٗد,ةٝؼق٘
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 ارتكاب الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي : ثانيًا 

ي ىػػذا الشػػرط أف يكػػكف الصاعػػؿ قػػد انذػػريت نيتػػو إلػػا التذػػرؼ باسػػـ الشػػخص المعنػػكم ة يقتضػػ
يػ  يكصػي ، كأف يككف الصعؿ المجـر قد اقترؼ لصاصدة الشخص المعنكم كلحسػابو، بذصتو الشخذية

أف يكػػكف الجػػاني قػػد تذػػرؼ باسػػـ الشػػخص المعنػػكم بػػؿ يجػػب أف يكػػكف قػػد أراد مػػف خػػ ؿ عممػػو 
كانط قػػا مػػف ىػػذا الشػػرط يػػإف ممثػػؿ الشػػخص المعنػػكم الػػذم . ص المعنػػكماإلجرامػػي خدمػػة الشػػخ

ة تتحمؿ الذات المعنكية المسؤكلية عف يعمة اإلجرامي  ؛يتذرؼ باسمو الخاص كلحسابو الخاص
 1.كلك كاف الصعؿ قد ارتكب بمناسبة القياـ بميمة لصاصدة   الشركة

ٍاااِقااابُّ٘اىؼق٘ثااابدىغاااْخ(36)حاىَااابدكعمػػػا ىػػػذا اةتجػػػاه سػػػار المشػػػرع ا ردنػػػي يقػػػد نذػػػت 

َٝنِٗقفموّقبثخٗموششمخأٗجَؼٞخٗموٕٞئاخاػزجبسٝأٍابخاالاإلداساد)ػيٚأ1960ّٔ

إرااقزااشفٍااذٝشٕٗبأٗأػضاابءإداسرٖاابأٍَٗثيٕ٘اابأٗػَبىٖاابثبعااَٖبأٗثأدااذٙٗعاابئيٖب,اىؼبٍاخ

.جْبٝخأٗجْذخٍقظ٘دحٝؼبقتػيٖٞبثغْزٜدجظػيٚاألقو
2 

أك لمذػػمحتو ، لحسػػابو الجريمػػة الشػػخص المعنػػكم ممثمػػي أك ،عضػػاءا حػػد أيػػي حػػاؿ ارتكػػاب  أمػػا
، 3عػػف الجريمػػة المعنػػكميجػػكز أف يسػػأؿ الشػػخص يػػ  ، بالشػػخص المعنػػكمأك إضػػراران ، ةالشخذػػي

ف المػديف الػذم أمف قػانكف العقكبػات ا ردنػي حيػث نذػت عمػا ( 441)كذلؾ استنادا لنص المادة 

بػأم شػكؿ  ،أك منػع التنصيػذ يػي أمكالػو الثابتػة عمػا إنقػاص أمكالػو ،ضػاعة حقػكؽ الػداصنيفيقـك بقذػد إ
أك بعضػو أك  ،بكجػكد مكجػب أك بإلغاصػو كمػو أك باإلقرار كػذبان  ،سيما بتكقيع سندات كىميةكة  ،كاف

 ،يعاقػب بػػالحبس مػدة شػير كاحػػد، أك إت ييػا ،ض أمكالػػوأك تيريبيػػا أك بيػع بعػ ،بكػتـ بعػض أمكالػو
 4.ديناران  بغرامة مف خمسة دنانير حتا خمسيفك  ،تا ستة أشيرح

 

                                                 
1
 .52ص,يزجع سابق,ثثْٞخ,إعَبػٞو-
 . 36المادة ، مصدر سابق، كف العقكبات ا ردنيقان - 2
 . 43ص,يزجع سابق,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش- 3
 .441المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 4
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  .وسائل الشخص المعنوي ىارتكاب الجريمة بإحد: ثالثًا 

بأنيا الكساصؿ التػي يؤمنيػا الشػخص المعنػكم لألعضػاء القػاصميف : يقذد بكساصؿ الشخص المعنكم  
التػػي يضػػعيا الشػػخص المعنػػكم كالكسػػاصؿ ، كىػػذا يعنػػي قيػػاـ ارتبػػاط بػػيف عمػػؿ المػػديريف ،عمػػا إدارتػػو

لقياميـ بأعماليـ، أم يجب أف يككف أم عمؿ مف ا عماؿ التي يقػكـ بيػا المػديركف ، تحت تذرييـ
ىي تمؾ التػي ، كأف تككف الكسيمة التي استعممكىا، عادة ضمف ذ حياتيـ لدم ا شخاص المعنكية

، ر الكسػيمة عمػا ىػذا الشػكؿكحذػ، 1بتذػرييـ لقيػاميـ بيػذه ا عمػاؿ، كضعتيا ا شخاص المعنكيػة
، يتكايػؽ مػػع المنطػػؽ القػػانكني كالكاقػع إذ يمكػػف لألشػػخاص المعنكيػػة إجػراء الرقابػػة عمػػا ىػػذه الكسػػاصؿ

ممػػا ينػػت  عنيػػا أعمػػاؿ ىػػي التػػي يمكػػف أف يسػػاء اسػػتعماليا ، بذػػكرة يعميػػة طالمػػا أف ىػػذه الكسػػاصؿ
  2.إجرامية

ا عمػاؿ التػي ترتكػب باسػمو ة بػد مػف تػكاير  حتا يسأؿ الشخص المعنكم عػفكترتيبا عما ما تقدـ 
 :ىي، ث ثة شركط

 .عف الشخص المعنكم ان أف يككف الصاعؿ مصكض -1

 .أف يككف التذرؼ الذل أقدـ عميو الصاعؿ مف ضمف ا عماؿ المصكض بيا -2

أف يككف الصاعؿ قد أقدـ عما التذػرؼ أثنػاء ممارسػتو لمعمػؿ كمػف خػ ؿ الكسػاصؿ التػي يضػعيا  -3
 3.ص المعنكم تحت تذرؼ ككيموالشخ

ىػػؿ  :ة كىػػكأ ،إة أف ىنػػاؾ تسػػاؤؿ يثػػار بعػػد تحديػػد مسػػؤكلية الشػػخص الطبيعػػي كالشػػخص المعنػػكم
 المسؤكلية الجزاصية عف يعؿ الغير؟ حمؿيمكف أف يتـ ت

يحمايػػػة . ميػػػدانان رحبػػػان يػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػاديةكجػػػدت يكػػػرة المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة عػػػف يعػػػؿ الغيػػػر  أف
كتطبيػػؽ مقتضػػيات ، كيػػرض رقابػػة كاييػػة عمػػا سػػير عجمػػة اةقتذػػاد يػػي الدكلػػة، د القػػكمياةقتذػػا

                                                 
1
. 44ص,يزجع سابق,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش-
 .275ص، مرجع سابق، محمكد داككد ،يعقكب - 2
3
.158ص,يزجع سابق,اىشدَِّبئوػجذ,طبىخ.د-
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تتطمػػػػب تكسػػػػيع نطػػػػاؽ ، ىػػػػي مسػػػػاصؿ جكىريػػػػة كخطيػػػػرة يػػػػي العذػػػػر الحػػػػديث، السياسػػػػة اةقتذػػػػادية
المنشػػػػػأة  االمسػػػػػؤكلية الجزاصيػػػػػة عػػػػػف ا يعػػػػػاؿ التػػػػػي يرتكبيػػػػػا العمػػػػػاؿ كالمسػػػػػتخدمكف كالمكظصػػػػػكف يػػػػػ

كحكمػػػػة ىػػػػذا . العمػػػػؿ كالمػػػػدير كالمكمػػػػؼ باإلشػػػػراؼ كالرقابػػػػة عمػػػػا المنشػػػػأةلتشػػػػمؿ رب ، اةقتذػػػػادية
مػدنيان ، بأنػو سػيككف مسػؤكةن عػف أيعػاؿ تابعيػو، ىي أنو إذا عمـ ذاحب المنشأة اةقتذػادية، التكسع
كيشػػرؼ بنصسػػو ، كيػػزكدىـ بالكسػػاصؿ المناسػػبة لحسػػف أداء عمميػػـ، يسػػكؼ يحسػػف اختيػػارىـ، كجزاصيػػان 

  1.اذان اختذاذييف لمقياـ بيذه الميمةعمييـ أك يكمؼ أشخ

بالمسػػؤكلية الجزاصيػػة عػػف يعػػؿ الغيػػر يػػا الجػػراصـ اةقتذػػادية كذلػػؾ يػػي المػػادة  ا ردنػػيأخػػذ المشػػرع 
يكػكف ذػاحب المحػؿ أك ) حيػث نذػت عمػا أنػو  1992لسػنة  17مف قانكف التمػكيف رقػـ ( 19/1)

 2.(حؿ مديره مسؤكةن عف أم مخالصة  حكاـ ىذا القانكف يي الم

الجزاصية عػف يعػؿ الغيػر يػي الجػراصـ اةقتذػادية كذلػؾ  ةيأخذ بالمسؤكلي، ككذلؾ يعؿ المشرع السكرم
حيػث نذػت عمػا  1960لسػنة  123قانكف تنظيـ شؤكف التمكيف كالتسعير رقـ  مف (35)يي المادة 

 :أنو 

ي المحػػؿ مػػف إدارتػػو عػػف كػػؿ مػػا يقػػع يػػ اؿ مسػػؤكةن مػػع مػػديره أك القػػاصـ عمػػيكػػكف ذػػاحب المحػػ -1
يإذا ثبػت أنػو بسػبب . بالعقكبات المقررة لياكيعاقب  مخالصات  حكاـ ىذا القانكف كالقرارات المنصذة لو

اقتذػػرت العقكبػػة عمػػا حػػدىا ا دنػػا  ،يػػتمكف مػػف منػػع كقػػكع الجريمػػة الغيػػاب أك اسػػتحالة المراقبػػة لػػـ
  .لة المطمقةكرد يي قانكف العقكبات يي حالة اةستحا كذلؾ مع عدـ اإلخ ؿ بما

مممككػػان لشػػركة يعتبػػر الشػػريؾ المنتػػدب لػػردارة أك لرشػػراؼ عمييػػا أك  عمػػا أنػػو إذا كػػاف المحػػؿ -2
كتنطبػؽ عميػو أحكػاـ ىػذه المػادة  ،المنتػدب مسػؤكةن ككأنػو مالػؾ لمؤسسػة يرديػة عضػك مجمػس اإلدارة

 .العقكبة المقررة  ذحاب المحاؿ كيعاقب بنصس

                                                 
 .154ص، مرجع سابق، عبكد، السراج .د - 1
 . 19/1المادة ، 1992لسنة  17لتمكيف اةردني رقـ قانكف ا - 2
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بالتضػػامف مػػع المحكػػـك عميػػو عػػف قيمػػة الغرامػػة  ةمسػػؤكلت كالييصػػات كتكػػكف الشػػركات كالجمعيػػا -3
 1.إذا ثبت أف تذريو كاف تذريان شخذيان  كالمذاريؼ التي يحكـ بيا إة

بالمسؤكلية الجزاصية عف يعؿ الغير يػي  تـ ا خذيقد  يي يمسطيف لدينا لمتشريعات الساصدةأما بالنسبة 
ييمػػػا يتعمػػػؽ بالبضػػػاصع  1962لسػػػنة  1رقػػػـ  اةردنػػػا مػػػف قػػػانكف الجمػػػارؾ كالمكػػػكس( 158)المػػػادة 
تصػػػػرض ( الرسػػػػـك كالغرامػػػػات كالمذػػػػادرات)حيػػػػث نذػػػػت عمػػػػا أف المبػػػػالغ المحكػػػػـك بيػػػػا ، الميربػػػػة 

كتحذػؿ بالتضػػامف مػػف مرتكبػػي المخالصػػات ا ذػمييف كالكصػػ ء كالشػػركاء كالكسػػطاء كالبحػػارة كقاصػػدم 
ع كا شخاص المرسمة إلييـ كمف أذحاب كساصؿ كجميع الناقميف كمف أذحاب البضاص ،كساصؿ النقؿ

النقػػؿ كأذػػحاب البضػػاصع المسػػتعممة إلخصػػاء الغػػش كأذػػحاب المحػػ ت التػػي أكدعػػت يييػػا البضػػاصع 
 2.الميربة

ن حػػظ مػػف خػػ ؿ مػػا سػػبؽ أف ا شػػخاص الػػذيف يمكػػف إسػػناد المسػػؤكلية الجزاصيػػة إلػػييـ عنػػد ارتكػػاب 
كيعػػكد  ؛لجنػػاصي اةقتذػػادم عػػف القػػانكف الجنػػاصي العػػادمجػػراصـ اقتذػػادية يزيػػد عػػددىـ يػػي القػػانكف ا

السبب يي ذلؾ إلا العذر الحديث الذم ازداد ييو عدد اةشخاص المعنكية كالتي أذبحت عذػب 
ا مػػر ، حيػػث انتشػػرت المشػركعات كالمؤسسػػات اةقتذػػادية بشػكؿ كبيػػر، الحيػاة اةقتذػػادم كالمػالي

عػػف طريػػؽ  ،عمػػؿ ىػػذه المشػػركعات كالمؤسسػػاتالػػذم أدل إلػػا ضػػركرة كجػػكد قػػانكف خػػاص يػػنظـ 
التشريعات اةقتذادية التي تعتبػر الحػارس كالكصيػؿ عمػا حسػف سػير ىػذه المؤسسػات كالمشػاريع مػف 

، فإذ أف ىػذه الجػزاءات ة يقتذػر تطبيقيػا عمػا ا شػخاص الطبعيػي ،خ ؿ مػا تصرضػو مػف جػزاءات
كلكػف مػا ىػي أنػكاع الجػزاءات ، فطبيعيػيبؿ تمتد لتطاؿ ا شخاص المعنكية كالغير مف ا شػخاص ال

التي يمكف تطبيقيػا عمػا ىػؤةء ا شػخاص المخػاطبيف بأحكػاـ القػانكف الجنػاصي اةقتذػادم؟ ىػذا مػا 
 . سنبينو يي المبحث الثاني

 

 
                                                 

 .35 المادة، 1960لسنة  123لتسعير السكرم رقـ قانكف تنظيـ شؤكف التمكيف كا - 1
2
.158اىَبدح,اىغبسٛاىَفؼ٘هىذْٝبفٚفيغط1962ِٞىغْخ(1)قبُّ٘اىجَبسكٗاىَن٘طاالسدّٜسقٌ-
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 .أنواع الجزاءات المقررة لمجرائم االقتصادية : المبحث الثاني 

يػػا المقػػاـ ا كؿ ، شػػركعاتو كأنشػػطتو المختمصػػةكم القػػكمي ل قتذػػاد الجزاصيػػةمكضػػكع الحمايػػة  يػػأتي
مػػف أجػػؿ ىػػذا أيػػرزت القػػكانيف اةقتذػػادية ، لكاضػػعي التشػػريعات القانكنيػػة كذػػناع السياسػػة كالقػػرار

، تكصػػؿ ليػػا تمػػؾ الحمايػػة كتحقيػػؽ الكصايػػة كالعدالػػة اةجتماعيػػة كاةقتذػػادية التػػيمدعمػػة بػػالجزاءات 
السياسػػػة  تتجػػػوطػػػار ذلػػػؾ الجػػػزاءات الجناصيػػػة كيػػػا إىػػػي  اإلطػػػ ؽكلعػػػؿ أشػػػد ىػػػذه الجػػػزاءات عمػػػا 

  1.القكانيف اةقتذادية الحديثة ييالجناصية المعاذرة إلا ا خذ بجزاءات أخرل جير جناصية متنكعة 

ثػػـ الجػػزاءات جيػػر ، (المطمػػب ا كؿ ) الجػػراصـ اةقتذػػادية  يػػيكعميػػو نتعػػرض لمجػػزاءات الجناصيػػة 
 :عما النحك اةتا (  الثانيالمطمب ) الجراصـ اةقتذادية  ييالجناصية 

 .الجرائم االقتصادية فيالجزاءات الجنائية : المطمب األول 

الصػػرع )الجػػراصـ اةقتذػػادية  يػػي اإلعػػداـعقكبػػة تتعػػدد الجػػزاءات الجناصيػػة يػػي الجػػراصـ العاديػػة كمنيػػا 
يػػػي  قكبػػػات الماليػػػةكالع (الصػػػرع الثػػػاني)يػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػادية  كالعقكبػػػات السػػػالبة لمحريػػػة ( ا كؿ

 . كىذا ما سنبينو عما النحك ا تي  (الصرع الثالث) الجراصـ اةقتذادية

 .في الجرائم االقتصادية  عقوبة اإلعدام -:القرع األول 

، 2إزىاؽ ركح المحككـ عميو ايقذد بيتكمف العقكبات السالبة لمحؽ يي الحياة يي عقكبة اإلعداـ ك 
 كبات يي تاريخ المجتمعات عقكبة قديمة مف أقدـ العقكىي ، 3خطر العقكبات جسامةن أشد ك أ كىي

 

                                                 
1
77ص,يزجع سابق,مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ. د-

 . 16ص ،1997، دط ،القاىرة، دار النيضة العربية، النظرية العامة لمعقوبة، جميؿ عبد الباقي ،الذغير .د - 2
، 2006، 1ط، ا ردف، دار كاصؿ لمنشر، محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات، عبد الرحمف تكييؽ ،احمد .د - 3

 . 199ص



 23 

، ميةيقد عريت يػي مذػر الصرعكنيػة كقػانكف حمػكرابي كالشػريعة الييكديػة كالشػريعة اإلسػ . البشرية
 .1القديمة اكطبقت عند اليكناف كالركماف كيا أكركب

خذ بيا اذ ن يي حيف لجػأت كاإلعداـ مف العقكبات الخطيرة التي تتجنب العديد مف التشريعات ا 
كذلػػؾ يػػي الحػػاةت التػػي يرتكػػب ، إلييػػا الػػدكؿ ا خػػرل يػػي تشػػريعاتيا يػػي الحػػاةت اةسػػتثناصية يقػػط

يييػػا الجػػاني جػػراصـ خطيػػرة كذات طػػابع جسػػيـ كجػػراصـ أمػػف الدكلػػة الخػػارجي أك الػػداخمي أك القتػػؿ 
 2.المقترف بظرؼ مشدد

ي الجػراصـ اةقتذػادية إة إذا كانػت الجريمػة اةقتذػادية إف ىذا النكع مػف الجػزاءات ة يمجػأ إليػو يػ
كالػػػدكؿ الشػػػيكعية سػػػابقان مػػػف أكثػػػر الػػػدكؿ التػػػي ، ذات خطػػػر شػػػديد ييػػػدد كيػػػاف الدكلػػػة اةقتذػػػادم

يالقانكف السكييتي يعاقب عما تيريب السمع إلا الخػارج بالسػجف . 3اتجيت إلا يرض ىذه العقكبة
جف مف ث ث سنكات إلػا خمػس عشػر سػنة يػي جريمػة كبالس، مف ث ث سنكات إلا عشر سنكات

كتككف العقكبة باإلعداـ إذا ثبت أف الجاني يمارس الجريمة عما سػبيؿ ، تزييؼ العممة أك تركيجيا
ككذلؾ يقرر القانكف السكييتي اإلعػداـ يػي جػراصـ تيريػب النقػد يػي حػالتي العػكد كاتسػاع . اةحتراؼ

   4.يان بالرذاصكتنصذ عقكبة اإلعداـ رم، نطاؽ الجريمة

كيػػػي التشػػػريع البمغػػػارم يعػػػد اإلخػػػ ؿ بػػػالتنظيـ اةقتذػػػادم يػػػي مسػػػاصؿ الذػػػناعة كالزراعػػػة كالنقػػػؿ 
كيػي حالػة ارتكػاب ، كالتجارة كالنقد كاةصتماف جنايػة عقكبتيػا السػجف مػدة ة تقػؿ عػف عشػر سػنكات
كزعزعػة الثقػة بالسػمطات الجريمة بغية عرقمة اةقتذاد كتمػكيف الدكلػة أك إشػاعة الصتنػو بػيف النػاس 

كمف الجراصـ الخطيرة التي تعد جنايػة . يصي ىذه الحالة تذؿ إلا اإلعداـ، القاصمة بالمنشآت العامة
، يي التشريع البمغارم تخريب المكاد كالمعدات المعدة ل ستعماؿ العاـ؛ يإذا اقترف بالغرض المتقػدـ

                                                 
 . 385ص، 1996، 8ط، دمشؽ، منشكرات جامعة دمشؽ، قانون العقوبات القسم العام، عبكد ،السراج .د - 1
،             دط، بغداد، دار القدسية لمطباعة، ون العقوبات القسم العامالوجيز في شرح قان، ضارم خميؿ ،محمكد .د - 2

 .123ص 

 .55ص، مرجع سابق، محمد سميماف حسف ،المحاسنة - 3
 .136ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي.ّقالًػِد - 4
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د تذؿ يي بعػض الحػاةت الخطيػرة مػف كق، ييعاقب الجاني بالسجف الذم يذؿ إلا عشريف عامان 
 1.مثؿ ىذا النكع مف الجراصـ اةقتذادية إلا عقكبة اإلعداـ

( 10)الػذم أخػذ بعقكبػة اةعػداـ يػي نػص المػادة  ا ردنػيأما يي الب د العربية نذكر منيا التشريع 
يعاقػػب ) ا ييمػا يتعمػؽ بجػراصـ المخػدرات بقكليػ 1988مػف قػانكف المخػدرات كالمػؤثرات العقميػة لسػنة 

مػػف ىػػذا  9,8باةعػػداـ كػػؿ مػػف أقػػدـ عمػػا ارتكػػاب أم مػػف الجػػراصـ المنذػػكص عمييػػا يػػي المػػادتيف 
القانكف إذا ارتكبت باةشتراؾ مع إحدل العذابات الدكلية أك إذا كانت مقترنة بجريمة دكلية أخرل 

مػػػف أعمػػػاؿ  أك إذا كانػػػت الجريمػػػة جػػػزءان ، بمػػػا يػػػي ذلػػػؾ تيريػػػب ا سػػػمحة كا مػػػكاؿ كتزييػػػؼ النقػػػد
   2.(عذابة دكلية تقـك بارتكاب الجراصـ الدكلية أك يشترؾ يي ارتكابيا مجرمكف مف أكثر مف دكلة 

إذا أيضػا الصعػؿ إلػا مػكت إنسػاف  اإلرىابيةكذلؾ تبنا المشرع ا ردني عقكبة اإلعداـ يي الجراصـ 
مػػف قػػانكف ( 148)أك ىػػدـ بنيػػاف بعضػػو أك كمػػو كييػػو شػػخص أك عػػدة أشػػخاص كذلػػؾ يػػي المػػادة 

، 147) كيػػػي المػػػكاد   الضػػػصة الغربيػػػةالسػػػارم المصعػػػكؿ لػػػدينا يػػػي  1960لسػػػنة  16العقكبػػػات رقػػػـ 
328 ،318 ،372 ،142).3  

عقكبػػػػة اإلعػػػػداـ عقكبػػػػة شػػػػديدة يػػػػي مجػػػػاؿ الجػػػػراصـ اعتبػػػػر أف  يقػػػػد أمػػػػا بالنسػػػػبة لممشػػػػرع السػػػػكرم
 4.قكبات الجزاصية ا خرلستبعدىا كاكتصا بالعقكبات الماسة بالحرية كالعاي ،اةقتذادية

إذ ة يكجد أم نص يدؿ عما تبنا عقكبػة اإلعػداـ يػي ، كيا اةتجاه ذاتو سار مشرعنا الصمسطيني
 .مجاؿ الجراصـ اةقتذادية

                                                 
 .88-87ص،  مرجع سابق، مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ د.نق ن عف  - 1

دكلػػة ة تػػزاؿ تطبػػؽ عقكبػػة اإلعػػداـ  103يكشػػؼ عػػف حػػكالي  1993ذػػدر عػػف منظمػػة العصػػك الدكليػػة يػػي يكنيػػك  يػػي تقريػػر
دكلػة أبقيػت  16كيػي ، دكلػة ألغيػت تمػؾ العقكبػة لكايػة الجػراصـ  52كيػي ، كجزاء جناصي لمجػراصـ اةقتذػادية كالجػراصـ العاديػة 

دكلة ة تزاؿ العقكبة مقػررة نظريػان كلكنيػا ممغػاة مػف الناحيػة  19كيي ،  عمييا يقط بشأف الجراصـ اةستثناصية مثؿ جراصـ الحرب
 .العممية 

2
10اىَبدح,1988ىغْخ11ىؼقيٞخاالسدّٜسقٌقبُّ٘اىَخذسادٗاىَؤثشادا-
، كزيعمكتبة بغدادم لمنشر كالت، شرح قانون العقوبات، محمد عمي السالـ عياد، الحمبي. د :لممزيد مف الممكمات انظر - 3

 . 468-462ص ، 1993، 1ط، ا ردف

 . 172ص، مرجع سابق، عبكد ،السراج. د - 4
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ف كانت عقكبة اإلعداـ جير مأخكذ بيا يا التشريعات اةقتذادية يمكف القكؿ أنو إة أنػو كمػع ، كاا
كمػف ، يجب حذر نطاؽ تطبيقيا عما الجراصـ شديدة الخطػكرةذلؾ ة يمكف اةستغناء عنيا كلكف 

كجراصـ تمكيث البيصػة ، ىذه الجراصـ جراصـ القتؿ مع سبؽ اإلذرار كجراصـ أمف الدكلة كجراصـ اإلرىاب
كبعػػض أنػػكاع الجػػراصـ المنظمػػة كجػػراصـ اةتجػػار بالمخػػدرات ، انتقػػاؿ أمػػراض قاتمػػة يالتػػي تػػؤدل إلػػ

إذ تعتبػػر ىػػذه الجػػراصـ جايػػة يػػي الخطػػكرة كذلػػؾ  ف ارتكابيػػا . لبشػػريةكجػػراصـ اةتجػػار با عضػػاء ا
يشػػكؿ خطػػكرة عمػػا اقتذػػاد الدكلػػة كيشػػكؿ أيضػػا خطػػكرة عمػػا حيػػاة بنػػي البشػػر إذ تذػػيب أركاح 

كىػػذه النتػػاص  كميػػا تعتبػػر ظػػركؼ مشػػددة تسػػتجكب إف يتحمػػؿ المجػػـر عقكبػػة ، بريصػػة يػػي المجتمػػع
إذ ة تعتبػػر ركحػػة أجمػػا مػػف أركاح مػػف كػػانكا  ،لتػػي ارتكبيػػاتعػػادؿ يػػي جسػػامتيا جسػػامة الجريمػػة ا

تمػػؾ العقكبػػة عمػػا اإلطػػ ؽ بػػؿ حذػػرت  الدكليػػة لػػـ تمغػػا ؽكػػذلؾ المكاثيػػ،  ارتكبيػػاضػػحية جػػراصـ 
مػف العيػد ( 6/2)عمػا ذلػؾ مػا جػاءت بػو المػادة  دليػؿك  ،نطاؽ تطبيقيا عما الجراصـ ا شد خطكرة

أف يحكػـ بيػذه العقكبػة . بمداف التي لػـ تمغػا عقكبػة اإلعػداـة يجكز يي ال) الخاص بقكليا  الدكلي
النايذ كقت ارتكاب الجريمة كجير المخػالؼ  حكػاـ  إة جزاء عما أشد الجراصـ خطكرة كيقان لمتشريع

كة يجػكز تطبيػؽ ىػذه العقكبػة إة . ىذا العيد كةتصاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا
 1.(ي ذادر عف محكمة مختذةبمقتضا حكـ نياص

  أما بالنسبة لمشريعة اإلس مية يالقرآف الكػريـ أكجػب محاربػة المصسػديف يػي ا رض يػي قكلػة تعػالا 
أنمػػا جػػزاء الػػذيف يحػػاربكف ا  كرسػػكلو كيسػػعكف يػػي ا رض يسػػادان أف يقتمػػكا أك يذػػمبكا أك تقطػػع ) 

م يػػي الػػدنيا كليػػـ يػػي ااخػػرة عػػذاب أيػػدييـ كأرجميػػـ مػػف خػػ ؼ أك ينصػػكا مػػف ا رض ذلػػؾ ليػػـ خػػز 
 2.(عظيـ 

إف ا  تعالا كمف خ ؿ ما كرد يي ااية السابقة قد أعطا لنا الحؽ باةقتذاص مف أم شخص 
يكيػػؼ لنػػا أف ننكػػر ىػػذا الحػػؽ كا  تعػػالا قػػد أعطانػػا ايػػاه ، يريػد نشػػر الصكضػػا كالصسػػاد يػػي ا رض

 . لمحاربة المصسديف

                                                 
 . 6/2المادة ، مصدر سابق، العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية - 1
 . 33سكرة الماصدة ااية  - 2
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 .لسالبة لمحرية في الجرائم االقتصاديةالعقوبات ا:  القرع الثاني

تعنػػا سػػمب حريػػة المحكػػـك عميػػو لممػػدة المحػػددة يػػي الحكػػـ بنػػاء عمػػا الحػػدكد المبينػػة يػػي القػػانكف 
 1.بالنسبة لكؿ جريمة مف الجراصـ

كتحتػػؿ العقكبػػات السػػالبة لمحريػػة مكانػػان بػػارزان يػػي قاصمػػة الجػػزاءات الجناصيػػة يػػي جالبيػػة التشػػريعات  
، 2عتبارىػػا الجػػزاء ا ساسػػي لكثيػػر مػػف الجػػراصـ كىػػا حديثػػة نسػػبيان يػػي التشػػريع الجنػػاصيبا، الحديثػػة

كذلؾ  ف السياسة الجناصية المعاذرة ركزت عما الردع كاإلذػ ح كالتأىيػؿ باعتبػاره مػف الحمقػات 
 3.الميمة لو

ىػػػػذه  حيػػػػث تػػػػـ تقسػػػػيـ، الجنػػػػاصي الحػػػػديث عكتتعػػػػدد العقكبػػػػات السػػػػالبة لمحريػػػػة التػػػػي عرييػػػػا التشػػػػري
عقكبػػة ا شػػغاؿ  ،(الصقػػرة ا كلػػا)جػػراصـ اةقتذػػادية يػػي ال ةالعقكبػػات عقكبػػة ا شػػغاؿ الشػػاقة المؤبػػد

      عقكبػػػة الحػػػبس يػػػا الجػػػراصـ اةقتذػػػادية، (الصقػػػرة الثانيػػػة) اصـ اةقتذػػػادية الشػػػاقة المؤقتػػػة يػػػي الجػػػر 
 (. الصقرة الثالثة)

 .ي الجرائم االقتصادية الشاقة المؤبدة ف األشغالعقوبة : الققرة األولر 

كلكف الكاقع يجرل جالبان أف يصرج . 4والتي تستغرؽ مف الناحية النظرية كؿ حياة المحككـ عمي يكى
با شػػػغاؿ الشػػػاقة المؤبػػػدة بعػػػد أف يكػػػكف قػػػد قضػػػا ىػػػذا السػػػجيف مػػػدة  وعػػػف أم سػػػجيف حكػػػـ عميػػػ

ذا كػػاف ، نصسػػوتقػػكيـ ذا كػػاف سػػمككو أثنػػاء كجػػكدة يػػي السػػجف يػػدعك إلػػا الثقػػة بإ، 5عشػػريف عامػػان  كاا
 6.عما ا مف العاـ ان اإليراج عنو ة يشكؿ خطر 

                                                 
 . 124ص، مرجع سابق، ضارم خميؿ ،محمكد. د  - 1

 . 281ص، ع سابقمرج، عمي عبد القادر ،القيكجي .د - 2
، 1ط، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمم االجرام والعقاب، عمي حسف،طكالبة محمد ش ؿ ك ،العاني .د - 3

 . 263ص، 1998
 . 51ص 1999،دط، بيركت، المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع ،نظرية الجزاء الجنائي، سميماف ،عبد المنعـ. د - 4
 . 212ص، مرجع سابق، بد الرحمف تكييؽع ،أحمد. د - 5
،        1995,دط,امبدَٝاااخاىشاااشطخ,انجزززشاء انجُزززائي بزززيٍ انعقوبزززة وانحزززذبيز,أدَاااذضاااٞبءاىاااذٍِٝذَاااذ,خيٞاااو. د - 6

 . 189ص
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كممػػا ةشػػؾ ييػػو أف التشػػريعات التػػي تسػػتبعد عقكبػػة اإلعػػداـ تكػػكف العقكبػػة المؤبػػدة ضػػركرية لتحػػؿ 
 تأمػػا يػي التشػػريعات التػػي تحػتصظ بيػػا يتذػػمح ككسػيمة انتقػػاؿ بػػيف عقكبػة اإلعػػداـ كالعقكبػػا، محميػا

 1.راصـ التي تعتبر يييا عقكبة اإلعداـ قاسيةالمؤبدة يي بعض الج

مػف قػانكف العقكبػات ا ردنػي كالتػي نذػت  113/1لقد أقر المشرع ا ردني تمؾ العقكبة يي المػادة 
يعاقب با شغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ أردني أقدـ بأية كسيمة كانػت بقذػد شػؿ الػدياع الػكطني ) بأنو 

خر كالمركبات اليكاصيػة كا دكات كالػذخاصر كا رزاؽ كسػبؿ عما اإلضرار بالمنشا ت كالمذانع كالبكا
المكاذػػػ ت كبذػػػكرة عامػػػة بػػػأم شػػػيء ذم طػػػابع عسػػػكرم أك معػػػد ةسػػػتعماؿ الجػػػيش أك القػػػكات 

 2.(التابعة لو 

عقكبػة ا شػغاؿ الشػاقة المؤبػدة الجػراصـ المنذػكص عمييػا   تكجبكمف بيف الجراصـ ا خػرل التػي تسػ
، 370عطصػػان عمػػا المػػادتيف ) 372، 327، 158/2، 148/3، 144، 142، 135/2) يػػي المػػكاد 
 3.مف قانكف العقكبات ا ردني(  402/2، 371,400

ن حظ مما سبؽ أف المشرع ا ردني كعما الػرجـ مػف تبنػا تمػؾ العقكبػة يػي مجػاؿ الجػراصـ العاديػة 
ف الجػػػػراصـ إة أنػػػػو اسػػػػتبعدىا يػػػػي مجػػػػاؿ الجػػػػراصـ اةقتذػػػػادية؛ إذ ة يكجػػػػد ىنػػػػاؾ نػػػػص يػػػػي قػػػػانك 

 . اةقتذادية ا ردني يدؿ عما تبنيو تمؾ العقكبة 

كلكنػػو يػػي الكقػػت ، كيػا نصػػس السػػياؽ أخػػذ المشػرع السػػكرم؛ إذ تبنػػا عقكبػػات جناصيػػة سػالبة لمحريػػة
نصسػػو اسػػتبعد عقػػكبتي ا شػػغاؿ الشػػاقة المؤبػػدة كاةعتقػػاؿ المؤبػػد كاكتصػػا بصػػرض عقػػكبتي ا شػػغاؿ 

 4.مؤقتالشاقة المؤقتة كاةعتقاؿ ال

                                                 
، 2004، 1ط، الرياض، معة نايؼ العربية لمعمـك ا منيةجا، جرائم غسيل األموال، محمد محي الديف، عكض. د  -1

 . 45ص
 . 113/1المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةردنا - 2

 . 213ص، مرجع سابق، عبد الرحمف تكييؽ ،احمد .د - 3
 . 174ص ، مرجع سابق، عبكد ،السراج. د  - 4
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الٝ٘جذْٕبكأّٛضٍِثاِٞاىقا٘اِّٞاالقزظابدٝخٝأخازثؼق٘ثاخفأٍبثبىْغجخىَششػْباىفيغطْٜٞ

.فٍٜجبهاىجشائٌاالقزظبدٝخاألشغبهاىشبقخاىَؤثذح

كمف كجية نظرنا تذمح ىذه العقكبة يػي مجػاؿ الجػراصـ اةقتذػادية ا شػد خطػكرة كجػراصـ اةتجػار 
كيعػػكد السػػبب ، ـ اةتجػػار بالمخػػدرات كجػػراصـ اإلرىػػاب كجػػراصـ أمػػف الدكلػػةبا عضػػاء البشػػرية كجػػراص

يػي ا خػذ بيػػا إلػا اعتبػار أف ىػػذه الجػراصـ ليػا أثػػر كبيػر عمػا حيػػاة البشػر كمػا أنيػػا تمػس اقتذػػاد 
أف تكػػػكف عقكبتيػػػا  كجبتسػػػت بعػػػض الجػػػراصـ التػػػيالدكلػػػو بحيػػػث تحػػػؿ محػػػؿ عقكبػػػة اإلعػػػداـ يػػػي 

 .اإلعداـ

 .في الجرائم االقتصادية  هالمؤقت هالشاقاألشغال عقوبة : الققرة الثانية 

ة تسػػػتغرؽ حيػػػاة المحكػػػكـ عميػػػو  ف المشػػػرع يحػػػدد ليػػػا حػػػدان أف عقكبػػػة ا شػػػغاؿ الشػػػاقو المؤقتػػػو 
حػػدىا كىػػذه العقكبػػة ، المنذػػكص عمييػػا قانكنيػػان  الخاذػػةأقذػػا ة يجػػكز تجػػاكزه إة يػػي ا حػػكاؿ 
 1.عشرة سنة ا دنا ث ث سنكات كحدىا ا قذا خمس

مػف ( 20)كيستدؿ عما الحد ا دنا كالحد ا عما لتمؾ العقكبة مف خػ ؿ مػا كرد يػي نػص المػادة 
كػاف الحػد ، إذا لـ يرد يػي ىػذا القػانكف نػص خػاص ) قانكف العقكبات ا ردني كالتي نذت بقكليا 

عمػا خمػس عشػرة ا دنا لمحكـ با شغاؿ الشاقة المؤقتة كاةعتقاؿ المؤقت ث ث سػنكات كالحػد ا 
 2.(سنة 

تتصػؽ عقكبػػة ا شػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة مػع عقكبػػة السػػجف المؤقػػت التػػي تتػراكح أيضػػان بػػيف حػػديف حػػد 
 3.أدنا كقدرة ث ث سنكات كحد أقذا قدرة  خمس عشرة سنة

                                                 
 . 284ص، مرجع سابق، عمي عبد القادر ،القيكجا .د - 1

 . 20المادة، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةردنا - 2
، بيركت، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، عمم االجرام والعقاب، محمد زكا، أبك عامر ج ؿ ك، ثركت . د - 3

 . 297ص،1983،دط
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أمػػػا مػػػف حيػػػث اةخػػػت ؼ يػػػإف السػػػجكف العمكميػػػة ىػػػي ا مكنػػػة التػػػي تنصػػػذ يييػػػا عقكبػػػة السػػػجف أك 
يػػي حػػيف أف ا شػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة أك المؤبػػدة تنصػػذ ، مدتػػو عمػػا قػػدر معػػيف الحػػبس الػػذم تزيػػد
كالمقذػكد بػذلؾ ىػك الرأيػة بالرجػاؿ الػذيف جػاكزكا سػف السػتيف مػف ( الميمانػات ) بداخؿ ما يقاؿ لو 

كىػا تختمػؼ ، عمرىـ كالنساء بإعصاصيـ مف تنصيذ ىذه العقكبة المحكـك عمػييـ بيػا داخػؿ الميمانػات 
ذلػػؾ بػػالنظر إلػػا نػػكع ا عمػػاؿ التػػي تصػػرض عمػػا المحكػػـك عميػػو إذ أف ا عمػػاؿ التػػي يضػػ ن عػػف 

يعمؿ بيا المحككـ عميو بالسجف تككف أخؼ نسبيان مف ا عماؿ التػي يجػكز تشػغيؿ المحكػكـ عميػو 
 1.با شغاؿ الشاقة المؤبدة كالمؤقتة يييا

مػػػف قػػػانكف الكسػػػب جيػػػر  (25/1)ذلػػػؾ يػػػي نػػػص المػػػادة أخػػػذ مشػػػرعنا الصمسػػػطيني بتمػػػؾ العقكبػػػة ك 
المشركع كالتي نذػت عمػا أف كػؿ مػف حذػؿ لنصسػو أك لغيػره أك سػيؿ ليػـ الحذػكؿ عمػا كسػب 

  2.جير مشركع يعاقب بالسجف المؤقت

كالتػي نذػت بقكليػا إذا ارتكبػت  الصمسػطيني مػف قػانكف جسػيؿ ا مػكاؿ( 37/1)ككذلؾ نػص المػادة 
تشػمؿ جنايػة يعاقػب عمييػا بالسػجف لمػدة ة  جريمة جسيؿ ا مكاؿ كانت ناجمة عف جريمػة أذػمية

خمس عشرة سنة أك بغرامة ة تقؿ عف عشرة أةؼ دينار أردني  زتقؿ عف ث ث سنكات كة تتجاك 
 3.كة تزيد عما مصة ألؼ دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أك بكمتا العقكبتيف

ا ردني بعقكبػو ا شػغاؿ الشػاقة المؤقتػة يػي مجػاؿ  أما بالنسبة لمتشريعات المقارنة يقد أخذ المشرع
مػػف قػػانكف الجػػراصـ اةقتذػػادية ( 3)الجػػراصـ اةقتذػػادية كيسػػتدؿ عمػػا ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادة 

 :يكالتي نذت عما مايم 1993لسنة ( 11)اةردنا رقـ 

نػػػص عمييػػػا أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانكف أك أم جريمػػػة  متشػػػمؿ الجريمػػػة اةقتذػػػادية أم جريمػػػة تسػػػر  -1
أك أم جريمػػة تمحػػؽ الضػػرر بػػالمركز اةقتذػػادم ، قػػانكف خػػاص عمػػا اعتبارىػػا جريمػػة اقتذػػادية 

                                                 

-
 .  23-22ص ،1949، دط، القاىرة، موجز في العقوبات ومظاهر تقريد العقاب، عما أحمد، راشد. د 1
 . 25/1المادة ، 2005لسنة ( 1)قانكف الكسب جير الشركع الصمسطيني رقـ  - 2

 . 37/1المادة ، 2007كاؿ الصمسطيني لسنة قانكف مكايحة جسيؿ ا م - 3
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أك بالثقة العامة باةقتذاد الكطني أك العممة الكطنيػة أك ا سػيـ أك السػندات أك ا كراؽ ، لممممكة 
 . المالية المتداكلة أك إذا كاف محميا الماؿ العاـ

ا يػي المػكاد المبينػة أدنػاه مػف قػانكف العقكبػات إذا كانػت تتعمػؽ تعتبر الجػراصـ المنذػكص عمييػ -2
با مكاؿ العامة جػراصـ اقتذػادية كتطبػؽ عمييػا العقكبػات المنذػكص عمييػا يػي ذلػؾ القػانكف كىػذه 

كجػػػػػراصـ الحريػػػػػؽ كطػػػػػرؽ النقػػػػػؿ ، (134)الجػػػػػراصـ ىػػػػػي جػػػػػراصـ المتعيػػػػػديف خ يػػػػػان  حكػػػػػاـ المػػػػػادة 
، 378، 377، 368,370)ا شػػػام ن خ يػػان  حكػػاـ المػػػكاد كالمكاذػػ ت كالغػػش كالتػػػي تشػػكؿ خطػػر 

كالجػػػػػػراصـ المخمػػػػػػة بكاجبػػػػػػات الكظيصػػػػػػة كجريمػػػػػػة اةخػػػػػػت س خ يػػػػػػان  حكػػػػػػاـ المػػػػػػادة ، (385، 380
كالجػػػراصـ المتعمقػػػة بالثقػػػة العامػػػة كتزييػػػؼ النقػػػكد كالمسػػػكككات كالطكابػػػع خ يػػػان  حكػػػاـ ، (174/2)

كجػػػراصـ التزكيػػػر خ يػػػان ، ( 256، 252، 251، 248، 247، 246، 242،  241، 240) المػػػكاد 
، 404، 403، 402، 401، 400)كجػػػراصـ السػػػرقة خ يػػػان  حكػػػاـ المػػػكاد ، (265) حكػػػاـ المػػػادة 

عطصػػػػا عمػػػػا المػػػػادة ) 439، 438)كجػػػػراصـ اةخػػػػت س اةحتيػػػػالي خ يػػػػان  حكػػػػاـ المػػػػكاد ، ( 405
438).1 

المؤقتػػة ىػػي عقكبػػو جيػػر مػػأخكذ بيػػا يػػػا  ن حػػظ مػػف خػػ ؿ مػػا سػػبؽ أف عقكبػػة اةشػػغاؿ الشػػاقة
عتبػػر كثيػػران مػػف الجػػراصـ المكجػػكدة يػػي قػػانكف االتشػػريعات اةقتذػػادية بشػػكؿ مباشػػر؛  ف المشػػرع  

العقكبات القسـ العاـ جػراصـ اقتذػادية كعاقػب عمييػا بعقكبػة ا شػغاؿ الشػاقة المؤقتػة كيعػكد السػبب 
تخريػب اقتذػاد الدكلػة كيػؤدم إلػا إلحػاؽ ضػرر أف ىذا النكع مػف الجػراصـ يػؤدم إلػا  إلايا ذلؾ 

لذلؾ قد أحسف المشرع اةردنػا يػي كضػع ىػذا الػنص لتكسػيع نطػاؽ الجػراصـ ، كبير بذلؾ اةقتذاد
اةقتذػػادية كجعميػػا خاضػػعة لقػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم لتشػػديد العقػػاب عمييػػا كمكايحػػة آثارىػػا 

لػذا نأمػؿ مػف مشػرعنا اتبػاع ىػذه السياسػة ككضػع ، السمبية التػي تمحػؽ ضػرران كبيػران باقتذػاد الدكلػة
مثػػؿ ىػػذا الػػنص يػػي حػػاؿ إقػػرار قػػانكف خػػاص بػػالجراصـ اةقتذػػادية مسػػتقب ن كا خػػذ بتمػػؾ العقكبػػة 

( 3)بػإيراد نذػػكص خاذػػة بيػػا نظػػران لخطػػكرة ىػػذا النػكع مػػف الجػػراصـ المنذػػكص عمييػػا يػػا المػػادة 
 .سابقة الذكر

                                                 
 . 3المادة ، 1993لسنة  11تذادية اةردنا رقـ قانكف الجراصـ اةق - 1
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 .جرائم االقتصادية عقوبة الحبس في ال: الققرة الثالثة

يقذػػد بػػو كضػػع المحكػػـك عميػػو يػػي أحػػد السػػجكف المركزيػػة أك العمكميػػة كة يجػػكز أف تػػنقص ىػػذه 
كيجػػب عمػػا القاضػػي أف يحكػػـ بػػالحبس مػػع الشػػغؿ ، سػػنكات 3عػػف  دسػػاعة كة تزيػػ 24المػػدة عػػف 

  1.مخالصاتكمما كانت مدة العقكبة سنة يأكثر كما يجب الحكـ داصمان بالحبس البسيط يي أحكاؿ ال

نذػػػت  كالتػػػيمػػػف قػػػانكف العقكبػػػات ( 21)لقػػػد أكرد المشػػػرع ا ردنػػػي تمػػػؾ العقكبػػػة يػػػي نػػػص المػػػادة 
الحػػبس ىػػك كضػػع المحكػػـك عميػػو يػػي أحػػد سػػجكف الدكلػػة المػػدة المحكػػـك بيػػا عميػػة كىػػي ) بقكليػػا 

 2.(تتراكح بيف أسبكع كث ث سنكات إة إذا نص القانكف عما جير ذلؾ

كالحػبس  3.كعقكبػة اختياريػة بينيػا كبػيف الغرامػة، بأنيا عقكبػة أذػمية كمؤقتػةكتتميز عقكبة الحبس 
لػػذلؾ يػػإف التشػػريعات العربيػػة تسػػتبدؿ الحػػبس ، مػػف جيػػر الممكػػف تطبيقػػو عمػػا الشػػخص المعنػػكم

 4.بالغرامة

كبمػا ، 5كتقرر يي الغالب عقكبة الحبس لمجريمة اةقتذادية التي تقع يي نطاؽ الجنح كالمخالصػات
لػػػذا ييػػػي تعتبػػػر عقكبػػػة دارجػػػة يػػػي نطػػػاؽ الجػػػراصـ ، الجػػػراصـ اةقتذػػػادية جػػػراصـ جنحكيػػػة أف معظػػػـ

تذؿ إلا خمس سنكات يي بعض الجػراصـ التػي ( أكةن ) اةقتذادية كقد يككف الحبس لمدة طكيمة 
يذػػؿ الحػػد ا قذػػا لمحػػبس ( ثانيػػان ) كقػػد يكػػكف لمػػدة قذػػيرة ، 6تػػنص عمييػػا القػػكانيف اةقتذػػادية

  7.نتيفيييا إلا س

 

                                                 
 . 57ص، 1987، دط، القاىرة، دار الصكر العربا، الجريمة والمجتمع، محمد محمد، شصيؽ .د - 1
 . 21المادة ، قمصدر ساب، قانكف العقكبات اةردنا - 2

 348ص ، 1986، 1ط، القاىرة، عربيةدار النيضة ال، الحماية الجنائية لممستهمك، سنا أحمدح ،الجندم. د - 3
 . 169ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف ،ذالح .د - 4
 . 90ص ،مرجع سابق، مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ. د  - 5

 . 190ص ،رجع سابقم، يخرم عبد الرازؽ، الحديثا .د - 6
 . 139-138ص، مرجع سابق، محمكد محمكد ،مذطصا .د - 7
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  .الحبس لمدة طويمة:  أوالً 

 ىػػػػػي عقكبػػػػػة دارجػػػػػة يػػػػػي الجػػػػػراصـ اةقتذػػػػػادية كتذػػػػػؿ إلػػػػػا خمػػػػػس سػػػػػنكات يػػػػػي بعػػػػػض الجػػػػػراصـ
 1.اةقتذادية

مػػف قػػانكف (  124) كمػػف بػػيف التشػػريعات التػػي أخػػذت بتمػػؾ العقكبػػة التشػػريع المذػػرم يػػي المػػادة 
يعاقب ، آخرد ينص عمييا أم قانكف مع عدـ اإلخ ؿ بأية عقكبة أش) الجمارؾ كالتي نذت بأنو 

مػع العمػـ  ،بقذػد اةتجػار وعما تيريب البضاصع ا جنبية بقذػد اةتجػار أك الشػركع ييػو أك حيازتػ
بػالحبس مػػدة ة تقػؿ عػػف سػنتيف كة تتجػػاكز خمػس سػػنكات كبغرامػة ة تقػػؿ عػف ألػػؼ  ،بأنيػا ميربػػة

  2.(ألؼ جنيةجنية كة تتجاكز خمسيف 

مػػـ يأخػػذ بعقكبػػة الحػػبس طكيػػؿ المػػدة يػػي نطػػاؽ الجػػراصـ اةقتذػػادية يا ردنػػي أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع 
نما أكتصا بالحد اةقذا المنذكص عميو يي قانكف العقكبات القسـ العاـ  كىك ث ث سنكات إة كاا

 . ذا نص القانكف عما خ ؼ ذلؾإ

عميػة يػي  كمف بيف النذكص اةقتذادية التي أخذت بتمؾ العقكبة يي حدىا ا قذا المنذػكص
يعتبػػر مػػدقؽ ) مػػف قػػانكف الشػػركات ا ردنػػي كالتػػي نذػػت بأنػػو ( 280)القكاعػػد العامػػة نػػص المػػادة 

الحسابات الذم يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف بتقديـ تقارير أك بيانػات ة تتصػؽ ككاقػع حسػابات الشػركة 
ة تزيػػد عمػػا ك  التػػي قػػاـ بتػػدقيقيا أنػػو مرتكػػب جرمػػان كيعاقػػب بػػالحبس لمػػدة ة تقػػؿ عػػف سػػتة أشػػير

 3.(ث ث سنكات أك بغرامة ة تقؿ عف ألؼ دينار أك بكمتا العقكبتيف 

إذ ة يكجػػد عقكبػػة حػػبس جنحكيػػو تذػػؿ الػػا خمػػس ، كيػػي اةتجػػاه ذاتػػو سػػار مشػػرعنا الصمسػػطيني
أف مشػرعنا اكتصػا  اكىػذا يػدؿ عمػ، سنكات يي أم نص مف النذكص المنظمة لمحياة اةقتذػادية

 .  الحبس المنذكص عمييا يي القكاعد العامة كىي ث ث سنكاتلعقكبة  ا قذابالحد 

                                                 
 . 138-137ص، مرجع سابق، محمكد محمكد ،مذطصا .نق ن عف د - 1
 . 124المادة ، 1963لسنة  66قانكف الجمارؾ المذرم رقـ  - 2
 . 280المادة ، 1997لسنة  22لشركات اةردنا رقـ قانكف ا - 3
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مػػف قػػانكف المذػػارؼ الصمسػػطيني كالتػػي عاقبػػت (  50) يعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 
دينػػػار  5000) مػػػف ىػػػذا القػػػانكف بغرامػػػة ة تقػػػؿ عػػػف ( 5)، (4)كػػػؿ مػػػف يخػػػالؼ أحكػػػاـ المػػػادتيف 

أك مػػػا ( أردنػػػيدينػػػار  200000)كة تزيػػػد عمػػػا ، لػػػة قانكنػػػان أك مػػػا يعادليػػػا بالعممػػػة المتداك (  أردنػػػي
أك بػػػالحبس مػػػدة ة تزيػػػد عمػػػا ثػػػ ث سػػػنكات أك بكمتػػػا العقػػػكبتيف يعادليػػػا بالعممػػػة المتداكلػػػة قانكنػػػا 

مف قانكف مكايحػة جسػيؿ ا مػكاؿ الصمسػطيني كالتػي نذػت عمػا ( 37/2)ككذلؾ نص المادة 1.معان 
جنحػػة يعاقػػب مػػكاؿ ككانػػت ناجمػػة عػػف جريمػػة أذػػمية تمثػػؿ إذا ارتكبػػت جريمػػة جسػػيؿ ا )   أنػػو 

أك بغرامػػة ة تقػؿ عػػف خمسػة أةؼ دينػػار  ثػػ ث سػنكات زبػالحبس مػدة ة تقػػؿ عػف سػػنة كة تتجػاك 
انكنػان أك بكمتػا ىػاتيف أردني كة تزيد عف خمسيف ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة ق

 2.(العقكبتيف

قراء النذػػػكص السػػػابقة أف المشػػػرع الصمسػػػطيني جعػػػؿ عقكبػػػة الحػػػبس ىنػػػا ن حػػػظ مػػػف خػػػ ؿ اسػػػت
لذا يككف لمقاضي سػمطة تقديريػة يػي أف يحكػـ بعقكبػة الحػبس لكحػدىا أك بالغرامػة لكحػدىا  ،جكازية

كقػد أحسػف المشػرع يػي ا خػذ بتمػؾ العقػكبتيف معػا  نػو يتحقػؽ ، أك أف يحكـ بالحبس كالغرامػة معػان 
ؤدل إلػػػا تحقيػػػؽ الػػػردع يػػػسػػػبب يػػػي ذلػػػؾ أف يػػػرض الغرامػػػة كحػػػدىا قػػػد ة كال، يييػػػا معنػػػا الػػػردع 
كذلػؾ عمػا ، يممؾ أمكاةن كثيرة كة ييمة أف يقكـ بديع الغرامة قد  ف الجاني ؛الخاص لدل الجاني

حكػػػـ بالغرامػػػة إلػػػا جانػػػب الحػػػبس أم بػػػالعقكبتيف معػػػان  كممػػػا كانػػػت ظػػػركؼ المجػػػـر ال حػػػاؿعكػػس 
 .كالجريمة تقتضي ذلؾ

     .الحبس لمدة قصيرة:  ثانياً 

مثػػؿ ىػػذه العقكبػػة ىػػي الغالبػػة يػػي التشػػريعات اةقتذػػادية كخاذػػة يػػي الػػدكؿ ذات اةقتذػػاد الحػػر 
. 3التي جعمت مف الحبس لمدة ة تزيد عف سنتيف كعقكبة تصرض عما مرتكبي الجػراصـ اةقتذػادية

( 13/1)يػػي نػػص المػػادة  لقػػد أخػػذ المشػػرع السػػكرم بتمػػؾ العقكبػػة يػػي قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم

                                                 
 . 50المادة ، 2002لسنة  2لصمسطينا رقـ مذارؼ اقانكف ال - 1
 . 37/2المادة ، مصدر سابق، قانكف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطيني - 2

 . 169ص ،مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 3
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يعاقػػب بػػالحبس مػػف سػػتة أشػػير إلػػا سػػنتيف مػػف تسػػبب عػػف جيػػر قذػػد نتيجػػة ) كالتػػي قضػػت بأنػػو 
إىمالػػو أك قمػػة احتػػرازه بالتبػػذير يػػي اسػػتخداـ المػػكاد الخػػاـ كسػػاصر المػػكاد ا خػػرل التػػي تسػػتخدـ يػػي 

الطػرؽ المعمػكؿ بيػا أك  أك تساعد ييو بذكرة مباشػرة أك جيػر مباشػرة خ يػان لمتعميمػات أك، اإلنتاج
 2.مف القانكف ذاتو( 17، 14/1، 11، 10) ككذلؾ نص المادة . 1(لعرؼ المينة 

مػف قػانكف ( 10)با خذ بتمؾ العقكبة كذلؾ يي نص المػادة  ا ردنيكيا اةتجاه ذاتو سار المشرع 
د عمػا سػنة يعاقب بالحبس مدة ة تقؿ عف ستة أشير كة تزي) كالتي نذت عما أنو  حماية البيصة

بكمتػا  أكأك بغرامة ة تقؿ عف عشرة أةؼ دينار كة تزيد عمػا خمسػة كعشػريف ألػؼ دينػار  ،كاحدة
خراجيػػػا مػػػف البحػػػر أك تػػػاجر بيػػػا أك  ىػػػاتيف العقػػػكبتيف كػػػؿ مػػػف قػػػاـ بقطػػػؼ المرجػػػاف كا ذػػػداؼ كاا

 3.(....تسبب باإلضرار بيا بأم ذكرة مف الذكر

ن حػػظ أف المشػػرع الصمسػػطيني أخػػذ بعقكبػػة الحػػبس ، مسػػطينيةبػػالرجكع إلػػا القػػكانيف اةقتذػػادية الص
كأقػػػر بأيضػػػمية العقكبػػػة الماليػػػة إذ أف ىنػػػاؾ بعػػػض ، بكايػػػة التشػػػريعات اةقتذػػػادية، قذػػػير المػػػدة 

النذػػػكص تقضػػػي بتقػػػديـ عقكبػػػة الغرامػػػة عمػػػا العقكبػػػة الحبسػػػية كخيػػػرت بػػػيف تكقيػػػع العقػػػكبتيف أك 
مف قانكف المذػادر الطبيعيػة كالتػي ( 40)مادة المادة الجمع بينيما كنمتمس ذلؾ مف خ ؿ نص ال

مع عدـ اإلخ ؿ بأية عقكبة منذػكص عمييػا يػي قػكانيف أخػرل يعاقػب كػؿ مػف ) نذت عما أنو 
يخػػالؼ أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف كالقػػرارات التػػي تذػػدر تنصيػػذان لػػو بغرامػػة ة تزيػػد عػػف ألػػؼ دينػػار أكمػػا 

مػػػػع الحكػػػػـ بإزالػػػػة  أشػػػػير أك بكمتػػػػا ىػػػػاتيف العقػػػػكبتيفبػػػػالحبس سػػػػتة  يعادليػػػػا بالعممػػػػة المتداكلػػػػة أك
 4.(المخالصة

ختياريػة بينيػا كبػيف الغرامػة أذ اككذلؾ يي بعض ا حيػاف جعػؿ مشػرعنا الصمسػطيني عقكبػة الحػبس 
لمقاضي سمطو اختيار العقكبة المناسبة كىذا إف دؿ عما شئ يإنو يدؿ عما اعتبار عقكبػة  يأعط

عقكبة يمكف تصادييا باعتبارىا جير يعالة يػي ىػذا النػكع مػف الجػراصـ الحبس يي الجراصـ اةقتذادية 
                                                 

 . 13/1المادة ، 1966لسنة  37قتذادية السكرم رقـ قانكف العقكبات اة - 1
 (. 17، 14/1، 11، 10)المادة ، مصدر سابق، السكرم ةلعقكبات اةقتذاديلمزيد مف المعمكمات راجع قانكف ا - 2
 . 10المادة  ،2006لسنة  52البيصة اةردنا رقـ قانكف حماية  - 3
 . 40المادة ، 1999لسنة  1قانكف المذادر الطبيعية الصمسطيني رقـ  - 4
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      مػػػف قػػػانكف الميػػػاه الصمسػػػطيني كالتػػػي قضػػػت بأنػػػو ( ب/35)كنمػػػتمس ذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ نػػػص المػػػادة 
أك بغرامػة ة تقػؿ عػف ماصػة  يعاقب بالحبس لمدة ة تقؿ عف شير كاحد كة تزيد عما ستة أشػير) 

ينػػار أك بمػػا يعادليػػا بالعممػػة المتداكلػػة كػػؿ مػػف قػػاـ بػػأم مػػف ا عمػػاؿ دينػػار كة تزيػػد عمػػا ألػػؼ د
، كالمياـ التي ة يجكز لغير السمطة القياـ بيا بمقتضا ىذا القانكف دكف مكايقتيػا الخطيػة المسػبقة

أك تذرؼ بمذادرة المياه أك بالمياه أك بالمشاريع الخاذة بيا أك بالمجارم العامة بذكرة تخالؼ 
 1.(قانكف أحكاـ ىذا ال

يػػرل العديػػد مػػف الصقيػػاء أف الحػػبس قذػػير المػػدة لػػو آثػػار سػػمبيو حيػػث ة يحقػػؽ ة الػػردع العػػاـ كة 
، كتختمػػؼ ااراء حػػكؿ تحديػػد العقكبػػة التػػي يمكػػف أف تكذػػؼ بأنيػػا قذػػيرة المػػدة، 2الػػردع الخػػاص

بػػدك أف سػػمب كي، كتتػػراكح المػػدة كيقػػان لػػخراء المختمصػػة بػػيف ث ثػػة أشػػير كسػػنة كحػػد أقذػػا لمعقكبػػة
كمػف اإلشػكاليات التػي . الحرية لمدة ة تزيػد عمػا سػنة يمكػف أف يكذػؼ بأنػة عقكبػة قذػيرة المػدة

كقػػد نبيػػت ىػػذه ، اسػػتصثارىا بػػأعما نسػػبة مػػف أحكػػاـ القضػػاء يػػي أجمػػب الػػدكؿ، أثارتيػػا تمػػؾ العقكبػػة
كيعجز ، د عممةإذ تضر بالمحككـ عميو بحيث يصق، الحقيقة إلا أف ىذه العقكبة عما كثرتيا معيبة

كيبتعػد عػف اةسػرة عاصميػا كربمػا ة تجػد ، عف اةنخراط يي مثمو بعد الخركج مف المؤسسة العقابيػة
 .3مذدران لمرزؽ يينحرؼ ذغارىا أك الزكجة إلا طريؽ الجريمة

كمػػا أف قذػػر المػػدة ة يسػػمح باسػػتصادة المحكػػـك عمػػييـ مػػف برنػػام  التحقيػػؽ كالتأىيػػؿ الػػذم يعػػد  
باإلضػػػاية إلػػػا أف المحكػػػكـ عمػػػييـ بيػػػا جالبػػػان مػػػا يككنػػػكف مػػػف ، لمتنصيػػػذ العقػػػابي يا ساسػػػالغػػػرض 

أف ىػػذه العقكبػػة تتػػيح ليػػـ اةخػػت ط بػػالمجرميف  إةّ ، المبتػػدصيف يػػي اإلجػػراـ أك مرتكبػػي خطػػأ بسػػيط
. 4كمحتريي اإلجراـ ا مر الػذم ينػت  عنػو أف يكػكف السػجف مدرسػة لرجػراـ كلػيس مؤسسػة عقابيػة

                                                 
 .ب /35المادة ، 2002لسنة  3قانكف المياه الصمسطيني رقـ  - 1

104ص، مرجع سابق، بسمة ،لنصاتيا - 2

 ،1977، 4ط، بيركت، دار النيضة العربية  لمطباعة كالنشر، مبادئ عمم اإلجرام وعمم العقاب، يكزية، عبد الستار. د - 3
 . 249ص

،  details.aspx?..3027-www.egypty.com/miscellaneousالحبس قذير المدة أقذر الطرؽ لرجراـ  - 4
5/2/2009 

http://www.egypty.com/miscellaneous-details.aspx?..3027
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دل تمؾ العقكبػة إلػا إرىػاؽ خزينػة الدكلػة بحيػث يػأكمكف كيتطببػكف كيمبسػكف عمػا حسػاب كأخيران تؤ 
 1.الحككمة

كاةستعاضػة ، تتجنػب عػدـ ا خػذ بعقكبػة الحػبس قذػير المػدة، ف السياسة العقابية الحديثة إليذا ي
ـ يترة عنة ببداصؿ مثؿ نظاـ اةختبار القضاصي؛ أم تعميؽ الحكـ بالحبس عما نتيجة اختبار المجر 

كنظاـ كقؼ تنصيذ عقكبة الحبس المحكػكـ بيػا يتػرة مػف الػزمف لمتجربػة؛ أم تعميػؽ تنصيػذ ، مف الزمف
الػذم ، العقكبة عمػا الكيػاء بشػرط عػدـ السػقكط يػي خػ ؿ يتػرة مػف الػزمف أك نظػاـ العصػك القضػاصي
أف ذلػػؾ  يتػػيح لمقاضػػي يػػي الحػػاةت اليينػػة أف يعصػػك عػػف عقكبػػة الحػػبس المقػػررة قانكنػػان متػػا رأل

ىنػاؾ ذػكر ، كيا الحاةت التي ة يػرل يييػا القاضػي محػ ن لمثػؿ ىػذه البػداصؿ. أجدل مع المجـر
أك ، أك الكضػع تحػت مراقبػة الشػػرطة، مثػؿ تحديػد مكػاف اإلقامػة، ممكنػة لتقييػد الحريػة دكف سػمبيا 
 2.أك اإللزاـ بالعمؿ لحساب الدكلة، اةحتجاز يي السجف لي ن يقط

لؼ عنػػد ارتكابػػو جريمػػة اؤؿ ىنػػا ىػػؿ يمكػػف ليػػذه البػػداصؿ أف تػػؤدم الػػا ردع المخػػاكلكػػف يثػػكر التسػػ
  .اقتذادية؟؟

اةقذػاء التأىيػؿ أك اةذػ ح أك اإلستصذػاؿ لممجػـر  ةيبالنسبة لعقكبة اإلقذاء سكاء كانت كظيصػ
ف ييي تتعػارض كة تػت صـ مػع كظيصػة العقكبػة يػي القػانكف اةقتذػادم يمػف ناحيػو يبػدك مػ، المعتاد

يي الكقت الذم يسعي ييو المشػرع إلػا أعطػاء ، جير المعقكؿ إبعاد أم منت  أك تاجر عف النشاط
، ديع أكثر ليذا النشاط مف خ ؿ تكريس إمكانية إنقاذ المؤسسات اإلقتذاديو التي تمر بذعكبات

ذػ يي الجانب كمف ناحيو أخرل يبدك مف جير الثابت أف المجـر  ح اةقتذادم بحاجو لتأىيػؿ كاا
لطبيعة سمككو  .سمككو إلدماجو مف جديد يي المجتمع نظرا ن

كىػػػػذه اةسػػػػتنتاجات يمكػػػػف أف نسػػػػحبيا عمػػػػا العقكبػػػػة التكميميػػػػة ا خػػػػرل كالمتمثمػػػػة يػػػػي التشػػػػغيؿ 
اإلذ حي إذ يبدك مف البدييي أف ىػذا التػدبير ا منػي ة يػت ءـ مػع العقكبػات التػي تذػدر جػزاء 

                                                 
 . 732ص، مرجع سابق، عبد القادر، عكدة - 1
، العدد ا كؿ كالثاني، مة العمـك القانكنية كاةقتذاديةمج، تخطيط السياسة الجنائية في البالد العربية، رؤكؼ، عبيد - 2

 . 25ص، 1970
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يبػدك جيػر كجيػو ، لؼ بقذد تدريبػو عمػا الحػرؼ كالذػناعاتارتكاب جراصـ اقتذادية يحبس المخا
مػػا تػػاجر أك حريػػي أك إ؛ ييػػك ةقتذػػاديبإعتبػػار أف المخػػالؼ ينتمػػي إلػػا قطػػاع مػػف القطاعػػات اة

 م ذػػناعة أخػػرل أك حريػػو أخػػػرل حتػػا يخػػرج مػػف الحػػػبس  ةذػػناعي كبالتػػالي ىػػك لػػيس بحاجػػػ
 .كير معاريو إة إذا كاف القذد مف سجنو ىك تط، كيمارس ذلؾ النشاط

كييمػا يتعمػػؽ بكضػعو تحػػت المراقبػػة اإلداريػة يػػإف ىػذا اإلجػػراء ة يتماشػػا كطبيعػة عمػػؿ التػػاجر أك 
تصرضػيا طبيعػة ا عمػاؿ التػي يقػكـ بيػا التػاجر  يرجؿ اةعماؿ  ف العنذر ا ىػـ ىػك السػرية التػ

قػػادر عمػػا كسػػب  كة نظػػف أف المحكػػكـ عميػػو المراقػػب اداريػػان ، أك رجػػؿ ا عمػػاؿ إلنجػػاح مشػػاريعو
عيشو بطريؽ مشركع إة إذا بقي حالو سرا مكتكما عػف النػاس يػإذا شػددت عميػو المراقبػة يستذػبح 

 .بطبيعة الحاؿ المراقبة عاصقان يحكؿ دكف استعادتو لمركزه يي الييصة اإلجتماعية

ا مػاكف عػف  مرتكب الجريمة اةقتذادية إجراء زجرم يقضي بإبعاد ييكأما بالنسبو لجزاء اإلبعاد 
  1.اةقتذادمنشاطو  عف طريؽ قطع الذمو بينو كبيف، اإلجراميةا عماؿ التي يرتكب يييا 

يػؤدم إلػا انعػداـ إشػرايو عمػا سػير ذلػؾ العمػؿ الػذم بػدكره ينػت  لكف يعاب عما جزاء اإلبعاد أنػو 
مػار ىػذه بالتالي تككف النتيجو سمبيو حيث ستككف ث، مكرد رزقو كضياع مف يي كصالتو اندثارعنو 
التكميميػػة سػػببان لبػػركز نشػػاط إجرامػػي مػػف نػػكع جديػػد لػػدل المحكػػكـ عميػػو يػػي ا مػػاكف التػػي  ةالعقكبػػ

قذػد تحذػيؿ الػرزؽ خاذػة إذا مػا كػاف باإلنحػراؼ  إلػاكقد تديع أيراد أسػرتو  ،ستحدد يييا إقامتو
عقكبػػات السػػالبة بالذمػػة الماليػػة كاسػػتبعاد ال ةليػػذا يجػػب تكػػريس العقكبػػات الماسػػ؛ ىػػك العاصػػؿ الكحيػػد

   2.كتتحقؽ كظيصة العقكبة اةقتذادمحتا يضمف حماية النظاـ العاـ  ةكالمقيدة لمحري

باإلضػػاية إلػػا مػػا ذكػػر يإنػػو يمكػػف تصعيػػؿ الغرامػػة كعقكبػػة ماليػػة كبديمػػة يػػي معظػػـ الجػػنح التػػي تقػػؿ 
 3.مدتيا عف ستة أشير

                                                 
-

1
 114-110ص,قيزجع ساب,ثغَخ,اىْفبرٜ

2
114-110ص,يزجع سابق,ثغَخ,اىْفبرٜ-
3 - ] DOC [  السياسة الجناصية.www.dapr.gov.ma/pdf/publication/jinaya.doc  ،20/2/2009 . 

http://www.dapr.gov.ma/pdf/publication/jinaya.doc
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، مػػدة الحػػبس التػػي يجػػكز اسػػتبدالياكتختمػػؼ التشػػريعات التػػي تجيػػز اةسػػتبداؿ بالغرامػػة يػػي تحديػػد 
كيحددىا التشريع ا لماني بستة أشير كقد تذػؿ تمػؾ ، يمث ن يحددىا التشريع ا ردني بث ثة أشير
  1.المدة إلا سنة كما يي التشريع الذكمالي

كىنػا يػتـ المجػكء إلػا القكاعػد العامػة  ؿبشأف تمؾ البداص ةة يكجد نص خاص يي الجراصـ اةقتذادي
 .ؾ الشأفيي ذل

يرل الباحث أنو ميما كجو مف انتقادات إلػا عقكبػة سػمب الحريػة قذػيرة المػدة كالعمػؿ عمػا أيجػاد 
أنػػو ة يمكػػف اةسػػتغناء عنيػػا  ف ىنػػاؾ بعػػض المجػػرميف الخطيػػريف مػػف الذػػعب  إة، بػػداصؿ ليػػا

 حػاةت خاذػة كحالػة يػيكلكف يجب حذػر تطبيقيػا ، ردعيـ بعقكبات بديمة تؤدل كظيصة العقاب
العامػػة كجريمػػة  ا مػػكاؿككػػذلؾ تطبيقيػػا يػػي جػػراصـ معينػػو كجػػراصـ اةسػػتي ء عمػػا ، العػػكد الجرمػػي

يجػػب اإلبقػػاء عمػػا ىػػذا النػػكع مػػف العقكبػػة المنذػػكص عمييػػا  كبالتػػالي ،إذػػدار شػػيؾ بػػدكف رذػػيد
إذ أف ، ةقانكف العقكبػات القسػـ العػاـ أك يػي نذػكص القػكانيف المنظمػة لمحيػاة اةقتذػادي ييسكاء 

لػو نصسػو  سػكؿ نيػا تنبػو كػؿ شػخص ت، لكجكدىا دكر كبير يي تحقيؽ الردع العاـ كالػردع الخػاص
 . رتكبو ابارتكاب جريمة معينة بأف ىناؾ جزاء ينتظره كرد يعؿ لمجـر الذم 

  . في الجرائم االقتصادية الماليةالعقوبات :  القرع الثالث

بات يي القانكف العػاـ، يػإف العقكبػات الماليػة ىػي إذا كانت العقكبات السالبة لمحرية ىي أبرز العقك 
كيرجػػع ذلػػؾ إلػػا أف جالبيػػة ىػػذه الجػػراصـ ترتكػػب بػػدايع . أىػػـ العقكبػػات بالنسػػبة لمجػػراصـ اةقتذػػادية

يمف المناسب أف تككف الغمبة لعقكبة تذيب الجاني يي ذمتو المالية ، الطمع كالربح جير المشركع
حكاؿ إلا يرض عقكبات ماليػة شػديدة تػؤتي أثرىػا يػي ردع كىذا يصسر التجاء المشرع يي بعض ا 

 2.الجاني كجيرة بما يكصؿ اةحتراـ ال ـز لمقكانيف اةقتذادية

                                                 
   101 -100ص، 2005، رسالة ماجستير، بة لمحرية دراسة مقارنةبدائل العقوبات السال، خالد عبد الرحمف ،الحريرات - 1

 . 139ص ، مرجع سابق، محمكد محمكد ،مذطصا .د - 2
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الصقػرة ) كالمذػادرة ( الصقػرة ا كلػا ) كتتنكع العقكبات المالية التي قررىػا القػانكف كالغرامػة الجناصيػة 
 .(الثانية 

 . الجرائم االقتصاديةفي  الغرامة الجنائية:  رالققرة األول

ىي إلزاـ المحككـ عميو بأف : الغرامة ) مف قانكف العقكبات اةردنا بقكليا ( 22)لقد عريت المادة 
، كىػي تتػراكح بػيف خمسػة دنػانير كمػاصتي دينػار، يديع إلا خزينة الحككمة المبمػغ المقػدر يػي الحكػـ

 1.(إة إذا نص القانكف عما خ ؼ ذلؾ

يز ا ردنية يي أحد أحكاميا إلا القكؿ بأف تبقا عقكبة الغرامة جنحية كلك كقد ذىبت محكمة التمي
مػف ( 22)عمػ ن بالمػادة ، زاد الحد اةقذا يييا عما ماصتي دينػار يػي حػاؿ كجػكد نػص عمػا ذلػؾ

ىػػػذا يضػػػ ن عػػػف أف الغرامػػػة بحػػػد ذاتيػػػا ة تػػػدخؿ يػػػي عػػػداد العقكبػػػات الجناصيػػػة ، قػػػانكف العقكبػػػات
نمػػػا تػػػدخؿ يػػػي عػػػداد العقكبػػػات الجنحيػػػة ، مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات( 14)دة المنذػػػكص عمييػػػا بالمػػػا كاا

 2.(15)المنذكص عمييا يي المادة 

كتتميػػػػز الغرامػػػػة بأنيػػػػا عقكبػػػػة ماليػػػػة داصمػػػػان تقػػػػدر بمبمػػػػغ مػػػػف النقػػػػكد بػػػػدكف أم ارتبػػػػاط بينيػػػػا كبػػػػيف 
قكبػػة الغرامػػة كقػػد تكقػػع ع، كمػػا أنيػػا عقكبػػة مقػػررة لجػػراصـ الجػػنح كالمخالصػػات، التعكيضػػات المدنيػػة

  3.كحدىا أك مقترنة بعقكبة الحبس

ذا كانت القكاعد العامة يي قانكف العقكبات قد أخذت بيػذه العقكبػة كعقكبػة أذػمية أك إضػايية أك  كاا
 العقكبػاتيػإف التشػريعات اةقتذػادية عمػا اخػت ؼ درجاتيػا اعتبػرت ىػذه العقكبػة مػف أىػـ ، تبعية

كا سػػباب الكامنػػة كراء ذلػػؾ تتمثػػؿ يػػي أف معظػػـ ، اديةالتػػي تصػػرض عمػػا مرتكبػػي الجػػراصـ اةقتذػػ

                                                 
 . 22المادة ، مصدر سابق، ات ا ردنيقانكف العقكب - 1

سة التيرب مف ضريبة الدخؿ يي ا ردف درا ،رنا إبراىيـ، العطكر انظر،  1976 سنة 294ص 83/75تمييز جزاء رقـ  - 2
 . 174ص ، 1990، دط، عماف، تحميمية

 . 352ص  ،مرجع سابق، أحمد حسنا ،الجندم .د -3
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الجراصـ اةقتذادية ترمي إلا تحقيؽ الربح جير المشركع كمف ىنا كاف ةبػد مػف أف يكػكف لمعقكبػة 
 1.أثر عما الذمة المالية

كالغرامة نظران لطبيعتيا المرنة يمكػف تطبيقيػا عمػا ا شػخاص اةعتباريػة ييمػا عػدا الدكلػة كدكاصرىػا 
ذا كػػػػاف القػػػػانكف يقػػػػرر لجريمػػػػة عقكبػػػػة أذػػػػمية جيػػػػر الغرامػػػػة أك ، سػػػػمية كالمؤسسػػػػات العامػػػػةالر  كاا

اقتذػرت العقكبػة عمػا الغرامػة كة يمنػع ذلػؾ ، المذادرة أك التدابير الجناصية المقررة لمجريمة قانكنان 
  2.مف معاقبة مرتكب الجريمة شخذيان بالعقكبات المقررة ليا يي القانكف

مػػف قػػانكف العقكبػػات ا ردنػػي يػػي حػػاؿ ثبػػكت المسػػؤكلية ( 74)يػػي نػػص المػػادة  كعمػػا ذلػػؾ مػػا كرد
إة بالغرامػػة  فالجزاصيػة لمييصػات المعنكيػة كالتػي نذػت عمػػا أنػو ة يحكػـ عمػا ا شػخاص المعنػكيي

ذا كاف القانكف ينص عما عقكبة أذمية جير الغرامة استعيض بالغرامة عف العقكبػة ، كالمذادرة كاا
 3.المذككرة

تتػػػكاير يييػػػا كػػػؿ مقكمػػػات كخذػػػاصص العقكبػػػة الجناصيػػػة باعتبارىػػػا إيػػػ ـ مقذػػػكد ينػػػاؿ مػػػف  كػػػذلؾ
ييػػػي ،  الحقػػػكؽ الماليػػػة لمصػػػرد المحكػػػـك عميػػػو بيػػػا ككمػػػا يترتػػػب عمييػػػا كػػػؿ ااثػػػار الجناصيػػػة لمعقكبػػػة
كيسرل ، شخذية ة تكقع إة عما مف تكاير يي حقو ثبكت ارتكاب يعؿ اجرامي مستكجب لمعقاب

 4.يسرل عما العقكبات الجناصية مف أسباب السقكط كالعصك كالتقادـ كالكياةعمييا ما 

 :أخرل كمف بيف ىذه المزايا أنيا كالغرامة الجناصية تتكاير يييا عدة مزايا ة تتكاير يي أم عقكبة 

كبالتالي ييي عقكبة اقتذادية حيث تجمب أمػكاةن لمدكلػة دكف ، تعتبر عقكبة جير مكمصة لمدكلة -1
 .باىظة كما ىك الحاؿ يي العقكبات ا خرل كالسجف مث ن  ؼكمصيا تكاليأف ت

                                                 
 . 170ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 1
 . 378ص ، مرجع سابق، محمد محي الديف، عكض .د - 2
 . 74المادة  ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةردنا - 3
، 2004، دط، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديد لمنشر، جرائم التسعير الجبري، العزيز محمكد محمد عبد، الزينا .د - 4

 . 173ص
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تسػبب ألمػان عنػد  تإف الماؿ ىك عذب الحياة كيحمؿ قيمة عند كؿ النػاس ممػا يجعػؿ الغرامػا -2
 1.كؿ الناس  نيا تمس مذمحة أساسية مف مذالح البشر

ب مػػع الػػدرجات المختمصػػة ىػػي عقكبػػة مرنػػة كتقبػػؿ التجزصػػة حيػػث يمكػػف تطبيقيػػا بدرجػػة تتناسػػ -3
كمػا تضػع يػي اةعتبػار اإلمكانيػات اةقتذػادية ، كجسامة الجريمة أك الظركؼ المتعمقة بيػا، ل ثـ

 2. ولممحككـ عمي

عما اعتبػار أف ا جنيػاء ، ةكقد انتقدت ىذه العقكبة بشكؿ خاص اثارىا اةجتماعية جير المتكايص
، عباء تػذكر عمػا خػ ؼ الصقػراء الػذيف يرىقػكف منيػايديعكف الغرامة بسيكلة كبدكف أف تسبب ليـ أ

كذلؾ أف آثارىا السمبية تجاه الغير كةسػيما بالنسػبة لعاصمػة المحكػـك عميػة ممػا قػد يػؤدم إلػا إىػدار 
 4.كيككف ذلؾ يي حاؿ كياة المحككـ عمية يإف الغرامة تنصذ يي تركتو، 3مبدأ شخذية العقكبة

ت التي كجيت إلػا عقكبػة الغرامػة إة أنػو ة يمكػف اةسػتغناء يرل الباحث أنو ميما كانت اةنتقادا
عنيػػا خاذػػة يػػا مجػػاؿ الجػػراصـ اةقتذػػادية التػػي يكػػكف اليػػدؼ مػػف ارتكابيػػا ىػػك الطمػػع كالجشػػع 

كبالتػالي يجػب معاقبػة ذلػؾ الشػخص يػي نصػس ىديػو ، كالحذكؿ عما أمكاؿ طاصمة كجيػر مشػركعة
الجػزاء مػف جػنس العمػؿ كالقػكؿ بغيػر ذلػؾ يعنػا  مف ارتكاب الجريمة كبمعنا آخر يجب أف يكػكف

 . أىدار الكظيصة ا ساسية لمعقاب 

كالغرامػػػة (  ثانيػػان ) كالغرامػػة النسػػػبية ، (أكةن ) تنقسػػـ الغرامػػة الجناصيػػػة إلػػا نػػػكعيف الغرامػػة المحػػػددة 
، نسػبيةكقمما يمجػأ الشػارع إلػا الغرامػات ال،  المحددة ىي العقكبة الغالبة يي نذكص القانكف العاـ

                                                 
 . 148ص ، 1983، 1ط، جدة ، باعةدار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالط، عمم اجتماع العقاب، نبيؿ، السمالكطا. د - 1
 . 353ص، مرجع سابق، أحمد حسنا ،الجندم .د - 2
 . 141ص ، 2006، 1ط، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، قوانين المخدرات الجزائية، دكامؿ يري، الساكؾ .د - 3
دار ، موسوعة الجمارك والتهرب الجمركي, أشرؼ يايز ،الممساكل يايز السيد ك المستشار الدكتكر ،الممساكل المستشار - 4

 . 118ص ، 2004، دط ، مذر، الكتب القانكنية
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كعمػػا العكػػس مػػف ذلػػؾ يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية  التػػي تأخػػذ بعقكبػػة  الغرامػػة النسػػبية بشػػكؿ كاسػػع 
  1. نيا تككف أبمغ تأثيران أك أدنا إلا تحقيؽ  العدالة

 .الغرامة المحددة:  أوالً 

كىػػا التػػي يحػػدد المشػػػرع مقػػدارىا يػػي الػػنص القػػػانكني كذلػػؾ بكضػػعيا بػػيف حػػػديف حػػد أدنػػا كحػػػد 
 2.أقذا

أة ، كقد سبؽ القكؿ بأف الحد ا دنا العاـ لمغرامة ىك خمسة دنػانير كحػدىا ا قذػا مػاصتي دينػار
إذ قػػػػد تػػػػنص بعػػػػض التشػػػػريعات ذات النذػػػػكص العقابيػػػػة ، 3أذا نػػػػص القػػػػانكف عمػػػػا خػػػػ ؼ ذلػػػػؾ

 4.الخاذة عما حدكد مختمصة لمغرامة بحيث تزيد أك تقؿ عف الحدكد التي رسميا قانكف العقكبات

إذ أف الشػػارع يضػػع ، 5نيف اةقتذػػادية ىػػي مػػف أكثػػر النذػػكص التػػي تبنػػت مثػػؿ ىػػذا اةتجػػاةكالقػػكا
 6.حدان أعما لمغرامة بحيث يرتصع إلا حد كبير يي بعض الجراصـ

كمػػف بػػيف التشػػريعات التػػي نذػػت عمػػا تمػػؾ الغرامػػة يػػي قكانينيػػا اةقتذػػادية التشػػريع السػػكرم يػػي 
عشػػرة أةؼ ( 10000)لتػػي عاقبػػت بغرامػػة تتػػراكح بػػيف مػػف قػػانكف التجػػارة كا( 38/1)نػػص المػػادة 

خمسػػيف ألػػػؼ ليػػػرة سػػكرية عمػػػا كػػػؿ تػػاجر ككػػػؿ بػػػإدارة شػػركة ة يطمػػػب يػػػي المكاعيػػػد ( 50000)ك
أك ة يػػذكر مػػا يجػػب ذكػػره يػػي المراسػػ ت أك الصػػكاتير ، المنذػػكص عمييػػا إجػػراء القيػػكد اإلجباريػػة

   7.كجيرىا مف ا كراؽ الذادرة عف محمو

                                                 
 . 140ص، جع سابقمر  ،محمكد محمكد، مذطصا - 1
 . 54ص ، مرجع سابق، سميماف ،عبد المنعـ .د - 2
 . 22المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةردنا - 3
 . 126ص ، مرجع سابق، ضارل خميؿ، محمكد. د -4

 . 170ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 5
 . 140ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصا. د - 6
 . 38/1المادة ،  2007لسنة  33ف التجارة السكرل رقـ قانك  - 7
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مػػف قػػانكف البنػػكؾ كالتػػي عاقبػػت ( 88)المشػػرع ا ردنػػا يػػي نػػص المػػادة  سػػارجػػاة ذاتػػو كيػػا اةت
بغرامة ة تتجاكز ماصة ألؼ دينار أردني يي حاؿ مخالصػة أحكػاـ ذلػؾ القػانكف أك ا نظمػة كا كامػر 

كيا حاؿ قياـ البنػؾ أك إحػدل الشػركات التابعػة لػو بعمميػات جيػر سػميمة كجيػر ، الذادرة بمقتضاه
   1.مذمحة مساىميو أك داصنيو أك المكدعيف لديوآمنة ل

أمػػا بالنسػػبة لمشػػرعنا الصمسػػطيني يقػػد أخػػذ بتمػػؾ الغرامػػة مػػع كضػػع حػػد أدنػػي كحػػد أعمػػا ة يجػػكز 
مف قانكف المذارؼ حيث نذت بأنػو  كػؿ مػف يخػالؼ أحكػاـ ( 50)تجاكزه كذلؾ يي نص المادة 

دينػار أردنػي ( 5000)تقػؿ عػف خمسػة أةؼ مف ىذا القانكف يعاقػب بغرامػة ة ( 5)، (4)المادتيف 
دينػػار أردنػػي أك مػػا ( 200000)كة تزيػػد عمػػا مػػاصتي إلػػؼ ، أك مػػا يعادليػػا بالعممػػة المتداكلػػة قانكنػػان 

 2.يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أك بالحبس مدة ة تزيد عما سنتيف أك بكمتا العقكبتيف معان 

ا ثابػػت ة يجػػكز تجػػاكزه كمثػػاؿ ذلػػؾ نػػص المػػادة كمػػا كضػػعيا مشػػرعنا ايضػػان يػػي ذػػكرة حػػد أعمػػ
المذػارؼ المرخذػة المسػجمة  رة يجػكز لغيػ -1)مف قانكف سمطة النقػد كالتػي قضػت بأنػو ( 42)

كيقان  حكاـ ىػذا القػانكف أف تسػتعمؿ يػي عنكانيػا التجػارم أك يػي دعايتيػا تعػابير بنػؾ أك مذػرؼ 
نحك يمكف أف يؤدم إلػا تضػميؿ الجميػكر  أك بنكي أك مذريي أك ام تعبير آخر مماثؿ ليا عما

كػػؿ مػػف يخػػالؼ أحكػػاـ الصقػػرة السػػابقة يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ة تزيػػد عػػف  -2، حػػكؿ طبيعػػة نشػػاطيا
ألؼ دكةر أمريكي أك مػا يعادليػا بالعممػة المتداكلػة أك ( 250000)ث ثة أشير كبغرامة ة تتجاكز 

 3.(عقكبة أشد بإحدل ىاتيف العقكبتيف مالـ ينص يي قانكف آخر عما 

ن حظ مف خ ؿ استقراء النذكص السػابقة أف المشػرع أعطػا لمقاضػي سػمطة تقديريػة كاسػعة يػي 
الخػركج عػػف القكاعػػد العامػة يػػي تحديػػد مقػػدار الغرامػة يػػا الجػػراصـ اةقتذػادية كالسػػبب يػػي ذلػػؾ أف 

العقكبػة كجػزاء ىذا النكع مف الجراصـ ترتكب بيدؼ تحقيؽ الربح جير المشركع كبالتالي جاءت تمؾ 

                                                 
 . 88المادة ،  2000لسنة  28قانكف البنكؾ اةردنا رقـ  -1
 . 50المادة ، مصدر سابق، الصمسطينيقانكف المذارؼ  - 2

 . 42المادة ، 1997لسنة  2النقد الصمسطيني رقـ قانكف سمطة  - 3
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كبيػػذه الذػػكرة تكػػكف رادعػػة لػػو كلغيػػره مػػف ، يػػي نصػػس العيػػب الػػذم ديػػع الجػػاني ةرتكػػاب الجريمػػة 
 . ا شخاص الذيف تسكؿ ليـ أنصسيـ القياـ بأعماؿ مف شأنيا تيديد اقتذاد الدكلة

   .الغرامة النسبية:  ثانياً 

ة تتماشػػػا مػػػع الضػػػرر النػػػات  عػػػف بػػػؿ يجعميػػػا نسػػػبي، ىػػػي جرامػػػة ة يحػػػددىا القػػػانكف بكيصيػػػة ثابتػػػة
أك ، يييا القدرة الماليػة لممخػالؼ اأك الصاصدة التي حققيا الجاني أك حاكؿ تحقيقيا أك يراع، الجريمة

 1.تقدر بالقياس إلا عنذر معيف يتمثؿ يي قيمة الماؿ محؿ الجريمة أك يي كزف أك حجـ السمعة

كىػػي أنيػػا ة تقابػػؿ  ،ذلػػؾ لعػػدة أسػػبابكىػػي عقكبػػة جناصيػػة خالذػػة إذ لػػيس ليػػا ذػػصة التعػػكيض ك  
كمػا أف الضػرر النػػات  عػف الجريمػة ضػرر جيػر قابػؿ لمتعػكيض بمبمػػغ ، ضػرران أذػاب الدكلػة يعػ ن 

لػػػذلؾ ، 2يمذػػػمحة الدكلػػػة جيػػػر قابمػػػة لمتقػػػكيـ بمبمػػػغ مػػػف المػػػاؿ، مػػػف المػػػاؿ كمػػػا يػػػي جريمػػػة الرشػػػكة
ريمػة ىػك تحقيػؽ الػربح جيػر المشػركع يالغرامة النسبية تبقا ليا ذصة العقكبة؛  ف الغرض مف الج

 3.مما يتطمب أف تتناسب العقكبة مع مقدار ما حققو الجاني مف كسب

إذ ة تكصػا  ف تكػكف ، 4كعقكبػة تكميميػة كلػيس كعقكبػة أذػمية يباإلضاية إلا أف تمؾ الغرامة تػأت
يػػػذكرىا مػػػع ضػػػركرة أف ، يػػػ  يقضػػػا بيػػػا إة إلػػػا جانػػػب عقكبػػػة أذػػػمية، الجػػػزاء المباشػػػر لمجريمػػػة

   5.يأف أجصميا ي  يجكز تنصيذىا، والقاضي يي حكم

                                                 
 ،1992، دط، مذر، الييصة المذرية العامة لمكتاب، السمطة االقتصادية جرائم إساءة استعمال، مذطصا، منير .د - 1

 . 299-298ص 
، المركز القكمي لمبحكث، الغرامة الجنائية دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية لمغرامة وقيمتها، سمير ،الجنزكرم .د -2

 . 163-162ص، 1967، دط، القاىرة

ص ، 1978، دط، القاىرة، دار النيضة العربية، ت االقتصادي في جرائم التموينشرح قانون العقوبا، أماؿ، عثماف. د - 3
246 . 

 160ص، مرجع سابق، سمير، الجنزكرم .د - 4
،  1 ،www.majalisna.com/docs/download.php?DOCID=197 [DOC]كتاب الحؽ يي العقاب  - 5

12/6/2009 

http://www.majalisna.com/docs/download.php?DOCID=197
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كأىػػػـ مػػػا تتميػػػز بػػػو الغرامػػػة النسػػػبية ىػػػك الحكػػػـ عمػػػا المتيمػػػيف الصػػػاعميف أك الشػػػركاء يػػػي الجريمػػػة 
كيجػكز المجػكء 1،كيمتزمكف جميعان بأداصيا عما سبيؿ التضػامف بيػنيـ، المعاقب عمييا بغرامة كاحدة 
 2.ؿ تحذيمياالا الحبس اةكراىي يا سبي

كمػػف بػػيف نذػػكص القػػانكف العػػاـ التػػي أخػػذت بالتضػػامف يػػي الغرامػػات النسػػبية مػػا جػػاء يػػي نػػص 
إذا حكػـ عمػا متيمػيف بحكػـ كاحػد ) مػف قػانكف العقكبػات المذػرم كالتػي نذػت بأنػة ( 44)المادة 

ان خ يػػػ، لجريمػػػة كاحػػػدة يػػػاعميف كػػػانكا أك شػػػركاء يالغرامػػػات يحكػػػـ بيػػػا عمػػػا كػػػؿ مػػػنيـ عمػػػا انصػػػراد
  3.(لمغرامات النسبية يإنيـ يككنكف متضامنيف يي اإللزاـ بيا ما لـ ينص القانكف عما خ ؼ  ذلؾ

لغرامػة النسػبية يػي حالػة الشػركع كقد قضت محكمػة الػنقض المذػرية بأنػو ة محػؿ لتكقيػع عقكبػة ا
تقػػديرىما يمكػف   نػو يػي الشػػركع ة يكػكف الضػرر أك الصاصػػدة قػد تحققػت مػػف الجريمػة كبالتػالي يػػ )

  4.(بالغرامة النسبية

كعمػا العكػػس مػػف ذلػؾ أذا أقػػدـ الجػػاني عمػػا ارتكػاب الجريمػػة كلكػػف لػػـ يحقػؽ ىديػػو منيػػا  سػػباب 
خارجة عف أرادتو يإف ذلؾ ة يعني عدـ الحكـ عميو بتمؾ الغرامة إذ أف الغرامػة النسػبية ة يتكقػؼ 

 5.تكقيعيا عما ضركرة ثبكت الصاصدة الصعمية لممحككـ عمييـ

يي جراصـ معينة ذات طبيعة خاذة سكاء يي جراصـ القسـ العػاـ أك يػي الجػراصـ  ةتصرض ىذه العقكب
حيػث يكػكف ، 6اةقتذادية كمف أىـ ىذه الحاةت يي جراصـ القسـ العاـ ما كرد بذدد جراصـ الرشكة

 ،يكػػكف الحػػد ا دنػػا لمغرامػػة ضػػعصي قيمػػة مػػا أخػػذ أك قبػػؿ أك ث ثػػة أضػػعاؼ قيمػػة مػػا أخػػذ أك قبػػؿ

                                                 
 . 228ص ، مرجع سابق، أحمد ضياء الديف محمد، خميؿ. د - 1

منتدل محاما سكرية   -الصرؽ بيف الغرامة الجزاصية كالغرامات اةخرل   - 2
...php?twww.damascusbar.org/almuntada/showthread.  ،17/4/2009 

 . 44المادة ، 1937لسنة  58لعقكبات المذرم رقـ قانكف ا - 3
 . 835ص  236رقـ  7مجمكعة أحكاـ محكمة النقض المذرية س 1956يكنيو  5نقض  - 4
 .  298ص، 2002، دط، القاىرة، دار النيضة العربية، الجريمة المنظمة، ياصزة يكنس ،الباشا .د - 5
 . 245ص، مرجع سابق، أماؿ، عثماف .د - 6

http://www.damascusbar.org/almuntada/showthread.php?t
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كػذلؾ جػراصـ اةخػت س كاسػتثمار الكظيصػة؛ حيػث يكػػكف الحػد ا دنػا لمغرامػة قيمػة مػا يجػػب رده أك 
   1.ضعصي قيمة ما يجب رده أك قيمة الضرر الناجـ

ييػػك لػػـ يػػنص يػػي أم مػػادة مػػف ، كلقػػد أخػػذ قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم السػػكرم بالغرامػػة النسػػبية
يشػػػمؿ جميػػػع الجػػػراصـ التػػػي ( 33)عػػػاـ يػػػي المػػػادة  كاكتصػػػا بػػػإيراد نػػػص، مػػػكاده عمػػػا جرامػػػة معينػػػة

 2.عددىا

يعاقػػب بغرامػػة أقميػػا الضػػرر الحاذػػؿ مػػف جػػراء ارتكػػاب أم مػػف :) إذ نذػػت ىػػذه المػػادة عمػػا أنػػو
 3.(ا ذمية الجراصـ المنذكص عمييا يي ىذا المرسكـ التشريعي إضاية إلا العقكبات

مػػػف قػػػانكف ( 198)رامػػػة كذلػػػؾ يػػػي المػػػادة المشػػػرع العراقػػػي بشػػػأف تمػػػؾ الغ سػػػاركيػػػا اةتجػػػاة ذاتػػػو 
تصرض جرامة ة تقؿ عف قيمػة البضػاعة كة تزيػد عمػا مثمػي ىػذه  -:الجمارؾ كالتي نذت بقكليا 

 : القيمة عف الجراصـ المتعمقة ببيانات التذدير ااتية 

 . البياف المخالؼ يي النكع: أكةن 

عشػػرة مػػػف %( 10)يػػة لمبضػػػاعة تزيػػد عمػػػا البيػػاف المخػػػالؼ الػػذم يظيػػػر أف القيمػػة الحقيق: ثانيػػان 
 .الماصة عما ىك مذرح بو 

%( 5)البياف المخالؼ الذم يظيػر ييػو أف كزف البضػاعة أك عػددىا أك قياسػاتيا تزيػد عمػا : ثالثان 
 4.خمسة مف الماصة عما ىك مذرح بو

                                                 
 . 403ص  ،مرجع سابق، قانكف العقكبات القسـ العاـ، عبكد، السراج. د - 1
 . 190ص ، مرجع سابق، ات اةقتذادمشرح قانكف العقكب، عبكد، السراج .د - 2
يمف ، ذغيران  ذا النص أف الضرر إذا كافيعيب ى)  33المادة ،  مصدر سابق، نكف العقكبات اةقتذادية السكرمقا - - 3

ذا كاف الضرر كبيران يقد تككف الغرامة يادحة إلا الحد الذم تذبح ييو مذادرة عامة مستترة، يككف لمغرامة أىمية رادعة   .(كاا
 . 198المادة ، 1984لسنة  23لجمارؾ العراقي رقـ قانكف ا - 4
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لجمػػػارؾ بتمػػػؾ العقكبػػػة يػػػي قػػػانكف ا يػػػي يمسػػػطيف تػػػـ ا خػػػذ لػػػدينا لمتشػػػريعات السػػػاصدةأمػػػا بالنسػػػبة 
أف مبمػغ الغرامػة المنذػكص عمييػا ) كالتي نذػت عمػا ( 149)كالمككس ا ردني يي نص المادة 

 : بقطع النظر عف المذادرات يحدد كما يمي ( 147)يي المادة 

 بمبمغ يعادؿ قيمتيا بما يييا الرسـك ، إذا كانت البضاصع كا شياء جير ممنكعة -1

 1.قيمتيا بما يييا الرسكـ يعادؿ مثمبمبمغ ي، إذا كانت البضاصع ممنكعة -2

البضػػػاصع مكضػػػكع الجريمػػػة مػػػف ا شػػػياء جيػػػر ذا كانػػػت إيسػػػتدؿ مػػػف خػػػ ؿ نػػػص ىػػػذه المػػػادة أنػػػو 
ذا كانػت البضػاصع مكضػكع إأمػا ، ف مقدار الغرامة النسبية تككف يقط بما يعادؿ قيمتيايإ، الممنكعة

أك  ييا جرامػة نسػبية ترتصػع إلػا مثمػالجريمة مف ا شياء الممنكعة يإنو يقضا إلػا جانػب مذػادرت
تبػػاع تمػػؾ السياسػػة لمػػا ليػػا مػػف قػػكة يػػي الػػردع اكقػػد أحسػػف المشػػرع الصمسػػطيني يػػي  ،ضػػعصي قيمتيػػا

 . كالتأثير عما مرتكبي الجراصـ اةقتذادية

كذلؾ تختمؼ الغرامة الجناصية يي ذكرىا السابقة عف الغرامػة الماليػة كالتػي تقررىػا القػكانيف الماليػة 
كمثػاؿ ذلػؾ مػا تػنص عميػة قػكانيف الضػريبة ، مف يخالؼ أحكاميا بما يضر بمذػمحة الخزانػةعما 

أك زيادة الرسـك الجمركية عند ثبػكت ، كجرامة التيرب الجمركي، مف زيادة ما لـ يديع مف الضريبة
 2.التيريب

كالتػي مػف قػانكف ضػريبة الػدخؿ ( 38/2)لقد أخذ المشرع الصمسػطيني بتمػؾ الغرامػة يػا نػص المػادة 
يضاؼ عما كؿ مكمؼ بتقديـ إقرار ضريبي كلـ يقدمو يي المكعػد المحػدد نسػبة ) نذت عما أنة 

 3.(تقديرىا كلمدة ث ثة أشير ممف الضريبة المستحقة أك التي سيجر % 2

ىػػذا كقػػد تتعػػدد الغرامػػات التػػي تصػػرض يػػي حػػاؿ ارتكػػاب بعػػض الجػػراصـ اةقتذػػادية نظػػران لخطػػكرة 
كمػف ىػذا ، 1أك تعػدد ا مػاكف التػي كقعػت يييػا الجريمػة ،تعدد المجني عمػييـ أك ،الجريمة المرتكبة

                                                 
 . 149المادة ، مصدر سابق، مصعكؿ يي يمسطيفقانكف الجمارؾ كالمككس اةردنا كالسارم ال - 1
 . 302-301ص ، مرجع سابق، محمد زكا، أبك عامر ج ؿ ك، ثركت .د - 2
 . 38المادة ، مصدر سابق، يقانكف ضريبة الدخؿ المعدؿ الصمسطين - 3
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مػػف قػػانكف الجمػػارؾ العراقػػي يػػي الحػػاةت التػػي يتعػػذر يييػػا  211/1القبيػػؿ مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 
تصػرض جرامػة ة  ،تحديد القيمة كالرسكـ عما عدد الطركد أك محتكياتيا أك عدد البضاصع المنصرطة

 2.ماصتي دينار عما كؿ طرد( 200)كة تزيد عما  ان ة كعشريف دينار خمس( 25)تقؿ عف 

بذلؾ التعدد يػي قػانكف الجمػارؾ ا ردنػا  ا خذ يي يمسطيف تـ لدينا لمتشريعات الساصدةأما بالنسبة 
تصػػرض جرامػػة كقػػدرىا ث ثػػكف دينػػاران يػػي حالػػة الػػنقص يػػي )كالتػػي نذػػت بأنػػو ( 152)يػػي المػػادة 

مانصسػػتك أك المسػػتندات ا خػػرل التػػي تقػػـك مقػػاـ المحقػػؽ بعػػد تصريػػغ كسػػاصؿ الطػػركد المػػذككرة يػػي ال
  3.(يإف ىذه الغرامة تتكجب عما كؿ طرد، النقؿ

أثرىػا  يكلو ما يبرره مف أف الغرامػة الكاحػدة ة تػؤت، كيا كؿ ىذا يخرج الشارع عف ا حكاـ العامة
 4.المطمكب يي ىذا المجاؿ

كاعيػا ةبػد لنػا مػف معريػة الطريقػة التػي تنصػذ بيػا الغرامػة الجناصيػة بعد التعػرض لمغرامػة الجناصيػة كأن
  -:كالتي تنصذ عما النحك ا تي 

كذلػؾ باسػتخداـ  ،إذا لـ يقـ المحككـ عميػو بسػداد الغرامػة يإنيػا تسػتكيا جبػران عنػو بػالطرؽ الجناصيػة
محكػـك عميػو بالغرامػة كسيمة اةكراه البدني كيككف اةكراه البدني يي ذكرة الحبس ككسيمة لحمؿ ال

 5.عما ديعيا

يقد يككف المحكػـك عميػو  ،كلكف يي تحذيؿ الغرامة يجب كذلؾ مراعاة ظركؼ الجاني يي تنصيذىا
نمػػا بعػػد يتػػرة معينػػة مػػف الػػزمف يػػيمكف أف ، قػػادران عمػػا ديػػع الغرامػػة كلكنػػو ة يسػػتطيع ديعيػػا يػػكران  كاا

يسػتطيع  ولكنػ ،عما ديع الغرامػة ديعػة كاحػدة كقد ة يككف  المحككـ عميو قادران ، يعطا ميمة لمديع

                                                                                                                                             
 . 171ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د  -1

 . 211/1المادة ، مصدر سابق، قانكف الجمارؾ العراقي - 2
 . 152المادة ، مصدر سابق، ةردنا السارم المصعكؿ يي يمسطيفمارؾ اقانكف الج - 3
 . 143ص، مرجع سابق، محمكد محمكد ،مذطصا .د - 4

- 
 . 305-304ص ، مرجع سابق، عمي عبد القادر، القيكجي. د 5
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يػيمكف يػي ىػذه الحالػة تقسػيط الغرامػة بالنسػبة ، ديعيا ييما لك جزئ المبمغ المحكـك بو عما أقساط
  1.لو

أما إذا تبيف أف اةكػراه البػدني جيػر مجػدم يػي تحذػيؿ قيمػة الغرامػة أك أف المحكػـك عميػو لػـ يبػد 
تمجػػػأ جيػػػة التنصيػػػذ إلػػػا الطػػػرؽ المدنيػػػة كاإلداريػػػة  ،التقسػػػيط جديػػػة يػػػي اةنتصػػػاع بطمػػػب التأجيػػػؿ أك

 2.لتحذيميا كالحجز عما ممتمكات المحككـ عمية كمستحقاتو المالية كالركاتب كا جكر

 .المصادرة في الجرائم االقتصادية:  الققرة الثانية

يمػة كػأف تكػكف تنقؿ الدكلة إلا ممكيتيا أشػياء اسػتخدمت يػي ارتكػاب الجر  ويقذد بيا إجراء بمكجب
  3.مح ن ليا أك كانت ثمرة ارتكابيا

إة أنيمػػا تختمصػاف يػػي أف المذػادرة تنصػػذ ، كتشػبو المذػادرة الغرامػػة يػي أف كػػ  ن منيمػا جػػزاء مػالي
بعكػس الغرامػة ، الدكلػة إلػاعما المحككـ عميو كعقكبة عينية بنقؿ ممكية ا شػياء المذػادرة لتػؤكؿ 

  4.لةييتـ سدادىا نقدان لخزانة الدك 

بػػؿ تكػػكف عقكبػػة تكميميػػة يحكػػـ بيػػا باإلضػػاية إلػػا ، كمػػا أف المذػػادرة ة تكػػكف أبػػدان عقكبػػة أذػػمية
بينما الغرامة قد تككف عقكبة أذػمية كقػد تكػكف عقكبػة تكميميػة تضػاؼ إلػا العقكبػة ، عقكبة أذمية

 5.ا ذمية

، 1ا يػي الحكػـ الذػادركككف المذادرة عقكبة تكميمية ة يجكز تكقيعيػا إة إذا نػص القاضػي عمييػ
ذا لػـ تريػع الػدعكل الجناصيػة تكػكف  كيمـز القانكف القاضي الحكـ بيا لممكاد المككنة لجسـ الجريمة كاا

 2.المذادرة بقرار مف الناصب العاـ

                                                 
 . 481ص ،مرجع سابق، سمير ،رلالجنزك . د - 1

 . 106ص، مرجع سابق، خالد عبد الرحمف، الحريرات - 2
 . 25ص، 1980، دط، اةسكندرية، دار المطبكعات الجامعية، تشريعات التموين والتسعير الجبري، يرج عمكني، ىميؿ -3

 . 167ص، مرجع سابق ،مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ .د - 4
 . 153ص ، مرجع سابق، سمير ،الجنزكرم. د - 5
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كىػذا ( ثانيػان ) كالمذػادرة الخاذػة ، (أكةن ) المذػادرة العامػة : تقسـ المذػادرة كعقكبػة إلػا نػكعيف
  :ا النحك اةتا سنقـك ببيانو عمما 

  المصادرة العامة: أواًل 

تتكػكف المذػادرة العامػػة مػف كضػػع يػد الدكلػة عمػػا ذمػة المحكػػـك عميػو الماليػة كىػػي عقكبػة جناصيػػة 
تكميميػػػة يقضػػػا بيػػػا كجكبيػػػان كىػػػي تذػػػيب المحكػػػكـ عميػػػو يػػػي أمكالػػػو الحاضػػػرة كالمقبمػػػة أيػػػان كانػػػت 

 3.طبيعتيا عقارات أك منقكةت

عقابية يي جالبيتيا إلا حظر المذادرة العامة كذلؾ لخطكرة آثارىا كتجاكزىا تتجو التشريعات ال
مف المحككـ عمية المراد عقابو بيا إلا جيره ممف يعكليـ كارتصاعيا إلا مستكل التجريد الذم 

كلذلؾ أنتي  المشرع المذرم مبادئ السياسة ، ييدؼ إلا القضاء عما الجاني كعما مف يعكليـ
كأكد عما ضركرة تجريميا كذلؾ بالنص عما ذلؾ يي ، ة المناىضة لتمؾ العقكبةالعقابية المعاذر 

مف الدستكر الداصـ ىاديان بذلؾ إلا أعطاصيا قيمة ممزمة يتعيف ضركرة مراعاتيا يي ( 36)المادة 
كة تجكز المذادرة الخاذة إة بحكـ ( المذادرة العامة محظكرة )بقكلو ، ا خرلالتشريعات 

 4.قضاصي

 المصادرة الخاصة -: ثانياً 

إمػػػا  نيػػػا تكػػػكف جسػػػـ ، كىػػػي تنذػػػب عمػػػا مػػػاؿ أك مجمكعػػػة أمػػػكاؿ محػػػددة ليػػػا ع قػػػة بالجريمػػػة
 5.الجريمة أك تككف قد استعممت يييا أك تحذمت منيا

                                                                                                                                             
، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، مة غسل االموال دراسة مقارنةاالطار القانوني لجري، أمجد سعكد قطيصاف، الخريشة - 1

 . 203ص، 2004
حكث المركز القكمي لمبحكث اةجتماعية كالجناصية قسـ ب، ندوة الجرائم االقتصادية المستحدثة، سيير، لطصي. د - 2

 . 512ص ، 1994، الجزء الثاني، القاىرة، الجريمة
 . 104ص، 2000، 2ط، دار إيجي مذر لمطباعة كالنشر، لتموينشرح قانون ا، عمرك عيسي، الصقي .د - 3
 . 241ص ، مرجع سابق، أحمد ضياء الديف محمد، خميؿ .د - 4

-
 . 80ص ، مرجع سابق، جميؿ عبد الباقي، الذغير .د 5
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كالمذادرة الخاذة كعقكبة تكميمية قد تككف مذادرة كجكبية كما ىػك الحػاؿ يػي مذػادرة البضػاصع 
جكازيػػػػة كمذػػػػادرة كسػػػػاصؿ النقػػػػؿ كالمػػػػكاد كا دكات المسػػػػتعممة يػػػػي  كقػػػػد تكػػػػكف مذػػػػادرة، الميربػػػػة
 :كذلؾ عما النحك اةتا . 1الجريمة

 المذادرة الكجكبية -1

كلك انتيت ، 2كىي التي تحتـ عما القاضي أف يحكـ بيا إذا تكايرت الشركط التي يتطمبيا القانكف 
 3.اصية بكياتوالمحاكمة الجناصية إلا براءة الجاني أك انقضت الدعكل الجن

كالتػػي ( 31)ا ردنػػي عمػػا مذػػادرة ا شػػياء جيػػر المشػػركعة يػػي المػػادة  تلقػػد نػػص قػػانكف العقكبػػا
ف لػـ  نذت بأنو يذادر مف ا شياء ما كاف ذنعو أك اقتناؤه أك بيعو أك استعمالو جير مشػركع كاا

 4.يكف ممكان لممتيـ أك لـ تصض الم حقة إلا حكـ

بػأف المذػادرة الكجكبيػة ىػي التػي ، التمييػز ا ردنيػة يػي حكػـ ليػا كىذا تأكيد لما قضت بػو محكمػة
تقع عما ا شياء التي يعد ذنعيا أك اقتناؤىا أك بيعيا أك استعماليا جير مشػركع كػالمكاد المخػدرة 
كالنقكد المزيصػة كالمػكازيف المغشكشػة كا سػمحة التػي يتطمػب القػانكف التػرخيص بيػا عنػد عػدـ كجػكد 

يجػػب الحكػػـ بيػػا كلػػك لػػـ تكػػف . مذػػادرة تعتبػػر أجػػراء مصركضػػان لمنظػػاـ العػػاـكىػػذه ال. رخذػػو بيػػا
 5.ا شياء ممكان لممتيـ أك لـ تصض الم حقة بيا إلا حكـ

ن حػػػػظ أف المشػػػػرع الصمسػػػػطيني أخػػػػذ بالمذػػػػادرة ، كبػػػػالرجكع إلػػػػا القػػػػكانيف اةقتذػػػػادية الصمسػػػػطينية
 :ؿ ا مكاؿ كالتي نذت عما ما يميمف قانكف مكايحة جسي( 40)الكجكبية كذلؾ يي نص المادة 

                                                 
 ،1994، دط، قاىرةال، ة العربية لمنشر كالطبع كالتكزيعدار النيض، الجرائم الجمركية دراسة مقارنة، نبيؿ، لكقابباكم .د - 1

 . 348ص 
 . 299ص ،مرجع سابق، عمي حسف، طكالبة محمد ش ؿ ك، العاني. د - 2
 . 186ص، دط,اىقبٕشح,داساىٞبطاىؼظشٝخ,انحجزيى انضزيبي انًصزي,إدكارد جرس ،بشام - 3
 . 31المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 4

 ،مرجع سابق، محمد ش ؿ العاني كعمي حسف طكالبة. انظر د، 892ص ، 1958لسنة  19/59تمييز جزاء رقـ  - 5
 . 299ص
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مف ىذا القانكف يحكـ بالمذادرة العينية عما ما ( 39,37)إضاية لما كرد يي أحكاـ المادتيف  -1
 :  يمي 

بمػػػا يييػػػا ا مػػػكاؿ المختمطػػػة بيػػػذه المتحذػػػ ت أك ، ا مػػػكاؿ التػػػي تشػػػكؿ متحذػػػ ت الجريمػػػة -أ
 .اؿ التي تعادؿ قيمتيا تمؾ المتحذ تأك ا مك ، المشتقة مف أك المتبادلة مع المتحذ ت

 . ا مكاؿ التي تشكؿ مكضكع الجريمة -ب

أك متحذػػ ت ، ا مػػكاؿ التػػي تشػػكؿ دخػػ ن أك منػػايع أخػػرم يتحذػػؿ عمييػػا مػػف ىػػذه ا مػػكاؿ -ت
 .الجريمة

 .   الكساصط -ث

طرؼ ترل  مف ىذه المادة كالتي تـ تحكيميا إلا أم( ب –أ )ا مكاؿ المشار إلييا يي البنكد  -ج
المحكمة أف مالؾ ىذه ا مكاؿ حذؿ عمييا عف طريؽ ديع سعر عادؿ أك مقابؿ تكيير الخدمات 
 .التي تعادؿ قيمتيا أك عما أم أساس مشركع عما أنو لـ يكف يعمـ بمذدرىا جير المشركع 

تعكد مف ىذه المادة كالتي ( 1)يحؽ لممحكمة الحكـ بمذادرة ا مكاؿ المشار إلييا يي الصقرة  -2
ممكيتيا بذكرة مباشرة أك جير مباشرة إلا شخص مداف بجريمة جسيؿ ا مكاؿ أك بجريمة 

كذلؾ إذا ، كالتي جرل استم كيا خ ؿ يترة ة تتجاكز عشر سنكات قبؿ اتيامو بالجريمة، أذمية
قامت أسباب معقكلة تشير إلا أف ىذه ا مكاؿ تشكؿ متحذ ت مف الجريمة التي أديف بيا 

 .كعجز ذلؾ الشخص عف إثبات أف تمؾ ا مكاؿ حذمت بذكرة قانكنية الشخص 

لممحكمػػػة الحكػػػـ بمذػػػادرة ، إذا كػػػاف الشػػػخص المػػػداف بجريمػػػة جسػػػيؿ ا مػػػكاؿ يػػػاران أك متكييػػػان  -3
ا مكاؿ إذا تكذمت إلا أدلة كايية تشير إلا أف ا مػكاؿ المػذككرة تشػكؿ متحذػ ت جريمػة عمػا 

  الكجو المحدد يي ىذا القانكف
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يجػػب عمػػا المحكمػػة أف تحػػدد يػػي حكميػػا التصاذػػيؿ ال زمػػة لألمػػكاؿ المػػراد مذػػادرتيا كتعػػيف  -4
 1.مكقعيا

حيػػث نذػػت عمػػا أف تقػػـك ، مػػف قػػانكف حمايػػة المسػػتيمؾ الصمسػػطيني( 31/1)ككػػذلؾ نػػص المػػادة 
ك المحكمػػػو يػػػي جميػػػع اةحػػػكاؿ السػػػابقة بمذػػػادرة المػػػكاد التالصػػػة أك الخطػػػرة أك المسػػػتخدمة لمغػػػش أ

 2.... (تأمر بإت ييا عما نصقة المحككـ عميو 

 المذادرة الجكازية  -2

كلممحكمػػػة مذػػػادرة جميػػػع . كىػػػي التػػػي يعػػػكد أمػػػر تقػػػديرىا الػػػا المحكمػػػة التػػػي تنظػػػر يػػػي الػػػدعكل
كمثاليا مذادرة السمع التي يعرضيا الباصع بسعر ، ا شياء التي تنت  عف جناية أك جنحة مقذكدة

أك كمذػادرة جميػع ا شػياء التػي اسػتعممت أك كانػت ، ليػا بذػكره رسػمية أعما مف السػعر المحػدد
أك السػػيارات المسػػتخدمة يػػي تيريػػب المخػػدرات ، معػػدة ةقتػػراؼ الجريمػػة كالمصػػاتيح كااةت ا خػػرل

كقد قضت محكمة التمييز يي حكـ ليا بػأف المذػادرة الجكازيػة ىػي . 3كجيرىا مف ا دكات ا خرل
كىػي تعتبػر مػف العقكبػات ، ا خرل المتحذمة عف الجريمة أك لع قتيػا بيػاالتي تقع عما ا شياء 

مػع مراعػاة حقػكؽ الغيػر ذم النيػة ، التبعية التػي تسػقط بسػقكط الػدعكل العامػة أك العقكبػة ا ذػمية
 4.الحسنة

لػػـ نجػػد أم نػػص متعمػػؽ بالمذػػادرة الجكازيػػة أم أف ، إلػػا القػػكانيف اةقتذػػادية الصمسػػطينيةبػػالرجكع 
خ يػػا لمقػػانكف العػػاـ ، ع الصمسػػطيني قػػد جعػػؿ المذػػادرة عقكبػػة إضػػايية كجكبيػػة يػػي الحػػاةتالمشػػر 

 5.تاركا أمر تقديرىا إلا المحكمة، الذم جعؿ المذادرة يي بعض ا حياف جكازية

                                                 
 . 40المادة ، مصدر سابق، ف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطينيقانك  - 1
2
31/1اىَبدح,2005ىغْخ(21)يلاىفيغطْٜٞسقٌقبُّ٘دَبٝخاىَغزٖ-
 . 405ص، رجع سابقم، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، عبكد ،سراجال. د - 3
، مرجع سابق، عمي حسف، طكالبة محمد ش ؿ ك، العاني .انظر د، 207ص ، 1959لسنة  33/59تميز جزاء رقـ  - 4

 . 299ص
5
85ص,يزجع سابق,ساٍٜٝ٘عفٍذَذ,ّبطش-
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يمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػأف أحكػػػػاـ المذػػػػادرة تكػػػػاد كاحػػػػدة يػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػػات العػػػػاـ كقػػػػانكف العقكبػػػػات 
سػػاصد يػػي الصقػػو ىػػك اسػػتبعاد المذػػادرة العامػػة  مػػكاؿ الجػػاني كميػػا أك جػػزء ياةتجػػاه ال. اةقتذػػادم

كليػػذا تأخػػذ جالبيػػة التشػػريعات ، لمػػا ليػػا مػػف أثػػر عمػػا حقػػكؽ الغيػػر كخذكذػػان مػػف يعػػكليـ، منيػػا
  1.بالمذادرة الخاذة

كمػػػا تعتبػػػر المذػػػادرة يػػػي نطػػػاؽ الجػػػراصـ اةقتذػػػادية عقكبػػػة تكميميػػػة كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ يػػػي قػػػانكف  
كليػػػا يػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ يعاليػػػة كبيػػػرة مػػػف حيػػػث تثبػػػيط الجػػػاني كاستصذػػػاؿ أسػػػباب ، قكبػػػات العػػػاـالع

بضركرة أف تتكسؿ التشريعات بيا يي ، كقد أكذا بيا المؤتمر السادس لقانكف العقكبات، الجريمة
 2.مكايحة الجراصـ اةقتذادية

ـ كقكاعػػػد قػػػانكف العقكبػػػات كعمػػػا الػػػرجـ مػػػف ذلػػػؾ اةتحػػػاد بػػػيف قكاعػػػد قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػا
اةقتذػػػػادم بأحكػػػػاـ المذػػػػادرة إة أنيمػػػػا يختمصػػػػاف يػػػػي أف القكاعػػػػد العامػػػػة تحػػػػتـ أف يكػػػػكف الشػػػػئ 

أمػػا قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم يخػػرج عػػف ىػػذه القاعػػدة يػػي ، مضػػبكطان إلمكػػاف الحكػػـ بمذػػادرتو
مػػػا الجػػػاني أحػػػكاؿ كثيػػػرة إذ يػػػنص أنػػػو يػػػي حالػػػة عػػػدـ ضػػػبط ا شػػػياء مكضػػػكع الػػػدعكل يحكػػػـ ع

  3.بغرامة تعادؿ قيمة ا شياء، باإلضاية إلا العقكبات المقررة لمجريمة

مف قانكف الجمارؾ المذرم عما ( 122/2)كمف اةمثمة القانكنية عما ذلؾ ما نذت عميو المادة 
تضػبط يحكػـ بمػا يعػادؿ يػإذا لػـ  ،يحكـ بمذادرة البضػاصع مكضػكع التيريػبأنو يي جميع ا حكاؿ 

كذلػػؾ ، كالمػػكاد التػػي اسػػتعممت يػػي التيريػػبيجػػكز الحكػػـ بمذػػادرة كسػػاصؿ النقػػؿ كا دكات ك ، قيمتيػػا
 4.(ييما عدا السصف كالطاصرات ما لـ تكف أعدت أك أّجرت يع ن ليذا الغرض 

إذ ة ، إف ما ذىبت إليو محكمة النقض المذرية يتصؽ مع ما استقر عميو الصقو كالقضاء الصرنسييف
مف قانكف ( 30)كىذا خ ؼ لما أمرت بو المادة ، ت مكضكع النزاع الجمركييستمـز ضبط المنقكة

                                                 
 . 147ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي - 1
 . 195ص ، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي. د - 2
، 1ط، بغداد، دار الرسالة لمطباعة، جريمة التهريب الجمركي وآثارها القانونية دراسة مقارنة، عمي جابر، ش ؿ - 3

 . 216-215ص ،1980
 . 122/2المادة ، 1963لسنة  66المذرم رقـ قانكف الجمارؾ  - 4
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ا شػػػياء العقكبػػػات مػػػف أنػػػو يجػػػكز لمقاضػػػي إذا حكػػػـ بعقكبػػػة لجنايػػػة أك جنحػػػة أف يحكػػػـ بمذػػػادرة 
ة يجػكز تطبيقيػا ( ة ضبط يػ  مذػادرة)بمعني أف عبارة ، التي تحذمت مف الجريمة المضبكطة

  1.يي حاةت التيريب الجمركي

أما النكع الثػاني مػف المذػادرة المكجػكد يػي نػص المػادة سػابقة الػذكر يإنػو جػكازم يػرد عمػا أدكات 
بشػرط ، سكاء كانػت ىػذه المػكاد مممككػة لػو أك لغيػره، التيريب ككساصؿ النقؿ التي استخدميا الجاني

اسػتخدمت  كسػكاء كانػت معػدة لمتيريػب أك لػـ تكػف معػدة لػو كلكنيػا، أف يككف ىذا الغيػر سػئ النيػة
إذ نص عما أنو ة يجكز مذادرتيا ، كلـ يستثنا القانكف مف ىذا الحكـ اة السصف كالطاصرات. ييو

 2.إة اذا أعدت أك أّجرت يع ن لكي تستخدـ يي التيريب

مػف قػانكف الجمػارؾ كالتػي نذػػت ( 206)ر المشػرع ا ردنػي يػػي نػص المػادة سػاكيػي اةتجػاه ذاتػو 
ريػػب كمػػا يػػي حكمػػة كعمػػا الشػػركع يػػي أم منيػػا بعقكبػػة ة تقػػؿ عػػف يعاقػػب عمػػا التي) عمػػا أنػػو 

مػػع مذػػادرة البضػػاصع مكضػػكع التيريػػب أك الحكػػـ بمػػا ، دينػػار( 1000)دينػػار كة تزيػػد عمػػا ( 50)
كمػا كيحكػـ ، يعادؿ قيمتيا مشتممة عمػا الرسػـك كالبضػاصع عنػد عػدـ حجزىػا أك نجاتيػا مػف الحجػز

% 50كاد التي اسػتعممت يػي التيريػب أك بغرامػة ة تزيػد عمػا بمذادرة كساصط النقؿ كا دكات كالم
مف قيمة البضاصع الميربة بحيث ة تزيد عما قيمة كاسطة النقػؿ كذلػؾ ييمػا عػدا السػصف كالطػاصرات 
كالقطػػارات مػػالـ تكػػف قػػد أعػػدت أك اسػػتؤجرت ليػػذا الغػػرض أك الحكػػـ بمػػا يعػػادؿ قيمتيػػا عنػػد عػػدـ 

 3.(حجزىا أك نجاتيا مف   الحجز 

 . الجزاءات غير الجنائية في الجرائم االقتصادية:  المطمب الثاني

كة يجػػكز لمسػػمطة التنصيذيػػة ، ا ذػػؿ أف السػػمطة التشػػريعية ىػػي التػػي تممػػؾ سػػمطة إذػػدار القػػكانيف
إذ ة يجػكز لمسػمطة التنصيذيػة أف تتػدخؿ ، كىذه القاعدة يممييا مبدأ الصذؿ بيف السػمطات، إذدارىا

                                                 
 . 201ص ، 1987، دط، اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث، الضرائب غير المباشرة، أبك اليزيد عمي، المتيت. د -1
المكتب المذرم الحديث ، قانون العقوبات الخاص جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، عكض، محمد. د - 2

 . 212ص، 1966، 1ط، اإلسكندرية، عة كالنشرلمطبا
 . 206المادة ، 1998لسنة  20لجمارؾ ا ردني رقـ قانكف ا - 3
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كقد أكدت الدساتير عما اخت ؼ أنكاعيا ىذه القاعدة كذلؾ حتا ة . تشريعيةيي أعماؿ السمطة ال
إة أف ىذه القاعدة يخرج عنيا المشرع ، تتعدم السمطة التنصيذية عما اختذاص السمطة التشريعية

الكضعي يي بعض ا حكاؿ يينص الدستكر عما حؽ السمطة التنصيذية إذػدار تشػريعات لمكاجيػة 
مػػف القػػانكف ا ساسػػي الصمسػػطيني كالتػػي نذػػت ( 70)طبقػػان لػػنص المػػادة  كذلػػؾ، 1بعػػض الظػػركؼ

ذػػدار ) عمػػا أنػػو  لمجمػػس الػػكزراء الحػػؽ يػػي التقػػدـ إلػػا المجمػػس التشػػريعي بمشػػركعات القػػكانيف كاا
 2.(المكاصح كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لتنصيذ القكانيف 

ؽ إذػدار ا نظمػة أك المػكاصح كالتػػي اسػتنادان إلػا نػص المػادة سػابقة الػذكر يػػإف لمسػمطة التنصيذيػة حػ
تعد عبارة عف قرارات إدارية تنظيميػة تذػدر عػف السػمطة التنصيذيػة كتضػع قكاعػد عامػة مكضػكعية 

كمػا تعتبػر المػكاصح ، تسرم عما جميع ا يراد الذيف تنطبؽ عمييـ الشركط التي تتػكاير يػي القاعػدة 
كنيا تعتبر أعماةن تشػريعية عمػا أسػاس المعيػار كل، مف الناحية الشكمية أعماةن إدارية( ا نظمة ) 

 نيػػا تتضػػمف قكاعػػد قانكنيػػة عامػػة لػػذلؾ ييػػي عنذػػر مػػف عناذػػر البنػػاء القػػانكني ، المكضػػكعي
كأنظمػػة ، 4كتقسػػـ ا نظمػػة إلػػا أنػػكاع كىػػي لػػكاصح الضػػركرة، 3لمدكلػػة كمذػػدر مػػف مذػػادر الشػػرعية

  6.كأنظمة مستقمة، 5تنصيذية

ذا بحثنا يي خذاصص ال . جراصـ اةقتذادية يي ذلؾ المجاؿ نجد أف ما يميزىا ىك مبدأ التصكيضكاا
التػا  إة أف المشرع يحيؿ الجراصـ اةقتذػادية، (ة جريمة كة عقكبة إة بنص)، يإذا كانت القاعدة

كمػا أف ، إلػا قػرارات كزاريػة تحػدد ماىيػة الجػراصـ كالجػزاءات الخاذػة بيػا تقع يا نطػاؽ المخالصػات

                                                 
 . 141ص، مرجع سابق، حمد عبد العزيزمحمكد م، الزيني .د - 1
 . 70المادة ، 2003نكف ا ساسي الصمسطيني لسنة القا - 2
، 2001، دط، كتبة دار الثقاية لمنشر كالتكزيعم، عماف، القضاء اإلداري دراسة مقارنة، عمر محمد، الشكبكي .د - 3

 . 37-36ص

طارصة كيي جيبة البرلماف كقد نص القانكف اةساسا يي لكاصح الضركرة تذدر عف السمطة التنصيذية يي الظركؼ ال - 4
 43كما أف القانكف ا ساسي يي المادة ، منو عما اإلجراءات التي تتخذ مف قبؿ السمطة التنصيذية يي ىذه الصترة 110المادة 

 .منح لمرصيس حؽ إذدار قرارات ليا قكة القانكف 

تصذيمية لممبادئ العامة الكاردة يي ذمب القانكف بيدؼ تسييؿ كتسيير ا نظمة التنصيذية ىي التي تتناكؿ ا حكاـ ال - 5
 .تنصيذ القانكف 

 . ا نظمة المستقمة ىي أنظمة تذدرىا السمطة التنصيذية جير مستندة إلا تشريع كتتناكؿ تنظيـ مريؽ عاـ   - 6
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ذلؾ أف مف حؽ الناس العمـ ، يي الجراصـ اةقتذادية عما تحديد عناذر الجريمة المشرع يحرص
ككػػذلؾ يجػػب الحػػرص يػػي إعمػػاؿ قكاعػػد التصسػػير يػػي ، بيػػا ك قبػػؿ مطػػالبتيـ بالتذػػرؼ بمقتضػػاىا

بما يستدعي تدخؿ القاضي ، ذلؾ أف ىذه الجراصـ تتميز بعدـ الدقة يي الذياجة. نذكص التجريـ
 1.القانكف العاـ بتصسيرىا بعكس جراصـ

ذلػؾ  نػو يتػيح الصرذػة إلمكػاف مكاجيػة ، كيمقا التصكيض يي التجريـ اةقتذادم ترحيبػان مػف الصقػو
، كايػػة الظػػركؼ اةقتذػػادية التػػي تقتضػػي خبػػرة ينيػػة ة تتػػكاير يػػي السػػمطات التشػػريعية البرلمانيػػة

  2.ككذلؾ إلمكاف م حقة الظاىرة اةقتذادية يي تقمباتيا

اءات جير الجناصية التي تصرضيا القكانيف اةقتذادية يي الجراصـ اةقتذادية أىمية تزيد كتمثؿ الجز 
كذلػػؾ بسػػبب اتجػػاه الجػػزاءات جيػػر الجناصيػػة إلػػا ، عمػػا أىميتيػػا يػػي الطكاصػػؼ ا خػػرل مػػف الجػػراصـ

المػػـك ) القضػاء عمػػا العكامػؿ الدايعػػة إلػا اإلجػػراـ اةقتذػادم أكثػػر مػف اتجاىيػػا إلػا التعبيػػر عػف 
كلكػػػف ىػػػذه الحقيقػػػة ة تنصػػػي عػػػف الجػػػزاءات الجناصيػػػة أنيػػػا ، إزاء السػػػمكؾ جيػػػر المشػػػركع( لقػػػانكني ا

كأف دكر الجػػػزاءات ا خػػػرل ثػػػانكم ممػػػا يسػػػتتبع القػػػكؿ بػػػأف ، الجػػػزاء ا ساسػػػي لمجػػػراصـ اةقتذػػػادية
قػررة مقياس خطكرة الجريمة اةقتذادية ىك بجسامة عقكبتيا ة بمقدار الجزاءات جيػر الجناصيػة الم

 3.ليا

كترجع أىمية الجزاءات جير الجناصية إلا مػا تحظػي بػو الييصػات التػي تخػتص بتكقيعيػا مػف مركنػة 
ممػا يمكنيػا يػي حػاؿ ثبػكت ، إجراصية كخبرة ينية اكتسبتيا يػي مجػاؿ التحػرم كالكشػؼ عػف الجريمػة

لػػدرء ، يعالمخالصػة مػػف اتخػػاذ إجػػراءات كتػػدابير ذات طبيعػػة كقاصيػة كع جيػػة عمػػا كجػػو عاجػػؿ كسػػر 

                                                 
 . 292 -291ص، 1999، دد الثالثالع، مجمة الحقكؽ ، جرائم أصحاب الياقات البيضاء، أحمد السعيد، الزقرد .د - 1

 . 51ص، مرجع سابق، عبد الحميد، الشكاربي .د -2
، (11)ع، العربية لمدياع اةجتماعيالمجمة ، الجزاءات غير الجنائية في الجرائم االقتصادية، محمكد نجيب، حسني .د - 3

 . 105ص، 1981
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ا خطار الناجمة عػف تػرؾ المخالصػة ريثمػا يذػدر يػي شػأنيا حكػـ قضػاصي كيقػان إلجػراءات الػدعكل 
 1.الجناصية المعتادة

كىذه الجزاءات عما اخت ؼ أنكاعيا  يمكف يرضيا عما مرتكبػي الجػراصـ الكاقعػة عمػا التشػريعات 
 2.(م طبيعي أك اعتبار ) اةقتذادية بغض النظر عف طبيعة ىذا الشخص 

، (ا كؿ الصػرع) لمدنيػوكالجزاءات جير الجناصية المعركية يي التشريعات اةقتذادية ىي الجزاءات ا
كالجػزاءات ، (الثالػث  الصػرع) كالجزاءات اةقتذػادية أك الصنيػة ، (الثاني  الصرع) كالجزاءات اةدارية 

 3.(الرابع  الصرع) التأديبية 

  . الجرائم االقتصاديةفي  الجزاءات المدنية:  القرع األول

تنطػػػػػكم الجػػػػػراصـ اةقتذػػػػػادية يػػػػػي جالبيتيػػػػػا عمػػػػػا تذػػػػػريات قانكنيػػػػػة مخالصػػػػػة لمقتضػػػػػا القػػػػػكانيف 
، كاإليجػار بسػعر يزيػد عػف الحػد المقػرر الػذم تحػدده ىػذه القػكانيف، مثؿ البيػع كالشػراء، اةقتذادية

بجديػػػد عمػػػا القضػػػاء كالجػػػزاء المػػػدني لػػػيس ، أك احتكػػػار الدكلػػػة أك بعػػػض مؤسسػػػاتيا اةتجػػػار بيػػػا
ككمػا أف ، ذلػؾ أف الجػزاء الجنػاصي كالمػدني يتطمعػاف لحمايػة المذػالح الجكىريػة لممجتمػع، الجناصي

، كالػبط ف مػف النظػاـ العػاـ، أحكاـ القكانيف اةقتذادية مف ا حكاـ اامػرة كيبطػؿ كػؿ مػا يخالصيػا
  -:4ا يميكتشمؿ القكانيف اةقتذادية عما جزاءات مدنية متنكعة نجمميا ييم

  .تعويض الضرر -: راألول الققرة

يقذد بو ديع مبمغ مف الماؿ لمف أذابو ضػرر مػف الصعػؿ المخػالؼ لمقػانكف ايػان كانػت طبيعػة ىػذا 
الضرر يقد يككف ضرران ماديان متمػث ن يػي سػمب أك إنقػاص الحقػكؽ الماليػة لمصػرد سػكاء الحالػة منيػا 

بػػدنيان أك نصسػػيان مثػػؿ  إي مػػاسػػكاء كػػاف ، ـ المجنػػي عميػػةأك ضػػرران ادبيػػان يتضػػمف أيػػ . أك المسػػتقبمة

                                                 
، دار الجامعة الجديد لمنشر، راق المالية دراسة مقارنةالحماية الجنائية لبورصة األو ، محمد ياركؽ، عبد الرسكؿ .د - 1

 . 261ص، 2007، 1ط، اإلسكندرية
 179ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 2
 . 195ص، مرجع سابق، شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد ،اجالسر  .د - 3
 . 78ص، مرجع سابق، مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ .د - 4
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يػػإذا كػاف التعػػكيض يػي حالػػة الضػرر المػػادم ، القمػؽ كالحػػزف كجيػر ذلػػؾ مػف اةضػػطرابات النصسػية
أمػا  يػي حالػة الضػرر المعنػكم يقذػد بػو تحقيػؽ قػدر ، ييدؼ إلػا إعػادة اسػترجاع مػاؿ المضػركر
 1.مف اإلرضاء الذاتي لممضركر يي حقو

كقد يككف . كقد يككف المتضرر شخذان طبيعيان أك شخذان معنكيان . كيض يديع عادة لممتضرركالتع
مػف مخالصػة عقػد . ي  يكجد ما يمنع أف يمحؽ ىػذه ا خيػرة ضػرر خػاص أك عػاـ، المتضرر الدكلة

 2.كيي ىذه الحالة يمـز سبب الضرر بالتعكيض، اقتذادم

ني عمػا ضػماف الضػرر بقكليػا كػؿ أضػرار بػالغير مف القانكف المدني ا رد 256لقد نذت المادة 
 3.يمـز ياعمو كلك جير مميز بضماف الضرر

مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزاصيػػػة الصمسػػػطيني عمػػػا دعػػػكل الحػػػؽ المػػػدني حيػػػث  194كتػػػنص المػػػادة 
- :نذت عما أنو 

 لكػػؿ مػػف تضػػرر مػػف الجريمػػة أف يتقػػدـ بطمػػب إلػػا ككيػػؿ النيابػػة العامػػة أك إلػػا المحكمػػة التػػي -1
تنظر الدعكل أف يتخذ ييو ذراحة ذصة اةدعاء بالحؽ المدني لمتعكيض عف الضػرر الػذم لحػؽ 

 . بو مف الجريمة 

 4.يجب أف يككف الطمب معم ن تعمي ن كاييان كلو ما يبرره مف البيانات كا دلة -2

ذػادية كثير مف التشريعات اةقتذادية التي أخذت بجزاء التعكيض عػف الضػرر يػي قكانينيػا اةقت
مػف ىػذا ( 234)كمف بيف ىذه التشريعات التشريع السكرم يي قػانكف الجمػارؾ حيػث نذػت المػادة 

                                                 
 . 113ص، مرجع سابق، عمرك عيسي، الصقي .د - 1
 . 196ص، مرجع سابق ،شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج. د -2
 . 256المادة ، 1976لسنة  43ي رقـ القانكف المدني ا ردن - 3
 . 194المادة ، مصدر سابق، كف اإلجراءات الجزاصية الصمسطينيقان - 4
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الجمركيػػػة كالمذػػػادرات المنذػػػكص عمييػػػا يػػػي ىػػػذا القػػػانكف  تتعتبػػػر الغرامػػػا) القػػػانكف عمػػػا أنػػػو 
 1.(تعكيضان مدنيان لمجمارؾ 

يػػي قػػانكف الجمػػارؾ  ء التعػػكيضبجػػزايػػي يمسػػطيف تػػـ ا خػػذ  لػػدينا أمػػا بالنسػػبة لمتشػػريعات السػػاصدة
أذا تعػػددت  تيمكػػف الجمػػع بػػيف الغرامػػا) حيػػث نذػػت عمػػا أنػػو ( 158)يػػي نػػص المػػادة ا ردنػػا 
كتعتبػػر الرسػػكـ كالغرامػػات تعكيضػػان مػػدنيان لمذػػمحة الجمػػارؾ كتحذػػؿ بالطريقػػة التػػي ، المخالصػػات

كتحذػؿ بالتضػامف مػف كالمذػادرات تصػرض  تكأف الرسـك كالغرامػا، تحذؿ يييا ا مكاؿ ا ميرية
 2...... (مرتكبي المخالصات اةذمييف كالكص ء كالشركاء 

، 2004مػػف قػػانكف ا كراؽ الماليػػة الصمسػػطيني لسػػنة ( 100/3)كيػػي اةتجػػاه ذاتػػو يػػي نػػص المػػادة 
يككف المحككـ عميو بأم مخالصػة مسػؤكةن عػف تعػكيض أم شػخص تضػرر ) حيث نذت عما أنو 

 3.(الخسارة التي تكبدىا ذلؾ الشخص كما ياتو مف ربح مف جراء المخالصة بمقدار 

ىنا كحسب نص ىذه المادة يإنو يمكف اعتبار الغرامات كالرسكـ تعكيضان مدنيان كأف الدعكل بطمػب 
نما متذمة بالذمة المالية كلذلؾ يمكف تكجيييا إلا الصاعؿ أك إلا  التعكيض يييا ليست شخذية كاا

كمػا يجػكز ريعيػا عمػا ، القاضي نذيب كؿ مػنيـ يػي التعػكيض الصاعميف متضامنيف إة اذا عيف 
كلكػػف الكرثػػة ة يمتزمػػكف إة يػػي حػػدكد التركػػة كبنسػػبة ، المسػػصكؿ عػػف الحقػػكؽ المدنيػػة كعمػػا الكرثػػة

كتريػػع عمػػا الممتػػـز بػػالتعكيض إذا كػػاف كامػػؿ ا ىميػػة أمػػا إذا كػػاف نػػاقص ا ىميػػة ، أنذػػبتيـ يييػػا
 4.ك كذيو أك القيـ عميويتريع الدعكل يي مكاجية كليو أ

كيي نيايػة حػديثنا عػف التعػكيض يجػب التنبيػو إلػا أف المذػاريؼ كالنصقػات القضػاصية تػدخؿ أيضػا 
مػف قػانكف العقكبػات ( 42)يي نطاؽ اةلتزامات المدنيػة كيسػتدؿ عمػا ذلػؾ مػف خػ ؿ نػص المػادة 

                                                 
 . 234المادة  1975لسنة  9م رقـ قانكف الجمارؾ السكر  - 1
 . 158المادة ، مصدر سابق، رم المصعكؿ يي يمسطيفقانكف الجمارؾ ا ردني السا - 2
3
100/3اىَبدح,2004ىغْخ2َبىٞخاىفيغطْٜٞسقٌقبُّ٘األٗساقاى-
 . 203-202ص ، مرجع سابق، سمير، الجنزكرم .د - 4
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تحكػػـ بيػػا كىػػي الػػرد  ا ردنػػي كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػكاع اإللزامػػات المدنيػػة التػػي يمكػػف لممحكمػػة أف
  1.العطؿ كالضرر كالمذادرة كالنصقات

، كالمقذكد بالمذاريؼ القضاصية ىي الرسـك التػي يحكػـ بيػا عمػي المػتيـ كتسػتحؽ لمخزانػة العامػة
كتعتبر المذاريؼ مف عناذر التعكيض بمعنػاه العػاـ  نيػا تكػكف تعكيضػان لمدكلػة عمػا أنصقتػو يػي 

دني عما أنصقة بسبب الخذكمة التي اضطر إلييا نتيجة ةرتكػاب أك لممدعي الم، الدعكل الجناصية
 2.الجريمة أم عف الضرر الخاص الناشئ عف الخذكمة التي كانت الجريمة سببان يي نشكصيا

  .التعويض والعقوبة يأخذ صورة معينمبمغ  إلزام صاحب العمل بسداد -: الققرة الثانية

كيػػي ىػػذه الحالػػة . زاميػػان كمعينػػان بػػنص القػػانكفيكػػكف التعػػكيض عػػف الضػػرر يػػي بعػػض الحػػاةت إل
مثػاؿ ذلػؾ أف يصػرض قػانكف العقكبػات اةقتذػادم ، يجمع بيف ذػصة التعػكيض كذػصة العقكبػة معػان 

مػف قيمػة المبػالغ التػي كقعػت يييػا المخالصػة ( أك ضعؼ أك ضػعصيف ) ، عما المخالؼ نسبو مصكية
 3.الا ذندكؽ المؤسسة اةقتذادية المعنية

مػػف قػػانكف تشػػجيع اةسػػتثمار ا ردنػػي كالتػػي نذػػت ( 30)القبيػػؿ مػػا نذػػت عميػػو المػػادة كمػػف ىػػذا 
  -:عما أنو

مػف ىػذا القػانكف يػػي ( 14)ك ( 13)يحظػر اسػتعماؿ المكجػكدات الثابتػة المػذككرة يػي المػادتيف  -1
أم مشػػػػركع خػػػػ ؼ المشػػػػركع اةقتذػػػػادم المذػػػػدؽ عميػػػػو إة بعػػػػد مكايقػػػػة المجنػػػػة كديػػػػع الرسػػػػـك 

كرسػػـك اةسػػتيراد كجميػػع الرسػػـك اإلضػػايية المتحققػػة عمييػػا لكأنيػػا لػػـ تمػػنح اإلعصػػاء عنػػد  الجمركيػػة
 . ااستيرادى

                                                 
 . 42المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 1
 . 219-218ص ، مرجع سابق، سمير، الجنزكرم .د - 2
 .  196ص ، مرجع سابق، شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج .د 3
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إذا ظيػػػػر بػػػػأف المكجػػػػكدات الثابتػػػػة المشػػػػار إلييػػػػا آنصػػػػان اسػػػػتعممت يػػػػي مشػػػػركع جيػػػػر المشػػػػركع  -2
لصقػرة اةقتذادم المذدؽ بدكف مكايقة المجنة يترتػب تأديػة ضػعصي الرسػـك المتحققػة المػذككرة يػي ا

 1.مف ىذه المادة( 1)

مػف قػانكف تشػجيع اةسػتثمار يػي ( 36)كيي اةتجاه ذاتو ذار المشرع الصمسطيني يي نص المادة 
إذا تبيف أف المكجكدات الثابتة المعصاة كميػا أك بعضػيا قػد بيعػت : ) يمسطيف كالتي نذت عما أنو

مشػػػركع كػػػؿ الجمػػػارؾ أك اسػػػتعممت يػػػي جيػػػر الغػػػرض المذػػػرح بػػػو يػػػي المشػػػركع ييسػػػتحؽ عمػػػا ال
 2.(كالضراصب المترتبة عمييا كيقان  حكاـ القانكف كا نظمة 

كيػػدخؿ يػػي ىػػذا النػػكع مػػف الجػػزاء أيضػػان مػػا يصػػرض مػػف زيػػادة عمػػا الضػػريبة المسػػتحقة حيػػث نػػص 
مػف قػانكف ضػريبة الػدخؿ عمػا أنػو إذا لػـ تػديع الضػريبة التػي ( 38)المشرع الصمسػطيني يػي المػادة 

مػػف مقػػدار % 2قطعيػػة يػػي المكعػػد المحػػدد ليػػا قانكنػػان يإنػػو يضػػاؼ إلييػػا نسػػبة اكتسػػبت الذػػصة ال
كيضاؼ عما كؿ مكمؼ بتقديـ إقرار ضريبي كلـ يقدمو يي المكعد المحدد نسبة ، الضريبة شيريان 

 3.مف الضريبة المستحقة أك التي سيجرم تقديرىا كلمدة ث ثة شيكر% 2

أف التعػكيض المقػرر لمخزينػة ىػك مػف قبيػؿ الجػزاء ن حظ مػف خػ ؿ نذػكص المػكاد سػابقة الػذكر 
المػػػالي كلػػػيس تعكيضػػػان بػػػالمعنا الحقيقػػػي  ف التعػػػكيض يػػػي معنػػػاه الحقيقػػػي ةبػػػد أف يقػػػدر بحكػػػـ 

كأف يتػػكاير ييػػو الشػػركط التػػي تجعػػؿ الضػػرر قػػاب ن لمتقػػدير كبالتػػالي يػػإف ، قضػػاصي مػػف خػػ ؿ خبػػرة
أف يكػػكف جػػزاءن ماليػػا ة تعكيضػػان مػػدنيان كيعػػكد  الجػػزاء المقػػرر يػػي النذػػكص السػػابقة ة يمكػػف إة

 (( .جزاييان )) السبب يي ذلؾ إلا أف التعكيض الذم تصرضو الخزينة ليس مقابؿ ضرر  نو يقدر 

 

 

                                                 
 . 30المادة ، 1972لسنة  53ستثمار ا ردني رقـ قانكف تشجيع اة - 1
 . 36المادة ، 1998لسنة  1قانكف تشجيع اةستثمار يي يمسطيف رقـ  - 2
 . 38المادة ، مصدر سابق، كف ضريبة الدخؿ المعدؿ الصمسطينيقان - 3
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 .بطالن االتقاق المخالف لمقانون:  الققرة الثالثة

ىػػػػذا  يمغػػػػا كػػػػؿ مػػػػا يتعػػػػارض مػػػػع أحكػػػػاـ)) تتضػػػػمف التشػػػػريعات اةقتذػػػػادية أحيانػػػػان نذػػػػان يقػػػػكؿ 
 1.((القانكف

 2.((يمغا كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف)) أك القكؿ 

، تتعمػؽ بالنظػاـ العػػاـ ،  ف القػػكانيف اةقتذػادية أحكاميػا آمػػرة)، كىػذا الػنص يػػي الكاقػع جيػر ةـز
عمػػا الػػرجـ مػػف اعتبػػار قكاعػػد قػػانكف العقكبػػات . 3(ككػػؿ اتصػػاؽ أك عمػػؿ يخالصيػػا يعػػد بػػاط ن حكمػػان 

قكاعػد آمػرة إة أف ىنػاؾ عقبػات تعتػرض النطػؽ بػبط ف التذػريات القانكنيػة المخالصػة اةقتذادم 
كمػػف أىميػػا عقبػػة مذػػدرىا أف بعػػض التذػػريات ذات أىميػػة ، لقكاعػػد قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم

كمنيا عقكد تكريد مكاد جذاصية أك بذكر أك أسػمدة أك ميػاه أك جػاز أك كيربػاء  ، حيكية  حد طريييا
مػػت تعػػرض أحػػد المتعاقػػديف لضػػرر جسػػيـ كقػػد يتعػػداه إلػػا اشػػخاص تعاقػػدكا معػػو اعتمػػادا يػػإذا أبط

كلكػػػف ىنػػػا لػػػيس مػػػف العسػػػير مكاجيػػػة . عمػػػا مػػػا يمكػػػف أف يقدمػػػو ليػػػـ إذا مػػػا نصػػػذ العقػػػد الباطػػػؿ 
ذعكبات إبطاؿ التذرؼ القانكني المخالؼ لقكاعد قانكف العقكبات اةقتذػادم إذا كػاف لػو أىميػة 

كسػػبيؿ ذلػػؾ ىػػك التكسػػع يػػي حػػاةت الػػبط ف ، ة عمػػا النحػػك الػػذم سػػبؽ بيانػػوحيكيػػة  حػػد طرييػػ
الجزصػػي بحيػػث يقتذػػر أثػػره عمػػا الشػػرط المخػػالؼ لمقػػانكف كتخكيػػؿ القاضػػي سػػمطة تعػػديؿ شػػركط 

ذا اقتضػػت قكاعػػد القػػانكف الػػبط ف الكمػػي ، التذػػرؼ بحيػػث يحقػػؽ الم ءمػػة بينيػػا كبػػيف القػػانكف كاا
ئ عػػف ىػػذا الػػبط ف ىػػك أف يبػػـر عمػػا الصػػكر عقػػد جديػػد يطػػابؽ يػػإف عػػ ج الكضػػع الناشػػ، لمعقػػد

 4.القانكف كيحؿ محؿ مكضع العقد السابؽ

أنػو  مف قانكف الشػركات كالتػي نذػت عمػا( 255)لقد أخذ المشرع ا ردني بذلؾ الجزاء يي المادة 
  :يعتبر باط ن 

                                                 
 28المادة ، 1998لسنة  5مينة االصمسطيني رقـ قانكف دمغ كمراقبة المعادف الث - 1
 37المادة ، 2000لسنة  6مقاييس الصمسطيني رقـقانكف المكاذصات كال - 2
 . 197ص، مرجع سابق، اةقتذادم شرح قانكف العقكبات، عبكد، السراج. د - 3
 . 108-107ص ، مرجع سابق، محمكد نجيب ،حسني. د - 4
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قكقيػػػا كأم تػػػداكؿ كػػػؿ تذػػػرؼ بػػػأمكاؿ الشػػػركة المسػػػاىمة العامػػػة المكجػػػكدة تحػػػت التذػػػصية كح -1
 .بأسيميا كنقؿ ممكيتيا

أم تغيير أك تعديؿ يي التزامات رصيس كأعضاء مجمس إدارة الشػركة المكجػكدة تحػت التذػصية  -2
 .أك يي التزامات الغير تجاىيا

كأم تذرؼ آخر أك تنصيذ يجرم عما تمػؾ ا مػكاؿ ، أم حجز عما أمكاؿ الشركة كمكجكداتيا -3
 1.ر بتذصية الشركةكالمكجكدات بعد ذدكر قرا

إذ أنو ، مف قانكف ا كراؽ المالية( 100)المشرع الصمسطيني يي نص المادة  ساركيي اةتجاه ذاتو 
كباإلضاية الا يرض الغرامات المنذكص عمييا يي ىذه المادة يجكز لممحكمة بمكجب طمب مف 

  -:الييصة أف تقـك بما يمي 

 .الحذكؿ عميو نتيجة لمخالصة ىذا القانكف أف تمغي أم أمر أك مكايقة أك تككيؿ تـ  -1

إنيػػػاء أك ابطػػػاؿ أم شػػػراء أك بيػػػع أك إذػػػدار تػػػـ تنصيػػػذه أك سػػػيتـ تنصيػػػذه نتيجػػػة لمخالصػػػة ىػػػذا  -2
  .القانكف

 2.القانكف منع ممارسة حقكؽ التذكيت المكتسبة خ ؿ ذصقة تمت نتيجة لمخالصة ىذا -3

 .اإللزام بإتمام العمل -: الققرة الرابعة

إة أف ىػذا الشػخص . الػنص التشػريعي القيػاـ بأعمػاؿ محػددة وحالة الشخص الذم يصرض عميىك 
ة يمتـز بيذه ا عماؿ ييصرض عميو يا ىذه الحالة جزاء مضمكنو إتماـ ىذه ا عماؿ التي كاف قد 

 3.كلـ يأخذ المشرع ا ردني بيذا النكع مف الجزاء. بدأىا

                                                 
 . 255المادة ، مصدر سابق، 1997قانكف الشركات ا ردني لسنة  - 1
 . 100المادة  ،2004لسنة  12قانكف ا كراؽ المالية الصمسطيني رقـ  - 2
 . 180ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح - 3
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ني إذ لػػـ يأخػػذ بػػذلؾ الجػػزاء يػػي مجػػاؿ الجػػراصـ اةقتذػػادية كيػػي اةتجػػاه ذاتػػو سػػار المشػػرع الصمسػػطي
نمػػا كضػػع جرامػػة جزاصيػػة كتعػػكيض عػػف الضػػرر بسػػبب التػػأخير عػػف إتمػػاـ العمػػؿ دكف أف يمزمػػو  كاا

لألشػػغاؿ الحككميػػة  تمػػف قػػانكف العطػػاءا( 29)بإتمػػاـ ذلػػؾ العمػػؿ كىػػذا جػػاء تأكيػػدان لػػنص المػػادة 
  -:ا مسؤكليات كالتزامات المتعاقد بقكليا كالتي نذت عم 1999لسنة  6الصمسطيني رقـ 

إذا تػػػػأخر المتعاقػػػػد يػػػػي تنصيػػػػذ العقػػػػد عػػػػف الميعػػػػاد المحػػػػدد لػػػػو جػػػػاز لمجيػػػػة المتعاقػػػػدة إذا اقتضػػػػت 
عمػا أف تكقػع عميػو جرامػة عػف ، المذمحة العامة ذلؾ إعطاء المتعاقد ميمة إضايية إلتمػاـ التنصيػذ

بحيػػث ة يتجػػاكز ، المنذػػكص عمييػػا يػػي العقػػدمػػدة التػػأخير بالنسػػب كطبقػػان لألسػػس كيػػي الحػػدكد 
كتكقػع الغرامػة بمجػرد ، بالنسػبة لعقػكد التكريػد% 5بالنسبة لعقكد المقػاكةت ك% 10مجمكع الغرامة 

 . حذكؿ ا خير دكف حاجة إلا تنبيو أك إنذار أك اتخاذ أم إجراءات قضاصية أخرل 

لمتعاقػد بتعػكيض كامػؿ عمػا أذػابيا مػف كة يخؿ تكقيع الغرامة بحؽ الجية المتعاقدة يػي مطالبػة ا
 1.اضرار نتجت عف تأخيره يي الكياء بالتزاماتو

 الرد -: الققرة الخامسة

ا ردني نجد الرد أحد الجزاءات المنذكص عميو يا قانكف العقكبػات  قانكف العقكبات الابالرجكع 
، ت عميػو قبػؿ الجريمػة الػرد بأنػو إعػادة الحػاؿ إلػا مػا كانػ( 43/1)القسـ العاـ حيث عريت المػادة 

  2.كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء نصسيا كمما كاف الرد يي اإلمكاف

أمػػا المعنػػي الضػػيؽ يتمثػػؿ يػػي ، احػػدىما ضػػيؽ كااخػػر كاسػػع -:لمػػرد يػػي القػػانكف الجنػػاصي معنيػػاف
إعػػادة ا شػػياء ماديػػان إلػػا مالكييػػا سػػكاء كانػػت مسػػركقة أك مختمسػػة أك كانػػت مضػػبكطة تحػػت يػػد 

كالػرد بمعنػاه الضػيؽ ىنػا يختمػؼ عػف التعػكيض  ف ، كدليؿ بمناسػبة ارتكػاب جريمػة معينػة العدالة

                                                 
 . 29المادة ، 1999لسنة  6لألشغاؿ الحككمية الصمسطيني رقـ  تاءاقانكف العط - 1
 . 43/1المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 2
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أما السبب يي الػرد ييػك حػؽ الممكيػة أك الحيػازة الثابتػة لممالػؾ ، سبب التعكيض ناشئ عف الجريمة
 1.أك الحاصز قبؿ كقكع الجريمة

مشػركع الصمسػطيني كالتػي مػف قػانكف الكسػب جيػر ال( 25/2)كمف قبيؿ ذلؾ مػا نذػت عميػو المػادة 
نذػػت عمػػا أنػػو كػػؿ مػػف حذػػؿ لنصسػػو أك لغيػػرة أك سػػيؿ ليػػـ الحذػػكؿ عمػػا كسػػب جيػػر مشػػركع 

ككؿ ما يثبت يي ذمتو المالية مف أمكاؿ كاف قد استحذؿ ، يعاقب برد قيمة الكسب جير المشركع
 2.عمييا عف طريؽ الكسب جير الشركع

ييػػك يشػػمؿ كػػؿ ، مػػا كػػاف عميػػو قبػػؿ حػػدكث الجريمػػةأمػػا الػػرد بمعنػػاه الكاسػػع ييػػك إعػػادة الحػػاؿ إلػػا 
عػػادة الطػػرؼ المضػػركر إلػػػا  ا عمػػاؿ كالتػػدابير التػػي مػػف شػػأنيا إيقػػاؼ الحالػػة جيػػر المشػػركعة كاا

  3.المركز الذم كاف عميو قبؿ ارتكاب الجريمة

مف قانكف المذادر الطبيعية الصمسطيني كالتي نذت بأنػو ( 40)كمثاؿ ذلؾ ما نذت عميو المادة 
ع عػػدـ اإلخػػ ؿ بأيػػة عقكبػػة منذػػكص عمييػػا يػػي قػػكانيف أخػػرل يعاقػػب كػػؿ مػػف يخػػالؼ أحكػػاـ مػػ) 

ىػػذا القػػانكف كالقػػرارات التػػي تذػػدر تنصيػػذان لػػو بغرامػػة ة تزيػػد عػػف ألػػؼ دينػػار أردنػػي أك مػػا يعادليػػا 
 4.(بالعممة المتداكلة أك بالحبس ستة أشير أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف مع الحكـ بإزالة المخالصة 

مف القانكف ذاتو عما أنػو يكػكف لمػكزارة الحػؽ يػي إزالػة أسػباب المخالصػات ( 41)كذلؾ تنص المادة 
 5.التي يخشا معيا كقكع ضرر ترل كجكب تداركو يكران بالطرؽ اإلدارية كعما نصقة المخالؼ

عػادة الحػاؿ الػا مػا كػاف عميػو قبميػا قػانكف كعندصػذ قػد يػنص ال، كلكف قد يتعذر إزالة أثػر الجريمػة كاا
عمػػػػي بػػػػديؿ لػػػػذلؾ ىػػػػك حرمػػػػاف مرتكػػػػب الجريمػػػػة مؤقتػػػػان مػػػػف بعػػػػض الحقػػػػكؽ يػػػػي ممارسػػػػة نشػػػػاطو 

   1.اةقتذادم الذم كقعت الجريمة بمناسبتو

                                                 
 . 214 -212ص ، مرجع سابق، سمير، الجنزكرم .د - 1
 . 25/2المادة ، مصدر سابق، نكف الكسب جير المشركع الصمسطينيقا - 2
 . 213ص ، قمرجع ساب، سمير، الجنزكرم .د - 3
 . 40المادة ، مصدر سابق، انكف المذادر الطبيعية الصمسطينيق - 4
 . 41المادة ، مصدر سابق، انكف المذادر الطبيعية الصمسطينيق - 5
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 نيػػا ة تتنػػايا كالطبيعػػة ، إف الجػػزاءات المدنيػػة بمجمميػػا يمكػػف أف تطبػػؽ عمػػا الشػػخص المعنػػكم
كمػػا يمكػػف أف تصػػرض عمػػا الغيػػر يػػي . كفالقانكنيػػة ليػػذا الشػػخص كالكاجبػػات التػػي منحيػػا لػػو القػػان

 2.حالة قياـ المسؤكلية الجزاصية عف يعؿ الغير

ن حػػظ ممػػا سػػبؽ كمػػف خػػػ ؿ اسػػتقراء النذػػكص السػػابقة أف الجػػػزاءات المدنيػػة تنتشػػر بكثػػرة يػػػي 
نذػػكص القػػكانيف اةقتذػػادية كتػػأتي مػػف أجػػؿ إعػػادة التػػكازف اةقتذػػادم الػػذم اختػػؿ نتيجػػة الصعػػؿ 

ىػػذه الجػزاءات بأنيػػا ليسػت شخذػػية كبالتػالي تجػػكز المسػؤكلية عػػف الصعػؿ الضػػار  كتتميػز. الضػار
. كالتضػامف يػػي جبػر الضػػرر عػف طريػػؽ تكجيييػػا إلػا الصاعػػؿ أك الصػاعميف كتمتػػد إلػا كرثػػة المػػتيـ

كما يمكف الجمع بينيا كبيف جزاء جناصي آخر بطريقػة تكصػؿ مكايحػة الجريمػة اةقتذػادية كتجعميػا 
 .خ ؿ ردع الجاني كاةنتقاص مف ذمتو الماليةتؤتي ثمارىا مف 

ككػػػذلؾ تتمتػػػع الجػػػزاءات المدنيػػػة بميػػػزة أخػػػرل كىػػػي أف تطبيقيػػػا لػػػيس محذػػػكران عمػػػا ا شػػػخاص 
الػػذم يجعميػػا جػػزاءات  ا مػػرالمعنكيػػة أيضػػان  ا شػػخاصبػػؿ يمكػػف تطبيقيػػا عمػػا ، يقػػط فالطبيعيػػي

 .ذادية دكف أم استثناءذات طبيعة مرنة تذمح لتطبيقيا عما جميع الجراصـ اةقت

  . في الجرائم االقتصادية الجزاءات اإلدارية -: القرع الثاني

يقذػػػد بيػػػا اإلجػػػراءات التػػػي تتخػػػذىا اإلدارة لمتػػػكقي مػػػف كقػػػكع الجريمػػػة لممحايظػػػة عمػػػا النظػػػاـ أك 
ييػػي بيػػذا تختمػػؼ عػػف العقكبػػات التػػي تنطػػكم عمػػا معنػػا ، حمايػػة الجميػػكر أك منػػع اةضػػطرابات

 3.الذنب كتقكيـ المجـر كردع الغير التصكير عف

كتتميػػز الجػػزاءات اإلداريػػة بػػأف اإلدارة ىػػي التػػي تكقعيػػا دكف حاجػػة الػػا إجػػراءات التقاضػػي طكيمػػة 
 كمػػػا أف، كىػػػي تحقػػػؽ حمايػػػة كقاصيػػػة دكف انتظػػػار تحقػػػؽ الضػػػرر بالصعػػػؿ، ا مػػػد كتكاليصيػػػا المرىقػػػة

                                                                                                                                             
 . 150-149ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي. د - 1
 . 181ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 2
 . 279ص، مرجع سابق، اركؽمحمد ي، عبد الرسكؿ .د - 3
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ما الجية المخالصة ل نقياد لحكـ التنظػيـ ا ذؿ يييا أنيا مؤقتة كتيديديو حيث يراد بيا الضغط ع
 1.كمراعاة قكاعد المحايظة عما النظاـ

، يعػكد الػا أف بعػض ا نشػطة التػي يرتادىػا ا يػراد، كأف مشاركة اإلدارة لممشػرع يػي تحديػد الجػزاء
، تكػػكف اإلدارة أكثػػر عممػػان كدرايػػة بيػػا مػػف المشػػرع بحكػػـ اتذػػاليا اليػػكمي كاحتكاكيػػا المباشػػر بيػػا

كف أكثػػر حنكػػة يػػي الكقػػكؼ عمػػا مثالبيػػا كأدؽ يػػي العمػػـ بكسػػاصؿ اةنحػػراؼ عنػػد ممارسػػة ىػػذه يتكػػ
تتجما يي قدرتيا عمػا ، كمف ىنا تضاؼ ليا ميزة يض ن عما سمؼ. ا نشطة بطريقو جير قانكنية
كيزجر جيرة عف أف يأتي ذات ، كالجزاء المنت  الذم يردع المخالؼ، التعامؿ معيا باإلجراء الناجع

كتمػػػػؾ أيضػػػػان الحكمػػػة التػػػػي اقتضػػػػت كجػػػكد الجػػػػزاء اإلدارم جنبػػػػان إلػػػا جنػػػػب مػػػػع الجػػػػزاء . نيعةذػػػ
 2.الجناصي

إة أنيػػػا تخضػػػع بطبيعػػػة الحػػػاؿ لرقابػػػة ، عمػػػا الػػػرجـ ممػػػا تتمتػػػع بػػػو الجػػػزاءات اإلداريػػػة مػػػف مزايػػػا
مػػييـ يإنػػو كػػأثر جيػػر مرجػػكب لتكقيػػع العقكبػػة اإلداريػػة ع بػػاإليرادكتكقيػػان ةذػػطداـ اإلدارة ، 3القضػػاء

عطػاصيـ ميمػة لمعػػدكؿ  يتعػيف عمػا اإلدارة إحاطػة ا يػراد بأكجػو المخالصػػة المنسػكب إلػييـ ارتكابيػا كاا
زالة أسبابيا بإخطار يكجو  ، الجية المنسكب إلييػا مخالصػات قبػؿ تكقيػع العقكبػة اإلداريػة إلاعنيا كاا

 4.كتبطؿ العقكبة إذا كقعت دكف إخطار

ارة بإخطػار الجيػة المنسػكب إلييػا مخالصػات تاركػان لجيػة اإلدارة سػمطة كقد يكتصي المشرع بػإلزاـ اإلد
كقػػد يحػػدد المشػػرع ميمػػة اإلخطػػار كىنػػا يجػػب عمػػي ، تقػػدير ميمػػة لممخػػالؼ إلزالػػة أسػػباب المخالصػػة

                                                 
اعية كالجناصية قسـ المركز القكمي لمبحكث اةجتم، الحماية القانونية لمنشاط االقتصادي، أحمد كآخركف، كىداف .د - 1

 . 95-94ص  ،2002، القاىرة، بحكث الجريمة
، ديد لمنشر الجامعة الج دار، الرقابة القضائية عمر شرعية الجزاءات اإلدارية العامة، محمد باىي، أبك يكنس .د - 2

 . 53-52ص ، 2002، اإلسكندرية
 . 95ص، مرجع سابق، أحمد كآخركف، كىداف. د - 3
، 2008، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، ضمانات مشروعية العقوبات اإلدارية العامة، عبد العزيز عبد المنعـ، خميصة .د - 4

 37ص
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ة كاف اإلخطار باط ن مما يستتبع بط ف قرار  جية اإلدارة اةلتزاـ بتضميف إخطارىا لتمؾ المدة كاا
 1.إليو العقكبة المستند

كيشػػترط عمػػػا اإلدارة لممارسػػػة ىػػػذا الجػػػزاء شػػػرطيف كىمػػػا أة تكػػػكف ىػػػذه الجػػػزاءات مػػػف الجػػػزاءات 
كأف تكػػػكف ممارسػػػة سػػمطة الجػػػزاء مقترنػػػة بالضػػػمانات التػػي تكصػػػؿ حمايػػػة الحقػػػكؽ ، السػػالبة لمحريػػػة

 2.كالحريات المكصكلة دستكريان 

دية سكاء كاف ذات معنكيػة أك شػخص كىذه الجزاءات يمكف تطبيقيا عما مرتكب الجريمة اةقتذا
  -:كالجزاءات اإلدارية متنكعة نجمميا ييما يمي3،طبيعي

  .إغالق المنشأة االقتصادية: الققرة األولر 

يقذد بيذا التدبير اةحترازم منع المحككـ عميػو مػف مزاكلػة العمػؿ الػذم كػاف ظريػان مييصػان أك سػببان 
كالحكمػة مػػف ىػذا التػدبير ىػػي . م يػزاكؿ ييػػو ىػذا العمػؿكذلػؾ بإقصػػاؿ المحػؿ الػذ، ةرتكػاب الجريمػة

. 4بطبيعػػة الحػػاؿ تصػػادم ارتكػػاب جػػراصـ جديػػدة بالحيمكلػػة بػػيف المحكػػـك عميػػو كبػػيف مسػػببات جراصمػػو
كالغمػػؽ سػػكاء كػػاف كعقكبػػة أك تػػدبير احتػػرازم ينذػػب عمػػا المتػػاجر كالمذػػانع الخاذػػة بػػالمحكـك 

ذا تعددت المؤسسػات كالمشػركعات الت اإلداريػة  ةجاريػة يػإف الغمػؽ يجػب أف يتحػدد بالمؤسسػعميو كاا
ذا كػػاف المشػػركع يشػػتمؿ عمػػا أقسػػاـ متعػػددة يإنػػو يمكػػف قذػػر الغمػػؽ ، التػػي كقعػػت يييػػا الجريمػػة كاا

 5.عما جزء مف المشركع التجارم إذا تعدد النشاط الميني بحيث ة يغمؽ المشركع بأكممو

                                                 
 38-37ص، قمرجع ساب، عبد العزيز عبد المنعـ، خميصة .د - 1
 . 18ص، مرجع سابق، محمد باىي، أبك يكنس. د - 2
 179ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د 3
 . 86ص، مرجع سابق، سميماف، عبد المنعـ. د - 4
 . 108ص، مرجع سابق، عمرك عيسي، الصقي. د - 5
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كمػا يمكػف ، لػؾ تبعػان لخطػكرة الجريمػة المرتكبػةكما يمكػف أف يكػكف الغمػؽ لمػدة محػددة أك داصمػة كذ
أمػػا عقكبػػة ، أف يكػػكف قضػػاصيان أك إداريػػان يػػا كؿ تسػػمطو المحػػاكـ كعقكبػػة تبعيػػة أك كتػػدبير احتػػرازم

 1.الغمؽ اإلدارم ييي تسمط مف طرؼ أحد الكزراء أك مف طرؼ ىيصة خاذة كمجمس المنايسة

بكذػصيا عقكبػة عينيػة ، 2عمػا الشػخص المعنػكم كتعد ىذه العقكبة مف العقكبات ا ذػمية المطبقػة
 3.تنذب عما المؤسسة أك المنشاة ذاتيا

كيثكر التساؤؿ عما إذا كاف يجكز إج ؽ المحؿ إذا كاف ذاحبو شخذان آخر جيػر المسػؤكؿ عػف 
ة أك المحػػؿ أحيػػث أف عقكبػػة الغمػػؽ يمتػػد أثرىػػا إلػػا جيػػر المخػػالؼ كػػداصف المنشػػ. 4ارتكػػاب الجريمػػة

 5.كا دكات كااةت المتعمقة ييو امالؾ المبنك . الذم أجمؽ

تػدبيران إحترازيػان أك إجػراء أمػف كتمػؾ التػي  ىنا يجب التصرقة ما بػيف الحالػة التػي يكػكف يييػا اإلجػ ؽ
 .يككف يييا اإلج ؽ عقكبة

يصي الحالة ا كلا كىي التي يككف يييا اإلج ؽ تدبيران احترازيان ييدؼ الا كقػؼ النشػاط اةجرامػي 
المنشأة ينصذ اإلج ؽ دكف اعتداد بحقػكؽ الغيػر حسػف النيػة كميمػا كػاف شػخص حػاصز المنشػأة أك ب

 6.مالكيا

كيػػي ىػػذا اةتجػػاه ذىبػػت محكمػػة الػػنقص المذػػػرية إلػػا القػػكؿ بػػأف القػػانكف إذ نػػص عمػػا إجػػػ ؽ 
 لػـ يشػترط أف يكػكف مممككػان لمػف تجػب معاقبتػو عمػا الصعػؿ الػذم، المحؿ الذم كقعت ييو الجريمػة

ف اإلجػػػ ؽ لػػػيس عقكبػػة ممػػػا يجػػػب  ، كة يعتػػرض عمػػػا ذلػػػؾ بػػأف العقػػػاب شخذػػي، ارتكػػب ييػػػو
                                                 

 . 286-284ص، مرجع سابق، محمكد داكد، يعقكب - 1

-www.droitمنتديات الحقكؽ كالعمـك القانكنية  –خص المعنكم يي التشريع الجزاصرم المسؤكلية الجزاصية لمش -2

dz.com/forum/showthread.php?t=1020  ،4/7/2009          
 . 340ص ، مرجع سابق، ياصزة يكنس، الباشا .د - 3
، مذر، دار الكتب القانكنية، شرح قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية الكويتي، ر محمدسمي ،الغني عبد .د - 4

 . 117ص ،2007 ،دط
  65ص، 1993، دط، القاىرة، دار النيضة العربية، العقد والجزاء الجنائي دراسة مقارنة، حسف عبد المؤمف، بدراف. د - 5

 . 368ص، 1969، دط، القاىرة، دار الصكر العربي، مسؤولية الجنائية عن فعل الغيرال، محمكد عثماف ،رماليمش. د - 6

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1020
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1020
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نمػػا ىػػك يػػي حقيقتػػو مػػف التػػدابير الكقاصيػػة التػػي ة ، تكقيعػػو عمػػي مػػف ارتكػػب الجريمػػة دكف جيػػرة كاا
 1.يحكؿ دكف تكقيعيا أف تككف آثارىا متعدية إلا الغير

اإلجػ ؽ عقكبػة جناصيػة تسػتيدؼ اإليػ ـ كالزجػر كيػي أما يي الحالة الثانية كىي التػي يكػكف يييػا  
ىذه الحالة ينبغي عدـ اإلخ ؿ بحقكؽ الغير الذم لـ يكف لو دخػ ن يػي الجريمػة بكذػصة يػاع ن أك 

كيعتبػػر مػػف الغيػػر يػػي خذػػكص عقكبػػة اإلجػػ ؽ داصػػف المنشػػأة كباصعيػػا الػػذم لػػـ يتقاضػػا ، شػػريكا
كات التػي اسػتعممت يػي المنشػأة كلكػف يشػترط يػي الغيػر ثمنيا كمالػؾ المبنػي أك مالػؾ ااةت كا د

 2.حسف النية 

لة حقكؽ الغير حسف النية حيث أكجب عمػا المحكػـك عميػو خػ ؿ أكىنا عال  المشرع الصرنسي مس
، يترة الغمؽ أف يستمر يػي ديػع ركاتػب المسػتخدميف كالمكايػآت كالتعكيضػات لكػؿ مػف يسػتحؽ ذلػؾ

ذا كقعت الجريمة مف مستغؿ ال محؿ التجارم كالمستأجر مث ن يإنػو يكػكف مػف حػؽ مالػؾ المتجػر كاا
 3.جير المحكـك عميو أف يحذؿ عما أمر مف رصيس المحكمة باسترداد منقكةتو المكجكدة بالمتجر

بناء عما مػا تقػدـ ن حػظ بػأف عقكبػة الغمػؽ كمػا تسػببو مػف آثػار ة تقتذػر عمػا الجػاني بػؿ يمتػد 
يػي الجريمػة يػرل بعػض الصقيػاء اةلتجػاء إلػا تقميػؿ حجػـ المنشػأة  أثرىا إلا جيره ممف لـ يسػاىمكا

ذا كػػاف الغمػػؽ ىػػك الكسػػيمة الكحيػػدة لمنػػع تكػػرار الجريمػػة يمػػيكف ذلػػؾ يػػي الجػػراصـ ، بػػدةن مػػف جمقيػػا كاا
 4.الخطيرة

                                                 
، الساكؾ. انظر د، 160ص،  1950لعاـ ، منشكر يي مجمكعة إحكاـ النقض 64 قرار محكمة النقض المذرية رقـ - 1

 . 174ص ،مرجع سابق، كامؿ يريد
 . 367ص  ،مرجع سابق، محمكد عثماف ،اليمشرم. د - 2
 . 108ص ، مرجع سابق، عمرك عيسي، الصقي. د - 3

 . 150ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 4
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مف قانكف العقكبات ( 103)كمف ا مثمة القانكنية التي أخذت بعقكبة الغمؽ ما جاء يي نص المادة 
يمكف الحكـ بإقصاؿ المحؿ الػذم اقتريػت ييػو جريمػة بصعػؿ ذػاحبة ) التي نذت عما أنو السكرم ك 

 1.(أك برضاه شير عما ا قؿ كسنتيف عما ا كثر إذا جاز القانكف ذلؾ بنص ذريح 

مػف ( 38/2)المػادة ، 2كمف النذكص الخاذة بالميداف اةقتذادم التػي أجػازت الغمػؽ أك اإلقصػاؿ
يجػػب الحكػػـ يػػي جميػػع ا حػػكاؿ ) كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو ، يف كالتسػػعيرةقػػانكف تنظػػيـ شػػؤكف التمػػك 

كيجػكز لممحكمػة أف تػأمر بكقػؼ ، ا خرل بإج ؽ المحؿ مػدة ة تقػؿ عػف أسػبكع كة تتجػاكز شػيران 
المحككـ عمية عف مزاكلة مينتو أك تجارتو بالنسبة لممػادة أك السػمعة مكضػكع الجريمػة إيقايػا مطمقػان 

يكف يي تنصيذ حكـ اإلج ؽ إعاقة لتمكيف منطقة معينة بإحػدل مػكاد التمػكيف  أك لمدة تحددىا مالـ
  3.( 32كيحؽ لمكزير إدارة المحؿ المغمؽ كيقان لمصقرة ا خيرة مف المادة . ا ساسية

مػف قػانكف العقكبػات سػابؽ  103ي حظ اخت ؼ أحكاـ ىذا النص عمػا كرد عميػو يػا نػص المػادة 
  -:الية الذكر كذلؾ مف النكاحي الت

كيػػي جميػػع ا حػػكاؿ ) كلػػيس جػػكازم كيسػػتدؿ عمػا ذلػػؾ مػػف عبػػارة ، إف إجػ ؽ المحػػؿ كجػػكبي -1
أمػػا يػػي قػػانكف العقكبػػات جعػػؿ الغمػػؽ جكازيػػان كيسػػتدؿ عمػػا ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ ( يحكػـ بػػإج ؽ المحػػؿ 

 .عبارة يمكف الحكـ بإج ؽ المحؿ 

كىذا يعنػي أف المشػرع السػكرم اسػتبعد . مدة إج ؽ المحؿ ة تقؿ عف أسبكع كة تتجاكز شيران  -2
 .كاكتصا باإلج ؽ مدة قذيرة ة تتجاكز شيران ، اإلج ؽ الداصـ

 4.أذحابيا يجكز لكزير التمكيف إدارة المحؿ المغمؽ بالطريقة التي يعينيا عما حساب -3

                                                 
 . 103المادة ، 1949لسنة  148عقكبات السكرم رقـ قانكف ال - 1
 . 284ص ، مرجع سابق، محمكد داكد، يعقكب - 2
 . 38/2المادة ، 1960لسنة  123رقـ ، يـ شؤكف التمكيف كالتسعير السكرمقانكف تنظ - 3
 . 207ص ، مرجع سابق، شرح قانكف العقكبات اةقتذادم ، عبكد، السراج - 4
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كيػػي نصػػس السػػياؽ أخػػذ المشػػرع المذػػرم يػػي حػػاؿ ترتيػػب أضػػرار بالمذػػمحة العامػػة مػػف عقكبػػة  
 109المضػاية بالقػانكف رقػـ  1945لسػنة  95مػف المرسػـك بقػانكف رقػـ  56مؽ كذلؾ يي المػادة الغ

حيث أضايت حكمّا جديػدا اسػتيدؼ منػو الحػرص عمػا أة يترتػب عمػا عقكبػة الغمػؽ  1980لسنة 
اذا ترتػػب عمػػا إجػػ ؽ المنشػػاة بسػػبب مػػف ا سػػباب ) أضػػرار بمذػػالح التمػػكيف ينذػػت عمػػا أنػػو 

قػانكف تػػأثيران عمػػا ذػػالح التمػكيف جػػاز لػػكزير التمػكيف كالتجػػارة الداخميػػة أف يعػػيف المبينػة يػػي ىػػذا ال
  1.مندكبان إلدارة المنشأة مدة اإلج ؽ

- :أما المشرع المبناني يقد رتب شركطان لمحكـ بالغمؽ كتتمثؿ أساسا 

بس عما أف تككف الجريمة المرتكبة مف الجنايات أك الجنح المقذكد المعاقب عمييا بسنتيف ح -1
أم اف تككف الجريمة المرتكبة عما مسػتكل معػيف مػف الشػدة حتػا يمكػف تكقيػع التػدبير لمػا ، ا قؿ

 .المعنكية أك حميا  ةيترتب عميو مف آثار بالغة ا ىمية عمي ذعيد كقؼ عمؿ الييص

 2.أف ترتكب الجريمة باسـ الييصة المعنكية كلحسابيا -2

يػػي نػػص المػػادة  1960العقكبػػة يػػي قػػانكف العقكبػػات لسػػنة  أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع ا ردنػػي أخػػذ بتمػػؾ
  -:كالتي نذت عما أنو ( 35)

يجكز الحكـ بإقصاؿ المحؿ الذم ارتكبت ييو جريمػة بصعػؿ ذػاحبو أك برضػاه لمػدة ة تقػؿ عػف  -1
 .شير كة تزيد عما سنة إذا أجاز القانكف ذلؾ بنص ذريح 

جرميػة مخمػة بػااداب يسػتمـز منػع المحكػـك عميػو إف إقصاؿ المحؿ المحكـك بو مػف أجػؿ أيعػاؿ  -2
أك أم مف أيراد أسرتو أك أم شخص تممؾ المحؿ أك اسػتأجره كىػك يعمػـ أمػره أف يػزاكؿ ييػو العمػؿ 

 .نصسو 

                                                 
 . 179ص ، مرجع سابق، محمكد محمد عبد العزيز، الزيني. د - 1
 76ص، مرجع سابق، بسمة، النصاتي - 2
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كجميع مف ليـ عما المحؿ حؽ امتيػاز أك ديػف إذا ظمػكا ، إف ىذا المنع ة يتناكؿ مالؾ العقار -3
 1.بمعزؿ عف الجريمة

( 28)شرع ا ردني إجػ ؽ المنشػأة أك المحػؿ بأنػو تػدبير احتػرازم كذلػؾ طبقػان لممػادة كما اعتبر الم
  -:كالتي نذت عما التدابير اةحترازية بذكرة عامة كىي 

 المانعة لمحرية  -1

 المذادرة العينية  -2

 الكصالة اةحتياطية  -3

 إقصاؿ المحؿ  -4

 2.كقؼ ىيصة معنكية عف العمؿ أك حميا -5

يتعمػػؽ بالتشػػريعات اةقتذػػادية حيػػث أخػػذ المشػػرع ا ردنػػي بعقكبػػة إقصػػاؿ المحػػؿ يػػي نػػص أمػػا ييمػػا 
إذا تكػػرر ارتكػػاب أم مػػف المخالصػػات ) مػػف قػػانكف التمػػكيف كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو ( 18/1)المػػادة 

مػػػف ىػػػذا القػػػانكف يػػػيحكـ عمػػػا المخػػػالؼ بمثمػػػي العقكبػػػة التػػػي ( 16)المنذػػػكص عمييػػػا يػػػي المػػػادة 
خالصػػػة عمػػػا أف ة يتجػػػاكز الحػػػد اةعمػػػا لمعقكبػػػة المقػػػررة لممخالصػػػة عمػػػا أنػػػو إذا تسػػػتمزميا تمػػػؾ الم

تكػػررت المخالصػػة  كثػػر مػػف مػػرتيف يػػيحكـ بحػػبس المخػػالؼ لمػػدة ة تقػػؿ عمػػا شػػير كة تزيػػد عمػػا 
ث ثة أشير أك بغرامة ة تقؿ عف ألػؼ دينػار كة تزيػد عمػا خمسػة آةؼ دينػار أك بكمتػا العقػكبتيف 

 3.لممدة التي تقررىا المحكمة   المختذةكبإج ؽ محمو 

عقكبػػات أردنػػي أف ( 35)ن حػػظ مػػف خػػ ؿ اسػػتقراء نػػص ىػػذه المػػادة كبمقارنتيػػا مػػع نػػص المػػادة 
 :لعقكبات كذلؾ مف نكاحي عدة كىيالمشرع ا ردني لـ يتقيد بالقكاعد العامة يي قانكف ا

                                                 
 . 35المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني  - 1
 . 28المادة  ،مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 2
 . 18/1المادة ، 1992لسنة  17قانكف التمكيف ا ردني رقـ  - 3
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 جعؿ عقكبة اإلج ؽ كجكبية كليس جكازية  -1

شرع بالمدة القانكنية كىي ة تقؿ عف شير كة تزيد عما سنة حسب ما ىك مكجكد لـ يتقيد الم -2
 .بؿ ترؾ أمر تحديد المدة لممحكمة ، يي القكاعد العامة

اشػترط المشػرع ا ردنػي يػي قػانكف التمػكيف تكػرار المخالصػة لمحكػـ بعقكبػة إجػ ؽ المنشػاة كىػذا  -3
 .رط خركج عف القكاعد العامة التي لـ تأخذ بيذا الش

كمف النذكص الخاذة بالميداف اةقتذادم يي التشريعات اةقتذادية يي يمسطيف كالتي أجازت 
تقـك المحكمة يػي جميػع ) مف قانكف حماية المستيمؾ كالتي نذت عما أنو ( 31/1)الغمؽ المادة 

ا عمػا نصقػة ا حكاؿ السابقة بمذادرة المكاد التالصة أك الخطرة أك المستخدمة لمغير أك تػأمر بإت ييػ
كما يجكز الحكـ بإج ؽ المحؿ التجارم بشكؿ مؤقت أك داصـ كبسحب الرخذة أك ، المحككـ عميو

  1.(كقؼ مزكد الخدمة مف مزاكلة عممو بشكؿ مؤقت أك بشكؿ داصـ 

 .من مزاولة المهنة الحرمان:  الققرة الثانية

نحيػة مػف أجػؿ جريمػة اقتريػت يمكف أف يكقع ىذا التدبير عما مف كقعت عميو عقكبػة جناصيػة أك ج
كيشترط أف يككف العمؿ الذم يمارسو مػف ، خرقان لكاجبات المينة أك الصركض الم زمة لذلؾ العمؿ

يكقػػػع عميػػػو ىػػػذا التػػػدبير مػػػف اإلعمػػػاؿ التػػػي يمػػػـز ممارسػػػتيا الحذػػػكؿ عمػػػا تػػػرخيص السػػػمطة أك 
مييػػػا القػػػانكف إذ ة كالحػػػاةت التػػػي يػػػنص ع، مينػػػة النشػػػر ءباسػػػتثنا، الحذػػػكؿ عمػػػا شػػػيادة عمميػػػة
     2.يشترط يييا اإلجازة أك الشيادة

كيترتب عما ىذه العقكبة سقكط ىذا الترخيص كيقداف أىمية مزاكلة المينة ي  يحؽ لممحكـك عميػو 
بعػػػػد انقضػػػػاء العقكبػػػػة مباشػػػػرة تمػػػػؾ المينػػػػة إة بعػػػػد الحذػػػػكؿ عمػػػػا إذف أك تػػػػرخيص مػػػػف الجيػػػػة 

 3.المختذة مف جديد

                                                 
 . 31/1المادة ، 2005لسنة  21يمؾ الصمسطيني  رقـ قانكف حماية المست  -1

 . 263ص ، مرجع سابق، يكزية ،عبد الستار. د - 2
 . 292ص، مرجع سابق، محمد ياركؽ ،الرسكؿ عبد. د -3
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يػػػي أف ا كؿ ، اف مػػػف مزاكلػػػة المينػػػة عػػػف مجػػػرد الكقػػػؼ مػػػف مزاكلػػػة المينػػػةكبيػػػذا يختمػػػؼ الحرمػػػ
بعكس الكقؼ الذم يقتذر أثره عمػا منػع المحكػـك عميػو مػف ، يتضمف سقكط الترخيص كاإلذف بو
كىػك مػا سػنقـك ، 1يسػترد بعػدىا ذػ حيتو كأىميتػو لمزاكلػة المينػة، مزاكلة المينة خػ ؿ يتػرة معينػة 

 .بالحديث عف ةحقا 

إة أنػػو يػػي نطػػاؽ الجػػراصـ اةقتذػػادية قػػد يكػػكف ، د ىػػذا اإلجػػراء يػػي القكاعػػد العامػػة عقكبػػة تبعيػةيعػ
كجالبان ما يككف تدبيران احترازيان ييدؼ إلا منع الجػاني مػف اسػتغ ؿ نشػاطو المينػي ، عقكبة رصيسية
 2.لتكرار الجريمة

نشػأة مػف حيػث انػو يحقػؽ اليػدؼ إذ يصضػؿ عمػا عقكبػة جمػؽ الم، لذا يتمتع ىذا التدبير بعدة مزايػا
كيػي نصػس الكقػت ة ، مف العقكبة كىك إيػ ـ الجػاني كحرمانػو مػف تحقيػؽ المكاسػب يػي يتػرة معينػة

كبذػصة خاذػة كعقػاب ، كليػذا ييػك جػزاء كاسػع اةنتشػار كاةسػتخداـ، يتعدل يػا آثػارة عمػا الغيػر
ب الجريمػة جالبػان مػف خػ ؿ عما طاصصػة الجػراصـ التػي تنطػكم عمػا ا سػاءة اةقتذػادية حيػث ترتكػ

إساءة استخداـ مزايػا المينػة أك باةنتيػاؾ الذػارخ لمكاجبػات كاةلتزامػات القانكنيػة كالقكاعػد المرعيػة 
  3.يي النشاط اةقتذادم

كما يعد ىذا الجزاء ضػركريان لمكقايػة مػف العػكد باسػتبعاد بعػض ا يػراد عػف الكظػاصؼ التػي بصضػميا 
يضػػ ن عمػػا أف ىػػذا ، كالتػػي شػػكمكا بسػػببيا خطػػران عمػػا المجتمػػع، عةمارسػػكا أنشػػطتيـ جيػػر المشػػرك 

، لمجػػاني ةالجػػزاء يحقػػؽ الػػردع المطمػػكب يػػي مكايحػػة الجريمػػة لمػػا يشػػكمو مػػف ردع خػػاص بالنسػػب
     4.كردع عاـ بالنسبة لمغير بمنعيـ مف ارتكاب أيعاؿ تستجكب ذلؾ الجزاء

ييػي ، أساس أف المينة ة تعد سػببان ل نحػراؼكتعرض جزاء الحرماف مف مزاكلة المينة لمنقد عما 
كمػػا يعػػد الحرمػػاف مػػف مزاكلػػة المينػػة حكمػػان بػػالمكت المينػػي ، تمثػػؿ عمػػا ا كثػػر مجػػرد مناسػػبة لػػو

                                                 
 . 292ص، مرجع سابق، ياركؽمحمد ، عبد الرسكؿ. د - 1
 . 176-175ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 2
 . 316ص ، مرجع سابق، مذطصي، منير .د - 3
 . 262ص، مرجع سابق، أميف مذطصي، محمد .د - 4
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كمع ذلؾ تبدك مبررات البقاء عما الحرمػاف . الذم يعادؿ المكت المدني الذم كاف يقضي بو قديمان 
 1.دمف مزاكلة المينة اقكم مما يكجو إليو مف نق

( 26)كمف ا مثمة القانكنية التي أخذت بجزاء الحرماف مف مزاكلػة المينػة مػا جػاء يػي نػص المػادة 
مػػع عػػدـ ) كالػػذم نػػص عمػػا أنػػو  ، مػػف قػػانكف الشػػركات العاممػػة يػػي مجػػاؿ تمقػػي ا مػػكاؿ المذػػرم

لمجػراصـ كما بعدىا مف ىذا القانكف يجكز يض ن عف العقكبات المقررة ( 21)اإلخ ؿ بإحكاـ المادة 
  -:المنذكص عمييا الحكـ بكؿ أك بعض التدابير ااتيو 

 .الحرماف مف مزاكلة المينة مدة ة تزيد عما ث ث سنكات -1

حظػػر مزاكلػػة النشػػاط اةقتذػػادم الػػذم كقعػػت ييػػو الجريمػػة بمناسػػبتو مػػدة ة تزيػػد عمػػا ثػػ ث  -2
 2.سنكات

مف قانكف ( 27)كلة المينة يي نص المادة كيي السياؽ ذاتو أخذ المشرع ا ردني بالحرماف مف مزا
أعماؿ الذراية كالتي نذت عمػا أنػو لممجمػس اتخػاذ أم مػف اإلجػراءات التاليػة بحػؽ أم مذػرؼ 

  -:يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف كىي 

 إنذار خطي إلزالة المخالصة خ ؿ المدة التي يحددىا  -1

 ة لممدة التي يحددىا إج ؽ محمة كمنعو مف ممارسة أعماؿ الذراي -2

لممجمػس إلغػاء التػرخيص الممنػػكح  م ذػراؼ نياصيػان إذا تكػررت مخالصتػػو  حكػاـ ىػذا القػػانكف  -3
   3.أك  م نظاـ أك قرار ذادر بمقتضاه  كثر مف مرتيف

مػػف قػػانكف مكايحػػة ( 43) أمػػا بالنسػػبة لمشػػرعنا الصمسػػطيني يقػػد أخػػذ بػػذلؾ الجػػزاء يػػا نػػص المػػادة 
  -:كالتي نذت بقكليا  جسيؿ ا مكاؿ

                                                 
 . 262ص، مرجع سابق، أميف مذطصي، محمد .د - 1
 . 26المادة ، 1988لسنة  146رقـ  مكاؿ المذرم قانكف الشركات العاممة يي مجاؿ تمقي ا - 2
 . 27المادة ، 1992لسنة  26لذراية ا ردني رقـ قانكف أعماؿ ا - 3
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،  16، 15 ،14،  11، 10، 9، 7,8،  6،  5،  4، 35)قب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المكاديعا -1
مف ىػذا القػانكف بػالحبس مػدة ة تقػؿ عػف سػنة كة تزيػد عمػي ثػ ث سػنكات أك بغرامػة ة تقػؿ ( 29
أردنػػي أك مػػا ماصػػة ألػػؼ دينػػار ( 100000)خمسػػة أةؼ دينػػار أردنػػي كة تزيػػد عمػػا ( 5000)عػػف 

 . يعادليا بالعممة المتداكلة أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف 

لممحكمػػة أف تحكػػـ عمػػا ا شػػخاص الػػذيف تثبػػت ادانػػتيـ بالمخالصػػة  حكػػاـ المػػكاد المنذػػكص  -2
 1.مف ىذه المادة بالحرماف المؤقت أك الداصـ مف ممارسة عممو( 1)عمييا يي الصقرة 

اف مػف مزاكلػة المينػة كجػزاء إدارم عػدـ السػماح لػردارة بتقريػره أخيران تستدعي خطػكرة إجػراء الحرمػ
كمػػع ذلػػؾ ييجػػب أة نغصػػؿ داصمػػان أف  ذػػحاب الشػػأف المتضػػرريف مػػف القػػرارات . إة لمػػدة قذػػيرة

الحؽ يي المجكء إلا القضاء سكاء لنظر قضيتيـ ، اإلدارية الذادرة ضدىـ بجزاءات إدارية عقابية
 2.أك لمطعف يي قرارات اإلدارة، لمعتادةطبقان لرجراءات القضاصية ا

 .عن العمل أو حمها وقف هيئة اعتبارية:  الققرة الثالثة

ككػػػؿ ، ىػػػي الشػػػركات كالجمعيػػػات كالنقابػػػات كاإلدارات العامػػػة، الييصػػػات أك ا شػػػخاص اةعتباريػػػة
إذا ، مػؿكىذه الييصات ما خ  اإلدارات العامة يمكف كقصيا عػف الع. مؤسسة اقتذادية أك اجتماعية

اقتػػػرؼ مػػػديركىا أك أعضػػػاء إدارتيػػػا أك ممثمكىػػػا أك عماليػػػا باسػػػميا أك بإحػػػدل كسػػػاصميا جنايػػػة أك 
     3.جنحة مقذكدة يعاقب عمييا القانكف بسنتي حبس عما ا قؿ

ف كقؼ الييصة المعنكية عػف العمػؿ أك حميػا كتػدبير احتػرازم يمكػف أف نجػد لػو تطبيقػان كاسػعان يػي  كاا
قتذػػادية خاذػػة يػػي حالػػة مػػا إذا كانػػت الجريمػػة المرتكبػػة باسػػـ شػػخص معنػػكم نطػػاؽ الجػػراصـ اة

 4.كلمذمحتو

                                                 
 . 43المادة ، مصدر سابق، ف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطينيقانك  - 1

 . 266 -265ص ، مرجع سابق، أميف مذطصي، محمد .د - 2
 . 422ص ، رجع سابقم، قانكف العقكبات القسـ العاـ، عبكد، السراج. د - 3
 . 175ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح - 4
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، كالكقؼ عف العمؿ ىك تدبير مؤقت يرمي إلا حرماف الذات المعنكية مف مباشػرة نشػاطيا المعتػاد
ييحظػػػر عمييػػػا مباشػػػرة نشػػػاطيا المعتػػػاد خػػػ ؿ مػػػدة . داميا عمػػػي ارتكػػػاب جػػػراصـ أخػػػرلةحتمػػػاؿ إقػػػ
 1.مساس بكجكدىا القانكنيمحددة دكف ال

كالتػػي  1960مػػف قػػانكف العقكبػػات لسػػنة ( 36)كلقػػد أخػػذ المشػػرع ا ردنػػي بػػذلؾ الجػػزاء يػػي المػػادة 
يمكف كقؼ كؿ نقابة ككؿ شركة أك جمعية ككؿ ىيصة اعتباريػة مػا خػ  اإلدارات ) نذت عما أنو 

باسػػػميا أك بأحػػػدل كسػػػاصميا العامػػػة إذا اقتػػػرؼ مػػػديركىا أك أعضػػػاء إدارتيػػػا أك ممثمكىػػػا أك عماليػػػا 
 2.جناية أك جنحة مقذكدة يعاقب عمييا بسنتي حبس عما ا قؿ

ن حػػظ مػػف خػػ ؿ اسػػتقراء نػػص المػػادة سػػابقة الػػذكر أف المشػػرع ا ردنػػي جعػػؿ جػػزاء كقػػؼ الييصػػة 
المعنكية جكازيان كيستدؿ عما ذلؾ مػف خػ ؿ ذكػر عبػارة يمكػف لممحكمػة كمعنػا ذلػؾ أف لممحكمػة 

 .يع ذلؾ الجزاء أك عدـ تكقيعو حسب ظركؼ الكاقعة المعركضة أمامياالحؽ يي تكق

كما أف المشرع ا ردني حػدد المػدة المقػررة لمكقػؼ عػف العمػؿ يػي قػانكف العقكبػات بػيف شػير كاحػد 
، صاظ بحقكؽ الغير ذم النيػة الحسػنةمع اةحت، كسنتيف حتا لك تبدؿ اسـ الشركة كاختمؼ مديركىا

 :بقكليا ( 38)كنذت عما ذلؾ المادة 

ف أيقضي بالكقؼ شيران عما ا قؿ كسنتيف عما ا كثر كىك يكجب كقؼ أعماؿ الييصة كايػة ك  -1
تبدؿ اةسػـ كاختمػؼ المػديركف أك أعضػاء اإلدارة كيحػكؿ دكف التنػازؿ عػف المحػؿ بشػرط اةحتصػاظ 

 .بحقكؽ الغير ذم النية الحسنة

كيصقد المديركف أك أعضاء اإلدارة ككؿ مسؤكؿ  ،كيكجب الحؿ تذصية أمكاؿ الييصة اةعتبارية  -2
 3.شخذيان عف الجريمة ا ىمية لتأسيس ىيصة مماثمة أك ادارتيا

                                                 
 . 287ص ، مرجع سابق، محمكد داكد، يعقكب - 1
 . 36المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 2
 . 38المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 3
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ذا  رتكب مدير الشخص المعنكم أك ممثميا جناية أك جنحػة مقذػكدة ة تتعمػؽ بعممػو يػ  مجػاؿ اكاا
  1.لمساءلة الشركة جناصيان عف عممو كيككف كحده المسؤكؿ عف اقتراؼ الجريمة

مػف ( 3/ب/88)كمف بيف التشريعات اةقتذادية التي أخذت بيذا التدبير مػا جػاء يػي نػص المػادة 
قانكف البنكؾ ا ردني كالتي أعطت لمبنؾ المركزم الحؽ يي الطمب مف البنؾ كقؼ بعض عممياتو 

 2.أك منعو مف تكزيع اةرباح

بحيػػث ة ، مػػف نطػاؽ المسػػؤكلية أف مشػرعنا الصمسػػطيني جعػؿ اإلدارات العامػػة التابعػة لمدكلػػة تخػرج
كيعػكد السػبب يػي ذلػؾ حسػب اعتقادنػا إلػا أف ىػذه اإلدارات تقػـك ، يجكز تكقيع ذلػؾ الجػزاء عمييػا

عما كظيصة أساسية كىي إشباع الحاجات العامة حسب ما تقتضيو المذمحة العامة التي ة يمكف 
 .اةستغناء عنيا 

مػػػف قػػػانكف ( 56/3)بػػػذلؾ الجػػػزاء يػػػي المػػػادة  أمػػا بخذػػػكص التشػػػريعات اةقتذػػػادية أخػػػذ مشػػػرعنا
الحؽ يي منع المذرؼ  ةالمذارؼ كالتي أعطت لمجمس إدارة سمطة النقد يي حالة تكرار المخالص

 3.مف القياـ ببعض العمميات المحددة كتقييد نشاطو اةصتماني

زالتػو مػف بػيف الييصػا ت اةعتباريػة أما عف حؿ الييصػة المعنكيػة ييقذػد بػو محػك كجكدىػا القػانكني كاا
 4.التي ترخص ليا الدكلة بممارسة نشاطيا سكاء كاف ذلؾ ذراحة أك ضمنان 

كىػػػذا اإلجػػػراء أشػػػد خطػػػكرة مػػػف اإلجػػػراء السػػػابؽ؛ إذ يػػػؤدل إلػػػا إعػػػداـ الكجػػػكد القػػػانكني لمشػػػخص 
كيسػػػتتبع حػػػؿ الشػػػخص المعنػػػكم اختصػػػاء اسػػػمو كيقػػػد مديريػػػو كممثميػػػو كعمالػػػة مراكػػػزىـ ، المعنػػػكم

 5.أمكالو كذصاتيـ كتذصية

                                                 
 . 310ص ، مرجع سابق، عمي حسف محمد، طكالبة  ؿ كمحمد ش، العاني. د - 1
 . 3/ب/88المادة ، 2000لسنة  28البنكؾ ا ردني رقـ قانكف  - 2
 . 56/3المادة ، مصدر سابق، قانكف المذارؼ الصمسطيني - 3
أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون األردني دراسة مقارنة مع ، محمد عبد ا ، الكريكات .د - 4

 . 164ص ، 2007، 1ط، عماف، لقانون المصريالقانون االيطالي وا
 . 164ص ، مرجع سابؽ، محمد عبد ا  ،الكريكات .د - 5
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يقػػداف كػػؿ مسػػؤكؿ عػػف ، كيترتػػب عمػػا حػػؿ الشػػخص اةعتبػػارم باإلضػػاية إلنيػػاء كجػػكده القػػانكني
كقػػكع الجريمػػة الحػػؽ يػػي تأسػػيس شخذػػية اعتباريػػة مماثمػػة أك اةشػػتراؾ يػػي إدارتيػػا ككػػذلؾ إلغػػاء 

  1.التراخيص بمزاكلة النشاطات الممنكحة ليا

الغػان بعقكبػة الحػؿ؛ لمحيمكلػة دكف اسػتمرار الكيػاف القػانكني ىذا كقد أكلت القػكانيف الحديثػة اىتمامػان ب
حيػث أقػر بكذػصو عقكبػة لمكاجيػة الجػراصـ الخطػرة كالتػي تػدخؿ ، يي القياـ بممارسػات جيػر شػرعية

كالجػراصـ ، ضمف طاصصة الجراصـ النكعية التي ترتكبيا المنظمة اإلجرامية كجريمة اةتجار بالمخدرات
 2.تزييؼ العممةك ، الماسة بنظـ المعمكمات

مػػف قػانكف العقكبػات حػاةت إنػػزاؿ ىػذا التػدبير بالييصػػة ( 37)كلقػد حػدد المشػرع ا ردنػػي يػي المػادة 
   -:كىي، 3اةعتبارية إذا رأت المحكمة مح ن لذلؾ

 .إذا لـ تتقيد بمكجبات التأسيس القانكنية  -1

 .يي الكاقع مثؿ ىذه الغايات  إذا كانت الغاية مف تأسيسيا مخالصة القكانيف أك كانت تستيدؼ -2

 .إذا خالصت ا حكاـ القانكنية المنذكص عمييا تحت طاصمة الحؿ  -3

 4.إذا كانت قد كقصت بمكجب قرار مبـر لـ تمر عميو خمس سنكات -4

 .المنشأة االقتصادية تحت الحراسة وضع:  الققرة الرابعة

ؼ بمكجبػو يػد مػدير المنشػأة المحكػـك تكػ، كضع المنشأة اةقتذػادية تحػت الحراسػة تػدبير احتػرازم
 1.ثـ تشرؼ الدكلة عما سير المنشأة خ ؿ مدة معينة، كيعيف ليا مدير جديد ، عمييا عف إدارتيا

 1.معينة

                                                 
 .169ص، 2004 ،جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، الجريمة المنظمة دراسة تحميمية، جياد محمد، البريزات - 1
 .  335-333ص، مرجع سابق، ياصزة يكنس، الباشا. د - 2

-
 . 422ص ، رجع سابقم، عبكد، السراج .د 3
 . 37المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات ا ردني - 4
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كلقد كجد ىذا النظاـ لكي يككف بػدي ن لمغمػؽ؛ لتصػادم ااثػار التػي تترتػب عمػا كقػؼ نشػاط المنشػأة 
 2.كالتا تتعدل إلا حقكؽ الغير

منػو لػرصيس المحكمػة بنػاء عمػا  4/4/1949الذػادر يػي ( 13)رنسي يي المػادة كيجيز القانكف الص
أف يعيف مديران مؤقتان لممنشػأة اةقتذػادية يػي ، كبعد أخذ رأم الغرية التجارية، طمب ذاحب الشأف

ثػـ تػؤكؿ أرباحيػا ، كيقـك المدير المعػيف بػإدارة المنشػأة. خ ؿ مدة إج ؽ ىذه المنشأة المحكـك بيا
، كتخذػػـ خسػػاصرىا مػػف الجػػزاءات الماليػػة المحكػػـك بيػػا عمػػا المخػػالؼ، لمػػدة إلػػا الدكلػػةيػػي ىػػذه ا

 3.كىذا اإلجراء يمكف العدكؿ عنو يي أم كقت أثناء كضع المنشأة تحت الحراسة

كتدبير كضع المنشأة اةقتذادية تحت الحراسة ة يمقا تحبيذان مف الصقياء الصرنسييف كة يطبػؽ إة 
، 1949قػػد أخػػػذ بػػػو المشػػرع ا لمػػػاني يػػػي قػػانكف العقكبػػػات اةقتذػػػادم لسػػػنة ك . يػػي حػػػاةت نػػػادرة

إة أف الشراح ا لماف لـ يحبذكه؛  ف تعييف مدير جديػد ، كجزاء يي الجنح كالمخالصات اةقتذادية
كىذا يضيؼ عبصان جديدان يجاكز ااثار العادية لمحكـ بكقؼ ، لممنشأة يككف عما نصقة المحككـ عميو

كقػػد عػػدؿ المشػػرع ا لمػػاني عػػف ىػػذا الجػػزاء يػػي قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم لسػػنة . مينػػةمزاكلػػة ال
1954.4  

أما بالنسبة لمتشريعات العربية يتعتبر كضع المنشأة تحت الحراسة جػزاءن مػدنيان تأخػذ بػو التشػريعات 
ا قػػاـ كالػػذم يجيػػز كضػػع المنشػػأة تحػػت الحراسػػة إذ، المعاذػػرة كمػػف بينيػػا القػػانكف المػػدني المذػػرم
أك مخالصػة القػانكف ، كػالتعييف جيػر القػانكني لممػديريف، يي شأنيا سػبب مػف ا سػباب المكجبػة لػذلؾ

  5.أك عقد كنظاـ الشركة أك محاكمة مديرم الشركة جناصيان 

كبخذػػػػكص التشػػػػريعات اةقتذػػػػادية يقػػػػد أخػػػػذ المشػػػػرع المذػػػػرم بػػػػذلؾ الجػػػػزاء يػػػػي نػػػػص المػػػػادة 
ة ثبكت مخالصة  م مف أحكاـ ىذا القانكف أك نظاـ البنػؾ كالتي نذت عما أنو يي حال( 135/6)

                                                                                                                                             
 . 209ص  ,مرجع سابق ،شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج. د  -1

 . 154ص ، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 2
 . 210ص  ,مرجع سابق ،شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج. د - 3
 . 210ص  ،مرجع سابق ،شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج. د - 4
 . 310ص ، مرجع سابق، مذطصي، منير .د  - 5
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المركزم أك القرارات الذادرة مػف مجمػس إدارتػو يإنػو يجػكز لمجمػس إدارة البنػؾ المركػزم باإلضػاية 
كذلػؾ ، إلا اإلجراءات المتخػذة يػي نػص ىػذه المػادة أف يعػيف عضػكان مراقبػان يػي مجمػس إدارة البنػؾ

كيكػػػكف ليػػػذا العضػػػػك المشػػػاركة يػػػي مناقشػػػػات ، البنػػػؾ المركػػػػزم لممػػػدة التػػػي يحػػػػددىا مجمػػػس إدارة
   1.المجمس كتسجيؿ رأيو ييما يتخذ مف القرارات

مػف قػانكف البنػؾ المركػزم كالتػي ( 46/4)كيي اةتجاه ذاتو ذار المشػرع ا ردنػي يػي نػص المػادة 
ا خػػالؼ أعطػت الحػػؽ لمبنػػؾ المركػػزم تعيػػيف مراقػػب لرشػراؼ عمػػا سػػير أعمػػاؿ البنػػؾ المػػرخص إذ

 2.ىذا القانكف أك ا نظمة أك التعميمات أك ا كامر الذادرة بمقتضاه

مػػف قػػانكف المذػػارؼ كالتػػي نذػػت ( 49/1)كيػػي السػػياؽ ذاتػػو أخػػذ المشػػرع الصمسػػطيني يػػي المػػادة 
- :بقكليا 

أك يرتكػػب . إذا ثبػػت لسػػمطة النقػػد أف مذػػريان يكاجػػو ذػػعكبات جسػػيمة تيػػدد كداصػػع المػػكاطنيف -1
كاسػػتقرار الجيػػاز المذػػريي يػػي يمسػػطيف يميػػا ، شػػأنيا التػػأثير عمػػي كصػػاءة المذػػرؼ مخالصػػات مػػف

- :اتخاذ كؿ أك بعض اإلجراءات التالية 

 .إيقاؼ المدير العاـ عف العمؿ أك إقالتو ككذلؾ أم مكظؼ مسؤكؿ يي المذرؼ  –أ 

 .كؼ يد مجمس إدارة المذرؼ المعني أك أم عضك ييو  -ب

 .رة أعماؿ المذرؼ تعييف مدير مصكض إلدا -ج

تعيػػيف لجنػػة إدارة خاذػػة لممذػػرؼ تقػػدـ المشػػكرة كالنذػػح لممػػدير المصػػكض كة يجػػكز لمجمػػس  -د
كيتػكلي ، اإلدارة كأعضاصو تأدية مياميـ كممارسة ذ حياتيـ ما دامت لجنة اإلدارة تؤدم مياميا 

 .المدير المصكض رصاسة المجنة 

 
                                                 

 . 135/6المادة  ، 2003لسنة  88كالنقد المذرم رقـ  قانكف البنؾ المركزم كالجياز المذريي - 1
 . 46/4المادة ، 1971لسنة  23لمركزم ا ردني رقـ قانكف البنؾ ا - 2
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 1.رتوتعييف مراقب خاص لممذرؼ يشرؼ عما إدا -ق

مػػػػف كجيػػػػة نظرنػػػػا يعتبػػػػر جػػػػزاء كضػػػػع المنشػػػػأة تحػػػػت الحراسػػػػة مػػػػف الجػػػػزاءات ذات ا ىميػػػػة يػػػػي 
التشػػريعات اةقتذػػادية لككنػػو يعتبػػر عقكبػػة بديمػػة عػػف عقكبػػة اإلجػػ ؽ التػػي ة تراعػػي يػػي بعػػض 

كػػذلؾ يعتبػػر ذلػػؾ الجػػزاء ذا ، ا حيػػاف مبػػدأ شخذػػية العقكبػػة كذلػػؾ عنػػد تعػػدييا عمػػا حقػػكؽ الغيػػر
بيرة كخاذة إذا كانت المنشأة عمػا قػدر كبيػر مػف ا ىميػة مػف حيػث نشػاطيا اةقتذػادم أىمية ك

إذ يصضػػػؿ كضػػػعيا تحػػػت الحراسػػػة بػػػدةن مػػػف أج قيػػػا الػػػذم يترتػػػب عميػػػو نتػػػاص  ربمػػػا تكػػػكف مضػػػرة 
كأما مف حيث أنيا تحمؿ المحككـ عميو عبصان آخر جير عقكبة منعو مف مزاكلػة . بالمذمحة العامة

يس سببان مبرران لعدـ ا خذ بذلؾ الجزاء ةنو عند كضع الدكلة يدىا عمػا المنشػأة يػإف المينة ييذا ل
كبػذات الكقػت يحسػـ جػزء مػف ىػذه اةربػاح كعػكض عػف نسػبة ، ا رباح تعكد عمييا بالصاصػدة الكبيػرة

 مف الجزاءات المالية التي يحكـ بيا عما مرتكب الجريمة اةقتذادية كبالتالي ة تشكؿ عاصقان عنػد
 .  الحكـ بيا 

 . الماليةالغرامة :  الققرة الخامسة

 2.كىي تمؾ التي تقررىا القكانيف المالية عما مف يخالؼ أحكاميا بما يضر بمذمحة  الخزانة

ييػك مػف ناحيػة ، إف ىذا النكع مف الجزاءات المالية يشمؿ عما طبيعة مزدكجػة يػي الزجػر كاإليػ ـ
كػذلؾ يحمػؿ زجػران ، اء ا ذػمي المنذػكص عميػة يػي التشػريعيشمؿ اإلي ـ العقابي الكارد يػي الجػز 

   3.متمث ن يي التعكيض عف الضرر الذم يمحؽ بالخزانة مف جراء الكسب جير المشركع

كلقػػد مػػنح المشػػرع الصمسػػطيني لػػردارة يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية سػػمطة تكقيػػع الغرامػػات الماليػػة عمػػا 
    مػػف قػػانكف المذػػارؼ كالتػػي نذػػت بقكليػػا ( 54)كنمػػتمس ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادة ، المخػػالؼ

مف ىذا القانكف يعاقب كؿ مذػرؼ يخػالؼ ( 56)، (49)مع عدـ اإلخ ؿ بما كرد يي المادتيف ) 

                                                 
 . 49/1المادة ، مصدر سابق، قانكف المذارؼ الصمسطيني - 1
 . 301ص ، مرجع سابق، محمد زكي، أبك عامر ج ؿ ك، ثركت .د - 2
 . 93ص، مرجع سابق، حمد عبد العزيز محمد السيدم ،الشرؼ .د - 3
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كيػؽ تعميمػات تذػدرىا بيػذا  مػف ىػذا القػانكف بغرامػة ماليػة تحػددىا سػمطة النقػد( 38)أحكاـ المادة 
 1.(الخذكص

اتػػو عمػا أنػػو يػي حالػػة عػدـ تقيػػد المذػرؼ بأحكػػاـ المػػادة مػػف القػانكف ذ( 55)ككػذلؾ تػػنص المػادة 
- :لسمطة النقد ، مف ىذا القانكف( 49)

ألػػػؼ دينػػػار أردنػػػي أك مػػػا ( 200000)يػػػرض جرامػػػات عمػػػا المذػػػرؼ المخػػػالؼ ة تتجػػػاكز  -1
 .يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

أك ناصػػب /دير العػػاـ كأك المػػ/أك أحػػد أعضػػاءه ك/يػػرض جرامػػات عمػػا رصػػيس مجمػػس اإلدارة ك -2
أةؼ دينػػػار أردنػػػي أك مػػػا ( 5000)أك أم مكظػػػؼ يػػػي المذػػػرؼ المخػػػالؼ ة تتجػػػاكز /المػػػدير ك

 2.يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

كمف التطبيقات العممية يي يمسطيف بشأف تمؾ الغرامة ما قامت بو سمطة النقد بصرض جرامة مالية 
، كلكف لـ تصذػح سػمطة النقػد عػف قيمتيػا، سيس سمطة النقد عما البنؾ العربي كىي ا كبر منذ تأ

كالسػػبب يػػي يػػرض ىػػذه الغرامػػة يعػػكد إلػػا قيػػاـ البنػػؾ المػػذككر أعػػ ه بػػإج ؽ يػػرعيف لػػو يػػي جػػزة 
دكف الحذػكؿ عمػا المكايقػة المسػبقة ، كخاف يكنس مػف بػيف يركعػة الث ثػة العاممػة يػي قطػاع جػزة

مػػػف قػػػانكف ( 10)مػػػف قػػػانكف سػػػمطة النقػػػد كالمػػػادة  (49)كذلػػػؾ بمكجػػػب المػػػادة ، مػػػف سػػػمطة النقػػػد
كالتػػي تسػػتجكب مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي يجػػب ، 2008لسػػنة  3المذػػارؼ كالتعميمػػات رقػػـ 

كبينػػت سػػمطة النقػػد أنػػو قػػد تػػـ قيػػد الغرامػػة عمػػا . عمػػا المذػػرؼ اةلتػػزاـ بيػػا يػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة 
شعاره بذلؾ  3.حساب المذرؼ لدل سمطة النقد كاا

، ماليػػة قػػد يػػؤدم إلػػا التػػأثير سػػمبان عمػػا المكقػػؼ المػػالي لمشػػركة تف يػػرم أف يػػرض جرامػػاىنػػاؾ مػػ
كبالتالي إلحاؽ الضرر بالعامميف يييا كحاممي أسػيميا الػذيف لػيس ليػـ ذنػب كة جريػرة يػي ارتكػاب 

                                                 
 . 54المادة ، مصدر سابق، قانكف المذارؼ الصمسطيني - 1
 . 55المادة ، مصدر سابق، طينيقانكف المذارؼ الصمس - 2
 سمطة النقد تغـر البنؾ العربي كتطمصف المكدعيف بعد قرار إج ؽ يرعية بغزة                       : ككالة معا اإلخبارية  -3

www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=282219  ،21/10 /2009      

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=282219
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كيػػرل ىػػذا اةتجػػاه أف أيضػػؿ الجػػزاءات التػػي يمكػػف تكقيعيػػا عمػػي الشػػركة ىػػي تمػػؾ التػػي ، الجريمػػة
عمػػػا الكضػػػع العػػػاـ لمشػػػركة كجػػػزاء النشػػػر حتػػػا يمكػػػف ردع الجػػػراصـ  سػػػمبيأحػػػدث تػػػأثير تتضػػػمف 

 .المرتكبة بكاسطة الشركات 

ليػػك نتيجػػة ، كيػػرل يريػػؽ آخػػر أف الغرامػػات الماليػػة ليػػا تػػأثير سػػمبي عمػػا الكضػػع المػػالي لمشػػركة
ف كانػت تكمػا أف الغرامػا، طبيعية لتكقيع أم جزاء مف الجػزاءات ا خػرل تمحػؽ الضػرر  الماليػة كاا

كذلػػػؾ  ف حػػػاممي ا سػػػيـ قػػػد يككنػػػكا سػػػببان مػػػف ، بحػػػاممي ا سػػػيـ يػػػي الشػػػركة يػػػذلؾ أقػػػرب لمعدالػػػة
حيػث أنيػـ يشػترككف يػي إدارة الشػركة بعكػس الػداصنيف الػذيف ة يممكػكف ىػذا ، أسباب كقكع الجريمة

  1.الحؽ

ي النيػػة لػػذا يجػػب ن حػػظ مػػف خػػ ؿ مػػا سػػبؽ أف الغرامػػات الماليػػة يمكػػف أف تسػػتيدؼ الغيػػر حسػػن
كبمعنػي آخػر يجػب يرضػيا بطريقػة م صمػة يراعػا ، مراعاة القيمة المالية عند يرض ىذه الغرامػات

أمػا بالنسػبة  ذػحاب ا سػيـ إذا كػانكا سػببان . يييا التكازف بأف ة تذيب الغيػر ذكم النيػة الحسػنة
ؽ جعػػؿ أسػػيميـ التػػي مػػف أسػػباب الجريمػػة يإنػػو يػػتـ معػػاقبتيـ يػػي أمػػكاليـ الخاذػػة كذلػػؾ عػػف طريػػ

 .يمتمككنيا ضمانة لمضرر الذم أذاب الدكلة كالغير حسني  النية 

 . نشر الحكم:  الققرة السادسة

كييػػو يػػتـ يضػػح الجػاني كاإلعػػ ف عػػف جريمتػػو ، حيػث يتمثػػؿ ىػػذا الجػزاء يػػي نشػػر الحكػػـ القضػاصي
التشيير عقكبة أذمية  كىك كعقكبة معركية منذ القدـ يي الشريعة اإلس مية حيث كاف، بيف الناس

، ككػػاف عمػػر بػػف الخطػػاب يحكػػـ عمػػا شػػاىد الػػزكر بػػأف يطػػاؼ بػػو بػػيف النػػاس، يػػي جػػراصـ التعزيػػز
 2.(كليشيد عذابيما طاصصة مف المؤمنيف : ) كعقكبة تبعية يي جراصـ الحدكد سندان لقكلو تعالا 

كلكػف ، اةت قميمػةكنشر الحكـ جػزاء آخػر يكمػؿ الجػزاء ا ذػمي كيػنص عميػو القػانكف العػاـ يػي حػ
لما لو مف أثػر يعػاؿ يػي مكايحػة الجريمػة ، قانكف العقكبات اةقتذادم يستعيف بو يي نطاؽ كاسع

                                                 
 . 265ص، مرجع سابق، محمد ياركؽ، عبد الرسكؿ .د - 1
 . 75ص، 1966، 1ط، بيركت، المحاكم الخاصة في األردن، ياركؽ، الكي ني - 2
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ييك يذيب المحككـ عميو يي اعتباره لدل زباصنو الذيف يعتمد عمييـ يي كسب عيشػة ، اةقتذادية
يك كالتمصزيػكف كجيرىػا كليس اقسا عميو مف أف يسمع عنو ىؤةء  مف الذحاية كالراد، كتنمية دخمو

كمف لـ تسنح لو الصرذػة لمعريػة ذلػؾ عنػو يسػيجد الحكػـ ، مف كساصؿ اإلع ـ أنو ليس مح ن لمثقة
يالتشيير بالمحككـ عميو قد يكػكف أبمػغ أثػرا مػف العقكبػة ا ذػمية التػي . معمقان عما كاجية المنشأة 

لذلؾ يجد النشر تحبيذان ، محككـ عميوقد يظؿ تنصيذىا خاييان عما الجميكر الذل يتعامؿ عادة مع ال
 1.مف جميكر الصقياء

كثيران ما يكػكف مجػاؿ تطبيقيػا عمػا نطػاؽ كاسػع  ف أثرىػا ، كييما يتعمؽ بمعاقبة الشخص المعنكم
 2.ينعكس عما النشاط الميني الذم يزاكلو المخالؼ

طريػػؽ إلزامػػو  كيضػػ ن عػػف أنيػػا تذػػيب التػػاجر يػػي سػػمعتو يإنيػػا تذػػيبو أيضػػان يػػي مالػػو كذلػػؾ عػػف
 3.بتكاليؼ النشر

كما ة تخؿ عقكبة نشر الحكـ الذادر باإلدانة كعقكبة تكميمية بضركرة ع نية النطؽ بيا بػالحكـ 
   4.بإعتباره أجراءن جكىريان يي الدعكل الجناصية يؤدم تخمصو إلا بط ف الحكـ

تذادية كالذم ينػاؿ مػف اعتبػار كنظران  ىمية ىذا الجزاء الذم لو أثر رادع يي مكايحة الجراصـ اةق
قباؿ المتعامميف عمييا أك عدـ إقباليـ؛ يإنو كجد تأييدا مف  المنشأة مف حيث التأثير عما سمعتيا كاا

 5.جالبية الصقياء كقد أكذا بو المؤتمر بركما بإدخالو يي نطاؽ الجراصـ اةقتذادية

مػػف قػػانكف حمايػػػة ( 24)لمػػادة كمػػف ا مثمػػة القانكنيػػة التػػي أخػػػذت بجػػزاء النشػػر مػػا نذػػت عميػػػو ا
مع عدـ اإلخ ؿ بأية عقكبة أشد يػنص عمييػا أم قػانكف ) المستيمؾ المذرم كالتي نذت بقكليا 

                                                 
 . 158ص ، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 1
 . 176ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 2
، دط، الرياض، معيد اإلدارة العامة، السياسة التموينية في المممكة العربية السعودية، مد كماؿ الديفأح، مكسي. د - 3

 . 158ص  ،1979
 . 266ص، مرجع سابق، أميف مذطصي، محمد .د  - 4

، 138العدد  ، كالقانكف مجمة القضاء، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم االقتصادية، أكريي، أحميدك - 5
 . 118ص، 1988، المغرب
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يعاقػػب عمػػا كػػؿ مخالصػػة أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف ، أخػػر كدكف اإلخػػ ؿ بحػػؽ المسػػتيمؾ يػػي التعػػكيض
بغرامػة ة ( 23)مػادة كالصقػرة ا خيػرة مػف ال، 18,11,9,8,7,6,5,4,3المنذكص عمييػا يػي المػكاد 
 كة تتجاكز ماصة ألؼ جنية كيي حالة العكد تضاعؼ الغرامة بحدييا ، تقؿ عف خمسة آةؼ جنية

كتقضػػي المحكمػػة بنشػػر الحكػػـ الذػػادر باإلدانػػة عمػػا نصقػػة المحكػػـك عميػػة يػػي جريػػدتيف يػػكميتيف 
      1.(كاسعتي اةنتشار 

مف نظػاـ التمػكيف كالتػي نذػت عمػا ( 29)مادة المشرع ا ردني يي نص ال ساركيي اةتجاه ذاتو 
  -:أنو 

تنشػر ممخذػػات ا حكػػاـ الذػادرة باإلدانػػة يػػي الجػراصـ التػػي ترتكػػب خ يػان  حكػػاـ ىػػذا النظػػاـ  -1
بتعميقيػا عمػا كاجيػة محػػؿ التجػارة أك المذػنع مكتكبػػة بحػركؼ كبيػرة ككػػذلؾ بنشػرىا يػي الذػػحؼ 

 .المحمية عما نصقة المحككـ عميو 

ب عما نزع ىذه الممخذات أك إخصاصيػا بأيػة طريقػة أك إت ييػا بػالحبس مػدة ة تزيػد عمػا يعاق -2
ث ثػػة أشػػير أك بغرامػػة ة تتجػػاكز خمسػػيف دينػػاران كتضػػاعؼ العقكبػػة إذا كػػاف الصاعػػؿ ىػػك ذػػاحب 

  2.المحؿ أك أحد العامميف بو

، قانكف حماية المستيمؾمف ( 31)كيي السياؽ ذاتو أخذ المشرع الصمسطيني بنشر الحكـ يي المادة 
تأمر المحكمة ، إذ أنو كباةضايو إلا مذادرة المكاد التالصة كجمؽ المحؿ التجارم كسحب الرخذة

بنشػػػر أم حكػػػـ تذػػػدره يػػػي ىػػػذه الجػػػراصـ يػػػي ذػػػحيصة أك أكثػػػر مػػػف الذػػػحؼ المحميػػػة كعمػػػا نصقػػػة 
الػػذم ، صمسػػطينيمػػف قػػانكف المكاذػػصات كالمقػػاييس ال( 31/3)ككػػذلؾ نػػص المػػادة ، 3المحكػػـك عميػػو

 4.أجاز لمجية المختذة بنشر بيانات السمع المخالصة  يي كساصؿ اإلع ـ المختمصة

                                                 
 . 24المادة ، 2006لسنة  67لمستيمؾ المذرم رقـ قانكف حماية ا - 1
 . 29المادة ، 1974لسنة  24لتمكيف ا ردني رقـ نظاـ ا - 2
 . 31المادة ، مصدر سابق، قانكف حماية المستيمؾ الصمسطيني - 3
4
31/3َبدحاى,مصدر سابق ,اىفيغطْٜٞقبُّ٘اىَ٘اطفبدٗاىَقبٝٞظ-
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 . في الجرائم االقتصادية الجزاءات االقتصادية أو القنية:  القرع الثالث

يػػػػراد بيػػػػا جػػػػزاءات تتمثػػػػؿ يػػػػي الحرمػػػػاف مػػػػف مزايػػػػا يخكليػػػػا التنظػػػػيـ اةقتذػػػػادم نظيػػػػر اإلخػػػػ ؿ 
كىػػي تتميػػز بطابعيػػا اةقتذػػادم؛ إذ ىػػي حرمػػاف مػػف مزايػػا اقتذػػادية ، صرضػػياباةلتزامػػات التػػي ي

كىي تتميز مف ناحية ثانيػة بقياميػا عمػا ، كمف شأنيا الحد مف النشاط اةقتذادم لمف تكقع عميو
  1.كايتراضيا كجكد حقكؽ تقابميا التزامات( التكازف القانكني ) يكرة 

 2د إلػػا السػػمطات اإلداريػػة بتكقيعيػػا بػػالجزاءات اإلداريػػةالتػػي يعيػػ قػػد تخػػتمط الجػػزاءات اةقتذػػادية
كالتػػي ترمػػي يػػي مجمميػػا إلػػا حرمػػاف المخػػالؼ مػػف اةسػػتصادة مػػف اةمتيػػازات أك منعػػو مػػف مزاكلػػة 

 3.النشاط اةقتذادم

حرماف مستغؿ المؤسسػة الذػناعية الػذم أخػؿ باإللتزمػات ، كمف أبرز ذكر الجزاءات اةقتذادية
كسػحب ، كسػحب إجػازة التذػدير أك اةسػتيراد، 4لحذكؿ عمػا المػكاد ا كليػةالمصركضة عميو مف ا

كشطب تسجيؿ منشأة اقتذادية مف سػج ت الػدكاصر المختذػة أك ، إجازة إنشاء مؤسسة اقتذادية
دراج اسػػػػـ شػػػػػخص يػػػػػي القاصمػػػػػة السػػػػكداء أك الحرمػػػػػاف مػػػػػف بعػػػػػض ، سػػػػج ت الييصػػػػػة أك النقابػػػػػة كاا

 5.اإلعصاءات التي يقررىا القانكف

ييي يعالػة كرادعػة إذ تحػـر المخػالؼ مػف المزايػا التػي كػاف يحػاكؿ : ليذه الجزاءات أىمية مزدكجة 
، كليا مف ىذه الكجية دكر تربكم( جزاء مف جنس العمؿ ) ييي ، الحذكؿ عمييا بمخالصة القانكف

ماتػو بقػدر كتمقنػو الحػرص عمػا الكيػاء بالتزا، إذ تبرز لممخالؼ الذمة الكثيقة بػيف حقكقػو كالتزاماتػو
كليػػػذه الجػػػزاءات أىميػػػة كاضػػػحة يػػػي نضػػػكج القػػػانكف ، مػػػا يتػػػكاير لديػػػو مػػػف حػػػرص عمػػػا حقكقػػػو

                                                 
 . 113ص، مرجع سابق، محمكد نجيب ،حسني .د - 1
 . 132ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 2
 . 182ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 3
 . 186، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي. د - 4
 . 200ص ، قمرجع ساب، ةقتذادمشرح قانكف العقكبات ا، عبكد، السراج. د - 5
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إذ يعنػي تنظيميػا يػي ذػكرة دقيقػة متكاممػة اةكتصػاء الػذاتي ، اةقتذادم كاستيصاصو ذاتيتو كاستق لو
قامتو الركابط الكثيقة بيف ما يقرره مف حقكؽ كما ينص عميو مف التز   1.اماتليذا القانكف كاا

مػػف المرجػػكب ييػػو أف يعيػػد إلػػا قضػػاء خػػاص بػػالحكـ بػػالجزاءات اةقتذػػادية  أك ، كمنعػػان لمػػتحكـ
عمػػا ا قػػؿ يجػػب أف يكػػكف لذػػاحب الشػػأف الحػػؽ يػػي الػػتظمـ أمػػاـ جيػػة قضػػاصية مػػف القػػرار الػػذم 

 2.يذدر ضده

ا سػبيؿ المثػاؿ كثير مف التشريعات اةقتذادية التي أخذت بالجزاءات اةقتذادية يي قكانينيا يعمػ
( 2)ما أخذ بو المشرع العراقي يػي قػانكف المعاقبػة عمػا الكسػاطة جيػر المشػركعة يػي نػص المػادة 

تككف مديرة التسجيؿ كمراقبػة الشػركات العامػة الجيػة المختذػة بػالنظر يػي )كالتي نذت عما أنو 
كدرج اةسػـ  ؿامػمف القانكف المذككر مػف حيػث اقتػراح حظػر التع( 1)المعام ت المشمكلة بالمادة 

 3.(مف القانكف( 1)عما القاصمة السكداء لكؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة 

   مػف قػػانكف تنميػػة كتنظػيـ اةسػػتثمار الذػػناعي كالتػي نذػػت عمػػا أنػػو( 21/2)ككػذلؾ نػػص المػػادة 
مف ىذه المادة يعاقب بغرامػة ة تقػؿ عػف ( 1)باإلضاية إلا العقكبة المنذكص عمييا يي الصقرة ) 

مف ( 5)ة دينار كة تزيد عما ألؼ دينار مف تخمؼ عف تقديـ الميزانية السنكية كيؽ الصقرة خمسماص
مف ىذا القانكف مدة سنة كاحدة مف تاريخ انتياء السنة التػي لػـ تقػدـ ميزانيتيػا كتسػترد ( 18)المادة 

    4.(مف المشركع جميع مبالغ اإلعصاء التي حذؿ عمييا خ ؿ السنة التي تقدـ حساباتيا 

كػؿ مػف المشػرع ا ردنػي كالصمسػطيني با خػذ بػالجزاءات اةقتذػادية يػي  سػارقد ، كيي ىذا اةتجاه
نكف مػف قػا( 277)الجراصـ اةقتذادية يعما سبيؿ المثاؿ أخذ المشرع ا ردنػي بيػا يػي نػص المػادة 

 :الشركات كالتي نذت عما أنو 

                                                 
 . 114 – 113ص، مرجع سابق، محمكد نجيب، حسني .د -1
 . 132ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 2
 . 2المادة ، 1976لسنة  8لمشركعة العراقي رقـ قانكف معاقبة الكساطة جير ا - 3
 . 21/2المادة ، 1973لسنة  22قانكف تنمية كتنظيـ اةستثمار الذناعي العراقي رقـ  - 4
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اذػػة أك شػػركة تكذػػية با سػػيـ أك إذا لػػـ تشػػرع أم شػػركة مسػػاىمة عامػػة أك شػػركة مسػػاىمة خ -أ
أك تكقصت عف العمؿ لمدة ، شركة ذات مسؤكلية محدكدة يي أعماليا خ ؿ سنة مف تاريخ تسجيميا

ة تقؿ عف سنة دكف سبب أك مبرر مشركع كثبت بعػد إخطارىػا خطيػان كاإلعػ ف مػف قبػؿ المراقػب 
اميا بتقديـ بيانات تثبت قياميا أك عدـ قي، بذحيصة يكمية محمية لمرة كاحدة عف تكقصيا عف العمؿ

يحػػؽ لمػػكزير بنػػاء عمػػا ، بالعمػػؿ كتذػػكيب أكضػػاعيا خػػ ؿ ث ثػػيف يكمػػا مػػف تػػاريخ نشػػر اإلعػػ ف
تنسػػػيب المراقػػػب شػػػطب تسػػػجيميا كيعمػػػف عػػػف ىػػػذا الشػػػطب يػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية كيػػػي ذػػػصحتيف 

، أف الشركة لػـ تشػطبكتبقا مسؤكلية المؤسسيف أك الشركاء قاصمة ك، يكميتيف محميتيف لمرة كاحدة
 .كة يمس ىذا اإلجراء ذ حية المحكمة يي تذصية الشركة التي تـ شطب تسجيميا مف السجؿ 

لكػػؿ شػػػخص أف يطعػػػف يػػػي قػػػرار الشػػػطب خػػػ ؿ ث ثػػػة أشػػػير مػػػف تػػػاريخ نشػػػر اإلعػػػ ف يػػػي  -ب
ذا اقتنعػت المحكمػة بػأف الشػركة كانػت تمػارس أعما ليػا الجريدة الرسمية لػدل المحكمػة المختذػة كاا

مف ىذه ( أ)أك قامت بتكييؽ أكضاعيا كيقان  حكاـ ىذا القانكف خ ؿ المدة المشار إلييا يي الصقرة 
كتعتبر الشركة عندصذ كأنيا لـ تشطب كيظؿ كجكدىا مستمران ، يتذدر قراران بإعادة تسجيميا، المادة

لمذػػاريؼ المسػػتحقة بعػػد يػػرض الغرامػػة المقػػررة عمييػػا بمكجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف كديػػع الرسػػـك كا
كترسػػؿ المحكمػػة نسػػخة مػػف ىػػذا القػػرار إلػػا المراقػػب لتنصيػػذه كنشػػر خ ذػػتو يػػي الجريػػدة ، عمييػػا

                       1.الرسمية كذحيصة يكمية محمية كاحدة عما ا قؿ عما نصقة الشركة

ارؼ كالتػػي نكف المذػػمػػف قػػا( 58)أمػػا بالنسػػبة لمشػػرعنا الصمسػػطيني يقػػد أخػػذ بيػػا يػػي نػػص المػػادة 
 :نذت عما أنو 

يجكز لسمطة النقد أف تقرر شطب المذرؼ أك دمجو يػي مذػرؼ آخػر يػي أم مػف الحػاةت  -1
- :التالية 

 .بناء عما طمب المذرؼ  -أ

 .إذا لـ يباشر أعمالو خ ؿ سنة مف تاريخ تبميغو قرار تسجيمو  -ب
                                                 

 . 277المادة ، مصدر سابق، قانكف الشركات ا ردني - 1
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 .إذا أشير إي سو أك تقرر تذصيتو  -ج

 . مكيتو لمذرؼ آخر دكف الحذكؿ عما مكايقة سمطة النقد إذا اندم  أك نقمت م -د

أك قػػػػرارات أك تعميمػػػػات ذػػػػادرة بمقتضػػػػاه أك  م ، إذا تكػػػررت مخالصتػػػػو  حكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػانكف -ق
تشػػريع آخػػر يشػػكؿ حسػػب كجيػػة نظػػر سػػمطة النقػػد تيديػػدان لمذػػمحة المػػكدعيف أك تيديػػدان ةسػػتقرار 

 .النظاـ المذريي يي يمسطيف 

ا قػػػػرار الشػػػػطب سػػػحب التػػػػرخيص تمقاصيػػػػان كيعتبػػػػر القػػػرار نايػػػػذان مػػػػف تػػػػاريخ تبميغػػػػو يترتػػػب عمػػػػ -2
 .لممذرؼ المعني مف قبؿ سمطة النقد 

مع مراعاة ما كرد يي ىذا القانكف يمممذرؼ التظمـ يي قرار الشطب الذادر عف سمطة النقد  -3
ر النيػاصي بشػأنو مػف عما أف يبقػي المذػرؼ مغمقػان إلػا حػيف ذػدكر القػرا، أماـ الجيات القضاصية

 1.جية اةختذاص

عما الحاةت التي يحؽ يييػا لسػمطة النقػد ( 4)كذلؾ نذت المادة ذاتيا مف ىذا القانكف يي الصقرة 
  -:كىذه الحاةت ىي ، إلغاء الترخيص

 .إذا حذؿ المذرؼ عما الترخيص بناء عما معمكمات كاذبة أك مضممة  -أ

ة أشير عف تمقي كداصع أك جيرىا مف ا مكاؿ القابمة لمرد إذا تكقؼ المذرؼ مدة تتجاكز ث ث -ب
 .أك عف منح اصتماف ، مف الجميكر

 . إذا جير يي طبيعة نشاطو كعممو خ يان لشركط الترخيص الممنكح لو  -ج

إذا لػػـ يعػػد يممػػؾ الحػػد اةدنػػا مػػف رأس المػػاؿ الػػذم قررتػػو سػػمطة النقػػد أك لػػـ يعػػد قػػادران عمػػا  -د
 .نحك داصنيو  الكياء بالتزاماتو

                                                 
 . 85المادة ، مصدر سابق، قانكف المذارؼ الصمسطيني - 1
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مػػػف رأسػػػماؿ % 10إذا تممػػػؾ شػػػخص أك مجمكعػػػة أشػػػخاص يعممػػػكف معػػػان حذػػػة تزيػػػد عمػػػا -ق
 .المذرؼ المرخص دكف مكايقة مسبقة مف سمطة النقد 

 1.إذا استدعت المذمحة العامة ذلؾ -ك

 . في الجرائم االقتصاديةالجزاءات التأديبية : الرابع  القرع

يػػة الشػػخص الػػذم يخػػالؼ اإلحكػػاـ اةقتذػػادية كالقكاعػػد ىػػي عبػػارة عػػف إجػػراءات تتخػػذ يػػي مكاج
، كتكقع عما مف تثبت مسؤكليتة مف المكظصيف أك أذحاب الميف الحرة، 2الناظمة لممارسة المينة

كة تػػػؤدم إلػػػا سػػػمب الحريػػػة أك تقيػػػدىا يػػػي أيػػػة حالػػػة مػػػف الحػػػاةت حيػػػث تنذػػػرؼ إلػػػا المركػػػز 
   3.الكظيصي كامتيازاتو كأكضاعو

كمنظماتيا ، جزاءات التأديبية إلا المكاصح كالقكانيف المنظمة  جيزة الدكلة كمؤسساتياكترجع نشأة ال
كاإلقػػرار بمػػا ليػػذه الجػػزاءات مػػف دكر متميػػز يػػي مسػػاعدة تمػػؾ ا جيػػزة كالمؤسسػػات عمػػا ، النقابيػػة

كة جػػداؿ يػػي ، اسػػتقرار الحيػػاة اةقتذػػادية يييػػا كاةعتػػراؼ بسػػمطة تأديبيػػة عمػػا المنضػػميف إلييػػا
كعما ذلؾ يإف مف يخالؼ التنظيـ القػانكني لييصػة ينتمػي إلييػا يرتكػب خطػأ ، رعية ىذه الجزاءاتش

    4.تأديبيان كيستحؽ الجزاء المقرر لو

كمخالصػات ، كمف ا خطاء التػي يمكػف أف يرتكبيػا ىػؤةء ا شػخاص مخالصػات متعمقػة بػأداء العمػؿ 
  5.كمخالصات متعمقة بالسمكؾ، متعمقة بنظاـ العمؿ

 ،  ف أعضاء المينة يتقبمكف تنصيذ المكاصح، كالتشريعات اةقتذادية تقبؿ الجزاءات التأديبية

 
                                                 

 . 85/4المادة ، مصدر سابق، قانكف المذارؼ الصمسطيني - 1
 . 181ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 2
 . 152-151ص، مرجع سابق، الديف أحمد كماؿ ،مكسي. د - 3
 . 80ص ، مرجع سابق، مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ. د - 4
معيد البحكث كالدراسات ، المنظمة العربية كالثقايية، الجريمة التأديبية دراسة مقارنة، سميماف محمد، الطماكم. د - 5

 . 102ص، 1975، دط، العربية
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أكثػػر ممػػا يتقبمػػكف مػػا يذػػدر بحقيػػـ عػػف الجيػػات ، كيػػرض العقكبػػات عمػػييـ مػػف قبػػؿ أيػػراد مينػػتيـ
 1.اإلدارية كالقضاصية

تنبيو كاإلنػذار كالحرمػاف مػف كنجد يي التشريعات اةقتذادية ذكران متنكعة ليذه الجزاءات أىميا ال
، 3البسػػػيطة تكالغرامػػػا، 2كالطػػػرد كالصذػػػؿ، كالحرمػػػاف مػػػف المكايػػػأة أك التقاعػػػد، المناذػػػب اإلداريػػػة

كلكػػف ة يجػػكز أف تعطػػا السػػمطة التأديبيػػة حػػؽ حرمػػاف المخػػالؼ مػػف مزاكلػػة المينػػة كلػػك بذػػصة 
زاءات ة يحكػػػـ بيػػػا إة يمثػػػؿ ىػػػذه الجػػػ، مؤقتػػػة أك شػػػطب تسػػػجيؿ المنشػػػأة أك كقػػػؼ نشػػػاطيا مؤقتػػػان 

 4.القضاء حيث تتكاير الضمانات ال زمة

ةشؾ يي أف ليذه الجزاءات مزاياىا كدكرىا اليػاـ يػي مكايحػة اإلجػراـ اةقتذػادم يالسػمطات التػي 
تختص بيا قريبة مف المخالصيف باعتبارىـ أعضاء يا النقابة كيي كسعيا أف تعمـ عمػا نحػك يتسػـ 

كىػذه السػمطات يسػعيا أف ، كأف تنطؽ بالجزاء عما كجو يككف ييو ردعػان  بالسرعة بارتكاب الجريمة
كيػي ، تعمـ بظركؼ المخالصيف كدكايعيـ إلا الجريمة ييأتي الجزاء الذم تنطؽ بو أدني إلػا العدالػة

النيايػػة يػػإف ا حكػػاـ التػػي تنطػػؽ بيػػا ىػػذه السػػمطات تمقػػا مػػف الػػرأم العػػاـ يػػي النقابػػة قبػػكةن حسػػنان 
 5.طات السابقة كليدة انتخاب كمحؿ ثقة كذات خبرة بمذالح النقابةباعتبار السم

كأكضػػح ىػػذه العيػػكب ىػػك احتمػػاؿ انعػػداـ التناسػػؽ بػػيف المػػكاصح ، كلكػػف ىػػذه الجػػزاءات ليػػا عيكبيػػا
المنظمة لمنقابػات المينيػة كالعماليػة المختمصػة كتضػار بػذلؾ دكف شػؾ المذػمحة اةقتذػادية العامػو 

احتمػاؿ مبالغػػة كػؿ نقابػػة يػي تقػػدير أىميػة المذػػمحة التػي ترعاىػػا مػػا كيضػػاؼ إلػا ذلػػؾ ، لممجتمػع
كمػا ، يجعميا تبالغ يي جسػامة مػا تنطػؽ بػو مػف جػزاءات دكف مقتضػي لػذلؾ مػف المذػمحة العامػة

                                                 
 . 199ص ، ع سابقمرج، شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد ،جالسرا. د - 1
 . 185ص ، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي .د - 2
 . 81ص، مرجع سابق، مد عبد العزيز محمد السيدمح ،الشريؼ. د - 3
 . 131ص ، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي. د - 4
 . 111-110ص ، مرجع سابق، محمكد نجيب، حسني .د - 5
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كقػد تعكزىػا ، يعيبيا أف السمطات التي تكقع ىػذه الجػزاءات ينقذػيا العمػـ الكػايي بصػف تكقيػع الجػزاء
 1.لا ما قد يربط بيف بعض أعضاصيا كالمخالؼ مف ذ ت مينيةالنزاىة كالحيدة بالنظر إ

كىػػذه العيػػكب ليسػػت كاييػػة ةسػػتبعاد ىػػذه الجػػزاءات؛ ياحتمػػاؿ ايتقػػاد التناسػػؽ بػػيف المػػكاصح المينيػػة 
يػدرؤىما مػا تباشػره الدكلػة مػف ، المختمصة كالمبالغة يي تقدير كؿ نقابة أىمية المذمحة التي ترعاىا

أمػػا نقػػص العمػػـ كالخبػػرة كالحيػػدة لػػدل بعػػض أعضػػاء ، مػػكاصح كذػػياجتيارقابػػة عمػػا كضػػع ىػػذه ال
التنظيمػػػػات النقابيػػػػة يتصاديػػػػو رىػػػػف بالتػػػػدريب المنػػػػتظـ المسػػػػتمر  عضػػػػاء النقابػػػػات عمػػػػا اسػػػػتعماؿ 

 2.سمطاتيـ كحقكقيـ عما النحك المتصؽ مع المذمحة

حيػػدة مجػػالس ، عحػػؽ الػػديا، إجػػراء التحقيػػؽ: كمػػف بػػيف الضػػمانات التػػي أحػػاط بيػػا المشػػرع ىػػي 
 3.الطعف يي القرار التأديبي، تسبيب القرار التأديبي، (حؽ الرد كالتنحي ) التأديب ككصالة 

اةقتذػادية يعمػي  اىذا كقد سارت معظـ التشريعات با خذ بيػذا النػكع مػف الجػزاءات يػي تشػريعاتي
بػات اةقتذػادم مػف قػانكف العقك ( 37)المشرع السكرم يي نػص المػادة و سبيؿ المثاؿ ما نص عمي
  -:كالتي نذت عما أنو 

خ يان لكػؿ نػص آخػر يحػاؿ مباشػرة مرتكػب إحػدل الجػراصـ المنذػكص عمييػا يػي ىػذا المرسػكـ  -أ
كبعػػد أف يذػػبح الحكػػـ مبرمػػان تحيػػؿ ، التشػػريعي مػػف العػػامميف يػػي الدكلػػة إلػػا المحكمػػة المختذػػة

 .النيابة العامة الممؼ إلا الجية التأديبية المختذة 

العامميف الذيف يعممكف يي جيات ليس ليا مجالس تأديبية تصرض العقكبة المسمكية بحقيـ  إف -ب
 .مف قبؿ السمطات المختذة 

 

                                                 
 . 111ص ، مرجع سابق، محمكد نجيب، حسني. د - 1
 . 111ص، مرجع سابق، محمكد نجيب، حسني. د - 2
 . 197ص ، 2003، 2ط، عماف، لية كدار الثقاية لمنشر كالتكزيعالدار العممية الدك ، القانون االداري، نكاؼ ،كنعاف .د 3
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كيػي حالػػة ، العقكبػات التػي يمكػػف إيقاعيػا بحػؽ العػػامميف يػي الدكلػة تذػػؿ حتػا العػزؿ كالطػػرد -ج
  1.اإلدانة تصرض إحدل ىاتيف العقكبتيف

مػػف قػػانكف الجػػراصـ اةقتذػػادية ( ب/4) ا ردنػػي يػػي نػػص المػػادة كيػػي اةتجػػاه ذاتػػو سػػار المشػػرع 
( أ)كلممحكمػػة أف تقضػػي باإلضػػاية لمعقكبػػة المنذػػكص عمييػػا يػػي الصقػػرة ) كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو 

 2.(دينار  مف ىذه المادة بالعزؿ مف العمؿ كبغرامة ة تتجاكز ماصة ألؼ

أنػو يجػكز لممجمػس التػأديبي يػرض مف قػانكف سػكؽ عمػاف المػالي عمػا ( 42)ككذلؾ نذت المادة 
- :أم مف العقكبات التأديبية التالية 

 .التنبيو  -أ

 .اإلنذار -ب

 . دينار  500-10الغرامة المالية مف  -ج

 . الكقؼ عف العمؿ مف يـك إلا ث ثة أشير  -د

 3.الشطب النياصي مف عضكية السكؽ أك الصذؿ مف العمؿ ييو -ق

مػف قػانكف ( 25)يقد أخذ بيذا النكع مف الجػزاءات يػي نػص المػادة  أما بالنسبة لمشرعنا الصمسطيني
- :مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات كالتي نذت عما أنو 

أك أقػدـ عمػا تذػرؼ يخػؿ بالمسػؤكليات المنكطػة . إذا ارتكب المدقؽ أيػة مخالصػة ليػذا القػانكف -1
كرامتيػا ككرامػة العػامميف  بو أك بقكاعد كمعػايير كأسػس كآداب المينػة أك ارتكػب تذػريان يسػيء إلػا

 .يحاؿ إلا لجنة تأديبية تشكميا الجمعية ، يييا

                                                 
 . 37المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم - 1
 .ب /4المادة ، مصدر سابق، دنيانكف الجراصـ اةقتذادية ا ر ق - 2
 . 42المادة ، 1990لسنة  1سكؽ عماف المالي رقـ قانكف  - 3
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 :يعاقب المدقؽ المداف بإحدل العقكبات التأديبية التالية  -2

 . التنبيو الخطي  - أ
 .اإلنذار الخطي   - ب
 .اإليقاؼ عف مزاكلة المينة لمدة ة تزيد عف ث ث سنكات  -ج
إذا كػاف يقضػي بإدانػة ، لمذػادقة المجمػس بثمثػي أعضػاصويككف قػرار المجنػة التأديبيػة خاضػعان  -3

 1.أك عند إلغاء الرخذة، أع ه( ج)بند ( 2)المدقؽ بالعقكبة المنذكص عمييا يي الصقرة 
العقكبات نجد أف طابعيا تأديبي أكثر منو جزاصيان أك ماليان إضاية إلا أنيا ترمي  ىذهمف خ ؿ 

، ذم ارتكب مف خ لو المخالصة كتحيده يي بداية ا مرإلي حرماف المخالؼ مف ممارسة النشاط ال
  2.كمف الممكف تطبيقيا عما الشخص المعنكم خاذة كأنيا تت ءـ مع طبيعتو القانكنية

لكي أف الجزاءات يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية تتميز مف حيث نكعيا   إلاةحظنا ييما سبؽ 
ص ص عمييا يي قانكف العقكبات كتمؾ المنذك اةحترازية المنذك تتسع كاية العقكبات التدابير 

كذلؾ ةحظنا أف العقكبة يي الجراصـ اةقتذادية ليس مف . عمييا يي التشريعات اةقتذادية
العقكبة كلك  حيث تتكاير يييا ذصة، ذدر عف المحاكـ لكي تتذؼ بالجزاءالضركرم اف ت

صـ اةقتذادية يمكف أف تمس كذلؾ شاىدنا أف العقكبة ضمف نطاؽ الجرا. ذدرت عف جية إدارية
ييؿ يخضع تطبيؽ ىذه . و أك يي نشاطو الميني أك يي ذمتوالصاعؿ يي شخذو أك يي سمعت

أـ أنيا تخضع لقكاعد خاذة نظران ، العقكبة لذات القكاعد المنذكص عمييا بقانكف العقكبات
قكاعد تشديد العقاب لطبيعتيا السمبية الخطيرة عما النظاـ اةقتذادم الكطني خاذة ييما يتعمؽ ب

 3أك تخصيضو أك كقؼ تنصيذه ؟

كىك ما سنقكـ بالبحث عنة يي الصذؿ التالي لمعرية مدل خذكذية المكاجية العقابية يي  
 مكاطف التشديد يي السياسة الجناصية لمكاجية الجراصـ اةقتذادية الجراصـ اةقتذادية كالتعرؼ عما 

                                                 
 . 25المادة ، 2004لسنة  9تدقيؽ الحسابات رقـ  قانكف مزاكلة مينة - 1
 . 182ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 2
 . 185ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 3
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 القصل الثاني

 االقتصادية  يمةر خصوصية الجزاء المقرر لمج

يكؿ ما يستطيع أف يصعمو ىك تصريد ، ة يستطيع القاضي أف يحدد سمصان العقكبة المناسبة لكؿ مجـر
أما تصريد العقاب بشػكؿ مكسػع يػ  تقػكـ بػو إة السػمطات القاصمػة عمػا ، العقاب يي نطاؽ محذكر

 1.ةتطبيؽ العقكبة كتنصيذىا إذ تسنح ليا الصرذة باةتذاؿ بمرتكب الجريم

منيػا ا خػذ بنظػاـ العقكبػات ، كلتمكيف القاضي مف ىذا التصريد تمجأ التشػريعات إلػا كسػاصؿ متعػددة
كيحكػػـ بعقكبػػة تكميميػػة أك يعػػزؼ عنيػػا أذا كػػاف ، ييختػػار القاضػػي بػػيف الحػػبس كالغرامػػة، التخييريػػة

كالم حػظ ، كمنيػا أيضػان تعيػيف حػد اعمػا كحػد أدنػي لمعقكبػة، الجزاء ا ذمي مف كجية نظره كاييا
يػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػادية أنػػػو يغمػػػب أف يكػػػكف الصػػػارؽ بػػػيف الحػػػديف كبيػػػران بحيػػػث تتسػػػع معػػػو سػػػمطة 

 2.القاضي التقديرية لمكاجية الظركؼ المختمصة التي تحيط بالجريمة كمرتكبيا

كػالنص عمػا ، كمف كساصؿ التصريد ما يكاجو المشػرع مػف الحػاةت التػي تقضػي أخػذ الجػاني بالشػدة
أك عما تعدد العقكبات ، أك عما نظاـ عاـ لمتشديد كنظاـ العكد، ددة يي بعض الجراصـظركؼ مش

كعمػػػا العكػػػس قػػػد تكػػػكف . أك تعػػػددىا بتعػػػدد ا يعػػػاؿ كلػػػك يػػػي جريمػػػة كاحػػػدة، بتعػػػدد الجػػػراصـ مطمقػػػان 
كساصؿ التصريد ممػا يقذػد بػو مكاجيػة الحػاةت التػي تقضػي التخصيػؼ كػالنص عمػا ظػركؼ مخصصػة 

كبيػػػذه الكسػػػاصؿ يسػػػتطيع ، ـ أك عمػػػا نظػػػاـ كقػػػؼ النطػػػؽ بػػػالحكـ أك كقػػػؼ تنصيػػػذهيػػػي بعػػػض الجػػػراص
 3.القاضي أف يزف العقكبة المناسبة لظركؼ الجريمة كمرتكبيا بما يحقؽ العدالة

، (المبحػث ا كؿ )  الظركؼ المشػددة كتتحدد خذكذية الجزاءات المقررة لمجراصـ اةقتذادية يي
 .كذلؾ عما النحك ا تي (  المبحث الثاني)الظركؼ المخصصة ك 

                                                 
، سالة ماجستيرر ، التهرب من ضريبة الدخل دراسة تحميمية مقارنة أردني لبناني، محمد عبد الكريـ ييد، افالعمك  - 1

 . 131ص، 2005، لبناف، جامعة الحكمة
 . 202-201ص ، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي .د - 2
 . 162-161ص ، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 3
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 . الظروف المشددة في الجرائم االقتصادية :المبحث األول 

قد يجد القاضي مف ظركؼ القضية المعركضة عميو ما يدعك إلا أخػذ المػتيـ بالشػدة عنػد تطبيػؽ 
يػػيحكـ عميػػو بالعقكبػػة التػػي يراىػػا م صمػة يػػي حػػدكد مػػا يبػػيف القػػانكف حػػدان أقذػػي ، العقكبػة القانكنيػػة

كيػي بعػض ا حػكاؿ يجعػؿ القػانكف مػف ظػركؼ خاذػة سػببان قانكنيػان لتشػديد العقكبػة أكثػر ، عقكبةلم
ييػػنص عمػػا عقكبػػة خاذػػة لػػبعض الجػػراصـ إذا تػػكاير ، مػػف الحػػد ا قذػػا المقػػرر لألحػػكاؿ العاديػػة

كقػد يذػؿ ا مػر يػي بعػض ا حػكاؿ أف ، يييا سبب مف ىذه ا سباب التي يعتبرىا مكجبػة لمتشػديد
لقػػانكف يػػي بعػػض الظػػركؼ المكجبػػة لمتشػػديد كجيػػان لتغيػػر كذػػؼ الجريمػػة مػػف جنحػػة إلػػا يجعػػؿ ا
كمف أجػؿ ، كىي ة تككف اة بنص القانكف، ىذه ا سباب عمكمان تسما بالظركؼ المشددة، جناية

ذلػػؾ تسػػمي بػػالظركؼ المشػػددة الخاذػػة كىػػي نكعػػاف يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية الظػػركؼ الشخذػػية 
   1.كالظركؼ المادية

كييما عدا الظركؼ المشددة الخاذة ينص القانكف عمي أسباب عامة تككف شاممة لمجراصـ كاية أك 
 2.كاجتماع أك تعدد العقكبات، العكد: لطاصصة منيا معينة كيدخؿ يي ىذه المجمكعة 

كجػزاء ، (المطمػب ا كؿ)لمحػديث عػف جػزاء مشػدد نظػران لمظػركؼ الشخذػية كعميو سػكؼ نتعػرض 
كمػا نبػيف العػكد الجرمػي كظػرؼ مشػدد لمعقكبػة يػي ، (المطمب الثػاني)ركؼ المادية مشدد نظران لمظ

- : يعما النحك ا ت( المطمب الثالث)الجريمة اةقتذادية 

  

 

  

                                                 
، 1ط، القاىرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية, ت الجنائية في ضوء الققه والقضاءالعقوبا، ابأيي، عبد المطمب - 1

 . 174ص ، 2009

 . 459ص ، 1959، دط، الحقوق الجزائية العامة، الكىابعبد  ،حكمد. د - 2
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 .جزاء مشدد نظرًا لمظروف الشخصية :المطمب األول 

عما ارتكاب يقذد بيا كؿ ما يتعمؽ بالركف المعنكم أك بع قة الجاني بالمجني عميو أك بالبكاعث 
كما تشكمو مف خطكرة كبيرة ناتجة عف ، 1كبذصة عامة تمؾ التي تتعمؽ بشخذية الجاني، الجريمة

 2.اإلرادة الجرميو لمجاني مثؿ العمد كالقذد كالخطأ

ة يتقيد الركف المعنكم يي الجراصـ اةقتذادية بنصس ا حكاـ المقررة يػي القػانكف الجنػاصي التقميػدم 
جػ ؽ البػاب أمػاـ كيمكف تبرير ذلؾ ب أف لمقكانيف اةقتذادية أىمية تقضي اليقضػة يػي مراعاتيػا كاا

ة تعذر تنصيذ السياسة اإلقتذادية  3.أسباب الخركج عمييا كاا

ليذا يإف القانكف الجناصي اةقتذادم ة يتطمب أحيانا إثبات القذػد الجرمػي بػؿ إنػو يصتػرض تػكيره 
عػػدـ تػػكاير ىػػذا القذػػد أك قيػػاـ سػػبب يحػػكؿ دكف  مػػف مجػػرد كقػػكع الجريمػػة كعمػػا الصاعػػؿ أف يثبػػت

كبعبػػارة أخػػرل يتمسػػؾ القػػانكف بػػالركف المعنػػكم كلكنػػو يصترضػػو تسػػيي  ، قيػػاـ مسػػؤكليتو عػػف الصعػػؿ
إذ أف القػػػػانكف الجنػػػػاصي اةقتذػػػػادم عمػػػػا نقػػػػيض القػػػػانكف الجنػػػػاصي ، اةقتذػػػػاديةإلثبػػػػات الجػػػػراصـ 

تحميػؿ نصسػية الجػاني بػؿ يسػتدؿ عميػو مػف سػمككو  ذلؾ أف إثبات سكء النية ة يقػكـ عمػا، التقميدم
كمػػػا أنػػػو قػػػد يحػػػدث أف ة يتػػػرؾ القػػػانكف لمػػػركف المعنػػػكم أم . يػػػ  أىميػػػة لنصسػػػية الجػػػاني، المػػػادم
يالحاجػػة إلػػا الصعاليػػة التػػي يجػػب أف يحققيػػا النظػػاـ العػػاـ اةقتذػػادم يػػي القػػانكف الجنػػاصي ، مكانػػة

ذلػؾ أف طبيعػة بعػض الجػراصـ كخطػكرة نتاصجيػا عمػا ، يػةتؤدم يػي الحقيقػة إلػي زيػادة الجػراصـ الماد
عتبار بعض التذريات كمسػؾ بعػض االعاـ كالمذالح اةقتذادية لمب د أدت بالمشرع إلا  ا مف

كينبغػػي عمػا مػػف كجػػو . ا شػياء يػػي حػاةت معينػػة كأمػػاكف معينػة تشػػكؿ قرينػة عمػػا اقتػػراؼ جػراصـ
القرينػػة تشػكؿ خركجػػا عػػف المبػػادئ التقميديػػة  كىػػذه ،ليػػا ارتكابػػوعميػو عػػبء اإلثبػػات أف يثبػػت عػدـ 

ذلؾ أف مجرد العمـ بعدـ مشركعية الكاقعة المجرمة يككف الركف المعنكم ، لمقانكف الجناصي التقميدم

                                                 
 . 280ص ، مرجع سابق، أماؿ، عثماف. د - 1
 .188ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 2
 .69ص، مرجع سابق، محمكد داكد، يعقكب - 3
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ذلػػؾ أف خذكذػػية ىػػذه الجػػراصـ ىػػي التػػي ديعػػت بالمشػػرع إلػػا إعتبػػار القذػػد الجزاصػػي يػػي ىػػػذه 
 1.عنكم قد أىمؿ نياصياالجراصـ مصترض حتا ة يقاؿ بأف الركف الم

جيػػر أف يقػػو القضػػاء الصرنسػػي كػػاف أكؿ مػػف اعتبػػر الجػػراصـ اةقتذػػادية ىػػي مػػف الجػػراصـ التنظيميػػة 
كأمػػاـ ا ىميػػة التػػي تقتضػػييا نجاعػػة الػػردع يػػي ىػػذا المجػػاؿ أذػػبح الخطػػأ يػػي ىػػذه الجػػراصـ بمثابػػة 

كعما أساس ىػذا . إثباتو كة حاجة إلا أف يبذؿ القضاء مشقة كعناء البحث عف، الخطأ المصترض
ىنػػاؾ ) أف:  1844ييصػػرم  22المكقػػؼ اعتبػػرت محكمػػة التعقيػػب الصرنسػػية يػػي قرارىػػا الذػػادر يػػي 

جػػػراصـ تشػػػبو بالمخالصػػػات كة تحتػػػاج إلػػػا ضػػػركرة تػػػكاير الػػػركف المعنػػػكم يييػػػا كتسػػػما ىػػػذه الجػػػراصـ 
 2.(المادية 

نجد أف بعضيا أعتد بالركف المعنكم  كبالمجكء إلا التشريعات اةقتذادية يي بعض الدكؿ العربية
كعاقب بدرجة أخؼ إذا ارتكبت عػف ، حيث شدد العقكبة إذا ارتكبت الجريمة اةقتذادية عف قذد

 .جير قذد نتيجة إىماؿ أك قمة احتراز

يعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ ييمػػػا يتعمػػؽ بػػالظركؼ الشخذػػػية التػػي تتذػػؿ بالجانػػػب المعنػػكم مثػػؿ القذػػػد 
يع السػػػكرم بػػػنصس المصيػػػـك المحػػػدد يػػػي القكاعػػػد العامػػػة مػػػف حيػػػث تػػػدرج كالعمػػػد كالخطػػػأ أخػػػذ التشػػػر 

، إذ ميز المشرع السكرم اةقتذادم يي قانكف العقكبات اةقتذػادم بػيف الكقػاصع الػث ث، 3العقكبة
كيشػددىا إذا ، حيػث عاقػب عمػا الخطػأ الجزاصػي بدرجػو اخػؼ مػف العقكبػة المقػررة يػي حالػة القذػد

كف العقكبػات اةقتذػادم حيػث مػف قػان( 9)لقبيؿ ما نذػت عميػة المػادة كمف ىذا ا، 4ارتكبت عمدان 
بػػالحبس مػػف سػػتة أشػػير إلػػا السػػنتيف مػػف أيشػػا قاذػػدان معمكمػػات بػػأم ذػػكرة مػػف شػػأنيا ) عاقبػػت

كالمعمكمػػػات بػػػالعركض كالمناقذػػػات ، تخصػػػيض اإلنتػػػاج أك تصكيػػػت يػػػرص اقتذػػػادية عمػػػا الػػػب د

                                                 
 . 69ص، مرجع سابق، محمكد داكد، يعقكب - 1
 . 92ص ، مرجع سابق، بثينة، إسماعيؿ - 2
 . 189ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 3
4
 .212ص,يزجع سابق,ششحقبُّ٘اىؼق٘ثبداالقزظبدٛ,ػج٘د,اىغشاج.د-
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ذا كػػػػاف الصاعػػػػؿ متعمػػػػدان ييعاقػػػػب با شػػػػغاؿ الشػػػػاقة ، كالمزايػػػػدات كالتذػػػػاميـ كالخطػػػػط كا سػػػػعار كاا
       1.(المؤقتة

كذلؾ إف المشرع السػكرم تنبػو يػي قػانكف العقكبػات اةقتذػادم إلػا خطػكرة ا ضػرار الناجمػة عػف 
كأدخػػػؿ العقػػػاب عمػػػا جػػػراصـ ، الخطػػػأ جيػػػر القذػػػدم يعمػػػد الػػػا تنقػػػيح قػػػانكف العقكبػػػات اةقتذػػػادم

جمب يذكلو انط قا مف أف الخطأ الذم يرتكبو الصاعؿ بما يكرثو مػف اإلىماؿ كقمة اةحتراز؛ يي أ
كمػف ىػػذا ، 2يعػد عمػػ ن آثمػان ، ضػرر يعػرض اةقتذػاد الػػكطني لمخطػر نتيجػة إىمػػاؿ أك قمػة احتػراز

  :مف قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم كالتي نذت عما أنو( 7)القبيؿ ما نذت عمية المادة 

المؤقتة مػف قذػد مػف العػامميف يػي الدكلػة عػدـ تنصيػذ المشػاريع العامػة يعاقب با شغاؿ الشاقة  -1
 .أك نشاطات القطاع العاـ 

كيعاقب الصاعؿ بالحبس مػف سػتة أشػير إلػا ثػ ث سػنكات إذا كػاف الجػـر ناجمػان عػف اإلىمػاؿ  -2
 .أك قمة اةحتراز

ة احتػرازه دراسػة يعاقب بالحبس سنتيف عما ا قػؿ مػف قػدـ مػف جيػر قذػد نتيجػة إىمالػو أك قمػ -3
أك قػػدـ دراسػػات أك بيانػػات عػػف الطاقػػة اإلنتاجيػػة إذا ، خاطصػػة  م مػػف مشػػاريع الدكلػػة اةقتذػػادية

 3.أكرث ذلؾ ضرران بالدكلة

أما بالنسبة لممشػرع ا ردنػي يقػد أخػذ بعكػس مػا جػاء بالتشػريع السػكرم حيػث لػـ يصػرؽ بػيف عنذػر 
كشػػػدد عمػػػا عنذػػػر العمػػػد . تذػػػادية المقذػػػكدةإذ ركػػػز عمػػػا الجػػػراصـ اةق، العمػػػد كالقذػػػد كالخطػػػأ

مػف قػانكف ضػريبة ( 42)كمف ا مثمػة عمػا ذلػؾ مػا تضػمنتو المػادة ، 4كأساس لمجريمة اةقتذادية
كؿ مف تيرب عمدان أك حػاكؿ التيػرب أك سػاعد جيػره عمػا ) لتي نذت عما أنو كا ا ردنيالدخؿ 

يعاقػب عنػد إدانتػو عػف كػؿ ..... التيرب مف الضريبة بأف أتا قذدان أم يعػؿ مػف ا يعػاؿ التاليػة 
                                                 

 . 9المادة ، مصدر سابق، ات اةقتذادم السكرمقانكف العقكب - 1
 . 110ص ، مرجع سابق، محمكد داككد، يعقكب. د  - 2
 . 7المادة ، مصدر سابق، لسكرمقانكف العقكبات اةقتذادم ا - 3
 . 189ص ، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 4
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جػـر مػػف ىػذه الجػػراصـ بػالحبس لمػػدة تتػراكح بػػيف أسػبكع كسػػنة أك بغرامػة ة تقػػؿ عػف ماصػػة دينػػار كة 
صة دينػػػػار كيػػػػي كػػػػؿ ا حػػػػكاؿ يضػػػػمف مثمػػػػي الػػػػنقص الػػػػذم حػػػػدث يػػػػي مقػػػػدار تزيػػػػد عمػػػػا خمسػػػػما

 1.(الضريبة

مػف قػانكف الجمػارؾ اةردنػي كالتػي نذػت عمػا أنػو يشػترط ( 234)كذلؾ مػا جػاء يػي نػص المػادة 
 2.يي المسؤكلية الجزاصية يي جراصـ التيريب تكاير القذد

عنػػػدما يتعمػػػؽ ا مػػػر بػػػػالظركؼ  المشػػػرع الصمسػػػطيني يػػػػي تحديػػػد العقكبػػػة سػػػاركيػػػي اةتجػػػاه ذاتػػػو 
الشخذػػية المتذػػمة بالجانػػب المعنػػكم إذ لػػـ يصػػرؽ بػػيف القذػػد كالعمػػد كالخطػػأ يػػي مجػػاؿ الجػػراصـ 

مػف قػانكف ضػريبة ( 40)كمف ىذا القبيػؿ مػا نذػت عميػة المػادة ، اةقتذادية كسبب لتدرج العقكبة
أم قانكف آخر يعاقب كؿ  الدخؿ كالتي نذت عما أنو مع عدـ اإلخ ؿ بأية عقكبة أشد يتضمنيا

محاسب كمدقؽ حسابات مرخص عند إدانتو بالحبس لمدة ة تقؿ عف شير كة تزيد عف سنتيف أك 
دكةر أمريكػي ( 5000)دكةر أمريكػي كة تزيػد عػف خمسػة أةؼ ( 1000)بغرامة ة تقؿ عف ألؼ 

قيصػػػػو عػػػػف مراجعػػػػة الػػػػدكاصر كتك . أك مػػػػا يعادليػػػػا بالعممػػػػة المتداكلػػػػة قانكنػػػػان أك بكمتػػػػا العقػػػػكبتيف معػػػػان 
 :الضريبية مدة ة تقؿ عف سنتيف كذلؾ يي المخالصات التالية 

إذا قػػاـ بإعطػػاء شػػيادة عمػػا ذػػحة الحسػػابات الختاميػػة لمنشػػأة أعمػػاؿ دكف قيامػػو بالمراجعػػة  -1
بكجػػكد مػػا يسػػتكجب اإلعػػ ف  مػػع عممػػوأك أعطػػا شػػيادة دكف تحصػػظ ، المطمكبػػة كالمتعػػارؼ عمييػػا

 . ظ عف ذلؾ التحص
                                                 

 . 42المادة ، 1985لسنة ( 57)رقـ ، قانكف ضريبة الدخؿ ا ردني - 1
 .  234المادة ، مصدر سابق، قانكف الجمارؾ ا ردني - 2
كلكنػو أشػترط لترتيػب المسػؤكلية ، سػؤكليتيف جزاصيػة كمدنيػةىذا كقد رتب المشرع ا ردني عما جريمػة التيريػب الجمركػي م  -

ية المدنيػػة يإنيػػا تبقػػا أمػػا المسػػؤكل، سػػابقة الػػذكر( 234)يػػي نػػص المػػادة الجزاصيػػة يػػي جػػراصـ التيريػػب تػػكاير القذػػد كمػػا جػػاء 
تتكػكف المخالصػة ) عمػا أنػو ( 1)مف القانكف ذاتو يي الصقػرة ( 244)مترتبة سكاء تكاير القذد أك لـ يتكاير حيث نذت المادة 

يينػػا ( كمػػا تترتػػب المسػػؤكلية المدنيػػة يػػي جػػراصـ التيريػػب بتػػكاير ا ركػػاف الماديػػة ليػػا كة يجػػكز الػػديع بحسػػف النيػػة أك الجيػػؿ 
حيػث رتػب المسػػؤكلية الجزاصيػة عمػا جػـر التيريػب كتطمػػب ، ـ التيريػػب كالمخالصػات بيػذا الذػددا ردنػي ميػز بػيف جػر المشػرع 

بينمػا يػي المخالصػات رتػب المسػؤكلية المدنيػة كلػـ يتطمػب تػكاير القذػد الجرمػي كػذلؾ لػـ يأخػذ المشػرع ، د الجرمػيتكاير القذ
حيث رتب المسػؤكلية سػكاء يػي المخالصػات أك جػراصـ ، الغمط بيذا الخذكصتأثير لمجيؿ ك  ا ردني يي المسؤكلية المدنية بأم

 . التيريب بمجرد تكاير الركف المادم كة يأخذ بالجيؿ أك حسف النية 
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 1.عف قذدإذا قاـ بمساعدة المكمؼ بالتيرب مف الضريبة – 2

كمف قبيؿ ذلؾ أيضا ييما يتعمؽ بالمساكاة يي العقكبة بيف القذد كاإلىماؿ ما نذت عميو المادة 
 :مف قانكف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطيني حيث نذت عما أنو ( 44)

عػف كالػذم ة يمتػـز ، دس مػف ىػذا القػانكفكؿ مف يخػالؼ أحكػاـ مػكاد الصذػؿ الثالػث كالصذػؿ السػا
كلمسػػػمطة ، باةمتثػػػاؿ ليػػػذه اةلتزامػػػات يعػػػد مرتكبػػػان لمخالصػػػة إداريػػػة عمػػػد أك بػػػدايع اإلىمػػػاؿ الجسػػػيـ

المشػػرية حػػاؿ اكتشػػاييا ليػػذه المخالصػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػات الماليػػة كا عمػػاؿ كالميػػف جيػػر الماليػػة 
 :  بات التالية اتخاذ اإلجراءات كيرض كاحد أك أكثر مف العقك 

 .التنبيو باةمتثاؿ لتعميمات محددة  -1

جير الماليػة حػكؿ التػدابير التػي  ريع تقارير دكرية مف قبؿ المؤسسات المالية كا عماؿ كالميف -2
 . المحددة تنصذىا أك تشير ىذه التقارير إلا اةمتثاؿ لمتعميمات

 . اإلنذارات الخطية  -3

خمسيف (  50.000)ألؼ دينار أردني كة تزيد عف ( 1000)ف يرض جرامة ة تقؿ قيمتيا ع -4
                                                                         .                                                                                                                            ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة 

 .حرماف ا يراد مف التكظيؼ يي المؤسسات المالية كا عماؿ كالميف جير المالية  -5

بمػا يػي ، استبداؿ أك تقييد الذ حيات الممنكحة لممديريف أك الرؤساء أك المػالكيف المسػيطريف -6
 .ذلؾ تعييف مدير خاص

 2.حب التراخيص كمنع اةستمرار يي العمؿ أك المينةيرض تعميؽ أك تقييد أك س -7

                                                 
 . 40المادة ، مصدر سابق، قانكف ضريبة الدخؿ الصمسطيني - 1
 . 44المادة  ،مصدر سابق ،قانكف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطيني - 2
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إف معظػـ التشػريعات اةقتذػادية ة تعتػد بػالركف المعنػكم يػي تشػديد العقكبػة أك ، مف كجيػة نظرنػا
تخصيصيػػا حيػػث سػػاكت بػػيف الجػػراصـ العمديػػة أك تمػػؾ التػػي ترتكػػب بطريػػؽ الخطػػأ أك اإلىمػػاؿ أك قمػػة 

ي تبنػػي اةتجػػاه الػػذم ذػػار عميػػو المشػػرع السػػكرم يػػي اةحتػػراز لكػػف نأمػػؿ مػػف مشػػرعنا الصمسػػطين
كيرجػع السػبب يػي ذلػؾ إلػا أف طبيعػة التشػريعات ، اةعتداد بالركف المعنػكم عنػد إقػرار أم عقكبػة

اةقتذػػادية متطػػكرة كمتغيػػرة مػػف حػػيف إلػػا آخػػر ا مػػر الػػذم يذػػعب اإللمػػاـ بيػػا لػػدل ا شػػخاص 
التشريعات اةقتذادية يي يمسطيف با خذ بالركف المطبقة عمييـ كبالتالي يجب أف نراعي ذلؾ يي 

كلػػػيس جعػػػؿ العقكبػػػة مطمقػػػة بالمسػػػاكاة يػػػي العقػػػاب بػػػيف القذػػػد أك الخطػػػأ عنػػػد ارتكػػػاب ، المعنػػػكم
الجريمة اةقتذادية مف قبؿ ىؤةء ا شخاص الذيف يعػانكف مػف عػبء اإلثبػات الػذم ينتقػؿ إلػييـ؛ 

 .بما يقعكف بيا عف طريؽ الخطأ إلثبات عكس ما كجو إلييـ مف جراصـ اقتذادية ر 

كمف جية أخرل إف ارتصاع أك انخصاض مستكل العقكبة يعتمد أحيانان معايير مكضكعية خارجة عف 
درجػػػة الضػػػرر الحاذػػػؿ مػػػف ، نصسػػػية الصاعػػػؿ كمػػػف بػػػيف المعػػػايير المكضػػػكعية لمتشػػػدد يػػػي العقكبػػػة
يعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ تػػنص . 1يةالجريمػػة يالنتيجػػة معيػػار لتقػػدير درجػػة العقػػاب يػػي الجػػراصـ اةقتذػػاد

يتحػتـ الحكػـ بالحػد ا عمػا ) عمػا أنػو  1966لسػنة  ةمػف قػانكف العقكبػات اةقتذػادي( 29)المادة 
   2.(لمعقكبة المقررة يي ىذا المرسـك كمما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيـ 

ف كانت النتيجة معيػاران لتقػدير درجػة العقػاب يػي الجػراصـ اةقتذػادية إة أف ذلػؾ ة يعنػي  إة أنو كاا
كيعػػكد السػػبب ( نتيجػػة ) أف الجريمػة اةقتذػػادية جيػػر معاقػػب عمييػػا يػػا حػاؿ عػػدـ حػػدكث ضػػرر 

يي عدـ انتظار تحقؽ النتيجػة لمعقػاب عمػا الجريمػة اةقتذػادية إلػا السياسػة العقابيػة يػي الجػراصـ 
ضػػرر باةقتذػػاد اةقتذػػادية التػػي تقػػـك عمػػا الخػػكؼ مػػف أم نشػػاط قػػد يػػؤدم إلػػا نتػػاص  تمحػػؽ ال

كلػػذلؾ يتصػؽ الصقػػو عمػػا أف الجػػراصـ اةقتذػػادية مػػف جػػراصـ ، كبالسياسػػة التػػي تتبعيػػا الدكلػػة، الػكطني
، ييتـ تجريـ ا يعاؿ خكيان مف إحداث النتيجة التي إذا حػدثت سػكؼ تكػكف نتاصجيػا كخيمػة، الخطر

                                                 
 . 161-160ص، مرجع سابق، محمكد داككد، كبيعق - 1
 . 29المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم - 2
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د الخكؼ مف تحققيا كىذا إنما يضع العقكبة لمجر ، كلذلؾ يإف المشرع ة ينتظر النتيجة كي تتحقؽ
    1.إف دؿ عما شيء يإنو يدؿ عما تشديد العقاب يي الجراصـ اةقتذادية

  2.كما أف العقاب يمكف أف يتدرج يي الشدة اعتمادا عما مقدار المبمغ محؿ الجريمة

 .جزاء مشدد نظرًا لمظروف المادية -:المطمب الثاني 

عمقػان بالجانػب المػادم لمجريمػة ييجعمػو أشػد خطػران بيا ما كاف خارجان عف شخص الجاني كمتيقذد 
كيترتب عما ذلؾ أف الظركؼ المادية ، مما لك تجرد مف ىذا الظرؼ حيث يصترض ازدياد خطكرتو

تتذػػؿ بالصعػػؿ كيصتػػرض تغيػػران يػػي مقػػدار خطكرتػػو عمػػا نحػػك يجعمػػو أكثػػر خطػػكرة كقػػد يرجػػع إلػػا 
 3.ارتكابو يي مكاف معيف أك إلا كقكعو يي زماف معيف

تعػػػدد : كمػػػف الضػػػكابط التػػػي يمكػػػف اعتمادىػػػا كظػػػركؼ مشػػػددة ماديػػػة يػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػادية ىػػػي
الصػػػرع ) ذػػػصة مرتكػػػب الجريمػػػة اةقتذػػػادية ( الصػػػرع ا كؿ) لجريمػػػة اةقتذػػػادية المسػػػاىميف يػػػي ا

 (.الصرع الثالث ) كقت ارتكاب الجريمة . 4(الثاني 

 

 

 

                                                 
 . 173ص ، مرجع سابق، مد ذدقيأنكر مح ،المساعدة. د  - 1
 كػؿ مػف يقػـك بتيريػب))  22/4/2000بتػاريخ  2000لسػنة ( 6)مف المرسـك التشريعي السكرم رقػـ ( 5)جاء يي المادة  - 2

بػػالحبس مػػف سػػنة إلػػا ثػػ ث سػػنكات إذا كانػػت القيمػػة مميػػكف ليػػرة  –يعاقػػب أ .... أك إخػػراج العمػػ ت السػػكرية أك ا جنبيػػة 
بالحبس مف سنتيف إلػا أربػع سػنكات إذا كانػت القيمػة خمسػة م يػيف ليػرة سػكرية أك مػا  –ب / سكرية أك ما يعادليا يما دكف 

نكات إلا خمس سنكات إذا كانت القيمة تزيػد عمػي خمسػة م يػيف ليػرة سػكرية أك بالحبس مف ث ث س -ج/ يعادليا يما دكف 
 . 162ص ،  مرجع سابق، محمكد داكد ،يعقكب .لمزيد مف المعمكمات أنظر د(( ما يعادليا 

مقللارن والشللريعة اإلسللالمية العامللة لمظللروف المشللددة دراسللة فللي القللانون المصللري الالنظريػػة ، ىشػػاـ، أبػػك الصتػػكح .د - 3
 . 105ص ، 1982، دط، الييصة المذرية العامة لمكتاب، الغراء

 . 188ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح. د - 4
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 .االقتصادية المساهمين في الجريمةتعدد  :القرع األول 

ككزعػكا ا دكار ، يقذد بيا ارتكاب الجريمػة الكاحػدة مػف قبػؿ أكثػر مػف شػخص خططػكا كدبػركا ليػا
كليس ىناؾ ما يمنع تذكر ارتكاب الجريمة ، ييما بينيـ يكقعت الجريمة ثمرة ليذا التنصيذ الجماعي

 1.كىنا نككف بذدد تعدد الجناة، مف عدة أشخاص

لذػكرة تعبػر عػف خطػكرة إجراميػة كبيػرة عمػا المجتمػع حيػث تعبػر عػف كالمساىمة الجناصيػة بيػذه ا 
  2.اتصاؽ أك تكايؽ إرادات جناصية آثمة عما ارتكاب جريمة كاحدة

 3.حيث يعتبر تعدد المساىميف ظريان ماديان مشددان لمعقكبة، كيي الجراصـ اةقتذادية ىي كذلؾ  

التشريعات العقابية يي العقاب الذم تصرضػو كتتميز التشريعات اةقتذادية عف ا حكاـ العامة يي 
يقػد قامػت بالمسػاكاة مػا بػيف كايػة المشػتركيف بالجريمػة اةقتذػادية مػف ، عما المساىميف بالجريمػة

كىػػػذا مػػػا نذػػػت عميػػػو التكذػػػية الثالثػػػة مػػػف ، حيػػػث العقكبػػػة  سػػػكاء أكػػػاف الصاعػػػؿ أذػػػميان أـ شػػػريكان 
كجػاء يييػا مػا  1953الػذم عقػد يػي ركمػا عػاـ  تكذيات المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات

تتطمػػػػب المعاقبػػػػة عمػػػػا الجػػػػراصـ اةقتذػػػػادية تكسػػػػعان يػػػػي يكػػػػرة الصاعػػػػؿ كأشػػػػكاؿ اإلسػػػػياـ )) يمػػػػي 
  4.((الجناصية

كلعػػؿ الحكمػػػة التشػػػريعية يػػػي تشػػػديد العقكبػػػة عػػػف طريػػػؽ المسػػػاكاة بػػػيف كايػػػة المسػػػاىميف بالجريمػػػة 
يرجػػع لمػػا ليػػذه  1953قكبػػات السػػادس يػػي ركمػػا عػػاـ اةقتذػػادية يػػي تكذػػيات مػػؤتمر قػػانكف الع

الجراصـ مف أىميػة كخطػكرة عمػا السياسػة اةقتذػادية لمدكلػة كمػا تػنـ عنػو مػف خطػكرة إجراميػة يػي 

                                                 
  ، www.startimes2.com/f.aspx?t=27455609منتديات ستار تايمز –تكضيح مصيـك المساىمة الجناصية  - 1

16/12/2009   
 . 234ص، 2010، دط، اةسكندرية، ار الجامعة الجديدةد، الجرائم االقتصادية، منتذر سعيد، حمكدة. د - 2
 . 204ص، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي .د - 3
 . 191ص، مرجع سابق ،أنكر محمد ذدقي، المساعدة. د - 4

http://www.startimes2.com/f.aspx?t=27455609
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=27455609
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نصس المسػاىميف بارتكابيػا بحيػث يػدرؾ كػؿ مػف يسػاىـ يػي ارتكابيػا بشػدة العقكبػات التػي سػتصرض 
 1.عميو كأنو سيعاقب بنصس عقكبة الصاعؿ ا ذمي

أم أف يكػػكف الجػػاني عالمػػان ، كيشػػترط لتحقيػػؽ جريمػػة اةشػػتراؾ تػػكاير القذػػد الجنػػاصي لػػدل الشػػريؾ
كة يكصػي مجػرد العمػـ بالجريمػة لكقػكع ، كقاذدان بعممو المشاركة يي ارتكابيا، بالجريمة التي ترتكب

لخطػكرة ك ، يػي الجريمػة ةبػؿ يجػب يػكؽ ذلػؾ أف تتجػو نيػة الجػاني إلػا المسػاىم، اةشتراؾ الجرمي
 2.الجراصـ اةقتذادية عكقب مرتكبيا كالمحرض كالمساعد بنصس عقكبة الصاعؿ ا ذمي

 نػو يمػنح الجنػاة القػكة المعنكيػة ، كاتجاه الصقو الحديث الذم يعتبر التعدد ظريان ماديان مشددان لمعقاب
ييػػػػا لػػػػيس يعمػػػػي سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ الجريمػػػػة المنظمػػػػة إذ أف تعػػػػدد الصػػػػاعميف ي، ةرتكػػػػاب جػػػػراصـ خطيػػػػرة

بؿ عنذر رصيسي يي تككيف ماديات الجريمة لككنيا مػف الجػراصـ الجماعيػة التػي ، بالظرؼ الطارئ
يسيـ يي ارتكابيا كيقان لمكذؼ القانكني عدد مف ا شػخاص اتحػدت إرادتيػـ كاتصقػت عمػا ارتكػاب 

  3.جراصـ خطيرة

ف كانت تتشابو مػع مصيػكـ المسػاىمة الجنا صيػة إة أنيػا تختمػؼ معػو يػي لذا ياف الجريمة المنظمة كاا
يالمساىمة الجناصية كذؼ قانكني لمساىمة إجرامية بيف مجمكعة مف الصاعميف يػي ، بعض ا كجو

كمػػف ثػػـ يػػإف مراكػػزىـ القانكنيػػة قػػد تختمػػؼ بحسػػب الػػدكر ، أم نػػكع مػػف أنػػكاع السػػمككيات المجرمػػة
عمػا ، أك شػريكان ةحقػان ، سػابقان أك شػريكان ، الذم لعبو كػؿ طػرؼ مسػاىـ مػنيـ باعتبػاره يػاع ن أذػميان 

حيف أف مصيـك الجريمة المنظمة يقتضي كجكد مساكاة يي المراكز القانكنية لجميع مف ينتسب إلػا 
 4.ىذا التنظيـ اإلجرامي بكذصيـ ياعميف أذمييف يي العذابة المنظمة

قػػاب بػػيف ىػػذا كقػػد قػػررت معظػػـ التشػػريعات اةقتذػػادية الحديثػػة كمبػػدأ عػػاـ عمػػا المسػػاكاة يػػي الع
كيسػرم ، الصاعؿ كالشريؾ كالمحرض كالمتدخؿ أك أم ذكرة مػف ذػكر المسػاىمة الجناصيػة ا خػرل

                                                 
 .51ص، مرجع سابق، محمد سميماف، المحاسنة - 1
م الضلريبية الرقابة القضائية عمر قرارات مقدري الضريبة عمر الدخل وفعالية عقوبات الجرائ، إبراىيـ سالـ، العقيمي .د - 2

 . 206ص ، 2008، 1ط، عماف، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، دراسة قانونية مقارنة
 . 383-382ص ، مرجع سابق، ياصزة يكنس، الباشا .د - 3
 . 139ص ، مرجع سابق، زياي، الظصيرم .د  -4
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ىػػذا المبػػدأ عمػػا جميػػع الجػػراصـ اةقتذػػادية سػػكاء كانػػت جػػراصـ خطػػرة تأخػػذ كذػػصان جناصيػػان أك جػػراصـ 
عات كمػػف بػػيف التشػػري، إذ أف جميعيػػا تسػػتجكب تشػػديد العقكبػػة يػػي جميػػع الحػػاةت. بسػػيطة جنحيػػة

مػا أخػذ ، التي أخذت بمبدأ المساكاة يي العقاب بيف المحػرض كالمتػدخؿ كالشػريؾ كالصاعػؿ ا ذػمي
يعتبػػر ) مػػف قػػانكف العقكبػػات اةقتذػػادم عمػػا أنػػو ( 32)السػػكرم حيػػث نذػػت المػػادة  عبػػو المشػػر 

 1.(المحرض كالمتدخؿ كالشريؾ بحكـ الصاعؿ 

يد يػي العقكبػة يػي اةشػتراؾ الجرمػي يػي الجػراصـ المشػرع ا ردنػي إلػا التشػد سػاركيي اةتجاه ذاتو 
كتطبيقػان لػذلؾ يقػد ، اةقتذادية حيث سػاكل بػيف الصاعػؿ كالشػريؾ كالمحػرض كالمتػدخؿ يػي العقكبػة

يعاقػب المحػرض كالمتػدخؿ بعقكبػة ) مف قانكف الجػراصـ اةقتذػادية عمػا أنػو ( د/ 4)نذت المادة 
  2.(الصاعؿ ا ذمي 

خػدرات كالتػي ىػي إحػدل ذػكر اإلجػراـ المػنظـ يقػد عاقػب المشػرع ا ردنػي كييمػا يتعمػؽ بتجػارة الم
مػػػػف قػػػػانكف المخػػػػدرات كالمػػػػؤثرات العقميػػػػة الشػػػػريؾ يػػػػي أم جريمػػػػة مػػػػف الجػػػػراصـ ( 24)يػػػػي المػػػػادة 

المنذكص عمييا يي ىذا القانكف بأم ذكرة مف ذكر اةشتراؾ بما يي ذلؾ التدخؿ يػي الجريمػة 
عما ارتكابيا بعقكبة الصاعؿ ا ذمي سكاء ارتكبت الجريمة داخؿ أك التحريض عمييا أك المساعدة 

 3.المممكة أك خارجيا

كىػذا يعنػػي أف جميػػع الشػػركاء بارتكػاب الجريمػػة اةقتذػػادية ىػػـ عرضػة لممسػػؤكلية الجزاصيػػة بغػػض 
 4.النظر عف دكرىـ يي الجريمة

كرم كا ردني  يي المسػاكاة أما بالنسبة لمشرعنا الصمسطيني لـ يأخذ بما أخذ بو كؿ مف المشرع الس
. يػػي العقكبػػة بػػيف الصاعػػؿ كالمحػػرض كالشػػريؾ كالمتػػدخؿ كمبػػدأ عػػاـ يػػي جميػػع الجػػراصـ اةقتذػػادية

                                                 
 . 32المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم - 1
 .د / 4المادة ، مصدر سابق، اةقتذادية ا ردني قانكف الجراصـ - 2
 . 24المادة ، 1988لسنة  11قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية اةردني رقـ  - 3

الػػذم شػػدد العقػػاب إذا كانػػت  1992لسػػنة  97ف مكايحػػة اإلرىػػاب المذػػرم رقػػـ مػػف قػػانك ( 87)كػػذلؾ مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 
 .  بريع العقكبة إلا اإلعداـ عكضان عف ا شغاؿ الشاقة المؤبدة أك المؤقتة، عة إجرامية مسمحةالجريمة قد كقعت مف جما

 . 51ص ،مرجع سابق، محمد سميماف، المحاسنة - 4
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مػػف قػػانكف مكايحػػة جسػػيؿ ( 37/3)يعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ جعػػؿ المشػػرع الصمسػػطيني يػػي نػػص المػػادة 
أك تشػػاكر حػػكؿ ا مػػكاؿ عقكبػػة كػػؿ مػػف شػػرع بارتكػػاب جريمػػة جسػػيؿ ا مػػكاؿ أك سػػاعد أك سػػيؿ 

 1.ارتكاب ىذه الجريمة بنذؼ العقكبة التي يعاقب بيا الصاعؿ ا ذمي

إة أنو كيي الكقت ذاتو ساكل مشرعنا الصمسطيني يي العقاب يي حالة المساىمة الجناصية يي نػص 
مع عػدـ اإلخػ ؿ بػأم عقكبػة ) مف قانكف ضريبة الدخؿ حيث نذت  عما أنو ( 37/1/2)المادة 

آخر يعاقب بالحبس مدة ة تقؿ عػف شػير كة تزيػد عػف سػنة أك بغرامػة ة تقػؿ عػف  أشد يي قانكف
ألػػؼ دكةر أمريكػػي أك بكمتػػا العقػػكبتيف معػػان كػػؿ ( 1000)ماصػػة دكةر أمريكػػي كة تزيػػد عػػف ( 100)

مف أرتكب أك حاكؿ أك حرض أك اتصؽ أك ساعد جيره بقذد التيرب مف الضريبة يي أم يعؿ مف 
كيػي جميػع ا حػكاؿ يمتػـز مرتكػػب المخالصػة بػديع مػا قيمتػو مثمػي الػنقص الػػذم .... ا يعػاؿ التاليػة 

كيكػػكف الشػػريؾ المحكػػكـ عميػػو مسػػؤكةن بالتضػػامف مػػع المكمػػؼ يػػي أداء ، حػػدث يػػي مقػػدار الضػػريبة
   2.قيمة الضريبة المستحقة التي لـ يتـ أداؤىا

أخػذ مكقصػان كاضػحان يػي التشػديد  ن حظ مػف خػ ؿ نػص المػادة سػابقة الػذكر أف مشػرعنا الصمسػطيني
يػػػي العقكبػػػة يػػػي المسػػػاكاة بػػػيف المسػػػاىميف مػػػف حيػػػث التضػػػامف يػػػي ديػػػع مػػػا يصػػػرض عمػػػييـ مػػػف 

 .تعكيضات لجية اإلدارة 

إة أنو يؤخذ عميو أنو لـ يتبنا معياران محددان بالنسبة لعقكبة الحبس كالغرامػة يػي حػاةت المسػاىمة 
كف مكايحػة جسػيؿ ا مػكاؿ سػابقة الػذكر جعػؿ عقكبػة كػؿ مػف مػف قػان( 37/3)الجناصية يصي المادة 

شػػػرع أك سػػػاعد أك حػػػرض أك سػػػيؿ أك تشػػػاكر حػػػكؿ ارتكػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة بنذػػػؼ العقكبػػػة التػػػي 
عمػػا الػػرجـ مػػف أف ىػػذا النػػكع مػػف الجػػراصـ تشػػكؿ خطػػران كبيػػران عمػػا ، يعاقػػب عمييػػا الصاعػػؿ ا ذػػمي

 . اقتذاد الدكلة 

                                                 
 . 37/3المادة ، مصدر سابق، طينيف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسقانك  - 1
 . 37/1/2المادة ، مصدر سابق، قانكف ضريبة الدخؿ الصمسطيني - 2
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مػػف قػػانكف ضػػريبة الػػدخؿ حيػػث سػػاكل يػػي ( 37/1)المػػادة عمػػا عكػػس مػػا ىػػك مكجػػكد يػػي نػػص 
العقكبة عما كؿ مف ارتكب أك حاكؿ أك حرض أك اتصؽ أك ساعد جيره بقذد التيػرب مػف ضػريبة 

 .الدخؿ 

أف يضػػع معيػػاران محػػددان عنػػد ، لػػذا نأمػػؿ مػػف مشػػرعنا عنػػد اقػػرار قػػانكف خػػاص بػػالجراصـ اةقتذػػادية
يقػرر مبػدءان عامػان يشػمؿ جميػع الجػراصـ اةقتذػادية دكف  كأف. يرض العقكبػة يػي حػاةت المسػاىمة

كىػذا المبػدأ ىػػك المسػاكاة يػي العقكبػة بػػيف الصاعػؿ ا ذػمي ككػؿ مػػف يعاكنػو عمػا ارتكػػاب ، اسػتثناء
 .الجريمة أيان كاف نكع المساىمة الجناصية أذمية أك تبعية 

رجػب يػي محاذػرتيا أك التقميػؿ كالحكمة مف تبني ذلؾ المبدأ يعكد إلا خطكرة تمؾ الجػراصـ التػي ي 
منيا كقطع أم أمداد بشرم يسيـ يي ارتكابيا عف طريؽ تخكيؼ كػؿ مػف تسػكؿ لػو نصسػو اإلسػياـ 

 .  بأف عقكبتو ىي نصس عقكبة الصاعؿ ا ذمي ليا ، يي ارتكاب ىذا النكع مف الجراصـ

يغصػػؿ مسػػؤكلية مػػف إة أنػػو لػػـ ، لكػػف كعمػػا الػػرجـ ممػػا يكجػػو مػػف انتقػػادات إلػػا مشػػرعنا الصمسػػطيني
شػػرع بارتكػػاب الجريمػػة اةقتذػػادية حيػػث أعتبػػر الشػػركع يعاقػػب عميػػو كالجريمػػة التامػػة كذلػػؾ  يػػي 

مػػػف قػػػانكف ضػػػريبة الػػػدخؿ ( 39/1)كالمػػػادة ، مػػػف قػػػانكف مكايحػػػة جسػػػيؿ ا مػػػكاؿ( 38/3)المػػػادة 
 1.سابقتي الذكر

نذػكص عميػو يػي قػانكف العقكبػات كيعد ىذا اةتجاه مغايران لألحكاـ العامة لمشركع يي الجريمػة الم
 2.التي أجازت يي حاةت الشركع تخصيض العقكبة المقررة  لمجريمة، القسـ العاـ

عمػػا ، كيعػػكد السػػبب إلػػا المسػػاكاة يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية مػػا بػػيف الجريمػػة التامػػة كالشػػركع يييػػا
مػا ىػذا ا سػػاس كييػدؼ المشػرع مػػف تجريميػا ع، أسػاس أف الجػراصـ اةقتذػادية مػف جػػراصـ الخطػر

كلقطػع الطريػؽ عمػا كػؿ مػف يحػاكؿ ، قد تؤدم إلا اإلضرار باةقتذػاد الػكطني، لمنع أم محاكلة
                                                 

مػػف قػػانكف ضػػريبة ( 39/1)كالمػػادة ، مػػف قػػانكف مكايحػػة جسػػيؿ ا مػػكاؿ( 38/3)لمزيػػد مػػف المعمكمػػات راجػػع نػػص المػػادة - 1
 .الدخؿ الصمسطيني 

، دمشػؽ، تصلادية واالجتهلادات الصلادرة علن محلاكم األملن االقتصلاديشرح قانون العقوبات االق، محمكد زكي، شمس - 2
 . 570ص، 1999، 1ط
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كلذلؾ يإف اعتبار الشركع كالجريمة التامة يشػكؿ تحػذيران كاضػحان لمقتريػي ، اإلضرار بيذا اةقتذاد
 1.الجراصـ اةقتذادية

مػػف قػػانكف ( 31)دة مػػا جػػاء يػػي نػػص المػػادة كمػػف بػػيف التشػػريعات المقارنػػة التػػي أخػػذت بتمػػؾ القاعػػ
يعتبػػػر الشػػػركع يػػػي الجريمػػػة اةقتذػػػادية ) العقكبػػػات اةقتذػػػادم السػػػكرم كالتػػػي نذػػػت عمػػػا أنػػػو 

 2.(كالجريمة التامة 

تبني ذلؾ اةتجاه  يي قػانكف الجػراصـ اةقتذػادية مشرع ا ردني كعما الرجـ مف عدـ أما بالنسبة لم
كالتػػي عاقبػػت عمػػا ( 205)يػػي قػػانكف الجمػػارؾ يػػي نػػص المػػادة  إة أنػػو أخػػذ بػػذلؾ، 1993لسػػنة 

 3.التيريب كما يي حكمة كعما الشركع بنصس عقكبة الجريمة التامة

أمػػػا بالنسػػػبة لمسػػػؤكلية الشػػػخص المعنػػػكم يػػػػي حالػػػة اةشػػػتراؾ أك تعػػػدد المسػػػاىميف يػػػإف المشػػػػرع 
كالتػػػي يكػػػكف الشػػػخص عػػػال  مسػػػألة تعػػػدد المسػػػاىميف  1960ا ردنػػػي يػػػي قػػػانكف العقكبػػػات لسػػػنة 

إذا ارتكبػػت ) كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو ( 442)كذلػػؾ يػػي نػػص المػػادة  ،المعنػػكم طريػػان يػػي الجريمػػة
كمػػػا يسػػػتيدؼ  ،الجريمػػػة باسػػػـ شػػػركة أك لحسػػػابيا يػػػإف ىػػػذه الشػػػركة تسػػػتيدؼ لمتػػػدابير اةحترازيػػػة

يسػاىمكف لمعقكبات المنذكص عمييػا يػي المػادة السػابقة ا شػخاص المسػؤكلكف يػي الشػركة الػذيف 
 4.(يي الصعؿ أك يسيمكف أك يتيحكف ارتكابو عف قذد منيـ 

إف الييصػات المعنكيػة مسػؤكلة ) مف القانكف ذاتو كالتي نذػت عمػا أنػو ( 74/2)كذلؾ نص المادة 
جزاصيػػان عػػف أعمػػاؿ مػػػديرييا كأعضػػاء إدارتيػػا كممثمييػػػا كعماليػػا عنػػدما يػػػأتكف ىػػذه ا عمػػاؿ باسػػػـ 

 5.(ل كساصميا بذصتيا شخذان معنكيان الييصات المذككرة أك بإحد

                                                 
 . 194-193ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة . د - 1

 .  31المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم - 2
 . 205المادة ، مصدر سابق، نكف الجمارؾ ا ردنيقا - 3
 . 442المادة ، مصدر سابق، لعقكبات اةردنيقانكف ا  - 4
 . 74/2المادة ، مصدر سابق، كف العقكبات اةردنيقان - 5
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ن حظ مما سبؽ أف المشرع أقػر المسػؤكلية الجزاصيػة لمشػخص المعنػكم كاعتبػره شػريكان يػي الجريمػة 
كيعػػكد السػػبب يػػي ذلػػؾ إلػػا أف ىػػذه التذػػريات الجرميػػة ارتكبػػت باسػػـ ذلػػؾ الشػػخص المعنػػكم أك 

إة أنػػو ة يمكػػف أف يطبػػؽ ، ةكلكػػف بكذػػؼ الشػػخص المعنػػكم شػػريكان يػػي الجريمػػ، بأحػػدل كسػػاصمة
عميو عقكبة الحبس كىنا يستعاض عف الحبس بعقكبػة الغرامػة كالمذػادرة كبتػدابير احترازيػة أخػرل 
كىػػذه العقكبػػات تتناسػػب كطبيعػػة الشخذػػية اةعتباريػػة متػػا ثبػػت تكرطيػػا يػػي ارتكػػاب الجريمػػة مػػع 

 .الشخص الطبيعي 

  .صقة مرتكب الجريمة االقتصادية  :القرع الثاني 

تعػػػد الجػػػراصـ اةقتذػػػادية ذات جسػػػامة خاذػػػة تسػػػػتدعي التشػػػديد إذا كقعػػػت مػػػف مكظػػػؼ عػػػػاـ أك 
 1.شخص مكمؼ بخدمة عامة أك ذم منذب قيادم

 1980كلقػػد اىػػتـ المػػؤتمر السػػادس لألمػػـ المتحػػدة لمكقايػػة مػػف الجريمػػة المنعقػػد يػػي كاراكػػاس عػػاـ 
رجػاؿ ا عمػاؿ الػذيف يمارسػكف : كعيف بجراصـ أذحاب النصكذ اةقتذادم كالسياسي كىؤةء عما نػ

كرجػػػػاؿ السػػػػمطة أنصسػػػػيـ الػػػػذيف يسػػػػيصكف اسػػػػتعماؿ مراكػػػػزىـ ، نصػػػػكذىـ بالتعػػػػاكف مػػػػع رجػػػػاؿ السػػػػمطة
كةحظ المؤتمر أف ىؤةء ا شخاص يرتكبػكف ، السياسية كاإلدارية كيكظصكنيا لمذالحيـ الشخذية

مػػة  كاةتجػػار بالمخػػدرات كا سػػمحة جػػراصـ الرشػػكة كتقاضػػي العمػػكةت كاةشػػتراؾ يػػي الجػػراصـ المنظ
كمػا يرتكبػػكف جػراصـ الغػػش يػي الحسػػابات كيػي المعػػام ت ، كالرقيػؽ ا بػيض كاةعتػػداء عمػا البيصػػة

كتيريػػػػب ا مػػػػكاؿ كتػػػػداكؿ العمػػػػ ت ، كالتيػػػػرب مػػػػف الضػػػػراصب، المذػػػػريية كالمخالصػػػػات الجمركيػػػػة
لؾ اةسػتثمار جيػر المشػركع لميػد كػذ، كاةحتياؿ لمحذكؿ عمػا اعتمػادات ماليػة، ا جنبية كتيريبيا

كالتسػػبب يػػي إيػػ س بعػػض الشػػركات عػػف طريػػؽ ، مػػع يػػرض شػػركط عمػػؿ مرىقػػة عمييػػا، العاممػػة
    2.المزاحمة جير المشركعة أك عف طريؽ اةحتكار

                                                 
المؤسسة الجامعية لمدراسػات كالنشػر ، المدخل لدراسة جرائم األعمال المالية والتجارية دراسة مقارنة، سمير، عالية. د  - 1

 . 36ص ، 2008، دط، بيركت، كالتكزيع
الندوة العممية الحادية واألربعون الجرائم االقتصادية وأساليب , نايف العربية لمعموم األمنية أكاديمية، عبكد ،السراج. د - 2

 . 104ص ، 1998، الرياض، مواجهتها
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مف قػانكف العقكبػات السػكرم كالتػي ( 25)كمف ا مثمة التشريعية عما ذلؾ ما جاء يي نص المادة 
  -:نذت عما أنو 

يعاقب با شغاؿ الشاقة المؤقتة مف يعمؿ يي الدكلة كيمػتمس أك يقبػؿ ىديػة أك منصعػة أك كعػدان  -1
بأحػدىما لنصسػػو أك لغيػػرة ليقػػكـ بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ كظيصتػػو أك ليعمػػؿ عمػػ ن مناييػػان لكظيصتػػو أك يػػدعي 

 .أنو داخؿ يي كظيصتو أك ييمؿ أك يؤخر ما كاف عممو كاجبان عميو 

شغاؿ الشاقة لمدة ة تقؿ عف خمس سنكات إذا كاف الصاعؿ يقذػد اإلضػرار كتككف العقكبة ا  -2
بالدكلة أك مراعاة يريؽ إضراران بالصريؽ ااخر أك كاف الصاعػؿ يقذػد مػف اإلىمػاؿ أك التػأخير حمػؿ 

  1.الغير عما عرض أك تقديـ اليدية أك المنصعة أك الكعد بأحدىما

 :أنو  مع التيريب السكرم حيث نذت عما مف قانكف ق( 4)كذلؾ ما جاء يي نص المادة 

إذا كانت البضاعة مكضكع التيريب أك الشركع ييو مف المكاد المخػدرة يحكػـ با شػغاؿ الشػاقة  -1
كبغرامػة ة تقػؿ عػف سػتة أمثػاؿ قيمػة المػكاد المخػدرة كة تزيػد ، مف خمس سنكات إلػا عشػريف سػنة

 . ف يقضي بعقكبة أشد إف لـ يقع الصعؿ تحت طاصمة قانك ، عف عشرة أمثاليا

مسػػػتغ ن  ألجرمػػػيكارتكػػػب الصعػػػؿ ، تضػػػاعؼ العقكبػػػة إذا كػػػاف الصاعػػػؿ مػػػف العػػػامميف يػػػي الدكلػػػة -2
 2.كظيصتو

يػػػنص قػػػانكف العقكبػػػات ، باإلضػػػاية إلػػػا العقكبػػػة المنذػػػكص عمييػػػا يػػػي المػػػادتيف سػػػابقتي الػػػذكر
( 37)نػػص المػػادة كيػػدؿ عمػػا ذلػػؾ مػػا جػػاء يػػي ، اةقتذػػادم السػػكرم عمػػا عقكبػػات تبعيػػة أخػػرل

  :حيث نذت عما أنو

                                                 
 . 25المادة ، مصدر سابق، ات اةقتذادم السكرمقانكف العقكب - 1
 . 4المادة ، 1974لسنة  13قانكف قمع التيريب السكرم الذادر بالمرسـك التشريعي رقـ  - 2
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خ يان لكؿ نص آخر يحاؿ مباشػرة مرتكػب إحػدل الجػراصـ المنذػكص عمييػا يػي ىػذا المرسػكـ  -1
كبعػػد أف يذػػبح الحكػػـ مبرمػػان تحيػػؿ ، التشػػريعي مػػف العػػامميف يػػي الدكلػػة إلػػا المحكمػػة المختذػػة

 .النيابة العامة الممؼ إلا الجية التأديبية المختذة 

عامميف الذيف يعممكف يي جيات ليس ليا مجالس تأديبية تصرض العقكبػة المسػمكية بحقيػـ إف ال -2
 .مف قبؿ السمطات المختذة 

كيػػي حالػػة ، العقكبػات التػػي يمكػػف إيقاعيػػا بحػػؽ العػػامميف يػػي الدكلػة تذػػؿ حتػػا العػػزؿ كالطػػرد -3
   1.اإلدانة تصرض إحدل ىاتيف العقكبتيف

 1993مػػف قػػانكف الجػػراصـ اةقتذػػادية لسػػنة ( 3)نػػص يػػي المػػادة أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع ا ردنػػي لقػػد 
عما الجراصـ التي يمكف أف ترتكػب مػف قبػؿ المػكظصيف بقكليػا تعتبػر الجػراصـ المنذػكص عمييػا يػي 

كتطبػؽ ، المكاد المبينة أدناه مػف قػانكف العقكبػات إذا كانػت تتعمػؽ بػا مكاؿ العامػة جػراصـ اقتذػادية
مييػػا يػػي ىػػذا القػػانكف أم قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ كىػػذه الجػػراصـ عمييػػا العقكبػػات المنذػػكص ع

جػػػراصـ تخريػػػب إنشػػػاءات الميػػػاه ، جػػػراصـ النيػػػؿ مػػػف مكانػػػة الدكلػػػة الماليػػػة، جػػػراصـ المتعيػػػديف: ىػػػي 
الجػػػراصـ ، جػػػراصـ الحريػػػؽ كطػػػرؽ النقػػػؿ كالمكاذػػػ ت كالغػػػش كالتػػػي تشػػػكؿ خطػػػران شػػػام ن ، العمكميػػػة

سػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطةالمخمػػة بكاجبػػات الكظيصػػة  الجػػراصـ ، الرشػػكة كاةخػػت س كاسػػتثمار الكظيصػػة كاا
جراصـ السرقة كاةحتياؿ ، جراصـ التزكير، النقكد كالمسكككات كالطكابع ؼالمتعمقة بالثقة العامة كتزيي

ساءة اةصتماف   2.(جراصـ الغش يي نكع البضاعة كالمضاربات جير المشركعة كاإلي س ، كاا

ذا . مػادة سػابقة الػذكر أف تمػؾ الجػراصـ ىػي يػي أجمبيػا جػراصـ يرتكبيػا مكظصػكفن حظ مػف نػص ال كاا
رجعنا إلا قانكف العقكبات القسـ العاـ يإننا نجد أف عقكبة أجمب ىذه الجػراصـ ىػي ا شػغاؿ الشػاقة 

 .المؤقتة 

                                                 
 . 37المادة ، مصدر سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم - 1

 . 3المادة ، مصدر سابق، ا ردنياةقتذادية  قانكف الجراصـ  -2
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ب كمػػف مظػػاىر التشػػديد أيضػػان أف المشػػرع لػػـ يكتػػؼ بالعقكبػػات السػػالبة لمحريػػة يقػػط يػػي حػػاؿ ارتكػػا
مكظؼ أم مف الجػراصـ المنذػكص عمييػا يػي المػادة سػابقة الػذكر إذ أنػو كباإلضػاية إلػا ذلػؾ  قػد 

ضركرة تضميف مرتكب أم منيا قيمػة أك  امف قانكف الجراصـ اةقتذادية  عم( 4)نص يي المادة 
لتػي ككػذلؾ النصقػات القضػاصية كاإلداريػة ا، مقدار ا مكاؿ التي حذػؿ عمييػا نتيجػة ارتكابػو الجريمػة

ىػػذا كباإلضػػاية إلػػا ذلػػؾ عمػػا المحكمػػة أف تقضػػي بػػالعزؿ مػػف العمػػؿ كبغرامػػة ة ، تترتػػب عمييػػا
 1.تتجاكز ماصة ألؼ دينار

أف ىناؾ تكايقان يي إقرار العقكبة بيف قانكف العقكبػات القسػـ العػاـ ( ب/أ/4)ن حظ يي نص المادة 
دية أضاؼ عقكبة أخػرل جيػر منذػكص إة أف قانكف الجراصـ اةقتذا، كقانكف الجراصـ اةقتذادية

 . عمييا يي قانكف العقكبات القسـ العاـ كىي عقكبة العزؿ مف الكظيصة 

مػف قػانكف الجػراصـ ( 2/ب/9)كمف مظػاىر التشػديد الػكاردة عمػا المكظػؼ مػا جػاء يػي نػص المػادة 
ضػػػي بػػػإجراءات المذػػػالحة مػػػع مرتكػػػب جريمػػػة معاقػػػب عمييػػػا بمقت ةاةقتذػػػادية ا ردنػػػي كالمتعمقػػػ

جػػػػراء الذػػػػمح معػػػػو حيػػػػث اسػػػػتثنت ىػػػػذة المػػػػادة أشخاذػػػػان ة يجػػػػكز أجػػػػراء ، أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػانكف كاا
كمػػػف ىػػػؤةء ، المذػػػالحة معيػػػـ يػػػي حػػػاؿ ارتكػػػابيـ جػػػراصـ اقتذػػػادية يمكػػػف أجػػػراء المذػػػالحة يييػػػا

، ا شخاص الذيف تـ استثناؤىـ ىـ المكظصكف العمكميكف العاممكف يػي السػمؾ اإلدارم أك القضػاصي
ككؿ عامػؿ أك مسػتخدـ يػي الدكلػة أك يػي ، السمطة المدنية أك العسكرية أك أم مف أيرادىا كضباط

 2.أدارة عامة

كيػػي اةتجػػاه ذاتػػو أخػػذ مشػػرعنا الصمسػػطيني يػػي تشػػديد العقكبػػة إذا كػػاف مرتكبيػػا أحػػد العػػامميف يػػي 
- :مف قانكف الكسب جير المشركع عما ما يمي ( 15)الدكلة حيث نذت المادة 

س الييصػػة أك الناصػػب العػػاـ يػػي حالػػة كجػػكد شػػبيات لكسػػب جيػػر مشػػركع لػػدل عضػػك يػػي لػػرصي -1
الطمب مف المجمس ريع الحذانة حسب ا ذكؿ كما كرد يي النظػاـ الػداخمي ، المجمس التشريعي

 .لممجمس 
                                                 

 . 4المادة ، مصدر سابق، اةقتذادية اةردني قانكف الجراصـ - 1

 . 2/ب/9ادة الم، مصدر سابق، انكف الجراصـ اةقتذادية اةردنيق - 2
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يكقؼ عضك المجمس التشريعي عف ممارسة ميامو مجرد ريػع الحذػانة عنػو كيتػكلا الناصػب  – 2
لتحقيؽ كاةتياـ كتتـ المحاكمة أمػاـ المحكمػة المختذػة كتتبػع ا حكػاـ المقػررة يػي العاـ إجراءات ا

ذا حكػػـ بإدانتػػو بحكػػـ نيػػاصي يصقػػد عضػػكيتو يػػي المجمػػس ، قػػانكف العقكبػػات كاإلجػػراءات الجزاصيػػة كاا
 1.التشريعي مع عدـ اإلخ ؿ بالعقكبات ا خرل المقررة كيقان لمقانكف

كف ذاتػػو عمػػا أنػػو كػػؿ مػػف حذػػؿ لنصسػػو أك لغيػػره أك سػػيؿ ليػػـ مػػف القػػان( 25)كػػذلؾ تػػنص المػػادة 
- :الحذكؿ عما كسب جير مشركع يعاقب بما يمي 

 .السجف المؤقت  -1

ككػػؿ مػػا يثبػػت يػػي ذمتػػو الماليػػة مػػف أمػػكاؿ كػػاف قػػد استحذػػؿ ، رد قيمػػة الكسػػب جيػػر الشػػركع -2
 .عمييا عف طريؽ الكسب جير المشركع 

 2.الكسب جير الشركعديع جرامة مالية تساكم قيمة  -3

لقػػػد أحسػػػف مشػػػرعنا الصمسػػػطيني يػػػي تشػػػديد العقكبػػػة عمػػػا ارتكػػػاب الجريمػػػة اةقتذػػػادية مػػػف قبػػػؿ 
حيػػػث يػػػرض عمػػػا مرتكػػػب الجريمػػػة عقكبػػػة سػػػالبة لمحريػػػة كىػػػي السػػػجف المؤقػػػت كعقكبػػػة ، مكظػػػؼ

كبػات باإلضػاية إلػا العق. تكميمية كجكبيو كىي ديع جرامة مالية تساكم قيمة الكسب جير المشركع
كىذه العقكبات تأتي كرد يعؿ عما ارتكاب ىػذا النػكع مػف ، التبعية ا خرل كىي العزؿ مف الكظيصة
 .الجراصـ مف قبؿ مكظؼ يعمؿ يي الدكلة 

كحكمػػة التشػػديد عنػػد كجػػكد ىػػذا الظػػرؼ كاضػػحة؛  ف ىػػؤةء ا شػػخاص بحكػػـ عمميػػـ ىػػـ أجػػدر  
كػػذلؾ يػػإنيـ بحكػػـ كظيصػػتيـ قػػادركف ، أكبػػر يػػإذا ىػػـ كقعػػكا يييػػا يجػػرميـ، النػػاس بمكايحػػة الجريمػػة

كمػػف المنطػػؽ أف يكػػكف عقػػابيـ عمػػا أيعػػاليـ . عمػػا ارتكػػاب الجريمػػة بدرجػػة ة تتيسػػر لمػػف عػػداىـ

                                                 
 . 15المادة ، مصدر سابق، نكف الكسب جير المشركع الصمسطينيقا - 1
 . 25المادة ، مصدر سابق، نكف الكسب جير المشركع الصمسطينيقا - 2
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أشػػد بكثيػػر ممػػف سػػكاىـ مػػف ا شػػخاص الػػذيف ة تتػػكاير ليػػـ مثػػؿ ىػػذه الظػػركؼ المسػػاعدة عمػػػا 
     1.ارتكاب الجراصـ اةقتذادية

ذا كاف جير مكظؼ يإنو   يعاقب بيا باستثناء عقكبة العزؿ مف الكظيصػة  نيػا تخػتص بػالمكظؼ كاا
إذ أف ىػذا النػكع مػف الجػػراصـ تشػكؿ أثػران كبيػران كخطيػػران ، الػذم اسػتغؿ كظيصتػو ةرتكػاب ىػػذه الجريمػة

كنأمػؿ مػف مشػرعنا إقػرار قػانكف عقكبػات اقتذػادم خػاص يشػمؿ ييػو الجػراصـ ، عما اقتذاد الدكلة
ة كاةخػػػت س كجػػػراصـ اسػػػتغ ؿ الكظيصػػػة كالنذػػػيب كاةحتيػػػاؿ كجيرىػػػا مػػػف كجػػػراصـ الرشػػػك ، ا خػػػرل

الجػػػراصـ التػػػي يمكػػػف لممػػػكظصيف ارتكابيػػػا بحكػػػـ كظيصػػػتيـ كتشػػػديد العقكبػػػة عمييػػػا كمػػػا يعػػػؿ المشػػػرع 
 .مف قانكف الجراصـ اةقتذادية ( 4)كالمادة ( 3)ا ردني يي المادة 

 .وقت ارتكاب الجريمة  :القرع الثالث 

كمػا ىػك الحػاؿ إذا كقعػت يػػي ، سػبب تشػديد العقكبػة الكقػػت الػذم تػـ ييػو ارتكػاب الجريمػػةقػد يكػكف 
كالحػرب ( حكميػة)كالحرب إما أف تككف حربان يعمية أك حربػان قانكنيػة أك بمعنػي آخػر ، 2زمف الحرب

الصعمية ىي اشتباؾ مسمح بيف دكلتيف أك أكثػر مػف أجػؿ الكذػكؿ إلػا إنيػاء نػزاع يشػمت المسػاعي 
أما الحػرب القانكنيػة يتعتبػر قاصمػة قبػؿ كقػكع أعمػاؿ القتػاؿ الصعميػة كبعػد إعػ ف ، الصذؿ ييوالكدية 

 3.حالة الحرب بيف الدكلتيف أك بعد كقؼ أعماؿ القتاؿ بينيما كقبؿ عقد الذمح

كعمػػػة تشػػػديد العقكبػػػة عنػػػد اقتػػػراؼ الجريمػػػة يػػػي حػػػاةت الحػػػرب كالعذػػػياف كاةضػػػطراب لمػػػا ليػػػذه 
عما الصاعؿ ارتكاب الجـر نتيجة ما يرايؽ تمؾ اإلحداث مف يكضي كىمع  الظركؼ مف كقع يسيؿ

 4.بيف العامة
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 203ص ، مرجع سابق ،سيد حسف، البغاؿ - 3
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كي حػػظ أف تشػػديد العقكبػػة يػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة كاجػػب دكف الحاجػػة إلػػا البحػػث يػػي اةسػػاءة التػػا 
 1.تترتب عما الجريمة إذ أف اةساءة تعتبر مصركضة حتمان إذا كقعت الجريمة يي زمف الحرب

شػريعات اةقتذػادية يػي يمسػطيف بظػرؼ الحػرب كسػبب لتشػديد العقكبػة يػي التشػريعات لـ تأخذ الت
 .اةقتذادية إذ ة يكجد نص عما ذلؾ 

مف خ ؿ دراسػتنا لمظػركؼ المشػددة يػي الجػراصـ اةقتذػادية يتبػيف لنػا أف ىنػاؾ ميػكةن كاضػحان إلػا 
ة مػػف خػػ ؿ مػػا تػػـ ذكػػره مػػف التشػػديد يػػي مجػػاؿ الجػػراصـ اةقتذػػادية يػػي مختمػػؼ التشػػريعات العربيػػ

نذػػكص سػػابقة كتػػأتي ىػػذه السياسػػة العقابيػػة كػػرد يعػػؿ لمحاربػػة المصسػػديف الػػذيف تتجػػو إرادتيػػـ إلػػا 
سكاء بمصردىـ أك عما شكؿ جماعات باةتصاؽ ييما بينيـ أك ارتكابيا مف ، ارتكاب جراصـ اقتذادية

كف يييػػا مػػف أجػػؿ اخػػت س الكظيصػػة التػػي يعممػػ اسػػتغ ؿخػػ ؿ مػػا يمتمكػػكف مػػف نصػػكذ عػػف طريػػؽ 
كمػا شػددت ىػذه التشػريعات العقكبػة إذا مػا تمػت يػي زمػػف ، ككسػبيا بطريقػة جيػر مشػركعة ا مػكاؿ
لكػػف يؤخػػذ عمػػا ىػػذه التشػػريعات بمػػا يييػػا التشػػريع الصمسػػطيني عػػدـ إعطػػاء ىػػذه الظػػركؼ . الحػػرب

ييػا التشػريع الصمسػطيني مجاةن كاسعان يي التشريعات اةقتذادية لذا نأمػؿ مػف ىػذه التشػريعات بمػا ي
عطػاء دكر بػارز لمثػؿ ىػذه الظػركؼ المشػددة  تصريد أحكاـ خاذة يي ذمب القكانيف اةقتذادية كاا
كنأمؿ مف مشرعنا الصمسطيني ا خذ بذلؾ يي حػاؿ إقػرار قػانكف خػاص بالقكاعػد كا حكػاـ الخاذػة 

 .بالجراصـ اةقتذادية 

  .في الجرائم االقتصادية قوبةالعود الجرمي كظرف مشدد لمع:  المطمب الثالث 

لجريمػػػة ثانيػػػة بعػػػد الحكػػػـ عميػػػو بجريمػػػة ( الطبيعػػػي أك المعنػػػكم ) ارتكػػػاب الشػػػخص : يقذػػػد بػػػو 
 ف عكدتػػو لمجريمػػة  تػػدؿ عمػػا أف ، كيترتػػب عميػػو جػػكازان تشػػديد العقكبػػة يػػي المػػرة الثانيػػة، سػػابقة
ذراره عما ارتكاب الجر ، ا كلا العقكبة   2.اصـلـ تكف كايية لردعو كاا
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الصػرع )كعميو سكؼ نقػكـ يػي ىػذا المطمػب بمناقشػة شػركط العػكد الجرمػي يػي الجػراصـ اةقتذػادية  
كذلػؾ عمػا النحػك ( الصرع الثػاني ) كمف ثـ نبيف آثار العكد الجرمي يي الجراصـ اةقتذادية ( ا كؿ
 :ا تي 

  .لجرمي في الجرائم االقتصاديةاشروط العود  -:القرع األول 

كىػذا ة ، 1عمػا أحكػاـ خاذػو لشػركط العػكد يػي مجػاؿ الجػراصـ اةقتذػاديةلمشػرع جالبػان ة ينص ا
إة أف جياب النص الخاص يتطمب العكدة الا الػنص ، يعني أنو ة يشدد العقكبة يي حالة التكرار

 2.أم إلا القكاعد العامة المنذكص عمييا يي قانكف العقكبات القسـ العاـ، العاـ

منذػػكص عمييػػا يػػي قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ كالتػػي ينطبػػؽ حكميػػا عمػػا كمػػف ىػػذه الشػػركط ال
  -:الجراصـ اةقتذادية ما يمي 

 3.ذدكر حكـ نياصي بات يي الجريمة ا كلا جير قابؿ لمطعف -1

كأف يكػكف ، كيعني ذلؾ أف يككف الحكـ قاطعان عما اإلدانة دكف تسرب أدنا شؾ يي إمكاف إلغاصػو
كقػػػد تػػػأثر بيػػػذا . 4ؿ الدكلػػػة إذ أف الحكػػػـ ا جنبػػػي ة يذػػػح سػػػابقة لمعػػػكدذػػػادران عػػػف محكمػػػة داخػػػ

اةتجػػاه المشػػرع المذػػرم كالسػػكرم كالمبنػػاني أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع ا ردنػػي يقػػد أخػػذ بحجيػػة ا حكػػاـ 
الجزاصيػػة ا جنبيػػة مػػف حيػػث آثارىػػا اةيجابيػػة المتمثمػػة يػػي قكتيػػا التنصيذيػػة خػػارج الدكلػػة التػػي ذػػدر 

، حكـ الذادر مف القضاء الكطني يتمتع بمصعكؿ كامؿ مف حيث القكة التنصيذية لمحكػـ ف ال، منيا
بأف تكقع عما المحككـ عميو جميع العقكبات الصرعية كاإلضايية المقررة يي القانكف كإسقاط حقكقو 

تمتػػػع الحكػػػـ الذػػػادر مػػػف  إلػػػاباإلضػػػاية ، كحرمانػػػو مػػػف أىميتػػػو كاعتبػػػار الحكػػػـ سػػػابقة يػػػي العػػػكد
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لكطني بقكة ا مر المقضي بو بمعنا أف الحكـ أذبح مبرمان كعنكانان لمحقيقة كة يجكز أف القضاء ا
 1.تعاد محاكمة المتيـ عف نصس الجريمة مرة ثانية

كيدخؿ يي ىذا المضمكف الحكـ ، كما يجب أف يككف ذادران بعقكبة جناصية أك بالحبس أك بالغرامة
. د كاةشػتباه حيػث أنيػا تعػد شػبيية بعقكبػة الحػبسبالكضػع تحػت مراقبػة البػكليس يػي حػاةت التشػر 

كمػػػف ثػػػـ يخػػػرج مػػػف ىػػػذا المصيػػػـك الحكػػػـ الذػػػادر باتخػػػاذ تػػػدبير احتػػػرازم حيػػػث ة يتضػػػمف معنػػػا 
نمػػا تيػذيب المحكػكـ عميػػو كتقكيمػو كيػي ىػػذا الذػدد تبػيف محكمػػة . 2اإلنػذار كة يسػتيدؼ اإليػ ـ كاا

كينبنػي عمػا ذلػؾ أف الحكػـ الػذم ، ر احتػرازمة عبرة بحكـ قضػا بػإنزاؿ تػدبي)) النقض المذرية 
 3.((يقضي بإنزاؿ تدابير تقكيمية عما حدث ة تعد سابقة يي العكد

 4.أف تككف الجريمة مستقمة عف تمؾ التي ذدر الحكـ يييا أكةن  -2

 نو يثبت أف الحكـ السابؽ لـ يكف ذا أثر ، يعد ارتكاب جريمة تالية شرطان أساسيان لمتكرار الجرمي
كبذلؾ ياف الجريمػة التاليػة مسػتقمة عػف . ا مر الذم لـ يمنعو مف تكرار جريمتو، ادع عمي المتيـر 

كيستكم يي ذلؾ سكاء كانت الجريمة التاليػة تامػة أك تكقصػت ، الجريمة ا كلا التي أديف بيا المتيـ
 5.كسكاء كاف المتيـ ياع ن أذميان ليا أك شريكان يي ارتكابيا، عند حد الشركع

  6.أف يرتكب الجاني جنحة مماثمة لمجنحة ا كلا -3

يقد ذىب بعض الصقياء إلا القكؿ بػأف الجػراصـ . لقد اختمؼ الصقياء حكؿ المقذكد بالجنح المتماثمة
 نيػػا جميعػػان تبغػػي حمايػػة . الجنحيػػة التػػي كردت يػػي التشػػريعات اةقتذػػادية تعتبػػر متماثمػػة حكمػػان 
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عامة كمف ثـ يأف الحكـ الذادر يي كاحدة منيا يعد سابقة كىي مذمحة الخزانة ال، مذمحة كاحدة
  1.يي التكرار بالنسبة إلا أية جنحة اقتذادية جديدة

يجػػػب أف تكػػػكف الجريمػػػة الجديػػػدة المنسػػػكبة إليػػػو ، ةعتبػػػار المػػػتيـ مكػػػرران : كىنػػػاؾ رأم آخػػػر يقػػػكؿ
يػػو يػػي حػػاؿ تكػػػرار كلكػػف ىػػذا الػػػرأم ة يقػػاس عم، كالجريمػػة السػػابقة عمػػا ارتكابيػػا مػػػف نػػكع كاحػػد

 2.الجريمة

ا كؿ كىك أف تككف الجريمة الجديدة مماثمة لمجريمة  مكنحف مف كجية نظرنا نؤيد ما جاء يي الرأ
التكسع يي أحكاـ التكرار كتشديد العقكبة يي نطاؽ الجػراصـ اةقتذػادية  إلاف ذلؾ يؤدم   اا كل

 وب أف تكػػكف الجريمػػة المنسػػكبة إليػػػالثػػاني بػػأف يجػػ مكلػػيس كمػػا جػػاء يػػي الػػرأ ،يػػي حػػاؿ التكػػرار
الخاذػػة   حكػػاـايػػد يتق اارتكابيػػا مػػف نػػكع كاحػػد إذ أف ىػػذا ا مػػر يػػؤدم إلػػ اكالجريمػة السػػابقة عمػػ
 .ييد القاضي بتمؾ ا حكاـ تق ابالتكرار كيؤدم إل

  .في الجرائم االقتصادية لجرمياثار العود آ :القرع الثاني 

مػف قػانكف العقكبػات قكاعػد عامػة  102، 101ي ذػمب المػكاد لقد حػدد المشػرع الجزاصػي ا ردنػي يػ
لمتشػػديد يػػي حػػاؿ خمػػك الػػنص القػػانكني مػػف تحديػػد مقػػدار التشػػديد الػػذم يسػػتمزمو إذا تػػكايرت شػػركط 

 :3كذلؾ عما الكجو التالي، التكرار الجرمي

أك يػي  مف حكـ عميػو بإحػدل العقكبػات الجناصيػة حكمػان مبرمػان ثػـ ارتكػب يػي أثنػاء مػدة عقكبتػو -1
جريمػة تسػتمـز . خ ؿ عشر سنكات بعػد أف قضػاىا أك بعػد سػقكطيا عنػو بأحػد ا سػباب القانكنيػة 

حكػػػـ عميػػػو مػػػدة ة تتجػػػاكز ضػػػعصي العقكبػػػة التػػػي . ا شػػػغاؿ الشػػػاقة المؤقتػػػة أك اةعتقػػػاؿ المؤقػػػت
 4.تستمزميا جريمتو الثانية عما أف ة يتجاكز ىذا التضعيؼ عشريف سنة
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الحبس حكمػػان مبرمػػان ثػػـ ارتكػػب قبػػؿ إنصػػاذ ىػػذه العقكبػػة ييػػو أك يػػي أثنػػاء مػػدة مػػف حكػػـ عميػػو بػػ -2
عقكبتػػو أك يػػي خػػ ؿ ثػػ ث سػػنكات بعػػد أف قضػػاىا أك بعػػد سػػقكطيا عنػػو بأحػػد ا سػػباب القانكنيػػة 
جنحػػة مماثمػػة لمجنحػػة ا كلػػي؛ حكػػـ عميػػو بمػػدة ة تتجػػاكز ضػػعصي العقكبػػة التػػي تسػػتمزميا جريمتػػو 

 1.يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات عما أف ة، الثانية

أمػػا ييمػػا يتعمػػؽ بػػالجراصـ اةقتذػػادية يتجمػػا اةخػػت ؼ يػػي آثػػار العػػكد بػػيف كػػؿ مػػف القػػانكف العػػاـ 
حقيقة يغمب أف تضاعؼ عقكبة الجريمة اةقتذادية يي حالة العكد ، كقانكف العقكبات اةقتذادم

قد ينص عما تشػديد العقكبػة  كثػر مػف  كلكف يي بعض ا حكاؿ، كما ىك الشأف يي القانكف العاـ
أك عما كجكب الحكـ بيذه العقكبة التي تككف تخيرية يػي جيػر ، الضعؼ أك الحكـ بعقكبة تكميمية

كقػػد يكػػكف تطبيػػؽ العقكبػػة جزصيػػان أك مؤقتػػان ييذػػبح كميػػان أك بذػػصة مسػػتديمة يػػي حالػػة ، حالػػة العػػكد
لغرامػػة كيختػػار القاضػػي أييمػػا؛ يػػإذا عػػاد كيػػي حػػاةت كثيػػرة يػػنص القػػانكف عمػػا الحػػبس كا، العػػكد

 2.ارتكاب جريمة أخرل تطبؽ العقكبتاف إلاالمحككـ عميو 

كمػػػػف ا مثمػػػػة التشػػػػريعية عمػػػػا تشػػػػديد العقكبػػػػة مػػػػف حيػػػػث مقػػػػدراىا يػػػػي حالػػػػة العػػػػكد يػػػػي الجػػػػراصـ 
مػػف قػػانكف قمػػع الغػػش كالتػػدليس السػػكرم حيػػث نذػػت ( 20)اةقتذػػادية مػػا جػػاء يػػي نػػص المػػادة 

يعتبػػر عاصػػدان كػػؿ مػػف حكػػـ عميػػو تطبيقػػان ليػػذا القػػانكف كارتكػػب خػػ ؿ السػػنة التػػي تمػػي ) )عمػػا أنػػو 
. التػػاريخ الػػذم أذػػبح ييػػو الحكػػـ نياصيػػان جنحػػة جديػػدة تقػػع تحػػت طاصمػػة أحػػد نذػػكص ىػػذا القػػانكف

مػف ىػذا القػانكف تطبػؽ عميػو عقكبػة  16كيجب يي حالػة العػكد يييػا عػدا مػا نػص عميػو يػي المػادة 
كة يمنػػػع ذلػػػؾ الحكػػػـ مػػػف إجػػػ ؽ  18كػػػذلؾ اإلعػػػ ف المنذػػػكص عميػػػو يػػػي المػػػادة الحػػػبس يييػػػا ك 

  3.((المحؿ نياصيان عما نصقة المحككـ عميو مع مذادرة جميع أدكات التجارة أك الذناعة 

كقد نص المشرع المذرم يي قانكف سػكؽ رأس المػاؿ عمػا عقكبػة أك جػزاء العػكد حيػث نػص يػي 
يجػػكز يضػػ ن عػػف العقكبػػات المقػػررة لمجػػراصـ المنذػػكص )) ا أنػػو مػػف القػػانكف ذاتػػو عمػػ( 69)المػػدة 

                                                 
 . 102المادة ، مصدر سابق، ا ردنيقانكف العقكبات  - 1
 . 166ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 2
 . 20المادة ، 1960لسنة  158رم رقـ قانكف قمع الغش كالتدليس السك   -3
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الحكـ بالحرماف مػف مزاكلػة المينػة أك بحظػر مزاكلػة النشػاط الػذم كقعػت ، عمييا يي المكاد السابقة
كيكػػكف الحكػػـ بػػذلؾ كجكبيػػان يػػي حالػػة ، كذلػػؾ لمػػدة ة تزيػػد عمػػا ثػػ ث سػػنكات، الجريمػػة بمناسػػبتو

  1.((العكد 

المادة سابقة الذكر أف المشرع المذرم اعتبر عقكبة الحرماف مف مزاكلة المينػة ن حظ مف خ ؿ 
كلكػف يػي حالػة العػكد . أك حظر مزاكلة المينة جكازية مف خ ؿ ذكر عبارة يجػكز يػي بدايػة المػادة

جعميػا عقكبػة تكميميػػة كجكبيػة كيسػػتدؿ عمػا ذلػؾ مػػف خػ ؿ عبػػارة كيكػكف الحكػـ بػػذلؾ كحكبيػان يػػي 
   .حالة العكد 

مػػف قػػانكف البنػػؾ ( ب/46)أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع الجزاصػػي اةقتذػػادم ا ردنػػي يقػػد نػػص يػػي المػػادة 
المركزم عما أنو يػي حػاؿ تكػرار المخالصػة لممجمػس بنػاء عمػا تنسػيب المحػايظ أف يصػرض أيػان مػف 

 :العقكبات التالية 

 . منعة مف القياـ ببعض العمميات كيرض أم تحديد ل صتماف يراه مناسبان  -1

 . تعييف مراقب مؤقت لرشراؼ عما سير أعمالو  -2

 2.إلغاء ترخيذو -3

مشرعنا الصمسطيني يي تشػديد العقكبػة يػي حالػة العػكد الجرمػي يعمػا سػبيؿ  ساركيي اةتجاه ذاتو  
يعاقػب )مف قانكف مزاكلة مينة تػدقيؽ الحسػابات حيػث نذػت عمػا أنػو ( 28)المثاؿ نذت المادة 
دينػػػار أردنػػػي أك مػػػا يعادليػػػا  500عمػػػا سػػػنة أك بغرامػػػة ماليػػػة ة تزيػػػد عمػػػا بػػػالحبس مػػػدة ة تزيػػػد 
كؿ مف زاكؿ المينة دكف الحذكؿ عمي الرخذة المقػررة بمقتضػي أحكػاـ ، بالعممة المتداكلة قانكنان 

ىػػذا القػػانكف أك زاكؿ المينػػة خػػ ؿ مػػدة إيقػػاؼ رخذػػتو أك بعػػد شػػطب اسػػمو مػػف سػػجؿ المػػدققيف 
  3.( معان  عكد يعاقب بالعقكبتيفكيي حالة ال، المزاكليف

                                                 
 . 69المادة ، 1992لسنة  95س الماؿ المذرم رقـ قانكف سكؽ رأ - 1

 .ب /46المادة ، مصدر سابق، ا ردنيبنؾ المركزم قانكف ال - 2
 . 28المادة ، مصدر سابق، ة مينة تدقيؽ الحسابات الصمسطينيقانكف مزاكل - 3
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، ن حػػظ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادة سػػابقة الػػذكر أنيػػا جعمػػت عقكبػػة الحػػبس كالغرامػػة عقكبػػة اختياريػػة
كلكف يي حالة العػكد شػدد العقكبػة حيػث أكجػب أف يحكػـ يػي حالػة ، بذكر عبارة الحبس أك الغرامة

 .   العكد بالعقكبتيف معان 

ياه الصمسطيني العقكبة مضاعصو يي حالة تكرار ا يعاؿ المجرمػة مف قانكف الم( 37)كتجعؿ المادة 
 1.(35)يي المادة 

مف قانكف دمػغ كمراقبػة المعػادف الثمينػة الصمسػطيني يػي حالػة العػكد مضػاعصة ( 27)كأجازت المادة 
دارم كىػػك جمػػؽ إعقكبػػة الحػػبس أك الغرامػػة المػػذككرتيف يػػي ىػػذه المػػادة مػػع الحكػػـ بعقكبػػة أك جػػزاء 

   2.ذصة مؤقتة أك نياصيةالمحؿ ب

حيػث نذػػت عمػػا مضػػاعصة  ، مػػف قػانكف المكاذػػصات كالمقػػاييس الصمسػػطيني( 31/2)ككػذلؾ المػػادة 
 3.العقكبة يي حالة العكد

ن حػػظ ممػػا سػػبؽ أف التشػػريعات اةقتذػػادية آنصػػة الػػذكر جعمػػت حالػػة العػػكد الجرمػػي ظريػػان مشػػددان 
تشريع اقتذادم بعقكبة خاذة تعال  حالة العكد كما كخذت كؿ ، لمعقكبة يي الجراصـ اةقتذادية

أم ذػكرة مػف مػع طبيعػة كػؿ تشػريع بذػكرة تكصػؿ لػو الحمايػة  ابحيث جعمت عقكبػة العػكد تتماشػ
كىػذا إف دؿ عمػا شػيء يإنػو يػدؿ عمػا التكسػع يػي الجػزاءات المصركضػة ، مف ذكر التعػدم عميػو

أك جػػزاءات ماليػػة  ،كػػالحبس جزاصيػػةيػػي حالػػة العػػكد يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية سػػكاء كانػػت جػػزاءات 
كالغرامػػة أك المذػػادرة أك جػػزاءات جيػػر جناصيػػة كػػالجزاءات اإلداريػػة أك التأديبيػػة أك اةقتذػػادية أك 

كىذا عما عكس قانكف العقكبات القسـ العاـ الذم يركز عما الحبس كالغرامػة كيضػاعصيا ، المينية
ف تنػكع الجػزاءات كتشػديدىا يػي حا، يي حالة العكد لػة العػكد يػي الجػراصـ اةقتذػادية ىػك ضػركرة كاا

عممية تتطمبو طبيعة ىػذه الجػراصـ التػي تقضػي بجػزاءات تتماشػا مػع طبيعػة الجريمػة المرتكبػة كمػا 
لكػػف نأمػػؿ مػػف ، تتطمبػػو مػػف عقػػاب سػػكاء يػػي حالػػة العػػكد أك يػػي حالػػة ارتكػػاب الجريمػػة  كؿ مػػرة

                                                 
 . 37المادة ، سابقمصدر ، كف المياه الصمسطينيقان -1
 . 27المادة ، 1998لسنة  5لثمينة الصمسطيني رقـقانكف دمغ كمراقبة المعادف ا - 2
 31/2المادة ، 2001لسنة  6الصمسطيني رقـ  سقانكف المكاذصات كالمقايي - 3
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ادية مػع اةحتصػاظ بكضػع أحكػاـ خاذػة لػو مشرعنا إدراج حالة العكد يي جميع التشػريعات اةقتذػ
يي حاؿ إقرار قػانكف خػاص بػالجراصـ اةقتذػادية مػف حيػث مقػدار العقكبػة ككيصيػة مضػاعصتيا عنػد 

 . العكد إلا ارتكاب الجريمة اةقتذادية 

تتمثػػؿ يػػا عػػدـ  أخػػرل عمػػا الػػرجـ مػػف ظػػركؼ التشػػديد سػػالصة الػػذكر إة أف ىنػػاؾ ظػػركؼ تشػػديد
يمف المعركؼ كيقان ، كىذا قيد يرد عما حرية القاضي ،ةقتذاديةايي الجراصـ جكاز دم  العقكبات 

لألحكػػاـ العامػػة أنػػو إذا تعػػددت الجػػراصـ التػػي أديػػف بيػػا شػػخص معػػيف؛ ييسػػتطيع ىػػذا الشػػخص أف 
كيككف القاضي مخيران يي أف يتبػع نظػاـ جمػع العقكبػات ، يتقدـ بطمب لمقاضي لدم  ىذه العقكبات

كلكػػف ا مػػر لػػيس كػػذلؾ يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية؛ إذ أف القاضػػي جيػػر ، مجيػػاالتػػي حكػػـ بيػػا أك د
 1.مخير كة يجكز لو بأم حاؿ مف ا حكاؿ دم  ىذه العقكبات مع بعضيا البعض

كمف بيف التشريعات التي أخذت بقاعدة عدـ جكاز دم  العقكبات يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية ما 
لجراصـ اةقتذادية ا ردني كالتي نذت عمػا أنػو ة يجػكز مف قانكف ا( ج/4)جاء يي نص المادة 

إذا تعػددت الجػراصـ التػي ( 3)لممحكمة دم  العقكبػات المقػررة لمجػراصـ المنذػكص عمييػا يػي المػادة 
 2.أديف بيا أم شخص بمقتضا أحكاـ ىذا القانكف

الجػػراصـ ن حػػظ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادة سػػابقة الػػذكر أف المشػػرع ا ردنػػي شػػدد العقػػاب يػػي مجػػاؿ 
كلكػػف يؤخػػذ عمػا المشػػرع ا ردنػػي أنػػو لػػـ ، اةقتذػادية كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ عػػدـ جػكاز دمػػ  العقكبػػات

عمػػػا جميػػػع الجػػػراصـ اةقتذػػػادية ( عػػػدـ جػػػكاز دمػػػ  العقكبػػػات ) يطمػػؽ يػػػي ىػػػذا الػػػنص أم قاعػػػدة 
جعمػت تطبيػؽ ىػذه القاعػدة عمػا الجػراصـ الػكاردة يقػط ( ج/4)كيستدؿ عمػا ذلػؾ يػي أف ىػذه المػادة 

حيث نص عما أنػو ة يجػكز لممحكمػة دمػ  العقكبػات المقػررة ليػا أم المقػررة ( 3)يي نص المادة 
لػػذا كػػاف مػػػف ا يضػػؿ أف يجعػػؿ المشػػرع ذلػػػؾ الػػنص عامػػان مطمقػػػان ( 3)لمجػػراصـ الػػكاردة يػػي المػػػادة 

يشػػػمؿ جميػػػع الجػػػراصـ اةقتذػػػادية بػػػأف يقػػػكؿ مػػػث   ة يجػػػكز لممحكمػػػة دمػػػ  العقكبػػػات المقػػػررة يػػػي 
 ( .3)أم بشكؿ عاـ دكف حذرىا يي الجراصـ الكاردة يي المادة . راصـ اةقتذاديةالج

                                                 
1
 . 310ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د -

 .ج /4المادة ، سابق مصدر، انكف الجراصـ اةقتذادية اةردنيق - 2
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لـ يأخذ مشرعنا الصمسطيني بجكاز دم  العقكبات يي مجاؿ الجػراصـ اةقتذػادية كتػرؾ معالجػة أمػر 
لكػف نأمػؿ مػف مشػرعنا ، (72)تعدد العقكبات لألحكاـ العامة الكاردة يي قانكف العقكبات يي المادة 

أف يأخػذ بمػا أخػذ بػو المشػرع ا ردنػي كتشػديد  ،طيني يي حاؿ إقرار قانكف عقكبػات اقتذػادمالصمس
كيكػػػكف ذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ ا خػػػذ بقاعػػػدة عػػػدـ جػػػكاز دمػػػ   ،العقػػػاب يػػػي مجػػػاؿ الجػػػراصـ اةقتذػػػادية

بؿ جعميا تتعدد بتعػدد كػؿ يعػؿ يشػكؿ جريمػة ميمػا كػاف نػكع كطبيعػة الجريمػة المرتكبػة ، العقكبات
 .كف جريمة اقتذادية بشرط أف تك

كيػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػادية تتنػػػكع الجػػػزاءات مػػػا بػػػيف جػػػزاءات جناصيػػػة سػػػالبة لمحريػػػة كالتػػػي ة يجػػػكز 
أك المؤبػػد كىػػي عقكبػػات تصػػرض عمػػا الجنايػػات التػػي تكػػكف يييػػا الجػػراصـ  تدمجيػػا كالسػػجف المؤقػػ

يي الجراصـ ا قػؿ أك الحبس كالذم يصرض يي الجنح اةقتذادية أم ، داةقتذادية ذات خطر شدي
كجػػػزاءات ماليػػػة كالغرامػػػة كالمذػػػادرة كىػػػي مػػػف أكثػػػر الجػػػزاءات المصركضػػػة عمػػػا الجػػػراصـ ، خطػػػكرة

ككػذلؾ الجػزاءات جيػر . كالتػي يجػب أف تتعػدد بتعػدد ا يعػاؿ اةقتذادية التي ترتكب بدايع الطمػع
اريػػة كاةقتذػػػادية أم التعكيضػػات كالجػػزاءات اإلد، الجناصيػػة كيػػدخؿ يػػي نطاقيػػا الجػػػزاءات المدنيػػة

كالتأديبية التي ة يجكز كذلؾ دمجيا  نيا تعتبر تدابير كقاصية تحمي المذمحة الكطنية كاةقتذاد 
يعما سبيؿ المثاؿ ، لذا ة يجكز جمع ىذه الجزاءات ميما تعددت ا كذاؼ، الكطني داخؿ الدكلة

يػػو جرامػػة أك رد يمكػػف أف نحكػػـ عمػػا شػػخص بالسػػجف المؤقػػت دكف أف نصػػرض عم ة الحذػػر ة
الكسب جير المشركع أك الحكـ بتعكيضات ككذلؾ ة يمكف أف نحكـ عمػا شػخص بعقكبػة الحػبس 

لػػػذا يػػػإف عػػػدـ جػػػكاز دمػػػ  ، دكف نشػػػر الحكػػػـ أك دكف إجػػػ ؽ محمػػػو إذا كػػػاف ىنػػػاؾ ضػػػركرة لػػػذلؾ
اءات العقكبات إذا تعددت الجراصـ قاعدة يجب تطبيقيا يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية دكف أم استثن

 .  عمييا 
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 .الظروف المخققة في الجرائم االقتصادية:المبحث الثاني

ةحظنا يا المبحث السابؽ بأف المشػرع قػد نيػ  سياسػة تشػديد مقػدار العقكبػة كىػذا ىػك السػاصد يػي 
كعمػػػا الػػرجـ مػػػف ذلػػؾ إة أف المشػػػرع قػػد تبنػػػا . الجػػراصـ اةقتذػػػادية كىػػذا مػػػا نؤيػػده أك نميػػػؿ إليػػو

القانكنيػة المعصيػة مػف  ا عػذار يػيستكل تخصيؼ مقدار العقكبة كىذا ما ن حظػو خذكذية عما م
 .  لمعقكبة  المخصصة كا عذار، العقاب

الجػػػراصـ  يػػػيالقانكنيػػػة المعصيػػػة مػػػف العقػػػاب  عػػػف ا عػػػذاركعميػػػو سػػػكؼ نتحػػػدث يػػػي ذلػػػؾ المبحػػػث 
 ،(المطمػػب الثػػاني)ذػػادية المخصصػػة لمعقكبػػة يػػي الجػػراصـ اةقت كا عػػذار( المطمػػب ا كؿ)اةقتذػادية 

  :كذلؾ عما النحك ااتي ( الثالث المطمب ) يي الجراصـ اةقتذادية  العقكبة كقؼ تنصيذك 

 .من العقاب في الجرائم االقتصاديةالمعقية  القانونية األعذار :المطمب األول 

المسػؤكلية  عمػا الػرجـ مػف بقػاء الجريمػة كقيػاـ، يقذد بيا ا سباب التي تعصػي المجػـر مػف العقػاب
كة يجػكز يرضػيا أك . ييي تشبو مكانػع العقػاب  نيػا مثميػا تعصػي الصاعػؿ مػف تحمػؿ العقػاب. عنيا

 1.تطبيقيا إة بنص القانكف كيي حاةت محدده

إة أنو ة يسػتصيد ، ريع العقكبة عف الجاني إلاكىناؾ آثار لألعذار المعصية مف العقكبة يباإلضاية 
ف باإلعصاء إة مف تكاير يي ف الصاعػؿ كاا و سببو؛ ي  يستصيد بو جيره مف الصاعميف معو أك الشركاء كاا

  2.ريعت عنو العقكبة يبقا مسؤكةن مدنيان عف الضرر النات  عف يعمو

أمػا المسػؤكلية المدنيػة ، لذلؾ يشمؿ ىذا اإلعصاء العقكبات ا ذمية كالتبعيػة كالتكميميػة عمػا السػكاء
 3.يبقا قاصمان ( التعكيض عف الضرر)

                                                 
، 1ط، بيركت، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، أصول قانون العقوبات القسم العام، سمير، عالية .د - 1

 454ص، 1994

 . 148ص، مرجع سابق، أيياب، عبد المطمب - 2
 . 37ص، مرجع سابق، عبد الحميد، ألشكاربي .د - 3
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حيػػث ( 96)يػػي المػػادة  1960يػػي قػػانكف العقكبػػات لسػػنة  ا ردنػػيكيػػا اةتجػػاه ذاتػػو سػػار المشػػرع 
نذػػػت عمػػػا أف العػػػذر المحػػػؿ يعصػػػي المجػػػـر مػػػف كػػػؿ عقػػػاب عمػػػا أنػػػو يجػػػكز أف تنػػػزؿ بػػػو عنػػػد 

  1.(اةقتضاء تدابير اةحتراز كالكصالة اةحتياطية مث  

ف لػػـ ي كػػف ىنػػاؾ نػػص عمػػا ذلػػؾ يجػػب الرجػػكع الػػا القكاعػػد أمػػا بالنسػػبة لمتشػػريعات اةقتذػػادية كاا
كالتبعيػة ا خػرل كمػا ىػك منذػكص عميػو يػي المػادة  ةالعامة التي أجازت تكقيػع العقكبػات التكميميػ

ف كػاف ىنػاؾ إعصػاء لػبعض العقكبػات إة أنػو . سابقة الذكر لكف نظران لطبيعة الجراصـ اةقتذػادية كاا
ما سبيؿ المثػاؿ كػأف يقػـك أحػد ا شػخاص بػالتبميغ عػف يع، يجب أف ة يتـ استبعاد بعضيا ااخر

سمع أك مػكاد مخالصػة لمقػانكف يػي مذػنع تجػارم عمػا الػرجـ مػف أنػو شػريؾ يػي  أنتاجكجكد جريمة 
ف كجػػػب إعصػػػاء ذلػػػؾ الشػػػريؾ مػػػف الغرامػػػة الجناصيػػػة أك الحػػػبس أك  ىػػػذا المذػػػنع أك المحػػػؿ ىنػػػا كاا

بػة أك جػزاء جمػؽ المنشػأة أك المذػنع إذا كػاف ذلػؾ العقكبتيف معػان إة أنػو ة يجػكز إعصػاءه مػف عقك 
 ف ىذا ا مػر ىنػا يؤخػذ بػو اعتبػارات المذػمحة العامػة كلػيس المذػمحة ، يضر بالمذمحة العامة

الشخذية كىي بذات الكقت تدابير تتطمبيا سياسة العقاب عما الجراصـ ة يجكز أف يشػمميا العػذر 
لتػػػػراخيص كالحكػػػػـ بإزالػػػػة المخالصػػػػة كالحكػػػػـ المحػػػػؿ مػػػػف العقػػػػاب كيػػػػدخؿ يػػػػي ذلػػػػؾ أيضػػػػان سػػػػحب ا

بػػالتعكيض كجيرىػػا مػػف الجػػزاءات جيػػر الجناصيػػة ا خػػرل التػػي سػػبؽ كأف تحػػدثنا عنيػػا يػػي الصذػػؿ 
 .  ا كؿ 

جراءات أخرل بالرجـ مف اإلعصاء مف المسؤكلية  كمف ا مثمة القانكنية التي أجازت ا خذ بتدابير كاا
زاكلة مينة تدقيؽ الحسابات الصمسطيني حيػث نذػت عمػا مف قانكف م( 27)ما نذت عميو المادة 

ة تحػػكؿ تبرصػػة المػػدؽ أمػػاـ القضػػاء أك الحكػػـ بعػػدـ مسػػؤكليتو عػػف التيمػػة التػػي أسػػندت إليػػو ) أنػػو 
دكف اتخػػػاذ اإلجػػػراءات التأديبيػػػة بحقػػػو عػػػف التيمػػػة نصسػػػيا بمقتضػػػا أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانكف إذا تبػػػيف 

 2.(لممجمس ما يبرر ذلؾ 

                                                 
 . 96المادة ، ر سابقمصد، العقكبات ا ردني قانكف - 1
 . 27المادة ، مصدر سابق، الحسابات الصمسطيني قانكف مزاكلة مينة تدقيؽ - 2
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المشػػرع ا ردنػػي با خػػذ با عػػذار القانكنيػػة المعصيػػة مػػف العقػػاب يػػي معظػػـ  سػػاراتػػو كيػػي اةتجػػاه ذ
التشريعات اةقتذادية كمبدأ عاـ يعما سبيؿ المثاؿ ما أخذ بو المشػرع ا ردنػي يػي قػانكف الجػراصـ 

يعصا مف العقكبة المقررة لمجػراصـ التػي يكػكف )) حيث نذت عما أنو ( أ/7)اةقتذادية يي المادة 
يػػا مػػاة عامػػان كالمعاقػػب عمييػػا كيقػػان  حكػػاـ ىػػذا القػػانكف كػػؿ مػػف بػػادر مػػف الشػػركاء مػػف جيػػر محم

المحرضيف عما ارتكابيا بتبميػغ السػمطات المختذػة بالجريمػة قبػؿ اكتشػاييا كأدل ىػذا التبميػغ إلػا 
    1.((رد الماؿ محؿ الجريمة 

إذ أف اإلعصػاء مػف العقكبػة ، كجميػة كاضػحة، كالحكمة التشريعية مف ىذه المادة أك مف ىػذا اإلعصػاء
يػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػاةت يكػػػكف بمثابػػػة مكايػػػأة يقررىػػػا المشػػػرع مقابػػػؿ خدمػػػة أداىػػػا مرتكػػػب الصعػػػؿ 
لممجتمػػع؛  نػػو كشػػؼ أمػػر الجريمػػة كأعػػاف عمػػا القػػبض عمػػا مػػف سػػاىـ يييػػا كأدل ألػػا اسػػترداد 

مثػؿ ىػذه الجػراصـ عمػا عػدـ  ييذا اإلعصاء تشجيع لكػؿ مػف ارتكػب، الماؿ كعكدتو إلا خزينة الدكلة
كىػذا يكمػف يػي ، كسبيؿ لرعصاء مف العقكبة يي الكقت ذاتػو، كأف ىناؾ سبيؿ لمتكبة، المضي قدمان 

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مجمكعػة مػف الشػركط ة بػد مػف ، إب غ السمطات عف الجريمػة قبػؿ اكتشػاييا
  -:2كىي، تكايرىا حتا يتحقؽ اإلعصاء

ا ذػػػؿ أف اةعتػػػراؼ يعتبػػػر مػػػف أىػػػـ  -:أك اةعتػػػراؼ بالجريمػػػة إخبػػػار السػػػمطات المختذػػػة  -1
إة أف السياسػػة الجناصيػػة تقػػرر إعصػػاء . ا دلػػة الجناصيػػة كة يػػؤثر يػػي الذػػصة جيػػر المشػػركعة لمصعػػؿ

 3.المتيـ مف العقاب إذا اعترؼ بجريمتو أك أبمغ عنيا

السػػمكؾ ، مبػػادرة باإلخبػػاركيقذػػد بال، كلكػػف يشػػترط ىنػػا أف يكػػكف الجػػاني ىػػك الػػذم بػػادر باإلخبػػار
كما يسػتكم . اإلرادم المنصرد الذم بمقتضاه أف يككف الجاني ىك أكؿ مف بادر مف الجناة باإلخبار

. أف يكػكف اإلخبػار شػػصكيان أك كتابػة كة يمػػـز أف يكػكف اإلخبػار ىػػك الكسػيمة لعمػػـ الحككمػة بالجريمػػة

                                                 
 .أ /7المادة ، مصدر سابق، انكف الجراصـ اةقتذادية ا ردنيق - 1
 . 314ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 2
 . 283ص، مرجع سابق، أماؿ عثماف ،اليمشرم .د - 3
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الجريمػػة إة أف التحقيػػؽ لػػـ يبػػدأ  ييتحقػػؽ سػػبب اإلعصػػاء كلػػك كانػػت السػػمطات لػػدييا معمكمػػات عػػف
 1.بعد

كالمقذػكد بػالتحقيؽ ، كيشترط أيضان لرعصاء مػف العقػاب ذػدكر اإلخبػار قبػؿ الشػركع يػي التحقيػؽ
يي ىذا الذدد ليس التحقيؽ القضاصي بمعناه الضيؽ الذم تتكةه النيابة العامػة أك قاضػي التحقيػؽ 

نما التحقيؽ بمعناه الكاسع الذم يش، القضاصي  2.مؿ إجراءات اةستدةؿكاا

كمػػػف بػػػيف التشػػػريعات التػػػي جعمػػػت إبػػػ غ أك إخبػػػار السػػػمطات عػػػف جريمػػػة اقتذػػػادية سػػػببان معصيػػػان 
مػػف قػػانكف تنظػػيـ شػػؤكف التمػػكيف كالتسػػعير السػػكرم حيػػث ( 37)لمعقػػاب مػػا جػػاء يػػي نػػص المػػادة 

لمػكاد السػابقة كػؿ يعصػا مػف العقكبػات المقػررة لمجػراصـ المشػتركة يػي ا) نذت ىذه المػادة عمػا أنػو 
السػمطات المختذػة عػف الجريمػة قبػؿ البحػث كالتصتػيش عػف مرتكبييػا كلػك كػاف ىػك  غمف بدأ بػإب 

كيجػػكز إعصػػاؤه مػػف العقكبػػة إذا حػػدث اإلبػػ غ بعػػد البػػدء يػػي البحػػث كالتصتػػيش عػػف مرتكبػػي . مػػنيـ
 3.(كدؿ عما الكساصؿ المكذمة لمقبض عما  مرتكبييا، الجريمة

( 19)المشرع المذرم يي قانكف الكسب جير المشركع حيث نذػت المػادة  سار كيي اةتجاه ذاتو
أك مػػف ، إذا بػػادر الشػػريؾ يػػي جريمػػة الكسػػب جيػػر المشػػركع) عمػػا عػػذر محػػؿ مػػف العقػػاب بقكليػػا 

ارتكػػب جريمػػة إخصػػاء المػػاؿ المتحذػػؿ منيػػا إلػػا إبػػ غ السػػمطات العامػػة عػػف جريمػػة الكسػػب جيػػر 
 ؿ المتحذؿ منيا أك أعاف أثناء البحث كالتحقيؽ يييا عما كشؼ المشركع قبؿ كشصيا أك عف الما

 

                                                 
، دار الصكػػر العربػػي ، قللانون العقوبللات القسللم الخللاص الجللرائم المضللرة بالمصللمحة العامللة، مػػأمكف محمػػد، سػػ مة .د - 1

 . 320ص، 1982، دط، القاىرة
دار ،  والتزويلللر فللي ضللوء الققلله والقضلللاء فجللرائم التزييلل، محمػػد، عػػزت ك عبػػػد المعػػز، عبػػد القػػادر سػػيد ك، زكريػػا - 2
 . 45-44ص ، 2005، دط، حقانيةال

 . 37المادة ، مصدر سابق، يـ شؤكف التمكيف كالتسعير السكرمقانكف تنظ - 3
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مرتكب جريمة الكسب جير المشركع أك الشريؾ يييا إلا إب غ السمطات العامػة عػف الجريمػة قبػؿ 
 1.(كالغرامة المقررتيف ليذه الجريمةكشصيا كعف الماؿ المتحذؿ منيا أعصي مف عقكبتي السجف 

الػػذكر أف المشػػرع الصمسػػطيني اشػػترط يػػي اإلعصػػاء مػػف العقكبػػة  أف ن حػػظ مػػف خػػ ؿ المػػادة سػػابقة 
يتـ اإلب غ أك اإلخبار قبؿ كشؼ الجريمة كعف الماؿ المتحذؿ منيا أم يي مرحمة ة يككف لدل 
السمطة عمـ بيا كىنا يككف اإلعصاء بشكؿ كمي يشمؿ عقكبة السجف كالغرامة المنذكص عمييا يي 

 . مف القانكف ذاتو( 25)المادة 

يػإف ، كاإلعصاء لمتبميغ ىنا حسب نذكص المػكاد سػابقة الػذكر كجػكبي يمتػـز القاضػي بتبرصػة المػتيـ
 2.أنكره كاف حكمو معيبان متعينان نقضو

ككػػاف التبميػػغ أك اةعتػػراؼ ذػػادران مػػف ، كيسػػرم اإلعصػػاء كػػذلؾ كلػػك اقتػػرف بالجريمػػة ظػػرؼ مشػػدد
 3.العاصد أك المكظؼ

ياإلخبػػار المضػػمؿ أك ، كمصذػػ ن حتػػا تتحقػػؽ العمػػة مػػف اإلعصػػاء كيجػػب أف يكػػكف اإلخبػػار ذػػادقان 
كما يجب أف يتضمف كاية البيانات عف الجريمة كزمانيا كمكانيػا ككيصيػة ، المجمؿ ة يصيد ذاحبو
أما . كيقتضي ذلؾ ايضان أف يككف مف أبمغ عنيـ قد ساىمكا يي الجريمة. ارتكابيا كأسماء مرتكبييا
لقاصو عما عاتؽ جيره ي  إذا ثبتت براءتيـ كتبيف  أف ىدؼ المتيـ كاف مجرد التنذؿ مف اةتياـ كاا

  4.يككف قد أدل أية خدمة يستحؽ عنيا اإلعصاء

ذػدؽ اإلبػػ غ أك اإلخبػػار كأف مػف يكػػذب يػػي أخبػػاره أك  ةلقػد أّكػػد مشػػرعنا الصمسػطيني عمػػا ضػػركر 
  جيػػر المشػػركع بقكليػػا  مػػف قػػانكف الكسػػب( 30)ب جػو يعػػرض لمعقكبػػة كىػػذا مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 

كػػؿ مػػف بمػػغ كػػذبان بنيػػة اإلسػػاءة عػػف كسػػب جيػػر مشػػركع يعاقػػب بػػالحبس لمػػدة ة تقػػؿ عػػف سػػتة ) 

                                                 
 . 27/1المادة ، مصدر سابق، نكف الكسب جير المشركع الصمسطينيقا - 1
 . 94ص ، مرجع سابق، عكض، محمد .د - 2
 . 94ص ، مرجع سابق، عكض، محمد .د - 3
 .72ص، 2004، 2ط ، منشكرات الحمبي الحقكقية  ،بيركت، قانون العقوبات االقتصادي، جساف، رباح .د - 4



 133 

أشير كبغرامة ة تقؿ عف ماصة دينػار أردنػي كة تزيػد عػؿ ألػؼ دينػار أردنػي أك مػا يعادليػا بالعممػة 
 1.(المتداكلة قانكنان أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف 

 :جريمة ماةن عامان يككف محؿ ال أف -2

كيكػرة المػاؿ العػػاـ مػف ا يكػػار التػي تػػرتبط ارتباطػا كثيقػان بالنظػػاـ السياسػي كاةقتذػػادم السػاصد يػػي 
كمنعػػػان  م خمػػػط أك اجتيػػػاد يػػػي ىػػػذا المكضػػػكع يقػػػد قػػػاـ المشػػػرع ا ردنػػػي بتعريػػػؼ المػػػاؿ ، الدكلػػػة
نذػت عمػا أف تشػمؿ عبػارة  مػف قػانكف الجػراصـ اةقتذػادية حيػث( ب/2)كذلؾ يػي المػادة . 2العاـ

ا مكاؿ العامة  جراض ىذا القانكف كؿ ماؿ يككف مممككان أك خاضعان إلدارة أم جية مف الجيات 
، مجمسػػػػا ا عيػػػاف كالنػػػػكاب، الػػػكزارات كالػػػػدكاصر كالمؤسسػػػات الرسػػػػمية العامػػػة: التاليػػػة أك إلشػػػػراييا 

بػػػػػات كاةتحػػػػػادات كالجمعيػػػػػات النقا، البمػػػػػديات كالمجػػػػػالس القركيػػػػػة كمجػػػػػالس الخػػػػػدمات المشػػػػػتركة
ا حػػػػػػزاب ، البنػػػػػكؾ كالشػػػػػركات المسػػػػػاىمة العامػػػػػة كمؤسسػػػػػات اإلقػػػػػراض المتخذذػػػػػة، كالنػػػػػكادم
أك أم جيػة يػنص عمييػا ، أم جية يتـ ريد مكازنتيا أك أم جػزء منيػا مػف مكازنػة الدكلػة، السياسية

 3.القانكف عما اعتبار أمكاليا مف ا مكاؿ العامة

 عميػومػف القػانكف ذاتػو ( أ/7)نذػت المػادة ، أحد شػركط اإلعصػاء مػف العقكبػةكتطبيقان ليذا الشرط ك
 4.....(يعصا مف العقكبة المقررة لمجراصـ التي يككف محميا ماةن عامان ) بقكليا 

ن حػػػػظ مػػػػف خػػػػ ؿ نػػػػص المػػػػادة سػػػػابقة الػػػػذكر أف المشػػػػرع حذػػػػر تطبيػػػػؽ اإلعصػػػػاء يػػػػي الجػػػػراصـ 
كيعػػكد السػػبب يػي ذلػػؾ أف الجػػراصـ اةقتذػػادية  أيػػان ، عامػػان اةقتذػادية إذا كػػاف محػػؿ الجريمػػة مػاةن 

لػػذا يػػإف تشػػجيع الجػػاني بكجػػكد اإلعصػػاء يػػي مجػػاؿ ، كػػاف نكعيػػا تمػػس يػػي ا ذػػؿ ا مػػكاؿ العامػػة
الجراصـ اةقتذادية التي يككف محميا الماؿ العاـ يككف لو أثر كبير عما حماية اةقتذاد الكطني؛ 

لػػذا أحسػػف المشػػرع ، ترتكػػب بػػدايع الطمػػع كالكسػػب جيػػر المشػػركع نظػػران لطبيعػػة ىػػذه الجػػراصـ التػػي

                                                 
 . 30المادة ، مصدر سابق، ر المشركع الصمسطينيقانكف الكسب جي - 1
 . 314ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 2

 .ب /2المادة ، مصدر سابق، انكف الجراصـ اةقتذادية ا ردنيق - 3
 .أ /7المادة ، مصدر سابق، انكف الجراصـ اةقتذادية ا ردنيق - 4
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كيػي حػاؿ ، بإدخاؿ العذر المحؿ مف العقاب يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية التي تعتبر جراصـ أمػكاؿ
 .إرجاع ىذه ا مكاؿ يجب الحكـ بالعذر المحؿ 

- :تبميغ السمطات المختذة مف قبؿ الشركاء جير المحرضيف  -3

أم المعنيػػػة بتمقػػػي الب جػػػات ، كف ىػػػذا اإلبػػػ غ أك اإلخبػػػار لمسػػػمطات المختذػػػةيعنػػػي ذلػػػؾ أف يكػػػ
أمػػػػا إذا كػػػػاف ، كتشػػػػمؿ مػػػػكظصي الضػػػابطة العدليػػػػة كالنيابػػػػة العامػػػػة كا جيػػػزة القضػػػػاصية، كالشػػػكاكل

كيشػػترط أف يكػػكف ، اإلبػػ غ لسػػمطة جيػػر مختذػػة يػػ  يتحقػػؽ الشػػرط الػػ ـز لرعصػػاء مػػف العقػػاب
 1.كاستثنا المشرع مف ذلؾ المحرض، أك تبعييف، سكاء شركاء أذميف، ءاإلب غ مف قبؿ الشركا

لقد أخذ المشرع ا ردني بذلؾ الشرط كأحد شركط اإلعصاء يي مجاؿ الجراصـ اةقتذػادية كذلػؾ يػي 
كطبقػػػػت اإلعصػػػػاء عمػػػػا ، حيػػػػث اشػػػػترطت أف يػػػػتـ التبميػػػػغ لمسػػػػمطات المختذػػػػة( أ/7)نػػػػص المػػػػادة 

  2.لمحرض عما ارتكابياا ءالشركاء يي الجريمة باستثنا

لـ يأخػذ مشػرعنا الصمسػطيني بمثػؿ ىػذا الشػرط يػي مجػاؿ الجػراصـ اةقتذػادية لػذا نأمػؿ مػف مشػرعنا 
ا خذ بو يي حاؿ إقرار قانكف خاص بالجراصـ اةقتذادية  ف مػف جيػر المستذػاغ عقػ ن كمنطقيػان 

رجع ليبمغ عف مػف حرضػيـ أف ي، أف مف قاـ بالتحريض عما يكرة الجريمة كخمقيا يي نصكس جيره
 . نو يككف ىك الدايع الكبير إلا ارتكاب ىذه الجريمة لذا يجب أف ة يشممو اإلعصاء

ذا تعػػدد الجنػػاة أمكػػف انطبػػاؽ اإلعصػػاء دكف النظػػر إلػػا دكر كػػؿ مػػنيـ يػػي الجريمػػة ييسػػتكم أف ، كاا
يػػاف التبميػػغ مػػف  كػػذلؾ. يككنػػكا جميعػػان يػػاعميف أك أف يكػػكف بعضػػيـ يػػاع ن كالػػبعض ااخػػر شػػريكان 
بػؿ أف المبمػغ يسػتصيد ، أحدىـ يثبت لو الحػؽ يػي اإلعصػاء سػكاء كػاف المبمػغ يػاع ن أذػميان أك شػريكان 

   3.مف اإلعصاء كلك كاف ىك كحده الصاعؿ ا ذمي كزم ؤه شركاء

 :ف السمطات مف القبض عما الجناة تمكي -4

                                                 
 . 315ص ، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 1

 .أ /7المادة ، مصدر سابق، ا ردنياةقتذادية  قانكف الجراصـ - 2
 . 94ص ، مرجع سابق، عكض، محمد .د - 3
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ركع يػي التحقيػؽ كأدل ذلػؾ إلػا القػبض اإلعصاء مف العقاب ىنا جكازم إذا حذؿ اإلب غ بعد الشػ
 1.عما الجناة

بػػؿ يمػػـز أف يكػػكف ىػػذا اإلخبػػار قػػد أدل إلػػا ، لػػذا ة يكصػػي مجػػرد اإلعػػ ـ بأسػػماء الجنػػاة ااخػػريف
ذا عػػػدؿ المعتػػػرؼ عػػػف اعترايػػػو بعػػػد ، القػػػبض أك سػػػيؿ ذلػػػؾ بالنسػػػبة لغيػػػره مػػػف مرتكبػػػي الجريمػػػة كاا

إذ ليس مف مستمزمات اةعتراؼ يػي ، ؿ ة تأثير لوتسييؿ القبض عما باقي المجرميف ييذا العدك 
بؿ يكصي أف ينت  ثمرتو كىي تسػييؿ القػبض ، مثؿ ىذه الحالة أف يذر عميو المعترؼ إلا النياية

  2.عما باقي الجناة حتا كلك عدؿ عنو بعد ذلؾ

حيػث مف قػانكف مكايحػة جسػيؿ ا مػكاؿ ( 38)لقد اخذ مشرعنا الصمسطيني بذلؾ الشرط يي المادة  
يعصي مف العقكبة المقررة يي ىذا القانكف كؿ مف بادر مػف الجنػاة بػإب غ الكحػدة ) نذت عما أنو 

يػإذا حذػؿ اإلبػ غ بعػد ، عف جريمة جسػيؿ أمػكاؿ قبػؿ عمميػا بيػا أك أم مػف السػمطات المختذػة
أف يكػػػكف مػػػف شػػػأف اإلبػػػ غ ضػػػبط بػػػاقي الجنػػػاة أك ا مػػػكاؿ محػػػؿ ، العمػػػـ بالجريمػػػة تعػػػيف لرعصػػػاء

 3.(الجريمة 

ن حظ مف خ ؿ نص المادة سابقة الػذكر أف مشػرعنا الصمسػطيني جعػؿ شػرط اةعصػاء مػف العقكبػة 
أمػا إذا ، بعد العمـ بالجريمة ىك تمكيف السمطاف مف القبض عما الجنػاة أك الحذػكؿ عمػا ا مػكاؿ
ان مترككػػان لػػـ يمكػػف مػػف القػػبض عمػػا الجنػػاة أك الحذػػكؿ عمػػا المػػاؿ يػػإف اإلعصػػاء يكػػكف ىنػػا جكازيػػ

 .لممحكمة 

 :قان لقانكف الجراصـ اةقتذادية أف تككف الجريمة معاقبان عمييا كي -5

أم أف ىذا اإلعصاء مف العقكبة ة يذدؽ إة عما الجراصـ اةقتذادية المعاقب عمييا كيقػان  حكػاـ 
 4.قانكف الجراصـ اةقتذادية

                                                 
.45ص,يزجع سابق,ٍذَذ,ػضدٗػجذاىَؼض,ػجذاىقبدسعٞذٗ,صمشٝب-1
 . 322-321ص، مرجع سابق، مأمكف محمد ،س مة .د -2
 . 38المادة ، مصدر سابق، ف مكايحة جسيؿ ا مكاؿ الصمسطينيقانك  - 3
 . 315ص ، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 4
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 :لا رد الماؿ العاـ أف يؤدم التبميغ إ -6

يكيػػػؼ لنػػػا أة نحكػػػـ بالعػػػذر المحػػػؿ إذا أدل ،  ساسػػػي ىػػػك الحصػػػاظ عمػػػا المػػػاؿ العػػػاـإف اليػػػدؼ ا
ي  مجاؿ ، كلكف إذا لـ يؤدم ىذا التبميغ إلا إعادة الماؿ العاـ. التبميغ إلا إرجاع ىذا الماؿ العاـ

كمثػػاؿ ذلػػؾ أف يقػػـك بػػاإلب غ بػػأف المػػاؿ قػػد تػػـ تيريبػػو مػػف قبػػؿ احػػد ، لتطبيػػؽ العػػذر المحػػؿ ىنػػا
شركاء إلي خارج الب د ك كلـ ينت  عف ىذا اإلب غ إعػادة ليػذا المػاؿ يػ  نصػع مػف ذلػؾ كة عػذر ال

  1.محؿ يطبؽ عما ىذه الحالة

 2.مف قانكف الجراصـ اةقتذادية ا ردني سابقة الذكر( أ/7)كىك ما نذت عمية المادة 

مػف قػانكف مكايحػة جسػيؿ ( 38)أما بالنسبة لمشرعنا الصمسػطيني يقػد أخػذ بػذلؾ الشػرط يػي المػادة  
ا مكاؿ سابقة الذكر إة أنو لـ يأخذ بو يي قانكف الكسب جير المشػركع يعمػا سػبيؿ المثػاؿ نذػت 

منة عما عقكبة الرد كجزء مف العقكبات المصركضة يي تمؾ المادة  إة أف مشرعنا ( 25/2)المادة 
ره يقػػط ىػػك اإلبػػ غ عػػف المػػاؿ كأف مػػا ذكػػ( 27)أجصػػؿ مثػػؿ ىػػذه الصقػػرة أم كجػػكب الػػرد يػػي المػػادة 

المتحذؿ دكف كجكب الرد إذ كاف يجب عميػو أف يضػيؼ ذلػؾ كشػرط لرعصػاء مػف العقكبػة كيعػكد 
ىػك الحذػكؿ عمػا  ةمثؿ ىذا الشرط إلا أف اليدؼ مف اإلعصاء يي الجراصـ اةقتذادي إيجادسبب 

صدة لمعذر المحؿ يػي مجػاؿ كحيث ة رد ليذا الماؿ ي  يا، القبض عما الجناة إلاالماؿ باإلضاية 
 .الجراصـ اةقتذادية 

كىنػػاؾ ذػػكرة أخػػرم لػػرد المػػاؿ  الػػذم يعتبػػر سػػببان معصيػػان مػػف العقكبػػة كلكػػف يجػػب رده خػػ ؿ مػػدة 
يعصا ) مف قانكف العقكبات اةقتذادم السكرم بقكليا ( ب/27)محددة كىك ما نذت عمية المادة 

ا المرسكـ التشريعي إذا أعادىا خ ؿ سػتة أشػير مف العقكبة مف ىرب أمكالو قبؿ تاريخ ذدكر ىذ
 3.(مف تاريخ تحريؾ الدعكل بحقو 

                                                 
 . 316-315ص ، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 1
 .أ /7المادة ، مصدر سابق، ا ردني ةديلمزيد مف المعمكمات راجع قانكف الجراصـ اةقتذا - 2
 .ب /27المادة ، مصدر سابق، ات اةقتذادم السكرمقانكف العقكب - 3



 137 

كػذلؾ يسػػتصيد مػف العػػذر المحػؿ أك المعصػػي مػف العقػػاب كػؿ شػػخص يبػادر بإذػػ ح خطػان كقػػع منػػة 
( 29)يػي جريمػة اقتذػػادية قبػؿ كشػػؼ ذلػؾ الخطػػأ مػف قبػػؿ السػمطات كىػػك مػا نذػػت عميػو المػػادة 

- :شركع الصمسطيني حيث نذت عما أف مف قانكف الكسب جير الم

كػػؿ مػػف ذكػػر عمػػدان بيانػػات جيػػر ذػػحيحة يػػي اإلقػػرارات المنذػػكص عمييػػا يػػي ىػػذا القػػانكف  -1
يعاقب بغرامة ة تقؿ عف ماصة دينار أردني كة تزيػد عمػي ألػؼ دينػار أردنػي أك مػا يعادليػا بالعممػة 

 .المتداكلة قانكنان 

ء نصسػػو بتذػػحيح البيانػػات الػػكاردة يػػي اإلقػػرار قبػػؿ كشػػؼ يعصػػا مػػف العقكبػػة مػػف بػػادر مػػف تمقػػا -2
 1.الخطأ

- :نستخمص مما سبؽ عدة نتاص  يي شركط اإلعصاء مف العقكبة عمي الجراصـ اةقتذادية كىي

 . ة يقبؿ اإلعصاء بمجرد القبض عما مرتكب الجريمة اةقتذادية  -1

 . ة يطبؽ اإلعصاء عما المحرض  -2

 إذ تـ إرجاع الماؿ كيػي ىػذا تبػدك النزعػة الماديػة أم تقػديـ الحذػكؿ عمػا ة يقبؿ اإلعصاء أة -3
 . ا مكاؿ أكثر مف العقكبة 

تتميز ا عذار المعصية مف العقاب عف مكانع العقاب يي أف مانع العقاب ييػدـ الػركف المعنػكم يػي 
سػػابقان إذ ة بعكػػس العػػذر المعصػػي الػػذم بينػػاه ، يينصػػي أحػػد شػػركط الذػػ حية لممسػػؤكلية، الجريمػػة

ف اتصقا يي بقاء المسؤكلية المدنية يييما ، يؤثر عما أم ركف يي الجريمة كيي عدـ العقاب يي ، كاا
 2.كمييما

ىػػؿ يؤخػػذ بمكانػػع العقػػاب يػػي مجػػاؿ الجػػراصـ اةقتذػػادية كمػػا ىػػك الحػػاؿ يػػي : السػؤاؿ المطػػركح ىنػػا
 قانكف العقكبات اإلحكاـ العامة ؟ 
                                                 

 . 29المادة ، مصدر سابق ،نكف الكسب جير المشركع الصمسطينيقا - 1
 . 115ص، مرجع سابق، جميؿ عبد الباقي، الذغير .د -2
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قػػانكف العقكبػػات بمكانػػع العقػػاب يػػي القسػػـ الثػػاني مػػف الصذػػؿ ا كؿ لقػػد أخػػذ المشػػرع ا ردنػػي يػػي 
ة يعتبػر جيػؿ )منو عما انػو ( 85)الغمط المانع لمعقاب حيث نص يي المادة : يعما سبيؿ المثاؿ

 1.(القانكف عذران لمف يرتكب أم جـر 

مانعػان لمعقػػاب إذ ن حػظ مػف المػادة سػػابقة الػذكر أف الجيػؿ يػػي القػانكف القسػـ العػاـ ة يعتبػػر عػذران 
 .عاقبت كؿ شخص بغض النظر كاف يعمـ بالقانكف أك يجيؿ بو

الجيػؿ بالقػانكف تحػتـ التصرقػة بػيف طػاصصتيف  عػدـ جػكاز ةإف قاعديأما يي نطاؽ الجراصـ اةقتذادية 
حيػث يمكػف لغيػر المخػاطبيف بيػذه القكاعػد أف ، مف المخاطبيف بقكاعد قانكف العقكبات اةقتذػادم

كيقػػكؿ يػػي ذلػػؾ . أمػػا المخػػاطبيف بأحكاميػػا يػػ  يقبػػؿ مػػنيـ سػػكء الغمػػط المبػػرر. يػػـ بيػػايثبتػػكا جيم
انو مػف الطبيعػي أف ذػاحب المينػة يجػب أف يحػيط نصسػو عممػان كأف يكػكف يقظػان ) ا ستاذ ليصاسر 

بينمػػا ة يتطمػػب مػػف المسػػتيمؾ أف يحػػيط عممػػو بكايػػة ، لمتغيػػرات الجاريػػة التػػي تنطبػػؽ عمػػا نشػػاطو
 2.(جريـ يي القانكف اةقتذادم عمميات الت

ن حػظ ممػا سػبؽ أف الشػخص العػادم الػذم ليسػت لػو ذػمة بقػانكف العقكبػات اةقتذػادم أك جيػر 
مخاطػػب بأحكامػػو إذا ارتكػػب يعػػ ن يشػػكؿ جريمػػة اقتذػػادية دكف أف يعمػػـ بػػأف يعمػػو يشػػكؿ جريمػػة 

شػخص المكمػؼ بحكػـ عممػة أمػا ال، لعدـ اتذالو بذلؾ القػانكف أف يعتػد بالجيػؿ منػو كمػانع لمعقػاب
إذا كقعػػت منػػػو جريمػػػة اقتذػػػادية ة يقبػػػؿ منػػػة ، الػػذم يتذػػػؿ بقكاعػػػد قػػػانكف العقكبػػػات اةقتذػػػادم

الجيػػؿ بالقػػانكف كسػػبب مػػانع لمعقػػاب إة إذا أثبػػت أف ىنػػاؾ حالػػة ضػػركرة أك قػػكة قػػاىرة ديعتػػو إلػػا 
 . ذلؾ الصعؿ 

حكػـ الجيػؿ بالقػانكف لػذا يجػب الرجػكع ة يكجد نص يي التشػريعات اةقتذػادية الصمسػطينية يعػال  
إلػػا القاعػػدة العامػػة التػػي تعتبػػر الجيػػؿ لػػيس بالعػػذر المػػانع مػػف العقػػاب كلكػػف نأمػػؿ مػػف مشػػرعنا 

                                                 
 . 85المادة ، مصدر سابق، ا ردنيكف العقكبات قان - 1

ص ، 1976، دط، اإلسػكندرية، منشػاة المعػارؼ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصلادية، عبد الػرؤكؼ ،ميدم .د - 2
322-323 . 
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الصمسطيني يي حاؿ إقرار قانكف عقكبات اقتذادم أف ة يجعؿ الجيؿ بالقانكف عذران مانعان لمعقاب 
 .قتضي ذلؾ كلكف يمكف ا خذ بو كعذر مخصؼ حسب ظركؼ كؿ كاقعة ت

 أما ييما يتعمؽ بحالة بالقكة القاىرة ييؿ تعتبر عذران مانع لمعقاب يي الجراصـ اةقتذادية ؟

( 88) ةلقد اخذ المشرع ا ردني بظرؼ القكة القاىرة كاعتبر ذلؾ عذران مانعان لمعقاب كذلؾ يػي المػاد
كرىػان تحػت طاصمػة ة عقػاب عمػا مػف أقػدـ عمػا جػـر م)مف قانكف العقكبات حيث نذت عما أنػو 

التيديد كلكػف بشػرط أف ة يكػكف ياعػؿ الجريمػة قػد عػرض نصسػو ليػذا اإلكػراه بمحػض إرادتػو أك لػـ 
 1.(يستطع إلا ديعو سبي ن 

ن حظ مف خ ؿ نص المادة سابقة الذكر انو ة عقاب يي حاةت القكة القاىرة كيستدؿ عما ذلػؾ 
 ( ة عقاب)ذه المادة كىي بداية ى مف خ ؿ العبارة التي ذكرىا المشرع يي

أما يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية أخػذت التشػريعات اةقتذػادية بػالقكة القػاىرة كسػبب مػانع لمعقػاب 
يحظػػر ) مػػف قػػانكف الجمػػارؾ المذػػرم بقكليػػا ( 16/3)يعمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا نذػػت عميػػة المػػادة 

مػف ا نػكاع المشػار إلييػا عما السصف التي تقؿ حمكلتيا عف ماصتي طف بحرم كالمشحكنة ببضػاصع 
يي المادة السابقة أف تتحكؿ أك تخالؼ كجيػة سػيرىا داخػؿ نطػاؽ الرقابػة البحػرم إة يػي الظػركؼ 

كعمػا الربابنػة يػي ىػذه ا حػكاؿ أف يخطػركا أقػرب مكتػب . الناشصة عف قػكة قػاىرة أك طػكارئ بحريػة
 2.(لمجمارؾ دكف إبطاء 

حيػث نذػت بقكليػا ( 215/1)قانكف الجمارؾ يي المادة اةتجاه أخذ المشرع ا ردني يي  ىذا كيي
إة أنو يعصا مف ، تتككف المخالصة كما تترتب المسؤكلية المدنية يي جراصـ التيريب بتكاير أركانيا) 

نػو لػـ يقػدـ عمػا ارتكػاب أم يعػؿ أثبت أنو كاف ضحية قكة قاىرة ككػذلؾ مػف أثبػت أالمسؤكلية مف 
 3.(أك جريمة التيريب أك تسبب يي كقكعيا أك أدت إلا ارتكابيا مف ا يعاؿ التي ككنت المخالصة 

                                                 
 . 88المادة ، مصدر سابق، بات اةردنيقانكف العقك  - 1
 . 16/3المادة ، مصدر سابق، قانكف الجمارؾ المذرم - 2
 . 215/1المادة ، ابقمصدر س ،قانكف الجمارؾ ا ردني - 3
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تػػػـ ا خػػػذ بػػػالقكة القػػػاىرة كسػػػبب مػػػانع مػػػف  يقػػػد أمػػػا بالنسػػػبة لمتشػػػريعات السػػػاصدة لػػػدينا يػػػي يمسػػػطيف
تصػػرض جرامػػة ) حيػػث نذػػت عمػػا أنػػو ( ك/ 151)يػػي المػادة العقػاب يػػي قػػانكف الجمػػارؾ ا ردنػػا 
البضػػاصع لمكتػػب اإلخػػراج أك لممكتػػب المرسػػمة إليػػو بعػػد انقضػػاء مقػػدارىا عشػػرة دنػػانير عنػػد تقػػديـ 
رجاع شيادة إبػراء عػف سػند تعيػد بعػد مػركر شػير عمػا انقضػاء  ،الميمة المحددة يي سند التعيد كاا

 1.(إة يي ظركؼ قاىرة تقتنع بيا السمطة  ،الميمة المعطاة بمكجب ىذا السند

عتبػػر مانعػػة مػػف العقػػاب ىػػي حػػاةت الغيبػػة كمػػف التطبيقػػات العمميػػة عمػػا بعػػض الحػػاةت التػػي ت
القيرية أك اسػتحالة المراقبػة التػي ترجػع إلػا عػذر جيػر إرادم مػف جانػب المسػؤكؿ كمػرض مصػاجئ 

كىنا يذح لذاحب العمػؿ أف يتمسػؾ ، ألـ بو أك مرض شديد أقعده كميان عف عمة أك ما شابة ذلؾ
مكػػاف بسػبب يرجػع إلػا قػكة قػاىرة كىػي اةسػتحالة الماديػػة التػي ت منعػو مػف اإلشػراؼ عمػا المحػؿ كاا

كينبنػػػي عمػػػا ذلػػػؾ أنػػػو إذا كػػػاف ذػػػاحب المحػػػؿ محبكسػػػان يصػػػي ىػػػذه الحالػػػة تكػػػكف الرقابػػػة ، أدارتػػػو
يصي ذلؾ ، مستحيمة نتيجة حبس ذاحب المحؿ كحيمكلة أسكار السجف بينو كبيف اةتذاؿ بشؤكنو

 2.كة يككف مستحقان لمعقاب تنتصي المسؤكلية طبقان لمقكاعد العامة يي المسؤكلية الجناصية

كيكػكف السػبب يػي ، أما إذا كاف المسؤكؿ قد جػاب عػف المحػؿ أك اسػتحالت عميػو مراقبػة العمػؿ بػو
ذلؾ إرادم راجع إليو مثؿ أف يككف قد تكجو إلا منزلة لتناكؿ الطعاـ أك قد تكجو إلػا دكر السػينما 

ع إلا يعؿ إرادم منو كيمحؽ بذلؾ يصي جميع ىذه الذكر يككف الغياب راج، أك ساير لقضاء نزىو
حالػة المػػرض الخصيػؼ الػػذم ة يػػدخؿ يػي تعريػػؼ القػػكة القػاىرة يإنػػو يكػػكف مسػؤكةن مسػػؤكلية جناصيػػة 

  3.جير مباشرة كتطبؽ عميو العقكبة المخصصة بأف يحكـ عميو بالغرامة دكف الحبس

ي حالػة الضػركرة كالتػػي كىنػاؾ حالػة أخػرل مانعػة لمعقكبػػة نػص عمييػا قػانكف العقكبػات ا ردنػػي كىػ
ة يعاقب الصاعؿ عما يعؿ ألجأتو الضركرة إلا أف يديع بو يي ) بقكليا ( 89)نذت عمييا المادة 

                                                 
 .ك /151المادة ، مصدر سابق، يي يمسطيف قانكف الجمارؾ ا ردني السارم المصعكؿ - 1

، 3ط، القػػاىرة ، دار الثقايػػة لمطباعػػة كالنشػػر، الجديللد فللي قللوانين التمللوين والتسللعير الجبللري، مجػػدم مذػػطصي، ىرجػػو - 2
 . 338-337ص، 1984

 . 338ص، مرجع سابق، مجدم مذطصي ،ىرجو -3
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خطران جسيمان محدقان لـ يتسبب ىػك ييػو قذػدان ، الحاؿ عف نصسو أك جيره أك عف ممكو أك ممؾ جيره
 1.(شرط أف يككف الصعؿ متناسبان كالخطر 

ذت بحالة الضركرة يي مجػاؿ الجػراصـ اةقتذػادية كسػبب مػانع لمعقكبػة مػا كمف التشريعات التي أخ
يحػػؽ لربػػاف ) مػػف قػػانكف الجمػػارؾ المبنػػاني كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو ( 80/5)جػػاء يػػي نػػص المػػادة 

 2.(برمي البضاصع المحممة إذا كاف رمييا ةزمان لس مة الباخرة، يي أثناء الطريؽ، الباخرة أف يأمر

مػف قػانكف الجمػارؾ ا ردنػي حيػث نذػت ( 53)المشرع ا ردنػي يػي المػادة  ساركيي اةتجاه ذاتو 
إة أنػو يجػكز ، يحظر تصريغ البضػاصع أك إلقاؤىػا مػف الطػاصرات أثنػاء الطيػراف) ىذه المادة عما أنو 

لقاصد الطاصرة أف يأمر بإلقاء البضاصع إذا كاف ةزمان لس مة الطاصرة عمػا أف يعمػـ الػداصرة بػذلؾ يػكر 
 3.(كطو ىب

أخػػذ ي ة  يكجػػد أم نػػص يػػي التشػػريعات اةقتذػػادية الصمسػػطينييػػ ،أمػػا بالنسػػبة لمشػػرعنا الصمسػػطيني
كيػػػي حالػػػة عػػػدـ كجػػػكد نػػػص يإنػػػو يجػػػب الرجػػػكع إلػػػا ا حكػػػاـ العامػػػة يػػػي ذلػػػؾ  ،بحالػػػة الضػػػركرة

 .الخذكص 

 . المخققة لمعقوبة في الجرائم االقتصادية األعذار: المطمب الثاني 

 ظػػػركؼ كالػػدكايع التػػػي ترايػػػؽ الجريمػػػة كالتػػي مػػػف شػػػأنيا العمػػؿ عمػػػا تخصيػػػؼ العقكبػػػةيقذػػد بيػػػا ال
كىػػذه الظػػركؼ كالػػدكايع نػػص عمييػػا المشػػرع يػػي مػػتف القػػانكف حسػػب ، الجػػاني المػػتيـ عمػػا ةالمقػػرر 

مػا أف إكىػي عمػا نػكعيف ي. 4الحاةت التي كردت يييا حتا ة يتـ التكسع يييػا أك التغاضػي عنيػا
كمف الممكػف أف تكػكف ، ا القاضي أف يحكـ بيا متا تكايرتنكنية مخصصة ييجب عمقا ان تككف أعذار 

 5.مخصصة تقديرية تترؾ لتقدير القاضي ان أسباب

                                                 
 . 89المادة ، مصدر سابق، كف العقكبات ا ردنيقان - 1
 . 08/5المادة ، قانكف الجمارؾ المبناني - 2
 . 53المادة ، مصدر سابق، ا ردنيقانكف الجمارؾ  - 3
 543ص، مرجع سابق، محمد عمي سالـ عياد، الحمبي .د - 4
 . 313ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 5
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الصػػرع )مخصصػػة لمعقكبػػة قانكنيػػة أعػػذار  اإلػػ يػػا الجػػراصـ اةقتذػػادية لمعقكبػػةاةعػػذار المخصصػػة  تقسػػـ
لاك ( ا كؿ  ( . ع الثانيالصر )تخصيؼ السباب أ اا

  .قانونية المخققة لمعقوبة في الجرائم االقتصاديةاألعذار ال :ول القرع األ 

إذا : عنػػدما يػػنص القػػانكف عمػػا عػػذر مخصػػؼ يػػإف العقكبػػة المحكػػـك بيػػا تخصػػؼ عمػػا النحػػك التػػالي 
كػػػاف الصعػػػؿ يشػػػكؿ جنايػػػة تكجػػػب اإلعػػػداـ أك ا شػػػغاؿ الشػػػاقة المؤبػػػدة أك اةعتقػػػاؿ المؤبػػػد حكلػػػت 

ذا كػػاف الصعػػؿ يؤلػػؼ إحػػدل . كسػػبع سػػنكات عمػػا ا كثػػر، ا قػػؿ العقكبػػة إلػػا الحػػبس سػػنة عمػػا كاا
ذا كاف الصعؿ جنحة ي  تتجاكز ، الجنايات ا خرل كاف الحبس مف ستة أشير إلا خمس سنكات كاا

ذا كػػػاف الصعػػؿ مخالصػػػة أمكػػػف القاضػػػي تخصيػػؼ العقكبػػػة إلػػػا نذػػػؼ الغرامػػػة . العقكبػػة سػػػتة أشػػػير كاا
مػػف العػػذر مػػا كػػاف يتعػػرض لػػو مػػف تػػدابير اإلحتػػراز مػػا خػػ   كيمكػػف أف تنػػزؿ بالمسػػتصيد. التقديريػػة

كأعمػاؿ العػػذر المخصػؼ ينذػػب . العزلػة لػك كػػاف قػد قضػػي عميػو بالعقكبػػة التػي نػػص عمييػا القػػانكف
كلكػف العػذر المخصػؼ ة يػؤثر (. التبعيػة ) كيمتد كذلؾ الا العقكبة الصرعية ، عما العقكبة ا ذمية

إذ ىػػي مرتبطػػة بالجريمػػة التػػي ة تتغيػػر أحكاميػػا ( التكميميػػة )ة كقاعػدة عامػػة يػػي العقكبػػة اإلضػػايي
   1.بالعذر

يمػف . كعذر اإلذابة بعاىة عقمية، كمف تطبيقات ا عذار القانكنية المخصصة العامة عذر اةستصزاز
كاف حيف اقتراؼ الصعؿ مذابان بعاىة عقمية كراثية أك مكتسبة أنقذػت قػكة الػكعي أك اةختيػار يػي 

كمػػا . يسػػتصيد قانكنػػان مػػف إبػػداؿ عقكبتػػو أك تخصيضػػيا عمػػا النحػػك المنذػػكص عميػػو قانكنػػان  ،أعمالػػو
يعتبر عذران مخصصان عامان أيضان ذغر السف كحالة التسمـ الناتجة عف قػكة قػاىرة أك حػدث طػارئ إذا 

 2.أضعؼ كعي الصاعؿ أك إرادتو إلا حد بعيد

ذه ا عػػذار المخصصػػة كىنػػا يػػي حػػاؿ عػػدـ ة يكجػػد يػػي تشػػريعاتنا اةقتذػػادية مػػا يػػنص عمػػا مثػػؿ ىػػ
 .كجكد نص يجب الرجكع إلا ا حكاـ العامة يي ذلؾ

                                                 
 . 94ص، مرجع سابق، سميماف، عبد المنعـ .د - 1
 . 94-93ص، مرجع سابق، فسميما ،عبد المنعـ .د - 2
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إذ ة يخمػػك قػػانكف ، إة أف ذلػػؾ ة يعنػػي عػػدـ كجػػكد أعػػذار خاذػػة يػػي نطػػاؽ الجػػراصـ اةقتذػػادية
يقػػكانيف الػػديمقراطيات الشػػعبية تكػػاد . العقكبػػات اةقتذػػادم مػػف بعػػض ا عػػذار القانكنيػػة المخصصػػة

 1.يي النص عما تخصيؼ العقكبة عندما تككف الجريمة قميمة ا ىمية تتصؽ

كمػػػا يعتبػػػر عػػػذران قانكنيػػػان مخصصػػػان كػػػذلؾ إذا كػػػاف الضػػػرر النػػػات  عػػػف الجريمػػػة أك النصػػػع الػػػذم قذػػػد 
ككذلؾ يي حالة . الصاعؿ اجت بو تايييف مثؿ تصاىة الماؿ الذم تـ الحذكؿ عمية بارتكاب الجريمة

كذلػػؾ بػػرد المػػاؿ مكضػػكع . بإزالػػة الضػػرر كمػػو قبػػؿ إحالػػة الػػدعكل إلػػا المحكمػػةمػػا إذا قػػاـ الجػػاني 
 2.كتعكيضو عف الضرر الناجـ عف اةستي ء عما ىذا الماؿ، الجريمة إلا ذاحبو

إذ لػيس ، يمكف القكؿ أف عدـ تخصيؼ العقكبة إذا ارتكبت الجريمة بباعث دنػيء ىػك مػا نميػؿ إليػو 
كلكػػف العبػػرة ىنػػا بالنيػػة أك ، عميػػو الجػػاني مػػف ارتكػػاب الجريمػػةالعبػػرة بمقػػدار اليػػدؼ الػػذم حذػػؿ 

يعمػا ، اإلرادة ذاتيا كالتي تعتبر يي ذلؾ المقاـ معبػرة عػف خطػكرة إجراميػة كامنػة يػا نصػس المجػـر
يػػإذا ارتكبػػت جريمػػة ، سػػبيؿ المثػػاؿ جريمتػػي اةخػػت س كالرشػػكة باعتبارىمػػا مػػف الجػػراصـ اةقتذػػادية

مػاؿ المتحذػؿ منيػا دنػيء يػ  عبػرة لػذلؾ يػي تخصيػؼ العقكبػة بػؿ يجػب اخت س أك رشػكة ككػاف ال
كخاذػة أف ىػذا النػكع مػف الجػراصـ تشػكؿ خطػران ، معاقبة الجاني عف جريمػة مكتممػة لجميػع أركانيػا

كبيػػران عمػػا اقتذػػاد الدكلػػة ممػػا يسػػتجكب تشػػديد العقػػاب عمييػػا كنأمػػؿ مػػف مشػػرعنا الصمسػػطيني أف 
قػػانكف  إقػػراررتكػػاب الجريمػػة بباعػػث دنػػيء ظريػػان مشػػددان يػػي حػػاؿ يضػػع نذػػان خاذػػان يعتبػػر ييػػو ا

 .    خاص بالجراصـ اةقتذادية 

نذػت عمػا أعػذار قانكنيػة مخصصػة خاذػة تتعمػؽ بكػؿ جريمػة بشػكؿ  التيكمف التطبيقات القانكنية 
 مف قانكف الجراصـ اةقتذادية( ب/7)مستقؿ يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية ما جاء يي نص المادة 

إذا حذؿ التبميغ بعد اكتشاؼ الجريمة كقبػؿ ذػدكر ) حيث نذت ىذه المادة عما أنو ، 3ا ردني

                                                 
 . 169ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصا .د - 1
، دار الثقايػة لمنشػر كالتكزيػع، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة عملر األملوال، محمد سػعيد، نمكر .د - 2

 . 397-396ص ،2007، 1ط، عماف
 . 317ص ، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 3
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الحكـ النياصي بيا كأدل ىػذا التبميػغ إلػا رد المػاؿ يعمػا المحكمػة أف تقضػي بالحػد ا دنػا لمعقكبػة 
   1.(كليا ا خذ با سباب المخصصة 

ذر المخصػؼ يػي الجػراصـ اةقتذػادية تتشػابو مف خ ؿ نص المادة سابقة الذكر يتبيف أف شركط الع
أف يكػكف محػؿ الجريمػة مػاةن عامػان أف تكػكـ ) مع شركط تطبيؽ العػذر المعصػي كىػذه الشػركط ىػي 
تبميػغ السػمطات المختذػة مػف قبػؿ الشػركاء ، الجريمة معاقبان عمييا كيقان لقػانكف الجػراصـ اةقتذػادية

كقػػػػػد تناكلنػػػػػا ىػػػػػذه الشػػػػػركط سػػػػػابقان ( اؿ العػػػػػاـ كأف يػػػػػؤدم التبميػػػػػغ إلػػػػػا رد المػػػػػ، جيػػػػػر المحرضػػػػػيف
 2.بالتصذيؿ

كاةخػػت ؼ يكمػػف بػػيف العػػذر المعصػػي كالعػػذر المخصػػؼ يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية  أف العػػذر المعصػػي 
كلكػف قبػؿ ، يجب أف يككف اإلب غ قبؿ اكتشاؼ الجريمة كأما العذر المخصػؼ يتحقػؽ بعػد اكتشػاييا

يسػتمر بعػد تحريػؾ ، لزمنية ل ستصادة مػف ىػذا العػذر المخصػؼأم أف المدة ا، ذدكر الحكـ النياصي
كالحكمػة مػف ، أم مركران بجميع مراحؿ الػدعكل، كحتا قبؿ ذدكر حكـ نياصي بيا، الدعكل العامة

 3.التخصيؼ ىنا ىك أف ىذا التبميغ أدل إلا رد الماؿ

خ يػان لػنص ، السػماح لػوك ، أما مقدار التخصيؼ ييك إلزاـ القاضي بالحكـ بالحد ا دنػا مػف العقكبػة
كىذا يعني نزكةن بالعقكبة إلا ، أف يأخذ با سباب المخصصة التقديرية، مف القانكف ذاتو( ج/4)المادة 

 4.حدىا ا دنا

كة يأخذ بيا المشرع ، أما بالنسبة لمتشريعات اةقتذادية السكرية يتعتبر ا عذار المخصصة قميمة جدان 
مف قانكف التمػكيف كالتسػعير ( 35)الحاةت ما نذت عمية المادة  كمف ىذه، 5إة يي حاةت نادرة

إدارتػو عػف  يككف ذاحب المحؿ مسؤكةن مع مديره أك القػاصـ عمػا: ) السكرم حيث نذت عما أنو
كيعاقػػب بالعقكبػػات  كػػؿ مػػا يقػػع يػػي المحػػؿ مػػف مخالصػػات  حكػػاـ ىػػذا القػػانكف كالقػػرارات المنصػػذة لػػو

                                                 
 .ب /7المادة ، مصدر سابق، ا ردنيانكف الجراصـ اةقتذادية ق - 1

 317ص ، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 2

 . 317ص، مرجع سابق، أنكر محمد ذدقي، المساعدة .د - 3

 . 317ص، مرجع سابق، قيأنكر محمد ذد، المساعدة .د - 4
 . 221ص،  مرجع سابق، قانكف العقكبات اةقتذادم شرح، عبكد، السراج .د - 5
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يػػتمكف مػػف منػػع كقػػكع الجريمػػة  سػػبب الغيػػاب أك اسػػتحالة المراقبػػة لػػـيػػإذا ثبػػت أنػػو ب. المقػػررة ليػػا
كرد يػي قػانكف العقكبػات يػي حالػة  اقتذرت العقكبة عما حدىا ا دنا كذلؾ مع عدـ اإلخػ ؿ بمػا

 1.( اةستحالة المطمقة

مػف قػانكف تنظػيـ الع قػات  266كذلؾ أكرد المشرع السكرم عذران مخصصان مف نكع خاص يي المػادة 
يجكز ، إذا كاف المخالؼ ممف لـ يثبت بحقيـ سابقان مخالصة ما) كالتي نذت عما أنو . 2راعية الز 

لػػداصرة التصتػػػيش المختذػػػة أف تسػػػتعيض عػػػف تحكيػػؿ ا كراؽ لممحكمػػػة بإنػػػذار يكجػػػو إلػػػا المخػػػالؼ 
كذلؾ لمرة كاحدة يقط كيسجؿ اإلنذار باسـ المخالؼ يػي سػج ت تصتػيش العمػؿ كيػذكر ييػو أنػو إذا 

  3.(تكب مخالصة أخرل يحكؿ ضبطيا إلا المحاكـ أر 

( 27/2)ىػػذا كقػػد سػػار مشػػرعنا الصمسػػطيني يػػي ا خػػذ با عػػذار القانكنيػػة المخصصػػة كذلػػؾ يػػي المػػادة 
إذا أعػػاف مرتكػػب جريمػػة الكسػػب جيػػر ) مػػف قػػانكف الكسػػب جيػػر المشػػركع كالتػػي نذػػت عمػػا أنػػو 
ؼ الجريمػػة كمرتكبييػػا تخصػػض العقكبػػة إلػػا المشػػركع أك الشػػريؾ يييػػا أثنػػاء التحقيػػؽ معػػو عمػػا كشػػ

 4.(الحبس كيعصا مف عقكبة الغرامة 

مػػف خػػ ؿ نذػػكص المػػكاد سػػابقة الػػذكر ن حػػظ أف التشػػريعات اةقتذػػادية يػػي مختمػػؼ الػػدكؿ بمػػا 
بأعػػػذار قانكنيػػػة مخصصػػػة يػػػي مجػػػاؿ الجػػػراصـ اةقتذػػػادية كلكػػػف يػػػي  اك ؤ يييػػػا التشػػػريع الصمسػػػطيني جػػػا
كىػذا أف دؿ عمػا شػيء يإنػو يػدؿ عمػا قمػة ا خػذ با عػذار ، ا بينػا سػابقان حاةت نػادرة كخاذػة كمػ

ف مػػػف أيضػػػؿ اا ك . القانكنيػػػة المخصصػػػة يػػػي مجػػػاؿ الجػػػراصـ اةقتذػػػادية كاةتجػػػاه نحػػػك التشػػػديد يييػػػا 
ا عػذار القانكنيػة المخصصػة الخاذػة يػي مجػاؿ الجػراصـ اةقتذػادية مػا جػاء  كلتالتشريعات التي تنا
ي مػػػف حيػػث اشػػػتراط المػػاؿ بػػػأف يكػػكف عامػػػان إلضػػصاء الذػػػصة اةقتذػػادية عميػػػو بػػو المشػػػرع ا ردنػػ

دخالو يي نطاؽ الجراصـ اةقتذادية ، كمف حيث اشتراط التبميػغ حتػا كلػك بعػد اكتشػاؼ الجريمػة، كاا
ككذلؾ اشتراط رد الماؿ الذم يعتبر مف الشركط ا ساسية كالتي يجب التركيز عمييا كعذر مخصؼ 

                                                 
 . 35المادة ، مصدر سابق ،ـ شؤكف التمكيف كالتسعير السكرمقانكف تنظي - 1

 . 221ص، مرجع سابق، شرح قانكف العقكبات اةقتذادم، عبكد، السراج .د - 2
 . 266المادة ، 1958لسنة  134زراعية السكرم رقـ لقانكف تنظيـ الع قات ا - 3
 . 27/2المادة ، مصدر سابق، ر المشركع الصمسطينيقانكف الكسب جي - 4
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إذ أف اشتراط رد المػاؿ عمػا الجنػاة كسػبب لتخصيػؼ العقكبػة يكػكف  اةقتذادية يشمؿ جميع الجراصـ
يإذا تمػت عمميػة ، ذلؾ تشجيعان ليـ إذ قامكا برد الماؿ الذم يعتبر اليدؼ الرصيسي مف قياـ الدعكل

الرد أثناء التحقيؽ يي الجريمة يإنو يسيؿ ا مر عما رجاؿ الضابطة القضاصية كعما تدارؾ ا مر 
 .كيستصيد مرتكبكا الجريمة مف تخصيؼ العقكبة عمييـ ، يتو يي بدا

ف أكجد عػذران قانكنيػان مخصصػان يػي تمػؾ المػادة كاا أنو ( 27/2)يؤخذ عما مشرعنا الصمسطيني يي المادة 
كىػػػك تطبيػػػؽ عقكبػػػة الحػػػبس كاإلعصػػػاء مػػػف عقكبػػػة الغرامػػػة إذا سػػػاعد مرتكػػػب جريمػػػة الكسػػػب جيػػػر 

إة أنػو لػـ يبػرز شػرط الػرد ، حقيػؽ عمػا كشػؼ الجريمػة كمرتكبييػاالمشركع أك الشريؾ يػي أثنػاء الت
كسبب تشجيعي لمجناة كما يعؿ المشرع ا ردني حيث اشترط يػي العػذر المخصػؼ أف يػؤدم التبميػغ 

إلػػػػا رد المػػػػاؿ حيػػػػث جعمػػػػو كشػػػػرط عػػػػاـ يشػػػػمؿ جميػػػػع الجػػػػراصـ ، باإلضػػػػاية إلػػػػا الشػػػػركط السػػػػابقة
ذا نأمػػؿ مػػف مشػػرعنا تكضػػيح نػػص المػػادة سػػابقة الػػذكر لػػ. اةقتذػػادية التػػي تسػػتيدؼ المػػاؿ العػػاـ

بطريقػػة يبػػرز يييػػا شػػرط رد المػػاؿ كظػػرؼ قػػانكني مخصػػؼ لمعقكبػػة إذا تػػـ بعػػد التحقيػػؽ يػػي الجريمػػة 
مػػػف قػػػانكف ( 7/2)كجعػػػؿ ىػػػذا الشػػػرط كالشػػػركط السػػػابقة التػػػي أكردىػػػا المشػػػرع ا ردنػػػي يػػػي المػػػادة 

كا خػذ ، يػة مخصصػة تشػمؿ جميػع الجػراصـ اةقتذػاديةالجراصـ اةقتذادية سابقة الػذكر كظػركؼ قانكن
 .بيا كقكاعد عامة تخصيصية يي حاؿ إقرار قانكف خاص بالجراصـ اةقتذادية 

  .في الجرائم االقتصادية التخقيف أسباب :القرع الثاني 

 ك الرأيػػة تسػػتدعي المجػػـر أك الجريمػػة ظػػركؼ أف ينظرىػػا التػػي الػػدعكة يػػي الجنػػاصي القاضػػي يجػػد قػػد
مػػا قانكنػػا المقػػرر ا دنػػا الحػػد عػػف بػػالنزكؿ إمػػا العقػػاب صيػػؼتخ  كيمجػػا خػػؼ،أ بعقكبػػة باةستعاضػػة كاا

 بالنسػػػبة ذلػػػؾ المشػػػرع كقػػػرر .خػػػاص بػػػنص لػػػو المشػػػرع يخكليػػػا سػػػمطة بمقتضػػػي ذلػػػؾ إلػػػا القاضػػػي

 يػي جايػة المخالصػات يػي كالغرامػة الحجػز لعقػكبتي ا دنا الحد ف  ؛المخالصات دكف كالجنح لمجنايات

 ان ظركيػػ ىنػػاؾ أف حكميػػا يػػي تقػػكؿ أف يكصػػي بػػؿ  ،الرأيػػة مكجبػػات ببيػػاف المحكمػػة تمتػػـز كة تخصيػػؼال
 1.العقكبة تقدير يي إليو تستند الذم النص إلا كتشير مخصصة

                                                 
 العقكبة - doc.ماىية العقكبة ك تقسيماتيا - 1
     lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=431&d=1252956688 ،13/4/2010 

http://lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=431&d=1252956688
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كيترتب عما ا سباب المخصصػة التقديريػة عػدـ التغييػر مػف طبيعػة الجريمػة يتجعميػا جنحػة بػدةن مػف 
كلػػػيس . العقكبػػػات ا ذػػػمية كالغرامػػػات اإلضػػػايية إلػػػاات المنضػػػمة كة تػػػؤثر عمػػػا العقكبػػػ، جنايػػػة

لممحكمػػػة كىػػػي تسػػػتعمؿ الرأيػػػو أم سػػػمطة يػػػي حػػػذؼ العقكبػػػات التبعيػػػة كالحرمػػػاف مػػػف الحقػػػكؽ أك 
يػإذا ، جيػر أف ا سػباب المخصصػة يجػكز أف يكػكف ليػا تػأثير مباشػر عمػا العقكبػات التبعيػة. تخصيصيا

كحكـ بػالحبس بػدةن مػف السػجف أك ا شػغاؿ الشػاقة؛ ، كبة جنحةاستبدؿ القاضي بعقكبة الجناية عق
يأف المحككـ عميو ة يحـر مف الحقكؽ كالمزايا التي كاف يحرميا حتمان لك أف القاضي حكـ بعقكبة 

أمػػا بالنسػػبة لتأثيرىػػا عمػػا العقكبػػات التكميميػػة ييجػػب . الجنايػػة كلػػـ يػػرل اسػػتعماؿ ا سػػباب المخصصػػة
، ص بػػػيف العقكبػػػػات التكميميػػػة اةختياريػػػة كالعقكبػػػات التكميميػػػة الكجكبيػػػػةالتصرقػػػة يػػػي ىػػػذا الخذػػػك 

حكػـ  إذاجيػر أنػو ، يبالنسبة لمعقكبات التكميمية اةختيارية يالقاضي حػر بػالحكـ بيػا أك باسػتبعادىا
الكجكبيػػػة كػػػالرد  ةأمػػػا بالنسػػػبة لمعقكبػػات التكميميػػػ، بيػػا يمػػػيس لػػػو أف يخصػػض مػػػف مػػػدتيا أك مقػػدارىا

العػػزؿ مػػف الكظيصػػة ييجػػب عمػػا القاضػػي أف يحكػػـ بيػػا كمػػا ىػػي كاردة يػػي القػػانكف كة  كالغرامػػة أك
  1.يجكز لو أف يعصي منيا أك ينقص مف مدتيا أك مقدارىا

يػإف التشػريعات شػبو مجمعػة عمػا عػدـ ا خػذ بيػا لطبيعػة ىػذه ، أما يي نطػاؽ الجػراصـ اةقتذػادية
بػػؿ نراىػػا تػػنص ذػػراحة بػػالحظر عمػػا المحػػاكـ ، الجػػراصـ كآثارىػػا السػػمبية عمػػا اةقتذػػاد الػػكطني

 2.تطبيؽ ا سباب المخصصة

كمػػف ا مثمػػة التشػػريعية اةقتذػػادية التػػي تػػنص عمػػا حظػػر ا خػػذ با سػػباب المخصصػػة التقديريػػة مػػا 
ة يجػكز ) مف قانكف الجراصـ اةقتذادية ا ردني كالتي نذت بقكليا  ( ج/4)جاء يي نص المادة 

اب المخصصػػة التقديريػػػة لتنزيػػؿ العقكبػػة عػػػف الحػػد ا دنػػػا المقػػرر  م مػػػف لممحكمػػة اسػػتعماؿ ا سػػػب
 3.(مف ىذا القانكف ( 3)الجراصـ المنذكص عمييا يي المادة 

                                                 
، 1957، دار الصكػػػر العربػػػي، الظلللروف المشلللددة والمخققلللة فلللي قلللانون العقوبلللات فقهلللًا وقضلللاء، سػػػيد حسػػػف، البغػػػاؿ - 1

 . 219-218ص
 .196ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 2
 .ج /4المادة ، ابقمصدر س، انكف الجراصـ اةقتذادية ا ردنيق - 3
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أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمشػػػػػرعنا الصمسػػػػػطيني حيػػػػػث ة يكجػػػػػد ىنػػػػػاؾ أم نػػػػػص يػػػػػي التشػػػػػريعات اةقتذػػػػػادية 
، لرجػكع إلػا ا حكػاـ العامػة يػي ذلػؾالصمسطينية يمنع ا خذ با سػباب المخصصػة التقديريػة كىنػا يػتـ ا

لكػػف نأمػػػؿ مػػف مشػػػرعنا يػػػي حػػاؿ إقػػػرار قػػانكف خػػػاص بػػػالجراصـ اةقتذػػادية أف يأخػػػذ بمػػا جػػػاء بػػػو 
المشرع ا ردني يي نص المادة سابقة الذكر بأف ينص ذراحة عما عدـ ا خذ با سباب المخصصة 

 .ذلؾ الشأف التقديرية حتا ة يدع مجاةن لمرجكع إلا ا حكاـ العامة يي 

 . الجرائم االقتصادية في وقف تنقيذ العقوبة :المطمب الثالث 

ييػػك يصتػػرض ثبػػكت . يقذػػد بػػو تعميػػؽ تنصيػػذىا عمػػا شػػرط كاقػػؼ خػػ ؿ يتػػرة معينػػة يحػػددىا القػػانكف
كتنذػػرؼ آثػػاره إلػػا ، كة محػػؿ لػػو إف ثبػػت عػػدـ أك امتنػػاع مسػػؤكليتو عػػف الجريمػػة، إدانػػة الجػػاني

يػػإذا ، يتحػػكؿ دكنيػػا خػػ ؿ يتػػره زمنيػػة معينػػة ىػػي يتػػرة اإليقػػاؼ أك التجربػػة، ةإجػػراءات تنصيػػذ العقكبػػ
أضػػػحا ذػػػاحب حػػػؽ يػػػي عػػػدـ تنصيػػػذ العقكبػػػة عميػػػو بذػػػصة ، انقضػػػت دكف أف يرتكػػػب جريمػػػة مػػػا

  1.نياصية

التعميػؽ المشػركط ، إيقػاؼ تنصيػذ العقكبػة: كيطمؽ عما تنصيذ العقكبة عػدة اذػط حات أخػرل منيػا 
 2.تعميؽ تنصيذ ا حكاـ عما شرط، الحكـ المعمؽ تنصيذه، ظاـ الحكـ المشركطن، لتنصيذ العقكبة

، كمنعو مف العكد إلا ارتكاب الجريمػة، كيبرر ا خذ بيذا النظاـ الرجبة يي أذ ح المحككـ عميو
يعندما يجد القاضي أف المجـر قد ارتكب الجريمة عما سبيؿ التكرط كالمذادية كأف ظركيو تكحي 

يإنػو يقػدر أف تنصيػذ العقكبػة المانعػة لمحريػة ييػو لػف يحقػؽ ، د إلا ارتكػاب جريمػة أخػرلبأنو لف يعك 
كمػا ، بػؿ عمػا العكػس يػإف اخت طػو بالمسػجكنيف يجعمػو يػتمقف عمػا أيػدييـ أسػاليب اإلجػراـ، ياصدة

أف حياتػػػو داخػػػؿ السػػػجف تصقػػػده الرىبػػػة منػػػو؛ ممػػػا قػػػد يجعمػػػو يسػػػتييف بالعقكبػػػة كبالتػػػالي بارتكػػػػاب 
كجعػؿ اإليقػاؼ معمقػان عمػا سػمكؾ الجػاني ، بينما الحكػـ عميػو بالعقكبػة مػع إيقػاؼ تنصيػذىا، الجريمة

                                                 
، دط، القػاىرة، دار النيضػة العربيػة، النظريلة العاملة لمظلروف المخققلة دراسلة مقارنلة، حسنيف إبراىيـ ذػالح، عبيد .د - 1

 . 352ص ، 1970
دار الدار العممية الدكلية ك ، أصول عممي اإلجرام والعقاب في الققهين الوضعي واإلسالمي، محمد أحمد، المشيداني .د - 2
 . 194ص، 2002، 1ط، عماف، قاية لمنشر كالتكزيعالث
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بحيػػػث أنػػػو إذا أنحػػػرؼ عػػػف ىػػػذا الطريػػػؽ يمغػػػي اإليقػػػاؼ يتنصػػػذ ييػػػو ، طريقػػػان سػػػكيان مطابقػػػان لمقػػػانكف
كبػػػذلؾ ، كػػػؿ ىػػذا يجعمػػػو حريذػػان عمػػػا احتػػػراـ القػػانكف حتػػػا يتجنػػب إلغػػػاء إيقػػاؼ التنصيػػػذ، العقكبػػة
كػػذلؾ يػػاف مجػػرد النطػػؽ بالعقكبػػة يحقػػؽ اليػػدييف . قػػؽ أىػػـ أىػػداؼ العقكبػػة كىػػك الػػردع الخػػاصيتح

     1.كىما الردع العاـ كالعدالة، ااخريف لمعقكبة

كبالرجكع إلا التشريعات اةقتذػادية ن حػظ أف اةتجػاه السػاصد ىػك التقميػؿ مػف تطبيػؽ نظػاـ كقػؼ 
ي الحػػػبس كالغرامػػػة كة يجػػػكز كقػػػؼ تنصيػػػذ العقكبػػػات التنصيػػػذ كبالتػػػالي ة يجػػػكز كقػػػؼ تنصيػػػذ عقػػػكبت

 2.المالية

يػ  يجػكز كقػؼ تنصيػذ المذػاريؼ . كة مجاؿ لكقؼ التنصيذ بالنسبة لخثار المدنية أك اإلدارية لمحكـ
 3.أك الرد أك التعكيض

كنقذػػد بػػذلؾ المذػػادرة بنكعييػػا ، 4كػػذلؾ مػػف جيػػر الجػػاصز الحكػػـ بكقػػؼ تنصيػػذ التػػدابير اةحترازيػػة
عػػػ ف الحكػػػـ الذػػػادر باإلدانػػػةكاا  إذ أف ىػػػػذه ، أك كقػػػؼ ىيصػػػة معنكيػػػة أك حميػػػا، 5جػػػ ؽ المحػػػؿ كاا

يقػػاؼ تنصيػػذىا يذػػطدـ مػػع الحكمػػة  التػػدابير ة يجػػكز شػػمكليا بإيقػػاؼ التنصيػػذ إمػػا لككنيػػا؛ كقاصيػػة كاا
 يضأك ةف التدبير اةحترازم كجكبي ة يممؾ القا، التي قرر المشرع يرض ىذه  التدابير لتحقيقيا

                                                 
 . 410ص، مرجع سابق، يكزية، عبد الستار .د - 1
 . 495-494ص ، مرجع سابق، سمير، الجنزكرم .د - 2

بمنػػع كقػػؼ تنصيػػذ عقكبػػة ( 1965-المنعقػػد يػػي القػػاىرة ) كقػػد أكذػػت الحمقػػة العربيػػة ا كلػػا لمػػدياع اةجتمػػاعي ضػػد الجريمػػة 
كػػذلؾ يقػػد درجػػت المحكمػػة   –178ص  –التكذػػية العاشػػرة  –مجمكعػػة أعمػػاؿ الحمقػػة  –راصـ اةقتذػػادية الغرامػػة يػػي الجػػ

اةقتذادية العميا يي سكيسرا خ ؿ يترة الحرب العالمية الثانية عمػا عػدـ كقػؼ تنصيػذ العقكبػة يػي جػراصـ السػكؽ السػكداء دكف 
ثػـ عػدلت المحكمػة عػف ذلػؾ كأذػبحت تجيػز ، حػة ىػذه الجػراصـلكسػيمة لمكاياستناد إلا نص يي القانكف كقد كانت ىذه ىػي ا

 . 495ص، مرجع سابق ،سمير، الجنزكرم. أنظر يي ذلؾ د، تنصيذ بعد تحسف المركز اةقتذادمكقؼ ال
 . 397ص ، مرجع سابق، حسف أحمد، الجندم .د - 3

 . 243ص، مرجع سابق، عبد الرحمف تكييؽ، أحمد .د - 4
، مجمػػة الصكػػر الشػػرطي، لقواعللد القانونيللة التللي تخضللع لهللا التللدابير االحترازيللة دراسللة مقارنللةا، محمػػد عمػػر ،سػػالـ .د - 5

 . 178ص، 1996، اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثالث –المجمد الخامس 
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إة الحكػػـ بػػو كالمذػػادرة الكجكبيػػة التػػي تػػرد عمػػا أشػػياء محػػـر حيازتيػػا أك تػػداكليا أك التعامػػؿ بيػػا 
  1.كمذادرة المخدرات

يقػد تكسػع المشػرع الصرنسػي كثيػران يػي كقػؼ ، أما عف شركط كقؼ التنصيذ بالنسبة لمشخص المعنػكم
ف العقكبػات المطبقػة عمػي الشػخص كمػ، التنصيذ إذ يمكف الحكـ بو يي الجنايات كالجنح كالمخالصات

، كالحرماف مف ممارسػة النشػاط، المعنكم كيجكز كقؼ تنصيذىا ييي يي الجنايات تتمثؿ يي الغرامة
كالمنػػع مػػف إذػػدار الشػػيكات أك اسػػتعماؿ ، كالمنػػع مػػف الػػدعكة لردخػػار، كاإلبعػػاد مػػف السػػكؽ العػػاـ

رامة بالنسبة لمخالصات الدرجة الخامسة كيي المخالصات تتمثؿ ىذه العقكبات يي الغ. بطاقات الكياء
 .كالمنع مف إذدار الشيكات 

، كمػف الجػػدير بالػذكر أف تػػكاير الشػركط السػػابقة ة يعطػي حقػػان لمشػخص المعنػػكم يػي كقػػؼ التنصيػػذ
كة تثريػػب عميػػو إف تػػكايرت شػػركطو كلػػـ ، ييػػذا ا خيػػر يػػدخؿ يػػي نطػػاؽ السػػمطة التقديريػػة لمقاضػػي

 2.يقض بو

تشريعات العربية يقد اتجيت إلا منع المحكمة ذراحة مف تطبيؽ نظػاـ كقػؼ التنصيػذ أما بالنسبة لم
كمف أمثمة ذلؾ ما جاء بو المشرع المذػرم حيػث أتجػو نحػك الحػد . 3يي مجاؿ الجراصـ اةقتذادية

كىػذا مػا نذػت عميػة ، 4مف سػمطة القاضػي يػي ا مػر بكقػؼ تنصيػذ العقكبػة يػي الجػراصـ اةقتذػادية
ة يجكز كقؼ تنصيذ الحكـ الذادر بعقكبػة ) قانكف المخدرات حيث نذت عما أنو مف  46المادة 

الجنحة عما مف سبؽ الحكـ عميو يي احدل الجراصـ المنذكص عمييا يي ىذا القانكف كيي جميع 
 5.(ا حكاؿ تككف ا حكاـ الذادرة بعقكبة الجنحة كاجبة النصاذ يكران كلك مع استصناييا 

                                                 
 . 139ص، 1992، عماف، يةا ردن ةالجامع، رسالة ماجستير، وقف تنقيذ العقوبة دراسة مقارنة، خمؼ نيار، الرقاد - 1
، دار النيضة العربيػة، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية وفقًا لقانون العقوبات القرنسي الجديد، عمر، سالـ .د - 2

 . 88-87ص، 1995، 1ط، القاىرة
 . 211ص، مرجع سابق، يخرم عبد الرازؽ، الحديثي .د -3

 . 170ص، مرجع سابق، محمكد محمكد، مذطصي .د - 4
 . 46المادة ، 1960لسنة  182المذرم رقـ  مخدراتقانكف ال - 5
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ة تطبػؽ أحكػاـ المػادة ) انكف قمع الغش كالتدليس المذرم نذػت عمػا أنػو مف ق 9ككذلؾ المادة 
 1.(مف قانكف العقكبات عما عقكبة الغرامة يي ا حكاؿ المنذكص عمييا يي ىذا القانكف  55

ن حظ مف خ ؿ نص المادة سابقة الذكر خركجان كاضحان كذريحان عما قانكف العقكبات المذػرم 
يجػكز لممحكمػة عنػد الحكػـ يػي جنايػة أك جنحػة بالغرامػة أك الحػبس ) منػو  55حيث نذت المػادة 

 2....... (مدة ة تزيد عما سنة أف تأمر بإيقاؼ تنصيذ العقكبة 

    الخػػاص بشػػؤكف التمػػكيف عمػػا أنػػو 5596لسػػنة  56مػػف المرسػػـك بقػػانكف رقػػـ  65كتػػنص المػػادة 
ؿ عػػف سػػنة كة تزيػػد عػػف خمػػس يعاقػػب عمػػا كػػؿ مخالصػػة  حكػػاـ ىػػذا القػػانكف بػػالحبس مػػدة ة تقػػ) 

سػػنكات كبغرامػػة ة تقػػؿ عػػف ث ثماصػػة جنيػػة كة تتجػػاكز ألػػؼ جنيػػة كيػػي جميػػع ا حػػكاؿ ة يجػػكز 
 3.(الحكـ بكقؼ تنصيذ العقكبة 

كيػػػي نصػػػس السػػػياؽ أخػػػذ المشػػػرع السػػػكرم يػػػي قػػػانكف تنظػػػيـ شػػػؤكف التمػػػكيف كالتسػػػعيرة يػػػي المػػػادة 
مة تطبيػؽ ا سػباب المخصصػة التقديريػة حػيف يػرض ة يجكز لممحك) حيث نذت عما أنو ( 38/1)

الذادرة تنصيذان لو كما ة يجػكز ليػا أف تػأمر  تالعقكبة التي تحكـ بيا تطبيقان ليذا القانكف أك القرارا
 4.(بكقؼ تنصيذ ىذه العقكبة 

ة يجػكز لممحكمػة ) مػف قػانكف قمػع الغػش كالتػدليس حيػث نذػت عمػا أنػو ( 17/1)ككذلؾ المادة 
الذػادرة تنصيػذان  تبكقؼ تنصيذ العقكبة التي تحكـ بيا تطبيقػان  حكػاـ ىػذا القػانكف أك القػرارا أف تأمر

 5.(لو 

                                                 
 . 9المادة ، 1994لسنة  281معدؿ بالقانكف رقـ ال 1941لسنة  48قانكف قمع الغش كالتدليس المذرم رقـ  - 1
 . 55المادة ، مصدر سابق، نكف العقكبات المذرمقا - 2
 . 56دة الما، 1945لسنة  95المذرم رقـ  المرسـك بقانكف الخاص بشصككف التمكيف - 3
 . 38/1المادة ، مصدر سابق، يف كالتسعيرة السكرمقانكف تنظيـ شؤكف التمك  - 4
 . 17/1لمادة  ،1960لسنة  158قانكف قمع الغش كالتدليس السكرم رقـ  - 5
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ن حػػظ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادتيف سػػابقتي الػػذكر أف عػػدـ جػػكاز كقػػؼ التنصيػػذ يشػػمؿ القػػرارات التػػي 
ؼ تنصيذىا يذدرىا كزير التمكيف يي حدكد السمطة التشريعية المخكلة لو بحيث ة يجكز الحكـ بكق
 1.باعتبارىا قاعدة كردت يي أذؿ التشريع الذم خكؿ كزير التمكيف إذدار تمؾ القرارات

لممشرع ا ردنػي ة يكجػد نػص يػي النذػكص الناظمػة لألنشػطة اةقتذػادية تشػير إلػا  ةأما بالنسب
ف لػـ القكاعد العامة نجد أف المشرع ا ردن إلالكف كبالرجكع ، 2عدـ جكاز المجكء لكقؼ التنصيذ ي كاا

إة أنػو أخػذ بػو بالقػانكف رقػـ ، 1960لسػنة ( 16)يأخذ بنظاـ كقؼ التنصيذ يي قػانكف العقكبػات رقػـ 
 1988.3لسنة ( 9)

يجػػػػكز  ) وأنػػػ اعمػػػ 1988لسػػػنة  9مكػػػػررة مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات رقػػػػـ ( 54/1)يقػػػد نذػػػت المػػػادة 
سػنة كاحػدة أف تػأمر  اممحكمة عند الحكـ يي جناية أك جنحة بالسجف أك الحبس مػدة ة تزيػد عمػل

يػػي قػػرار الحكػػـ بإيقػػاؼ تنصيػػذ العقكبػػة كيقػػان لألحكػػاـ العامػػة كالشػػركط المنذػػكص عمييػػا يػػي ىػػذا 
ارتكب يييا الجريمة  أك الظركؼ التي وأك سن وأك ماضي وذا رأت مف أخ ؽ المحككـ عميإالقانكف 

يف يي الحكػـ أسػباب إيقػاؼ بكيجب أف ت، لقانكفمخالصة ا الف يعكد إل واةعتقاد بأن اما يبعث عم
ناصية ا خرل المترتبة كيجكز أف تجعؿ اإليقاؼ شام ن  م عقكبة تبعية كلجميع ااثار الج، التنصيذ

 4.(عما الحكـ 

نمػػا ىػػك  ككمػػا ىػػك كاضػػح مػػف نػػص ىػػذه المػػادة يػػإف كقػػؼ تنصيػػذ العقكبػػة لػػيس حقػػان لممحكػػكـ عميػػو كاا
. 5مقتضػيات السياسػة العقابيػة كظػركؼ كػؿ قضػيةرخذة متركؾ تقديرىا لمحكمػة المكضػكع كيقػان ل

كتطبيقػػان لػػذلؾ يقػػد قضػػي بػػأف تػػكاير شػػركط كقػػؼ التنصيػػذ كم ءمتػػو مػػف المسػػاصؿ المكضػػكعية التػػي 
كة رقابػة لمحكمػة التمييػز عمػا محكمػة ، يستقؿ بيا قاضػي المكضػكع  نػو جػزء مػف تقػدير العقكبػة

                                                 
 .  285ص، مرجع سابق، أماؿ، عثماف .د - 1
 . 198ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح د - 2

 . 237ص، مرجع سابق، تكييؽ عبد الرحمف، أحمد .د - 3
 . مكرر 54المادة  ،1960لسنة  60المعدؿ لقانكف العقكبات رقـ  1988لسنة   9قانكف العقكبات ا ردني رقـ  - 4

مرجلللع ، عبػػػد الػػػرحمف تكييػػػؽ، أحمػػػد. أنظػػػر د، 3عػػػدد 479ص 1997مجمػػػة المعيػػػد القضػػػاصي  489/97تمييػػػز جػػػزاء  - 5
 . 239ص، سابق
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طأ يي تطبيؽ القانكف ككقػؼ عقكبػة ة يجيػز المكضكع يي ذلؾ إة إذا انطكل كقؼ التنصيذ عما خ
 1.القانكف إيقاييا

ذا رأت المحكمػػ كيجػػكز أف تجعػػؿ اإليقػػاؼ شػػام ن  م . كقػػؼ التنصيػػذ يإنيػػا تمػػـز بتسػػبيب قرارىػػا ةكاا
كالعقكبػة الجزاصيػة ا ذػمية التػي . عقكبة تبعية كلجميع ااثار الجناصية اةخرل المترتبة عمػا الحكػـ

مف قانكف العقكبات ىػي الحػبس الػذم ة تزيػد مدتػو عمػا سػنة ( مكررة  54)دة عناىا المشرع بالما
 2.كاحدة أما الغرامة ي  يجكز كقؼ تنصيذىا رجـ أنيا عقكبة جزاصية أذمية

لكػػف عمػػا الػػرجـ مػػف جػػكاز اسػػتخداـ كقػػؼ التنصيػػذ يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية يػػي ا ردف إة أف ىنػػاؾ 
ؾ لطبيعػػػة الجريمػػػة اةقتذػػػادية كآثارىػػػا السػػػمبية عمػػػا مػػػي ن الػػػا إذػػػدار تشػػػريع خػػػاص يحظػػػر ذلػػػ

 3.اةقتذاد الكطني

كيي اةتجاه ذاتو سار المشرع الصمسطيني حيػث ة يكجػد ىنػاؾ نػص يشػير إلػا ا خػذ بنظػاـ كقػؼ 
كلكػػف يػػا حػػاؿ جيػػاب نػػص قػػانكني خػػاص يتطمػػب ، التنصيػػذ يػػي التشػػريعات اةقتذػػادية الصمسػػطينية

 .الرجكع إلا القكاعد العامة 

ن حػػظ أف مشػرعنا أجػػاز كقػػؼ تنصيػػذ  2001لسػػنة  3كبػالرجكع إلػػا قػػانكف اإلجػػراءات الجزاصيػة رقػػـ 
يجػػكز لممحكمػػة عنػػد الحكػػـ بجنايػػة أك جنحػػة ) منػػو عمػػا أنػػو ( 284)العقكبػػة حيػػث نذػػت المػػادة 

بالغرامػػة أك الحػػبس مػػدة ة تزيػػد عمػػا سػػنة أف تػػأمر يػػي نصػػس الحكػػـ بإيقػػاؼ تنصيػػذ العقكبػػة إذا رأت 
مف أخ ؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكب يييا الجريمػة مػا يبعػث عمػا 

كيجكز ، كيجب أف تبيف يي الحكـ أسباب إيقاؼ التنصيذ، اةعتقاد بأنو لف يعكد إلا مخالصة القانكف
 4.( أف يككف اإليقاؼ شام ن  ية عقكبة تبعية كلجميع ااثار الجزاصية المترتبة عما الحكـ

                                                 
 . 239ص، مرجع سابق، عبد الرحمف تكييؽ، أحمد .أنظر د ،1304ص 1994مجمة النقابة  93/ 253تمييز جزاء  - 1

 . 244 -240ص، مرجع سابق، عبد الرحمف تكييؽ، أحمد .د - 2
 . 198ص، مرجع سابق، ناصؿ عبد الرحمف، ذالح .د - 3

 . 284المادة ، مصدر سابق ،كف اإلجراءات الجزاصية الصمسطينيقان - 4
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ن حػػظ مػػف خػػ ؿ نػػص المػػادة سػػابقة الػػذكر أف مشػػرعنا جعػػؿ كقػػؼ التنصيػػذ جكازيػػان لممحكمػػة كلػػيس 
لكف يؤخذ عميو بأنو تكسع يي نكع العقكبة المشمكلة بكقؼ التنصيذ حيث سمح لممحكمة أف ، كجكبيان 

ط كقػؼ كىذا عمػا عكػس المشػرع ا ردنػي الػذم اشػتر ، تأمر بإيقاؼ تنصيذ عقكبة الغرامة أك الحبس
كبكجػكد قاعػدة يػي التشػريع تسػمح كقػؼ التنصيػذ يػإف ذلػؾ يػدؿ عمػا . التنصيذ يقط يي عقكبػة الحػبس

إذ يػػي حػػاؿ عػػدـ كجػػكد ، أنػػو ة يمنػػع مػػف اسػػتخدامو يػػي مجػػاؿ الجػػراصـ اةقتذػػادية يػػي تشػػريعاتنا 
راءات نص خػاص يػي الجػراصـ اةقتذػادية يإنػو يتحػتـ الرجػكع إلػا القكاعػد العامػة كىػك قػانكف اإلجػ

 . الجزاصي كما ىك منذكص عميو يي المادة سابقة الذكر

لكف نأمؿ مف مشرعنا ا خذ بما جاء بو المشػرع المذػرم كالسػكرم يػي الػنص ذػراحة يػي ذػمب 
ذدار قانكف خاص بالجراصـ اةقتذػادية ، القكانيف اةقتذادية عما عدـ جكاز ا خذ بيذا النظاـ كاا

كيعػكد ، ـ جكاز ا خذ بو يي جميع الجػراصـ اةقتذػاديةكجعؿ أحد نذكذو تبنا ذراحة عما عد
السبب يي ذلؾ أف تمؾ الجراصـ ىي يي ا ذؿ جراصـ مضرة بالمذمحة العامػة كتشػكؿ خطػران كبيػران 

كذلؾ إف الشخص مرتكب الجريمة اةقتذادية ة يستحؽ أف يسػتصيد مػف ىػذا ، عما اقتذاد الدكلة
بمذمحة الدكلة كاقتذادىا ييما يجنيو مف كسب جيػر  النظاـ  ف ىديو كاضح كىك الحاؽ الضرر

كمػػا أف الحكػػـ ، لػػذا يػػإف ىديػػو الجشػػع كالطمػػع كتحقيػػؽ أمػػكاؿ تكػػكف الدكلػػة ضػػحية ذلػػؾ، مشػػركع
بكقػػػؼ التنصيػػػذ يسػػػتيدؼ دراسػػػة ظػػػركؼ كماضػػػي المحكػػػـك عميػػػو كالخطػػػكرة اإلجراميػػػة يػػػي نصسػػػية 

نمػا يجػب النظػر أمػا يػي الجػراصـ اة، مرتكبيا حتا يمكف الحكـ بػو أـ ة قتذػادية يػ  عبػرة بػذلؾ كاا
إلا جانب اليدؼ مف ارتكػاب الجريمػة اةقتذػادية أم مراعػاة مذػمحة الدكلػة كحمايػة المػاؿ العػاـ 
كمكايحة اةجراـ كليس مراعاة مذمحة المتيـ؛  ف ىديو كما قمنا سابقان كاضح ىػك الثػراء كتحقيػؽ 

ا خػػذ بيػػذا النظػػاـ كخاذػػة يػػي دكلتنػػا يمسػػطيف  لػػذا يجػػب التشػػدد بعػػدـ، الػػربح كمنػػايع شخذػػية لػػو
كدكلػػة ناميػػة تحتػػاج إلػػا قػػكانيف اقتذػػادية رادعػػة ة تحتمػػؿ أم تيػػاكف أك تخصيػػؼ اتجػػاه كػػؿ مػػف 

  . تسكؿ لو نصسو اإلضرار بمذمحة الدكلة 

 

 



 155 

 الخاتمة

مكضػكع كالذم ىك . الجناصية يي الجراصـ اةقتذادية نياية دراستنا حكؿ الجزاءات إلاكىكذا نذؿ 
ظيػار أنػكاع الجػزاءات إحيث كاف ليذا البحػث أىميػة كبيػرة يػي . العذر يي الصقو كالقانكف المقارف

، اقتذاد الدكلة اىذا النكع مف الجراصـ باعتبارىا جراصـ ليا تأثير كبير عم االتي يمكف تطبيقيا عم
ىػػذا النػػكع مػػف يعاليتيػػا يػػي مكايحػػة  لكػػاف مػػف الضػػركرم تحديػػد ىػػذه الجػػزاءات كبيػػاف مػػد وكعميػػ

يـ ليذه الجزاءات كبياف دكرىا يي الردع العاـ كالخػاص يالجراصـ لذا كانت ىذه الدراسة عبارة عف تق
انتياكػو  اإذ أف المنطؽ كالمعقكؿ يقتضي أف يتحمؿ اإلنساف نتاص  تذػرياتو الضػارة كػرد يعػؿ عمػ

 .كأحكاـ قانكف العقكبات اةقتذادم لقكاعد 

يذميف  الاتقسيـ ىذه الرسالة و بيا ا حكاـ الخاذ االجزاءات كعم ىذه االتعرؼ عم اقتضاكقد 
يخذذػػػنا الصذػػػؿ ا كؿ لدراسػػػة ، كػػػؿ منيػػػا بحسػػػب مػػػا يرضػػػو اخػػػت ؼ نكعيػػػة نقػػػاط البحػػػث يػػػي

خذكذػػػية الجػػػػزاءات كخذذػػػػنا الصذػػػؿ الثػػػاني لدراسػػػة ، الجػػػزاءات المقػػػررة لمجػػػراصـ اةقتذػػػادية
ع قػة ا حكػاـ العامػة المتعمقػة ل يػي ىػذا البحػث بيػاف مػد كلقد حاكلنا ،المقررة لمجراصـ اةقتذادية

كبيػػػاف مػػػكاطف ، الجريمػػػة اةقتذػػػادية ابػػػالجزاءات يػػػي قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاـ كتطبيقيػػػا عمػػػ
 حكػػاـ الخاذػػة بػػالجراصـ اةقتذػػادية خاذػػة ييمػػا ااةخػػت ؼ كاةتصػػاؽ بػػيف تمػػؾ ا حكػػاـ العامػػة ك 

لجػػػراصـ ككػػػاف ىػػػدينا مػػػف ذلػػػؾ كمػػػو ىػػػك الخػػػركج بنظريػػػة عامػػػة ىػػػذه ا مػػػايتعمػػػؽ بػػػالجزاء كتطبيقػػػو ع
 .  لمجزاءات يي الجراصـ اةقتذادية 

مػف خػ ؿ ىػذه ، عدة نتاص  كتكذػيات الاكبعد ىذه الدراسة ليذا المكضكع يإف الباحث قد تكذؿ 
 :الرسالة نجمميا عما الكجو ااتي 

 :النتائج 

لجنػػػاصي اةقتذػػػادم أكثػػػر منػػػو يػػػي القػػػانكف الجنػػػاصي تنػػػكع المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة يػػػي القػػػانكف ا: أكة 
العػػػادم حيػػػث أف نطػػػاؽ المسػػػؤكلية الجزاصيػػػة يػػػا الجػػػراصـ اةقتذػػػادية ة تقتذػػػر عمػػػا اةشػػػخاص 
الطبيعييف بؿ أف ىناؾ مسؤكلية جزاصية عما اةشخاص المعنكية كمسؤكلية جزاصية عف يعؿ الغيػر 
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حيػػػث تصػػكؽ كمػػان كنكعػػػان الجػػزاءات المصركضػػة يػػػي  تنػػكع الجػػزاءات يػػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية: ثانيػػا  
القػػكؿ بعػػدـ التقيػػد بالعقكبػػات التقميديػػة المكجػػكدة يػػي قػػانكف  إلػػاالجػػراصـ العاديػػة ا مػػر الػػذم يقكدنػػا 

اةقتذػػاد الػػكطني ا مػػر  اخطػػكرة ىػػذه الجػػراصـ عمػػ إلػػاكيرجػػع ذلػػؾ التنػػكع  ،العقكبػػات القسػػـ العػػاـ
 .ذلػػؾ اةقتذػػاد امكاجيػػة أم اعتػػداء عمػػ اتكػػكف قػػادرة عمػػالػػذم يحػػتـ تنػػكع ىػػذه الجػػزاءات حتػػا 

لكػػػؿ   احػػػدةيػػػالجزاءات المصركضػػػة ليسػػػت ك  لأخػػػر  إلػػػا كتختمػػػؼ أنػػػكاع ىػػػذه الجػػػزاءات مػػػف جريمػػػة
نما تختمؼ تبعان لنكع الجريمة كطبيعتيا يينػاؾ جػزاءات مقيػدة أك سػالبة لمحريػة  ،جريمة اقتذادية كاا

النسػػبية كجػػزاءات ماسػػة بػػالحقكؽ كجػػػزاء  تناصيػػة كالغرامػػاكجػػزاءات ماليػػة كالمذػػادرة كالغرامػػة الج
 .جمؽ المحؿ كالمنع مف ممارسة الميف كالكظاصؼ كنشر كتعميؽ ا حكاـ  
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ىناؾ بعض الجزاءات يػتـ يرضػيا مػف قبػؿ الجيػاز اإلدارم يػي الدكلػة أم مػف قبػؿ سػمطة :  سابعان 
خػػص الجػػزاءات جيػػر الجناصيػػة ىػػذا ا  اكعمػػ ،اإلدارة لمػػا ليػػا مػػف ذػػ حيات يخكليػػا ليػػا القػػانكف

       بعكػػػس العقكبػػػات المكجػػػكدة يػػػي قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاـ التػػػي يػػػتـ يرضػػػيا مػػػف قبػػػؿ القضػػػاء
 .ة بحكـ قضاصي إكة تقبؿ ( المحكمة ) 

سػتبعد ضػـ ايػي الجػراصـ اةقتذػادية يالمشػرع  لأخػر  اة يجكز أعطػاء ا كلكيػة لعقكبػة عمػ:  ثامنان 
 .ضركرة الجمع بينيا  اأكد عمالعقكبات بؿ ك 

 .العقكبة عند العكد كخاذة عقكبة الغرامة  ةمضاعص:  تاسعان 

خػػر مػػف آ شػػكؿسػػاكم المشػػرع يػػي العقكبػػة بػػيف الصاعػػؿ ا ذػػمي كالشػػريؾ كالمحػػرض كأم :  عاشػػران 
عتبرىـ يػي درجػة كاحػدة مػف حيػث تطبيػؽ العقكبػة عمػييـ كمػا ىػي يػي االمساىمة الجناصية ك  أشكاؿ

حيػز  إلػاقػاـ بيػا كػؿ كاحػد مػنيـ يػي الخػركج بالجريمػة  امقدار ا يعاؿ التػ إلاف النظر النص دك 
ذلؾ بالقػانكف حيػث تعتبػر عقكبػة الصاعػؿ  ايي العقكبة بالنص عم ةبؿ أكد المشرع المساكا ،الكجكد

كىػػذا  ،كػػؿ مػػف حػػرض أك اشػػترؾ يػػي ارتكػػاب ىػػذه الجريمػػة اا ذػػمي ىػػي نصسػػيا التػػي تطبػػؽ عمػػ
  .ف ا حكاـ العامة يي الجراصـ العاديةيعتبر خركج ع

اعتبار الجراصـ اةقتذادية مف قبيؿ الجراصـ المادية إذ ة يعتػد بػالركف المعنػكم يػي :   حادم عشر
أك تمػػؾ التػػي ترتكػػب بطريػػؽ  يػػةالمشػػرع بػػيف الجػػراصـ العمد لتشػػديد العقكبػػة أك تخصيصيػػا حيػػث سػػاك 
ذا حػػػػػدث عػػػػػف ارتكػػػػػاب الجريمػػػػػة إت العقكبػػػػػة كػػػػػذلؾ شػػػػػدد ،الخطػػػػػأ أك اإلىمػػػػػاؿ أك قمػػػػػة اةحتػػػػػراز

اةقتذػػػادية  نتػػػاص  ضػػػارة كيػػػي الكقػػػت ذاتػػػو عاقبػػػت عمييػػػا دكف انتظػػػار لتحقػػػؽ النتيجػػػة بكذػػػؼ 
 .الجراصـ اةقتذادية مف جراصـ الخطر 

 ان لمعقكبػة يػي الجػراصـ اةقتذػادية اشػترط المشػرع شػركط المعصيةييما يتعمؽ بالظركؼ : عشر  ثاني
أما بالنسبة لممسؤكلية المدنية يتبقا قاصمة كة يجكز اإلعصاء ، المسؤكلية الجزاصية معينو لرعصاء مف

ككػػػذلؾ ا مػػػر بالنسػػػبة لمظػػػركؼ المخصصػػػة لمعقكبػػػة يػػػي الجػػػراصـ اةقتذػػػادية اشػػػترط المشػػػرع ، يييػػػا
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مػع اسػتبعاد المشػرع الظػركؼ المخصصػة التقديريػة بشػكؿ كامػؿ يػي ، شركطان خاذة لكي يتـ اعماليا
 .جراصـ اةقتذادية نطاؽ ال

عػػػدـ مػػػنح مرتكػػػب الجريمػػػة  اتأكيػػػد كثيػػػر مػػػف التشػػػريعات بنذػػػكص كاضػػػحة عمػػػ: عشػػػر  ثالػػػث
ذا تـ منح ىذه الميزة تككف يقػط مقتذػرة عمػ ،اةقتذادية ميزة كقؼ التنصيذ عقكبػة الحػبس دكف  اكاا

 .الغرامة 

لشػػركع يييػػا مػػف حيػػث سػػاكم المشػػرع يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية بػػيف الجريمػػة التامػػة كا :عشػػر  رابػػع
العقػاب حيػػث تصػرض العقكبػػة نصسػػيا سػكاء كانػػت الجريمػة تامػػة مػػف قبػؿ مرتكبيػػا أك سػكاء كػػاف يػػي 

 .مرحمة الشركع يييا 

 :التوصيات 

اإلبقػػاء عمػػا العقكبػػات السػػالبة لمحريػػة كلػػيس يقػػط التركيػػز عمػػا العقكبػػات الماليػػة أك المدنيػػة : أكةن 
كالقػكؿ بالتقميػؿ مػف دكر العقكبػات السػالبة لمحريػة كعمػا ا خػص ، ةكاإلدارية كاةقتذادية كالتأديبيػ
يإف ذلؾ يصقد قانكف العقكبات اةقتذادية القيمة الردعية لو خاذة أف ، عقكبة الحبس قذير المدة

بعض مرتكبي الجراصـ اةقتذادية ة ييػابكف ديػع الغرامػات أك التعكيضػات ميمػا بمغػت قيمتيػا يػي 
 .اإلبقاء عمييا لذا يجب ، سبيؿ ردعيـ

عػػػدـ التقيػػػد بمقػػػدار الغرامػػػة كمػػػا ىػػػك كارد يػػػي بعػػػض نذػػػكص الجػػػراصـ اةقتذػػػادية بالحػػػد : ثانيػػػان 
بػؿ يجػب تقػديرىا عمػا أسػاس كػؿ جريمػة كمػا تشػكمو مػف خطػر كضػرر ، اةدني كالحد ا عما ليا

ذه كػػذلؾ يجػػب مراعػػاة ظػػركؼ مرتكػػب الجريمػػة مػػف حيػػث امكانيػػة ديعػػو ليػػ، عمػػا اقتذػػاد الدكلػػة
ذا تـ تقسيطيا عمػا مرتكػب الجريمػة، الغرامة حيث أف ىناؾ بعض الغرامات تككف مرتصعة جدان  ، كاا

سػيبقا طػكؿ حياتػػو يػديع أقسػاطان لمدكلػػة نتيجػة الغرامػة المحكػػكـ بيػا عميػو؛ ا مػػر الػذم يديعػو إلػػا 
قتذػادية ذلػؾ عػدا عػف الجػزاءات اة، ارتكاب جراصـ أخرل مف أجؿ تأميف القسط لديع ىػذه الغرامػة

لذا يالغرامات المرتصعة ة تؤدم إلا حػؿ مشػكمة بػؿ . كالمدنية كاإلدارية كالتأديبية التي تصرض عميو
ا مر الذم يديعنا إلا القكؿ بضػركرة إعمػاؿ قاعػدة تناسػب ، تؤدم إلا تعقيدىا يي بعض ا حياف
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جرامػات مرتصعػة كعما العكس مف ذلؾ قد نحتاج إلػا يػرض ، الغرامة مع طبيعة الجريمة كخطرىا 
لػػذا يػػإف إعمػػاؿ قاعػػدة التناسػػب ضػػركرة تتطمبػػو ، خاذػػة إذا كػػاف مرتكػػب الجريمػػة شخذػػان معنكيػػان 

 .السياسة العقابية الحديثة

النظػػر إلػػا العقكبػػة يػػي الجػػراصـ اةقتذػػادية لػػيس يقػػط مػػف حيػػث شػػدتيا كقسػػكتيا بػػؿ يجػػب : ثالثػػان 
كيكػكف ذلػؾ مػف خػ ؿ اإلحاطػة ، ع الخػاصالبحث يي مدل يعاليتيا يػي تحقيػؽ الػردع العػاـ كالػرد

، بمجمكعة مػف الضػمانات تكصػؿ عػدـ عػكدة مرتكػب الجريمػة اةقتذػادية الػا ارتكػاب جػراصـ أخػرل
كػػأف يػػتـ إخبػػار مرتكػػب الجريمػػة اةقتذػػادية بػػالجزاء الػػذم سػػيقع عميػػو يػػي حالػػة العػػكد أم إخبػػاره 

كيككف ذلؾ مف خػ ؿ القضػاء ، رة أخرلبالعقكبات التي ستقع عميو إذا عاد إلا ارتكاب الجريمة م
كيككف عف طريؽ عقػد دكرات تكجيػو كتكعيػة ، نصسو أك مف خ ؿ ككادر أمنية متخذذة يي ذلؾ

 .كتبذير لممجـر مف خ ؿ لجاف متخذذة بيذا الشأف 

عقػػد مػػؤتمرات دكريػػة تقػػـك عمػػا أسػػاس التكعيػػة كالتكجيػػو كنشػػر التعػػاميـ عػػف طريػػؽ لجػػاف : رابعػػان 
يحػػػػة الجػػػػراصـ اةقتذػػػػادية كاةتذػػػػاؿ مػػػػع التجػػػػار الػػػػذيف تػػػػربطيـ ع قػػػػة قكيػػػػة بتمػػػػؾ مختذػػػػة بمكا

، إذ أف ىذه القكانيف يذعب اإللماـ بيػا  نيػا متطػكرة كعرضػو لمتغييػر كالتبػديؿ باسػتمرار، القكانيف
كيعتبػػر ىػػذا ا سػػمكب كسػػيمة لمكايحػػة ىػػذه الجػػراصـ اذ ة يسػػتطيع أم شػػخص أف يػػديع بعػػدـ العمػػـ 

 . ا مر الذم يجعؿ عميو رقابة داصمة مف خ ؿ تمؾ المجاف ، لصة القكانيف اةقتذاديةبجزاء مخا

مػػف خػػ ؿ ، يػػرض رقابػػة مسػػتمرة عمػػا المؤسسػػات يػػي الدكلػػة سػػكاء العامػػة أك الخاذػػة: خامسػػا 
كىػػذا مػػا نصتقػػده يػػي  ايحػػص أنشػػطتيا كمراقبػػة العػػامميف يييػػا كتصتػػيش مكجكداتيػػا كمراجعػػة حسػػاباتي

 .يمسطيف 

سػػف قػػانكف عقكبػػات اقتذػػادم خػػاص بػػالجراصـ اةقتذػػادية يػػي يمسػػطيف يضػػـ أنػػكاع ىػػذه : دسػػان سا
كالعمػؿ عمػا جعمػو قانكنػان متطػكران يشػمؿ تطبيقػو عمػا ، الجراصـ ككضع أحكاـ كتطبيقػات خاذػة لػو

كالتي تقع يي الخارج عما اعتبػار أف ىنالػؾ جػراصـ اقتذػادية عػابره ، الجراصـ التي تقع داخؿ الدكلة
 .محدكد ل
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إعػػداد قػػانكف خػػاص بػػاإلجراءات أمػػاـ المحػػاكـ متعمػػؽ بػػالجراصـ اةقتذػػادية بحيػػث يشػػمؿ : سػػابعان 
 جميع اإلجراءات المتعمقة بالتقاضي أماـ المحاكـ 

 اقتذادية خاذة تنظر يي جميع الجراصـ اةقتذادية كمةنشاء محإ: ثامنان 

كذلػؾ عػف يػي المحػاكـ اةقتذػادية ادر قضاصي متخذص كأذحاب خبػرة لمعمػؿ كعداد إ: تاسعا 
طريؽ عقػد دكرات تدريبيػة لمقضػاة كأذػحاب النيابػة كيكػكف ذلػؾ باةتصػاؽ مػع دكؿ أخػرل ليػا خبػرة 

 .يي التعامؿ مع مرتكبي الجراصـ اةقتذادية كاةستصادة مف خبرات تمؾ الدكؿ 

 . قتذاديةالبحث عف ككادر مف سمطات الضبط القضاصي لمتصتيش عف الجراصـ اة: عاشران 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .المصادر: أواًل 

 .33سورة المائدة اآلية  -1

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي دخل حيز  14/4نص المادة  -2
 .منه  94وفقًا ألحكام المادة  1976مارس / آذار 23النقاذ بتاريخ 

 .م 2001لسنة ( 3)قمسطيني رقم قانون اإلجراءات الجزائية ال -3

 .1960لسنة  16قانون العقوبات االردنر رقم  - 4

 . 2005لسنة ( 1)شروع القمسطيني رقم مقانون الكسب غير ال -5

 . 2007قانون مكافحة غسيل األموال القمسطيني لسنة  -6 

 . 1993لسنة  11ردني رقم قانون الجرائم االقتصادية األ  -7 

 . 1963لسنة  66ك المصري رقم قانون الجمار  - 8 

 . 1997لسنة  22ردني رقم قانون الشركات األ  - 9

 . 2002لسنة  2رقم  القمسطينيقانون المصارف  -10

 . 1966لسنة  37قانون العقوبات االقتصادية السوري رقم  -11

 . 1960لسنة  182قانون المخدرات المصري رقم  -12

 . 2006لسنة  52 ردني رقمقانون حماية البيئة األ  -13 

 . 2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل المعدل القمسطيني رقم  -14
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 . 2000لسنة  28ردني رقم قانون البنوك األ  -15

 . 1992لسنة  17رقم , ردني قانون التموين األ  -16

 . 1999لسنة  1قانون المصادر الطبيعية القمسطيني رقم  -17

 . 2002ة لسن 3قانون الميال القمسطيني رقم  -18

 . 2007لسنة  33رقم  يقانون التجارة السور  -19

 . 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  -20

 . 1997لسنة  2قانون سمطة النقد القمسطيني رقم  -21

 . 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  - 22

 . 1984لسنة  23العراقي رقم  الجمارك قانون – 23

 . 1962لسنة  1ردني والساري المقعول في فمسطين رقم جمارك والمكوس األ قانون ال -24

 . 1960لسنة  158قانون قمع الغش والتدليس السوري رقم  -25

 . 1998لسنة  20قانون الجمارك األردني رقم  - 26

 . 1975لسنة  9قانون الجمارك السوري رقم  - 27

 . 1976لسنة  43القانون المدني األردني رقم  -28

 .2001لسنة  6قانون المواصقات والمقاييس رقم  -29

 . 2004لسنة  12قانون األوراق المالية القمسطيني رقم  -30

 . 1972لسنة  53قانون تشجيع االستثمار األردني رقم  -31
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 . 1998لسنة  1قانون تشجيع االستثمار في فمسطين رقم  -32

 . 1949لسنة  148قانون العقوبات السوري رقم  - 33

 . 1992لسنة  17قانون التموين األردني رقم  -34

 . 2005لسنة  21قانون حماية المستهمك القمسطيني  رقم   -35

 . 1988لسنة  146قانون الشركات العاممة في مجال تمقي األموال المصري رقم  - 36

 . 1992لسنة  26قانون أعمال الصرافة األردني رقم  -37

 .2003لسنة  88مصرفي والنقد المصري رقم هاز القانون البنك المركزي والج -38

 . 1971لسنة  23قانون البنك المركزي األردني رقم  - 39

 . 2006لسنة  67قانون حماية المستهمك المصري رقم  - 40

 . 1974لسنة  24نظام التموين األردني رقم  - 41

 . 1976لسنة  8قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة العراقي رقم  - 42

 . 1973لسنة  22قانون تنمية وتنظيم االستثمار الصناعي العراقي رقم  -43

 . 1960لسنة  123رقم , قانون تنظيم شؤون التموين والتسعير السوري  - 44

 . 1999لسنة  6لألشغال الحكومية القمسطيني رقم  تقانون العطاءا - 45

 . 1990لسنة  1قانون سوق عمان المالي رقم  -46

 . 2004لسنة  9ن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم قانو - 47

 . 1985لسنة  57رقم ,  األردنيقانون ضريبة الدخل  -48



 164 

 . 1988لسنة  11رقم  األردنيقانون المخدرات والمؤثرات العقمية  - 49

 . 1992لسنة  97قانون مكافحة اإلرهاب المصري رقم  -50

 .1974لسنة 13وم التشريعي رقم ر بالمرسقانون قمع التهريب السوري الصاد -51

 .وتعديالته  1982لسنة  113قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  - 52

 . 1998لسنة  5قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة القمسطيني رقم - 53

 . 1975لسنة  62رقم , قانون الكسب غير المشروع المصري  -54

 . 1958لسنة  134م قانون تنظيم العالقات الزراعية السوري رق - 55

 . 1945لسنة  95التموين المصري رقم  ؤونقانون الخاص بشالالمرسوم ب - 56

لسنة  281المعدل بالقانون رقم  1941لسنة  48قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم  -57
1994 . 

 2000لسنة  6قانون المواصقات والمقاييس القمسطيني رقم  - 58  

 . يةالمؤلقات الققه: ثانيًا 

 .المراجع العامة  -1  

 العامللة لمظللروف المشللددة دراسللة فللي القللانون المصللري المقللارن النظريػػة ، ىشػػاـ، الصتػػكح أبػك. د
 .1982، دط، الييصة المذرية العامة لمكتاب، والشريعة اإلسالمية الغراء

 ر دا، الرقابلللة القضلللائية عملللر شلللرعية الجلللزاءات اإلداريلللة العاملللة، محمػػػد بػػػاىي، أبػػػك يػػػكنس. د
 .2002، اإلسكندرية، الجامعة الجديد لمنشر 
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 دار كاصػؿ لمنشػر، محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبلات، عبد الرحمف تكييػؽ، احمد. د ،
 .2006، 1ط، ا ردف

 2002، دط، القاىرة، دار النيضة العربية، الجريمة المنظمة، ياصزة يكنس، الباشا. د. 

 دار الصكػر ، ة والمخققلة فلي قلانون العقوبلات فقهلًا وقضلاءالظلروف المشلدد، سيد حسف، البغاؿ
 .1957، العربي

 1ط، القػػػاىرة، دار النيضػػػة العربيػػػة، الحمايلللة الجنائيلللة لممسلللتهمك، حسػػػنا أحمػػػد، الجنػػػدم. د ،
1986. 

 الغرامللة الجنائيللة دراسللة مقارنللة فللي الطبيعللة القانونيللة لمغرامللة وقيمتهللا، سػػمير، الجنػػزكرم. د ،
 .1967، دط، القاىرة، مبحكثالمركز القكمي ل

 1987، بغداد، 2ط، قانون العقوبات الجرائم االقتصادية، يخرل عبد الرازؽ، الحديثا. د. 

 دار الجامعػػػة الجديػػػد لمنشػػػر، جلللرائم التسلللعير الجبلللري، محمػػػكد محمػػػد عبػػػد العزيػػػز، الزينػػػا. د ،
 .2004، دط، اإلسكندرية

 1ط، بيػػركت، منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة، ةقللوانين المخللدرات الجزائيلل، كامػػؿ يريػػد، السػػاكؾ. د ،
2006. 

 جامعػػة ، شللرح قللانون العقوبللات االقتصللادي فللي التشللريع السللوري المقللارن، عبػػكد، السػػراج .د
 .1987، دط، دمشؽ

 1996، 8ط، دمشؽ، منشكرات جامعة دمشؽ، قانون العقوبات القسم العام، عبكد، السراج .د. 

 النللدوة العمميللة الحاديللة واألربعللون , بيللة لمعمللوم األمنيللةأكاديميللة نللايف العر ، عبػػكد، السػػراج. د
 .1998، الرياض، الجرائم االقتصادية وأساليب مواجهتها
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 1ط، جػػدة ، دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع كالطباعػػة، عمللم اجتمللاع العقللاب، نبيػػؿ، السػػمالكطا. د 
1983. 

 الجزائيللة جللرائم التمللوين المشللكالت العمميللة لتشللريعات أمللن الدولللة ، عبػػد الحميػػد، الشػػكاربي. د
 .1992، دط، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، والتسعير الجبري جرائم اإلسكان

 مكتبػػػة دار الثقايػػػة لمنشػػػر ، عمػػػاف، القضلللاء اإلداري دراسلللة مقارنلللة، عمػػػر محمػػػد، الشػػػكبكي. د
 .2001، دط، كالتكزيع

 دط، القػػػاىرة، لعربيػػػةدار النيضػػػة ا، النظريلللة العاملللة لمعقوبلللة، جميػػػؿ عبػػػد البػػاقي، الذػػغير. د ،
1997. 

 معيػد ، المنظمػة العربيػة كالثقاييػة، الجريملة التأديبيلة دراسلة مقارنلة، سميماف محمد، الطماكم. د
 .1975، دط، البحكث كالدراسات العربية

 2004، دط، الككيت، جامعة الكويت, مواجهة جرائم غسيل األموال، يايز، الظصيرم. د. 

 دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع ، والعقلاب األجرامعمم ، عمي حسػف،بةمحمد ش ؿ ك طكال، العاني. د
 .1998، 1ط، عماف، كالطباعة

 1990، دط، عماف، التيرب مف ضريبة الدخؿ يي ا ردف دراسة تحميمية، رنا إبراىيـ، العطكر. 

 الرقابللة القضللائية عمللر قللرارات مقللدري الضللريبة عمللر الللدخل وفعاليللة ، إبػػراىيـ سػػالـ، العقيمػػي. د
 .2008، 1ط، عماف، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، عقوبات الجرائم الضريبية دراسة قانونية مقارنة

 2000، 2ط، دار إيجي مذر لمطباعة كالنشر، شرح قانون التموين، عمرك عيسي، الصقي. د. 

 موسلوعة الجملارك , أشػرؼ يػايز، يايز السيد ك المستشار الدكتكر الممساكل، المستشار الممساكل
 .2004، دط ، مذر، دار الكتب القانكنية، هرب الجمركيوالت
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 دار الثقايػػػة ، المسلللؤولية الجزائيلللة علللن الجلللرائم االقتصلللادية، أنػػػكر محمػػػد ذػػػدقي، المسػػاعدة. د
 .2007، عماف، 1ط، لمنشر كالتكزيع

 اإلسػػكندرية، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، الضللرائب غيللر المباشللرة، أبػػك اليزيػػد عمػػي، المتيػػت. د ،
 .1987، دط

 أصللول عممللي اإلجللرام والعقللاب فللي الققهللين الوضللعي واإلسللالمي، محمػػد أحمػػد، المشػيداني. د ،
 .2002، 1ط، عماف، الدار العممية الدكلية كدار الثقاية لمنشر كالتكزيع

 القػػاىرة، دار الصكػر العربػػي، المسللؤولية الجنائيللة عللن فعللل الغيللر، محمػػكد عثمػاف، اليمشػرم. د ،
 .1969، دط

 أثللر الللردع الخللاص فللي الوقايللة مللن الجريمللة فللي القللانون األردنللي ، حمػػد عبػػد ا م، الكريكػػات
 .2007، 1ط، عماف، دراسة مقارنة مع القانون االيطالي والقانون المصري

 دار النيضػػػة العربيػػػة، العقلللد والجلللزاء الجنلللائي دراسلللة مقارنلللة، حسػػػف عبػػػد المػػػؤمف، بػػػدراف. د ،
 .1993، دط، القاىرة

 دط، القاىرة، دار الياس العذرية، التجريم الضريبي المصري، إدكارد جرس، بشام. 

 سلمطة القاضلي الجنلائي فلي تقلدير العقوبلة والتلدابير االحترازيلة، حػاتـ حسػف مكسػي، بكار. د ،
 .2002، دط، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ

  الػػػدار الجامعيػػػة لمنشػػػر ، عملللم االجلللرام والعقلللاب، محمػػػد زكػػػا، جػػػ ؿ ك أبػػػك عػػػامر، ثػػػركت. د
 .1983،دط، بيركت، التكزيعك 

 2010، دط، اةسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الجرائم االقتصادية، منتذر سعيد، حمكدة. د 

 منشػػػأة ، ضلللمانات مشلللروعية العقوبلللات اإلداريلللة العاملللة، عبػػػد العزيػػػز عبػػػد المػػػنعـ، خميصػػػة. د
 .2008، اةسكندرية، المعارؼ
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 1949، دط، القاىرة، هر تقريد العقابموجز في العقوبات ومظا، عما أحمد، راشد. د. 

  2004، بيركت، 2ط، منشكرات الحمبي، قانون العقوبات االقتصادي، جساف، رباح. د. 

 المسلللؤولية الجنائيلللة لألشلللخاص المعنويلللة وفقلللًا لقلللانون العقوبلللات القرنسلللي ، عمػػػر، سػػػالـ. د
 .1995، 1ط، القاىرة، دار النيضة العربية، الجديد

 قللانون العقوبللات القسللم الخللاص الجللرائم المضللرة بالمصللمحة العامللة، مػػدمػػأمكف مح، سػػ مة. د ،
 .1982، دط، القاىرة، دار الصكر العربي 

 1987.00، دط، القاىرة، دار الصكر العربا، الجريمة والمجتمع، محمد محمد، شصيؽ. د. 

 سػػالة دار الر ، جريمللة التهريللب الجمركللي وآثارهللا القانونيللة دراسللة مقارنللة، عمػػي جػػابر، شػػ ؿ
 .1980، 1ط، بغداد، لمطباعة

 شرح قانون العقوبات االقتصادية واالجتهادات الصادرة علن محلاكم األملن ، محمكد زكي، شمس
 .1999، 1ط، دمشؽ، االقتصادي

 المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر ، أصللول قللانون العقوبللات القسللم العللام، سػػمير، عاليػػة. د
 .1994، 1ط، بيركت، كالتكزيع

 المكتػب الجػامعي الحػديث، المسلتحدثة –الجرائم االقتصادية التقميديلة ، نسريف، لحميدعبد ا. د ،
 .2009، دط، اإلسكندرية

 دار النيضػة العربيػة  لمطباعػة كالنشػر، مبادئ عمم اإلجرام وعمم العقلاب، يكزية، عبد الستار. د ،
 .1977، 4ط، بيركت
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Abstract 

     This study aims at investigating the penalties in economical crimes . The 

study of the penalties has two chapters and conclusion  , the first one  is 

about the person who is responsible directly for committing the economical 

crime and the others who share him this responsibility because of the  

development in all aspects that have happened recently which include some 

persons who are also responsible for these crimes because of the others. 

Also, the width in the economical field has affected  this subject matter in 

creating updated crimes differ from traditional ones due to the involvement 

of  a hidden subjects who act throughout their members and representatives 

in committing these economical crimes. So, the nature of those persons 

who may be accused in economical crimes differ from who are responsible 

according to the criminal law . As a result of this, the Arabic legislations 

included the Palestinian ones have widened the range of the penalties in the 

in economical crimes . 

More over, the first chapter explained the kinds of these penalties which 

have two  folds; criminal and non-criminal penalties; the former includes 



 c 

death penalty , imprisonment like penal servitude for ever or stay of 

execution decisions in addition to the financial punishments like fines and 

seizer . The researches have shown that most of the recent legislations 

included the Palestinians have excluded some of criminal penalties like 

death penalty and penal servitude whereas other Arabic countries adopted 

them for the most dangerous crimes .  

As for the imprisonment penalties , it has been shown that they are the most 

common in the economical laws of the Palestinian legislations for its roles 

in prevention the transgressors who are afraid from prison. Also,  it has 

been shown the importance of the financial punishments in case of 

aggression on the public affairs because it punish the person in his  

financial desires which makes him committing this kind of crimes from the 

public treasury. 

Furthermore, it has been explained that the financial punishment have more 

important effects than physical ones because of the basic goal of the 

punishment in the economical crimes is not to harm the doer instead , it 

aims at getting back the public properties , fixing the damage and depriving 

the doer from the benefits of committing the crime . Financial punishments 

have flexible role in affecting both the normal and moral persons.     

 As for the non- criminal penalties, the vary and has widespread in the 

legislations organizing the economical life and suitable  to be applied in 

economic crimes more than in traditional ones as a result  of its punitive 

effect side by side with financial one. These penalties are considered a 
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precautions procedures which aim to affect the person's individuality, fame, 

vocational activity and financial obligation .They can be applied among 

moral persons in several forms like business closure, seizer and financial 

fines.   

    The second chapter which has two sections ; the former  investigates 

specialty of the  personal conditions that decide the severity of the penalties 

of the economical crimes dealing with its moral side and reasons like 

willfully  and un-willfully intention  in committing the crime.  The 

economical crimes are considered willful crimes and the responsible person 

must improve his unwilling in committing the crime so as to guarantee not 

accusing him legally about the crime. 

Also, it investigates the financial conditions that relate to the crime and 

make it more languorous like  the participations, the characteristics of the 

doer  and the time of the crime. These conditions decide its severity of the 

economical crimes. The effect of multiplicity of the crimes and 

punishments has been investigated . It has been demonstrated that each 

crime has its own punishment independently without gathering them and 

take the most one .In dealing with the multiplicity of the crimes , clear 

regulations are available indicating that combining the punishments for 

economical crimes is illegal. 

The later deals with the specialty in decreasing the penalties in the 

economical crimes as a results of some rational excuses which decrease the 
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punishments in economical crimes that exclude the stay of execution 

decisions in this kinds of crimes.       

The conclusion contains the researcher's results and recommendations of 

the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


