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ABSTRACT:
The research discussed the issue of assigning criminal
responsibility to legal persons, and whether all legal
persons are subject to that responsibility. Therefore, the
objectives of the research are to discuss the legal positions
on the criminal responsibility of legal persons, and to
analyze the recent trend in supporting criminal
responsibility. Through the Comparative method, the
findings revealed that: Legislators differed in the division
of legal persons into public and private persons, and some
differed in the issue of assigning responsibility. The
Emirati legislator believes that the criminal liability of
legal persons does not negate the accountability of a
natural person, such as the principal perpetrator or
partner in the crime he committed. A legal person may
be subjected to a criminal sanction represented in
(dissolution) during the cessation of practicing its
activities if he commits an intentional felony or
misdemeanor or is punished for at least two years in
prison. The predominant opinion in modern
jurisprudence tends to support the criminal responsibility
of the legal person, the possibility of attributing the crime
to him, and the obligation to hold the legal person
criminally accountable for what the offender who works
for him has committed.

:ملخص البحث
انقش البحث موضوع أسناد املسؤولية اجلنائية لألشخاص
 وفيما إذا خيضع مجيع األشخاص املعنوية لتلك،املعنوية
 لذا هدف البحث مناقشة مواقف التشريعات.املسؤولية
 وحتليل االجتاه،من املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية
 ومن خالل املنهج.احلديث يف أتييد املسؤولية اجلنائية
 اختلف املشرعون: توصل البحث إىل النتائج اآلتية،املقرن
،يف تقسيمات األشخاص املعنوية إىل عامة وخاصة
 فاملشرع.واختلف بعضهم يف مسألة إسناد املسؤولية
َّ اإلمارايت يرى
أن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية ال
تنفي مساءلة الشخص الطبيعي كالفاعل أصلي أو شريك
 وميكن أن يتعرض الشخص.يف اجلرمية اليت ارتكبها
االعتباري جلزاء جنائي يتمثل يف (احلل) أثناء توقفه عن
 إذا ما ارتكب جناية أو جنحة مقصودة،ممارسة نشاطاته
 ويتجه الرأي.أو عوقب عليها بسنيت حبس يف األقل
الغالب يف الفقه احلديث إىل أتييد املسؤولية اجلنائية
 وإىل وجوب، وإمكان إسناد اجلرمية إليه،للشخص املعنوي
مساءلة الشخص املعنوي جنائياً عما ارتكبه اجلاين الذي
.يعمل حلسابه

كلمات مفتاحية :املساءلة ،املسؤولية اجلنائية ،األشخاص
املعنوية ،الشخص الطبيعي.
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املقدمة:
يقصد ابلشخص املعنوي أو االعتباري؛ جمموعة من األموال واألشخاص يعرتف هلا القانون ابلشخصية القانونية اليت
متكنه من اكتساب احلقوق والتحمل اباللتزامات .وقد عرفه القانون الروماين والقوانني اجلرمانية اليت ورثته ،وعرفته الشريعة
اإلسالمية منذ بدايتها فكان فيها املسجد وبيت املال واملستشفى ،على أن مثة رأي يف الفقه االسالمي ينكر معرفة
الشريعة له (عبد الواحد1989 ،م) .واألشخاص املعنوية العامة قد تكون أشخاصاً عامة إقليمية كالدولة واحملافظات
واملدن ،وقد تكون أشخاصاً عامة مرفقية كاجلامعات واملدارس واملؤسسات العامة .أما األشخاص املعنوية اخلاصة فقد
هتدف إىل الربح كالشركات وقد ال هتدف إىل الربح كاجلمعيات واألوقاف واألحزاب السياسية (بوخزنة.)2010 ،
ومن البديهي أ ْن تتسع نشاطات الشخصيات االعتبارية على تنوعها ،يناقش هذا البحث ويسلط الضوء على
املوضوع ،نظراً أليمهيته والتطوارت اليت أفرزها العصر احلديثَّ ،
ألن تلك الشخصيات متتلك إمكاانت ضخمة خالل
ممارسة أنشطتها ،وإمكان حصول أخطاء فيها مقابل املنافع اليت حتققها .فقد تستخدم هذه النشاطات كغطاء ألخفاء
بعض اجلرائم (جادو2012 ،م).
ونظراً لأليمهية اليت تتصف هبا األشخاص االعتبارية ،بسبب ما تقوم به مـن أعباء جسيمة يعجز غريهم من
األشخاص الطبيعيني القيام هبا ،فإهنا قـد تكـون مصدراً للجرمية أو االحنراف أو خطـر يهـدد أمـن اجملتمـع وسالمته (صـاحل
وآخرون .)1980 ،فطبيعة الشخص املعنوي حتتم أن يكون نشاطه إنعكاسا إلرادة أعضائه من األشخاص الطبيعيني،
بل إنه ميارسها عن طريق أعضائه ،أي عن طريق ممثليـه الذي يعملون ابمسه وملصلحته .هؤالء األفراد الذين يدخلون يف
عضوية األشخاص االعتبارية أو ميثلوهنا ،ميكن أن يتخذوا من طبيعته وطبيعة نشـاطه أداة الرتكـاب اجلرائم واالحنرافات
ابمسه ،مث يلقون عاقبتها عليه .يف حني أهنم ال يستطيعون القيام بذلك فيما لو كانوا يعملون ابمسهم الشخصي .وهذا
يعين َّ
أن اجلرائم أو االحنرافات اليت تقـع من األشخاص االعتبارية؛ إمنا تقع يف احلقيقة من أعضـاءه ،أي مـن أشـخاص
طبيعيني (مقبل.(2000 ،

مشكلة البحث:
تكمن املعضلة يف؛ هل أن مجيع األشخاص املعنوية ختضع للمسؤولية اجلنائية ،أم أ َّن هناك مثة فروق؟ فلكي ميكن إسناد
اجلرمية للشخص املعنوي :فاألشخاص املعنوية قد تكون عامة وقد تكون خاصة ،هذه االخرية ختضع للمسؤولية اجلنائية
الكاملة؛ مثل الشركات التجارية واملدنية واجلمعيات واالحزاب السياسية ،بغض النظر عن جنسيتها خضوعاً ملبدأ
االقليمية .لكن القانون الفرنسي يسأل الشخص املعنوي جنائياً خضوعاً ملبدأ العينية ،ميت أرتكب جرائم متس أمن
الدولة لديه؛ مثل جرائم تزيف العملة (عبد اللطيف .)2007 ،ويثور التساؤل عن مدى خضوع الكياانت اليت ال
تكتسب الشخصية القانونية أو مل تكتسبها بعد للمسؤولية اجلنائية ،وأمثلتها شركة احملاصة والشركات واجلمعيات حتت
اإلنشاء ،والشركات أثناء التصفيه واألحزاب حتت اإلنشاء.
أسئلة البحث:
أ .ما مواقف التشريعات من املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية؟
ب .ما هو االجتاه احلديث يف أتييد املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي؟
واستنادا لذلك ،يتم مناقشة املوضوع يف مبحثني ،وكما يلي:

املبحث األول
مواقف التشريعات من املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية
مواقف التشريعات العربية:
التشريع املصري :تقول القاعدة العامة :عدم االعرتاف ابملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،فاملبدأ هو عدم إقرار
املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،فال يوجد ىف قانون العقوابت املصرى نص يقرر تلك املسؤولية بصفة عامة .فالرأي
السائد فقهاً وقضاءً أن املشرع ال يسأل الشخص املعنوي جنائياً .وقد قضت حمكمة النقض أبنه" :األصل َّ
أن األشخاص

االعتبارية ال تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم أبعماهلا ،بل إ َّن الذي يسأل هو مرتكب اجلرمية
منهم شخصياً"(عوض.)1963 ،
لكن االستثنـاء على هذا املبدأ نص على االعرتاف ابملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يف حاالت معينة ،هي:
أ .املسؤولية غري املباشرة للشخص املعنوي :وطبقاً هلذا النوع من املسؤولية يسأل الشخص املعنوي متضامناً مع
الشخص الطبيعي عن تنفيذ العقوابت املالية احملكوم هبا أو تكون ادانه الشخص املعنوي اتبعة إلدانة الشخص
الطبيعي .ومن ذلك املادة  11من القانون رقم  38لسنة  .1994بشأن تنظيم التعامل ابلنقد األجنيب اليت
تنص على أنه" :يكون املسؤول عن اجلرمية ىف حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى اجلهات احلكومية
أو وحدات القطاع العام ،هو مرتكب اجلرمية من موظفي ذلك الشخص أو اجلهة أو الوحدة مع مسؤوليته
التضامنية معه عن العقوابت املالية اليت حيكم هبا" (حممد عبد العظيم.)2016 ،
ب .املسؤولية اجلنائية املباشرة للشخص املعنوي :هنا يسأل الشخص املعنوي مسؤولية جنائية تؤسس علي اخلطأ
الشخصي واقرتافه للجرمية بركنيها ،فتحرك الدعوي اجلنائية عليه دون استلزام شخص طبيعي يشاركه اجلرمية،
ودون توقف علي ادانته ويوقع عليه اجلزاء املنصوص عليه يف النص الذي أقر مسئوليته .ومن ذلك ما اقرته
املادة  6مكرراً من القانون رقم  48لسنة  1941بشأن قمع التدليس والغش واملعدل ابلقانون  281لسنة
 1994أبنه" :دون إخالل مبسؤولية الشخص الطبيعي املنصوص عليها يف هذا القانون ،يسأل الشخص
املعنوي جنائياً عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون اذا وقعت حلسابه أو ابمسه بواسطة أحد أجهزته أو
ممثليه أو أحد العاملني لديه .ومع أن قانون قمع الغش والتدليس املصري أجاز مساءلة الشخص املعنوي العام؛
إذا ارتكب جرمية واردة هبذا القانون (العبودي ،حممد عبدالقادر.)2012 .
وحيكم على الشخص املعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة املعاقب هبا عن اجلرمية اليت وقعت .وجيوز
للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص املعنوي ملدة ال تزيد عن مخس سنوات أو إبلغاء الرتخيص يف
مزاولة النشاط هنائياً" .ومن أمثله هذه اجلرائم جرمية خداع املتعاقد أو الشروع يف خداعه وجرمية غش ،أو
الشروع يف غش اإلنسان وجرمية استرياد أغذية مغشوشة .ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه املادة  22من القانون
رقم  146لسنة  1988والىت تنص على "معاقبة كل شخص طبيعي أو معنوى كان يعمل ىف جمال تلقى
األموال ...وذلك إذا أثبت عمداً بياانت جوهرية غري صحيحة" (العبودي.)2012 ،

التشريع اجلزائري :يف العقوابت املرصودة للشخص املعنوي ،خص املشرع اجلزائري املتورطني يف جرمية غسيل األموال
يف صورهتم االعتبارية جبملة من اجلزاءات اجلنائية اليت تتناسب مع طبيعتهم .وإذا كان الشخص االعتباري ذا أيمهية
متعاظمة نظرا ملا ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غريه من األشخاص الطبيعيني عن القيام هبا ،فإنه يف الوقت نفسه
ميكـن أن يكـون مصدرا للجرمية أو االحنراف أو اخلطورة ،مما يشكل خطـرا وهتديـدا ألمـن اجملتمـع وسالمته ،وما لديه من
قدرات وإمكاانت ضخمة (بوخزنة ،مربوك.)2010 .
فطبيعة الشخص االعتباري قد جعلت من نشاطه حكرا على أعضائه من األشـخاص الطبيعيني ،إ ْذ يستحيل
علي ه ممارسة نشاطاته بنفسه ،بل إنه ميارسها عـن طريـق السـلوك اآلدمي ،أي عن طريق األشخاص الطبيعيني الذين
يعملون ابمسه وملصلحته .وهؤالء األفراد الذين يدخلون يف عضوية الشخص االعتباري أو ميثلونه؛ ميكن أن يتخـذوا مـن
طبيعتـه وطبيعة نشاطه أداة سهلة الرتكاب اجلرائم ،مث يلقون ابملسؤولية عليه .بينما هم ال يستطيعون ذلك فيما لو كانوا
يعملون أبمسائهم الشخصية .وهذا يعين أن اجلرائم اليت تقع من الشـخص االعتباري؛ إمنا تقع يف احلقيقة من أعضائه
أي من األشخاص الطبيعيني ،وليس من شك يف أن األشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم ابسم الشخص االعتبـاري
أو حلسـابه أو ملصلحته ،تكون مسؤوليتهم طبق للقواعد املنصوص عليها يف القانون اجلزائري.
وقد قسم املشرع اجلزائري األشخاص املعنوية إىل عامة متثلت يف( :الدولة ،اجلماعات احمللية ،األشخاص املعنوية
اخلاضعة للقانون العام) ،وخاصة اليت عرفت يف املادة ( )49من القـانون املدين اجلزائري يف الفقرتني ( )02و()03
وهي :املؤسسات ،الدواوين العامة ضمن الشروط اليت يقررها القانون ،املؤسسات االشرتاكية ،التعاونيات واجلمعيات،
وكل جمموعة مينحها القانون الشخصية االعتبارية .ويستشف من ذلك؛ إ َّن املشرع اجلزائري قد أورد األشخاص املعنوية
على سبيل املثـال ال احلصر ،ألن التعداد الذي جاءت به املادة ( )49من القانون املدين مل يذكر الشـركات التـي تتمتع
ابلشخصية املعنوية وتعترب أحد أنواع هذه األشخاص (قريف ،إدريس.)2011 .
يف التشريع األمارايت :أما أحكام املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري ،فالتطرق إىل نطاق هذه املسؤولية ،املتعلقة
بقيام مسؤولية وقوع اجلرمية بواسطة الشخص االعتباري ،أو شخص طبيعي له صفة أو عالقة معينة ابلشخص االعتباري
سواء أكان بصفة ممثل أو مدير ،يربز أمامنا الشرط الذي حددته املادة ( )56من قانون العقوابت األمارايت للجزاءات؛
اليت تطبق على الشخص االعتباري ابملصادرة والغرامة فقط ،وال جيوز احلكم عليه بغري الغرامة واملصادرة والتدابري اجلنائية،

عند موافقة احلالة لنص املادة ( )56أعالهَّ .
وإن حصر املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية يف مادة واحدة ال تكفي
أبن تكون رادعا لتلك املسؤولية (شعيب.)2018 ،
ميكن أن يشمل الشخص االعتباري الذي ميارس نشاطاته يف حمل وفق املادة ( )122من قانون العقوابت
اإلماراتى ،يف حال ارتكابه جرمية ،ابلعقوابت اآلتية:
أ .إغالق احملل :وحيكم ابإلقفال ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة ،بسبب ارتكاب جرمية بفعل
صاحبه أو برضاه ،استنادا لنص املادة ( )218من القانون (امللوكي2009 ،م :ص.)242
ب .حظر ممارسة عمل معني نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ) )2/122حيث جاء فيها( :إذا ارتكب
شخص جرمية إخاالل بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ،وحكم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية ال تقل مدهتا عن ستة أشهر؛ جاز للمحكمة عند احلكم ابإلدانة أن حتظر عليه ممارسة
عمله مدة ال تزيد على سنتني) (ربيع ،حسن2000 .م :ص.)147
وميكن أن يتعرض الشخص االعتباري جلزاء جنائي يتمثل يف (احلل) أثناء توقفه عن ممارسة نشاطاته ،إذا ما
ارتكب جناية أو جنحة مقصودة أو يعاقب عليها بسنيت حبس يف األقل (سليمان ،م :ص .)28ومبوجب ذلك يوجب
احلل تصفية أموال اهليئة االعتبارية ،ويفقد املديرون أو أعضاء اإلدارة وكل مسؤول شخصياً عن اجلرمية األهلية لتأسيس
هيئة مماثلة أو إدارهتا (صاحل ،إبراهيم 1980م :ص)182
إن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية يف ظل التشريع اإلمارايت ال تنفي مساءلة الشخص الطبيعي كالفاعل
أصلي أو شريك يف اجلرمية اليت ارتكبها من أجلها (ربيع2000 ،م) .كما ميكن القول؛ َّ
أن اعتماد املشرع اإلمارايت على
مبدأ التخصص عند حتديد اجلزاءات املرتتبة على الشخص االعتباري هي جزاءات فخففة -مثل الغرامة واملصادرة -اليت
ال تتماشى مع اجلرمية املرتكبة (شعيب2018 ،م).

مواقف بعض التشريعات الغربية:

لقد تباينت مواقف التشريعات الغربية ،فنجد أن التشريع االجنليزي ال خيضعها للمسؤولية مىت مل يرد النص علي ذلك
يف قانون مكتوب ،فقط يسأل الشخص الطبيعي الذي أرتكب اجلرمية حىت ولو ارتكبها لصاحل الكيان الذي ال يتمتع
ابلشخصية القانونية (املهريي2016 ،م).
بينما يف القانون اهلولندي؛ تتم مساءلة الشخص املعنوي وخيضع للمسؤولية اجلنائية .يف حني أن املشرع الفرنسي
ال خيضعها للمسؤولية اجلنائية ،بل خيضع هلا الشخص الطبيعي ،بينما ختضع يف القانون االجنليزي شريطة أال تتصل
اجلرمية أبعمال السلطة العامة (عبد اللطيف.)2007 ،
إال َّ
إن القانون الفرنسي يستثين الدولة مطلقاً عند مساءلة الشخص املعنوي العام ،ويربر الفقه الفرنسي ذلك؛
يف أن الدولة هي القائمة على محاية مصاحل اجملتمع وهي صاحبة احلق يف العقاب ،وختضع الوحدات اإلقليمية والتجمعات
كاحملافظات واملدن للمسؤولية اجلنائية ،شريطة أن تكون اجلرمية انجتة عن نشاط ميكن للوحدة االقليمية تفويض الغري
يف إدارته ،مثل املرافق .أما اذا مل تكن تستطيع تفويض الغري يف إدارته وتتمتع ابمتيازات السلطة ،فال تسأل عن اجلرائم
االنتخابية ،ألهنا ال تستطيع تفويض شخص خاص يف ادارته .ويالحظ أنه يف نطاق القانون الفرنسي تسأل األشخاص
املعنوية العامة ،ابستثناء الدولة ومراعاة القيود ابلنسبة للمحليات ،مسؤولية جنائية كاملة ،لكنها فخففة فال توقع عليها
عقوبة احلل أو الوضع حتت املراقبة القضائية (عبد اللطيف.)2007 ،

املبحث الثاين
االجتاه احلديث يف أتييد املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي
يتجه الرأي الغالب يف الفقه احلديث إىل أتييد املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ،وإمكان إسناد اجلرمية إليه ،وإىل
وجوب مساءلة الشخص املعنوي جنائياً عما ارتكبه اجلاين الذي يعمل حلسابه ،اذا ما ارتكب اجلرم ابسم وحلساب
ولصاحل الشخص املعنوي (دمحاين.)2013 ،

جراء االخطاء املرتكبة من قبل مرؤسيهم ،ابعتبار أ َّن الرؤساء يقع عليهم
وترتتب املسؤولية املدنية على الرؤساء َّ
عبئ التوجيه واالشراف على املرؤوسني .لكن قدر تعلق األمر ابملسؤولية اجلنائية؛ فهي ترتتب حبق الرؤساء مىت ما ارتكب
املرؤوسون أخطاء يف واجباهتم ترتب من جرائها املسؤولية اجلنائية من قبيل االمتناع أو االتيان بفعل جيرمه القانون ،فكل
أعمال اإلدارة قابلة للتقييم واملراجعة .ويعد مبدأ ترتب املسؤولية اجلنائية حبق الرؤساء من جراء اجلرائم املرتكبة من قبل
مرؤوسييهم؛ مبدأ ثبت عدالته .فالرؤساء ابمتناعهم عن توجيه مرؤوسيهم وحتذيرهم من ارتكاهبم أفعال جمرمة ،يكونون
قد تعمدوا السكوت أو اإليمهال يف تنبيه وتقومي سلوك مرؤوسيهم جتاه واجباهتم اليت حددها القانون (دوالن ،أمني
فاضل)2016 .
ويستند هذا االجتاه يف دحض حجج اجتاه املعارضني لتلك املسؤولية حبق الشخص املعنوي ،من خالل صياغة
احلجج اآلتية:
أوالً :اعتبار الشخص املعنوى فرضاً قانونيا ،ال تتوافر فيه الشروط الالزمة للمسؤولية اجلنائية ،مردود عليه أبن وجود
الشخص املعنوى حقيقة ال ميكن انكارها ،وهذا ما يؤكده مساءلة الشخص املعنوى مدنياً ،فلم ال يسمح مبسؤوليته
اجلنائية ،خاصة أن الشخص املعنوى يستطيع أن حيقق الركن املادى لبعض اجلرائم ،مثل جرائم التزوير ،وإ ْن كان ال
يستطيع ارتكاب جرائم ضد األخالق ،أو تلك اليت تتجايف وطبيعته (قريف2011 ،م).
اثنياً :تعارض قبول املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية مع مبدأ شخصية العقوابت ،فمردود عليه أبن ذلك يكون
نتيجة لواقعة وليس نتيجة قانونية حلكم .مبعىن أنه إذا كان صحيحاً أتثر األشخاص األبرايء ،فذلك ليس بنص القانون،
ولكنه يتأتى من ضرورة األشياء ،حيث أن توقيع العقوبة بصفة عامة له آاثره اليت متتد إىل آخرين ابرايء ،فتغرمي رب اسرة
يؤدى ابلضرورة إىل معاانة زوجته وأطفاله ،وكذلك عقاب الشخص املعنوى يؤدى ابلضرورة إىل اإلضرار جبميع االعضاء،
وهذا ما جيعلهم أكثر حرصاً على اختيار ورقابة من ميثلوهنم ،وذلك إلجبارهم على احرتام القوانني وحقوق الغري.
اثلثاً :عدم قابلية اجلزاءات اجلنائية للتطبيق على األشخاص املعنوية ،فصحيح ابلنسبة للعقوابت السالبة للحرية اليت ال
ميكن تطبيقها إال على األفراد ،لكن هذا ال مينع من قابلية اجلزاءات اجلنائية األخرى للتطبيق على الشخص املعنوي،
وهي اجلزاءات اجلنائية واإلدارية اليت تتماشي معه.

ابعا :تعارض قبول املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية مع مبدأ التخصيص؛ فيمكن القول أبنه ال يشرتط دائماً أن
ر ً
يلتزم الشخص املعنوى ابألهداف اليت خصصها له القانون ،حيث ميكن أن يقع منه فعل ما خيالف القانون ،وابلتايل
يعد مسئوالً عنه .وإذا قبلنا القول مببدأ التخصيص لتربير عدم املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،فذلك سيؤدى إىل
نتيجة غريبة تتمثل ىف السماح لألشخاص املعنوية ابرتكاب اجلرائم دون عقاب (مقبل.)2000 ،
خامساً :معاقبة الشخص املعنوي ال حتقق األغراض املستهدفة من العقوبة ،مردود ،أن وظائف العقوبة ال تنحصر يف
اإلصالح والتأهيل ،وإمنا متتد لتحقيق الردع والوقاية واملنع ،وهذان الغرضان ميكن أن يتحققا ابلنسبة للشخص املعنوي.
بل أن البعض ذهب إىل أن الوضع حتت احلراسة والرقابة القضائية تفيد يف إصالحه (دمحاين.)2013 ،
الرأي املؤيد يستند إىل حجة مؤداها أن مساءلة الشخص املعنوي جنائياً واجبة ،حبسب مقتضيات الواقع الذي
أصبح معه الشخص املعنوي قوة اقتصادية واجتماعية ال يستهان هبا يف كافة اجملاالت ،فهي مبا متلكه من إمكانيات
تستطيع أن تقوم مبا ال يستطيع أن يقوم به األفراد يف جمال ارتكاب اجلرائم وتكون مصدراً العتداءات جسيمة على
الصحة العامة والبيئة والنظام االقتصادي والتشريعات االجتماعية ،وال أدل على ذلك من حادث قطار البدرشني
 2013والذي راح ضحيته الكثري من القتلى واقعد الكثري من املصابني يف املستشفيات ،فلو مات سائق القطار حبسب
أنه الشخص الطبيعي الذي ميكن مساءلته عن القتل واالصاابت الغرب مقصودة؛ فإن الدعوي اجلنائية تنقضي ابلوفاة
وتفلت السكك احلديدية وهي شخص معنوي من العقاب (املساعدة.)2006 ،
ابإلضافة إىل ذلك فإن إسناد املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يتفق ومقتضيات العدالة واليت تستوجب إال
يفلت الشخص املعنوي من املعاقبة ويعاقب الشخص الطبيعي الذي أتى الفعل اآلمث قانوانً حلساب ولصاحل الشخص
املعنوي وبقرار صادر منه ،فمساءلته توفر محاية أفضل للمجتمع من اإلجرام.وأخرياً ومما جتدر اإلشارة إلىه أن الشريعة
اإلسالمية حبسب الرأي القائل مبعرفتها للشخص الطبيعي ،ال أتيب مساءلة الشخص املعنوي عن اجلرمية ،فإن كان فقهاء
الشريعة يقرون أبن قوام املسؤولية اجلنائية حرية اختيار وادراك ويمها منعدمان يف الشخص املعنوي ،إال إ َّن الشريعة الغراء
أعطت لويل األمر وفقاً لنظرية التعزير أن يتخذ التدابري اليت يراها ضرورية يف حالة انعدام مسؤولية اجلاين  -فقد قام
رسول هللا هبدم مسجد الضرار ،وال جند رادعاً للشخص املعنوي الذي يرتكب اجلرمية وتضر مبصاحل اجلماعة سوي
العقوبة (عبد الواحد1989 ،م) .وبناءً على ذلك ال يوجد ما مينع شرعاً من تقرير املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي.
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