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 المجرم

 مفهوم المجرم

 

وحده الذي  ألنه، ان االنسان وحده هو الذي توجه الٌه احكام قانون العقوبات        

وبذلك ٌمكن مسالته جنائٌا عما ٌرتكبه  ، ٌدركها وٌستطٌع ضبط اعماله على وفقها

 لٌه التشرٌعات الجنائٌة الحدٌثة من الجرائم ، وهذا هو المبدأ االساس الذي تقوم ع

ولٌس صفة االنسانٌة هً الشرط الوحٌد لمن ٌمكن ان ٌوصف بانه مجرم ، بل  

ٌشترط فٌه اٌضا ان ٌكون مسؤوالً او اهال للمسؤولٌة ، وٌكون االنسان اهال 

للمسؤولٌة اذا كان ذا قوة نفسٌة من شأنها الخلق والسٌطرة وهً ما تسمى باإلرادة ،  

ركه ومختاره ، بذلك ٌعرف المجرم بانه ) وتكون االرادة معتبره قانونا اذا كانت مد

واتجهت  كل انسان اقترف جرٌمة وكان اهال للمسؤولٌة بان كانت له ارادة معتبرة

 . (اتجاها مخالفا للقانون

والسؤال الذي ٌثار هنا هل تقرر المسؤولٌة الجنائٌة لألشخاص االعتبارٌة      

من عمال الشخص ؟ من المسلم به ان من ٌرتكب الجرٌمة  كالشركات والجمعٌات

االعتباري وممثلٌه ٌسال عن فعلة شخصٌا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص 

، فالراي السائد فً الفقه هو ان االشخاص االعتبارٌة ال تسال  ٌمثلهاالعتباري الذي 

ولو كان ذلك لحسابها ، جنائٌا عما ٌقع من ممثلٌها من الجرائم اثناء قٌامهم بأعمالها 

الن المسؤولٌة الجنائٌة تستلزم االرادة لدى من ٌسال والشخص االعتباري ال ارادة 

االعتبارٌة ٌرى ضرورة تقرٌر مسؤولٌة االشخاص  ، على ان الفقه الحدٌثله 

وهناك من ٌرى ان الشخص االعتباري ٌصح ان ئٌا النتشارها واتساع اعمالها ، جنا

ومن اجل ذلك ٌتعٌن ، ة ولكنه لٌس اهال لتوقٌع العقوبة علٌه ٌكون جانب فً جرٌم

االكتفاء باتخاذ التدابٌر ضده ، وهذا ما فعله المشرع العراقً حٌن اقر مبدأ 

، وال ٌجوز الحكم علٌه (ع ع  08 )المسؤولٌة الجنائٌة لألشخاص المعنوٌة فً المادة

 ة .بغٌر الغرامة والمصادرة والتدابٌر االحترازٌة للجرٌم

 

 اساس المسؤولٌة الجنائٌة                           

؟ لالجابة  هل ان االنسان وهو ٌرتكب الجرٌمة مخٌر ام مجبر مسٌر الى ذلك     

 : على ذلك ظهر مذهبان واالخر مذهب توفٌقً
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 اوالً: مذهب حرٌة االختٌار 

ٌملك حرٌة التقدٌر  ومضمونه ان االنسان، وسماه البعض بالمذهب التقلٌدي          

فً اعماله المختلفة ، مما ٌترتب علٌه حسب هذا المذهب انه اذا ارتكب انسان 

جرٌمة فأنها تكون راجعة الى محض اختٌاره حٌث كان بإمكانه ان ال ٌرتكبها ، 

 . الى سبٌل الشر مختارا فارتكبهاا دام قد لجأ وبذلك ٌكون مسؤوال عنها ادبٌا م

 ثانٌاً: مذهب الجبر 

ٌق قوانٌن السببٌة الحتمٌة بالبعض بالنظرٌة الواقعٌة وهو محاولة لتط وسماه      

المذهب لتصرفات االنسانٌة ، ومضمونه انكار حرٌة االختٌار التً قال بها اعلى 

بل انها تتكٌف تبعا للمؤثر  ، االنسان لٌست ولٌدة اإلرادة الحرة فأعمالالسابق ، 

والتً ٌكون منها ما هو كامن فً شخصه ، ة من بٌن العوامل المختلف األقوى

وتكوٌنه وما ورثة عن اسالفه من مٌول وطباع ، ومنها ما هو اجتماعً ٌرجع الى 

ترجع الى اختٌار الجانً وانما  الالبٌئة والوسط الذي ٌعٌش فٌه ، لذلك ان الجرٌمة 

سؤولٌة هً مقدرة علٌه نتٌجة تحقق اسبابها ، وبهذا ٌرفض مذهب الجبرٌة قٌام الم

بل انها مسؤولٌة اجتماعٌة تعتبر العقوبة فٌها وسٌلة  ، الجنائٌة على اساس ادبً

تدافع بها الجماعة عن نفسها ضد الجرٌمة ، فكما ان وقوع الجرٌمة محتوم على 

الجانً كذلك ٌكون رد الفعل الناتج عنها وهو العقوبة محتوم على الجماعة دفاعا 

 . عن نفسها

 فٌقً التو ثالثا: المذهب

ٌتمتع فً الظروف  فاإلنسانهً وسط بٌن المذهبٌن ان حرٌة االختٌار بالحقٌقة        

تصل الى حد  الفهناك عوامل ال ٌملك السٌطرة علٌها ولكنها ، العادٌة بحرٌة مقٌدة 

اجباره على ارتكاب فعل وانما تترك له قدراً من حرٌة التصرف ، وهذا القدر كاف 

، فاذا انتقص هذا القدر تعٌن تخفٌف المسؤولٌة ى اساسهلكً تقوم المسؤولٌة عل

 بمقدار االنتقاص .

االدراك وحرٌة : الجنائٌة ال بد من تحقق امرٌن هما  المسؤولٌةتحقق اذن ل     

هو قدرة االنسان على  فاإلدراك, (ع ع  08 )االختٌار وفقا لما نصت علٌه المادة 

ٌسال عن  فاإلنسان،  فهم ماهٌة افعاله وتصرفاته وتوقع النتائج التً ترتب علٌه

فعلة ولو كان ٌجهل ان القانون ٌعاقب علٌه ، اذا ال ٌصح االعتذار بجهل القانون 

وٌنتفً االدراك بسبب صغر السن او االصابة بعاهة عقلٌة او نفسٌة او بسبب 

 كر غٌر اختٌاري و مرض .غٌبوبة ناشئة عن س
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 وحرٌة االختٌار هً قدرة االنسان على تحدٌد الوجه التً تتخذها ارادته ,     

او حالة الضرورة واسباب داخلٌة  كاإلكراهخارجٌة  ألسبابوتنتفً حرٌة االختٌار 

 كالعوارض التً تصٌب الحالة العقلٌة او النفسٌة 


