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 مقدمة

اليواء أثمف عنصر مف عناصر الطبيعة، فيو سر الحياة أو روح الحياة كما كاف يسمى في  يعدّ  
الحضارات اإلنسانية القديمة حيث أف الكائنات الحية، وخاصة اإلنساف، ال تستطيع االستغناء عنو لمحظات 

 معدودة.

ذا كاف بمقدور اإلنساف اختيار الماء الذي يشربو، والغذاء  الذي يأكمو، فإنو ال يستطيع اختيار اليواء وا 
الذي يتنفس، ومف ىنا برزت أىمية حماية اليواء. لذلؾ اىتـ المشرع في السنوات القميمة الماضية بتوفير الحماية 

وذلؾ بتجريـ جميع أفعاؿ التمويث التي تؤدي إلى  ،القانونية عامة والحماية الجزائية بشكؿ خاص لمبيئة اليوائية
 في التوازف البيئي وبشكؿ ضار وسمبي لمكائنات الحية.اختبلؿ 

كواحدة مف أبرز الجرائـ  اليوائية شيدت السنوات األخيرة اىتمامًا بالغًا بموضوع جرائـ تمويث البيئة فقد
التي ترتكب ضد المجتمع، فموضوع التموث مف الموضوعات الميّمة التي فرضت نفسيا عمى المجتمع لما شيده 

دـ صناعي ىائؿ صحب الثورة الصناعية وأدى إلى إحداث ضغط ىائؿ عمى كثير مف الموارد العالـ مف تق
الطبيعية، خصوصًا تمؾ الموارد غير المتجددة مثؿ الفحـ وزيت البتروؿ والغاز الطبيعي. حيث صحب ىذا التقدـ 

مف قبؿ،  اليوائية البيئة الصناعي الذي أحرزه اإلنساف ظيور أصناؼ جديدة مف المواد الكيميائية لـ تكف تعرفيا
بعض الغازات الضارة مف مداخف مئات المصانع، حيث ألقت بمخمفاتيا ونفاياتيا الكيميائية السامة في  تفتصاعد

 اليواء مسببة تمويثو.

قادرة عمى تجديد  اليوائية ث البيئة اليوائية أصبح ظاىرة نحس بيا جميعًا، حيث لـ تعد البيئةيوتمو 
واختؿ التوازف بيف عناصرىا المختمفة، ولـ تعد ىذه العناصر قادرة عمى تحميؿ مخمفات  مواردىا الطبيعية،

وأصبح جو المدف مموثًا بالدخاف المتصاعد مف  ،نشاطاتو المختمفة عفاإلنساف، أو استيبلؾ النفايات الناتجة 
 عوادـ السيارات، وبالغازات المتصاعدة مف مداخف المصانع ومحطات القوى.

تمويث البيئة اليوائية عمى مناطؽ بعينيا، فالغبلؼ الجوي متصؿ، وتدور فيو المواد المموثة  وال يقتصر
مف مكاف آلخر، لذا يعد تموثًا عابرًا لمقارات، وىو مشكمة عالمية ال تعترؼ بالحدود السياسية لمدوؿ، حيث أف 

 اكف بعيدة.التيارات اليوائية تنقؿ المواد المشعة مف مناطؽ التجارب النووية إلى أم

كثير مف الييئات الدولية خطورة الحالة التي وصؿ إلييا تموث البيئة اليوائية، ورأت فيو خطرًا  أدرؾوقد 
داىمًا عمى اإلنساف وعمى جميع الكائنات الحية األخرى، لذلؾ إف لـ تتخذ موقفًا جادًا حياؿ قضية التموث فقد ال 

مف  مجموعةوالتي ساىمت ، ر الذي يحـو حولنا في كؿ مكافنستطيع بعد ذلؾ أف نفعؿ شيئًا حياؿ ىذا الخط
حوادث التموث العالمية، والتي وصؼ بعضيا بالكارثة البيئية بسبب ما ترتب عمييا مف آثار بيئية جسيمة 
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، والذي ييدد وجود اإلنساف في ذاتو اليوائيفي لفت االنتباه إلى الخطر الداىـ الذي يمثمو التموث  (1)وفادحة،
 عف سائر الكائنات الحية األخرى.فضبًل 

عمت األصوات بضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة األخطار الناجمة عف التقدـ التكنولوجي  ،إزاء ذلؾ
مف المؤتمرات العممية الدولية واإلقميمية والمحمية المتعمقة بمناقشة  كثير، حيث تـ عقد اليوائيومحاربة التموث 

ات المختمفة، التي أرست ي، وأبرمت الكثير مف المعاىدات واالتفاقاليوائية، وخاصة التموث ومعالجة المشاكؿ البيئي
 (2)المعالـ األساسية لحماية وتحسيف البيئة اليوائية ومكافحة التموث.

وأماـ وضع كيذا، أصبح لزامًا عمى المشرع أف يتدخؿ بالتنظيـ والتوجيو لكؿ المسائؿ المتعمقة بالبيئة 
حيث عني  (3)ة اليوائية خاصة، بعد أف تبيف أنيا جديرة بالحماية والرعاية أكثر مف أي شيء آخر.عامة والبيئ

لبيئة اليوائية، وسف الموائح اث يبإصدار القوانيف المنظمة لمختمؼ األنشطة التي يمكف أف يترتب عمييا تمو 
 المخالؼ ألحكاميا. عمت بمجموعة مف الجزاءات التي توقع عمىالتنظيمية المنفذة ليا، والتي دُ 

وال شؾ أف تدخؿ القانوف الجزائي بالتجريـ والعقاب عمى أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية أثار جدؿ بيف 
في ذاتيا،  اليوائية الفقياء، إال أف الراجح مف الرأي يذىب إلى ضرورة التدخؿ الواسع والمباشر لحماية البيئة

ث الماسة بالبيئة اليوائية والعقاب عمييا بصورة أساسية يالتمو  أفعاؿ جميعمنفصمة عف اإلنساف، وذلؾ بتجريـ 
جديدة مف الجرائـ تسمى جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ذات طبيعة متميزة عف الجرائـ  فئةومباشرة، لنكوف أماـ 

 ىذه الجرائـ ستكوف موضع اىتمامنا وبحثنا في ىذه الدراسة. ،التقميدية المعروفة في القانوف العاـ

 طاق البحثن

 الجوانب عمى واضحة داللة يدؿ وىو «اليوائية جريمة تمويث البيئة»إف ىذه الدراسة تحت عنواف 
 حيث لمبس منعاً  دقيقاً  تحديداً  الدراسة نطاؽ بتحديد سنقـو اإليضاح في وزيادة أننا إال، الدراسة ليذه المختمفة
 :يأتي ما بالدراسة سنتولى

 مف وذلؾ، األخرى الجرائـ عف والمختمفة المتميزة الطبيعة ذات اليوائية البيئة تمويث بجريمة التعريؼ
 مف الغاية نبيف ثـ، مكافحتو الواجب التموث مفيـو وتحديد التموث يصيبيا التي اليوائية البيئة مفيـو بياف خبلؿ
، ومراحؿ تطور ذاتيا في اليوائية البيئة حماية أـ اإلنساف حماية ىي ىؿ اليوائية البيئة عمى االعتداء أفعاؿ تجريـ

 الحماية الجزائية لمبيئة اليوائية.

 التػي األحكػاـ خػبلؿ مػف سػتكوف دراسػتنا أف يعنػي فيػذا اليوائيػة البيئػة تمويػث جريمػة ندرس أننا حيث ومف
 ال الشػيير المبػدأ مػع وتوافقيػا انطباقيػا ومػدى ليػا تنفيػذاً  الصػادرة والقػرارات والموائح السارية البيئية القوانيف تضمنتيا

                                                           
1
 .1991نتٌجة انفجار مفاعل نووي فً أوكرانٌا. وكذلك جرٌمة حرق آبار البترول فً الكوٌت عام  1986ومثال ذلك حادثة تشرنوبٌل  - 
2
حٌث ٌعّد إحدى  ،1972عقدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة مإتمراً عالمٌاً لبحث مشاكل البٌئة على مستوى العالم فً استكهولم عام  - 

 العالمات التارٌخٌة فً تطور الحركة الخاصة بالحفاظ على البٌئة ككل.
3
 .2ص ،1985 ،القاهرة ،ةدار النهضة العربٌ ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة ،د. نور الدٌن هنداوي - 
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 ينفػػػي ال ذلػػػؾ أف إال العامػػػة، لمقواعػػػد تخضػػػع الجريمػػػة ىػػػذه ألف عنػػػو، الخػػػروج وأوجػػػو بػػػنص إال عقوبػػػة وال جريمػػػة
 ومػػػدى الجريمػػػة ليػػػذه القػػػانوني اإلطػػػار نبػػػيف وبالتػػػالي الجػػػرائـ، مػػػفا النػػػوع ليػػػذ الخصوصػػػية بعػػػض وجػػػود إمكانيػػػة

 البيئػة تمويػث جػرائـ فػي والعقػاب لمتجريـ المباشرة وغير المباشرة المصادر نبيف ثـ الجزائية، الشرعية لمبدأ خضوعيا
 ىػػػذه أركػػػاف تثيرىػػػا التػػػي المتميػػػزة ةالطبيعػػػ ذات الخاصػػػة األحكػػػاـ بحػػػث عمػػػى ستقتصػػػر دراسػػػتنا أف كمػػػا اليوائيػػػة.
 بيا. الخاصة المادية وطبيعتيا الجريمة ىذه لقياـ المؤدية كاألفعاؿ الموضوعية األحكاـ وبعض الجريمة،

 عف المسؤوليف األشخاص تحديد خبلؿ مف الجرائـ، مفالفئة  ىذه في وأثرىا الجزائية المسؤولية نبيف ثـ
 يتناسب بما الجريمة بيذه الخاصة االحترازية والتدابير العقوبات وأنواع عقابيا تمنع التي واألسباب الجريمة، ىذه
 .مرتكبييا وطبيعة طبيعتيا مع

 البحث أىمية

 تأثير مف ليا لما العالـ تواجو التي المشكبلت أىـ مف اليوائية البيئة ثيتمو  كوف مف الدراسة أىمية تأتي
 التي المخاطر تزايدت قد العصر ىذا في أنو إلى باإلضافة األخرى، البيئة عناصروفي  اإلنساف صحةفي 

متعددة،  بأضرار البيئة اليوائية أصاب الذي والصناعي العممي التقدـ بسبب وذلؾ اليوائية البيئة ليا تتعرض
 المعالجة الجزائية التشريعات وواقع ثيالتمو  أفعاؿ وتجريـ اليوائية، البيئة ثيتمو  مفيـو توضيح مف بد ال وبالتالي

 .الموضوع ليذا

 مف واحداً  فييا أصبح التي الدرجة إلى التموث مف البيئة حماية بموضوع المكثؼ العالمي االىتماـ كذلؾ
لحافاً  أىميةً  المعاصر عالمنا قضايا أكثر  وكأنو اليـو عالـ في والعممية الفكرية االىتمامات لذلؾ تبعاً  روتصدّ ، وا 

 .الحديث العصر إلنساف الوحيد الياجس

 التي اليوائية البيئة تمويث جرائـ وىي الجرائـ مف جديدةبفئة  تتعمؽ الدراسة ىذه فإف، ذلؾ إلى باإلضافة
 بذاتو معيناً  شخصاً  تصيب ال أنيا حيث، معاً  آف في والخطورة األىمية مف درجة وعمى متميزة بخصائص تتصؼ
نما  ودراستيا بحثيا ضرورة إلىا يدعو  والذي، الحية الكائنات مف ىائمةًا وأعداد البشر مف واسعاً  قطاعاً  تصيب وا 

 اليوائي. التموث لظاىرة قانونية معالجة أي عند بيا األخذ يجب وتوصيات مقترحات وتحديد

 البحث أىداف

 وأركانيا عمييا، تستند التي القواعد وبياف اليوائية، البيئة تمويث بجريمة التعريؼ إلى الدراسة تيدؼ
الفئة  ىذه إلى االنتباه لفت في كخطوة وذلؾ ليا، المقرر والجزاء عمييا، المترتبة الجزائية المسؤولية وطبيعة العامة،
 األساس إقامة في أخرى ناحية مف وتسيـ ناحية، مف الفادحة وأضرارىا البالغة خطورتيا والى الجرائـ مف الجديدة
 األحكاـ وتوضيح واألفكار اآلراء عرض خبلؿ مف وذلؾ المجاؿ، ىذا في ناجعة جزائية لسياسة يميد الذي

، والمتعددة المختمفة والموائح القوانيف خبلؿ مف ظيرت التي والمبادئ والنصوص القواعد مف الجريمة بيذه الخاصة
بداء وتقييميا وتنسيقيا لتحميميا محاولة في ، الجرائـ بيذه المتعمقة الشخصية واالجتيادات والمقترحات التوصيات وا 
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 ىذا في الجزائية التشريعات تضمنتو ما يواكب اليوائية البيئة بحماية خاص قانوف إصدار ضرورة إلى وصوالً 
 .2012لعاـ 12 رقـالسوري  البيئة حماية قانوف في النقص ويسد المجاؿ

 :البحث إشكالية

ذات طبيعة متميزة تظير مف تعود إشكالية البحث في ىذا الموضوع إلى أف جريمة تمويث البيئة اليوائية 
خبلؿ الخروج عمى مبدأ الشرعية الجزائية في التجريـ والعقاب وما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ وضوح الركف المادي 

 ىذه الجريمة، وعدـ النص عمى صورة الركف المعنوي المطموب توافرىا لقياـ الجريمة.في 

يؤدي إلى صعوبة تحديد نطاؽ إف عدـ وضوح الركف المادي، وتداخؿ األفعاؿ المموثة لمبيئة اليوائية 
 الدولة حدود ةالجريم ىذه تتجاوز قد ثانية ناحية مفالمسؤولية الجزائية والمسؤوليف عف ارتكاب ىذه الجريمة، 

ىذه  في الحقيقي المتيـ تحديد صعوبة في البحث إشكالية تبدو وبالتالي المسمحة، النزاعات أثناء وخاصة الواحدة
 الخصائص المميزة لمبيئة اليوائية.الفئة مف الجرائـ خاصة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار 

إشكاليات المبلئمة والتناسب بيف طبيعة كذلؾ فإف الجزاءات المفروضة عف ارتكاب ىذه الجريمة تثير 
المسؤوليف عف ىذه الجرائـ وأىمية األنشطة التي يمارسونيا مف جية، وأىمية الحفاظ عمى البيئة اليوائية مف جية 

 ثانية.

عميو، سوؼ نعالج ىذه اإلشكاليات مف خبلؿ دراسة جريمة تمويث البيئة اليوائية في القانوف  بناءً 
أو ما تضمنتو القوانيف األخرى مف أحكاـ تتعمؽ  2012لعاـ  12عميو قانوف البيئة رقـ  السوري، سواء ما نص

 بحماية البيئة اليوائية جزائيًا، وكذلؾ مقارنتيا مع األحكاـ الواردة في القوانيف المصرية والفرنسية في ىذا المجاؿ.

 :البحث منيج

 في تعيف ،ثنائية منيجية خطة اإلمكاف قدر نعتمد أف لمبحث المنيجي التقسيـ خبلؿ مف حاولنا     
 . المطروحة لؤلفكار الدقيؽ الفيـ إلى لموصوؿ يؤدي بشكؿ األفكار توضيح

 الشرح خبلؿ مف التحميمي المنيج سنعتمد فإّننا  ،الدراسة إنجاز في سنّتبعو الذي لممنيج بالنسبة أّما
 أراده الذي المعنى مف اإلمكاف قدر واالقتراب القانونية النصوص فيـ عمى يساعد الذي القضائي واالجتياد الفقيي
 .ليا المشرع

 والفقو القانوف مع سورية في والبيئية الجزائية القوانيف موقؼ بيف المقارنة مف نوعاً  نعقد وسوؼ     
 .ومصر فرنسا مف كؿ في القضائي واالجتياد
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 :السابقة الدراسات

 الموضوع بحث ضرورة مف لمتأكد المجاؿ ىذا في سابقة دراسات عف بالبحث القياـ الضروري مف كاف   
 المستوى عمى أما، الدراسات ىذه لمثؿ السورية القانونية المكتبة افتقار ىذه البحث عممية عف ونتج، عدمو مف

 :اآلتية الدراسات وجدت فقد العربي

 .2002-مصر – دكتوراه رسالة – اليوائية لمبيئة الجنائية الحماية – القوي عبد حسيف محمد -1

 توفير وكيفية، التجريـ محؿ اليوائي والتموث التجريـ محؿ اليواء وبيئة اليوائية البيئة الدراسة تناولت        
 البيئة حماية ىو كاف سواء اليوائية البيئة لحماية القانوني األساس وكذلؾ ،اليواء تموث لمواجية القانونية الحماية
 حماية في المصري التشريع ودور، الحماية ىذه في الدوؿ دور توضيح مع ذاتو حد في اإلنساف حماية أو نفسيا
 البيئة حماية في الضبط ومأموري الشرطة ودور ،اليوائية البيئة تمويث لجريمة العامة واألركاف اليوائية البيئة

 .اليوائية

-العراؽ -ماجستير رسالة، مقارنة دراسة، البيئة تموث جرائـ عف الجزائية المسؤولية -عموش الشيخ عمي -2
2008. 

يا، عن الجزائية والمسؤولية البيئة ثيتمو  جرائـ وماىية ،لمتموث والقانوني العممي التعريؼ الدراسة تضمنت     
 البيئة ثيتمو  جرائـ ومنيا ،القانوني وأثرىا البيئة تمويث جرائـ صور وتبايف ،العراؽ في البيئية التشريعات وواقع
 وجرائـ، بالضجيج البيئة ثيوتمو ، اليوائية البيئة ثيتمو  وجرائـ، الخطيرة والنفايات والمواد الحروب بمخمفات البرية
 .والزراعي الصناعي ثيوالتمو ، والبحرية النيرية المياه ثيتمو 

 ،العامة اإلدارة معيد ،مقارنة دراسة - السعودية العربية المممكة في لمبيئة القانونية الحماية، البدري حامد أحمد -3
 .2010،، أجريت في المممكة العربية السعوديةالبحوث مركز

 واالتفاقيات المعاىدات ظؿ في البيئة وحماية، لمبيئة القانونية الحماية وأساس ماىية الدراسة تضمنت        
 تشكيميا حيث مف البيئة حماية وىيئات السعودي اإلداري النظاـ في البيئة حماية ثـ، واإلقميمية الدولية

 األحكاـ أـ اإلجرائية األحكاـ كانت سواء السعودي النظاـ في البيئة بجرائـ الخاصة واألحكاـ .واختصاصاتيا
 الباحث عرض وأخيراً ، السعودي والنظاـ اإلسبلمي الفقو في البيئية األضرار عف المدنية والمسؤولية ،الموضوعية

 .واألردني والمصري الفرنسي القانوف مف كؿ في لمبيئة الجزائية لمحماية قانونية نماذج
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 ليبيا، ،والنشر لمطباعة الفنية المؤسسة، دكتوراه رسالة، مقارنة دراسة، البيئة تمويث جرائـ، اليريش صالح فرج -4
 .1997، 1ط

تناولت الدراسة جريمة تمويث البيئة بشكؿ عاـ واألركاف العامة ليذه الجريمة والمسؤولية الجزائية المترتبة         
 عمى ارتكاب ىذه الفئة مف الجرائـ ومقارنتيا مع كؿ مف القانوف الفرنسي والمصري وقوانيف بعض الدوؿ األنجمو

 سكسونية. 

 وواقع الجزائية الحماية واقع األولى الدراسة تناولت فقد السابقة الدراسات أىمية مف التقميؿ عدـ ومع
 ثيتمو  جرائـ عف الجزائية المسؤولية تناولت فقد الثانية الدراسة أما، اليوائية البيئة حماية في المصرية التشريعات

 لمبيئة القانونية الحماية الثالثة الدراسة، في حيف تناولت البيئة عناصر مف لعنصر تحديد دوف عاـ بشكؿ البيئة
والدراسة الرابعة تناولت جريمة تمويث البيئة  .السعودي النظاـ في وذلؾ مدنية أـ جزائية أـ إدارية كانت سواء

 اليوائية والمائية واألرضية واألحكاـ المشتركة الخاصة بيا.

 واقع بياف مع اليوائية البيئة تمويث جريمة وىي البيئة جرائـ مف معينة جزئية فتتناوؿ ىذه دراستنا أما
 كؿ في اليوائية البيئة بحماية الخاصة التشريعات الجزائية مع ومقارنتيا، الصمة ذات السورية الجزائية التشريعات

 .والمصري الفرنسي القانوف مف
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 :البحث خطة

 ث البيئة اليوائيةيالمبحث التمييدي: التعريؼ بجريمة تمو 

 لمبيئة اليوائيةالمطمب األوؿ: الحماية الجزائية 

 بيئة اليوائيةلمالتطور التاريخي لمحماية الجزائية المطمب الثاني: 

 ث البيئة اليوائيةيالفصؿ األوؿ: اإلطار القانوني لجريمة تمو 

 المبحث األوؿ: األساليب التشريعية المعتمدة لحماية البيئة اليوائية

 المطمب األوؿ: مدى التقيد بمبدأ الشرعية الجزائية 

 ث البيئة اليوائيةيالمطمب الثاني: مصادر التجريـ والعقاب الخاصة بتمو 

 ث البيئة اليوائيةيالمبحث الثاني: األركاف العامة لجريمة تمو 

 في جرائـ تمويث البيئة اليوائية المطمب األوؿ: الركف المادي

 في جرائـ تمويث البيئة اليوائية عنويالمطمب الثاني:الركف الم

 الفصؿ الثاني: المسؤولية الجزائية عف جريمة تمويث البيئة اليوائية

 لممسؤولية الجزائية يالمبحث األوؿ: الجانب الشخص

 المطمب األوؿ: المسؤوؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية

 في جريمة تمويث البيئة اليوائية وموانع العقاب المطمب الثاني: موانع المسؤولية الجزائية

 في جرائـ تمويث البيئة اليوائية المبحث الثاني: أثر المسؤولية الجزائية

 المطمب األوؿ: العقوبات

 المطمب الثاني: التدابير االحترازية

 الخاتمة

 المراجع
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 مبحث تمييدي

 ث البيئة اليوائيةيالتعريف بجريمة تمو 

 تمييد وتقسيم

البيئة اليوائية أمر حديث نسبيًا، حيث أنو وبعد أف كشفت النتائج التي توصمت  تمويثتجريـ أفعاؿ إف 
إلييا الدراسات النظرية والتطبيقية الخطورة التي تسببيا األنشطة التي يقـو بيا إنساف العصر الحديث عمى البيئة 

القوانيف الجزائية إلى توفير وبصفة خاصة  القوانيفاليوائية، وعمى صحة وسبلمة اإلنساف ذاتو، اتجيت معظـ 
 أقصى درجات الحماية لمبيئة اليوائية.

فعمى سبيؿ المثاؿ عدـ مراعاة المصانع والمعامؿ لمضوابط الخاصة بنفث الغازات في الجو، أو عدـ 
 استخداـ وسائؿ التقنية المقررة أو عدـ مراعاة الشروط الخاصة بتسيير وسائؿ النقؿ والمواصبلت وغيرىا؛ يمكف أف
تصنؼ ضمف جرائـ تمويث البيئة اليوائية، وىي جرائـ جديدة لـ تكف معروفة سواء مف الناحية التشريعية أو 

 الفقيية أو حتى مف جية التطبيؽ القضائي.

األمر الذي يقتضي منا التعريؼ بيذا النوع مف الجرائـ وذلؾ بتحديد محؿ الحماية الجزائية، ومف ثـ بياف 
المقصود بالحماية الجزائية ىو الحفاظ عمى البيئة اليوائية أـ المقصود ىو اإلنساف ذاتو؟ الغاية مف التجريـ وىؿ 

مف ناحية ثانية، عمينا بياف التطور التاريخي لمحماية الجزائية لمبيئة اليوائية، وصواًل إلى قانوف موحد لحماية البيئة 
محماية، وال يغفؿ المبادئ األساسية التي يراعييا اليوائية، يواكب ما توصمت إليو القوانيف المعاصرة مف أساليب ل

عمى ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نبحث في  بناءً المجتمع في الحفاظ عمى بيئتو عمى مر العصور. 
، ، وفي الثاني التطور التاريخي لمحماية الجزائية لمبيئة اليوائيةوغايتيا لمبيئة اليوائيةالحماية الجزائية محؿ  األوؿ 

 .عمى النحو اآلتي
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 المطمب األول

 وغايتيا لمبيئة اليوائيةالحماية الجزائية محل 

 تمييد وتقسيم

إذا كاف المشرع قد جّرـ بعض األفعاؿ التي مف شأنيا التسبب في تمويث البيئة اليوائية، فبل بد أف يكوف 
فالقانوف ال يوجد كغاية في ذاتو أو لذاتو، بؿ لخدمة مصالح الجماعة،  (1)قد قصد تحقيؽ غاية مف ىذا التجريـ.

وبالتالي فإف تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية يرمي إلى غاية أو مصمحة جوىرية توخاىا المشرع مف وراء ذلؾ، 
يئة اليوائية، فما ىي ىذه المصمحة الجوىرية المراد حمايتيا بمقتضى نصوص التجريـ الخاصة بجرائـ تمويث الب

 ىؿ ىي حماية اإلنساف ذاتو أـ البيئة اليوائية في ذاتيا بمعزؿ عف اإلنساف؟

الحماية الجزائية  تأسيسًا عمى ما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األوؿ لبياف محؿ
 في جريمة تمويث البيئة اليوائية، والفرع الثاني لتحديد الغاية مف التجريـ.

 األولالفرع 

 الحماية الجزائية محل

ويتـ ذلؾ عف إف موضوع أو محؿ الحماية الجزائية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية ىو البيئة اليوائية، 
محؿ التجريـ ىو فعؿ التمويث ذاتو. وبالتالي عمينا توضيح  طريؽ تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية، حيث أف

اليوائية باعتبارىا المجاؿ الذي يصيبيا التموث، ونعرض ثانيًا مفيـو التموث  المقصود بالبيئة بشكؿ عاـ والبيئة
 والتموث اليوائي الذي يسعى المشرع مف خبلؿ نصوص التجريـ إلى منعو ومكافحتو والحد منو.

 أواًل: ماىية البيئة 

القانونية ليا باعتباره إف تعريؼ البيئة وتحديد ماىيتيا وعناصرىا يعّد أوؿ الصعوبات مف ناحية المعالجة 
يتعمؽ بمسألة أساسية وىي تحديد مضموف ىذه المعالجة، وتحديد نطاؽ الحماية التي يسعى القانوف إلى بسطيا 

 وسوؼ نبيف فيما يمي مفيـو البيئة بشكؿ عاـ، وتحديد نطاؽ البيئة اليوائية. ( 2)عمى ىذه القيمة مف قيـ الحياة.

 البيئة بوجو عام: – 1

، (3) بوجو عاـ ىي الوسط أو المكاف الذي يعيش فيو اإلنساف وغيره مف الكائنات الحية وغير الحيةالبيئة 
المستويات وفي كؿ مجاالت المعرفة مما أدى إلى  جميعوال بد مف اإلشارة إلى أف مصطمح البيئة يستخدـ عمى 

                                                           
1

 .66ص ،1997 ،1ط ،المإسسة الفنٌة للطباعة والنشر ،رسالة دكتوراه ،دراسة مقارنة ،جرائم تلوٌث البٌئة ،فرج صالح الهرٌش  
2
 .30ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
3
، 2003-2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،تنمٌة الموارد الطبٌعٌة(-)مكافحة التلوث ،قانون حماٌة البٌئة ،أحمد عبد الكرٌم سالمة - 
 .7ص
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نيا وغاياتيا، كما أدى مف ناحية ثانية اكتسابو لمفاىيـ متعددة بتعدد العمـو اإلنسانية، ومختمفة باختبلؼ مضامي
إلى جعؿ مفيـو البيئة مف أكثر المفاىيـ العممية تعقيدًا وأقميا فيمًا عمى الرغـ مف أنو أكثرىا أىمية وسدادًا 

 (1)لمستقبؿ حياتنا.

وعمى الرغـ مف ذلؾ، ولموقوؼ عمى مفيـو البيئة بشكؿ واضح سوؼ نبيف تعريفيا في كؿ مف المغة 
اإلسبلمية، وفي االصطبلح العممي والقانوني، وذلؾ في سبيؿ تحديد مفيوميا باعتبارىا محبًل لمحماية والشريعة 
 .الجزائية

البيئة في المغة والشريعة اإلسبلمية: يستخدـ لفظ البيئة في المغة العربية لمتعبير عف المكاف أو المنزؿ الذي  -أ 
 .( 2)يعيش فيو الكائف الحي

لمداللة عمى مجموعة الظروؼ الطبيعية  Environnementأما في المغة الفرنسية فتستخدـ كممة البيئة 
)عضوية، كيميائية، إحيائية( والثقافية )االجتماعية( القادرة عمى التأثير عمى الكائنات الحية واألنشطة 

 (3).اإلنسانية

يكاد يكوف واحدًا بيف مختمؼ المغات، فيو « ةبيئ»مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا أف المعنى المغوي لكممة 
ينصرؼ إلى المكاف أو المنزؿ أو الوسط الذي يعيش فيو الكائف الحي بوجو عاـ، كما ينصرؼ إلى الحاؿ أو 
الظروؼ التي تكتنؼ ذلؾ المكاف، أيًا كانت طبيعتيا، ظروفًا طبيعية، أو اجتماعية، أو بيولوجية، تؤثر عمى حياة 

 وه وتكاثره.الكائف الحي ونم

ورد مفيـو البيئة في القرآف الكريـ مطابقًا لممفيـو المغوي ليا والذي بيناه مف ، وفي الشريعة اإلسبلمية
ـْ ِفي »يعني المنزؿ أو المكاف الذي يعيش فيو الكائف الحي. فقد جاء في القرآف الكريـ قولو تعالى  حيثقبؿ،  َوَبوََّأُك

جعؿ لكـ في .  معنى ذلؾ أف ا سبحانو وتعالى (4)«اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَف ِمْف ُسُيوِلَيا ُقُصوًرا َوَتْنِحُتوَف اْلِجَباَؿ ُبُيوتًا
زؿ الذي تسكنونو، حيث أف ترابيا يتخذوف منو المبف ونحو ذلؾ، فيبنوف بو القصور، األرض مباءة، وىي المن

 .(5)وينحتوف الجباؿ فيتخذوف فييا كيوفًا يسكنوف فييا

َوَكَذِلَؾ َمكَّنَّا ِلُيوُسَؼ ِفي اأْلَْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَيا َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب »كما يقوؿ جؿ جبللو في محكـ آياتو 
األرض ينزؿ منيا ،  أي أف ا عز وجؿ ىيأ ليوسؼ عميو السبلـ (6)«ِتَنا َمْف َنَشاُء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيفَ ِبَرْحمَ 

 (7)حيث أراد كما يتصرؼ الرجؿ في منزلو.

                                                           
(1)
 .30ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
(2)
 ،مصر ،المطبعة الكبرى ،الجزء األول ،لسان العرب ،راجع فً ذلك: جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور ،ٌقال بوأتك بٌتاً اتخذت لك بٌتاً  - 

راجع فً ذلك: محمد بن أبً بكر  ،وبوأ له منزالً هٌؤه ومكن له فٌه ،. كما أن أصل اشتقاق كلمة بٌئة هو بوأ وتبوأ منزالً: نزله382ص ،1982
 .68ص  ،بال سنة نشر ،دار الحدٌث ،مختار الصحاح ،الرازي

3
 -  Le Petit Robert، paris، 1991، p.664. 

4
 .74آٌة  ،سورة األعراف -

5
 .040ص ،4002 ،الطبعة الثانٌة ،األردن ،دار النفائس للنشر والتوزٌع ،زبدة التفسٌر ،محمد سلٌمان عبد هللا األشقر د.  -
6
 .56آٌة  ،سورة ٌوسف -

7
 .424ص ،مرجع سابق ،د. محمد سلٌمان عبد هللا  األشقر -
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البيئة في االصطبلح العممي والقانوني: لما كانت البيئة بالمفيـو المغوي تعني المحيط أو الوسط الحيوي  -ب 
لمكائنات، فكاف مف المنطقي أف يظير اىتماـ بتحديد المعنى االصطبلحي ليا، وفيما يأتي نبيف مفيـو البيئة في 

 االصطبلح العممي، وفي االصطبلح القانوني.

المفيـو العممي لمبيئة عمى فكرة الظروؼ والعوامؿ الطبيعية والفيزيائية والحيوية  في االصطبلح العممي: يركز – 1ً
.  ففي مجاؿ (1)ود محيطًا أو وسطًا معينًا وتجعمو صالحًا لحياة الكائنات الحية مف إنساف ونبات وحيوافالتي تس

نيا الوسط والمكاف الذي يعيش فيو الكائف الحي أو غيره مف أالعمـو الحيوية والطبيعية تعرؼ البيئة عمى 
 . (2)الكائف الحي عمى بقائو ودواـ حياتوالمخموقات، وىي تشكؿ في لفظيا مجموع الظروؼ والعوامؿ التي تساعد 

لكي يتدخؿ القانوف لحماية البيئة ال بد أف يتعرؼ عمى األقؿ عمى عناصرىا  في االصطبلح القانوني: – 2ً
نما  وحدودىا العامة، وىو ما حرصت عميو معظـ التشريعات في تعريفيا لمبيئة، ليس فقط في القوانيف الداخمية وا 

 ية والدولية.في اإلعبلنات العالم

وعمى ذلؾ مف األىمية بمكاف استعراض فكرة المفيـو القانوني لمبيئة مف خبلؿ تحديد ىذا المفيـو في  
 القانوف الدولي، وفي التشريعات الوطنية.

في مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة اإلنسانية الذي انعقد في مدينة استكيولـ في  في القانوف الدولي: جاءف 
مجموعة مف النظـ الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فييا »نيا أ، تعريؼ البيئة عمى 1972 السويد عاـ

 .(3)«اإلنساف والكائنات األخرى، والتي يستمدوف منيا زادىـ ويؤدوف فييا نشاطيـ

معظـ التشريعات في تعريفيا لمبيئة عمى أىميتيا كقيمة مف القيـ التي يسعى  في التشريعات الوطنية: أكدت أما 
القانوف لمحفاظ عمييا، وذلؾ مف خبلؿ إظيار جوانبيا المختمفة وحدودىا وعناصرىا العامة. مف ىذه التشريعات 

المحيط الذي »يا حيث عرَّؼ البيئة في المادة األولى بأن 2012لعاـ  12نذكر قانوف حماية البيئة السوري رقـ 
تعيش فيو األحياء مف إنساف وحيواف ونبات، ويشمؿ الماء واليواء واألرض وما تحويو مف مواد وما يؤثر عمى 

 «. ذلؾ المحيط

المحيط »فقد عرؼ البيئة في المادة األولى منو عمى أنيا  1994لعاـ  4أما قانوف البيئة المصري رقـ 
يحتويو مف مواد وما يحيط بيا مف ىواء وماء وتربة وما يقيمو اإلنساف مف  الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية وما

 «.منشآت

وقد تبنى المشرع الفرنسي مفيومًا موسعًا لمصطمح البيئة، حيث أنيا مصطمح يعّبر عف ثبلثة عناصر، 
الطبيعة )مجاالت حيوانية، نباتية، توازف بيئي(، والموارد الطبيعية )ماء، ىواء، أرض، مناجـ(، واألماكف والمواقع 

                                                           
1
المملكة العربٌة ، مكتبة الملك فهد الوطنٌة ،دراسة مقارنة ،الحماٌة القانونٌة للبٌئة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،أحمد حامد البدري -

 .13ص ،2010 ،السعودٌة
2
 .67ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكرٌم سالمة -
3
 .15ص  ،سابقالمرجع ال ،أحمد عبد الكرٌم سالمة -
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مبيئة، حيث تتعمؽ فقط بالطبيعة مع استبعاد األماكف ثـ تبنى في قانوف آخر مفيومًا ضيقًا ل (1).الطبيعية السياحية
 (2)والمواقع الطبيعية السياحية.

يتبيف لنا مما سبؽ أف التشريعات اختمفت فيما بينيا في تناوليا لمفيـو البيئة ومكوناتيا، فجانب منيا 
ي، مما يعني شموليا لكؿ يأخذ بالمفيـو الواسع ليا، حيث أف البيئة بالنسبة ليا تشمؿ الوسطيف الطبيعي والصناع

مف الوسط الطبيعي الذي يضـ مجموعة العناصر الطبيعية مف ماء وىواء وتربة وغير ذلؾ، والوسط الصناعي 
. بينما يتبنى الجانب اآلخر مفيومًا مضيقًا لمبيئة، بحيث تشمؿ البيئة الوسط (3)كالمنشآت التي شيدىا اإلنساف

العناصر الطبيعية المكونة لموسط الطبيعي كالماء واليواء والتربة وغير الطبيعي فقط، ويحصرىا في مجموعة 
 (4)ذلؾ.

مف الوسط الطبيعي فقط  أنيا تشمؿلتعريؼ البيئة، حيث  الضيؽويبدو أف المشرع السوري تبنى المفيـو 
نساف مف ما يقيمو اإل ولـ يوضح المشرع أف البيئة تشمؿما تحويو ىذه العناصر مف مواد، و ماء وىواء وأرض، 

 .ىو مف فعؿ ذلؾالمشرع المصري  ، بؿمنشآت

نخمص مما تقدـ إلى تعريؼ البيئة بأنيا كؿ ما ىو خارج عف كياف اإلنساف وكؿ ما يحيط بو مف 
موجودات، كاليواء والماء واألرض وما تحتوي مف كائنات حية أو جمادات. وبالتالي فاف أىـ مكونات البيئة ىي 

وعنصر اليواء، وفما يمي نبيف مفيـو البيئة اليوائية، أما البيئة األرضية والمائية  عنصر التربة وعنصر الماء
 فتخرج عف نطاؽ دراستنا.

 البيئة اليوائية:  – 2

والغبلؼ الجوي ىو كؿ ما يحيط بسطح ( 5)ىي بيئة الغبلؼ الجوي الممتؼ حوؿ األرض وما يدور معيا.
الحية األخرى في ىذا الغبلؼ الجوي ويعتمد عميو اعتمادًا كميًا حيث يعيش اإلنساف والكائنات  .األرض مف ىواء

الجوي فإنيا تؤدي إلى  لمغبلؼفي القياـ بوظائفو المختمفة، وليذا فاف أّية تغيرات تطرأ عمى المكونات الطبيعية 
 ( 6)تأثيرات سمبية عمى ىذه الكائنات الحية سواء اإلنساف أو غيره مف حيوانات ونباتات.

وظائؼ الغبلؼ الجوي أنو يتحكـ بصورة تامة في خواص األرض وطبيعتيا، ويعمؿ عمى ومف أىـ 
 ( 7)حماية سطح األرض وما عمييا مف كائنات.

                                                           
1
 - La loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature. 

2
 - La loi du 19 juillet 1976 relative aux installation classes pour la protection de l'environnement. 

3
 بشؤن حماٌة الطبٌعة. 1976تموز  10. والقانون الفرنسً الصادر فً 1994لعام  4ومثال ذلك قانون البٌئة المصري رقم  - 
4
الخاص بالمنشآت المصنفة  1976حزٌران  19القانون الفرنسً الصادر فً و 2012لعام  12قانون البٌئة السوري رقم  ،ومن ذلك نذكر - 

 من أجل حماٌة البٌئة. 
5
 .46ص  ،1994 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،قواعد المسإولٌة المدنٌة فً منازعات التلوث البٌئًأحمد محمود سعد،  - 
6
 .25ص  ،2010ئة فً التشرٌعات األردنٌة، جامعة الشرق األوسط، كلٌة الحقوق،عامر محمد الدمٌري، الحماٌة الجزائٌة للبٌ - 
7
، 2002 ،بال دار نشر ،جامعة المنصورة ،رسالة دكتوراه  ،دراسة مقارنة ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة الهوائٌة ،محمد حسٌن عبد القوي - 
 .26ص
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، ويتكوف أساسًا مف غازي اءواليواء ىو كؿ المخموط الغازي الذي يمؤل جو األرض بما في ذلؾ بخار الم
إلى جانب ذلؾ غاز ثاني أكسيد الكربوف نسبتو % ويوجد 20،946% واألكسجيف 78،084النتروجيف نسبتو 

% وبخار الماء وبعض الغازات الخاممة، وتأتي أىمية األكسجيف مف دوره العظيـ في تنّفس الكائنات 0،033
وىو يدخؿ في تكويف الخبليا الحية بنسبة تعادؿ ربع مجموع الذرات الداخمة  ،الحية التي ال يمكف أف تعيش بدونو

 (1)في تركيبيا.

لقد أمكف تمييز ثبلث طبقات في الغبلؼ الجوي وىي طبقة التربوسفير ويقصد بيا الطبقة السفمية مف و 
كيمو متر. الطبقة الثانية ىي طبقة  15الغبلؼ الغازي التي تمتد مف سطح األرض حتى ارتفاع يصؿ إلى 
طبقة األخيرة تسمى طبقة كيمومتر . ال 80الستراتوسفير وتبدأ مف خط يسمى التربويوز حتى ارتفاع يصؿ إلى 

 (2)االيونوسفير وتتميز بقمة غازاتيا ويوجد فييا نسبة ضئيمة جدًا مف الغبلؼ الغازي.

باإلضافة إلى طبقات الغبلؼ الجوي آنفة الذكر توجد طبقة أخرى تسمى طبقة األوزوف وىي طبقة تقع 
ماية لجميع الكائنات الحية عمى كيمومتر فوؽ سطح األرض وتشكؿ مصدر ح 40 – 10عمى ارتفاع يتراوح بيف 

 .(3)سطح األرض مف أضرار األشعة فوؽ البنفسجية

واألوزوف ىو غاز عديـ الموف والرائحة يتكوف مف ثبلث ذرات مف األكسجيف ألنو صورة غير مستقرة مف 
يف ويتشكؿ األوزوف عندما يتعرض أكسج ( 4)صور األكسجيف الذي يتكوف عادة مف ذرتيف مف جزيء األكسجيف.

اليواء الجوي لتأثير األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة مف أشعة الشمس فتتحمؿ بعض جزيئات األكسجيف بتأثير ىذه 
 . (5)األشعة إلى ذرات نشطة يتحد بعضيا مرة أخرى مع جزيئات األكسجيف مكونة األوزوف

سواء مف الغازات  ،فمف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف لنا أىمية البيئة اليوائية الكبيرة لحياة اإلنسا
الموجودة فييا لدواـ حياتو أو طبقة األوزوف التي تشكؿ مصدر حماية مف األشعة فوؽ البنفسجية، وبالتالي يجب 
توفير الحماية القانونية والجزائية ليذه البيئة حيث أف محؿ ىذه الحماية ىو البيئة اليوائية ذاتيا أو بيئة الغبلؼ 

 (6)ما يدور معو مف نجـو وأفبلؾ فيو خارج عف نطاؽ دراستنا.الجوي، أما الفضاء الخارجي و 

 

 

 

                                                           
1
 .21ص ،1990 ،الكوٌت ،عالم المعرفة ،التلوث مشكلة العصر ،د. أحمد مدحت إسالم - 
2
 .24ص ،مرجع سابق ،محمد حسٌن عبد القوي - 
3
 .59ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد مدحت إسالم - 
4
 .26ص  ،1992 ،دار المعارف ،ثقب فً الفضاء ،سعد شعبان - 
5
 .59ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد مدحت إسالم  - 
6
 ،غٌر أنه ٌتمٌز بانعدام وجود الهواء أو الغازات األخرى الالزمة للحٌاة ،الجويالفضاء الخارجً هو االمتداد الطبٌعً للفضاء الهوائً أو  - 

 .170. ص ،مرجع سابق ،كما إنها المنطقة التً تنعدم فٌها الجاذبٌة األرضٌة. راجع فً ذلك: د. أحمد عبد الكرٌم سالمة
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 مفيوم التموث -ثانياً 

خاصة ىو منع  جرائـ تمويث البيئة اليوائيةإف غاية المشرع في التشريعات البيئية عامة، وفي نطاؽ 
القانونية التي تمنع  ث ومكافحتو أو عمى األقؿ اإلقبلؿ مف آثاره باعتباره محبًل لمتجريـ، مف خبلؿ النصوصيالتمو 
 (1)أشكالو وتقرر معاقبة مصدريو، ألنو ييدد الحياة البشرية وسائر الكائنات الحية األخرى. بجميعث يالتمو 

فعمى الرغـ مف تعدد صور التدىور البيئي واختبلفيا، كقطع الغابات والتصحر وانجراؼ التربة أو تآكؿ 
ي، فإف التموث يظؿ المشكمة البيئية األبرز واألخطر إلى الدرجة طبقة األوزوف وارتفاع درجة حرارة الغبلؼ الجو 
 (2)التي طغى فييا عمى كؿ قضايا البيئة ومشاكميا.

ذا كاف العالـ قد عرؼ التموث البيئي باعتباره أحد التحديات في الثمث األخير مف القرف العشريف فإف  وا 
أف عرؼ القدماء النار وأشعموىا في األخشاب وتصاعدت التموث البيئي قديـ قدـ البشرية، فتموث اليواء وجد منذ 

 (3)منيا جزئيات الكربوف غير المحترقة والدخاف والغازات األخرى.

ث البيئة اليوائية في صورة دقيقة ومحددة ىو ببل شؾ نقطة البداية في أية يلذلؾ فإف تحديد مفيـو تمو 
اليوائية، وبالتالي ينبغي الوقوؼ عمى ماىية التموث بتحديد معالجة قانونية في مجاؿ دراسة جريمة تمويث البيئة 

كونو يمثؿ جوىر الحماية القانونية  ،مفيومو بشكؿ عاـ أواًل ومف ثـ التطرؽ لممفيـو القانوني لتموث البيئة اليوائية
 أو محؿ التجريـ في ىذا النوع مف الجرائـ.

 التموث بشكل عام – 1

التي تيدد البيئة إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ، ولكي نكفؿ حماية  يعّد التموث مف األخطار الرئيسية
فعمية لمبيئة وبالتالي إعماؿ القواعد القانونية ال بد لنا مف تحديد دقيؽ لمفيـو التموث، وعمى ذلؾ سوؼ نبيف مفيـو 

 التموث في كؿ مف المغة والشريعة اإلسبلمية، وفي االصطبلح العممي والقانوني.

يدؿ لفظ التموث في المغة العربية لمتعبير عف خمط الشيء بما ىو  التموث في المغة والشريعة اإلسبلمية:مفيـو  –أ
فالتموث ىو فساد الشيء أو تغيير خواصو، ومعنى الفساد ( 5)كما يدؿ عمى الدنس والفساد. (4)خارج عنو،

بي عنو عمى نحو يفسده، أي االضطراب والخمؿ الذي يدخؿ عمى الشيء بفعؿ أو بإدخاؿ شيء غريب أو أجن
 (6)يضره ويجعمو غير صالح ألداء وظيفتو التي وجد ألجميا.

                                                           
1
، 2011، جامعة حلب ،كلٌة الحقوق ،رسالة ماجستٌر ،جرائم البٌئة المائٌة وسبل مواجهتها فً القانون الجزائً المقارن ،إٌاد الٌوسف - 
 .25ص

2
 .4ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .7ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد محمود سعد - 
4
مجمع  ،. راجع فً ذلك: المعجم الوسٌطحوه ٌعنً خلطه بمواد غرٌبة عنهوتلوث الماء أو الهواء ون ،تلوث الثوب الطٌن أي تلّطخ بهٌقال  - 

 .567ص  ،1993 ،القاهرة ،اللغة العربٌة
5
 .607ص  ،مرجع سابق ،مختار الصحاح ،محمد بن أبً بكر الرازي - 
6
 ،جامعة الحاج لخضر ،رسالة ماجستٌر ،دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة ،نور الدٌن حمشة -

 .27ص  ،2006 ،الجزائر
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لمداللة عمى الحط أو إفساد أو إتبلؼ وسط ما بإدخاؿ  pollutionأما في المغة الفرنسية، يستخدـ لفظ 
 (1)مموث فيو، كما يعني جعؿ الشيء النقي غير نقي أو غير صالح لبلستعماؿ.

مف ناحية ثانية نجد أف القرآف العظيـ تنبأ بما أصاب األرض ببرىا وبحرىا مف تموث وفساد، حيث قاؿ 
ـْ َبْعَض  ـْ ا تعالى في اآلية الكريمة ﴿َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُي الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّي

 (3).وظيور الفساد ىو القحط وعدـ النبات وغير ذلؾ.  (2)﴾َيْرِجُعوفَ 

مفيـو التموث في االصطبلح العممي والقانوني: إذا كاف المفيـو المغوي لفكرة التموث يعني خمط الشيء بما  -ب 
ىو خارج عف طبيعتو بما يغير مف تكوينو وخصائصو، فإف معنى التموث في االصطبلح العممي والقانوني ال 

 عنو كثيرًا. يبتعد

نما ىناؾ اقتراحات  – 1ً في االصطبلح العممي: ال يوجد عمى العمـو تعريؼ ثابت ومتفؽ عميو لمتموث، وا 
حدوث تغيير وخمؿ في مكونات البيئة » يعرؼ التموث عمميًا بأنو  حيث( 4)بتعريفات تدور حوؿ المعنى نفسو.

ي أو يقمؿ مف قدرتو عمى أداء دوره الطبيعي في الحية وغير الحية، بحيث يؤدي إلى شمؿ النظاـ اإليكولوج
ومف قبيؿ التعريفات العممية أف التموث  ( 5)«.التخمص الذاتي مف المموثات الناجمة عف عوامؿ كثيرة بفعؿ اإلنساف

تدمير أو تشويو النقاء الطبيعي لكائنات حية أو لجمادات بفعؿ عوامؿ خارجية منقولة عف طريؽ »التموث يعني 
 ( 6)«.أو التربةالجو أو المياه 

في االصطبلح القانوني: ال خبلؼ بيف العمماء عمى أف التموث يعد مف أخطر ما ييدد البيئة عمى اإلطبلؽ،  –2ً
لذلؾ فإف القوانيف الوضعية في مجاؿ حماية البيئة تخصص جانبًا كبيرًا مف قواعدىا القانونية لتنظيـ األنشطة 

عّرفت التموث « القوانيف الوضعية»انية المموثة لمبيئة، لذلؾ نجد أنيا الزراعية والصناعية وكافة األنشطة اإلنس
 البيئي بشكؿ يكفؿ حماية البيئة وكافة عناصرىا.

كؿ تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعؿ المموثات في »فقد عّرؼ المشرع السوري تمّوث البيئة عمى أنو 
كثر مف عناصر البيئة ينتج عنو أضرار تيدد صحة الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أ

 (7)«.اإلنساف وحياتو وصحة الكائنات الحية والنباتات وحياتيا وصحة وسبلمة الموارد الطبيعية

كؿ تغير في خواص البيئة يؤدى بطريؽ مباشر أو »أما المشرع المصري فقد عّرؼ تموث البيئة عمى أنو 
والتأثير عمى ممارستو لحياتو الطبيعية، أو اإلضرار بالموائؿ الطبيعية  غير مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنساف

 (8)«.أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي "البيولوجي"
                                                           

(1)
 - La Petite Robert، op.cit.، p1477. 

2
 .41اآلٌة  ،سورة الروم -

3
 .206ص ،مرجع سابق ،د. محمد سلٌمان عبد هللا األشقر -
4
 .46ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
5
 .102ص  ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،المدلول العلمً والمفهوم القانونً للتلوث البٌئً ،منصور محاجً -
6
 .162ص  ،2008 ،مصر ،دار الكتب القانونٌة ،القانون الدولً للبٌئة ،معمر رتٌب محمد عبد الحافظ - 
7
 2012لعام  12رقم  السوري من قانون البٌئة 1المادة  - 
8
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  1المادة  - 
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تعريفًا لمتموث مضمونو أف النشاطات اإلنسانية تؤدي  1972وقد تضمنت وثائؽ مؤتمر استكيولـ لعاـ 
، وحينما تؤدي تمؾ المواد أو حتمًا إلى إضافة مواد ومصادر لمطاقة إلى البيئة  مؾ تعمى نحو متزايد يومًا بعد يـو

الطاقة إلى تعريض صحة اإلنساف ورفاىيتو وموارده لمخطر أو يحتمؿ أف تؤدي إلى ذلؾ مباشرة أو بطريقة غير 
 ( 1)مباشرة فإف ىذا ىو التموث.

اشتممت عمى ثبلثة عناصر أساسية مف خبلؿ ىذه التعريفات العممية والقانونية لمتموث يمكف القوؿ أنيا 
وىي أف يتـ إدخاؿ مواد مموثة في الوسط البيئي، وحدوث تغيير غير مرغوب فيو في ذلؾ الوسط نتيجة لذلؾ، وأف 

 ( 2)يتـ ذلؾ اإلدخاؿ بواسطة اإلنساف.

مف كؿ ما سبؽ نجد أف التموث ىو كؿ ما يؤثر بشكؿ ضار وسمبي في جميع العناصر البيئية بما فييا 
نساف، وكذلؾ كؿ ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثؿ اليواء والتربة والماء م ف نبات وحيواف وا 

 وغيرىا.

 اليوائيث التمو   – 2

معايير مختمفة، حيث يقسـ بالنظر إلى نوع  إلىأنواع عّدة، استنادًا  اليوائية إلى يقّسـ العمماء تموث البيئة
التموث الحادث، كما يقسـ استنادًا إلى مصدره، أو بالنظر إلى نوع البيئة التي يظير فييا  المادة المموثة، أو طبيعة

 وصوره. اليواءالتموث الذي يصيب  إلىالتموث. وما ييّمنا في دراستنا ىو التعرؼ 

 التموث اليوائي:تعريف  –أ 

مكونات اليواء كمًا وكيفًا، بما مف التموث اليوائي أو تموث البيئة اليوائية بأنو كؿ تغير في  يمكف تعريؼ
جري في مكوناتو تفاليواء المموَّث ىو اليواء الذي (  3)شأنو اإلضرار بالكائنات الحية أو غيرىا مف عناصر البيئة.

وقد  (4)ترؾ آثارًا سمبية ضارة عمى صحة اإلنساف والحيواف والنبات أو في الجمادات.تمادة أو أكثر بتركيز كاؼ 
وجود مواد غريبة في اليواء أو »تموث اليواء بأنو  8/3/1968األوربي في إعبلنو الصادر في عّرؼ المجمس 

كما عّرفو  ( 5)«.حدوث تغير ىاـ في نسب المواد المكونة لو، ويترتب عمييا حدوث نتائج ضارة أو مضايقات
عمى صحة اإلنساف كؿ تغير في خصائص ومواصفات اليواء الطبيعي يترتب عميو خطر »المشرع المصري بأنو 

أو عمى البيئة سواء كاف ىذا التموث ناتجًا عف عوامؿ طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلؾ الضوضاء والروائح 
 .2012لعاـ  12. أما المشرع السوري فمـ يعرؼ تموث اليواء في قانوف حماية البيئة (6)«الكريية

                                                           
1
 .56ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد محمود سعد - 
2
 .49ص ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
3
 .147ص  ،1995 ،اإلسكندرٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة  ،قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة ،ماجد راغب الحلو - 
4
ٌّم كشاكش -   ،الطبعة األولى ،األردن ،جامعة الٌرموك ،التشرٌعات البٌئٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة فً ضوء االتفاقات الدولٌة ،د. كر

 .211ص ،1998
5
 .60ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
6
 .2009لعام  9انون رقم المعدل بالق 1994لعام  4المادة األولى من قانون البٌئة المصري رقم  - 
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أو غازية باليواء بكميات تؤدي إلى أضرار  ويحدث تموث اليواء نتيجة وجود أي مواد صمبة أو سائمة
فيزيولوجية واقتصادية وحيوية باإلنساف والحيواف والنباتات واآلالت والمعدات ، أو تؤثر في طبيعة األشياء. ويأتي 
ف كاف مف صنع اإلنساف فمف مموثات االحتراؽ،  تموث اليواء مف المصادر الطبيعية ومف صنع اإلنساف، وا 

نتيجة كارثة  يف، والزراعة، ولمحرب صور متزايدة في معادلة تموث اليواء، و يمكف أف يكوف أيضاً والتشييد، والتعد
 ( 1)طبيعية.

 صور التموث اليوائي: –ب 

تتعدد صور التموث اليوائي وتتنوع مصادره إلى مصادر طبيعية؛ كالتموث الناتج عف حرائؽ الغابات 
مف المموثات التي تحدث بفعؿ الطبيعة، ومصادر غير طبيعية وىي وتحمؿ النباتات والعواصؼ الترابية وغير ذلؾ 

مصادر مف فعؿ اإلنساف؛ كالمموثات الناتجة عف الصناعات الكيميائية والبترولية، والمموثات الناتجة عف وسائؿ 
 ( 2)المواصبلت كالسيارات والقطارات وغير ذلؾ.

بيولوجي، والتموث اإلشعاعي، والتموث الكيميائي، أما صور التموث اليوائي األكثر انتشارًا فيي التموث ال
 التموث السمعي. وسوؼ نتناوليا تباعًا فيما يأتي.

 التموث البيولوجي: -1ً

يحدث ىذا النوع مف التموث نتيجة لوجود كائنات حية في اليواء كالبكتيريا والفطريات وغيرىا، والتي 
ما عمى شكؿ أجساـ تتطور مف شكؿ إلى آخر في دورة تظير إما عمى شكؿ مواد متحممة أو مؤلفة مف ذرات، و  ا 

متجددة باستمرار، وينجـ التموث البيولوجي عادة مف الرواسب الناتجة عف األنشطة الصناعية أو الزراعية وأيضًا 
 (3)مف النفايات المتخمفة عف الصناعات التي تعالج مواد عضوية وما شابو ذلؾ.

 التموث اإلشعاعي:  -2ً

ض ليا اإلنساف في النصؼ الثاني مف القرف اعي ىو أحد األخطار الجديدة التي تعرّ التموث اإلشع
 (4)الماضي، والتي أصبحت تيدد جميع عناصر البيئة، وتيدد حياة اإلنساف.

التموث اإلشعاعي مف  يعدوالتموث اإلشعاعي يكوف بتسرب المواد المشعة إلى أحد مكونات البيئة، حيث 
أنو ال يشـ وال يرى وال يحس بو ويتسمؿ إلى الكائنات في كؿ مكاف دوف مقاومة ودوف  أخطر مموثات البيئة ذلؾ

ما يدؿ عمى تواجده ودوف أف يترؾ أثرًا في بادئ األمر، إال أنو يحدث أضرارًا جسيمة عندما يصؿ إلى خبليا 
 (5)الجسـ.

                                                           
-
1

 .22ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد مدحت إسالم 
2
 .8ص ،2009 ،بال دار نشر ،الحماٌة الدولٌة للهواء من التلوث ،عبد السالم منصور الشٌوي - 
3
 .48ص  ،مرجع سابق ،محمد حسٌن عبد القوي - 
4
 .179ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد مدحت إسالم - 
5
 .49ص ،مرجع سابق ،محمد حسٌن عبد القوي - 



18 
 

شع اعات القشرة األرضية وينتج ىذا التموث اإلشعاعي مف مصادر طبيعية، وتشمؿ األشعة الكونية، وا 
واإلشعاعات الذاتية.. وتنتج أيضًا بفعؿ أنشطة بشرية وبخاصة التفجيرات النووية وحوادث المفاعبلت النووية 

 (1)كحادثة تشرنوبيؿ.

 التموث الكيميائي: -3ً

ُيعّد التموث الكيميائي مف أشد أنواع التموث خطرًا، وذلؾ النتشار المركبات الكيميائية بشكؿ واسع 
ومف أىـ المركبات الكيماوية  وانتشارىا في مختمؼ نواحي الحياة، ودخوليا معظـ الصناعات واألنشطة اإلنسانية.

المموثة لمبيئة والضارة بصحة اإلنساف وسبلمة البيئة، مركبات الزئبؽ، واألسمدة الكيماوية، والمبيدات الحشرية 
 ( 2)والنفط وغيرىا.

 الفرع الثاني

 الغاية من التجريم

ركيزة أساسية لموجود  كونيااستقر الفقو الجزائي المعاصر عمى أىمية الحماية الجزائية لمبيئة، 
ذا كانت ىذه ىي أىداؼ  نما كخدمة لمصالح الجماعة، وا  االجتماعي، فالقانوف ال يوجد كغاية في ذاتو أو لذاتو وا 

ة مف ىدؼ القانوف بوجو عاـ، تتمثؿ القانوف بوجو عاـ، فإف لمقانوف الجزائي بوجو خاص أىدافًا أكثر خصوصي
 .  (3)في الدفاع عف المصالح الجديرة بالحماية مف بيف مجموعة المصالح الجوىرية

حوؿ البيئة اإلنسانية قاـ خبلؼ بيف الدوؿ الصناعية  1972إال أنو ومنذ انعقاد مؤتمر استكيولـ عاـ 
المجتمع وشواغمو واالىتمامات التي ينبغي لو أف يعنى  المتقدمة والدوؿ النامية حوؿ مفيـو قانوف البيئة ودوره في

 (  4).1992جانيرو عاـ  بيا، وقد برز ىذا الخبلؼ مجددًا في قمة األرض التي عقدت في مدينة ريودي

فالموضوع الذي تنصب عميو الحماية الجزائية لمبيئة ىو البيئة ذاتيا، وبالرغـ مف ذلؾ فإف حماية البيئة 
وبما أف تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة ليس مطموبًا ( 5)ميمة مف المصالح األخرى الجديرة بالحماية.ترتبط بمجموعة 

فإف السؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف ما ىي المصمحة الجوىرية ( 6)لذاتو، إنما ىو وسيمة لتحقيؽ غاية ميمَّة وسامية،
 ئية، أو ما ىي الغاية مف التجريـ؟الجوىرية المراد حمايتيا بمقتضى نصوص التجريـ الخاصة بتموث البيئة اليوا

                                                           
1
. وٌعد انفجار تشرنوبٌل من أسوأ الكوارث التً تسببت فً تلوٌث البٌئة الهوائٌة. وقد 185ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد مدحت إسالم - 

نتٌجة انفجار فً مفاعل الطاقة النووي  ،1986آب  26بتارٌخ  -االتحاد السوفٌٌتً سابقاً  –حصلت هذه الكارثة النووٌة بؤوكرانٌا 
Chernobyl NPPوكونت هذه النواتج سحابة هائلة من الغاز والغبار  ،. وقد دفع هذا االنفجار بكمٌات ضخمة من النواتج المشعة فً الجو

 المشع انتشرت فوق مكان الحادث وحملتها الرٌاح إلى كثٌر من دول أوربا. 
2
 .55ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
3
 .23ص ،1995 ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،دراسة مقارنة ،البٌئة فً القانون الجنائً ،محمد مإنس محب الدٌن - 
4
 .67ص ، 1هامش ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 
5
 .51ص ،مرجع سابق ،أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
6
 .186ص ،مرجع سابق ،محمد مإنس محب الدٌن - 



19 
 

ىناؾ اتجاىاف رئيسياف في ىذا الشأف، اتجاه يقوؿ إّف المصمحة األساسية التي يسعى المشرع إلى 
في حد ذاتيا، واتجاه آخر يقوؿ إّف  اليوائية ىي البيئة اليوائيث يحمايتيا بمقتضى نصوص التجريـ الخاصة بالتمو 

عميو سنعرض فيما يأتي  بناءً  ،بيئة اليوائية ىو حماية اإلنساف في المقاـ األوؿالمقصود مف تجريـ أفعاؿ تمويث ال
 ىذيف االتجاىيف.

 حماية البيئة اليوائية  –أواًل 

ىناؾ الكثير مف المصالح التي يسودىا التنازع بحيث لو تركت دوف تنظيـ لعمت بعضيا عمى بعض، 
وفي ىذه الحالة يجب عمى المشرع التدخؿ لترجيح مصمحة وتنازعت فيما بينيا، وألدى ذلؾ إلى تحقؽ ضرر بيا، 

 (1)معينة يجد أنيا ىي األولى بالرعاية.

وعمى ذلؾ، ووفقًا لبلتجاه الجزائي الحديث، فإف المشرع رأى أف حماية البيئة بشكؿ عاـ والبيئة اليوائية 
ووضع تنظيـ قانوني يحقؽ خاصة ىي مف المصالح الميمة التي يجب حمايتيا وتجريـ أفعاؿ المساس بيا، 

صيانتيا، أي أف المصمحة األساسية التي يسعى المشرع لحمايتيا بمقتضى نصوص التجريـ ىي البيئة ذاتيا 
 (  2)منفصمة عف اإلنساف.

تكوف وظيفتو األساسية ىي حماية أي عنصر مف عناصر  بيئيووفقًا ليذا االتجاه، فإف أي قانوف جزائي 
فوظيفة القانوف الجزائي (  3)المسندة إليو وبشكؿ منفصؿ عف المصالح األخرى المتعمقة بو.البيئة في ذاتو ولمقيمة 

تظير في حمايتو لمقيـ والمصالح الجوىرية لممجتمع اإلنساني ككؿ وال تنحصر في حمايتو لممصالح الفردية 
 ( 4)فقط.

ف ذاتو، ذلؾ أنو إذا كاف مف ىي اإلنسا الجوىرية لحماية البيئة اليوائيةوال يمكف القوؿ إّف المصمحة 
إال أنو مف غير الصحيح  ،الصحيح أف الحماية المقررة لكؿ عنصر مف عناصر البيئة ترتبط في النياية باإلنساف

في ميمة واحدة وىي المساىمة في وجود اإلنساف وضماف سبلمتو، ولكف  البيئيحصر وظيفة القانوف الجزائي 
ف إوبصفة عامة يمكف القوؿ ( 5)كؿ عناصرىا لمحفاظ عمى جماليا ورونقيا.حماية البيئة ب ىيميمة ىذا القانوف 

تتطمب في حد ذاتيا حماية، ليس فقط إلمكاف استخداميا لصالح اإلنساف، ولكف أيضًا لذاتيا  اليوائية البيئة
 (6)ولقيمتيا المسندة إلييا.

ويسود ىذا االتجاه القوانيف البيئية المطبقة في الدوؿ المتقدمة صناعيًا حيث االزدىار االقتصادي 
والرفاىية ومستوى المعيشة المرتفع، وحيث أف حاجات اإلنساف األساسية مشبعة بطريقة مرضية تمامًا، وترى ىذه 

                                                           
1
 .6ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن حسٌن عالم - 
2
 .96ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكرٌم سالمة  - 
3
 .106ص  ،مرجع سابق ،محمد حسٌن عبد القوي - 
4
 .79ص  ،مرجع سابق ،محمد مإنس محب الدٌن - 
5
 .74ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 

6
 - Hans Engel hard, protection de l'environnement par le droit pénal, rev pénal droit et de criminologie, 

avril, 1991, p.297. 
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يعية لمحياة مف اعتداءات اإلنساف وذلؾ الدوؿ أف ميمة القانوف الجزائي البيئي وغايتو ىي حماية األسس الطب
 (1)لمصمحة اإلنساف.

في ذاتيا كغاية لمتجريـ نجد قانوف العقوبات األلماني الذي  اليوائية ومف األمثمة التشريعية لحماية البيئة 
يجـر أفعاؿ تمويث اليواء والضوضاء المفرطة بشرط أف يترتب عمى ذلؾ تغيير في التكويف الطبيعي لميواء، 

 (2)حيث يؤدي ذلؾ إلى تعريض صحة اإلنساف أو الحيوانات أو النباتات أو األشياء ذات القيمة الميمة لمخطر.وب
عناصرىا الطبيعية كاليواء والماء.. وكذلؾ ما أقامو اإلنساف مف منشآت، كاألشياء  بجميعمعنى ذلؾ أف البيئة 

 فقط. ذات القيمة الميمة، ىذه كميا مقصودة بالحماية وليس اإلنساف

 حماية اإلنسان  –ثانيًا 

يذىب ىذا االتجاه إلى أف غاية التجريـ في جريمة تمويث البيئة اليوائية ىي حماية صحة اإلنساف في 
 المقاـ األوؿ.

وبالتالي تربط نصوص القانوف بشكؿ رئيسي  ،ويمثؿ اإلنساف وفقًا ليذا االتجاه محور الحماية الجزائية
ـ التمو  ث مف زاوية تأثيره في صحة اإلنساف وسبلمتو يبيف التموث اليوائي وصحة اإلنساف، ومف ثـّ فيي تجرِّ

 (4)ويقود ىذا االتجاه إلى تصور حماية البيئة اليوائية كأنيا وسيمة غير مباشرة لحماية صحة اإلنساف.(  3)فقط.

 اً نساف كغاية مف التجريـ أساسيا في نظرة بعض الدوؿ إلى قانوف البيئة باعتباره قانونوتجد حماية اإل
ليذا ينبغي أف يكوف اىتماـ  ( 5)لمخروج مف المعاناة االجتماعية ومحاربة الغش واألمية ومدخبًل لمتثقيؼ والتعميـ.

 ات اإلنساف األساسية وحمايتو. وأف تكوف غايتو إشباع حاج ،قانوف البيئة منصبًا عمى اإلنساف بشكؿ رئيسي

وعمى ذلؾ يؤثر التركيز عمى اإلنساف في الدوؿ النامية عمى نصوص التجريـ البيئي المطبؽ فييا، وعميو 
 ( 6)فإف حماية اإلنساف لذاتو ىي الغاية القصوى أو اليدؼ الذي يسعى أي قانوف لتحقيقو في ىذه الدوؿ.

 

 

 

 

                                                           
1
 .107ص  ،مرجع سابق ،محمد حسٌن عبد القوي - 
2
 .76ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهرٌش - 

3
- M. Du. Ponta vice. l'apport des expériences étrangers en matière de délinquance écologique، le    

congres français de criminologie، actes du congrès، p.280.                    
4
 .111ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
5
 .69ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
6
 .112ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
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 الخالصة:

ىي المصمحة األحوج بالحماية الجزائية  اليوائيةبعد عرض ىذيف االتجاىيف ال بد لنا مف القوؿ إف البيئة 
وأف نصوص التجريـ الخاصة بتمويث البيئة اليوائية ينبغي أف تكوف غايتيا حماية البيئة اليوائية في ذاتيا منفصمة 

ساف بالنتيجة ىو المستفيد بشكؿ أو بآخر مف ىذه عف اإلنساف، فيي الموضوع الذي تنصب عميو الحماية، واإلن
 الحماية باعتباره جزء مف ىذه البيئة.

في ذاتيا تعكس حماية مصمحة جماعية تختمط  اليوائيةفقد استقر الفقو المعاصر عمى أف حماية البيئة 
الحفاظ عمى »ستقبمية مع المصمحة العامة الحالية والم« الصحة والسبلمة العامة لؤلفراد»فييا المصمحة الفردية 

 (1)«.الثروة الطبيعية لمدولة وحقوؽ األجياؿ القادمة

أكد في توصياتو عمى أف  1979كما أف مؤتمر ىامبورج بشأف الحماية الجزائية لموسط الطبيعي لعاـ 
وىو ما  ( 2)الحماية الفعالة لموسط الطبيعي تقتضي النظر إلى ما ىو أبعد مف الحياة أو الصحة العامة اإلنسانية.
حيث  1990أكده المؤتمر الثامف لؤلمـ المتحدة بشأف منع الجريمة ومعاممة المذنبيف المنعقد في ىافانا بكوبا عاـ 

 ( 3)نص عمى وجوب حماية البيئة في حد ذاتيا وبأكمميا وبمختمؼ عناصرىا.
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 .79ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن -  
2
 .79ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش  - 
3

 .http://documents.un.org/s_ar.html  - 15/7/2013 – 15:00: مإتمرات منع الجرٌمة ومعاملة المذنبٌن، موقع األمم المتحدة -  
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 المطمب الثاني

 بيئة اليوائيةلمالتطور التاريخي لمحماية الجزائية 

المقومات األساسية الستمرار الحياة، فالجرائـ التي ترتكب  كونيا مف اليوائيةاىتـ اإلنساف بحماية البيئة 
وأعظـ خطرًا، إذ ىي تعرض أمف األمة  بعينو لمخطر، بؿ األمر أجؿ   ال تعرض فرداً  اليوائية في حؽ البيئة

 ( 1)مف التموث. اليوائية حماية البيئةبأسرىا لمخطر، لذا حرصت معظـ الشرائع القديمة والسماوية عمى 

فالحماية المقررة لمبيئة اليوائية ليست جديدة عمى الفكر القانوني، إنما ىي ذات جذور تاريخية وأصوؿ 
اجتماعية، يمـز تتبعيا لموصوؿ إلى حماية قانونية متكاممة أو عمى األقؿ الوصوؿ إلى أعمى درجات الحماية 

 (2)تتجسد في الحماية الجزائية المباشرة.القانونية، والتي ببل شؾ 

ويتعيف لوضع أحكاـ وقواعد قانونية فعالة لحماية البيئة اليوائية، تتبع الجذور التاريخية ليذه الحماية، 
 ( 3)لكي تخرج تمؾ القواعد التي وضعت لضبط سموؾ األفراد نابعة مف أصؿ مجتمعيـ.

الشرائع  بعض حماية الجزائية لمبيئة اليوائية وذلؾ فياألمر الذي يقتضي منا بحث التطور التاريخي لم
 .، وفي العصر الحديث وفؽ اآلتيفي الشريعة اإلسبلميةالقديمة و 

 الفرع األول

 من حماية البيئة اليوائية القديمة والشريعة اإلسالميةالشرائع  بعض موقف

حظي موضوع حماية البيئة اليوائية مف التموث بقسط كبير مف اىتماـ الشرائع القديمة، والذي اختمط 
قدماء المصرييف أف التعدي عمى البيئة بعناصرىا المختمفة بمثابة تعد عمى  عدَّ بالقواعد الدينية واألخبلقية، حيث 

الشريعة ة البيئة اليوائية مف التموث. واشتممت نظاـ األمف العاـ. كما عرفت الحضارة الرومانية تطبيقات لحماي
 مف القيـ والمفاىيـ البيئية، وأرست المبادئ التي تنظـ وتضبط عبلقة اإلنساف بالبيئة مجموعةعمى  اإلسبلمية
الشرائع القديمة أواًل، ثـ في الشريعة اإلسبلمية  بعض عميو، سنبحث في حماية البيئة اليوائية في بناءً . اليوائية

 يًا.ثان

 

 

 

                                                           
1
 .1ص  ،2006 ،القاهرة ،مكتبة دار النهضة العربٌة ،المسإولٌة الجنائٌة عن التلوث البٌئً ،د. محمد حسن الكندري - 
2
 .3ص  ،2003 ،موسوعة حماٌة البٌئة فً القانون الداخلً والدولً دار الفكر الجامعً اإلسكندرٌة ،د. محمود صالح العادلً - 
3
 .17ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
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 :الشرائع القديمةبعض أواًل : حماية البيئة اليوائية في 

مف التمويث، فقد كانت النظافة العامة والخاصة مف أىـ  اليوائيةاىتـ المصريوف القدماء بحماية البيئة 
األشياء التي حرصوا عمييا كأحد الضروريات األساسية في حياتيـ اليومية، وخاصة فيما يتعمؽ بالعناية بنظافة 

 ( 1)لمحفاظ عمى الصحة العامة. المسكف والطرقات، وكاف ذلؾ سبيبلً 

ي القانوف الروماني، ولو أنو عرفيا بطريقة غير مباشرة، كما إف فكرة البيئة وعناصرىا كانت معروفة ف
القانوف الطبيعي ىو » :ـ أف 544فقد جاء في مدونة جوستنياف التي أصدرىا اإلمبراطور فبلفيوس جوستنياف عاـ

السنف التي أليمتيا الطبيعة لجميع الكائنات الحية، إنو ليس مقصورًا عمى الجنس البشري، بؿ سار في جميع 
 (2).«ء، مما يحـو في اليواء أو يدب في األرض أو يسبح في الماءاألحيا

و جاء في مدونة جوستنياف بعض مظاىر حماية البيئة اليوائية، فقد جاء فييا أف األشياء المشتركة 
كما وردت القاعدة ( 3)اآلدمييف. جميعبحسب القانوف الطبيعي، وىي اليواء والماء والتربة، يجب الحفاظ عمييا مف 

عشر، األمر الذي يدؿ عمى خشية  األثنيرومانية التي تجـر دفف الميت أو حرقو داخؿ المدف في األلواح ال
 ( 4)انتشار الروائح الكريية وتمويث اليواء باألدخنة والغازات المموثة لميواء.

 :ثانيًا : حماية البيئة اليوائية في الشريعة اإلسالمية

مف القيـ والمفاىيـ البيئية التي ترمي إلى حماية البيئة بعناصرىا  كثيراً تضّمنت الشريعة اإلسبلمية 
المختمفة مف التمويث، حيث أمر ا تعالى اإلنساف بالتعامؿ مع البيئة مف مقتضى أنيا ممكية عامة يجب 

ـْ َواَل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد إِ »فقد قاؿ ا تعالى  ( 5)المحافظة عمييا حتى يستمر الوجود، ـْ َخْيٌر َلُك ْصبَلِحَيا َذِلُك
ـْ ُمْؤِمِنيفَ   ( 6)«.ِإْف ُكْنُت

والبيئة اليوائية، كعنصر مف عناصر البيئة، يجب المحافظة عمييا بعدـ اإلفساد فييا، حيث أف معنى 
 قتؿ الناس وتخريب منازليـ، وقتؿ حيواناتيـ وقطع أشجارىـ، وتغويراإلفساد الوارد في اآلية الكريمة يعني 

 (7)أنيارىـ.

 إال أنو ومع التسميـ بأف الشارع اإلسبلمي قد نص في صور كثيرة عمى حماية جوانب مختمفة لمبيئة
في ىذه النصوص، كما إنو لـ يرد في قوؿ الفقياء  اليوائية ، فإنو مع ذلؾ، لـ يستخدـ مطمقًا تعبير البيئةاليوائية

اتؽ الفقو المعاصر أف يضع نظرية مستخمصة مف ىذه ما يفيد إقرار ىذا التعبير، ولذلؾ فإنو يقع عمى ع

                                                           
1
 .2ص  ،مرجع سابق ،الكندري د. محمد حسن - 
2
 .60ص ،2008 ، مصر،دار الكتب القانونٌة ،المفهوم القانونً للبٌئة فً ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر ،د. أحمد محمد حشٌش - 
3
 .8ص  ،مرجع سابق ،د. محمود صالح العادلً - 
4
 .3ص ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
5
 .24ص ،د.أحمد عبد الكرٌم سالمة، و 37ص  ،مرجع سابق ،د. ماجد راغب الحلو – - 
6
 .85آٌة  ،سورة األعراف - 

7
 .035ص ،مرجع سابق ،د. محمد سلٌمان عبد هللا األشقر -
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، ويكوف ىذا اليوائية النصوص، يتوافر ليا النطاؽ المحدد والمعالـ الواضحة والتي تكفؿ التحديد لفكرة البيئة
 ( 1)االستخبلص مستندًا أيضًا، في إطار االجتياد، إلى أحكاـ الشريعة ونصوصيا الكمية.

 الفرع الثاني

 الجزائية لمبيئة اليوائية في التشريعات الحديثةالحماية 

إف مشكمة التموث اليوائي تعود إلى استغبلؿ واستنزاؼ موارد الطاقة، كالفحـ والطاقة النووية، وزيادة 
التركيز الصناعي والسكاف في المدف. وأخذت ىذه المشكمة باالزدياد السريع مف الثورة الصناعية، حيث بمغ حجـ 

صدار المموثات وسمكي ا في بعض المناطؽ حدًا كبيرًا، مما حدا بالدوؿ إلى اإلسراع في معالجة ىذه المشكمة وا 
التشريعات المقارنة، وفي  بعض القوانيف البيئية. عميو سنبحث في تطور الحماية الجزائية لمبيئة اليوائية في

 التشريع السوري.

 أواًل : التشريعات المقارنة

القوانيف الخاصة بالحماية الجزائية لمبيئة اليوائية، ولكف ذلؾ تـ بطريقة تمقائية في فرنسا، تضاعؼ دور 
باإلضافة إلى  (3)كقانوف الصحة العامة مثبًل. (2)مف خبلؿ إدراج نصوص جزائية في بعض القوانيف الخاصة،

 1976لعاـ  663/76الخاص بمكافحة تموث اليواء، ثـ صدر القانوف  1961آب 2في  842/61القانوف رقـ 
والذي  (4)بشأف المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الذي يحتوي نصوصًا تجريمية خاصة بمكافحة التموث اليوائي.

لتموث صدرت العديد مف المراسيـ التنفيذية الخاصة بمكافحة او  (5)يعد مف أىـ القوانيف الصادرة في ىذا الشأف.
. وىو بمثابة قانوف موحد 2000لعاـ  914اليوائي. ثـ صدر الشؽ التشريعي لمتقنيف الموحد لمبيئة باألمر رقـ 

مف القانوف  300إلى  220لمبيئة في فرنسا، حيث تضمف أحكامًا تتعمؽ بحماية البيئة اليوائية في المواد مف 
 المذكور.

 القانوف مثؿ اليواء تموث لمنع تشريعات العربية مصر جميورية أصدرت فقد المصري التشريع في أما
 واألتربة باألدخنة خاصة نصوص عمى يحتوي والذي ،1956 لعاـ 359 بالقانوف المعدؿ 1945 لعاـ 453 رقـ
 ،1969 عاـ في التموث مف اليواء لحماية عميا لجنة إنشاء وتـ ،الصناعية المحاؿ بعض مف تتصاعد قد التي
األجيزة المعنية، يسمى جياز شؤوف البيئة التابع لمجمس  جميعتـ إنشاء جياز وطني يرعى شؤوف البيئة مع و 

تـ إنشاء صندوؽ حماية البيئة لتشجيع  1994. وفي عاـ 1982لعاـ  631الوزراء بالقرار الجميوري رقـ 
 تقـو بمراقبة مصادر التموث ومكافحتو.تـ إنشاء وزارة لمبيئة  1997االستثمارات في المجاالت البيئية. وفي عاـ 

                                                           
1
 .50ص  ،مرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 

2
 -  M. Delmas Marty، Droit Pénal des affaires، p.204.  

3
 .الفرنسً من قانون الغابات 331 ،313 ،311 ،151والمواد  ،الفرنسً من قانون الصحة العامة 4إلى  1من ذلك مثالً المواد من  - 

4
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

http://www.legifrance.gouvfr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684 771 &date Texte=20080806 
5
 - Loi n° 61-842 du 02/08/61 relative à la lutte contre les pollutions Atmosphériques  et les odeurs. 
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 حتى الجزائي المؤيد إلى تفتقد كانت حيث اليوائية لمبيئة جزائية حماية توفر لـ التشريعات ىذه أف إال
 السجف إلى تصؿ متنوعة جزاءات عمى ينص البيئة لحماية شامؿ قانوف وىو 1994 لعاـ 4 رقـ القانوف صدور

 بعض شدد الذي 2009 لعاـ 9 رقـ بالقانوف تعديمو وتـ، اليوائية البيئة حماية أجؿ مف، األحياف بعض في
 .اليوائية لمبيئة أكبر حماية توفير في يسيـ مما اليوائي ثيالتمو  أفعاؿ عمى العقوبات

 ثانيًا : في التشريع السوري

والمجمس المتعمؽ بإحداث الييئة العامة لشؤوف البيئة،  1991لعاـ  11صدر المرسـو التشريعي رقـ 
قرار السياسة العامة لحماية البيئة وتنمية الوعي البيئي.  األعمى لحماية البيئة، المتخصصاف بوضع وا 

خطوة جريئة  فشكؿالمتعمؽ بحماية البيئة في سورية.  50القانوف رقـ  8/7/2002صدر بتاريخ  كما
وؿ مف نوعو المتخصص بتنظيـ شؤوف فيو القانوف البيئي األ ،ومرحمة جديدة في نطاؽ التشريع البيئي في سورية

 ( 1)منو لمعالجة مشكمة التموث بالضجيج وتموث اليواء. 26وقد خصص المادة  ،حماية البيئة بشكؿ عاـ

المتعمؽ بحماية البيئة بشكؿ عاـ، نص عمى جريمة تمويث البيئة  2012لعاـ  12ثـ صدر القانوف رقـ 
منو. حيث شدد العقوبة عمى ىذه الجريمة لتكوف الغرامة مف مئة ألؼ  13اليوائية بموجب الفقرة الرابعة مف المادة 

ليرة سورية إلى خمسمائة ألؼ ليرة سورية. وفي حاؿ التكرار تضاعؼ الغرامة، وتصبح العقوبة الحبس لمدة شيريف 
 عمى األقؿ باإلضافة إلى مضاعفة الغرامة في حاؿ التكرار ألكثر مف مرة.

 المستحدثة، الجرائـ مف تعدّ  حيث اليوائية، البيئة تمويث بجريمة التعريؼ فم دراستو سبؽ فيما انتيينا
 بالدرجة اإلنساف يصيب الذي التمويث فعؿ فيو التجريـ محؿ أما اليوائية، البيئةب فييا الجزائية الحماية محؿ يتمثؿ
 يعد الذي لئلنساف باإلضافة اليوائية، البيئة حماية ىو اليوائية البيئة تمويث أفعاؿ تجريـ مف الغاية أما .األولى
 الشريعة وفي القديمة العصور في اليوائية لمبيئة الجزائية الحماية لتطور تطرقنا ثـ .الحماية ىذه مف مستفيداً 
 .المعاصرة التشريعاتبعض  في لمبيئة الجزائية الحماية تاريخ نابيّ  ثـ ة.اإلسبلمي

البيئة اليوائية مف خبلؿ بياف اإلطار القانوني ليذه الجريمة وسنحاوؿ فيما يأتي اإلحاطة بجريمة تمويث 
وأركانيا العامة، في الفصؿ األوؿ. وفي الفصؿ الثاني نبحث في المسؤولية الجزائية المترتبة عمى قياـ ىذه 

 .الجريمة والعقاب المستحؽ عمى فاعميا

 

 

                                                           
1
الضجٌج ومواصفات الحد األعلى لتلك المصادر / تحدد مصادر 1»/على ما ٌلً  2002لعام  50من قانون البٌئة رقم  26تنص المادة  - 

/ 1/ كل من ٌخالف أحكام الفقرة /2/بمقتضى تعلٌمات ٌصدرها المجلس. وبٌان كٌفٌة تجنبها أو التقلٌل منها إلى الحد األدنى المسموح به بٌئٌا
مسٌن ألف لٌرة سورٌة وبالحبس لمدة ال تزٌد من هذه المادة والتعلٌمات الصادرة بموجبها ٌعاقب بالغرامة من عشرة آالف لٌرة سورٌة إلى خ

 «عن شهر أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن
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 الفصل األول

 اإلطار القانوني لجريمة تمويث البيئة اليوائية

 تمييد وتقسيم

ىذا ( 1)الجريمة بصفة عامة ىي فعؿ إرادي غير مشروع يقرر لو القانوف عقوبة أو تدبير احترازي.
عمى مصالح وقيـ جديرة  اً عدوان شكؿالتعريؼ العاـ لمجريمة ينطبؽ عمى جريمة تمويث البيئة اليوائية التي ت

سموؾ إرادي غير مشروع، ينطوي عمى اعتداء عمى »ىي  اليوائية بالحماية القانونية. حيث إف جريمة تمويث البيئة
حيث تعيش الكائنات الحية وتنمو، والذي ينص المشرع عمى تجريمو ومعاقبة مرتكبيو، ىذا  البيئة اليوائية،

 ( 2)«.اليوائية االعتداء الذي يأخذ في صوره تمويث البيئة

ية كغيرىا مف الجرائـ أركاف عامة، وىي ركف مف ىذا التعريؼ يمكف القوؿ بأف لجريمة تمويث البيئة اليوائ
مادي قد يتخذ صورة إيجابية أو سمبية، وجرائـ تمويث البيئة اليوائية كثيرًا ما تقع باالمتناع، ونتيجة جرمية تحدث 
ضررًا معينًا في البيئة اليوائية أو تيددىا بالخطر، وعبلقة سببية تربط بيف النتيجة والسموؾ الذي أدى إلى 

. وركف معنوي يتكوف مف النشاط الجرمي الذىني والنفسي لمجاني، وجوىره ىو اإلرادة الجرمية التي إما أف حدوثيا
تأخذ صورة القصد الجرمي أو صورة الخطأ. أما نص التجريـ الذي يجـر فعؿ التمويث ويعاقب عميو فانو يخرج 

القانوني لمجريمة أو األساليب التشريعية درس في معرض بياف األساس ويُ ( 3)عف نطاؽ األركاف العامة لمجريمة.
 المعتمدة لمحماية الجزائية لممصمحة المحمية.

وعميو فإف اإلطار القانوني لجريمة تمويث البيئة اليوائية يتمثؿ في النصوص الجزائية التي تجـر النشاط 
نخصص األوؿ منيما  عميو سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف بناءً اإلنساني، وتبيف أركاف الجريمة بشكؿ عاـ. 

لدراسة األساليب التشريعية المعتمدة لحماية البيئة اليوائية، أما المبحث الثاني فندرس فيو األركاف العامة لجريمة 
 تمويث البيئة اليوائية.

 

 

 

 
                                                           

1
دار  ،النظرٌة العامة للجرٌمة والنظرٌة العامة للعقوبة والتدبٌر االحترازي ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 

 .40ص  ،1989 ،القاهرة ،النهضة العربٌة
2
 .94ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
النظرٌة العامة للقانون  ،د. سلٌمان عبد المنعم وعوض محمد عوض ،انظر فً الخالف الفقهً حول اعتبار نص التجرٌم ركن فً الجرٌمة - 

 ،وما بعد. د. محمود نجٌب حسنً 101ص  ،1996 ،الطبعة األولى ،لبنان ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،الجزائً اللبنانً
 وما بعدها.119ص  ،1978 ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،النظرٌة العامة للقصد الجنائً
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 المبحث األول

 األساليب التشريعية المعتمدة لحماية البيئة اليوائية

 تمييد وتقسيم

اعتمد المشرع في سبيؿ توفير الحماية الجزائية لمبيئة اليوائية أساليب تشريعية عدة، إال إنو يتعيف عميو 
مبدًأ أساسيًا يحكـ كؿ نصوص التجريـ والعقاب، وحيث  كونوااللتزاـ بمبدأ الشرعية الجزائية عند التجريـ والعقاب، 
التقيد بيا عند تصديو لمتجريـ والعقاب كما ينشئ  ب عميويجأف المبدأ المذكور يرتب التزامات عمى عاتؽ المشرع 

لذا يثور التساؤؿ عف مدى التقيد بيذا المبدأ  (1)نتائج تقتضييا اعتبارات حماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ.
وبااللتزامات التي يفرضيا عند التصدي لمتجريـ في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية. وىؿ لمطبيعة الخاصة ليذه 

 ـ دورًا في إخضاعيا لمعاممة متميزة تقود إلى تجاوز بعض النتائج التي يرتبيا مبدأ الشرعية الجزائية؟الجرائ

إف الطبيعة الخاصة لجريمة تمويث البيئة اليوائية، وتنوع األفعاؿ الماسة بيا، واختبلؼ االعتداء عمييا 
ستند إلييا المشرع الجزائي في الخروج عف باختبلؼ المجاالت التي ينشط بيا اإلنساف، كانت مف المبررات التي ا

تباع المرونة في السياسة الجزائية، وذلؾ بتبني أساليب مختمفة عند ( 2)المسمؾ المعتاد في التجريـ والعقاب وا 
 تصديو لمتجريـ والعقاب في ىذا النوع مف الجرائـ.

اعتبارات حقوؽ األفراد مف ناحية أخرى، يترتب عمى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات نتائج تقتضييا 
 وحرياتيـ، ومف أىميا تحديد مصادر التجريـ والعقاب بشكؿ واضح.

عميو سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نخصص األوؿ منيما لدراسة مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات  بناءً 
ـ والعقاب الخاصة وتطبيقو في مجاؿ جريمة تمويث البيئة اليوائية، ونستعرض في المطمب الثاني مصادر التجري

 مف الجرائـ. الفئةبيذه 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .96ص ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
راجع  ،السالمة للمواطنٌنالسٌاسة الجزائٌة هً مجموعة الخطط التً تضعها الدولة للوقاٌة من الجرٌمة والتصدي لها موفرة بذلك األمن و - 

الطبعة  ،بٌروت ،مإسسة نوفل ،السٌاسة الجنائٌة والتصدي للجرٌمة ،الجزء الثانً ،دروس فً العلم الجنائً ،فً ذلك: د. مصطفى العوجً
 .137ص  ،1987 ،الثانٌة
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 المطمب األول

 الجزائية الشرعية بمبدأ التقيد مدى

يعني مبدأ الشرعية الجزائية، أو مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص 
عميو ال يجّرـ فعؿ وال يعاقب عميو إال بنص قانوني، يحدد نوع الفعؿ المجّرـ، وأركانو وشروطو،  بناءً . (1)القانوف

 ( 2)كما يبيف الجزاء المستحؽ عمى فاعمو، سواء أكاف عقوبة أـ تدبير.

 احتراـ عف تعبير وىو، الجزائية التشريعات معظـ عمييا ترتكز التي الميمة المبادئ مف المبدأ ىذا ويعدّ 
 عمى صراحة وقوعو وقت الساري القانوف ينص لـ سموؾ عمى فرد معاقبة يجوز فبل، ليا وضمانة الفردية الحرية
 3) .)مقدارىا أو نوعيا حيث مف سواء قانوناً  عمييا المنصوص العقوبة عف تختمؼ عقوبةيجوز فرض  وال، تجريمو

التي يخضع ليا المشرع في تجريـ  وتنعكس قيمة مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات بوضوح عمى الضوابط
أفعاؿ التمويث التي تضر بالبيئة اليوائية، حيث يترتب عمى ذلؾ التزاـ المشرع، عند إقراره لمجرائـ والعقوبات في 

وىو ( 4)ىذا الشأف، بأف تكوف نصوص التجريـ مصاغة في عبارات واضحة ودقيقة ال يشوبيا التعارض والغموض.
، 1995المنعقد في القاىرة عاـ  حوؿ منع الجريمة ومعاممة المذنبيف لؤلمـ المتحدة التاسعما أعرب عنو المؤتمر 

 ( 5)حيث أكد عمى االلتزاـ بمبدأ الشرعية في تدخبلت القانوف الجزائي لحماية البيئة.

إال أف بعض الفقو وجد أف المشرع غالبًا ما يتجو، عند تصديو لنصوص التجريـ والعقاب الخاصة بأفعاؿ 
تمويث البيئة اليوائية، نحو تبني سياسة جزائية ذات مرونة عالية تتناسب مع الطبيعة الخاصة لجرائـ تمويث البيئة 

والتي  ( 7)،  دوف أية إخبلؿ، في الوقت نفسو، بجوىر مبدأ الشرعية.(6)اليوائية، وتضمف مبلحقة ومعاقبة مرتكبييا
صديو لمتجريـ والعقاب في ىذا النوع مف الجرائـ ذات الطابع برزت مف خبلؿ تبني المشرع ألساليب مختمفة عند ت

الفني، وأىميا أسموب النصوص عمى بياض أو التفويض التشريعي، وأسموب النصوص المرنة الواسعة. ونحاوؿ 
 فيما يأتي بحث ىذيف األسموبيف وبياف مدى انطباقيما عمى مبدأ الشرعية الجزائية، وذلؾ في فرعيف متتالييف.

 

 

 

                                                           
1
 .70ص  ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
2
 .67ص ،2003 ،منشورات جامعة حلب ،القسم العام ،قانون العقوبات ،د. عبود السراج - 

3
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، Droit، op.cit، p155. 

4
 .41ص ،مرجع سابق ،د.محمد حسن الكندري - 
5
 .175ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
6
 .98ص ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
7
 .175ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 



29 
 

 رع األولالف

 النصوص عمى بياض )التفويض التشريعي(

القاعدة العامة في النموذج التشريعي تقضي بأف يشمؿ النص عمى عنصري التجريـ والعقاب، وذلؾ 
ولكف قد يمجأ المشرع إلى أسموب آخر في الصياغة التشريعية لنصوص  ،لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات تطبيقاً 

التجريـ والعقاب، وىو أسموب التفويض التشريعي، حيث يقتصر فيو عمى النص عمى العقوبة ورسـ اإلطار العاـ 
لمتجريـ، ويحيؿ إلى نصوص أخرى لتحديد مضموف الفعؿ اإلجرامي وعناصره وبياف شروطو بطريقة واضحة 

 ( 1)ية.وتفصيم

 ،وىذا يعني أف دور المشرع يقتصر عمى إصدار نصوص عمى بياض ويعيد إلى جيات أخرى مختصة
بميمة تحديد تفاصيؿ وعناصر مضموف التجريـ، وبالتالي تدخؿ النصوص المحاؿ إلييا في تكويف النموذج 

 (2)القانوني لمجريمة.

التجريـ في كثير مف جرائـ تمويث ويمجأ المشرع إلى أسموب النصوص عمى بياض في تحديد عناصر 
البيئة اليوائية، وذلؾ الرتباط ىذه النوعية مف الجرائـ باعتبارات فنية وتقنية وأساليب عممية متداخمة مع أنشطة 

ليذا السبب ( 3)صناعية وتجارية واقتصادية عديدة، تتطمب خبرة ال تتوافر إال لدى الجيات المختصة بحماية البيئة.
 (4)المادي في جرائـ تمويث البيئة اليوائية أبدًا بصورة محددة.السبب ال يظير الركف 

ولبياف المدى الذي بمغو المشرع الجزائي في أخذه بأسموب النصوص عمى بياض في مجاؿ جرائـ تمويث 
القوانيف المقارنة  بعضفي  اليوائية البيئة اليوائية، سنعرض فيما يأتي لبعض التشريعات الخاصة بحماية البيئة

 انوف السوري.والق

 القوانين المقارنة بعض أواًل : في

القوانيف الفرنسية الصادرة في مجاؿ التموث اليوائي نبلحظ استخداـ المشرع الفرنسي  بعضمف استقراء 
بشأف  1975تموز  15مف قانوف  24 حيث تعاقب المادة (5)ألسموب التفويض التشريعي استخدامًا واسعًا.

ألؼ فرنؾ، مجموعة األفعاؿ التي تمثؿ  120بالحبس مف شيريف إلى سنتيف، والغرامة التي تصؿ إلى  (6)النفايات
مخالفات لنصوص إدارية صرفة، مف ذلؾ مثبًل، جريمة االمتناع أو النقص في توفير المعمومات الخاصة 

                                                           
1
 .46ص  ،1996 ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،القسم العام ،الوسٌط فً قانون العقوبات ،د. أحمد فتحً سرور - 
2
 .99ص ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .42ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 

4
- M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، revue  international de droit 

pénal، 1978، p.114.  
5
-M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p 114. 

6
خالل تنظٌم وإدارة النفاٌات الصادرة عن المنشآت المختلفة بكٌفٌة حٌث ٌهدف هذا القانون إلى توفٌر حماٌة جزائٌة للبٌئة الهوائٌة من   - 

 ٌمنع بها تلوٌث البٌئة الهوائٌة.
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فيذه الجريمة أحاؿ القانوف بشأنيا إلى الجية اإلدارية المختصة لتحديد مضمونيا وعناصرىا.  (1)بالنفايات لئلدارة،
حيث نبلحظ أنيا جاءت في صيغة عامة ال يمكف معرفة مضمونيا دوف الرجوع إلى القرارات اإلدارية والمراسيـ 

 (2)التنفيذية الصادرة تنفيذًا لمقانوف.

بشأف المنشآت المصنفة مف أجؿ حماية البيئة نصت  1976ز تمو  19مف قانوف  19كذلؾ فإف المادة 
 43/3األفعاؿ التي تقع بالمخالفة لمقرارات الوزارية أو القرارات البمدية. والمادة  تجريـ عمى حكـ عاـ قررت بموجبو

عاقب بالغرامة كؿ مف يستغؿ منشأة خاضعة لنظاـ ت 21/9/1977الصادر في  1133/77مف المرسـو رقـ 
ص بدوف أف يراعي التعميمات المنصوص عمييا في القرارات الوزارية الخاصة بتحديد القواعد الفنية بتشغيؿ التراخي

عميو، فإف الركف المادي ليذه الجرائـ يتحقؽ مف مجرد مخالفة التعميمات المثبتة بواسطة القرارات  بناءً  (3)المنشآت.
 (4)المنظمة لبلستغبلؿ.

نموذجًا مثاليًا ألسموب النصوص  1994لعاـ  4اية البيئة المصري رقـ مف ناحية أخرى، يعّد قانوف حم
عمى بياض في مجاؿ جرائـ تمويث البيئة اليوائية، حيث نجد الكثير مف المواد التي تتـ فييا اإلحالة عمى البلئحة 

فييا القانوف إلى التنفيذية لمقانوف المذكور، وكذلؾ إلى الوزارات أو الجيات اإلدارية المختصة وأحيانًا أحاؿ 
 ( 5)معاىدات دولية، لتحديد الجريمة واكتفى بالنص عمى العقوبة واإلطار العاـ لمتجريـ في ىذا القانوف.

مف ىذا القانوف والتي يتكوف  35مف ذلؾ مثبًل، جريمة تمويث البيئة اليوائية المنصوص عنيا في المادة 
اليواء، إال أف تحديد ىذا الركف ال يتـ إال بالرجوع إلى ركنيا المادي مف فعؿ انبعاث أو تسرب المموثات في 

ونص المشرع عمى العقوبة بغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد  (6)البلئحة التنفيذية، والقوانيف والقرارات السارية.
 (7)عمى عشريف ألؼ جنيو.

ؿ مف يخالؼ حكـ المادة ويعاقب المشرع بغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو وال تزيد عمى ثبلثمائة جنيو ك
. وىذه األخيرة تنص عمى أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية بالعوادـ والدخاف 1994لعاـ  4مف القانوف رقـ  36

 (8)واألصوات المزعجة التي تنبعث مف اآلالت والمحركات والمركبات التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف.

                                                           
1
 المذكور أعاله. 1975تموز لعام  15 قانون من 8 – 5المواد  - 

2
 - M. LITTMAN Martin، le droit pénal des de chets en France، Revue international droit compare، 

1992،1، p.186.    
3

 - M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p207. 
4

 - M. Littman Martin، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p 206.  
5
 .106ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
6
والتً تنص على أن تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا  2009لعام  9المعدل بالقانون رقم  1994لعام  4من القانون رقم  35المادة  - 

القانون فً ممارستها ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما ٌجاوز الحدود القصوى المسموح بها فً القوانٌن و القرارات 
 تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون. السارٌة و ما

7
 .2009لعام  9المعدل بالقانون رقم  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  87المادة  - 
8
ال ٌجوز استخدام آالت أو محركات أو »التً تنص على ما ٌلً ،2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  36المادة  - 

 «.عنها عادم أو ٌنبعث منها دخان كثٌف أو صوت مزعج ٌجاوز الحدود التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون مركبات ٌنتج
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تي تحدد اإلطار العاـ لمجريمة والعقوبات المحددة ليا، كالتموث وىناؾ الكثير مف النصوص األخرى ال
وال يمكف تحديد عناصر ىذه الجرائـ إال بالرجوع إلى  (3)والتموث اإلشعاعي، (2)والتموث السمعي، (1)الكيميائي،

 الموائح التنفيذية.

 ثانيًا : في التشريع السوري 

نجد أف المشرع أورد بعض  2012لعاـ  12مف استقراء نصوص قانوف حماية البيئة السوري رقـ 
النصوص عمى بياض، حيث اكتفى بالنص عمى العقوبة وأحاؿ إلى الموائح والقرارات اإلدارية التي تصدرىا 

وقد دعا إلى ذلؾ ضرورة  (4)الجيات المختصة بحماية البيئة ميمة تحديد الجرائـ ووضع القواعد العامة بشأنيا،
عرفة العممية بظاىرة التموث البيئي واإلحاطة الكاممة بأبعادىا ومسبباتيا ومعدالتيا، وضرورة توافر الدراية الفنية والم

.  توافر المرونة في األداة التشريعية كي يتسنى ليا مواجية ىذه األفعاؿ في الوقت المناسب وبالقدر البلـز

ية كؿ مف يرتكب أي مف فقد عاقب المشرع بغرامة مف مئة ألؼ ليرة سورية إلى خمسمائة ألؼ ليرة سور 
المخالفات البيئية األخرى، بما فييا الضجيج أو تمويث اليواء بالروائح المزعجة أو الضارة، التي تصدر الصكوؾ 

 (5)البلزمة بتحديدىا.

نما أحاؿ إلى المجمس  فالمشرع نص عمى العقوبة، إال أنو لـ يوضح ما ىي المخالفات البيئة األخرى، وا 
 (6)ئة ميمة تحديد ىذه المخالفات البيئية عف طريؽ الصكوؾ التي يصدرىا.األعمى لحماية البي

التالي يكوف المشرع قد أحاؿ إلى الجيات اإلدارية المختصة ميمة تحديد عناصر الجريمة وشروط بو 
تحديدىا بحيث إف جرائـ تمويث البيئة اليوائية الواردة في ىذا القانوف ال يمكف  ،التفاصيؿ المتعمقة بيا ؿقياميا وك

ومعرفة عناصرىا إال بالرجوع إلى نصوص أخرى أحاؿ إلييا القانوف المذكور، ىذه النصوص تتولى إصدارىا 
غالبًا جيات إدارية مختصة. مساىمة منيا بميمة التجريـ بالنسبة لجرائـ تمويث البيئة اليوائية المنصوص عمييا 

 في القانوف.

                                                           
1
ٌجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو »التً تنص على ما ٌلً  ،2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  40المادة  - 

ة ، أن ٌكون الدخان و الغازات و األبخرة الضارو اإلنشاءات أو أي غرض تجاري آخرغٌرها سواء كان فً أغراض الصناعة أو تولٌد الطاقة أ
فً نواتج االحتراق المشار  حتٌاطات لتقلٌل كمٌة الملوثاتعن هذا النشاط اتخاذ جمٌع اال المسإول على، و الناتجة فً الحدود المسموح بها

ان ، و تبٌن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون تلك االحتٌاطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غٌرها من وسائل التحكم فً الدخإلٌها
 «.و الغازات و األبخرة المنبعثة من عملٌة االحتراق

2
تلتزم جمع الجهات واألفراد عند مباشرة »التً تنص على ما ٌلً  ،2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4انون من الق 42المادة  -

األنشطة اإلنتاجٌة أو الخدمٌة أو غٌرها وخاصة عند تشغٌل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبٌه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود 
وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنٌة للتعرض المسموح بها لمستوى الصوت... 

 «.له
3
ال ٌجوز أن ٌزٌد مستوي النشاط اإلشعاعً »التً تنص على ما ٌلً  ،2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  47المادة  - 

 «.التنفٌذٌة لهذا القانون ئحةالل اء عن الحدود المسموح بها و التً تحددها الجهات المختصة طبقاً أو تركٌزات المواد المشعة بالهو
4
ومن هذه الجهات نذكر المجلس األعلى لحماٌة  ،الجهة المختصة هً الجهة التً لها عالقة ببعض أحكام قانون البٌئة من خارج الوزارة - 

ومن مهامه إقرار واعتماد األنظمة والتعلٌمات والقرارات واللوائح  ،2012لعام  12بٌئة رقم من قانون ال 8البٌئة المحدث بموجب المادة 
 .2012لعام  12من قانون البٌئة السوري رقم  10راجع فً مهام المجلس: المادة  ،التنفٌذٌة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون

5
 النبذة أ. 4قرة الف 13المادة  ،2012لعام  12قانون البٌئة السوري رقم  - 
6
م منح المشرع المجلس األعلى لحماٌة البٌئة مهمة إقرار واعتماد األنظمة والتعلٌمات والقرارات واللوائح التنفٌذٌة الالزمة لتنفٌذ أحكا - 

 .2012لعام  12الفقرة الخامسة من قانون البٌئة رقم  10للمادة  القانون. وفقاً 
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كر في حالة اإلحالة إلى نصوص قانونية أخرى، إما في القانوف وفي الواقع، ال يثير األمر أي إشكالية تذ
ذاتو، أو في قوانيف أخرى ، جزائية أو غير جزائية، حيث ال يوجد أي تعارض مع مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، 

 لمبدأ الشرعية ألف النصوص المحاؿ إلييا ىي بطبيعتيا نصوص قانونية تصح أف تكوف مصدرًا لمتجريـ وفقاً 
 ( 1).لجزائيةا

اإلحالة إلى جية إدارية أخرى لتحديد مضموف التجريـ المنصوص عميو في  عندإال إف الخبلؼ يثور 
النص عمى بياض، إذ يثور تساؤؿ حوؿ مدى تقيد الجية اإلدارية بمبدأ الشرعية الجزائية فيما تصدره مف قرارات 

 إدارية ولوائح في سبيؿ بياف عناصر التجريـ وشروطو.

استخداـ أسموب النصوص عمى بياض فيو اعتداء عمى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات فيما إذا كانت إف 
اإلحالة إلى جيات إدارية لتحديد مضموف الجرائـ. وقد أوصى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانوف العقوبات الذي 

 ( 2)بعدـ المجوء إلى ىذا األسموب. 1984عقد في القاىرة عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .113ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
وهو األسلوب  ،حٌث ورد فً التوصٌة الثامنة من توصٌات القسم الثانً ما ٌلً: إن استخدام أسلوب اإلحالة فٌما ٌتعلق بوصف الجرائم - 

والتفوٌض الواسع  ،ٌحمل فً طٌاته مخاطر عدم الدقة واالفتقار إلى الوضوح ،الذي ٌتحدد بمقتضاه النشاط المجّرم خارج نطاق قانون العقوبات
 مكان بواسطة قانون العقوبات.ٌجب أن ٌتحدد بقدر اإل ،كل من النشاط المحظور والنتٌجة المحظورة ،من قبل السلطة التشرٌعٌة إلى اإلدارة

 .114ص  ،مرجع سابق ،: د. فرج صالح الهرٌشأنظر
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 الفرع الثاني

 النصوص المرنة الواسعة

مف النتائج المترتبة عمى تطبيؽ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات تمؾ التي تتصؿ بتفسير النصوص 
، حيث أنو يجب أف تكوف التشريعات واضحة محددة بعيدة عف الغموض وعدـ التحديد، ويجب عدـ (1)الجزائية

خمؽ جرائـ جديدة، فالوضوح في النصوص يعّد ضمانة أساسية  التوسع في تفسيرىا، حتى ال يؤدي ذلؾ إلى
 ( 2)لمحريات الفردية وأساسًا لمثبات واالستقرار القانوني.

ف المشرع يمجأ أحيانًا الستخداـ أسموب النصوص الواسعة ذات الصيغ المرنة عند صياغتو أإال 
تسـ بالمرونة واإلجماؿ وعدـ التحديد، أو لنصوص التجريـ الخاصة بتمويث البيئة اليوائية، وىي نصوص واسعة ت

مكاف شمولو الصور الحالة  أف يكوف ليا دالالت مختمفة، بيدؼ عدـ وضع قيد عمى تفسير مدلوؿ الفعؿ المجّرـ وا 
 ( 3).اليوائية أو المحتممة لبلعتداء عمى البيئة

لممصمحة المحمية بموجب نص إف ىذا األسموب مف التجريـ يوفر أكبر قدر ممكف مف الحماية الجزائية 
التجريـ ويتيح لمسمطات التنفيذية وألجيزة تنفيذ القوانيف حرية أكبر في تحديد األفعاؿ اإلجرامية التي تمس 

 ( 4)بالمصمحة القانونية المشمولة بالحماية في نص التجريـ.

عرض ألمثمة تشريعية ولبياف مدى أخذ المشرع بيذا األسموب في تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية، ن
 متشريع السوري.لالمقارنة، و  البيئية بعض القوانيفل

 أواًل : القوانين البيئية المقارنة 

في  (5)«وبصفة عامة»إف المشرع الفرنسي غالبًا ما يستخدـ النصوص المرنة الواسعة، ومثاؿ ذلؾ عبارة 
المنشآت التي قد ينشأ عنيا أخطار تيدد  عجميبحيث يضمف شمولو ل 1976لعاـ  663المادة األولى مف القانوف 

. ويترتب عمى ذلؾ القوؿ بأف الصياغة العامة ليذا القانوف جعمت منو أداة، ليس لمواجية أفعاؿ اليوائية البيئة
 (6)صور التموث البيئي عمى اختبلفيا. جميعالتموث اليوائي فحسب، بؿ لمواجية 

                                                           
1
 .84 ص ،مرجع سابق ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
2
 .48ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
3
 .62ص  ،مرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
4
 .181ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 

(5)
 - Loi n°76-663 du 19 juillet 1976, op.cit, article 1 «Sont soumis aux dispositions de la présente loi les 

usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par 

toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 

soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation 

des sites et des monuments [*champ d'application*]. Les dispositions de la présente loi sont également 

applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. 
(6)

- M. Delmas Marty, la protection pénale de l'environnement en France, op.cit,p207. 
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عامة وواسعة قاصدًا  اً بشأف النفايات نصوص 1975اـ لع 633كذلؾ استخدـ المشرع الفرنسي في قانوف 
 النفايات وبقايا األشياء والمواد التي مف شأف التخمي عنيا أو التخمص منيا المساس بالبيئة جميعإخضاع 
، إلى أحكاـ ىذا القانوف، وبالتالي عمد المشرع الفرنسي، حيف أراد تعريؼ النفايات إلى إيراد ىذا التعريؼ اليوائية

بحيث يشمؿ مصطمح « وبصفة أكثر عمومية كؿ األشياء..»نصيف متتالييف، أضاؼ إلى النص األوؿ عبارة في 
وأضاؼ إلى  (1)النفايات بذلؾ، أي شيء يتخمى عنو صاحبو أو لديو نية التخمي عنو ميما قؿ شأنو أو عظـ.

مكف أف يندرج تحتيا كؿ المخاطر النص الثاني الوارد في المادة الثانية مف القانوف نفسو عبارة مرنة، مف الم
وبصفة عامة تحمؿ مساس »..واألضرار المتوقعة أو غير المتوقعة، حيث نص في نياية المادة عمى ما يمي 

 «.بصحة اإلنساف أو البيئة

أما المشرع المصري فقد استخدـ أسموب النصوص المرنة الواسعة عند صياغتو لنصوص التجريـ الواردة 
الخاص بحماية البيئة، وغايتو مف وراء ذلؾ توفير قدر مف المرونة تسمح بمبلحقة  1994عاـ ل 4في القانوف رقـ 

 ( 2)كافة الممارسات التي مف شأنيا المساس بالبيئة اليوائية.

ال يجوز استخداـ آالت » مف القانوف المذكور التي تنص عمى أنو  36فعمى سبيؿ المثاؿ نذكر المادة 
عنيا عادـ أو ينبعث منيا دخاف كثيؼ أو صوت مزعج بما يجاوز الحدود التي  أو محركات أو مركبات ينتج

 «.تقررىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف

يبلحظ مف ىذا النص أف المشرع لـ يحدد نوعية وأشكاؿ اآلالت والمركبات التي ينتج عنيا عوادـ تجاوز 
قًا، فيو يشمؿ القطارات والسيارات والطائرات والسفف الحد المنصوص عميو في البلئحة التنفيذية، فالحظر ورد مطم

، ما داـ ينبعث عنيا عادـ أو دخاف يتجاوز المستويات الواردة في البلئحة التنفيذية ليذا ت المصانع....وآال
 ( 3)القانوف.

يجب عند حرؽ أي نوع مف أنواع الوقود أو غيرىا سواء »مف القانوف نفسو عمى أنو  40المادة  كما تنص
كاف في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة واإلنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أف يكوف الدخاف والغازات 

 «.واألبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بيا

ىذا النص مف العمومية بحيث ينطبؽ عمى كؿ عمميات الحرؽ، ألي نوع مف أنواع الوقود بدوف تحديد، 
بؿ ألي غرض تجاري آخر، أيا كاف  لغرض صناعي أو لغرض توليد الطاقة مثبلً وال يشترط أف يكوف الحرؽ 

 نوعو ومجالو.

                                                           
1
 -M. Littman Martin, op.cit, p 186. 

2
 .121ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .49ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
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مف ناحية ثانية، نجد أف المشرع المصري توسع في استخداـ المصطمحات التقنية والمفردات الفنية عند 
المواد المشعة عف ، عدـ زيادة مستوى النشاط اإلشعاعي أو تركيزات صياغتو لنصوص التجريـ، مف ذلؾ مثبلً 

 . (2)، وكذلؾ عدـ استخداـ المواد المستنفدة لطبقة األوزوف أو استيرادىا أو حيازتيا(1)الحدود المسموح بيا باليواء

ىناؾ صعوبة تقابؿ القاضي عند تحديده المقصود بالنشاط اإلشعاعي أو المواد المشعة والفارؽ بينيما، 
يواء. وىناؾ صعوبة أخرى تتعمؽ بتعييف الحدود المسموح بيا لمستوى وكذلؾ المقصود بتركيزات ىذه المواد بال

ما ىي المواد  يحدد أيضاً  ولـ، النشاط اإلشعاعي أو تركيزات المواد المشعة، ألف المشرع المصري لـ يحدد ذلؾ
 المستنفدة لطبقة األوزوف.

 ثانيًا : القانون السوري

ألف اليوائية، لتي يكوف مف شأنيا تمويث البيئة عني المشرع البيئي السوري بمواجية الممارسات ا
األساليب التي تتـ بيا ىذه الممارسات تتميز بالتعدد والتنوع، لذا اتسمت النصوص التي تجـر ىذه األفعاؿ 

 بالعمومية والمرونة بكيفية تسمح مواجيتيا، وتضمف الحماية المطموبة لمبيئة اليوائية.

وب، عندما عاقب عمى جريمة تمويث البيئة اليوائية التي يتمثؿ ركنيا ونبلحظ استخداـ المشرع ليذا األسم
وتقـو الجريمة، ويستحؽ  (3)ألحكاـ القانوف، المادي في التخمص مف أي نوع مف أنواع المخمفات الغازية خبلفاً 

 (4)ى.العقاب عنيا، سواء تـ فعؿ التخمص بالتصريؼ أو باإللقاء، أو اإلغراؽ، أو الحرؽ أو بأية صورة أخر 

فالتخمص مف أي نوع مف أنواع المخمفات الغازية يشكؿ جريمة تمويث البيئة اليوائية، وكذلؾ أي طريقة 
يتـ بموجبيا التخمص تؤدي إلى قياـ الجريمة. وبالتالي تكوف الصيغ المستخدمة في نص التجريـ مرنة، وذات 

 يث البيئة اليوائية. دالالت مختمفة، تشمؿ كؿ الصور التي يمكف أف تقـو بيا جريمة تمو 

 اليوائية البيئة تمويث جرائـ ألركاف تحديدىا عند تتجو البيئية التشريعات غالبية أف سبؽ مما لنا يتضح
مرتكبييا،  مبلحقة وتضمف الجرائـ ليذه الخاصة الطبيعة مع تتناسب عالية مرونة ذات جزائية سياسة انتياج إلى

 التشريعي التفويض أسموبي إلى بالمجوء اليوائية البيئة تمويث مواد في لمتجريـ تصديو عند المشرع يكتفي ما فغالباً 
 .المرنة الواسعة والنصوص

وقد أدى استخداـ المشرع ليذيف األسموبيف في النص عمى الفعؿ المجّرـ في جرائـ االعتداء عمى البيئة 
اليوائية إلى عدـ وضوح الركف المادي في الجريمة في بعض صور ىذه الجرائـ، والى إثارة مشكبلت عدة تتصؿ 

                                                           
1
ال ٌجوز أن ٌزٌد مستوي النشاط »التً تنص على ما ٌلً  2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من قانون البٌئة رقم  47المادة  - 

 «.ات المختصة طبقا لالئحة التنفٌذٌة لهذا القانوناإلشعاعً أو تركٌزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التً تحددها الجه
2
ٌحظر االتجار غٌر المشروع »التً تنص على ما ٌلً  2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4مكرر من قانون البٌئة رقم  47المادة  - 

المخالفة للقوانٌن والقرارات الوزارٌة المنظمة لذلك فً المواد المستنفدة لطبقة األوزون أو استخدامها فً الصناعة أو استٌرادها أو حٌازتها ب
 «.وكذا االتفاقٌات الدولٌة التً تكون جمهورٌة مصر العربٌة طرفا فٌها

3
 .2012لعام  12النبذة أ من قانون البٌئة السوري رقم  2الفقرة  13المادة  - 
4
 .2012لعام  12النبذة ب من قانون البٌئة السوري رقم  2الفقرة  13المادة  - 
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اف إلى عدـ اليقيف في تجريـ كما أدى في بعض األحي ،بمدى شرعية بعض الجرائـ التي نص عمييا المشرع
 (1)الفعؿ، والى إثارة مشكبلت في التطبيؽ نظرًا لغموض بعض النصوص ووجود احتماالت لتأويميا.

مف الجرائـ واضحة، ال يشوبيا  الفئةوبالتالي يجب أف تكوف مصادر التجريـ والعقاب الخاصة بيذه 
رائـ والعقوبات ىي حصر مصادر التجريـ والعقاب في المبس والغموض، حيث أف النتيجة الحتمية لمبدأ شرعية الج

 ( 2)النصوص التشريعية.

عميو، سنوضح فيما يأتي، مدى تقيد المشرع البيئي بيذه النتيجة، وذلؾ مف خبلؿ دراستنا لمصادر  بناءً  
 التجريـ والعقاب الخاصة بتمويث البيئة اليوائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .62ص  ،مرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
2
 .84ص  ،مرجع سابق ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
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 المطمب الثاني

 ث البيئة اليوائيةيوالعقاب الخاصة بتمو مصادر التجريم 

. ويقصد بالمصادر (1)يميز الفقو عادة بيف مصادر مباشرة لمتجريـ والعقاب، ومصادر غير مباشرة
المباشرة تمؾ التي يفرغ فييا التجريـ مضمونو ومحتواه، كما تظير في قائمة الجرائـ المنصوص عمييا في القوانيف 

لمباشرة فيي مجموعة األنظمة القانونية غير الجزائية التي يستمد منيا التجريـ المختمفة. أما المصادر غير ا
ويتفؽ قانوف حماية البيئة مع غيره، مف فروع القانوف، في بعض المصادر، غير أنو يختمؼ  (2)شرعيتو ومقتضاه.

 (3)عنيا في البعض اآلخر.

عميو، سنتناوؿ موضوع ىذا المطمب في فرعيف، نخصص األوؿ منيما لدراسة المصادر المباشرة  بناءً 
ث البيئة اليوائية، وفي الفرع الثاني نعالج المصادر غير المباشرة لجرائـ تمويث البيئة يلمتجريـ في مجاؿ تمو 

 اليوائية.

 الفرع األول

 المصادر المباشرة لمتجريم والعقاب

مصدر المباشر لمتجريـ والعقاب في معظـ األنظمة القانونية المعاصرة، وىو نتيجة منطقية يعّد التشريع ال
 (4)لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات حيث أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص.

وقد ظير قانوف حماية البيئة في شكؿ مواد متفرقة في قانوف العقوبات، أو في قوانيف خاصة، وبالتالي 
يز في نطاؽ اإلجراـ البيئي اليوائي، بيف مصدريف مف المصادر المباشرة لمتجريـ والعقاب، المصدر يمكننا التمي

والمصدر الثاني يتمثؿ في القوانيف  ،األوؿ ينحصر في إدراج جرائـ تمويث البيئة اليوائية في صمب قانوف العقوبات
 البيئية الخاصة المتضمنة نصوصًا عقابية. 

يأتي المصادر المباشرة لمتجريـ مف خبلؿ دراسة التجريـ بمقتضى قانوف العقوبات  عميو، نبيف فيما بناءً 
 .اً أواًل، والتجريـ بمقتضى قوانيف بيئية خاصة ثاني

 

 

                                                           
1
 ،وكذلك : د. مؤمون محمد سالمة ،وما بعدها 41ص  ،مرجع سابق ،أحمد فتحً سرور ،لتفصٌالت حول مصادر التجرٌم والعقاب راجع: د - 

 23ص ،1990 ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،دار الفكر العربً ،القسم العام ،وباتقانون العق
2
 .125ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .34ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد عبد الكرٌم سالمة - 
4
 ،مرجع سابق ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،وراجع أٌضاً: د. محمود نجٌب حسنً -.24ص  ،مرجع سابق ،د. مؤمون محمد سالمة - 

 .84ص 
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 أواًل : التجريم بمقتضى قانون العقوبات

عمى ييتـ قانوف العقوبات بحماية المصالح والقيـ االجتماعية ويتولى الدفاع عنيا، وحيث أف المحافظة 
يعد قيمة أساسية مف قيـ المجتمع لذا بات مف الضروري إدراج الجرائـ الماسة بالبيئة اليوائية في  اليوائية البيئة

صمب قانوف العقوبات كأحد الوسائؿ إلضفاء الفاعمية عمى أحكاميا، والتي يمكف مف خبلليا الحفاظ عمى بيئة 
 (1)ىوائية نظيفة.

ـ االعتداء عمى البيئة اليوائية في قانوف العقوبات مف شأنو أف يسيـ في مف ناحية ثانية، فإف إدخاؿ جرائ
صحوة الضمير العاـ إزاء الطابع اإلجرامي الخطير لمثؿ ىذه الجرائـ والذي ال يأخذ في الحسباف، عادًة، إال 

 (2)الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات.

في صمب قانوف العقوبات، حيث يرى  اليوائية لبيئةوىناؾ خبلؼ في الفقو بشأف إدراج جرائـ تمويث ا
ضمف المدونات العقابية،  اليوائيةالبعض أف مف حسف السياسة التشريعية عدـ إدراج نصوص حماية البيئة 

وتركيا لتعالج بتشريعات خاصة خارج ذلؾ التقنيف، ألف القواعد البيئية تتعرض لمتغيرات عدة تحتاج تبعًا لذلؾ 
لتعديبلت متبلحقة قد تكوف ذات طبيعة فنية، وىو ما يحوؿ دوف إدراجيا ضمف النصوص الجزائية التي يتعيف أف 

 (3)تتسـ بنوع مف الثبات واالستقرار.

إال أف ذلؾ لـ يحؿ دوف اقتناع البعض بإدراج جرائـ البيئة اليوائية في صمب قانوف العقوبات، وتأكيدًا 
والمتعمؽ بمساىمة  1977الصادر عاـ  28/77ليذا االتجاه جاء قرار المجمس الوزاري األوربي لقانوف البيئة رقـ 

البيئة تشكؿ قيمة أساسية كالحياة أو »منو عمى أف  القانوف الجزائي في حماية البيئة، حيث قضت المادة األولى
الممكية الخاصة أو العامة، لذلؾ يجب حماية البيئة بنفس القدر في القانوف الجزائي، وبجانب القتؿ والسرقة، يجب 

وبالمعنى نفسو جاءت «. أف يتضمف كؿ قانوف لمعقوبات تجريمًا أو أكثر لمتموث ولبلنتياكات األخرى لمطبيعة
 (4) .1979ية الخامسة مف توصيات مؤتمر ىامبورج بشأف الحماية الجزائية لموسط الطبيعي المنعقد عاـ التوص

مف خبلؿ ما تقدـ نجد أف إدراج جرائـ تمويث البيئة اليوائية ضمف نصوص قانوف العقوبات أصبح 
 أشكالو. بجميعث يضرورة ممحة لمواجية التمو 

مف إدراج جرائـ قانوف العقوبات السوري و  قانوف العقوبات المصريتي لموقؼ عميو سنعرض فيما يأ بناءً 
 تمويث البيئة اليوائية ضمف طياتيا وفقًا لما سيأتي.

 

 
                                                           

1
 .45ص  ،2009 ،اإلسكندرٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة ،د. عادل ماهر األلفً - 
2
 .127ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .12ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
4
 .128ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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 قانون العقوبات المصري – 1

منيا ما ورد  ،وردت نصوص حماية البيئة اليوائية، في قانوف العقوبات المصري، في عدة مواضع متفرقة
صبلح المداخف واألفراف وأفعاؿ  في الكتاب الثالث والرابع الخاص بالمخالفات، ومثاؿ ذلؾ، اإلىماؿ في تنظيؼ وا 

أفعاؿ تمويث اليواء بالغازات والشوائب الناجمة عف  فجرمتاالحتراؽ والحرائؽ الناجمة عف عدـ تنظيؼ المداخف. 
 (1)أعماؿ المصانع وغيرىا.

ة مف النص في قانوف العقوبات المصري عمى تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية ىي ويبدو أف الغاي
وذلؾ مف خبلؿ تجريـ أفعاؿ السموؾ الضارة بالمصمحة العامة وأفعاؿ االعتداء  ،حماية البيئة بشكؿ غير مباشر

يذاؤه. إعادة نظر، ألف الحماية ولكف ىذا األمر منتقد، ويحتاج إلى ( 2)والمساس بالسبلمة الجسدية لئلنساف وا 
الجزائية لمبيئة اليوائية، يجب أف تتـ بطريقة مباشرة كي يشعر األفراد بأىمية الحفاظ عمى البيئة، كما أف العقوبات 

 (3)التي تقررىا ىذه النصوص تافية وال تكفي لردع الجناة بالمقارنة مع األضرار التي تنجـ عف ىذه األفعاؿ.

 يقانون العقوبات السور  – 2

لـ يتطرؽ قانوف العقوبات السوري إلى حماية البيئة اليوائية عمى الرغـ مف وجود بعض النصوص 
ويعّد  (4)/ منو.735/ إلى /731المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحماية البيئة المائية وذلؾ في المواد /

تي تعد، كما ذكرنا سابقًا، قيمة مف قيـ المجتمع في حماية البيئة اليوائية ال اً في قانوف العقوبات وتراجع اً ذلؾ قصور 
 األساسية التي يجب الحفاظ عمييا وحمايتيا.

 ثانيًا : التجريم والعقاب بمقتضى قوانين خاصة

إف تجريـ أفعاؿ تمويث البيئة اليوائية قد ال يظير، كما يرى بعض الفقياء، مف خبلؿ نصوص قانوف 
نما مف خبلؿ القوانيف  لذلؾ تنيج معظـ التشريعات الحديثة، سواء تمؾ التي تتضمف  ( 5)الخاصة.العقوبات، وا 

مدوناتيا العقابية نصوص خاصة بتجريـ أفعاؿ تضر بالبيئة اليوائية أـ ال، إصدار قوانيف خاصة تحتوي عمى 
رشادية تتعمؽ بكيفية إدارة واستغبلؿ واستخداـ وحماية عناصر البيئة، وتحتوي عمى ج زاء في أحكاـ تنظيمية وا 

وقد تمت اإلشارة إلى ىذه القوانيف الخاصة في توصيات  (6)الغالب األعـ لضماف احتراـ األفراد ليذه األحكاـ.
، حيث جاء في التوصية 1979مؤتمر ىامبورج بشأف الحماية الجزائية لموسط لطبيعي الذي عقد في ىامبورج 

أساسيًا في ىذا  وص غير الجزائية تمعب دوراً الثالثة أنو ينبغي قبؿ كؿ شيء حماية الوسط الطبيعي، النص
المجاؿ، ومع ذلؾ القانوف الجزائي يجب أف يتدخؿ أواًل لضماف فاعمية القواعد غير الجزائية، وعمى األخص قواعد 

                                                           
1
 .1984لعام  9من قانون العقوبات المصري المعدلة بالقانون رقم  360المادة  - 
2
 .156ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
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 .14ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري -
4
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 .«سورٌة لٌرةعشرة آالف إلى  ألفًالغٌر ٌعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من  على تلوٌث نبع أو ماء ٌشرب منه
5
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القانوف اإلداري أو القانوف المدني، وفي ىذا النطاؽ يشغؿ القانوف الجزائي وظيفة تبعية، ومع ذلؾ يجب أف 
ويكوف ذلؾ بإصدار  (1)ف الجزائي بطريقة مستقمة في حالة االعتداءات الجسيمة عمى الوسط الطبيعي.يتدخؿ القانو 

 بعض قانوف جزائي خاص بكؿ عنصر مف عناصر البيئة. ولبياف مدى أىمية ىذه القوانيف، سنعرض لموقؼ
 وفقًا لما يأتي. التشريعات المقارنة والتشريع السوري

 :رنةالتشريعات المقا بعض في – 1

الصادر في  842في فرنسا نبلحظ وجود قوانيف عدة خاصة بمكافحة التموث اليوائي، منيا القانوف رقـ 
الذي يعد مف أىـ القوانيف الصادرة في ىذا المجاؿ، سعى المشرع الفرنسي مف خبللو إلى الحد مف  1961آب  2

ي أو يضايؽ الناس أو يعرض لمخطر الصحة أو ذالتموث الناتج عف الغازات واألدخنة وكؿ ما مف شأنو أف يؤ 
المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وغيرىا، سواء كانت  كؿالسبلمة العامة. ويمـز ىذا القانوف 

ممموكة أو مستغمة مف قبؿ أشخاص اعتبارية أو طبيعية، أف تحتـر النصوص القانونية المقررة لتجنب التموث 
لنص المادة الثانية مف ىذا القانوف، فإف أي انتياؾ ألحكاـ القانوف أو لنصوص المراسيـ  ووفقاً  (2)اليوائي.

تموز  19الصادر في  663جريمة يعاقب عنيا. مف ناحية أخرى، يتضمف القانوف رقـ  ينشئوالقرارات المنفذة لو، 
ويعد األمر  (3)ث اليوائي.بشأف المنشآت المصنفة لحماية البيئة نصوصًا تجريمية خاصة بمكافحة التمو  1976
المتعمؽ بالشؽ التشريعي لمتقنيف الموحد لمبيئة ىو األصؿ األوؿ  2000تشريف الثاني  18الصادر في  914رقـ 

 لقانوف موحد لمبيئة في فرنسا، وذلؾ لتنظيـ األنشطة وضماف اتساقيا مع متطمبات حماية البيئة.

وف خاص بمكافحة تموث اليواء، أو بحماية البيئة أما في التشريعات المصرية، نبلحظ عدـ وجود قان
منيا عمى سبيؿ المثاؿ القانوف رقـ و اليوائية، عمى غرار القوانيف التي تيدؼ إلى حماية عناصر البيئة األخرى، 

 حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث. حوؿ 1982/ لسنة 48/

وتفترض المبلمح العامة  ( 4)،1994لعاـ  4البيئة رقـ لحماية  اً موحد اً وقد أصدر المشرع المصري قانون
لو بأنو القانوف الموحد لمبيئة، فقد اىتـ باإلدارة البيئية، ومنح جياز شؤوف البيئة صفة الضابطة القضائية، 

أنواعيا وخبلؿ فترة سماح مدتيا ثبلث سنوات يبدأ بعدىا تنفيذ  بجميعواعتمدت سياسة القضاء عمى المموثات 
 (5)ف.القانو 

وقد تضمف القانوف أحكاـ عامة في الباب التمييدي، كجياز شؤوف البيئة وصندوؽ حماية البيئة، وأفرد 
لكؿ عنصر مف عناصر البيئة باب مستقؿ. فتناوؿ حماية البيئة األرضية مف التموث في الباب األوؿ، ثـ حماية 

                                                           
1
عام  28/77. وكذلك نص قرار المجلس الوزاري األوربً لقانون البٌئة رقم 3هامش  ،139ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 

فً قانون  ،على ضرورة جمع األحكام الخاصة بالمسإولٌة وبالجزاءات واإلجراءات المستوحاة من المبادئ الواردة فً هذا القرار 1977
 ٌستخدم كإطار خاص بحماٌة البٌئة.

2
 - Loi n° 61-842، op.cit، article1. 

3
 راجع بشؤن التنظٌمات القانونٌة للتلوث الهوائً فً فرنسا : - 

M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p205. 
4
/ 338جلس الوزراء رقم /. وصدرت الالئحة التنفٌذٌة له بقرار رئٌس م3/2/1994تارٌخ  5نشر فً الجرٌدة الرسمٌة المصرٌة بالعدد  - 
 .2009لعام  9وتم تعدٌله بالقانون رقم  1995لعام

5
 .131ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
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يئة المائية.  ويبدو أف ىذا القانوف يوفر حماية أكبر البيئة اليوائية في الباب الثاني، وفي الباب الثالث حماية الب
لمبيئة اليوائية، حيث أفرد ليا بابًا مستقبًل نص فيو عمى ضرورة عدـ تجاوز الحدود المسموح بيا لمموثات اليواء 

 (3)والتموث اإلشعاعي. (2)كذلؾ أورد نصًا خاصًا بتجريـ التموث السمعي، (1)في كافة األنشطة واألعماؿ.

ناحية ثانية، فقد جـر القانوف في بعض نصوصو تسرب أو انبعاث مموثات اليواء داخؿ أماكف مف 
العمؿ، وضرورة اتخاذ االحتياطات واإلجراءات والتدابير البلزمة لممحافظة عمى درجتي الحرارة والرطوبة داخؿ 

 (4)مكاف العمؿ.

القانوف، حيث عاقب بالسجف والحبس  أما العقوبات، فيبدو أنيا تتسـ بنوع مف الشدة خاصة بعد تعديؿ
 (5)لكؿ مخالفة وحجـ الضرر الذي تسببو. قيمتيا وفقاً  تختمؼوبالغرامة التي 

باإلضافة إلى ذلؾ، توجد قوانيف أخرى تؤدي إلى حماية البيئة اليوائية بطريقة غير مباشرة، ومنيا قانوف 
التموث، حيث يمنع التدخيف في وسائؿ النقؿ العاـ الوقاية مف أضرار التدخيف الذي يساىـ في حماية اليواء مف 

 .(6)واألماكف العامة والمغمقة

 :في التشريع السوري – 2

ال يوجد في التشريع السوري قانوف خاص بحماية البيئة اليوائية، بالرغـ مف وجود تشريعات خاصة 
ىمية عف البيئة المائية وعمى المشرع حمايتيا بحماية البيئة المائية، وكما ذكرنا سابقًا، فإف البيئة اليوائية ال تقؿ أ
 والحفاظ عمييا بمقتضى قانوف خاص إلدارة وحماية البيئة اليوائية.

، الذي ييدؼ إلى إرساء القواعد 2012لعاـ  12لحماية البيئة رقـ  اً موحد اً وقد أصدر المشرع قانون
وكذلؾ المياـ  ،بالوزارة المنوطةوتحقيؽ التنمية البيئية وتحديد المياـ  ،األساسية لسبلمة البيئة وحمايتيا مف التموث

التي تقـو بيا بالتعاوف مع الجيات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامو وأحكاـ القوانيف واألنظمة المتعمقة بالشؤوف 
 (7)البيئية بما يحقؽ ىذه األىداؼ.

وجاء قانوف حماية البيئة الجديد متضمنًا تسمية مفتشيف بيئييف مؤىميف تابعيف لموزارة أعطي ليـ حؽ 
نذار المنشآت  االستعانة بالضابطة البيئية )التي نص القانوف الجديد عمى إحداثيا( لضبط المخالفات البيئية وا 

ماكف التي تستوجب مخالفاتيا اإلغبلؽ، وينفذ المخالفة منيا. وفي حاؿ عدـ االلتزاـ اقتراح اإلغبلؽ الفوري لؤل

                                                           
1
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  40إلى  34المواد من  - 
2
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  42المادة  - 
3
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4مكرر من القانون  47 – 47المواد  - 
4
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  46إلى  43المواد  - 
5
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من القانون  89إلى  84د الموا - 
6
/ تارٌخ 26العدد / ،الجرٌدة الرسمٌة فً مصر ،فً شؤن الوقاٌة من أضرار التدخٌن 1981/ لسنة 52من القانون رقم / 6المادة  - 
 م25/6/1981

7
 .2012لعام  12من القانون  2المادة  - 
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اإلغبلؽ عف طريؽ النيابة العامة وتحاؿ نسخة مف الضبط إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المخالؼ جزائيًا 
 ومطالبتو بالتعويض.

ونتيجة لبلىتماـ العالمي بالبيئة والمناخ الذي أصبح ليما تأثير واضح عمى صحة اإلنساف فقد شدد 
 بيئي الجديد العقوبات الواردة عمى مخالفة أحكامو بما يتناسب مع مقدار الضرر والقيمة المالية الحالية.القانوف ال

وقد عاقب المشرع عمى تمويث البيئة اليوائية بالتخمص مف المخمفات الناتجة عف نشاط المنشآت وذلؾ 
ة الرابعة مف المادة ذاتيا التي تعاقب ، وكذلؾ الفقر 2012لعاـ  12مف القانوف  13في الفقرة الثانية مف المادة 

 عمى التموث اليوائي سواء بالروائح المزعجة أو الضارة، أو بالضجيج.

باإلضافة إلى ذلؾ، تمت اإلشارة بصورة غير مباشرة إلى أىمية الحفاظ عمى البيئة اليوائية مف التموث 
الذي حدد في المادة  2009/ لعاـ62قـ /وذلؾ في عدة قوانيف خاصة أخرى نذكر منيا قانوف مكافحة التدخيف ر 

الثانية منو األماكف العامة التي يحظر التدخيف فييا وبالتالي ساىـ بشكؿ غير مباشر في الحفاظ عمى بيئة ىوائية 
 نظيفة.

تمتـز جميع الجيات المعنية بمكافحة التدخيف بتوعية الجميور »/ منو عمى أف 10كذلؾ نصت المادة /
بموجب نص المادة المذكور عمى «. والعواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية لمتدخيف حوؿ المخاطر الصحية

 الجيات المعنية توعية الجميور حوؿ مدى إضرار دخاف السجائر ومخمفاتيا بالبيئة اليوائية.

 (1)كما أف قانوف النظافة يحظر حرؽ اإلطارات المستعممة في الطرؽ والساحات العامة والحدائؽ وغيرىا،
 (2)ويمتـز مالكو المنشآت بمعالجة االنبعاث الغازية الضارة الناجمة عف العممية الصناعية.

ف التشريع السوري يجب أف يتخطى مرحمة االكتفاء بنصوص متفرقة لجرائـ تمويث البيئة إوموجز القوؿ 
ليوائية، ينص فيو عمى اليوائية، لموصوؿ إلى المرحمة التالية وىي إصدار قانوف خاص بجرائـ تمويث البيئة ا

 بالتجريـ والعقاب أـ باألصوؿ الجزائية. ما تعمؽ منياأحكاميا المشتركة، سواء 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .2004لعام  49افة السوري رقم من قانون النظ 6المادة  - 
2
 .2004لعام  49من قانون النظافة السوري رقم  10المادة  - 
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 الفرع الثاني

 المصادر غير المباشرة لمتجريم والعقاب

ذكرنا سابقًا أنو يقصد بالمصادر غير المباشرة لمتجريـ مجموعة األنظمة القانونية غير الجزائية التي 
 التجريـ شرعيتو ومقتضاه.يستمد منيا 

 ،وتتمثؿ ىذه المصادر أساسًا فيما يتعمؽ بجريمة تمويث البيئة اليوائية، في القواعد الدولية بالدرجة األولى
ثـ في نصوص الدساتير الوطنية التي تؤكد حؽ اإلنساف في العيش في بيئة نظيفة ومتوازنة كأحد الحقوؽ 

 .األساسية التي ترعى وتصوف أمنو وسبلمتو

وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المصادر ليا دور ثانوي في مجاؿ التجريـ والعقاب، فقد يتطمب تحديد 
عناصر بعض الجرائـ المتعمقة بالبيئة تطبيؽ قواعد غير جزائية؛ فتمويث اليواء مثبًل يقتضي إثبات أف المواد 

ف، وبالتالي يمـز تطبيؽ المعايير واألسس المنبعثة تعد مف المموثات التي تخؿ بتوازف اليواء، وتضر بصحة اإلنسا
 (1)العممية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية في ىذا الشأف.

عميو، سنبحث في القواعػد الدوليػة كمصدر غيػر مباشػر لتجريـ أفعاؿ تمويػث البيئػة اليوائيػة أواًل،  بناءً 
 وفي الدسػاتير الوطنيػة ثانيًا.

 أواًل : القواعد الدولية

اعتبار تجريـ  ومنيا القوانيف البيئية، حيث يمكفتمثؿ القواعد الدولية مصدرًا غير مباشر لمقانوف الوطني 
تجمع كؿ القواعد الدولية عمى بياف أىمية الحماية القانونية فدولية المصدر.  اليوائية أفعاؿ االعتداء عمى البيئة

ف لـ لمبيئة المادية واإلنسانية مف أخطار وأضرار التموث  البيئي الواقع بفعؿ الظواىر الطبيعية وبفعؿ اإلنساف، وا 
تستطع ىذه القواعد حصر مصادر وأنواع التموث فجاءت عمى سبيؿ البياف والمثاؿ. ولكف السمة العامة لمقواعد 

تفتح  الدولية تظير في البطء الشديد لدخوليا حيز التنفيذ، وبعدـ دقتيا وشموليا وتضارب المصالح فييا، كما أنيا
وتظير ىذه القواعد الدولية فيما تنص عميو  ( 2)الباب لعديد مف االستثناءات التي تضعؼ مدى االلتزاـ بيا.

المعاىدات واالتفاقيات الدولية مف جية، وما تصدره المؤتمرات والمنظمات الدولية مف توصيات وقرارات مف جية 
 ثانية.

االتفاقيات الدولية كمصدر غير مباشر لمتجريـ والعقاب عميو، سنبحث فيما يأتي في المعاىدات و  بناءً  
 في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية، وكذلؾ في التوصيات وقرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية.

 

                                                           
1
 .27ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
2
 .وما بعد 85ص  ،سابق د. محمد مإنس محب الدٌن، مرجع  - 
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 المعاىدات واالتفاقيات الدولية: – 1

القانوف الدولي  تمثؿ جانبًا ميمًا مف جوانب اليوائية ات الدولية المتعمقة بحماية البيئةيأصبحت االتفاق
حيث بدأ االىتماـ الحقيقي بحماية  (1)خاصة بالنسبة لتمؾ التي تعقد عمى المستوى اإلقميمي بيف عدد مف الدوؿ.

وصيانتيا دوليًا بعد مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة اإلنسانية الذي انعقد في مدينة استكيولـ في  اليوائية البيئة
، ومما ال شؾ فيو أف ليذه المعاىدات واالتفاقيات الدولية تأثيرًا ميمًا عمى القوانيف الوطنية 1972السويد عاـ 

ادر التشريع يتعيف االلتزاـ بو في حاؿ انضماـ الخاصة بحماية البيئة اليوائية، حيث تعد مصدرًا ميمًا مف مص
 (2)الدولة إلييا وتصديقيا عمى أحكاميا.

وقد عنيت المعاىدات واالتفاقيات الدولية بالنص عمى ضرورة اتخاذ الدوؿ التدابير التشريعية واإلدارية 
 (3)وخفضو والسيطرة عميو، وقد نصت عمى قواعد لتحديد االختصاص. اليوائي لمنع التموث

بمعنى أف المعاىدات واالتفاقيات الدولية تتضمف غالبًا النص عمى إلزاـ الدوؿ الموقعة عمييا بسف 
، وفي (4)األنظمة والقوانيف الداخمية التي تكفؿ وضع أحكاـ ىذه المعاىدات واالتفاقيات موضع التطبيؽ الفعمي

بؿ يشترط  ،جابة لنصوص المعاىدة الدوليةبعض األحياف ال يكفي أف تقـو الدولة بإصدار التشريعات الوطنية است
 ألكبر قدر مف الحماية لمبيئة اليوائية ضد التموث. توافر صفات معينة في تمؾ التشريعات تحقيقاً 

ذا كانت ىذه االتفاقيات تمعب دورًا جوىريًا في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة اليوائية، إال أنيا لكي تصمح  وا 
ب في جرائـ تمويث البيئة اليوائية يجب أف تكوف صياغة نصوصيا دقيقة ألف تكوف مصدرًا لمتجريـ والعقا

وواضحة بشكؿ تبيف فيو تعريؼ كؿ جريمة وأركانيا وعناصرىا، فمعظـ ىذه االتفاقيات والمعاىدات الدولية تنص 
دوف  ليوائيةا عمى الخطوط العريضة ليذه الجرائـ دوف الدخوؿ في تفاصيمو، فتحدد مثبًل األفعاؿ التي تيدد البيئة

النص عمى تجريميا أو تحديد العقوبة المناسبة ليا. ويعتقد البعض أف ذلؾ يتفؽ مع السيادة الوطنية، باعتبار 
 (5)القانوف الجزائي قانونًا وطنيًا إقميميًا بالدرجة األولى.

 اليوائية ةالبيئيتمويث ومف خبلؿ مبلحظة المعاىدات واالتفاقيات الدولية نجدىا تخمو مف تحديد جرائـ 
بشكؿ دقيؽ، ومف العقوبات التي تستمـز توقيعيا عمى المخالفيف، بؿ إنيا ذىبت في كثير مف األحواؿ إلى مجرد 

 مع ىذه االتفاقيات. تتبلءـحث الدوؿ إلصدار تشريعات وطنية 

 لدولية كمصدر غير مباشر لمتجريـ والعقاب فياولتوضيح الدور الذي تمعبو المعاىدات واالتفاقيات 
 مجاؿ تمويث البيئة اليوائية، نعرض لؤلحكاـ الواردة في بعض منيا، وأمثمة لتشريعات مستمدة مف ىذه االتفاقيات.

                                                           
1
 .17ص  ،مرجع سابق ،ماجد راغب الحلو - 

(2)
-  PHILLIPE (j.f) le projet de loi constitutionnel le relative á la charte de l'environnement، Paris، Dalloz، 

N° 14/7155، Avril 2004، p.340.    
3
 .84ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
4
فً مادته الثالثة عشر التً تلزم الدول الموقعة علٌه بسن األنظمة والقوانٌن الداخلٌة التً  1992ومثال ذلك ما نص علٌه إعالن رٌو لعام  - 

 تكفل وضع أحكام هذه المعاهدات واالتفاقٌات موضع التطبٌق الفعلً.
5
 .31ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
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 األحكام الواردة في بعض االتفاقيات الدولية بشأن التموث اليوائي: –أ 

إجراء التجارب المتعمقة بحظر  1963ىناؾ اتفاقيات عدة تتعمؽ بالبيئة اليوائية، مثؿ اتفاقية موسكو لعاـ 
لمحماية مف تموث  1977لؤلسمحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، واتفاقية جنيؼ لعاـ 

، (1)المتعمقة بتموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود 1979اليواء والضوضاء واالىتزازات، واتفاقية جنيؼ لعاـ 
بشأف التحكـ في  1989ة األوزوف، وىناؾ أيضًا اتفاقية بازؿ لعاـ الخاصة بحماية طبق 1985واتفاقية فيينا لعاـ 

 النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا.

بشأف تموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود، واتفاقية فيينا لعاـ  1979وسنعرض التفاقية جنيؼ لعاـ 
لتحكـ في النفايات الخطرة عبر الحدود بشأف ا 1989الخاصة بحماية طبقة األوزوف، واتفاقية بازؿ لعاـ  1985

 والتخمص منيا.

 :بشأن تموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود 1191اتفاقية جنيف لعام  -1ً

تيدؼ ىذه االتفاقية إلى حماية اإلنساف والبيئة المحيطة بو مف تموث اليواء وبذؿ الجيود لمحد بأقصى 
 (2)نعو، بما في ذلؾ التموث بعيد المدى لميواء عبر الحدود.قدر ممكف مف تموث اليواء وتقميمو تدريجيًا ثـ م

وأىـ األحكاـ المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية ىي وضع سياسات واستراتيجيات الدوؿ التي ستعمؿ 
عمى مكافحة انتشار مموثات اليواء وذلؾ عف طريؽ تبادؿ المعمومات والمشاورات، وتقييـ التدابير البديمة التي 

نشاءحقيؽ األىداؼ البيئية بما في ذلؾ تخفيؼ التموث بعيد المدى لميواء، ترمي إلى ت ىيئة تنفيذية تقـو  وا 
 (3)باستعراض تنفيذ االتفاقية، والنظر في الشؤوف المتعمقة بتنفيذ وتطوير االتفاقية.

 :الخاصة بحماية طبقة األوزون 1195اتفاقية فيينا لعام  -2ً

. وتيدؼ إلى 22/9/1988، ودخمت حيز النفاذ بتاريخ 22/3/1985تـ اعتماد ىذه االتفاقية بتاريخ 
 حماية الصحة البشرية والبيئة ضد اآلثار السمبية الناتجة عف التغييرات في طبقة األوزوف.

ومف األحكاـ التي تضمنتيا ىذه االتفاقية، أف تتعاوف األطراؼ في البحث بشأف المواد والعمميات التي 
وبشأف الصحة البشرية واآلثار البيئية ليذه المواد، وبشأف المواد والتكنولوجيات البديمة  ،تعدؿ طبقة األوزوف

وكذلؾ التعاوف في وضع وتنفيذ تدابير لمتحكـ في األنشطة التي تكوف  (4)والرصد المنتظـ لحالة طبقة األوزوف.

                                                           
1
والدول التً تتمتع بوضع استشاري لدى تلك اللجنة.  ،ة ال تسري إال بٌن الدول األوربٌة أعضاء اللجنة االقتصادٌة ألورباوهً اتفاقٌة إقلٌمٌ - 

 من االتفاقٌة.  1فقرة  14راجع المادة 
2
 الخاصة بتلوث الهواء بعٌد المدى عبر الحدود. 1979من اتفاقٌة جنٌف لعام  4المادة  - 
3
 الخاصة بتلوث الهواء بعٌد المدى عبر الحدود. 1979من اتفاقٌة جنٌف لعام  3مادة ج من ال–ب  -األحكام أ - 
4
 .1985من اتفاقٌة فٌٌنا لحماٌة طبقة األوزون لعام  2المادة  - 
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سيما في وضع بروتوكوالت ليذا ليا، أو يرجح أف تكوف ليا، آثار سمبية ناتجة عف تعديؿ طبقة األوزوف، وال 
 (1)الغرض.

، وتـ تعديمو عاـ 1987لممواد المستنفدة لطبقة األوزوف لعاـ  لذلؾ، تـ وضع بروتوكوؿ مونتلاير وتنفيذاً 
 . وييدؼ إلى تعزيز إجراءات الرقابة لممواد المستنفدة لطبقة األوزوف.1990

 :الخطرة عبر الحدود والتخمص منيابشأن التحكم في النفايات  1191اتفاقية بازل لعام  -3ً

. وتيدؼ إلى إعطاء الحؽ لكؿ دولة في حظر دخوؿ النفايات 1989آذار  23قية في عقدت ىذه االتفا
الخطرة والنفايات األخرى األجنبية أو التخمص منيا في إقميميا، ووجوب التخمص مف النفايات الخطرة والنفايات 

 (2)رة الفعالة والسميمة لمبيئة، في الدولة التي جرى توليدىا فييا.األخرى، بالمقدار الذي يتفؽ مع اإلدا

وتحظر ىذه االتفاقية عمى األطراؼ تصدير النفايات الخطرة، أو ال تسمح بتصديرىا إلى األطراؼ التي 
حظرت استيراد ىذه النفايات، وتعتبر أف االتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات األخرى فعؿ 

 (3)إجرامي.

 أمثمة لقوانين مستمدة من االتفاقيات الدولية –ب 

 في النص ،االلتزاـ قبيؿ ومف، االتفاقية بيذه األطراؼ الدوؿ التزاـ وجوب عمى الدولية االتفاقيات تنص
، اإلمكاف قدر منو والحد اليواء تموث منع بشأف المبرمة الدولية االتفاقيات تضمنتيا أحكاـ عمى الداخمية القوانيف
 القوانيف في عمييا والمنصوص ة اليوائيةالبيئ ثيبتمو  الخاصة التجريـ نصوص بعض مراجعة عند نجد حيث

 دولية اتفاقيات أو معاىدات في واردة نصوص إلى الرجوع يقتضي عناصرىا وبياف فييا الجرائـ تحديد أف الداخمية
 .(4)بالخصوص مبرمة

 الخاص والعقاب بالتجريـ يتعمؽ فيما الدولية االتفاقيات مف مستمدة لتشريعات أمثمة يأتي فيما وسنبيف
 ، وفي التشريع البيئي السوريالمصريةوذلؾ في كؿ مف التشريعات البيئية  .اليوائية البيئة ثيبتمو 

 المصرية البيئية التشريعات -1ً

ما تضمنتو االتفاقيات تكاد تكوف متوافقة مع  1994لعاـ  4إف نصوص قانوف حماية البيئة المصري رقـ 
 الدولية الخاصة بحماية البيئة اليوائية، حيث تجـر ىذه النصوص التموث اليوائي، وتحد مف انتشاره.

مكرر مف قانوف البيئة عمى حظر االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة  47فقد نصت المادة 
يازتيا بالمخالفة لمقوانيف والقرارات الوزارية المنظمة لذلؾ، األوزوف، أو استخداميا في الصناعة أو استيرادىا أو ح

                                                           
1
 .1985من اتفاقٌة فٌٌنا لحماٌة طبقة األوزون لعام  4-3المواد  - 
2
 .117ص  ،1995 ،الطبعة األولى ،بال دار نشر ،النظام القانونً الدولً لحماٌة البٌئة ،د. كمال حماد - 
3
 .1989من اتفاقٌة بازل لعام  3-1فقرة  4المادة  - 

4
 - M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p124.  
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وكذا االتفاقيات الدولية التي تكوف جميورية مصر العربية طرفًا فييا. بمعنى أف اتفاقية فيينا لحماية األوزوف لعاـ 
ة األوزوف وفؽ والبرتوكوالت المكممة ليا، ىي مصدر غير مباشر لتجريـ االتجار في المواد المستنفدة لطبق 1985

 (1)ما نص عميو قانوف البيئة.

 في التشريع السوري -2ً

إلى ضرورة االلتزاـ باالتفاقيات الدولية وذلؾ فيما  2012لعاـ  12أشار قانوف حماية البيئة السوري رقـ 
تبلفيا يتعمؽ بتحديد المواد الضارة أو الخطرة عمى البيئة وكذلؾ وضع أسس تصنيفيا وتخزينيا وتداوليا ونقميا  وا 

 (2)والتخمص منيا وتحديد ما يمنع إدخالو منيا إلى الجميورية العربية السورية.

كذلؾ عاقب المشرع السوري عمى المساىمة أو المساعدة في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة 
عشرة مبلييف ليرة سورية  إلى الجميورية العربية السورية باالعتقاؿ المؤقت خمس سنوات عمى األقؿ وبالغرامة مف

 (3)إلى عشريف مميوف ليرة سورية أو بضعفي قيمة الشحنة أييما أكثر.

 الدولية االتفاقيات إلى بالرجوع يكوف، الخطرة أو المشعة أو النووية النفايات تحديد فإف، لذلؾ وتطبيقاً 
 اً استناد منيا والتخمص الحدود عبر الخطرة النفايات في التحكـ بشأف بازؿ اتفاقية ومنيا، الشأف ىذا في المبرمة

  .(4)2012 لعاـ 12 رقـ البيئة حماية قانوف مف 11 فقرة 3 المادة نص إلى

مما سبؽ يتبيف لنا أىمية االتفاقيات الدولية، كمصدر غير مباشر لمتجريـ والعقاب فيما يتعمؽ بجرائـ 
 اليوائية، أو الحد مف التموث اليوائي. تمويث البيئة اليوائية، التي تساعد عمى منع تمويث البيئة

 توصيات وقرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية – 2

تعددت المؤتمرات والندوات والدراسات العممية العالمية واإلقميمية والتي انصب اىتماميا عمى مناقشة 
 (5)ألخطار التي تيددىا.ومكافحة ا ولبعض عناصرىا كالبيئة اليوائية خاصةً  عامةً وتأميف حماية أفضؿ لمبيئة 

مف المؤتمرات الدولية والتمييدية بشأف منع  اليوائية كثيرموضوع حماية البيئة  ناقشتمف ناحية ثانية، 
حوؿ  1990، واعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارات المؤتمر الثامف لعاـ (6)الجريمة ومعاممة المذنبيف

الطبيعة والبيئة، ودعوة الدوؿ إلى إصدار قوانيف جزائية وطنية تيدؼ إلى حماية دور القانوف الجزائي في حماية 
                                                           

1
، 22/9/1988تارٌخ  32ار رئٌس الجمهورٌة رقم بموجب قر 1985انضمت جمهورٌة مصر العربٌة التفاقٌة فٌٌنا لحماٌة األوزون لعام  - 

 .22/9/1988، تارٌخ 38ونشر القرار فً الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
2
 2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  11فقرة  3المادة  - 
3
 .2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  1فقرة  13المادة  - 
4
بشؤن التحكم فً النفاٌات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بتارٌخ  1989بازل لعام انضمت الجمهورٌة العربٌة السورٌة التفاقٌة  - 
10/12/1999. 

5
أهم هذه المإتمرات باعتباره ٌمثل بداٌة االنطالقة  1972ٌعّد مإتمر األمم المتحدة حول البٌئة اإلنسانٌة الذي انعقد فً استكهولم عام  - 

مإتمر هامبورغ الذي عقدته الجمعٌة الدولٌة لقانون العقوبات فً اجتماعها الثانً  ،رات المهمة أٌضاً الحقٌقٌة لالهتمام بالبٌئة. ومن المإتم
 الذي تناول موضوع الحماٌة الجزائٌة للوسط الطبٌعً. 1979أٌلول  22-16فً الفترة  ،عشر

6
لمناقشة موضوع الجرائم  ،1992ً تشرٌن الثانً الذي عقد ف ،المإتمر التحضٌري لمإتمر رٌودي جانٌرو ،من المإتمرات التمهٌدٌة نذكر - 

تشرٌن  ،كما عقد مإتمر تحضٌري لهذا المإتمر على مستوى الدول العربٌة نظمته الجمعٌة المصرٌة للقانون الجزائً فً القاهرة ،ضد البٌئة
 ع.وقد اشتمل على عرض ومناقشة التقارٌر الوطنٌة لبعض الدول العربٌة حول هذا الموضو ،1993األول 
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 (1)الطبيعة والبيئة وتعديؿ ما ىو قائـ مف ىذه النصوص في إطار التناسؽ اإلقميمي بيف دوؿ النظاـ البيئي الواحد.

ث، وذلؾ فيما تصدره مف التمو  اليوائية باإلضافة إلى ذلؾ، كاف لممنظمات الدولية دور في حماية البيئة
وغني عف البياف أف ىذه القرارات والتوصيات غير ممزمة لممشرع الوطني، ومع  .(2)مف قرارات في ىذا الخصوص

ذلؾ ال يمكف تجاىؿ أىميتيا كمصدر غير مباشر لمقواعد القانونية الداخمية يستمد منيا المشرع مقتضى ىذه 
ب عميقة ونتاج خبرات تشريعية متنوعة، لذلؾ فإف المشرع الوطني القواعد ومبتناىا، ألنيا خبلصة دراسات وتجار 

يأخذ عادة ىذه القرارات والتوصيات عند تصديو إلصدار قواعد تجريمية في المجاؿ البيئي ويصوغ عمى ىداىا 
 (3)تمؾ القواعد.

دولية عمى ذلؾ، سنعرض فيما يأتي ألىـ القرارات والتوصيات الصادرة عف مؤتمرات أو منظمات  بناءً 
 والمتعمقة بحماية البيئة اليوائية عف طريؽ استخداـ الفعاليات التي يوفرىا القانوف الجزائي.

 1199 لعام قرار المجمس الوزاري األوربي لقانون البيئة –أ 

، مسألة إمكانية مساىمة القانوف 1972ناقش وزراء العدؿ في أوربا، في مؤتمرىـ السابع المنعقد عاـ 
، 1977لعاـ  28/77حماية البيئة، وقد أصدرت المجنة الفرعية المنبثقة عف ىذا المؤتمر، القرار رقـ الجزائي في 

 بشأف اشتراؾ القانوف الجزائي في حماية البيئة.

ومف أىـ ما تضمنو ىذا القرار، مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وما يترتب عميو مف ضرورة تحديد أركاف 
ف المادي إما أف يحدد بالنظر إلى طبيعة الوسيمة المستخدمة، أو بالنظر إلى النتائج جريمة تمويث البيئة، فالرك

البلحقة. والركف المعنوي يمكف أف يقـو سواء عف قصد أو إىماؿ جسيـ أو عدـ احتياط. وأقر مسؤولية األشخاص 
مرتكبي جرائـ تمويث البيئة أف توقع عمى  فاالعتبارية، والمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير، والجزاءات التي يمك

 بما فييا التدابير االحترازية.

أيضًا، أوصى القرار بضرورة جمع األحكاـ الخاصة بالمسؤولية وبالجزاءات وباإلجراءات المستوحاة مف 
 المبادئ الواردة في ىذا القرار، في قانوف خاص بحماية البيئة. 

                                                           
1
 .99ص  ،مرجع سابق ،د. ممد مإنس محب الدٌن - 
2
والتً اعتمدتها  2005الذي تعرض فً دورته الثالثة والعشرٌن لنتائج القمة العالمٌة لعام   UNEPنذكر منها برنامج األمم المتحدة للبٌئة - 

أثناء االجتماع رفٌع المستوى. حٌث َعبر زعماء العالم عن أنفسهم فً  2005أٌلول/سبتمبر  16 مإرخال 60/1الجمعٌة العامة بموجب قرارها 
تساق على من القرار بعنوان "تدعٌم األمم المتحدة" وتحت عنوان "اال اً خامس فرعمن ال 169، فً الفقرة 2005نتائج القمة العالمٌة لعام 

 على النحو التالً: ،لبٌئٌة"مة" وتحت العنوان الفرعً "األنشطة اوالمنظ نطاق
فً مجال  وإسداء مزٌد من المشورة والتوجٌهاتلتنسٌق ، مع تعزٌز افً منظومة األمم المتحدة ذ نقر بضرورة توافر أنشطة بٌئٌة أكثر كفاءةً "إ

 ة لكلالقانونٌ ٌةرام االستقاللمع احت ،لمعاهداتحكام اواالمتثال األفضل أل ،والتعاون ٌمرف العلمٌة، والتقٌاالمعتعزٌز مستوى السٌاسات، و
 بناءً  وسائل منهاي، بصعٌد التنفٌذعلى ال األوسع نطاقاً  إطار التنمٌة المستدامةلألنشطة البٌئٌة ضمن  وجود هٌكل أكثر تكامالً ، وةمعاهد

 انطالقاً هٌكل أكثر تكامالً،  جودو، بما فً ذلك حتٌاجاتااله لتلبٌة هذ اتساقاً مإسسً أكثر  جود هٌكلإمكانٌة و كشافالقدرات، نوافق على است
 معاهدات والوكاالت المتخصصة.الموجب ة بمنشؤالهٌئات الصكوك الدولٌة المتفق علٌها، وكذلك ة، والقائمالمإسسات المن جهود 

3
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وما يمكف أف يحدثو التموث، وضرورة اإلسراع في إزالة ، اليوائية وبالنظر إلى خطورة جرائـ تمويث البيئة
التموث، أجاز القرار في حالة االستعجاؿ، الحكـ بأحد التدابير االحترازية أو بأكثر بصفة مؤقتة في بداية الدعوى، 

 (1)وذلؾ بمعرفة السمطة القضائية.

ع إيجاد حؿ لجميع المشاكؿ، ر أف القانوف ال يستطييإف التوصيات التي احتواىا القرار تبدو طموحة، غ
، بحمايتوالقانوف الجزائي  بالتقدـ والنمو، وبيف النظاـ البيئي الذي نطال الحاجة إلىعمى األخص التناقض بيف 

إف المشكمة الحقيقية ىي في إيجاد حؿ ليذا التناقض، ولكنيا ليست مسألة تتعمؽ بالسياسة الجزائية، إنيا مسألة 
 (2)كبيرة إطار ىذا التدخؿ.سياسية فقط تتجاوز بصورة 

 1114توصيات مؤتمر ريودي جانيرو حول الجرائم ضد البيئة لعام  -ب

ناقشت الجمعية الدولية لقانوف العقوبات، في اجتماعيا الخامس عشر، الذي عقدتو في ريودي جانيرو 
الجمعية في نياية ، موضوع الجرائـ ضد البيئة. وقد أصدرت 1994أيموؿ  10-4في البرازيؿ في الفترة مف 

مؤتمرىا عدة توصيات تتعمؽ بالجرائـ ضد البيئة، وبالمسؤولية الجزائية لؤلشخاص المعنوية، وكذلؾ مسائؿ تتعمؽ 
 باالختصاص وتسميـ المجرميف.

فالجرائـ ضد البيئة يجب أف تحدد تحديدًا دقيقًا طبقًا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، والركف المادي في 
، وضرورة توافر القصد الجرمي، وفي حالة اً جدي اً يسبب ضرر  اً أو امتناع مف الجرائـ إما أف يكوف فعبلً  الفئةىذه 

الخشية مف وقوع نتائج خطيرة يكفي اإلىماؿ لقياـ المسؤولية الجزائية، التي تشمؿ األشخاص الطبيعية، 
لضروري أف تتضمف القوانيف الوطنية، طبقًا واألشخاص االعتبارية التي تسبب أنشطتيا تموثًا لمبيئة اليوائية، ومف ا

 لدساتيرىا ومبادئيا األساسية، عمى جزاءات متنوعة، وتدابير تبلءـ األشخاص االعتبارية.

مف ناحية ثانية، أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية، بغية تسييؿ مبلحقة الجرائـ الدولية 
 في مجاؿ المساس بالبيئة العالمية.

 مما تقدـ إلى أف ىذه التوصيات والقرارات أكدت عمى ضرورة تدخؿ القانوف الجزائي لحماية البيئةنخمص 
الجرائـ ضد »، وضرورة إصدار قوانيف جزائية وطنية تيدؼ إلى حماية البيئة اليوائية، واستخدمت مصطمح اليوائية
أ الشرعية الجزائية وبالتالي ضرورة تحديد ، كذلؾ دعت إلى احتراـ مبد«الجرائـ البيئية»بداًل مف مصطمح « البيئة

تحديدًا دقيقًا. ودعت معظـ التوصيات والقرارات إلى إقرار نظاـ المسؤولية الجزائية  اليوائية الجرائـ ضد البيئة
 ، وألمحت إلى ضرورة الربط بيف الجرائـ ضد البيئةاليوائية لؤلشخاص االعتبارية في مجاؿ الجرائـ ضد البيئة

ىذه المبادئ والقواعد الدولية  (3)اإلجراـ المنظـ، وخاصة بالنسبة ألفعاؿ نقؿ النفايات السامة وطمرىا.و  اليوائية

                                                           
1
 .1977م لعا 27/77راجع بنود القرار الصادر عن المجلس الوزاري األوربً رقم  - 

2
 - M. DELMAS MARTY، Aspect de politique criminel en matière délinquance  écologique، Nice، 1977، 

actés du congrès، p.173 etss.  
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يمكف أف تشكؿ مصدرًا غير مباشر لمتجريـ والعقاب في جرائـ تمويث البيئة اليوائية يتـ الرجوع إلييا كمما دعت 
 الحاجة إلى توفير حماية اكبر لمبيئة اليوائية.

 الدساتير الوطنيةثانيًا : 

تتضمف الدساتير الوطنية الكثير مف النصوص الماسة بحماية البيئة بطريؽ غير مباشر مف خبلؿ 
مباشرة عمى  تنصبمف النصوص التي  وقميبلً  ،حمايتيا لمممكية العامة والخاصة والحريات والحقوؽ الفردية

 (1)البيئة.

عمى حؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة  كدتالوطنية  أ المواثيؽ والدساتير وبما أف الكثير مف
، ولبعض األمثمة لنصوص دستورية تؤكد ىذا الحؽ مف جيةحؽ ىذا ال سنعرض فيما يأتي لمفيـو لذلؾونظيفة، 

 وتمـز المشرع الوطني باحترامو وضماف حمايتو.

 مفيوم حق اإلنسان في بيئة سميمة – 1

وسط مبلئـ لحياة اإلنساف والعيش في كرامة، وتوفير  حؽ اإلنساف في بيئة سميمة ىو الحؽ في تأميف
 (2)الحد األدنى الضروري مف نوعية البيئة التي يجب الدفاع عنيا وتأمينيا لكؿ فرد.

والحؽ في بيئة سميمة مفيـو حديث النشأة، وىو حؽ فردي وجماعي في الوقت نفسو، ال يخص جيؿ 
وقد أكد اإلعبلف الصادر عف  (3)وكذلؾ األجياؿ المقبمة.بعينو، بمعنى أنو يخص اإلنساف في الجيؿ الحاضر 

لئلنساف حؽ أساسي »ذلؾ، حيث نص عمى أف  1972مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية المنعقد في استكيولـ 
في الحرية والمساواة وفي ظروؼ معيشية مبلئمة في بيئة تسمح نوعيتيا بالحياة، فتبقى الكرامة ويتحقؽ الرفاه، 

 (4).«يتحمؿ مسؤولية قانونية تتمثؿ في حماية البيئة والنيوض بيا مف أجؿ الجيؿ الحاضر واألجياؿ القادمة وىو

 في بيئة سميمة في الدساتير الوطنية اإلنسان  حق – 2

بدأت بعض الدساتير تقرر الحؽ في بيئة سميمة نظيفة في نصوصيا تأكيدًا ليكوف مبدأ يعمو فوؽ القانوف 
 ويضمف فاعمية الحماية الدولية في مجاؿ التعاوف الدولي لتحسيف البيئة وتوازنيا.الوطني لمدوؿ 

 البيئة بصوف الدولة وتمتـز سميمة صحية بيئة في الحؽ شخص لكؿأف  عمى المصري الدستور نص وقد
 األجياؿ حقوؽ عمى والحفاظ بالبيئة، اإلضرار عدـ يكفؿ بما الطبيعية؛ الموارد واستخداـ التموث، مف وحمايتيا

 (5).فييا

                                                           
1
 .81ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
2
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أما الدستور السوري فقد نص عمى أف حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، وىي واجب عمى كؿ 
 (1)مواطف.

ويتميز الدستور الفرنسي باالعتراؼ الدستوري الموسع لحماية الحؽ في البيئة، بوضع أحكاـ شاممة 
ثـ  2004فقد صدر ميثاؽ البيئة عاـ  (2).سميمة في بيئة اإلنساف متضمنة األسس الجوىرية البلزمة لصيانة حؽ

أحد الحقوؽ الدستورية المعترؼ بيا لصالح المواطف،  سميمة في بيئة اإلنساف تـ دمجو في الدستور ليصبح حؽ
 ستوري.وبالتالي إلزاـ سمطات الدولة باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية البيئة والحفاظ عمييا تنفيذًا ليذا االلتزاـ الد

مف تحميؿ النصوص الدستورية المتعمقة بالحؽ في البيئة السميمة يظير لنا أف ىذا الحؽ يرتبط بالدولة 
مف خبلؿ واجبيا في حمايتو والدفاع عنو واتخاذ التدابير البلزمة لضماف التمتع بو، فمثبًل الدستور السوري نص 

برز الحؽ في البيئة مرتبطًا بالفرد، مف خبلؿ حؽ ىذا ي عمى حماية البيئة ضمف الحقوؽ والحريات العامة. أيضاً 
 (3) األخير في التمتع ببيئة سميمة ومتوازنة وصحية تكفؿ لو حياة كريمة مرفية.

 وكذا الدولية واالتفاقيات المعاىدات خبلؿ مف تظير التي الدولية القواعد أف سبؽ مما لنا يتبيف
 غير مصدراُ  تشكؿ أف يمكف الوطنية الدساتير إلى باإلضافة الدولية المنظمات تصدرىا التي والقرارات التوصيات

 لتجريـ تصديو عند االعتبار بعيف المشرع يأخذه اليوائية البيئة تمويث بجرائـ يتعمؽ فيما والعقاب لمتجريـ مباشر
 .اليوائية بالبيئة والضارة الخطيرة األفعاؿ
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 خالصة المبحث

 منيا ،اليوائية البيئة عمى االعتداء أفعاؿ لتجريـ عدة تشريعية أساليب اعتمد الجزائي المشرع أف وجدنا
 الجزائية الشرعية مبدأ عمى خروجاً  تمثؿ قد والتي الواسعة المرنة النصوص وأسموب التشريعي التفويض أسموب
 أف يجب اليوائية البيئة ثيبتمو  الخاصة التجريمية النصوص فإف وعميو .اإلدارة جية إلى اإلحالة تمت لو فيما
 البيئية القوانيف في أساساً  تتمثؿ مباشرة مصادر مف أحكاميا تستمد ،أو الغموض المبس يشوبيا ال واضحة تكوف
 قانوففي  وكذلؾ، ليا المقرر الجزاء وتحدد اليوائية البيئة عمى االعتداء أفعاؿ تجـر نصوصاً  تتضمف التي

 .المجتمع في األساسية والقيـ المصالح مجموعة حماية وتؤمف واالستقرار بالثبات قواعده تتسـ الذي العقوبات

 أغمب نصت حيث ،والعقاب لمتجريـ مباشرة غير مصادر توجد ،المباشرة المصادر ىذه إلى باإلضافة
 معظـ وتضمنت ،الجسد سبلمة في وحقو سميمة بيئة في العيش في اإلنساف حؽ تؤكد التي المبادئ عمى الدساتير
 واالتفاقيات المعاىدات في واردة مبادئ عمى التموث مف اليوائية البيئة عمى الحفاظ إلى تسعى التي الدولية القواعد
 .الشأف ىذا في الدولية والمنظمات المؤتمرات وتوصيات وقرارات الدولية

 تمويث جرائـ عمى فيو نص البيئة لحماية موحد قانوف فأصدر ،السياسة ىذه السوري المشرع واكب وقد
 بالمعاىدات االلتزاـ ووجوب سميمة بيئة في العيش في اإلنساف حؽ إلى وأشار ليا المقررة الجزاءات وحدد البيئة
 ظاىرة غدا الذي التموث مف اليوائية البيئة لحماية كافياً  يعد ال ذلؾ أف نرى أننا إال ،الخصوص ىذا في الدولية
 يضمف اليوائية البيئة بحماية خاص قانوف يجب إصدار وبالتالي ،الدوؿ بيف السياسية بالحدود تعترؼ ال عالمية
 .الشأف ىذا في المقارنة البيئية التشريعات تضمنتو ما ويساير الجزائية الحماية مف قدر أكبر توفير
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 المبحث الثاني

 األركان العامة لجريمة تمويث البيئة اليوائية

 تمييد وتقسيم

وجريمة تمويث  (1)مكونات الجريمة األساسية، التي تعطييا عند توافرىا وجودًا قانونيًا.أركاف الجريمة، ىي 
تقـو عمى ركنيف أساسييف؛ األوؿ ىو الركف المادي، ويتمثؿ في المظير  ،، كغيرىا مف الجرائـالبيئة اليوائية

ويتمثؿ في العبلقة الذىنية والنفسية  ،الخارجي المعاقب عميو، والثاني معنوي الـز إلسناد المسؤولية لشخص معيف
عميو سنبحث فيما يأتي في الركف المادي )المطمب األوؿ(، والركف المعنوي في  بناءً التي تربط الشخص بالسموؾ. 

 )المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية الركن المادي

يا المادية، وىذا الكياف يظير في العالـ الخارجي، ال بد في كؿ جريمة مف كياف مادي يعبر عف حقيقت
 (2)بأفعاؿ مادية محسوسة، نص القانوف عمى تجريميا.« أو عدـ قيامو»ويكوف لو وجود فيو، عند قياـ شخص 

ىذا الركف يعد أساس الجريمة مف الناحية الواقعية، فيو الفعؿ المجّرـ أو االمتناع عف إتياف الفعؿ الذي 
وجريمة  (3)وكبلىما يمكف أف يكوف محبًل لمعقاب إذا ترتبت عميو نتيجة معينة يحددىا القانوف.أوجبو القانوف، 

تمويث البيئة اليوائية، كغيرىا مف الجرائـ، يقـو ركنيا المادي عمى ثبلثة عناصر، سموؾ ونتيجة وعبلقة سببية 
 تربط بيف السموؾ والنتيجة.

اليوائية إشكالية خاصة مف حيث أف السموؾ الجرمي يصعب ويثير الركف المادي في جرائـ تمويث البيئة 
أو  ،أو لمنصوص المرنة ،تحديده، باإلضافة إلى عدـ وضوحو، نظرًا الستخداـ المشرع لمصيغ العامة في التجريـ

 لمتوسع في أسموب التفويض التشريعي.

نظرًا لعدـ وضوحيا وتميزىا كما تثير النتيجة الجرمية في ىذا النوع مف الجرائـ إشكالية مماثمة أيضًا، 
 باالنتشار البطيء والظيور التدريجي والبعيد المدى في الزماف والمكاف.

نما تخضع معالجتيا لؤلحكاـ العامة المنصوص عمييا  أما عبلقة السببية، فبل تثير أي إشكالية خاصة، وا 
ؿ، وفي النتيجة الجرمية في فرع عمى ما سبؽ، سنبحث في السموؾ الجرمي في فرع أو  بناءً  في قانوف العقوبات.

 .ثافٍ 
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 الفرع األول

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية السموك الجرمي

يقصد بالسموؾ الجرمي كؿ حركة أو عدة حركات عضمية تصدر مف الجاني ليتوصؿ بيا إلى ارتكاب 
د ماىيتو وطبيعتو، ويتميز السموؾ الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية بخصائص معينة تحد (1).وجريمت

 مف الجرائـ عف غيرىا مف الجرائـ التي تنطوي ىي أيضًا عمى مساس بالبيئة الفئةوتسيـ في تمييز ىذه 
 كما تتعدد صور ىذا السموؾ الجرمي، فقد تكوف إيجابية وقد تكوف سمبية. (2)،اليوائية

 صور  في عميو، سنبحث أواًل في ماىية السموؾ الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية، ومف ثـ بناءً 
 .ثانياً  السموؾ ىذا

 أواًل : ماىية السموك الجرمي

، الذي يتحقؽ بإدخاؿ مواد «فعؿ التمويث»يتمثؿ السموؾ الجرمي في جرائـ تمويث البيئة اليوائية في 
والمقصود باإلدخاؿ كوسيمة لمتمويث ىو قياـ الفاعؿ بإلقاء أو تسريب مواد مموثة  (3)مموثة إلى وسط بيئي معيف،

 (4)بأي فعؿ أو امتناع يترتب عميو اإلضرار بالبيئة اليوائية، وسواء كانت موجودة أصبًل في الوسط الطبيعي أـ ال.

اإلضافة »الفعؿ  مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف فعؿ التمويث يتميز بخصائص مميزة لو تتمثؿ في
وسنعرض ليذه الخصائص «. البيئة اليوائية»، ومحؿ التمويث «المواد المموثة»، وموضوع التمويث «أو اإلدخاؿ

 لما يأتي. وفقاً 

 «اإلضافة»فعل التمويث  – 1

يتحقؽ فعؿ التمويث بإضافة مواد مموثة إلى البيئة اليوائية، معنى ذلؾ أف فعؿ التمويث يتجسد في فعؿ 
اإلضافة. ويقصد باإلضافة كوسيمة لمتمويث، قياـ الفاعؿ بإدخاؿ مواد مموثة في وسط بيئي معيف لـ تكف موجودة 
ف تمؾ المواد لـ تكف موجودة في  فيو مف قبؿ، بمعنى أف الفاعؿ قد أدخؿ بفعمو تمؾ المواد في ذلؾ الوسط البيئي وا 

 ذلؾ الوسط قبؿ وقوع الفعؿ الجرمي.

المضافة مماثمة لمواد داخمة في البيئة اليوائية محؿ التمويث، أـ غير مماثمة ليا، فإنو  وسواء كانت المادة
ينبغي، لمقوؿ بتحقؽ واقعة التمويث، أف يؤدي اإلدخاؿ إلى اإلخبلؿ بالتوازف الطبيعي لمكونات الوسط البيئي 

 (5)مسببة تموثو.
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في البيئة اليوائية. مثاؿ ذلؾ انبعاث  وحتى يكوف فعؿ التمويث معاقبًا عميو يجب أف يؤثر بشكؿ سمبي
غازات مف المصانع في اليواء الجوي، بحيث يؤدي إلى إضافة مواد جديدة، وىي الغازات، إلى البيئة اليوائية، 

 يترتب عميو اإلخبلؿ بالتوازف الطبيعي لمكونات ىذا الوسط نتيجة إضافة مواد جديدة إلييا ومف ثـ تموثو.

أو باالمتناع عف إضافة  ،كوف بإضافة مادة أو مواد مموثة إلى الوسط البيئيوفعؿ التمويث يمكف أف ي
 مادة ليذا الوسط. وكمثاؿ عف االمتناع، منع دخوؿ أو تجديد اليواء في األماكف المغمقة وشبو المغمقة.

 المواد المموثة لمبيئة اليوائية -2

تمويث البيئة اليوائية، وىذا يعني أف  تعّد المواد المموثة الموضوع المادي لمسموؾ الجرمي في جرائـ
الفاعؿ قد أضاؼ بفعمو مواد مموثة في البيئة اليوائية محؿ الحماية، أي أف السموؾ الجرمي المتمثؿ في فعؿ 

 (1)مواد مموثة. إضافة التمويث قد انصب عمى

ي أضافيا الفاعؿ، ذات ولـ يشترط المشرع، لقياـ جريمة تمويث البيئة اليوائية، أف تكوف المادة المموثة الت
طبيعة خاصة أو مف نوع معيف أو ذات مواصفات محددة، فكؿ المموثات سواء أيًا كانت طبيعتيا أو ماىيتيا أو 

 خطورتيا، ما دامت أنيا تؤدي في النياية إلى تمويث البيئة اليوائية.

التي تعاقب عمى  2012لعاـ  12مف قانوف البيئة السوري رقـ  13مثاؿ ذلؾ الفقرة الثانية مف المادة 
التخمص مف المخمفات الصمبة أو الغازية أو السائمة الناتجة عف ممارسة المنشأة لنشاطيا، إذا كانت مخالفة 

 لممعايير والمواصفات والشروط واألنظمة البيئية.

وذلؾ بقصد استيعاب  ،مف خبلؿ ىذه المادة نجد أف المشرع استخدـ الصياغة المرنة والنص المفتوح
 المواد والعناصر التي قد يكوف مف شأنيا تمويث البيئة اليوائية. عجمي

 «البيئة اليوائية»محل التمويث  -3

يجب لتوافر فعؿ التمويث، أف يتـ إضافة المواد المموثة في البيئة اليوائية، بمعنى أف يؤدي السموؾ 
 (2)ث البيئة اليوائية.الجرمي لمفاعؿ إلى إضافة مادة في الوسط اليوائي بحيث يترتب عمييا تموي

وقد حدد المشرع محؿ التمويث تحديدًا واضحًا، بمعنى أف الجريمة المنصوص عمييا ال تقـو إال إذا تـ 
 13إضافة المواد المموثة في ىذا الوسط البيئي بالذات، ووفقًا لتحديد المشرع لو. مثاؿ ذلؾ الفقرة الرابعة مف المادة 
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التي تعاقب عمى تمويث اليواء بالروائح المزعجة أو الضارة، حيث  2012لعاـ  12مف قانوف البيئة السوري رقـ 
 ( 1)حددت الوسط البيئي محؿ الحماية تحديدًا دقيقًا، وىو البيئة اليوائية.

مما سبؽ يتبيف لنا أف السموؾ الجرمي كعنصر في الركف المادي لجريمة تمويث البيئة اليوائية يتجسد في 
ىذا السموؾ قد يتخذ صورة الفعؿ اإليجابي ومف الممكف أف يقع عف طريؽ االمتناع وىو فعؿ اإلضافة، غير أف 

 .ما سنبينو فيما يأتي

 ثانيًا : صور السموك الجرمي

تتحقؽ جريمة تمويث البيئة اليوائية، بكؿ نشاط مادي يأتيو الفاعؿ، سواء اتخذ ىذا النشاط صورة الفعؿ 
القانوف، أو صورة الفعؿ السمبي عف طريؽ االمتناع عف القياـ بفعؿ أمر اإليجابي عف طريؽ إتياف فعؿ نيى عنو 

 لما يأتي. عمى ذلؾ، سنعرض صورتي السموؾ الجرمي اإليجابية والسمبية وفقاً  بناءً  (2)بو القانوف.

 التمويث بالفعل اإليجابي - 1

األفعاؿ اإليجابية أو صورة يتمثؿ فعؿ التمويث في الغالبية العظمى مف جرائـ تمويث البيئة اليوائية في 
 (3)النشاط المادي اإليجابي الصادر مف اإلنساف أو مف أنشطة المؤسسات والمنشآت الصناعية.

والفعؿ اإليجابي ىو حركة عضوية إرادية، بمعنى أنو كؿ ما يتخذه الجاني مف حركات ألعضاء جسمو 
 (4)يريد بيا تحقيؽ نتيجة معينة.

وال يشترط أف «. انبعاث مموثات في اليواء»تمويث البيئة اليوائية شكؿ  ويأخذ فعؿ التمويث في جريمة 
بطريقة معينة، فقد يتـ بسبب إشعاؿ النيراف في مواد معينة، أو بسبب ترؾ مواد عضوية « االنبعاث»يتحقؽ 

 سريعة التبخر، ومثاؿ ذلؾ ترؾ المذيبات واألحماض في العراء، وقد يتحقؽ االنبعاث بسبب تشغيؿ اآلالت
 ويبلحظ أف ىذه األفعاؿ السابقة ىي أفعاؿ إيجابية.(  5)واحتراؽ الطاقة.

ويصدؽ ذلؾ أيضًا عمى فعؿ ترؾ مواد عضوية سريعة التبخر، ذلؾ أف الجاني قبؿ فعؿ الترؾ قاـ بنشاط 
 (6).إيجابي ىو وضع ىذه المواد في مكاف يبلمس اليواء دوف احتياطات، مما تسبب بانبعاثيا مسببة تموث اليواء
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، المنشآت الخاضعة ألحكاـ 1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  35وقد ألـز المشرع المصري في المادة 
ىذا القانوف في ممارستيا ألنشطتيا بعدـ انبعاث أو تسرب مموثات لميواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح 

ية تصدر عنو، مما تسبب بانبعاث المموثات في بيا. فإذا لـ يقـ الشخص بأفعاؿ المنع والتحكـ، وىي أفعاؿ إيجاب
 اليواء يرتكب سموؾ جرمي يتحقؽ بو الركف المادي لجريمة تمويث البيئة اليوائية.

 االمتناع – 2

االمتناع ىو إحجاـ شخص عف إتياف فعؿ ايجابي معيف، متى كاف ىناؾ واجب قانوني يمـز الشخص 
ويتحقؽ السموؾ الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية باالمتناع  (1)بيذا الفعؿ، وكاف في استطاعتو القياـ بو.

عف إتياف فعؿ معيف يفرضو القانوف دوف اشتراط تحقؽ نتيجة جرمية معينة تحدث تغييرًا في الحيز الخارجي كأثر 
يًا معاقبًا عميو وبالتالي اإلحجاـ عف إتياف ىذه األفعاؿ التي يتطمبيا القانوف يشكؿ سموكًا جرم (2)لمنشاط الجرمي.

 (3)بمقتضى نصوص القانوف.

ف كاف أقؿ خطورة مف السموؾ اإليجابي، ألنو يفصح عف شخصية ميممة أكثر  ىذا السموؾ السمبي، وا 
نظرًا ألف  ( 4)منيا شخصية إجرامية، إال أنو يحتؿ، رغـ ذلؾ، مكانة ميمة في جرائـ تمويث البيئة اليوائية.

ة مف التموث تفرض عمى المشرع التوسع في فرض التزامات عمى األفراد والمنشآت مقتضيات حماية البيئة اليوائي
بالقياـ بأعماؿ معينة أو اتخاذ احتياطات محددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطمبيا تحقيؽ ىذه الحماية 

لذلؾ نبلحظ،  وتوقي المخاطر التي تيدد البيئة، سواء نتج عنيا ضرر ما أو كاف مف شأنيا إحداث ذلؾ الضرر.
بالنسبة لجرائـ تمويث البيئة اليوائية، كثرة وقوعيا في صورة سمبية تتمثؿ في اإلحجاـ عف إتياف ما أمر القانوف 

 ( 5)القياـ بو.

فعمى سبيؿ المثاؿ، يعد امتناعًا في نظر القانوف، إحجاـ صاحب المنشأة عف اتخاذ التدابير البلزمة لمنع 
وبالتالي يعد سموكو سموكًا جرميًا ، ألنو امتنع عف القياـ  ( 6)اء داخؿ مكاف العمؿ.تسرب أو انبعاث مموثات اليو 

 بالتزاـ قانوني عميو.

يتبيف لنا أف السموؾ الجرمي يصعب تحديده، وغير واضح في غالب األحياف، ألنو يتعمؽ بمسائؿ فنية 
 وتقنية دقيقة، باإلضافة إلى تداخؿ األفعاؿ المموثة لمبيئة اليوائية.
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 الفرع الثاني

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية النتيجة الجرمية

النتيجة الجرمية، كعنصر مف عناصر الركف المادي، ىي كؿ تغيير يحدث في العالـ الخارجي كأثر 
 (1)مترتب عمى السموؾ الجرمي، والذي يأخذه المشرع بعيف االعتبار في التكويف القانوني لمجريمة.

ونظرًا لمطبيعة الخاصة لجريمة تمويث البيئة اليوائية، فقد يتطمب المشرع، لتوقيع الجزاء عف ارتكاب 
بعض ىذه الجرائـ، حدوث نتيجة مادية محددة، أي ضررًا معينًا يؤدي إليو ارتكاب السموؾ الجرمي، فبل تقع 

جرائـ  فئةمويث البيئة اليوائية المرتكبة مف الجريمة إال بتحقؽ تمؾ النتيجة المنصوص عمييا، وعندئذ تعد  جريمة ت
 (2)الضرر.

في بعض األحياف ال يتطمب المشرع، لتوافر جريمة تمويث البيئة اليوائية، تحقؽ نتيجة مادية معينة، 
حيث ينصب التجريـ عمى ذات النشاط الجرمي لمجاني، فعبًل كاف أـ امتناعًا، وذلؾ بغض النظر عف أي نتيجة 

 جرائـ التعريض لمخطر. فئةوعندئذ تعد  جريمة تمويث البيئة اليوائية مف  (3)إلييا ىذا النشاط،مستقمة يؤدي 

ويبلحظ، أف النتيجة في جريمة تمويث البيئة اليوائية، غالبًا ما يتراخى تحققيا، فتحدث في مكاف أو زماف 
 (4)«.المتراخية الجريمة»مختمفيف عف مكاف أو زماف السموؾ الجرمي، ويطمؽ عمى ىذه الصورة 

والمثاؿ الشائع ليذا النوع مف الجرائـ، انطبلؽ ىائؿ لمواد مشعة بسبب خطأ في تشغيؿ منشأة نووية، 
مف ناحية ثانية، فإف األضرار الناشئة  (5)محدثًا تموث إشعاعي، قد يتجاوز الحدود الجغرافية لدولة فعؿ التمويث.

رًا، عقب السموؾ الجرمي، أو بعده بمدة زمنية قميمة، ولكف قد ث بيذه المواد المشعة قد ال تظير فو يعف التمو 
 (6)يتراخى ظيورىا لمدة زمنية تطوؿ لتصؿ إلى عشرات السنيف.

عميو، سنبحث في النتائج الضارة والنتائج الخطرة في جريمة تمويث البيئة اليوائية أواًل، ثـ نبحث في  بناءً 
 في ىذه الجريمة ثانيًا. االمتداد المكاني واالمتداد الزمني لمنتيجة
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 أواًل : أنواع النتيجة الجرمية في جريمة تمويث البيئة اليوائية

وعمى العكس  (1)الغالب في القانوف العاـ ىو تجريـ النتائج الضارة، أما تجريـ النتائج الخطرة فأمر نادر.
مف ذلؾ، تغمب النتائج الخطرة في الجرائـ ضد البيئة اليوائية، ذلؾ أف المشرع يتوسؿ لتجريـ األفعاؿ المتقدمة 

عميو  بناءً لمنع وقوع النتائج الضارة، وىو ال يعاقب عمييا بوصؼ الشروع إنما بوصفيا جرائـ تامة قائمة بذاتيا. 
 عيف مف النتائج.سنبيف فيما يمي مفيـو كؿ مف ىذيف النو 

 النتيجة الضارة في جريمة تمويث البيئة اليوائية – 1

تتطمب بعض جرائـ تمويث البيئة اليوائية تحقؽ نتيجة مادية معينة كأثر لمسموؾ الجرمي الصادر عف 
وتسمى عندئذ بجرائـ الضرر. وتفترض جرائـ الضرر سموؾ  (2)الفاعؿ، حتى يمكف القوؿ بقياميا وبتكامؿ أركانيا.

إجرامي يترتب عميو اعتداء فعمي عمى الحؽ الذي يحميو القانوف، حيث يحقؽ الجاني بسموكو ضرر فعمي بالحؽ 
أو المصمحة المحمية قانونًا، فجرائـ الضرر ىي التي يمـز لوجودىا القانوني تحقؽ النتيجة الضارة المرادة مف 

تمحؽ أذى بالصحة العامة أو تؤدي إلى ىبلؾ  بطريقةوكمثاؿ عمى ذلؾ، بث غازات سامة أو أدخنة ( 3).الفاعؿ
 حيوانات أو تمؼ نباتات وخبلفو.

ومف استقراء نصوص التجريـ الخاصة بتمويث البيئة اليوائية نبلحظ أف المشرع يكتفي بتجريـ السموؾ 
ـ تحقؽ نتيجة مادية كأثر لو، ومع ذلؾ، يحرص المشرع اإلجرامي في حد ذاتو بصرؼ النظر عف تحقؽ أو عد

الجزائي في بعض جرائـ التموث اليوائي عمى اشتراط تحقؽ نتائج جرميو معينة لمقوؿ بقياـ الجريمة وتكامؿ 
 أركانيا.

فالمشرع السوري يعاقب عمى إدخاؿ نفايات نووية أو مشعة أو خطرة إلى سوريا باإلعداـ، إذا نجـ عف 
وكذلؾ المشرع المصري عاقب بالسجف عمى الفعؿ المموث لمبيئة، إذا ترتب عميو  (4)ؿ وفاة إنساف.ىذا اإلدخا

 (5)عاىة مستديمة أو وفاة إنساف أو أكثر.

 النتيجة الخطرة في جريمة تمويث البيئة اليوائية – 2

وتتحقؽ  ( 6)جزائية،النتيجة الخطرة ىي العدواف الذي يناؿ مصمحة أو حقًا قدر المشرع جدارتو بالحماية ال
 مجرد تعريض ىذا الحؽ أو المصمحة لمخطر.بوتتحقؽ 

                                                           
1
مطبعة جامعة  ،األحكام العامة واإلجراءات الجنائٌة ،الجزء األول ،الجرائم االقتصادٌة فً القانون المقارن ،د. محمود محمود مصطفى - 

 .105ص  ،1979 ،الثانٌةالطبعة  ،القاهرة والكتاب الجامعً
2
 .93ص  ،مرجع سابق ،نور الدٌن هنداوي ،د - 
3
 .226ص  ،مرجع سابق ،عادل ماهر األلفً ،د - 
4
 .2012لعام  12/ب من قانون البٌئة السوري رقم 1الفقرة  13المادة  - 
5
إذا نشؤ عن فعل  ،ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد عن عشر سنوات» على انه  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  95تنص المادة  - 

وإذا ترتب على  ،وتكون العقوبة السجن إذا نشؤ عن المخالفة إصابة ثالثة أشخاص فؤكثر بهذه العاهة ،الجانً عاهة مستدٌمة ٌستحٌل برإها
 «.بٌنما تصبح العقوبة السجن المإبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثالثة أشخاص فؤكثر ،فاة إنسان تكون العقوبة السجن المشددهذا الفعل و

6
 .281ص  ،مرجع سابق ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
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وقد اىتـ المشرع الجزائي بالنتيجة الخطرة، التي تمثؿ النتيجة الضارة المحتمؿ حدوثيا في المستقبؿ، 
بتجريـ الفعؿ بغض النظر عف تحقؽ أي نتيجة جرميو معينة مف ورائو، أي إف التجريـ وارد، ليس فقط لمسموؾ 

نما لمجرد القياـ بالسموؾ الذي مف شأنو تيديد مصمحة معينة لمخطر مف جراء المؤدي  إلى نتيجة جرمية معينة، وا 
 (1)ارتكابو.

بمعنى آخر، فإف النتيجة في جرائـ التعريض لمخطر تتمثؿ في مجرد وقوع تيديد عمى مصمحة محمية 
ة المصمحة مف احتماؿ تعريضيا لمخطر قانونًا بتعريضيا لمخطر، حيث يستيدؼ التجريـ في ىذه الجرائـ حماي

وبالتالي فإف الرغبة في توقي الخطر قد تكوف في بعض األحياف ىي عمة  (2)دوف استمزاـ اإلضرار الفعمي.
 التجريـ.

ويمكف القوؿ إف الكثير مف جرائـ تمويث البيئة اليوائية تعد مف جرائـ الخطر، وعمة ذلؾ، أف الكثير مف 
ذا تطمب المشرع  األفعاؿ الماسة بالبيئة اليوائية قد يتراخى وقوع النتيجة فييا مدة طويمة قد تصؿ إلى سنوات، وا 

تحقؽ نتيجة مادية ممموسة، انتفى الركف المادي، ألنيا نتيجة يصعب تحققيا أثناء وقوع الفعؿ، وىو ما يتنافى مع 
 (3)عمة التجريـ التي تبتغي المحافظة عمى البيئة اليوائية.

ـ التشريعات البيئية عمى تجريـ فعؿ التمويث بغض النظر عف تحقؽ النتيجة لذلؾ تحرص معظ
حيث أنو في تجريـ النتائج الخطرة حبًل مبلئمًا لبعض اإلشكاليات القانونية والقضائية المرتبطة بجرائـ  (4)المادية،

إثبات الضرر، إذ يكفي  ، وخاصة في مجاؿ إثبات المسؤولية الجزائية والتي تتصؼ بصعوبةاليوائية تمويث البيئة
إثبات المسؤولية الجزائية عف ارتكاب السموؾ الجرمي دوف حاجة إلى إثبات المسؤولية عف النتيجة التي تحققت 

 (6)ودوف البحث في تحديد العبلقة بيف وجود المادة المموثة وما تولد عنيا مف أضرار مادية. (5)مف ورائو،

سابقة عمى تحقؽ الضرر وسيمة تشريعية لمكافحة األفعاؿ  كذلؾ فإف تجريـ السموؾ الخطر في مرحمة
 (7)الماسة بالبيئة اليوائية والحيمولة دوف تفاقـ آثارىا ومنع انتشارىا.

لكؿ ذلؾ، اعتدت التشريعات الحديثة بكثير مف حاالت الخطر الذي ييدد البيئة اليوائية التي يحمييا 
لمساىمة أو المساعدة في عبور النفايات النووية أو المشعة أو القانوف الجزائي. فالمشرع السوري يعاقب عمى ا

                                                           
1
 .92ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
2
 .40ص  ،1992 ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،دراسة مقارنة ،جرائم التعرٌض للخطر العام ،طوةد. أحمد شوقً عمر أبو خ - 
3
 .100ص  ،مرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
4
 .93ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
5
 .296ص  ،مرجع سابق ،د. مٌرفت محمد البارودي - 

6
- PETIT PIERRE، portée et limite du droit pénal dans la protection de l'environnement، revue pénale 

suisse، 1984، N.3، p.281. 
7
 .203ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
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نما فقط فعؿ  الخطرة إلى الجميورية العربية السورية، وال يطمب تحقؽ نتيجة مادية معينة حتى يوقع الجزاء، وا 
 (1)المساعدة عمى العبور يعّرض البيئة اليوائية لمخطر وبالتالي فيو سموؾ معاقب عميو.

ري، تعد حيازة المواد المستنفدة لطبقة األوزوف مف جرائـ الخطر، فمجرد الحيازة وفي التشريع المص
 (2)بالمخالفة لمقوانيف والقرارات الوزارية يعرض البيئة لمخطر، وبالتالي يستحؽ العقاب عنيا.

 ثانيًا : النطاق المكاني والزمني لمنتيجة الجرمية

اليوائية بطبيعة خاصة، نظرًا لمطبيعة الخاصة ليذه تتميز النتيجة الجرمية في جريمة تمويث البيئة 
الجريمة، حيث يتراخى تحققيا فتحدث في مكاف أو زماف مختمفيف عف مكاف أو زماف السموؾ الجرمي، األمر الذي 
يستدعي البحث في اإلشكاالت التي يثيرىا النطاؽ المكاني )التموث عبر الحدود(، والنطاؽ الزمني لمنتيجة الجرمية 

 ذا النوع مف الجرائـ.في ى

 تموث البيئة اليوائية عبر الحدود – 1

إف النتيجة الجرمية المترتبة عمى فعؿ التمويث ال تقؼ غالبًا، عند حدود المكاف الذي وقع فيو الفعؿ 
 )3(الجرمي، بؿ تمتد وتنتشر مكانيًا لتصيب أماكف أخرى مختمفة عف مكاف فعؿ التمويث.

ت نتائجو داخؿ إقميـ الدولة الواحدة، فبل توجد أي إشكاالت قانونية تذكر، فإذا حدث فعؿ التمويث وتحقق
حيث تتولى التشريعات الوطنية معالجة ىذه المسألة، غير أف المسألة تدؽ عندما يتراخى تحقؽ النتيجة الجرمية 

يو التموث عبر فتحدث في إقميـ دولة أخرى غير الدولة التي حدث في إقميميا السموؾ الجرمي، وىو ما يطمؽ عم
 الحدود.

وقد عّرفت لجنة القانوف الدولي باألمـ المتحدة، التموث عبر الحدود، بأنو: التموث الذي ينشأ داخؿ إقميـ 
 (4)إحدى الدوؿ أو تحت رقابتيا، ويسبب أضرارًا داخؿ إقميـ دولة أخرى أو تحت رقابتيا.

صاص القضائي بنظر واقعة التموث، وكذلؾ ومف أىـ اإلشكاالت التي يثيرىا التموث عبر الحدود، االخت
 القانوف واجب التطبيؽ، واإلشكالية األكثر جداًل وىي بحث مسألة ما إذا كاف فعؿ التمويث يشكؿ جريمة أـ ال.

                                                           
1
النفاٌات النووٌة أو المشعة كل من ساهم أو ساعد فً عبور  -على أنه: أ 2012لعام  12من قانون البٌئة السوري رقم  13/1تنص المادة  - 

أو الخطرة إلى الجمهورٌة العربٌة السورٌة ٌعاقب باالعتقال المإقت خمس سنوات على األقل وبالغرامة من عشرة مالٌٌن لٌرة سورٌة إلى 
 عشرٌن ملٌون لٌرة سورٌة أو بضعفً قٌمة الشحنة أٌهما أكثر.

2
على ما ٌلً: ٌحظر االتجار غٌر المشروع فً المواد المستنفدة لطبقة  1994لعام  4مكرر من قانون البٌئة المصري رقم  47تنص المادة  - 

لتً دولٌة ااألوزون أو استخدامها فً الصناعة أو استٌرادها أو حٌازتها بالمخالفة للقوانٌن والقرارات الوزارٌة المنظمة لذلك وكذا االتفاقٌات ال
 تكون جمهورٌة مصر العربٌة طرفا فٌها.

3
بشؤن انتقال  1972. وقد أكدت دراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة عام 70ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 

الهوائٌة من الدول األوربٌة  أن نصف البلدان التً اشتركت فً هذه الدراسة تتلقى نصف ملوثاتها ،ملوثات الهواء عبر الحدود فً أوربا
 .3هامش ،252ص ،مرجع سابق ،بل تتلقى بعض البلدان ثالثة أرباع ملوثاتها من خارج إقلٌمها. مشار إلٌه فً: فرج صالح الهرٌش ،األخرى

4
 .253ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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ولحؿ ىذه اإلشكاليات عمى المستوى الوطني، نصت غالبية القوانيف الداخمية لمدوؿ عمى مبدأ إقميمية 
أما المشرع  ( 1)مف قانوف العقوبات العاـ عمى مبدأ اإلقميمية، 15سوري نص في المادة قانوف العقوبات، فالمشرع ال

المصري فقد جعؿ مبدأ اإلقميمية أساس القواعد التي تحدد السمطاف المكاني لمنصوص الجزائية، فنصت المادة 
عمى كؿ مف يرتكب في القطر المصري جريمة  األولى مف قانوف العقوبات عمى أف تسري أحكاـ ىذا القانوف أيضاً 

لمقانوف  مف الجرائـ المنصوص عمييا فيو. معنى ذلؾ أف مف يرتكب جريمة تمويث لمبيئة اليوائية يعاقب عمييا وفقاً 
المصري ولو حصمت النتيجة الجرمية في غير المكاف الذي ارتكب فيو السموؾ الجرمي ما داـ فعمو يشكؿ جريمة 

 المصري.وفقًا لمقانوف 

تعد مرتكبة عمى »مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي ذلؾ بنصيا عمى أف  796كما أكدت المادة 
أراضي الجميورية، أي جريمة، يرتكب أو يتحقؽ، في فرنسا، فعؿ مف أفعاليا، والذي يجسد أو يميز أحد 

 «.أركانيا

لعالمية لمبلحقة جرائـ التموث البيئي، ويعني مف ناحية ثانية، أقرت بعض القوانيف الجزائية الوطنية مبدأ ا
ىذا المبدأ، وجوب تطبيؽ النص الجزائي عمى كؿ جريمة يقبض عمى مرتكبيا في إقميـ الدولة، أيا كاف اإلقميـ 

 (2)الذي ارتكبت فيو وأيا كانت جنسية مرتكبيا.

لجزائي. أما قانوف يقرر االعتراؼ بمبدأ عالمية النص ا وال يتضمف قانوف العقوبات المصري نصاً 
منو التي تنص عمى أف يطبؽ القانوف السوري عمى كؿ  23العقوبات السوري، فقد نص عمى ىذا المبدأ في المادة 

، عمى ارتكاب جناية أو متدخبلً  أو محرضاً  أجنبي مقيـ عمى األرض السورية، أقدـ في الخارج، سواء أكاف فاعبلً 
 ، إذا لـ يكف استرداده قد طمب أو قبؿ.21-20-19أو جنحة غير منصوص عمييا في المواد 

مف المؤتمرات الدولية موضوع جرائـ التموث عبر الحدود،  كثيرأما عمى المستوى الدولي، فقد تناولت 
وحاولت إيجاد حموؿ خاصة بيا، تأخذ في الحسباف الطبيعة المتميزة ليذه الجرائـ، وتراعي المعطيات المتعمقة 

 (3)سيادتيا عمى إقميميا. بمصالح كؿ دولة واحتراـ

مسألة التموث بعيد المدى لميواء عبر الحدود، ووضعت  1979فقد عالجت اتفاقية جنيؼ لعاـ 
ونعتقد  .(4)ثـ منعو استراتيجيات وسياسات لمعمؿ عمى الحد بأقصى قدر ممكف مف تموث اليواء وتقميمو تدريجياً 

إنشاء محكمة جزائية دولية لحماية البيئة، ميمتيا محاسبة بأف اإلجراء الواجب اتخاذه عمى المستوى الدولي ىو 
 مرتكبي جرائـ التموث اليوائي، وجميع أشكاؿ التموث األخرى.

                                                           
1
الجرائم المقترفة فً األرض السورٌة ـ تعد  السوري على جمٌعٌطبق القانون »من قانون العقوبات السوري على أنه 15تنص المادة  - 

من أفعال جرٌمة غٌر متجزئة، أو  أ ـ إذا تم على هذه األرض أحد العناصر التً تإلف الجرٌمة، أو فعل  :السورٌة الجرٌمة مقترفة فً األرض
 تشمل األرض»على أنه 16كما تنص المادة  .«حصولها فٌهفً هذه األرض أو كان متوقعاً  إذا حصلت النتٌجة -ً. بأصلً أو فرعفعل اشتراك 

 .«السورٌة طبقة الهواء التً تغطٌها، أي اإلقلٌم الجوي
2
 .140ص ،مرجع سابق ،القسم العام -شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
3
 .265ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
 .68ص  ،مرجع سابق ،د. كمال حماد  - 
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 النطاق الزمني لمنتيجة الجرمية في جريمة تمويث البيئة اليوائية – 2

الجرمية، فتحدث في زماف يقصد بالنطاؽ الزمني لمنتيجة الجرمية، الحالة التي يتراخى فييا تحقؽ النتيجة 
مختمؼ عف زماف ارتكاب السموؾ الجرمي، فبل تتحقؽ إال بعد فترة زمنية طويمة مف المحظة التي تـ فييا السموؾ 

 ( 1)الجرمي المكوف لمجريمة.

لة كثيرة الوقوع في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ويرجع ذلؾ لمطبيعة االستثنائية  لؤلضرار أوىذه المس
عف التموث اليوائي والتي ال تظير في غالب األحياف إال بعد فترة كموف غير محددة  قد تصؿ إلى الناتجة 

 (2)عشرات السنيف.

مثاؿ ذلؾ، األضرار الناشئة عف التمويث اإلشعاعي لمبيئة اليوائية، التي ال تظير، عادة، إال بعد مدة 
 طويمة قد تصؿ إلى عشرات السنيف.

امًا حوؿ طبيعة جريمة تمويث البيئة اليوائية مف ناحية اعتبارىا جريمة وقتية أـ ىذه الحالة تثير تساؤاًل ى
جريمة مستمرة. حيث تعود أىمية مناقشة مسألة االمتداد الزمني لمنتيجة الجرمية في ىذا النوع مف الجرائـ، لمنتائج 

ئية، أو مف حيث تطبيؽ القانوف القانونية الميمة المترتبة عمى ىذه التفرقة، سواء مف حيث تقادـ الدعوى الجزا
 (3)الجديد، وكذلؾ قوة الشيء المحكـو فيو.

ومف المبلحظ أف غالبية جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ىي جرائـ وقتية، تتحقؽ بمجرد إثبات الفعؿ المادي 
ر أف معظـ خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبا(4)المكوف ليا ودوف اعتبار لما ينشأ عنو مف آثار ممتدة في الزمف،

جرائـ تمويث البيئة اليوائية ىي مف جرائـ الخطر التي يكفي لمعقاب عمييا مجرد تحقؽ السموؾ الجرمي، فعبًل كاف 
 (5)أـ امتناعًا.

جريمة التخمص مف المخمفات الغازية، جريمة وقتية تستحؽ العقوبة عنيا بمجرد  عدّ فالمشرع السوري 
 (6)معينة.القياـ بالفعؿ دوف انتظار تحقؽ نتيجة 

وفي التشريع المصري، نجد أف معظـ جرائـ تمويث البيئة اليوائية ىي جرائـ وقتية، ومثاؿ ذلؾ جريمة 
حيث يستحؽ العقاب عنيا بمجرد تحقؽ فعؿ  (1)تسريب مموثات اليواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بيا،

 التسريب، دوف االلتفات الستمرار حالة تمويث اليواء.

                                                           
1
 .96ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
2
 .272ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش  - 
3
دار المطبوعات  ،االستمرارٌة والوقتٌة فً الجرائم العمدٌة ،راجع بشؤن التفرقة بٌن الجرائم الوقتٌة والمستمرة: د. عبد الحكٌم فودة - 

 وما بعدها.  41ص ،1996 ،اإلسكندرٌة ،الجامعٌة
4
 .97ص ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
5
 .197ص  ،مرجع سابق ،د. مٌرفت محمد البارودي - 
6
المسإول عن إدارة المنشؤة الخاصة ذات النشاط »التً نصها  2012لعام  12الفقرة الثانٌة من قانون البٌئة السوري رقم  13المادة  - 

الخدمً إضافة إلى صاحبها ٌعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف لٌرة سورٌة إلى ملٌون لٌرة الصناعً أو االقتصادي أو التنموي أو السٌاحً أو 
تجة سورٌة إذا تخلص فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من أي نوع من المخلفات الصلبة، الصناعٌة، الخطرة، الطبٌة أو السائلة أو الغازٌة النا

 «.المواصفات والشروط واألنظمة البٌئٌة األخرىألحكام هذا القانون والمعاٌٌر و عن نشاطه خالفاً 
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منيا ما  بعضاً معظـ جرائـ تمويث البيئة اليوائية مف الجرائـ الوقتية، إال أف ىناؾ  كوفمف  وبالرغـ
يحتمؿ بطبيعتو االستمرار، سواء اتخذ السموؾ الجرمي صورة إيجابية أـ سمبية، والعبرة في تقدير االستمرار الذي 

النظر إلى طبيعتو، عمى االستمرار في توصؼ بو الجريمة بالحالة التي يكوف عمييا النشاط الجرمي، وقدرتو ، ب
 (2)الزمف.

المواد الضارة بالصحة أو البيئة إلى أراضي الجميورية العربية  وحيازة عمى سبيؿ المثاؿ، جريمة إدخاؿ
مف الجرائـ المستمرة بالنظر إلى استمرار الوضع غير الشرعي والمتمثؿ في حيازة  تصنيفيا، حيث يرجع (3)السورية

ىذه المواد الضارة مدة مف الزمف تبدأ منذ البدء في الحيازة أو االستعماؿ حتى االنتياء منيا. وفي التشريع 
 )5(بدوف ترخيص، (4)الفرنسي نذكر جريمة حيازة أجيزة اإلشعاعات المؤنية

 المموثة المواد تحديد وعدـ معينة وسيمة أو طريقة باستخداـ التمويث فعؿ حصر عدـ بأىمية ونعتقد
 فإف كذلؾ ثيالتمو  جريمة الرتكاب أداة أو وسيمة تكوف ألف تصمح أف يمكف جديدة مواد فأي مانعاً  جامعاً  تحديداً 
 تمويث أفعاؿ عف الناجمة األضرار ومدى نطاؽ اتساع مف لمحد الميمة الوسائؿ مف يعد الخطرة النتائج تجريـ
 .لمحدود عابرة اليوائية البيئة تمويث جرائـ أف االعتبار بعيف أخذنا إذا خاصة اليوائية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  35المادة  - 
2
 .277ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .2012لعام  12من قانون البٌئة السوري رقم  16المادة  - 

4
 ونٌات )بٌتا(.الجسٌمات المشحونة )ألفا( وااللكتر اإلشعاعات المإنٌة ومثال - 

5
- STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، Droit pénal général، Dalloz، Paris،18 édition، 2003، p.117.  
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 المطمب الثاني

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية الركن المعنوي

أو الفعؿ المكوف لمركف ال يكفي لقياـ الجريمة، واستحقاؽ العقاب عنيا، مجرد توافر مادياتيا الظاىرة، 
نما يمـز باإلضافة إلى ذلؾ توافر الركف المعنوي.  (1)المادي ليا، وا 

اإلرادة »ويتكوف الركف المعنوي مف النشاط الجرمي الذىني والنفسي لمجاني، وجوىر ىذا النشاط ىو 
في صورتيف؛  فسي عادةً التي تربط الشخص بالفعؿ الذي يرتكبو. ويظير ىذا النشاط الجرمي الذىني والن« الجرمية

الصورة األولى تكوف اإلرادة فييا متجو إلى إحداث الفعؿ والنتيجة المذاف يحظرىما القانوف متخذة صورة القصد 
الجرمي وبو تكوف الجريمة مقصودة. أما الصورة الثانية فتنصرؼ فييا إلى مجرد إرادة الفعؿ المادي دوف النتيجة، 

 (2)جريمة غير مقصودة.متخذة صورة الخطأ، وبو تكوف ال

ونبلحظ في جرائـ تمويث البيئة اليوائية أف المشرع قد يشترط، أحيانًا، توافر القصد لقياـ الجريمة وبالتالي 
نما يكتفي بالخطأ مف جانب الفاعؿ لقياـ  تكوف الجريمة مقصودة، وأحيانًا أخرى ال يشترط توافر القصد الجرمي، وا 

عميو، سنبحث في القصد الجرمي في جريمة تمويث البيئة  بناءً  غير مقصودة. الجريمة التي توصؼ حينيا بأنيا
 .اليوائية في فرع أوؿ، وفي جريمة تمويث البيئة اليوائية غير المقصودة في فرع ثاف عمى النحو اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 وما بعدها. 582ص  ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،راجع بشؤن الركن المعنوي للجرٌمة: د. محمود نجٌب حسنً - 

2
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p 118. 
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 الفرع األول

 القصد الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية

 (1)تمويث البيئة اليوائية المقصودة بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعؿ، يتحقؽ الركف المعنوي في جريمة
إرادة »مف قانوف العقوبات ىي  187، والنية حسب تعريؼ المادة «النية»ر المشرع السوري عف القصد بػويعبّ 

الفاعؿ إلى فاإلرادة ىي جوىر القصد الجرمي، وىي تعبر عف اتجاه «. ارتكاب الجريمة عمى ما عّرفيا القانوف
 (2)إحداث الفعؿ المكوف لمجريمة وتحقيؽ نتيجتو.

ويعّد القصد الجرمي أخطر صورة لمركف المعنوي، ألنو ينطوي عمى معنى االعتداء المتعمد عمى الحقوؽ 
 (3)والقيـ، وألف إرادة الفاعؿ تنصرؼ فيو إلى السموؾ الجرمي والى النتيجة الجرمية المترتبة عميو.

صد الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية، سنكتفي بالمسائؿ التي تخضع فييا جرائـ وفي دراستنا لمق
عميو، سنبحث أواًل في عناصر القصد الجرمي، وثانيًا في أنواع القصد  بناءً تمويث البيئة اليوائية ألحكاـ خاصة. 

 مف الجرائـ. الفئةالجرمي في ىذه 

 أواًل : عناصر القصد الجرمي

رادة متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر أو إلى قبوليا،القصد الجرمي  يتضح  (4)ىو عمـ بعناصر الجريمة وا 
مف ىذا التعريؼ أف قواـ القصد الجرمي عنصراف: العمـ واإلرادة. فاإلرادة ىي جوىر القصد الجرمي، بمعنى أف 

رتبة عميو، فالقصد الجرمي عمـ القصد يمثؿ اتجاه اإلرادة نحو ارتكاب فعؿ محظور قانونًا مع العمـ بالنتيجة المت
 (5)الفاعؿ بمخالفة الفعؿ الذي يأتيو لؤلخبلؽ والقانوف.

عميو، سنبحث في عناصر القصد الجرمي ومدى تطمبيا في جرائـ تمويث البيئة اليوائية المقصودة.  بناءً 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي.

 

 

                                                           
1
القصد الجنائً فً القانون المصري  ،لتفصٌالت أوسع حول القصد الجرمً راجع على وجه الخصوص: د. عبد المهٌمن بكر سالم - 

 ،مرجع سابق ،ئًالنظرٌة العامة للقصد الجنا ،د. محمود نجٌب حسنً – 1979 ،جامعة القاهرة ،كلٌة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،والمقارن
 وما بعدها.  1ص

2
من قانون  121/3. وقد حدد المشرع الفرنسً صورة الركن المعنوي للجرٌمة فً المادة 219ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 

رتكابها. فالنٌة ال جناٌة وال جنحة بدون توافر نٌة ا»التً تنص على أنه  1996لعام  393المعدل بالقانون رقم  1992العقوبات الفرنسً لعام 
 راجع فً ذلك:«. وهً ككل إرادة مستندة إلى أساس من العلم ،إرادة

-STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p 118. 
3
 .213ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
4
 .582ص  ،مرجع سابق ،القسم العام -شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 

5
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p120 .  
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 العمم كعنصر في القصد الجرمي: – 1

عمييا الجاني ساعة ارتكاب الجريمة، وتتمثؿ ىذه الحالة في امتبلؾ الجاني  العمـ ىو حالة ذىنية يكوف
 (1)القدر البلـز مف المعمومات عف العناصر التي تكوف الجريمة عمى الوجو الذي يحدده القانوف.

ويثير عنصر العمـ في جرائـ تمويث البيئة اليوائية الكثير مف الصعوبات عند محاولة إثباتو، نظرًا 
ة الخاصة ليذه الجرائـ مف جية، ولطبيعة العناصر المكونة ليا وعدـ وضوح النتيجة فييا وخاصة بالنسبة لمطبيع

 (2)لمعامة مف جية ثانية.

فمف ناحية أولى، ىناؾ وقائع جوىرية يتعيف العمـ بيا في جريمة تمويث البيئة اليوائية لمقوؿ بتوفر القصد 
عنيا، ومف ناحية ثانية، ال بد مف العمـ بالتكييؼ الذي يسبغو القانوف عمى الجرمي، وبالتالي لقياـ مسؤولية الفاعؿ 

 .ىػذه الوقائع، وىو ما يسمى بالعمـ بالقػانػوف. وىػو مػا سنوضحو فيما يأتي

 أ . العمم بالوقائع

لكي يتوافر القصد الجرمي لدى الفاعؿ، يجب أف ينصرؼ العمـ إلى كؿ واقعة يقـو عمييا كياف الجريمة. 
ومف الوقائع الجوىرية التي يتطمب العمـ بيا ىي العمـ بموضوع الحؽ المعتدى عميو، والعمـ بعناصر السموؾ 

 (3)الجرمي، والعمـ بالعناصر المفترضة.

أما الجيؿ أو الغمط في الوقائع الجوىرية، فإنو ينفي القصد الجرمي، وبالتالي ال يسأؿ الفاعؿ عف جريمة 
ف كاف يسأؿ عف   (4)جريمة غير مقصودة متى توافرت أركانيا.مقصودة، وا 

عميو، ينبغي أف يتوافر لدى الفاعؿ في جريمة تمويث البيئة اليوائية العمـ بالشيء الذي يقع عميو  بناءً 
، أي يعمـ بوجود الشيء الذي يقع عميو فعمو وتتحقؽ فيو النتيجة التي يعاقب اليوائية فعمو ويؤدي إلى تمويث البيئة

 (5)ف.عمييا القانو 

تطبيقًا لذلؾ، فإنو في جريمة إدخاؿ النفايات النووية أو المشعة إلى سوريا بقصد إلقائيا أو دفنيا أو 
يجب أف يعمـ الفاعؿ بأف ما يقـو بإدخالو ىو مادة مف المواد الخطرة التي قد   (6)إغراقيا أو حرقيا أو تخزينيا،

يقـو بتداولو مادة ال تتوافر فييا ىذه الصفة، فإف القصد الجرمي ، أما إذا اعتقد أف ما اليوائية تحدث ضررًا بالبيئة
 ينتفي لديو.

                                                           
1
 .221ص ،مرجع سابق ،د.عبود السراج - 
2
 .341ص  ،مرجع سابق ،د. مٌرفت محمد البارودي - 
3
 .583ص  ،مرجع سابق ،القسم العام -شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
4
 .93ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
5
 .282ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
6
 .2012لعام  12من قانون البٌئة السوري رقم  13المادة  - 
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كذلؾ يجب أف يعمـ الفاعؿ بعناصر السموؾ الجرمي في جريمة تمويث البيئة اليوائية، أي يجب أف يعمـ 
اليوائية،  وىي تمويث البيئة (1)بأف مف شأف فعمو أف يفضي إلى تحقيؽ النتيجة الجرمية التي نص عمييا المشرع،

ف كاف مف  أما إذا لـ يعمـ الفاعؿ بأف فعمو يؤدي إلى تمويث البيئة اليوائية، فإنو ال يسأؿ عف جريمة مقصودة، وا 
 الممكف أف يسأؿ عف جريمة غير مقصودة.

توافر صفة خاصة في الفاعؿ، وتكوف ىذه الصفة محؿ اعتبار في  وفي بعض الجرائـ يتطمب المشرع
 يجب العمـ بيذه الصفة حتى يسأؿ الفاعؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية المقصودةاليوائية ف جرائـ تمويث البيئة

 (2)يعمـ بأنو الشخص المنوط بو تنفيذ االلتزامات التي يتطمبيا القانوف. وأف

قانوف  مف 13الفقرة الثانية مف المادة في  جريمة تمويث البيئة اليوائيةفالمشرع السوري حدد صفة فاعؿ 
حيث أنو ال يمكف قياـ  ،إضافة إلى صاحبيا الخاصة ، وىو المسؤوؿ عف إدارة المنشأة2012لعاـ  12البيئة رقـ 

 ، وبالتالي يجب توافر ىذه الصفة لقياـ المسؤوليةالفقرة ىذه الجريمة إذا ارتكبيا غير الشخص المقصود بيذه
 (3).الجزائية عف ارتكاب الجريمة

مصري نص عمى التزاـ صاحب المنشأة باتخاذ االحتياطات  البلزمة لمنع تسرب أو كذلؾ فإف المشرع ال
 (4)وال تقـو الجريمة دوف توافر ىذه الصفة في الفاعؿ. ،انبعاث مموثات اليواء

، اليوائية وال بد مف اإلشارة إلى أف المشرع قد يخرج عف األصؿ العاـ، فيما يتعمؽ بجرائـ تمويث البيئة
فاألصؿ أف يثبت توفر العمـ لدى الشخص نفسو فعبًل ال افتراضًا. وىذا االتجاه  (5)عمـ بالوقائع،عندما يفترض ال
مع طبيعة القصد الجرمي، ألف العمـ المكوف لمقصد ىو العمـ اليقيني، غير أف ما يبرره ىو  يتعارض تماماً 

الصعوبة العممية في إثبات القصد الجرمي في مثؿ ىذه الجرائـ، وتطابؽ ىذا االفتراض مع الواقع العممي في 
 (6)غالب األحياف.

 

 

 

 

                                                           
1
 .85ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
2
 .285ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
المسإول عن إدارة المنشؤة الخاصة ذات النشاط الصناعً أ: »التً تنص على أن  2012لعام  12من قانون البٌئة السوري  13/2المادة  - 

فً أو االقتصادي أو التنموي أو السٌاحً أو الخدمً إضافة إلى صاحبها ٌعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف لٌرة سورٌة إلى ملٌون لٌرة سورٌة 
 «.إحدى الحاالت التالٌة....

4
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  43المادة  - 

5
 .4004لعام  04من قانون البٌئة السوري رقم  03المادة  - 
6
 .286ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش -
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 العمم بالقانون –ب 

الجزائي أف العمـ بالقانوف مفترض في حؽ كؿ إنساف فرضًا ال يقبؿ مف المبادئ األساسية في التشريع 
وال   (1)إثبات العكس، وبالتالي ال يعد الجيؿ بالقانوف أو الغمط في تفسيره سببًا يمنع قياـ المسؤولية الجزائية.

وىو الشأف في الجريمة،  تعارض بيف ىذا المبدأ وبيف أحكاـ القصد الجرمي طالما أف القانوف ال يعد عنصراً 
 (2)بالنسبة لقانوف العقوبات، فيو مصدر الجريمة وال يدخؿ في تكوينيا، ومف ثـ ال يمـز انصراؼ العمـ إليو.

ويثور التساؤؿ حوؿ مدى استثناء جرائـ تمويث البيئة اليوائية مف قاعدة افتراض العمـ بأحكاـ القانوف، 
حساس وذلؾ نظرًا لمطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ، فيي جرائـ  مستحدثة برزت مع بروز ظاىرة التموث البيئي، وا 

 اإلنساف بخطورتيا، وبالتالي فيي ليست مف الجرائـ التقميدية المعروفة والراسخة في ضمير المجتمع.

بحسب -وكذلؾ بالنظر لؤلىمية البالغة لمعمـ بالقانوف بالنسبة لجرائػـ تمويث البيئػة اليوائية حيث إنػيا 
وعة، ولكف القانوف يدخؿ عمييا شروطًا معينة تضاؼ إلى ىذه الوقائع حتى يمكف اعتبارىا وقائع مشر  -األصؿ

جرائـ، ىذه الشروط غالبًا ما تكوف في شكؿ مواصفات فنية أو معايير تقنية تمثؿ الحد الفاصؿ بيف المشروعية 
 (3)وعدـ المشروعية.

ي إال إذا تجاوز الحدود القصوى المسموح فالمشرع المصري ال يجّرـ واقعة تسرب مموثات في اليواء الجو 
 (4)بيا في القوانيف والقرارات السارية.

ال يعذر أحد بجيمو بالقانوف أو الغمط »ىناؾ مف يقوؿ باستثناء جرائـ تمويث البيئة اليوائية مف قاعدة 
ضبًل عف انتشار أسموب ، ذلؾ إف الطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ، والصياغة الفنية الخاصة لمقوانيف البيئية، ف«فيو

النصوص عمى بياض واإلحالة إلى قواعد أخرى غير جزائية، بؿ إلى بنود في معاىدة دولية، لتحديد أركاف ىذه 
باإلضافة إلى أف مسألة العمـ بالقانوف، في ىذه  (5)الجرائـ، يبرر الخروج عمى قاعدة افتراض العمـ بالقانوف.

ىو خميط  ة في بعض األحياف، وبالتالي فإف الجيؿ والغمط في قانوف البيئةالجرائـ، مسألة شائكة ودقيقة ومستحيم
بحكـ ليس مف أحكاـ قانوف العقوبات، مما يجب قانونًا، اعتباره في جممتو جيبًل بالواقع و مركب مف جيؿ بالواقع 

ـ بأنو ينفي القصد الجرمي، فميس مف العدالة أف يعاقب شخص ارتكب الجريمة في ظروؼ يتعذر معيا العم
ف اعتقاده بأنو يباشر كافياً  . ويشترط لذلؾ أف يقيـ المتيـ الدليؿ القاطع عمى أنو تحرى تحرياً يخالؼ قانوناً  ، وا 

 (6)كانت لو أسباب معقولة. مشروعاً  عمبلً 

                                                           
1
 .380ص  ،مرجع سابق ،د. مؤمون محمد سالمة - 
2
 .118ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
3
 .287ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
. والحدود القصوى المسموح بها للتلوث الهوائً تحدده الالئحة التنفٌذٌة 1994لعام  4من قانون حماٌة البٌئة المصري رقم  35المادة  - 

غرام فً المتر المكعب فً  مٌكرو 350الحد األقصى للنسبة المسموح بانبعاثها لغاز ثانً أكسٌد الكربون هو  ،لقانون البٌئة. على سبٌل المثال
مٌلً جرام فً المتر المكعب فً  400وثانً أكسٌد النتروجٌن  ،مٌكرو غرام فً المتر المكعب فً الساعة 30وأول أكسٌد الكربون  ،لساعةا

 «.الملحق الخامس من الالئحة التنفٌذٌة لقانون البٌئة»الساعة. 
5
 .290ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
6
 .122ص  ،ابقمرجع س ،د. محمود محمود مصطفى - 
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تشكؿ اعتداء عمى القيـ والمصالح األساسية اليوائية ، أف جرائـ تمويث البيئة (1)بينما يرى البعض اآلخر
نو يتعيف النظر إلى اليدؼ الذي مف أجمو افترض المشرع العمـ بالقانوف، وعدـ واالجت ماعية والفردية لممجتمع، وا 

 (2)جواز الدفع بو وما يترتب عميو مف تعطيؿ تنفيذ القانوف، وبالتالي إلحاؽ الضرر بالمصالح األساسية لممجتمع.

ي، وبالتالي ال يكوف مقبواًل القوؿ باعتبار كما إف قانوف البيئة ىو في الجانب األكبر منو قانوف عقاب
غير عقابي، ومف ثـ يكوف الغمط أو الجيؿ بأحكامو متعمقًا بقانوف غير عقابي األمر  اً قانوف البيئة بأكممو قانون

 (3)الذي ينفي القصد الجرمي.

لمقصد الجرمي في جريمة  الجيؿ بالقانوف نافياً  أف يكوفمف الفقو يقوؿ بضرورة  ف فريقاً إخبلصة القوؿ 
تمويث البيئة اليوائية، والفريؽ اآلخر يذىب إلى عدـ جواز ذلؾ وبالتالي ال يمكف االحتجاج بقاعدة الجيؿ بالقانوف 

 (4)الفريؽ األوؿ لمطبيعة الخاصة لجريمة تمويث البيئة اليوائية. رأي لنفي المسؤولية الجزائية عف الجريمة. ونؤيد

 ي القصد الجرمياإلرادة كعنصر ف – 2

اإلرادة نشاط نفسي اتجو إلى تحقيؽ غرض عف طريؽ وسيمة معينة، فاإلرادة ظاىرة نفسية، وىي قوة 
يستعيف بيا اإلنساف لمتأثير عمى ما يحيط بو مف أشخاص وأشياء، بمعنى أف الفاعؿ يريد ارتكاب الفعؿ أو 

 (5)لديو القصد الجرمي.االمتناع، وكذلؾ يريد تحقيؽ النتيجة الجرمية، وعندئذ يتوفر 

وتخضع اإلرادة في جريمة تمويث البيئة اليوائية لؤلحكاـ العامة التي تطبؽ بالنسبة لبقية الجرائـ، لذا ال 
في جريمة تمويث البيئة اليوائية بأحكاـ  (6)نرى داعيًا لتكرارىا. إال أف المشرع، في بعض األحياف، يختص الدافع

 مف مكونات الركف المعنوي، وكذلؾ عذرًا محبًل في بعض ىذه الجرائـ. هيعدّ خاصة، حيث 

فقد يتطمب المشرع، في بعض األحياف، لقياـ جريمة تمويث البيئة اليوائية، أف يكوف ارتكابيا تحقيقًا لرغبة 
معينة، أو أف يكوف الدافع ليا باعث خاص، وفي ىذه األحواؿ يدخؿ الدافع ضمف عناصر القصد الجرمي، 

 (2)، ويترتب عمى تخمفو عدـ توافر القصد.(1)يسمى عندئذ بالقصد الخاصو 

                                                           
1
 ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن  – 221ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي  – 95ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 

 .110ص  ،مرجع سابق
2
 .91ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 
3
 .110ص  ،مرجع سابق ،د.أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
4
استخدام آالت أو محركات أو مركبات ٌنتج عنها عادم أو ٌنبعث منها دخان كثٌف أو صوت مزعج  المصري المشرعحظر  ،على سبٌل المثال - 

 ،. نالحظ أن إثبات القصد الجرمً سٌكون متعذراً «1994لعام  4من قانون البٌئة رقم  36المادة »مزعج بما ٌجاوز الحدود المسموح بها.  
% لغاز أول أكسٌد 7فإذا كان المشرع قد جعل نسبة  ،ذلك أنه سٌكون بمقدور الفاعل الدفع بعدم توافر علمه بتجاوز نسبة االنبعاث للحد المقرر

تفاء للقضاء بالبراءة الن فإن تجاوز هذه النسبة بقلٌل قد ٌكون سبباً  ،الكربون هً النسبة المسموح بها فً العادم المنبعث من بعض المركبات
فإن وقوع هذا التجاوز الذي ٌقتضً استخدام أجهزة دقٌقة ٌجعل علم  ،ٌن المجردةعذلك أنه ال ٌمكن الوصول إلى هذه النسبة بال ،القصد الجرمً

 الجانً  غٌر متوفر.
5
، ـع سـابـقمرج ،د. مـؤمـون محمد سالمة – 608، ص مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
 وما بعدها. 336ص

6
. وقد عرفه المشرع 235ص  ،مرجع سابق ،الدافع هو نشاط نفسً ٌتجه إلى إشباع حاجة أو تحقٌق رغبة. راجع : د. عبود السراج - 

 ٌتوخاها العلة التً تحمل الفاعل على الفعل أو الغاٌة القصوى التً»على أنه191السوري فً قانون العقوبات فً  المادة 
 .«عٌنها القانون ٌكون الدافع عنصراً من عناصر التجرٌم إال فً األحوال التً وال
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 جميعومثاؿ ذلؾ، إشعاؿ النيراف في المواد المطاطية والنفطية وغير ذلؾ بغرض التخمص منيا، في 
نما إذا كاف  المناطؽ اآلىمة بالسكاف. فالمشرع ال يعاقب عمى الجريمة في ىذه الحالة بمجرد إشعاؿ النيراف، وا 

ف كاف مف الممكف العقاب ا لغرض مف ذلؾ ىو التخمص منيا. أما إذا لـ يتوافر ىذا الدافع، انتفت ىذه الجريمة، وا 
 1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  31عمييا تحت مسمى آخر. وفي التشريع المصري نجد أف المشرع في المادة 

نما اشترط لـ يكتؼِ  أف يكوف إقامة المنشآت بقصد معالجة النفايات ، لقياـ الجريمة، إقامة المنشآت فقط، وا 
 (3)الخطرة.

مف ناحية ثانية، فقد يكوف لمدافع دور في إباحة الفعؿ المكوف لمركف المادي لمجريمة، وبالتالي يكوف مف 
شأنو تجريد الواقعة مف صفتيا اإلجرامية مما ينفي المسؤولية عف كؿ مف ساىـ فييا. ويعود ذلؾ العتبارات قدر 

المشرع أف إباحة الفعؿ في ىذه الحالة مف شأنو حماية مصالح أولى باالعتبار مف المصالح المقصود  فييا
 (4)حمايتيا أصبًل بنص التجريـ.

مثاؿ ذلؾ، أف يقـو شخص بتسريب أي غاز ساـ، مخالفًا بذلؾ نص القانوف، وذلؾ خشية حدوث أي 
ي مكانو، وذلؾ دوف اإلخبلؿ بحؽ الغير المضرور في انفجار أو حريؽ أو ما شابو ذلؾ بسبب تجمع ىذا الغاز ف

 (5)الرجوع عمى المتسبب بتكاليؼ إزالة آثار الضرر.

 ثانيًا : أنواع القصد الجرمي

فقد يكوف عامًا أو خاصًا، محددًا أو غير محدد، مباشر أو احتمالي، بسيط  (6)لمقصد الجرمي أنواع عدة،
 أو عمد. 

 بناءً وتخضع جرائـ تمويث البيئة اليوائية، لؤلحكاـ العامة في ىذا الصدد، شأنيا شأف الجرائـ األخرى، 
 عميو، سنكتفي بدراسة بعض أنواع القصد الجرمي التي تتمتع بأىمية خاصة في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية.

ا، غير محدد واحتمالي، كما أف النتائج فجرائـ تمويث البيئة اليوائية تتميز بأف القصد الجرمي، غالبًا فيي
 .اليوائيث يالمتجاوزة القصد تحتؿ مكانة ميمة فييا. وقد يتطمب المشرع توافر قصد خاص لقياـ بعض جرائـ التمو 

تأسيسًا عمى ذلؾ، سنبحث في فقرات متتالية في القصد غير المحدد، والقصد االحتمالي، والنتائج 
ث البيئة اليوائية. أما القصد الخاص، فقد تطرقنا لو في الفقرة السابقة ونحيؿ إليو المتجاوزة القصد في جريمة تموي

 (1)في ىذا الشأف.

                                                                                                                                                                                     
1
القصد ،لغاٌة محددة. راجع فً ذلك د. حسنٌن عبٌد إلى ارتكاب الجرٌمة بباعث معٌن أو تحقٌقاً  القصد خاصاً إذا كان الجانً مدفوعاً  دّ ٌع - 

 وما بعدها. 18ص  ،1981 ،ولىالطبعة األ ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،الجنائً الخاص
2
 .292ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
ٌحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفاٌات الخطرة إال بترخٌص من »على أنه  1994لعام  4لبٌئة رقم من قانون ا 31تنص المادة  - 

 «.الجهة اإلدارٌة المختصة
4
 .293ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
5
 .226ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
6
 وما بعدها.209ص  ،مرجع سابق ،النظرٌة العامة للقصد الجنائً ،راجع فً أنواع القصد الجرمً: د. محمود نجٌب حسنً - 
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 القصد غير المحدد في جريمة تمويث البيئة اليوائية – 1

بنتائجيا ولكف دوف تحديد القصد غير المحدد ىو الذي تتجو فيو إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة 
وتتميز جريمة تمويث البيئة اليوائية بأف القصد الجرمي فييا، غالبًا ما يكوف، غير محدد،  (2).نتيجتيا لموضوع

 (3)ذلؾ ألف الطابع الغالب في اإلجراـ البيئي أنو ال يستيدؼ شخصًا معينًا بذاتو أو أشخاص محدديف.

غيرىا كضحية كما إف محؿ الجريمة ىو البيئة اليوائية، وىي مف األشياء المادية، فبل يرى الفاعؿ 
 (4)لجريمتو عندما يقـو بارتكابيا، وىي بطبيعتيا مف العناصر المرنة التي تتغير باستمرار.

وال أىمية لكوف القصد محدد أو غير محدد مف ناحية قياـ جريمة تمويث البيئة اليوائية المقصودة، أو مف 
 اء كاف قصده محددًا أو غير محددًا.ناحية العقاب عمييا، فيي تقـو ويستحؽ فاعميا الجزاء المحدد ليا سو 

ولكف تظير أىمية التمييز بيف القصد المحدد وغير المحدد عند وضع سياسة جزائية خاصة بجرائـ 
تمويث البيئة اليوائية، حيث إف طبيعة الضحية في ىذا النوع مف الجرائـ لو أىمية بالغة لدى الفاعؿ، بحيث يقدـ 

لذلؾ ينبغي تشديد  (5)د العتقاده أنو يوجو سموكو ضد جمادات ال تحس.األخير عمى ارتكاب جريمتو دوف ترد
 عقوبتو إذا كاف قصده غير محدد عند ارتكابو الجريمة ضد البيئة اليوائية.

 القصد االحتمالي في جريمة تمويث البيئة اليوائية – 2

مو يولد نتائج أخرى، لـ يكوف القصد احتماليًا عندما يقصد الجاني إحداث نتيجة جرمية معينة، فإذا بفع
ف كاف قد قدر احتماؿ وقوعيا فقبؿ بالمخاطرة.  (6)يكف يقصدىا أو يريد الوصوؿ إلييا، وا 

مثاؿ ذلؾ، إفساد اليواء بالغازات السامة الذي يؤدي في الغالب األعـ إلى قتؿ الكائنات الحية، فالفاعؿ 
ف كاف قصده متجياً  ازات دوف قصد قتؿ ما فييا مف كائنات حية، ألف فقط إلى تمويث اليواء بالغ يسأؿ عنيا وا 

 مف واجبو توقع ىذه النتيجة.

ما تولد  ولمقصد االحتمالي أىمية خاصة في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ذلؾ أف ىذه الجرائـ غالباً 
يسعى إلى أضرار محتممة بطبيعتيا ومتبلزمة مع النتيجة المستيدفة أصبًل، فالفاعؿ عندما يقترؼ فعؿ التمويث 

تحقيؽ نتيجة معينة ولكف مف واجبو، وبإمكانو، توقع النتائج األخرى التي مف الممكف أف تنشأ عف فعمو عند 
 (7)مباشرتو لسموكو اإلجرامي وقبؿ بيا.

                                                                                                                                                                                     
1
 من هذه الرسالة.                  راجع ص - 
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 .297ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 



73 
 

وبالتالي يوفر لنا القصد االحتمالي األساس إللقاء عبء األضرار والنتائج األخرى عمى عاتؽ الجاني 
حدوثيا، ومساءلتو عنيا بصورة تتناسب مع جسامة الضرر الذي رغـ توقعو لو، لـ يثنو ذلؾ الذي كاف سببًا في 
 (1)عف ارتكاب فعمو.

 النتائج المتجاوزة القصد – 3

تتجو غالبية التشريعات الخاصة بحماية البيئة إلى األخذ بفكرة النتائج التي تجاوز قصد الفاعؿ والتي 
ادة الجاني إلى نتيجة جرمية معينة ولكف تترتب عمى نشاطو نتيجة أخرى أشد يقصد بيا الحالة التي تتجو فييا إر 

 (2)يا قصده.يجسامة منيا، لـ يتجو إل

وقد عاقب المشرع السوري عمى النتائج المتجاوزة القصد في جريمة إدخاؿ النفايات النووية أو المشعة أو 
قوبة اإلعداـ إذا نجـ عف ىذا اإلدخاؿ وفاة إنساف. الخطرة إلى أراضي الجميورية العربية السورية، حيث تصبح الع

فالفاعؿ يعاقب عمى سموكو المحظور، وىو إدخاؿ النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة، إلى سورية بقصد إلقائيا 
ف إغراقيا أو إحراقيا أو تخزينيا، ولكف إذا تجاوزت النتيجة قصد الفاعؿ وترتب عمييا وفاة إنساف تكو  أوأو دفنيا 

 (3)العقوبة اإلعداـ.

أما المشرع المصري، فقد أخذ، فيما يتعمؽ بجرائـ تمويث البيئة، بفكرة النتائج المتجاوزة القصد، حيث ورد 
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر »عمى أنو  1994لعاـ  4مف قانوف حماية البيئة رقـ 95النص في المادة 

مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف إذا نشأ عنو إصابة أحد األشخاص بعاىة سنوات كؿ مف أرتكب عمدًا أحد األفعاؿ ال
مستديمة يستحيؿ برؤىا، وتكوف العقوبة السجف إذا نشأ عف المخالفة إصابة ثبلثة أشخاص فأكثر بيذه العاىة. 

لشاقة المؤبدة فإذا ترتب عمى ىذا الفعؿ وفاة إنساف تكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة، وتكوف العقوبة األشغاؿ ا
 وىذا الحكـ العاـ ينطبؽ عمى جريمة تمويث البيئة اليوائية. «.إذا ترتب عمى الفعؿ وفاة ثبلثة أشخاص فأكثر
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 الفرع الثاني

 جريمة تمويث البيئة اليوائية غير المقصودة

مقصودة. فيو جوىر الخطأ ىو الصورة الثانية مف صور الركف المعنوي، الذي بتوافره تكوف الجريمة غير 
إخبلؿ الفاعؿ عند تصرفو بواجبات »المسؤولية الجزائية في الجرائـ غير المقصودة. ويمكف تعريفو عمى إنو 

الحيطة والحذر التي يفرضيا القانوف، وعدـ حيمولتو تبعًا لذلؾ دوف أف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة 
 (1)«.عميو أف يتوقعيا وأف يحوؿ دوف حدوثيا الجرمية، في حيف كاف ذلؾ في استطاعتو وكاف واجباً 

بينت  189فالمادة  (2)مف قانوف العقوبات العاـ، 190–189وقد قنف المشرع السوري الخطأ في المادتيف 
فقد وضحت العناصر  190صور الخطأ وىي اإلىماؿ وقمة االحتراز وعدـ مراعاة الشرائع واألنظمة، أما المادة 

وىي اإلخبلؿ بواجب الحيطة والحذر، والعبلقة الذىنية والنفسية بيف مرتكب الفعؿ التي يقـو عمييا الخطأ، 
 (3)والنتيجة.

وجريمة تمويث البيئة اليوائية، كما أنيا قد تكوف مقصودة، يمكف أف تقع عف طريؽ الخطأ، إذا نتج الفعؿ 
 أو عدـ مراعاة الشرائع واألنظمة.عف اإلىماؿ أو قمة االحتراز 

ع عمى صورة الركف المعنوي المطموب توافرىا في ىذا النوع مف الجرائـ؛ وما إذا كاف وقد ينص المشر 
ولكف يبلحظ أحيانًا خمو نص التجريـ مف أية إشارة إلى طبيعة الرابطة النفسية  يتطمب القصد أـ يكتفي بالخطأ. 

ىي جريمة مقصودة يجب أف المطموبة بيف الواقعة ومرتكبيا، وىنا يثور التساؤؿ عف طبيعة ىذه الجريمة، وىؿ 
 يتوافر لدى مرتكبيا القصد الجرمي ليسأؿ عنيا؟ أـ يكفي توافر الخطأ مف جانبو لمعاقبتو عنيا؟

عميو، سنبحث في نطاؽ الخطأ في جريمة تمويث البيئة اليوائية أواًل، ثـ نبحث في حالة سكوت  بناءً 
 .مى النحو اآلتيع ،المشرع عف بياف صورة الركف المعنوي في الجريمة ثانياً 
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 .637ص ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. محمود نجٌب حسنً - 
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الجرٌمة غٌر مقصودة سواء لم ٌتوقع الفاعل نتٌجة فعله أو عدم فعله  تكون»من القانون نفسه على أن  190كما نصت المادة « .واألنظمة
 «.أن بإمكانه اجتنابهااستطاعته أو من واجبه أن ٌتوقعها فحسب  المخطئٌن وكان فً

3
 639ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،لتفصٌالت أوسع حول عناصر الخطؤ وصوره راجع: د. محمود نجٌب حسنً - 

 وما بعد.
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 أواًل : نطاق الخطأ في جريمة تمويث البيئة اليوائية

يحرص المشرع عمى إحاطة األنشطة المموثة لمبيئة اليوائية باىتماـ خاص سواء مف حيث إخضاعيا 
اتيا ممتعامميف في ىذه األنشطة مراعللنظـ رقابية فعالة، أو مف حيث وضع القواعد القانونية والفنية التي ينبغي 

 (1)والتقيد بيا.

لذلؾ، يقيـ المسؤولية الجزائية عند مخالفة ىذه القواعد القانونية واألنظمة، وكذلؾ يسأؿ الفاعؿ في حالة 
إىمالو أو تقصيره في تنفيذىا عمى الوجو المطموب. وتأكيدًا لذلؾ، يعمد المشرع في بعض األحياف إلى النص 

ارتكاب جريمة تمويث البيئة اليوائية عف طريؽ اإلىماؿ أو قمة االحتراز  صراحة في القاعدة القانونية عمى إمكانية
أو مخالفة الشرائع واألنظمة، ففي ىذه الحالة توصؼ الجريمة بأنيا غير مقصودة، ويعاقب الفاعؿ عمى ىذا 

 األساس.

تبلؼ  الم واد ومثاؿ ذلؾ، قياـ شخص بعدـ اتخاذ االحتياطات التي يقتضييا تخزيف ونقؿ وتداوؿ وا 
، أو عدـ مراعاة الفاعؿ لمشروط والضوابط عند قيامو برش المبيدات والمركبات الكيميائية، (2)الضارة أو الخطرة

مراعاة الفاعؿ لبلحتياطات البلزمة عند قيامو بأعماؿ التنقيب أو الحفر، لمنع تطاير ما ينتج عف ىذه  ـوعد
 (3)األعماؿ.

مف قانوف  15، وذلؾ في المادة اليوائية ائـ تمويث البيئةوقد حدد المشرع السوري نطاؽ الخطأ في جر 
، حيث أورد عدة صور لمخطأ يمكف بيا أف تقع جريمة تمويث البيئة اليوائية، وتكوف 2012لعاـ  12البيئة رقـ 

 (4)بالتالي غير مقصودة.

لعقوبات، وىي فالمشرع الجزائي السوري في قانوف البيئة لـ يخرج عف الصور التي تـ ذكرىا في قانوف ا
 اإلىماؿ وقمة االحتراز وعدـ مراعاة الشرائع واألنظمة.

مف قانوف  13كذلؾ فإف جريمة التخمص مف المخمفات الغازية أو حرقيا المنصوص عنيا في المادة 
، تعد جريمة غير مقصودة إذا تـ التخمص مف ىذه المخمفات أو تـ حرقيا خبلفًا 2012لعاـ  12البيئة السوري 

 ، أي إف صورة الخطأ الواردة في ىذه المادة ىي مخالفة الشرائع واألنظمة.(5)ىذا القانوفألحكاـ 
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 .302ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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ن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة األنظمة الضرر بفعله أو بسببه أو بفعل من ٌتبع له أو بفعل األشٌاء التً فً حوزته سواء ع
 «.من هذا القانون. 13وتعد هذه المسإولٌة مفترضة فً معرض تطبٌق أحكام المادة 

5
أ: المسإول عن إدارة المنشؤة الخاصة ذات النشاط الصناعً »على أنه  2012لعام  12من قانون البٌئة السوري رقم  13/2تنص المادة  - 

صادي أو التنموي أو السٌاحً أو الخدمً إضافة إلى صاحبها ٌعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف لٌرة سورٌة إلى ملٌون لٌرة سورٌة فً أو االقت
ة أو إحدى الحاالت التالٌة.. إذا تخلص فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من أي نوع من المخلفات الصلبة، الصناعٌة، الخطرة، الطبٌة أو السائل

 «.ة الناتجة عن نشاطه خالفا ألحكام هذا القانون والمعاٌٌر والمواصفات والشروط واألنظمة البٌئٌة األخرى الغازٌ
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 ثانيًا : عدم النص عمى صورة الركن المعنوي 

إف نصوص التجريـ الخاصة بجرائـ تمويث البيئة اليوائية، غالبًا ما تغفؿ اإلشارة إلى صورة الركف 
فمثبًل، المشرع السوري يعاقب عمى تمويث اليواء بالروائح المزعجة أو المعنوي المطموب توافره لقياـ الجريمة. 

 (1)الضارة أو بالضجيج، ويقرر عقوبة المخالفة بغرامة مف مئة ألؼ إلى خمسمائة ألؼ ليرة سورية.

في ىذه الحالة يثور التساؤؿ عف طبيعة ىذه الجريمة وىؿ ىي جريمة مقصودة، تأسيسًا عمى أف األصؿ 
الجريمة مقصودة وال عقاب عمى غيرىا إال بنص صريح، وما يترتب عمى ذلؾ مف أف الفاعؿ ال يسأؿ عف ىو أف 

 .(2)الجريمة، في حالة سكوت النص، إال إذا توافر القصد الجرمي مف جانبو

أـ أف سكوت النص يعني إرادة المشرع المساواة بيف صورتي الركف المعنوي مف حيث قياـ الجريمة 
جريمة تمويث البيئة اليوائية ذات طبيعة مادية، تتحقؽ بمجرد  فّ إاعؿ عنيا؟ ومف ثـ ىؿ يمكف القوؿ ومعاقبة الف

 قياـ العناصر المادية المؤلفة ليا؟.

سنحاوؿ فيما يأتي، بياف موقؼ الفقو مف طبيعة جريمة تمويث البيئة اليوائية في حالة سكوت المشرع  
 وكذلؾ توضيح مفيـو الطبيعة المادية لجريمة تمويث البيئة اليوائية.، عف بياف صورة الركف المعنوي المطموبة

 موقف الفقو  – 1

إف مسألة عدـ بياف صورة الركف المعنوي في الجريمة بشكؿ عاـ، أثيرت في إطار القسـ العاـ مف قانوف 
 (4)ـ االقتصادية.وكذلؾ في مجاؿ الجرائ (3)العقوبات، وعمى وجو الخصوص، بشأف الركف المعنوي في المخالفات.

أما في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، فيبدو أف ىناؾ اتجاىيف في ىذه المسألة، اتجاه يقوؿ بوجوب توافر 
 .(6)، واتجاه آخر يقوؿ بالمساواة بيف القصد والخطأ(5)القصد الجرمي

 االتجاه القائل بوجوب توفر القصد الجرمي –أ 

 المعنوي في جرائـ تمويث البيئة اليوائية يأخذ صورة القصد الجرمييرى أصحاب ىذا االتجاه أف الركف 
، ذلؾ أنو إذا سكت المشرع عف بياف صورة الركف المعنوي، يجب تطبيؽ في حاؿ عدـ تحيدىا بشكؿ واضح

القواعد العامة، بمعنى أنو ال يعاقب شخص عمى جريمة تمويث البيئة اليوائية إال إذا قصد ارتكابيا، ما لـ ينص 
 لمشرع عمى مسؤوليتو عف جريمة غير مقصودة. ا
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وتعميؿ ذلؾ أف الخطأ ىو صورة استثنائية لتوجيو اإلرادة والعقاب عمييا، وىو عمى ىذا النحو ال يكوف  
إال بنص، وطالما لـ ينص القانوف عمى مثؿ ىذا االستثناء فبل بد مف الرجوع إلى القواعد العامة التي تقرر بأف 

 (1)أنو ال عقاب عمى الخطأ إال بنص صريح.األصؿ ىو القصد، و 

 حاؿ في الجريمة عف المسؤوؿ بتحديد خاصة إشكالية يثير الجرمي القصد توافر ضرورة عدـ فإف كذلؾ
 بشأف المعنوي الركف يتوافر أف الضروري مف إنو حيث التموث بوجود يجيؿ قد مف إدانة واحتماؿ المتيميف تعدد

 2).)الفردية لمحريات ضماناً   -اليوائي ثيالتمو  جرائـ ضمنيا ويدخؿ - مشددة بعقوبات عمييا المعاقب الجرائـ

 االتجاه القائل بالمساواة بين القصد الجرمي والخطأ –ب 

يرى أصحاب ىذا االتجاه أف عدـ النص عمى صورة الركف المعنوي في القوانيف البيئية يعني المساواة 
إمكاف قياـ الجريمة بأي منيما عمى السواء. فإذا جاء نص التجريـ الخاص  بيف القصد الجرمي والخطأ، وبالتالي

خاليًا مف أي إشارة إلى صورة الركف المعنوي المطموب توافره بيف الواقعة ومرتكبيا، وىذا  اليوائيث يبجريمة التمو 
ىو الغالب في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، فإف الرأي يذىب إلى أنو حيث ال يتضح مف النص ما إذا كاف المشرع 

يث اعتبار السموؾ جريمة، فيعاقب يتطمب القصد أو الخطأ، يكوف معنى ذلؾ أنو يستوي األمر في الحالتيف مف ح
 (3)عميو سواء كانت الرابطة النفسية التي تربط الفاعؿ بالواقعة ىي القصد أو الخطأ.

وحجة ىذا االتجاه أف المشرع يميؿ إلى تقرير عقوبة واحدة عف مخالفة األحكاـ البيئية سواء وقعت قصدًا 
فبل توجد في واقع األمر أسباب مقبولة ألف تؤثر  (4)يا.أو خطًأ طالما لـ يثبت لدى القضاء مسؤولية الفاعؿ عن

درجة الخطأ عمى وجود الجريمة في ذاتيا، ومف المنطؽ أف المصمحة التي أقر المشرع حمايتيا جزائيًا يجب أف 
تشمؿ حمايتيا ضد االعتداءات واالنتياكات المقصودة، وكذلؾ ضد االعتداءات الناجمة عف إىماؿ أو قمة احتراز 

 (5)ـ مراعاة لمشرائع واألنظمة.أو عد

 توفير بغرض بشأنيا تنظيمية نصوصاً  اإلدارة أو المشرع يضع التي الجرائـ فإف ذلؾ إلى باإلضافة
. ونرجح ىذا الرأي وذلؾ  (6)عمييا المادية الصفة إسباغ يتعيف اليوائية البيئة تمويث كجرائـ الجماعي االنضباط

 االتجاه بيذا األخذ أف ويبدوحتى ال يفمت أي مجـر مف العقاب إذا لـ يثبت توافر القصد أو الخطأ مف قبمو، 
 .اآلتي وفؽ سنبينو ما مادية، وىو طبيعة ذات اليوائية البيئة تمويث جريمة بأف القوؿ إلى يؤدي

 

 
                                                           

1
 .103ص  ،مرجع سابق ،د. عبد الرحمن حسٌن عالم - 

2
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، 117. 

3
 - M. DELMAS MARTY، Aspect de politique criminel en matière délinquance écologique، op.cit، p173. 

4
 309ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
5
 .107ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسن الكندري - 

6
 - MERLE(R) et VTTU (A.): Traite de droit criminel، tome1، Problèmes généraux de la science criminelle.  

criminelle.  Dariot  penal general، 7 edition، Paris، 2001، p1072. 
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 اليوائيةالطبيعة المادية لجريمة تمويث البيئة  – 2

يقصد بالطبيعة المادية لجريمة تمويث البيئة اليوائية، اعتبار ىذه الجريمة مجرد جريمة مادية، ال يتطمب 
نما تتحقؽ بمجرد ق ، وبالتالي ال تكمؼ فييا ياـ العناصر المادية المؤلفة لياالمشرع بالنسبة ليا الركف المعنوي، وا 

 (1)صد الجرمي أو الخطأ لدى الفاعؿ.سمطة االتياـ بوجوب البحث عف مدى توافر الق

وقد شجع عمى ظيور ىذا النوع مف الجرائـ ىو سكوت المشرع بخصوص الركف المعنوي في جرائـ 
 ، وعدـ اىتمامو بشكؿ عاـ بتحديد صورة ىذا الركف، كما أف المسؤوليف عف التموث البيئياليوائية تمويث البيئة

ىـ في الغالب مف المشروعات ذات الحجـ الكبير التي تحقؽ أرباحًا طائمة مف وراء ىذا التموث، حيث  اليوائي
 (2)تبدو قاعدة الغـر بالغنـ ذات فائدة كبيرة في ىذا المجاؿ.

أيضًا الطبيعة التنظيمية لمقوانيف البيئية تسيـ في إضفاء الصفة المادية عمى جرائميا، شأنيا في ذلؾ 
 (3)المنصوص عمييا في قوانيف تنظيمية أخرى، كقانوف المرور وقانوف العمؿ وغيرىا. شأف الجرائـ

ويترتب عمى ذلؾ قياـ المسؤولية الجزائية عف ىذه الفئة مف الجرائـ عمى أساس قاعدة افتراض الخطأ، 
نوي في ىذه فالجرائـ العادية يستحيؿ أف ينشأ عنيا مسؤولية جزائية بدوف خطأ، وكؿ ما ىناؾ أف الركف المع

الجرائـ مفترض، بمعنى أف خطأ الفاعؿ ال يكوف محبًل لئلثبات مف قبؿ سمطة االتياـ ألف خطأه ثابت بالواقعة 
 (4)المادية.

ويبدو أف المشرع السوري أخذ بمبدأ المسؤولية المفترضة عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية، حيث نص 
 (5).2012لعاـ  12مف قانوف البيئة رقـ  13أحكاـ المادة عمى اعتبار المسؤولية مفترضة في معرض تطبيؽ 

المشار إلييا نصت عمى جرائـ تمويث البيئة، وقد عاقبت في فقرتيا الرابعة عمى تموث اليواء بالروائح  13فالمادة 
 المزعجة أو الضارة، أو بالضجيج، وكذلؾ المخالفات البيئية األخرى، ولـ تحدد صورة الركف المعنوي المطموب

 توافرىا.

مف النصوص القانونية التي تنص عمى جرائـ تمويث البيئة اليوائية  كثيروفي التشريع المصري توجد 
 1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  35دوف التطرؽ لصورة الركف المعنوي، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ، المادة 

تسرب التي تنص عمى أف تمتـز المنشآت الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف في ممارستيا ألنشطتيا بعدـ انبعاث أو 

                                                           
1
المستخدم « الجرٌمة المادٌة». وٌنبغً اإلشارة إلى ضرورة عدم الخلط بٌن مصطلح 5ص  ،مرجع سابق ،د. محمد عبد اللطٌف عبد العال - 

« المادٌة»فكما هو معلوم ٌنصرف مصطلح الجرٌمة «. الشكلٌة»الذي ٌقابله مصطلح الجرٌمة « المادٌة»فً هذا البحث وبٌن مصطلح الجرٌمة 
ومثالها القتل والسرقة. أما  ،رتكاب إال بوقوع النتٌجة الضارة التً ٌتطلبها القانونوهً الجرائم التً ال تكون تامة اال ،إلى الجرائم ذات النتٌجة

دون  ،ٌنصب علٌه التجرٌم فً ذاته ،فعل أو امتناع ،فٌشٌر إلى الجرائم التً ٌتمثل ركنها المادي فً واقعة مجردة« الشكلٌة»مصطلح الجرٌمة 
 .1هامش رقم 5ص  ،مرجع سابق ،لعالانتظار ألٌة نتٌجة ضارة. د. محمد عبد اللطٌف عبد ا

2
 .85ص  ،مرجع سابق ،د. محمد عبد اللطٌف عبد العال -
3
 .318ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
 .170ص  ،مرجع سابق ،د. محمد عبد اللطٌف عبد العال - 
5
ضرر الذي ٌحصل للبٌئة أو لألحٌاء من وقع الضرر ٌعتبر مسإوالً عن ال» على ما ٌلً  2012لعام  12من قانون البٌئة  15نصت المادة   - 

هذه  بفعله أو بسببه أو بفعل من ٌتبع له أو بفعل األشٌاء التً فً حوزته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة األنظمة وتعد
 «.من هذا القانون 13المسإولٌة مفترضة فً معرض تطبٌق أحكام المادة 
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مموثات لميواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بيا في القوانيف و القرارات السارية و ما تحدده البلئحة 
مف القانوف ذاتو، بغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف  87التنفيذية ليذا القانوف. وقد عاقبت المادة 
 لقانوف.مف ىذا ا 35ألؼ جنيو كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة 

أف ىذه الجرائـ تقابميا عقوبات جسيمة ال تتناسب عمى اإلطبلؽ مع عدـ اإلشارة في نص  ويرى البعض
التجريـ إلى صورة الركف المعنوي المطموب توافرىا لقياـ الجريمة، إذ أف ىذا اإلغفاؿ مف جانب المشرع قد يشجع 

لذلؾ نرى ضرورة اإلشارة إلى  (1)النشاط المحظور. القضاء عمى اعتبارىا جرائـ مادية تتحقؽ بمجرد ارتكاب صورة
 صورة الركف المعنوي المطموب توافرىا في ىذه الجريمة.

وال بد مف اإلشارة إلى إمكانية وقوع جريمة تمويث البيئة اليوائية بطريؽ الشروع، ومثاؿ ذلؾ، جريمة 
 تطبؽ القواعد العامة في ىذا الشأف.حيث ( 2)إدخاؿ النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى سوريا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .96ص  ،مرجع سابق ،للطٌف عبد العالد. محمد عبد ا - 

2
 .4004لعام  04من قانون البٌئة رقم  01المادة  - 
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 خالصة الفصل األول

انتيينا فيما سبؽ دراستو مف بياف اإلطار القانوني لجريمة تمويث البيئة اليوائية، حيث تعرضنا لؤلساليب 
لنصوص عمى بياض التشريعية المقررة لحماية البيئة اليوائية جزائيًا، وبينا اإلشكاليات التي يثيرىا األخذ بأسموب ا

والنصوص المرنة الواسعة. وكذلؾ المصادر المباشرة وغير المباشرة لمتجريـ والعقاب في مجاؿ تمويث البيئة 
 اليوائية.

ثـ تطرقنا ألركاف جريمة تمويث البيئة اليوائية، حيث تواجينا صعوبة في بحث عناصر الركف المادي 
رائـ، والذي يتميز بنشاط ذو طبيعة خاصة يختمؼ عف غيره مف لمجريمة التي تكمف في طبيعة ىذا النوع مف الج

الجرائـ ويتصؼ بالدقة مف ناحية، ويتطمب في معظـ األحياف المجوء إلى الخبرة الفنية مف ناحية أخرى، وذلؾ 
 ةلبياف مدى مشروعيتو مف عدميا، فيو نشاط مشروع يتحوؿ إلى جريمة إذا خالؼ شروط ومواصفات معين

. وكذلؾ تثير النتيجة الجرمية في ىذه الفئة مف الجرائـ إشكالية تتعمؽ بمدى اعتبار جريمة تمويث يحددىا المشرع
البيئة اليوائية مف جرائـ الخطر أو مف جرائـ الضرر. وفي حاؿ اعتبارىا مف النوع الثاني، تبدو الصعوبة في 

 زماف ومكاف ظيور النتيجة لقياـ الجريمة واستحقاؽ العقاب عنيا.

دراسة الركف المعنوي في ىذه الجريمة تثور مسألة العمـ بالوقائع والعمـ بالقانوف، حيث أنو، كما وعند 
ذكرنا، النشاط المكوف لمركف المادي لمجريمة ىو باألصؿ نشاط مشروع، وبالتالي، قد يجيؿ الشخص الشروط 

ا المقصودة. وكذلؾ يعد الخطأ مف والمواصفات الفنية والتقنية التي يترتب عمى مخالفتيا قياـ الجريمة بصورتي
، حيث يعمد المشرع إلى افتراض الخطأ مف جانب الفاعؿ مما تمويث البيئة اليوائية أكثر المواضيع جداًل في جرائـ

 يؤدي إلى تحوليا إلى جرائـ مادية أو جرائـ دوف خطأ.
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 الفصل الثاني

 المسؤولية الجزائية عن جريمة تمويث البيئة اليوائية

 تمييد وتقسيم

رغـ اختبلؼ التشريعات الجزائية في سياستيا لحماية عناصر الحؽ في السبلمة الجسدية، إال أنيا 
قصرت في حماية حؽ اإلنساف في بيئة إنسانية مبلئمة، كما قصرت في حماية عناصر الصحة العامة عمى الرغـ 

 (1)صر البيئة.مف االرتباط الوثيؽ بيف الوجود اإلنساني ذاتو وما حولو مف عنا

 وفي محاولة الفقو مواجية اإلشكاليات التي يثيرىا القانوف الجزائي في تدخمو ألغراض حماية البيئة
إلى سموكيات األشخاص  –في المقاـ األوؿ  –، وفي ضوء اإلحصاءات والدراسات التي تشير باالتياـ اليوائية

، إضافة إلى األشخاص الطبيعية، فقد ُطرحت مسألة اليوائية االعتبارية باعتبارىا الفاعؿ األوؿ في تمويث البيئة
بالخضوع  اليوائيالتي تعني التزاـ مرتكب جريمة التمويث  (2)المسؤولية الجزائية عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية.

بة أو ىي صبلحية فاعؿ الجريمة بتحمؿ العقو  (3)لؤلثر الذي ينص عميو القانوف كجزاء عمى ارتكاب الجريمة.
 (4)المقررة ليا قانونًا.

، األوؿ مادي يتحقؽ بوجود واقعة ليا كياف مادي يصفيا المشرع افوالمسؤولية الجزائية ليا جانب
بالجريمة، وقد بيناه في الفصؿ األوؿ مف الدراسة، واآلخر شخصي يتمثؿ في أىمية المساءلة الجزائية التي تثبت 

 .(5)مع التمييز وحرية االختيار اً وعدم لمقترؼ ماديات الجريمة وتدور وجوداً 

فإذا ثبتت المسؤولية الجزائية عف جريمة تمويث البيئة اليوائية عمى ىذا النحو، فإنيا ترتب آثارىا، والتي 
، وتشكؿ موضوع المسؤولية الجزائية، أي الجزاء  تتمثؿ في رد الفعؿ االجتماعي إزاء الجريمة الذي يتحممو المجـر

 (6)الجرمي.المقرر لمرتكب الفعؿ 

عميو، سنتناوؿ في ىذا الفصؿ دراسة المسؤولية الجزائية عف جريمة تمويث البيئة اليوائية. حيث تـ  بناءً 
تقسيـ الفصؿ إلى مبحثيف، نتناوؿ في األوؿ منيما دراسة الجانب الشخصي لممسؤولية الجزائية عف جريمة تمويث 

المبحث الثاني نشير إلى أثر المسؤولية الجزائية في ىذه الفئة  البيئة اليوائية، أو نطاؽ المسؤولية الجزائية، وفي
 مف الجرائـ.

 

                                                           
1
 .257ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
2
 .258ص  ،سابقالمرجع ال ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
3
 .333ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 

4
  - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p260. 

5
 .3ص  ،1997 ،اإلسكندرٌة ،دار الهدى للمطبوعات ،المسإولٌة والجزاء الجنائً ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،د. فتوح الشاذلً - 
6
 .685ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً - 
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 المبحث األول

 الجانب الشخصي لممسؤولية الجزائية 

 تمييد وتقسيم

يتمثؿ الجانب الشخصي لممسؤولية الجزائية، في أىمية المساءلة الجزائية التي تثبت لمقترؼ ماديات 
 الجريمة وتدور وجودًا وعدمًا مع اإلدراؾ وحرية االختيار. 

فالعناصر المطموبة لقياـ االلتزاـ بتحمؿ العقوبة ىي توافر الركف المادي في الجريمة، ودرجة الخطأ التي 
سناد ذلؾ إلى شخص معيف،يتطمبيا الق واإلسناد يتطمب توافر شرطي المسؤولية  (1)انوف لتوافر الركف المعنوي، وا 

 الجزائية وىما اإلدراؾ وحرية االختيار.

ف كانت المسؤولية الجزائية تقـو بمجرد توافر شروطيا القانونية، فإنيا في المقابؿ، تمتنع، إذا  غير أنو، وا 
دي إلى انتفائيا، وبالتالي عدـ مساءلة الفاعؿ جزائيًا عف الجريمة وامتنع عقابو تبعًا توافرت بعض األسباب التي تؤ 

 (2)لذلؾ.

عميو، سنبحث في الشخص المسؤوؿ جزائيًا عف جريمة تمويث البيئة اليوائية في مطمب أوؿ، ثـ في  بناءً 
 في مطمب ثاف. ىذه الجريمةموانع المسؤولية الجزائية في 
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 .103ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
2
 .244ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
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 األولالمطمب 

 المسؤول عن جريمة تمويث البيئة اليوائية

مف المبادئ المسمـ بيا في التشريع الجزائي الحديث أنو ال يسأؿ عف الجريمة إال اإلنساف اآلدمي 
 ألنو الشخص الوحيد الذي يتوافر لديو الشعور واإلرادة. (1)الحر.

إلدراؾ والتمييز وحرية االختيار التي فالمسؤولية الجزائية تقتضي توافر عناصر معينة تتمثؿ في عناصر ا
يتمتع بيا الشخص الطبيعي، وبالتالي تنحصر المسؤولية الجزائية في مفيوميا التقميدي في ىذا الشخص الطبيعي، 
عمى أساس أنيا تشكؿ الرباط النفسي والذىني الذي يعبر عف مدى قدرة الشخص عمى التصرؼ وفؽ إرادة حرة 

 (2)بعتيا.وواعية، وبالتالي تحميمو ت

ومع ذلؾ، فقد استقر تطور النظاـ القانوني عمى التسميـ بوجود الشخص االعتباري ومنحو الشخصية 
 (3)القانونية كاإلنساف الطبيعي، واستقر الرأي مف جانب آخر عمى مسؤوليتو المدنية والجزائية.

ي معظـ األحواؿ، نظرًا وتعييف الشخص المسؤوؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية ليس باألمر السيؿ ف
لمطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ مف جية، ونوعية مف يرتكبونيا مف جية ثانية، وعمى وجو أخص تمؾ التي ترتكب 
مف خبلؿ األشخاص االعتبارية، حيث تتعقد االختصاصات عمى نحو يصعب معو إسناد الجريمة إلى فرد أو 

 (4)أفراد بعينيـ.

مما سبؽ يتضح لنا أف تحديد المسؤوؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية، يقتضي منا بحث المسألة مف 
عميو، سنبحث في مسؤولية الشخص  بناءً جانبيف، مف جانب الشخص الطبيعي، ومف جانب الشخص االعتباري. 

 .، وفؽ اآلتيثافٍ الطبيعي في فرع أوؿ، وفي مسؤولية الشخص االعتباري في فرع 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .286ص  ،مرجع سابق ،د. مؤمون محمد سالمة - 
2
 492ص  ،مرجع سابق ،د. أحمد فتحً سرور - 
3
 .36ص  ،1980 ،القاهرة ،دار المعارف ،المسإولٌة الجنائٌة لألشخاص المعنوٌة ،د. إبراهٌم علً صالح - 

4
 - Delmas Marty، la responsabilité pénale des groupements dans l'avant-projet evision  du code 

pénal، Revue international de droit pénal، 1980، p.55. 
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 الفرع األول

 مسؤولية الشخص الطبيعي

األصؿ في التشريعات الجزائية الحديثة أف اإلنساف ال يسأؿ إال عما يرتكبو مف األفعاؿ التي  يجرميا 
قرار الطابع الفردي لممسؤولية الجزائية. فبل يسأؿ عف الجريمة إال  القانوف. ويعني ذلؾ إنكار المسؤولية الجماعية وا 

 (1)دوف غيره ممف لـ يساىموا فييا. مف اقترفيا وحده

وقانونيتيا، إال أف الحاجات األساسية لممجتمع « شخصية المسؤولية الجزائية»وبالرغـ مف رسوخ قاعدة 
 (2)اقتضت قبوؿ حاالت استثنائية، تمتد فييا المسؤولية الجزائية إلى أشخاص لـ يساىموا في ارتكاب الجريمة.

معطيات جديدة في ميداف المسؤولية الجزائية، مف حيث ضرورة توفير فتطور النظاـ القانوني، وبروز 
حماية فعالة لممصالح المشروعة ضد بعض صور اإلجراـ الخطير والمعقد، خاصة الذي يرتكب في إطار 
المشروعات االقتصادية والمؤسسات الصناعية، دعت جميعًا إلى الخروج عف مبدأ شخصية المسؤولية وشخصية 

وال يمكف أف توجو إلييـ تيـ  ،بعقاب أشخاص لـ يكونوا في الواقع الفاعميف المادييف لمجريمة العقوبة، وذلؾ
 (3)االشتراؾ بمعناه القانوني، وظيرت تبعًا لذلؾ فكرة المسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير.

يترتب عمى ذلؾ القوؿ إف مسؤولية الشخص الطبيعي قد تكوف مسؤولية شخصية قائمة عمى الخطأ 
 شخصي، وقد تكوف مسؤولية عف فعؿ الغير، والمتمثمة في المسؤولية عف الجرائـ التي يرتكبيا غيره.ال

عميو، سنعرض فيما يأتي لمسؤولية الشخص الطبيعي عف فعمو الشخصي في جرائـ تمويث البيئة  بناءً 
 . اليوائية أواًل، ثـ نبحث في مسؤوليتو الجزائية عف فعؿ الغير في ىذه الجرائـ ثانياً 

 أواًل : المسؤولية عن الفعل الشخصي

شخصية المسؤولية الجزائية تعني أف اإلنساف ال يسأؿ جزائيًا إال عف أفعالو الشخصية، وال يسأؿ عف 
ومبدأ شخصية المسؤولية الجزائية يعد مف أىـ مبادئ التشريع الجزائي الحديث، وقد تأكد بالنصوص  (4)فعؿ غيره،
 (5)الدستورية.

كتنفو بعض الصعوبات مف الناحية العممية، ذلؾ ألف تحديد الفعؿ ييؽ ىذا المبدأ، غالبًا ما أف تطبغير 
الشخصي الذي يقود إلى تعييف األشخاص الطبيعييف المسؤوليف عف الجريمة ليس أمرًا سيبًل في كثير مف 

وخاصة فيما يتعمؽ بجريمة تمويث البيئة اليوائية والتي تتميز بطبيعة خاصة مف حيث األسباب  (6)الحاالت،
                                                           

1
 .60ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً  - 
2
 .366ص ،1987 ،الطبعة الثانٌة ،قدمش ،المطبعة الجدٌدة ،دراسات معمقه فً الفقه الجنائً المقارن ،د. عبد الوهاب حومد - 
3
 .337ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 

4
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p 244. 

5
 وال جرٌمة وال عقوبة إال بقانون. ،على هذا المبدأ حٌث جاء فٌه أن العقوبة شخصٌة 2012من الدستور السوري لعام  51نصت المادة - 

6
 - M. Delmas Marty، la protection pénale de l'environnement en France، op.cit، p117.  
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المؤدية ليا ومصادرىا، ألنيا عادًة ما تتعدد وتتشابؾ وتتداخؿ مع بعضيا البعض بحيث يصعب تحديد سبب 
 (1)معيف أو مصدر معيف لمجريمة وتحميؿ فاعمو المسؤولية عنيا.

جرائـ تمويث اليواء التي تحدث في منطقة معينة، قد يكوف مسؤواًل عنيا أصحاب فعمى سبيؿ المثاؿ، 
المصانع والمنشآت التجارية والخدمية التي ينبعث منيا غازات وأبخرة مموثة لمبيئة اليوائية في ىذه المنطقة، وقد 

اليواء، وكذلؾ أجيزة التبريد يكوف أيضًا مسؤواًل عنيا وسائؿ النقؿ التي تمر بالمنطقة نافثة غازاتيا بكثافة في 
والتدفئة وغيرىا مف األجيزة الحديثة المستخدمة في المساكف وغيرىا. كؿ ىذه األفعاؿ مف شأنيا أف تموث البيئة 

كذلؾ تراخي ظيور النتيجة الجرمية، وتفاعميا  (2)اليوائية، ومف ىنا يصعب تحديد مصدر رئيسي وأساسي لمتموث.
يصعب ربط النتيجة األخيرة الحاصمة مع السبب األوؿ لمتموث أو مع سبب معيف بشكؿ متسمسؿ ومتبلحؽ بحيث 

 (3)بعينو.

ليذه االعتبارات، كاف تحديد الفعؿ المؤدي إلى تمويث البيئة اليوائية مف المسائؿ الدقيقة والمعقدة، سواء 
تـ عمى أساسو تحديد وتعييف وبالتالي ال بد مف إيجاد معيار ي (4)مف الناحية النظرية أو مف الناحية العممية.

الشخص الطبيعي المسؤوؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية، أي تحديد الشخص الذي ارتكب الفعؿ المجّرـ، 
 بحيث يمكف إسناد الجريمة إليو وتحميمو المسؤولية الجزائية عنيا.

يمة تمويث البيئة وقد أوجد الفقو عدة معايير أو طرؽ إسناد لتعييف الشخص الطبيعي المسؤوؿ عف جر 
 اليوائية، منيا، اإلسناد القانوني، واإلسناد المادي، وسنتناوليا تباعًا وفقًا لآلتي.

 اإلسناد القانوني – 1

األصؿ أف نص التجريـ يكوف بألفاظ عامة تنطبؽ عمى أي شخص يتسبب في إحداث النتيجة المجّرمة 
إال أف المشرع قد يعمد، في بعض قوانيف حماية البيئة، إلى تحديد الشخص المسؤوؿ  (5)بمقتضى نص التجريـ.

، وبصرؼ النظر عما إذا كاف ىذا الشخص ىو الفاعؿ المادي لمجريمة عف جريمة تمويث البيئة اليوائية، صراحةً 
اد، يتولى فييا القانوف أـ ال، ويطمؽ عمى ذلؾ، اإلسناد القانوني.  ويمكف تعريفو عمى إنو، طريقة مف طرؽ اإلسن

ويتوافر اإلسناد  (6)أو البلئحة تحديد صفة الفاعؿ أو تعييف شخص أو عدة أشخاص كفاعؿ أو فاعميف لمجريمة.
القانوني، غالبًا، في الحاالت التي يفرض فييا القانوف عمى جية ما القياـ، مثبًل، ببعض التدابير أو تنفيذ بعض 

مسؤواًل عف  ّدهالتصرفات، ويحدد القانوف في الوقت نفسو، الشخص الذي يعااللتزامات أو االمتناع عف بعض 

                                                           
1
 .86ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
2
 .247ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
3
 .224ص  ،مرجع سابق ،د.أحمد محمود سعد - 
4
 .81ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
5
 1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  36. ومن هذه النصوص نذكر نص المادة 105ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 

ة الذي ٌمنع استخدام آالت أو محركات أو مركبات ٌنتج عنها عادم أو ٌنبعث منها دخان كثٌف أو صوت مزعج ٌجاوز الحدود التً تحددها الالئح
 القانون. ونالحظ أن هذا النص عام ٌنطبق على أي شخص ٌتسبب فً إحداث تلوٌث للبٌئة الهوائٌة.التنفٌذٌة لهذا 

6
  - M. Du. Ponta vice، op.cit، p249.  
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القياـ بيذه التدابير أو تنفيذ تمؾ االلتزامات أو االمتناع عف ارتكاب األفعاؿ أو التصرفات المنيي عنيا أو الحيمولة 
 (1)دوف ذلؾ.

لتخمص مف المخمفات الغازية، فالمشرع السوري، اعتمد طريقة اإلسناد القانوني في تحديد فاعؿ جريمة ا
 (2)وىو صاحب المنشأة أو المسؤوؿ عف إدارتيا.

وكذلؾ فإف المشرع المصري حدد صفة فاعؿ جريمة تمويث ىواء أماكف العمؿ بطريقة اإلسناد القانوني، 
 (3)وىو صاحب المنشأة.

أة أو المسؤوؿ عف وليذا إذا وقعت أي مف الجرائـ المذكورة في المثاليف السابقيف، فإف صاحب المنش
 عف ىذه الجريمة وبصرؼ النظر عف الفاعؿ المادي ليا. إدارتيا ىو المسؤوؿ جزائياً 

 اإلسناد المادي – 2

وفقا ليذا المعيار، يعّد فاعبًل لمجريمة، الشخص الذي ينفذ العناصر المادية المكونة ليا كما حددىا  
القانوف، وفي جرائـ االمتناع، يعد فاعبًل مف يقع عمى عاتقو االلتزاـ بعمؿ. فاإلسناد في ىذه الحالة، يقـو عمى 

اإلسناد المادي أو الموضوعي، ويسمى الفاعؿ أساس مادي، أي أف الفعؿ ىو الذي يحدد الفاعؿ، وليذا يسمى ب
 (4)بالفاعؿ المادي لمجريمة.

فالمشرع السوري يعاقب كؿ مف يرتكب أي مخالفة بيئية بما فييا الضجيج أو تمويث اليواء بالروائح 
وكذلؾ األمر، فإف المشرع المصري يعاقب عمى الحرؽ المكشوؼ لمقمامة والمخمفات  (5)المزعجة أو الضارة.

ويحظر رش أو استخداـ مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخرى ألغراض الزراعة أو غير ذلؾ  (6)الصمبة،
 (7)انوف.مف األغراض إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددىا البلئحة التنفيذية لمق

نما يخضع إسناد جريمة تمويث  نبلحظ مف ذلؾ أف المشرع لـ يحدد صراحًة أو ضمنًا فاعؿ الجريمة وا 
البيئة اليوائية لمتقنيات واألساليب نفسيا المعموؿ بيا بالنسبة لجرائـ القانوف العاـ. حيث يعد مسؤواًل عف جريمة 

                                                           
1
 .342ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
المسإول عن إدارة المنشؤة الخاصة »التً تنص على أن  2012لعام  12الفقرة الثانٌة نبذة أ من قانون البٌئة السوري رقم  13المادة  - 

ى ذات النشاط الصناعً أو االقتصادي أو التنموي أو السٌاحً أو الخدمً إضافة إلى صاحبها ٌعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف لٌرة سورٌة إل
لعام  50من قانون حماٌة البٌئة السوري رقم  24وكذلك ٌقابل هذا النص نص المادة «سورٌة فً إحدى الحاالت التالٌة..لٌرة  ملٌون
ٌعاقب بالغرامة من مئة ألف لٌرة سورٌة إلى ملٌونً لٌرة سورٌة صاحب المنشؤة ذات النشاط الصناعً أو » .التً تنص على ما ٌلً 2002

و السٌاحً أو الخدمً أو المسإول عن إدارتها إذا تخلص فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من أي نوع من المخلفات االقتصادي أو التنموي أ
 «.نلغازٌة خالفاً ألحكام هذا القانوالصلبة أو السائلة أو ا

3
ٌاطات والتدابٌر الالزمة لعدم ٌلتزم صاحب المنشؤة باتخاذ االحت» على أن  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  43تنص المادة  - 

 «.تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إال فً الحدود المسموح بها والتً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
4

 .345ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش -  
5
 .2012لعام  12من قانون البٌئة رقم   4الفقرة  13المادة  - 
6
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من قانون البٌئة رقم  37المادة  - 
7
 .2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من قانون البٌئة رقم  38المادة  - 
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ود العناصر التي تؤلؼ الجريمة أو يساىـ مباشرة في تمويث البيئة اليوائية الشخص الذي يبرز إلى حيز الوج
 (1)تنفيذىا.

باإلضافة إلى ذلؾ، ورغبة مف المشرع في توفير أقصى درجات الحماية لمبيئة اليوائية عف طريؽ تجريـ 
أشكاؿ االعتداء عمييا، فقد وسع مف مفيـو النشاط المادي الذي يعد مرتكبو فاعبًل في جرائـ تمويث البيئة  كؿ
 (2)وائية، وكذلؾ وسع مفيـو المساىمة في الجريمة.الي

فمف ناحية، حرص المشرع، في معظـ القوانيف البيئية، عمى استخداـ النصوص المرنة والصيغ الواسعة 
بغرض تجريـ كؿ صور االعتداء، ومحاصرة ( 3)عند تعريفو لمنشاط الجرمي المكوف لجريمة تمويث البيئة اليوائية،

 يئة.كؿ صور المساس بالب

بموجبو تـ اليوائية ومف ناحية ثانية، تبنى المشرع البيئي مفيومًا خاصًا بالمساىـ في جرائـ تمويث البيئة 
إضفاء صفة الشريؾ في الجريمة عمى أي مساىـ فييا، حتى ولو لـ يصدؽ عمى فعمو أي شكؿ مف أشكاؿ 

 (4)المساىمة في الجريمة.

المساىمة في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ومف ثـ ال  ومف المبلحظ أنو ال توجد أحكاـ خاصة بشأف
مناص مف تطبيؽ القواعد العامة الواردة في قانوف العقوبات. ونرى أنو ال بد مف األخذ بطريقة اإلسناد المادي مف 
حيث المبدأ في قانوف البيئة لتعييف الشخص الطبيعي المسؤوؿ عف جريمة تمويث البيئة اليوائية وذلؾ حتى ال 

، ويمكف االستعانة باإلسناد يمةنصؿ مف المسؤولية الجزائية عف ىذه الجر تيفمت أي شخص مف العقاب وال يتـ ال
ث اليوائي في حاالت صعوبة تحديد الفاعؿ المادي المسؤوؿ عف ىذه يالقانوني في بعض أنواع جرائـ التمو 

 الجريمة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
رز إلى حٌز هو من أب فاعل الجرٌمة»من قانون العقوبات التً تنص على إن  211فً المادة  ،فاعل الجرٌمة ،عرف المشرع السوري - 

 .«تنفٌذها الوجود العناصر التً تإلف الجرٌمة أو ساهم مباشرة فً
2
 .106ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
3
 راجع فً تفصٌل هذه المسؤلة ص ــــــــ من هذه الرسالة. - 
4
 .346ص ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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 رثانيًا : المسؤولية الجزائية عن فعل الغي

القاعدة الراسخة ىي أنو ال يجوز أف يسأؿ أحد جزائيًا، إال إذا ارتكب خطًأ شخصيًا يعاقب القانوف عميو.          
سناد الجريمة إليو باعتباره فاعميا،  ولكف عمى الرغـ مف صرامة ىذه القاعدة، فإف اعتبار الغير مسؤواًل جزائيًا، وا 

 (1)نوف.أمرًا أصبح مقبواًل في الفقو والقضاء والقا

والمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير ىي مسؤولية مفترضة استثنائية، ينص فييا القانوف عمى مساءلة 
 (2)أشخاص عف جرائـ لـ يباشروىا ماديًا ولـ يدخموا فييا بصورة مف صور المساىمة المعروفة في القانوف.

الخاضعة لتنظيمات قانونية أو  حيث إنو في إطار المؤسسات االقتصادية والمنشآت الصناعية والحرفية
الئحية مقررة لتنظيـ أنشطتيا، ولضماف األمف والسبلمة فييا، والمحافظة عمى الصحة العامة سواء داخؿ المنشأة 
أو خارجيا، يمتـز المسؤولوف في ىذه المؤسسات أو المنشآت شخصيًا بضماف احتراـ وتنفيذ ىذه التنظيمات، وال 

المسؤوليات المترتبة عمييا، ومف ثـ يبقوف خاضعيف لمعقوبات التي نصت عمييا ىذه  يحؽ ليـ بالتالي التحرر مف
في حاؿ حصوؿ مخالفة ليا، سواء تمت ىذه المخالفة بفعؿ رئيس المنشأة الشخصي أو بفعؿ أحد  الموائح
 (3)تابعيو.

مسؤولية عف وأساس المسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير ىو مسؤولية عف سموؾ وخطأ شخصييف، أي 
فعؿ شخصي. فالقانوف يمـز شخصًا بأف يراقب نشاط آخر ويحيطو بالظروؼ التي تحوؿ دوف أف يفضي ىذا 

 (4)النشاط إلى جريمة، فإذا أخؿ بيذا االلتزاـ، فامتنع عف الرقابة، قامت بامتناعو جريمة.

جزائية عف فعؿ الغير في جرائـ وتتجو التشريعات الجزائية الحديثة إلى التوسع في إقرار مبدأ المسؤولية ال
 مستندة إلى مبررات عدة نبرزىا فيما يأتي. (5)تمويث البيئة اليوائية،

 

 

 

 
                                                           

1
 .378ص  ،مرجع سابق ،د. عبد الوهاب حومد  - 
2
 .343ص ،1962 ،بال دار نشر ،األحكام العامة فً قانون العقوبات ،د. السعٌد مصطفى السعٌد - 

3
 - STEFANI، LEVASSEUR et BOULOC، op.cit، p 246. 

4
 ،أما الركن المعنوي فقد ٌكون القصد إذا اتجهت إرادته إلى اإلخالل بهذا االلتزام ،ٌتمثل الركن المادي لهذه الجرٌمة فً االمتناع عن الفعل - 

ولكن كان فً استطاعته توجٌهها إلى الوفاء بهذا االلتزام. وهذه الجرٌمة متمٌزة عن الجرٌمة  ،وقد ٌكون الخطؤ إذا لم ٌوجه إرادته إلى ذلك
مرجع  ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجٌب حسنً-التابع. راجع فً ذلكأي  ،األولى التً تقوم بسلوك وإرادة الخاضع للرقابة

 .680ص  ،سابق
5
 ،فً التوصٌة الخامسة ،بشؤن اشتراك القانون الجزائً فً حماٌة البٌئة 1977لعام  28/77وقد نص قرار المجلس الوزاري األوربً رقم  - 

حٌث جاء فٌه أن من ٌترك سهوا أو إهماال األشخاص الذٌن ٌعملون تحت إشرافه ٌنتهكون االشتراطات  ،على المسإولٌة الجزائٌة عن فعل الغٌر
 وبالتالً ٌجب أن تنعقد مسإولٌتهم. ،القانونٌة والتنظٌمٌة المعاقب علٌها جزائٌا
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 مبررات األخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير -1

يساعد األخذ بالمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير في ضماف تنفيذ القوانيف البيئية، حيث إف غالبية جرائـ 
سواء مف حيث االلتزامات الممقاة عمى  (1)البيئة اليوائية ترتكب ألسباب اقتصادية ومالية بالدرجة األولى،تمويث 

 (2)عاتؽ أصحاب المنشآت االقتصادية والصناعية، لمنع تمويث البيئة اليوائية والتي تحتاج إلى نفقات مادية ىائمة،
وسواء مف حيث العقوبات المالية التي يفرضيا المشرع عمى مخالفة األحكاـ المقررة لحماية البيئة اليوائية مف 

فكاف ال بد مف أف يتحمميا صاحب المنشأة أو  (3)التموث، والتي ينوء بيا كاىؿ التابع، الفاعؿ المادي لمجريمة.
 (4)المسؤوؿ عف إدارتيا.

إلى القوؿ بأف اتساع نطاؽ التجريـ في مواد تمويث البيئة اليوائية ساعد مف ناحية ثانية، يذىب البعض 
بالنظر  سواء كاف ىذا التوسع مف ناحية الركف المادي لمجريمة (5)في األخذ بالمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير،

تي جاءت في إلى األسموب الذي تبناه المشرع في صياغة نصوص التجريـ الخاصة بتمويث البيئة اليوائية وال
وسواء  (6).اليوائي صورة مرنة وباستخداـ عبارات واسعة تسمح بالعقاب عمى أي شكؿ مف أشكاؿ التمويث البيئي

مف ناحية الركف المعنوي، حيث إف جرائـ تمويث البيئة اليوائية أصبحت أقرب إلى الجرائـ المادية التي يتبلشى 
األمر الذي يوسع  (7)عندما يتـ التحقؽ مف واقعة التمويث ذاتيا. القصد الجرمي فييا، وتغدو اإلدانة شبو تمقائية

 بكؿ تأكيد مف قاعدة المسؤولية الجزائية في ىذه الجرائـ.

ويبدو أف القوؿ السابؽ محؿ نظر، ذلؾ أنو ال يمكف القوؿ بوجود صمة بيف التوسع مف جانب الشارع في 
األخذ بالمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير، فيذا التوسع في  ، وبيفاليوائية النص عمى جرائـ االعتداء عمى البيئة

التجريـ ال يفضي بالضرورة إلى التخمي عف القواعد األصولية في التجريـ والعقاب التي تقضي بشخصية 
 (8)المسؤولية الجزائية.

اليوائية ف جسامة اآلثار المترتبة عمى جرائـ تمويث البيئة إومف ناحية أخرى، يذىب البعض إلى القوؿ 
حيث إف ىذه  (9)يعد مف العوامؿ التي ساعدت عمى اتساع نطاؽ المسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير بشأنيا.

الجرائـ تناؿ مف مقومات اإلنسانية ذاتيا، وأثرىا ال يقتصر عمى الحاضر فقط، بؿ يمتد إلى المستقبؿ، ويشمؿ 
 (10)تأثيرىا المساس بتوازف البيئة الطبيعية بأسرىا.

                                                           
1
 .262ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
2
أصحاب المصانع التً تلزم  2002لعام  50من قانون البٌئة الملغى رقم  27المادة  ما نص علٌه المشرع السوري فً من ذلك مثالً  - 

 والمنشآت والورش والنشاطات التً تطلق انبعاثات ملوثة للبٌئة تركٌب أجهزة علٌها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم فً الجزٌئات
لعام  12. ونالحظ عدم النص على مثل هذه المادة فً القانون الجدٌد رقم لجوالصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشؤة أو الورشة فً ا

 . وٌعد ذلك قصوراً فً توفٌر الحماٌة للبٌئة الهوائٌة.2012
3
 تعاقب على جرٌمة تلوٌث البٌئة الهوائٌة بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف لٌرة سورٌة. 4فقرة  13فالمادة  - 
4
 .124ص  ،سابقمرجع  ،د. محمود محمود مصطفى - 
5
 .263ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي  - 
6
 .106ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
7
 .363ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
8
 .125ص  ،«2»، هامش رقممرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
9
 .364ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
10
 .391ص  ،مرجع سابق ،ماهر عادل األلفًد. - 
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، ذلؾ أنو ليس مف شأف جسامة آثار جريمة معينة أف تغير في دو أف ىذا الرأي محؿ نظر أيضاً ويب
األسس التي تقـو المسؤولية عنيا، وأنو ليس مف الصواب النظر إلى جرائـ المساس بالبيئة اليوائية عمى أنيا 

 (1)ية.أخطر الجرائـ قاطبة، ذلؾ أف ىناؾ الكثير مف الجرائـ األخرى التي تفوقيا أىم

مما سبؽ يتبيف لنا أىمية األخذ بالمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، حيث  
ف تحقيؽ أغراض السياسة الجزائية في حماية البيئة اليوائية مرىوف بتنفيذ القوانيف البيئية، وال يتأتى ذلؾ إال إ

أف نطاؽ ىذه الدائرة يختمؼ باختبلؼ التشريعات الجزائية عمى ما بتوسيع دائرة المسؤوليف عف ذلؾ التنفيذ، عمى 
 .سيأتي

 نطاق األخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير -2

أخذ المشرع السوري صراحًة بالمسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير في قانوف حماية البيئة، حيث نص عمى  
يعتبر مسؤواًل عف الضرر الذي يحصؿ لمبيئة أو لؤلحياء مف وقع الضرر بفعمو أو بسببو أو بفعؿ مف يتبع »أف 

راز أو عدـ مراعاة األنظمة وتعد ىذه لو أو بفعؿ األشياء التي في حوزتو سواء عف قصد أو إىماؿ أو قمة احت
 (2)«مف ىذا القانوف. 13المسؤولية مفترضة في معرض تطبيؽ أحكاـ المادة 

جزائيًا عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية  يفمسؤول اف، يعدمالكيافالمسؤوؿ عف إدارة المنشأة إضافة إلى 
ىذه المسؤولية مفترضة في و أو غير مقصودة. ، سواء كانت ىذه الجرائـ مقصودة ماف ليو التي يرتكبيا التابع

 .وال تتحمؿ النيابة العامة عبء إثباتيا 13معرض تطبيؽ أحكاـ المادة 

 (3)أما المشرع المصري، فقد نص عمى المسؤولية الجزائية عف فعؿ الغير في جرائـ تمويث البيئة المائية،
معو إعماؿ القواعد العامة في ىذا الشأف والتي ال ولـ ينص عمييا في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية، مما يتعيف 

تقرر مسؤولية الشخص إال عف أفعالو الشخصية، وال يكوف الشخص مسؤواًل عما يرتكبو غيره مف أفعاؿ إال بنص 
 (4)لمبدأ الشرعية الجزائية. وفقاً 

فقد أقر صراحة المسؤولية الجزائية لمدير المصنع عف الجرائـ التي  2000أما قانوف البيئة الفرنسي لعاـ 
ترتكب في حؽ البيئة، فألقى عمى عاتؽ صاحب المنشأة أو المتبوع مسؤولية النتائج المترتبة عمى الجرائـ المرتكبة 

ني عمى رب العمؿ، وىو الرقابة عمى تابعيو، لمتأكد مف بواسطة أحد العامميف لديو استنادًا إلى وجود التزاـ قانو 

                                                           
1
 .125ص  ،« 2»هامش رقم ،مرجع سابق ،د. أشرف توفٌق شمس الدٌن - 
2
 . 2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  15المادة  - 
3
ة أحكام المادة مع مراعا»التً تنص على ما ٌلً  2009لعام  9المعدل بالقانون  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  72المادة  - 
من هذا القانون التً تصرف فً البٌئة « 69»من هذا القانون، ٌكون القائم باإلدارة الفعلٌة للمنشآت المنصوص علٌها فً المادة « 96»

إخالله بواجبات وقعت بسبب الً عما ٌقع من العاملٌن بالمنشؤة بالمخالفة ألحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بها وكانت الجرٌمة إوالمائٌة مس
 . »مكرراً من هذا القانون«  84». وتوقع علٌه فً هذه الحالة العقوبات المنصوص علٌها فً المادة وظٌفته

4
 .70ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 
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وكذلؾ أوجب المشرع الفرنسي  (1)مراعاتيـ لبلشتراطات والمعايير البيئية وعدـ تعريض حياة اآلخريف لمخطر.
 (2)تطبيؽ العقوبة عمى مدير المنشأة الذي يترؾ قصدًا أحد العامميف لديو يخالؼ النصوص القانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-DEHARBE(D); Le droit de l'environnement industriel; 10 ans de jurisprudence، paris، lites، 2002، p310.   

2
 - La loi du 15 juillet 1975، article24.                                                                                       
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 الفرع الثاني

 مسؤولية الشخص االعتباري الجزائية

ومنحو الشخصية القانونية  (1)استقر تطور النظاـ القانوني عمى التسميـ بوجود الشخص االعتباري،
كاإلنساف الطبيعي، وقد أدى تعاظـ دوره في الحياة اإلنسانية إلى ضرورة تقرير مسؤوليتو الجزائية والمدنية. وىي 

 (2)نتيجة حتمية لمتحميؿ الدقيؽ لطبيعة الشخص االعتباري ووسيمة ال غنى عنيا لحماية مصالح المجتمع.

قاـ أوؿ وبصفة خاصة عف الجرائـ االقتصادية، ثـ اجتمعت اآلراء وقد تأكدت مسؤوليتو الجزائية في م
 (3).اليوائية عمى ضرورة تأكيدىا أيضًا في الجرائـ المقترفة ضد البيئة

ويتمتع موضوع المسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية بأىمية خاصة في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية، 
ئة اليوائية يتـ عف طريؽ ىذه األشخاص، وذلؾ مف خبلؿ ممارسة أنشطتيا نظرًا ألف العديد مف جرائـ تمويث البي

 (4)الصناعية أو الخدمية أو الزراعية أو غير ذلؾ.

حوؿ مكافحة الجريمة  1995لؤلمـ المتحدة المنعقد في القاىرة عاـ  فقد اتضح في المؤتمر الدولي التاسع
يتـ ارتكابيا بمعرفة المنشآت  اليوائية والمموثة لمبيئةومعاممة المجرميف أف غالبية األفعاؿ الضارة بالصحة 

 (5)والمؤسسات الكبرى، حيث تتعقد المشاكؿ ويثقؿ عبء اإلثبات بما قد يمكف مف إفبلت الفاعؿ مف العقاب.

وفقًا لذلؾ اتجيت غالبية السياسات الجزائية المعاصرة إلى إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية لؤلشخاص 
اجية تغير األوضاع االجتماعية واالقتصادية، وظيور أبعاد جديدة ناشئة عف سوء استخداـ األنشطة االعتبارية لمو 

 (6).اليوائية المؤسسية، األمر الذي يترتب عميو الكثير مف األضرار بصحة األفراد والبيئة

ره الشخص إال إف إقرار مثؿ ىذا المبدأ في ظؿ قانوف عقوبات تقميدي ينظر إلى الشخص الطبيعي باعتبا
يجاد  الوحيد المخاطب بأحكامو، يثير الكثير مف اإلشكاليات القانونية عند التطبيؽ، والتي ينبغي التصدي ليا وا 

وعمى وجو الخصوص في مجاؿ قوانيف حماية  ،(7)حموؿ مبلئمة بشأنيا بكيفية تحقؽ الغرض مف إقرار ىذا المبدأ
 ث.يالبيئة مف التمو 

                                                           
1
أو مجموعة من األموال ترصد لتحقٌق هدف  ،الشخصٌة االعتبارٌة هً صالحٌة مجموعة من األشخاص بهدف تحقٌق غرض مشترك - 

المبادئ  ،القانون اإلداري ، لاللتزام واإللزام استقالالً عن ذوات األفراد أو األموال المكونة لها. د. محمد إبراهٌم الحسنألن تكون أهال ،محدد
. و لتفصٌالت أوسع حول مفهوم األشخاص االعتبارٌة 88ص  ،2003 ،حلب ،مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة ،الجزء األول ،العامة

 وما بعد. 26مرجع سابق. ،اجع د. إبراهٌم علً صالحومسإولٌتها الجزائٌة ر
2
 .516ص ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
3
 .260ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
4
 .114ص  ،مرجع سابق ،د. نور الدٌن هنداوي - 
5
 : موقع األمم المتحدة على الرابط اآلتً ،راجع مإتمرات منع الجرٌمة ومعاملة المذنبٌن على الشبكة العنكبوتٌة - 

http://documents.un.org/s_ar.html 15/7/2013. 
6
 .274ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
7
 .29ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 

http://documents.un.org/s_ar.html
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، في أىمية األخذ بالمسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية في جرائـ عميو، سنبحث فيما يأتي بناءً 
تمويث البيئة اليوائية وموقؼ المشرع البيئي منيا أواًل، ثـ نناقش اإلشكاليات التي يثيرىا تطبيؽ المسؤولية الجزائية 

 لؤلشخاص االعتبارية في ىذه الجرائـ ثانيًا.

 ضرورة األخذ بالمسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية في جرائم تمويث البيئة اليوائية أواًل:

تباينت التشريعات البيئية في إعماؿ مبدأ المسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية، إال أنو البد مف القوؿ 
اصة كالجرائـ االقتصادية، وجرائـ بضرورة األخذ بيذه المسؤولية الجزائية خاصة بالنسبة لمجرائـ ذات الطبيعة الخ

 .تمويث البيئة اليوائية. مما يتعيف معو إلزامنا ببياف أىميتيا وموقؼ التشريعات منيا

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية جزائياً  ألشخاص االعتباريةمساءلة اأىمية  – 1

تمويث البيئة اليوائية في التطور تبدو أىمية األخذ بالمسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية عف جرائـ 
االقتصادي واالجتماعي الذي أصاب نمط العبلقات الدولية والقوالب التي يفرغ فييا النشاط الصناعي، حيث كاف 
النشاط الفردي لؤلشخاص الطبيعية ىو األساس والدعامة الرئيسية لمنشاط االقتصادي، أما في العصر الراىف فقد 

مرتكزة عمى المشروعات الضخمة والمنشآت العمبلقة، األمر الذي أدى إلى تعاظـ  أصبحت الحياة االقتصادية
دورىا في شتى مجاالت الحياة اإلنسانية، وما يمكف أف تؤدي إليو مف حدوث بعض الجرائـ الشديدة الخطورة عمى 

ومنيا جرائـ تمويث البيئة اليوائية التي ترتكب بواسطة أدوات وآالت تمتمكيا ىذه  (1)المصالح الفردية والجماعية،
 المؤسسات والشركات والمشروعات.

البيئة اليوائية ترتكب بغرض الكسب، وال يستفيد مف ذلؾ  تمويثمف ناحية ثانية، نبلحظ أف أغمب جرائـ 
ف العدالة أف تصيب العقوبة الشخص شخص بعينو، بؿ كؿ شخص لو حقوؽ في ماؿ الشخص االعتباري، فم

االعتباري في مالو وفي نشاطو، ولو اقتصر أثرىا عمى الشخص الطبيعي الذي توافرت في حقو أركاف الجريمة 
 (2)فمف تكوف مجدية، ذلؾ أف ثروتو ال تسمح، في الغالب، بتغطية الضرر ولف يحوؿ عقابو دوف تكرار المخالفة.

مف المؤتمرات الدولية مسألة الحماية الجزائية لمبيئة، وأوصت  مجموعةباإلضافة إلى ذلؾ، فقد ناقشت 
ترتكب عادة  اليوائية بضرورة األخذ بفكرة المسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية، واتضح أف جرائـ تمويث البيئة

حرفية والزراعية بواسطة الشخص االعتباري أكثر منيا مف األفراد، وتتـ غالبًا في سياؽ األنشطة الصناعية وال
 المرتبطة بالمشروعات والشركات والتي تتجاوز قدرة األفراد ووسائميـ، بؿ يمكف القوؿ إف أغمب وأخطر جرائـ

وشمولو  البيئة اليوائية ال ترتكب إال بواسطة األشخاص االعتبارية نتيجة ازدياد أعدادىا واتساع نشاطيا تمويث
 (3)ت واألجيزة والمعدات واآلالت والمواد المسببة لمتموث.لمختمؼ أوجو الحياة وسيطرتيا عمى األدوا

                                                           
(1)

 .386ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش -
2
 .135ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
3
 ومن أهم تلك القرارات والمإتمرات التً ناقشت مسؤلة المسإولٌة الجزائٌة للشخص االعتباري والتوصٌـات الصـادرة عنها: - 
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 :المسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية في جرائم تمويث البيئة اليوائية موقف التشريعات البيئية من – 2

 المشرع تبنى فقد، االعتبارية لؤلشخاص الجزائية المسؤولية مبدأ تقرير في الجزائية التشريعات تباينت
 لتحمؿ أىبلً  الطبيعي الشخص مثؿ مثمو االعتباري الشخص يعد حيث (1)المسؤولية مف النمط ىذا الفرنسي

 اليوائية البيئة تمويث وجرائـ .مثميوم أو أعضائو وبواسطة لحسابو ترتكب التي الجرائـ كافة عف الجزائية المسؤولية
 إذا عنيا جزائياً  االعتبارية األشخاص مساءلة يمكف وبالتالي المبدأ ليذا تخضع الجرائـ باقي شأف ذلؾ في شأنيا

 .ممثمييا أحد وبواسطة ىؤالء لمصمحة الجرائـ ىذه ارتكبت ما

يقرر المسؤولية الجزائية  في قانوف العقوبات العاـ أما في التشريع المصري، ال يوجد نص عاـ
يعترؼ بالمسؤولية الجزائية لؤلشخاص ف ىذا القانوف إلؤلشخاص االعتبارية، وعمى ضوء ذلؾ ال يمكف القوؿ 

إال أف بعض القوانيف الخاصة قد أخذت بيذه المسؤولية عمى نطاؽ محدود، وبصدد  (2)االعتبارية كقاعدة عامة.
عمى 1994لعاـ  4، حيث نص قانوف البيئة رقـ اليوائية البيئةتمويث بعض الجرائـ االقتصادية وكذلؾ جرائـ 

يكوف مسؤواًل عف الوفاء بما يحكـ عميو مف عقوبات كما االعتباري  الشخصى بعض االلتزامات المفروضة عم
 (3)مالية وتعويضات.

أما المشرع السوري، فقد أقر صراحة المسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية وذلؾ في قانوف العقوبات 
لذلؾ، فإف األشخاص االعتبارية  وتطبيقاً  (5)مف قراراتيا. كثيروىو ما أكدتو محكمة النقض السورية في  (4)العاـ،

تكوف مسؤولة جزائيًا عف أعماؿ مديرييا وممثمييا عندما يرتكبوف، باسـ ىذه األشخاص، جريمة تمويث لمبيئة 
 اليوائية.

تقضي بغمؽ المنشأة أو مصادرة  2012لعاـ  12حيث أنو رغـ وجود نصوص في قانوف البيئة رقـ 
أف ذلؾ ال يفيد صراحة باألخذ بمسؤولية الشخص االعتباري عف جرائـ تمويث األشياء المستعممة في الجريمة، إال 

 البيئة اليوائية التي ترتكب باسمو ولحسابو، مما يعني الرجوع لمقواعد العامة في ىذا الشأف.
                                                                                                                                                                                     

بشؤن مساهمة القانون الجزائً فً حماٌة البٌئة، وقد تضمنت التوصٌة الخامسة من قراراته  28/77الوزاري األوربً رقم قرار المجلس  -1   

النص على أنه " فً حالة الجرائم التً ترتكب بسبب أنشطة شخص اعتباري عام أو خاص، ودون إخالل باإلجراءات التً تتخذ ضد الفاعل 

 الشخص االعتباري ذاتــــــه. -حرض الغٌر قصدا على ارتكاب الفعل المجرمالمادي تنعقد مسإولٌة: كل من ٌ

 :من توصٌات هذا المإتمر ما ٌلً : وقد تضمنت التوصٌة السادسة1979مإتمر هامبورج بشؤن الحماٌة الجزائٌة للوسط الطبٌعً  -2    

الشخص االعتباري والمشروعات الخاصة أو العامة أو الدولة  وحٌث إن االعتداءات الخطٌرة على الوسط الطبٌعً غالباً ما تكون صادرة عن"

". ٌد الجزاءات المدنٌة أو اإلدارٌةٌصٌر من الضروري تقبل المسإولٌة الجزائٌة لهإالء أو أن ٌفرض علٌهم احترام الوسط الطبٌعً تحتاج تهد

على ضرورة مراجعة قواعد المسإولٌة الجزائٌة بما ٌكفل : وقد أكد المإتمر 1993المإتمر السادس للجمعٌة المصرٌة للقانون الجزائً  -3-

ٌة فً امتداد نطاقها إلى كل من ٌسهم بؤٌة صورة كانت باالعتداء على البٌئة أو تهدٌدها بالخطر، كما أكد المإتمر على مالئمة امتداد المسإول

 هذا المجال إلى األشخاص االعتبارٌة خاصة كانت أو عامة.
1
 - La loi du 22 juillet 1992، Code pénal، article121/2.   

2
 .48ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 
3
ٌلتزم كل شخص طبٌعً أو اعتباري عام أو خاص بتقدٌم ». التً تنص على ما ٌلً 1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  19المادة  - 

، دراسة تقوٌم التؤثٌر البٌئً للمنشؤة أو المشروع إلى الجهة اإلدارٌة المختصة أو الجهة المانحة للترخٌص قبل البدء فً تنفٌذ المشروع 
جراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصمٌمات والمواصفات واألسس واألحمال النوعٌة التً ٌصدرها جهاز شئون البٌئة بالتنسٌق مع وٌكون إ

 «.الجهات اإلدارٌة المختصة
4
أعضاء إدارتها أعمال مدٌرٌها و الفقرة الثانٌة من قانون العقوبات التً تنص على إن الهٌئات االعتبارٌة مسإولة جزائٌاً عن 209المادة  - 

 الهٌئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. وممثلٌها وعمالها عندما ٌؤتون هذه األعمال باسم
5
 .261ص  ،1999 ،1ط ،مجموعة القواعد القانونٌة فً القضاٌا الجزائٌة ،أ. أدٌب استانبولً - 
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 :في جرائم تمويث البيئة اليوائية نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية ثانيًا:

 جممةإف إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية لؤلشخاص االعتبارية في مجاؿ جرائـ تمويث البيئة اليوائية يثير 
 مف الصعوبات واإلشكاليات، وذلؾ مف حيث األشخاص والجرائـ.

 من حيث األشخاص: – 1

ويبدو عدة لؤلشخاص االعتبارية، منيا أشخاص اعتبارية عامة، وأشخاص اعتبارية خاصة.  ىناؾ أنواع
ف أأنو ال خبلؼ حوؿ مسؤولية األشخاص االعتبارية الخاصة عف جرائـ التمويث اليوائي التي تنسب إلييا، إال 

الخبلؼ يثور حوؿ مدى مسؤولية األشخاص االعتبارية العامة عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية المقترفة مف 
وحدات اإلدارية التي تنبثؽ عنيا كالمحافظات أشخاص اعتبارية عامة إقميمية؛ كالدولة وال فيناؾجانبيا، 

كالمؤسسات  ةوىناؾ أشخاص اعتبارية عامة مرفقي ،والمديريات والبمديات وما إلى ذلؾ مف وحدات إدارية إقميمية
 والييئات والمنشآت، والتي تتخصص بنوع معيف مف النشاط.

يف مف األشخاص االعتبارية العامة عف وبالتالي عمينا بياف مدى إمكانية المساءلة الجزائية ليذيف النوع
 جرائـ تمويث البيئة اليوائية.

األشخاص االعتبارية العامة المرفقية: ىي أشخاص عامة تقـو بإشباع حاجات عامة أو تحقيؽ مصالح ذات  –أ 
نما ىدفيا وغرضيا محدد، قد يتحدد بمرفؽ واحد أو مشروع واحد ، نفع عاـ، وىي غير مقيدة ببقعة مف األرض وا 

 ومثاليا المؤسسات والييئات العامة. (1)أو مشروعات ذات أغراض موحدة.

ذا كاف ىناؾ خبلؼ في الفقو حوؿ مدى خضوع ىذه األشخاص لمقانوف اإلداري أو لمقانوف الجزائي،  وا 
عف كافة أفعاؿ التمويث اليوائي التي تتسبب  وذلؾ حاؿ اقترافيا جريمة، إال إنو البد مف تقرير مسؤوليتيا جزائياً 

فييا نتيجة لعدـ مراعاتيا لؤلحكاـ وااللتزامات التي تفرضيا القوانيف البيئية. ذلؾ أف معظـ حاالت التموث اليوائي 
بمناسبة نشاط  فجرائـ تمويث البيئة اليوائية تقع غالباً  ( 2)سببيا األنشطة التي تمارسيا أشخاص اعتبارية عامة،

في دوؿ العالـ الثالث، بواسطة شركات أو منشآت تابعة  ، وخاصةً ناعي أو زراعي أو خدمي، والذي يتـ عادةً ص
 ألشخاص اعتبارية عامة.

األشخاص االعتبارية العامة اإلقميمية: واختصاصيا يشمؿ أجزاء اإلقميـ الذي يعينو المشرع، وأىـ  –ب 
 (3)األشخاص المعنوية العامة ىي الدولة.

األشخاص االعتبارية العامة اإلقميمية مسؤولة جزائيًا عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية الناتجة عف  تكوفو 
ما  التي تنص عمى 2012لعاـ  12مف قانوف البيئة السوري رقـ  15وفقًا لنص المادة ممارستيا ألنشطتيا. وذلؾ 

                                                           
1
 .97ص  ،مرجع سابق ،د. محمد إبراهٌم الحسن - 
2
 .413ص  ،بقمرجع سا ،د. فرج صالح الهرٌش - 
3
 .96ص  ،مرجع سابق ،د. محمد إبراهٌم الحسن - 
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 يتبع مف بفعؿ أو بسببو أو بفعمو الضرر وقع مف لؤلحياء أو لمبيئة يحصؿ الذي الضرر عف مسؤوالً  يعتبر»يمي 
 ىذه وتعد األنظمة مراعاة عدـ أو احتراز قمة أو إىماؿ أو قصد عف سواء حوزتو في التي األشياء بفعؿ أو لو

أما عمى المستوى الدولي، فقد تصدت . «القانوف ىذا مف 13 المادة أحكاـ تطبيؽ معرض في مفترضة المسؤولية
الدولية لمناقشة ىذه المسألة، مجسدة بذلؾ اتجاىًا فقييًا حديثًا في إمكانية تقرير المسؤولية المؤتمرات القانونية 

 (1)الجزائية لؤلشخاص االعتبارية العامة.

فقد أوصى المؤتمر السادس لمجمعية المصرية لمقانوف  ،أما فيما يتعمؽ بجرائـ تمويث البيئة اليوائية
، بامتداد المسؤولية الجزائية في جرائـ تمويث البيئة إلى األشخاص 1993الجزائي المنعقد في القاىرة عاـ 
وكذلؾ المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانوف العقوبات المنعقد في  (2)االعتبارية، عامة كانت أو خاصة.

، حيث جاء في إحدى توصياتو عمى أنو عندما تتسبب ىيئة عامة، في إلحاؽ 1994انيرو بالبرازيؿ عاـ ريودي ج
ضرر جدي بالبيئة أو اإلنساف، ينبغي أف يكوف ممكنًا مبلحقة الشخص االعتباري العاـ جزائيًا عف ىذه 

 (3)الجريمة.

البيئة اليوائية التي ترتكبيا عف  مف خبلؿ ما تقدـ، يتبيف لنا ضرورة مساءلة الدولة عف جرائـ تمويث
ف ىذا التمو  ث، غالبًا ما يكوف، عابرًا لمحدود، يطريؽ ممثمييا، أو الييئات والمؤسسات العامة التابعة ليا، السيما وا 

مما يتعيف معو ضرورة إدراجو ضمف اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. فتمويث البيئة بعناصرىا المختمفة، 
ف كاف يعد مف ، إال أف ذلؾ ال (4)قبيؿ جرائـ الحرب التي تستوجب تدخؿ المجتمع الدولي بأسره لمتصدي ليا وا 

الذي  اليوائي أشكاؿ التمويث البيئي كؿث، مما يستوجب معو مكافحة ييكوف كافيًا لحماية البيئة اليوائية مف التمو 
سمحة، وىو يعّد جريمة تمويث لمبيئة ذلؾ أنو قد يقع فعؿ التمويث خارج النزاعات الم يرتكب بواسطة الدولة.

اليوائية، ويمكف مواجيتو عف طريؽ إنشاء محكمة جنائية دولية لحماية البيئة تكوف ميمتيا مكافحة جميع أشكاؿ 
 التموث اليوائي والبيئي سواء وقعت أثناء النزاعات المسمحة أـ خارجيا.

 

 

 
                                                           

1
والذي طالب بضرورة إنشاء قضاء جزائً دولً. وكذلك  1926مإتمر الجمعٌة الدولٌة للقانون الجزائً المنعقد فً بروكسل عام  ،مثال ذلك - 

داث إجراءات احترازٌة تكفل تحقٌق الدفاع االجتماعً طالب باستح 1929الشؤن فإن المإتمر الدولً للقانون الجزائً المنعقد فً بوخارست 
 .154ص  ،مرجع سابق ،ضد األشخاص االعتبارٌة العامة والخاصة على السواء.  د. إبراهٌم علً صالح

2
    - http://www.eacl.org.eg/images/activity.jpg.15/7/2013                     منشورة على الرابط ،مجموعة أعمال المإتمر - 
3
                  .htm-es/1994/eres1994http://www.un.org/documents/ecosoc/r15/7/2013.31   مشار إلٌها على الرابط: - 

                 
4
/ والتً 4()ب(/2الفقرة ) حٌث نجد أن نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة قد نظم فً مادته الثامنة تحت عنوان جرائم الحرب فً - 

، والسٌما عندما ترتكب فً إطار خطة أو سٌاسة عامة أو  بجرائم الحرب" ٌكون للمحكمة اختصاص فٌما ٌتعلق  8ما ٌلً: المادة  ىتنص عل
 .0000لغرض هذا النظام األساسً تعنً جرائـــم الحــــرب أ (2) 0000(1. )فً نطاق عملٌة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

المسلحة فً النطاق الثابت للقانون الدولً، أي فعل من االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراف السارٌة على المنازعات الدولٌة )ب(
د شن هجوم مع العلم بؤن هذا الهجوم سٌسفر عن خسائر تبعٌة فً األرواح أو عن إصابات بٌن المدنٌٌن أو عن ـ تعمّ /4/ ....األفعال اآلتٌة

ون إفراطه واضحاً بالقٌاس إلً المكاسب العسكرٌة إلحاق أضرار مدنٌة أو إحداث أثر واسع النطاق وطوٌل األجل وشدٌد للبٌئة الطبٌعٌة ٌك
 المتوقعة الملموسة المباشرة. 

http://www.eacl.org.eg/images/activity.jpg
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1994/eres1994-31.htm
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 من حيث الجرائم:  – 2

األشخاص االعتبارية مف حيث الجرائـ، توضيح الحاالت التي تتقرر فييا يقصد بتحديد نطاؽ مسؤولية 
المسؤولية الجزائية لمشخص االعتباري بسبب جريمة ارتكبيا شخص طبيعي يعمؿ باسـ ولحساب ىذا الشخص 

 (1)االعتباري.

وضع ذلؾ أنو ىناؾ الكثير مف الجرائـ التي يرتكبيا أعضاء األشخاص االعتبارية وبالتالي البد مف 
شروط ومعايير أساسية توضح حاالت قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص االعتباري، وكذلؾ مسؤولية أفراده 

لتنوع الجرائـ وتعددىا واختبلؼ الغايات مف ارتكابيا، فيناؾ  وذلؾ نظراً  (2)الشخصية عف الجرائـ التي يقترفونيا.
عف غير قصد، وىناؾ فرؽ بيف جريمة ترتكب ، وأخرى تقع فرؽ بيف جريمة يرتكبيا الشخص الطبيعي قصداً 

 لخدمة أغراض الشخص االعتباري، وأخرى تقع لغرض مف يمثمونو.

 وفي االعتبارية األشخاص باسـ ترتكب التي الجرائـ في المسؤولية ىذه نطاؽ حدد السوري فالمشرع
  .(3)وغيرىا النقؿ ووسائؿ والمحركات كاآلالت ،بوسائميا ترتكب التي الجرائـ

 ارتكبت قد األخيرة ىذه تكوف أف الجريمة عف االعتباري الشخص لمساءلة اكتفى فقد الفرنسي المشرع أما
 .(4)ممثميو أو أعضائو أحد بواسطة ارتكبت قد تكوف وأف االعتباري الشخص لحساب

 في االعتبارية لؤلشخاص الجزائية المسؤولية تقرير نحو يميؿ العاـ االتجاه أف إلى تقدـ مما نخمص 
 لمناقشة تصدت التي واإلقميمية الدولية المؤتمرات خبلؿ مف واضحاً  يبرز االتجاه وىذا اليوائية البيئة تمويث جرائـ
 نظراً  وأىميتو االتجاه ىذا بصحة نعتقد حيث المسؤولية مف النمط ليذا المشرع تبني خبلؿ مف وكذلؾ ،الجرائـ ىذه

 .اليوائية البيئة تمويث جرائـ وقوع في االعتبارية األشخاص تمعبو الذي لمدور

 جريمة عف المسؤوؿ الشخص بتحديد وذلؾ الجزائية لممسؤولية الشخصي الجانب استعرضنا أف بعد
بأىمية ما أخذ بو المشرع  القوؿ مف لنا بد ال ،اعتبارياً  شخصاً أـ  اً طبيعي اً شخص أكاف سواء ،اليوائية البيئة تمويث
 لعدـ حبلً  المادي اإلسناد بطريقة األخذ يبدو حيث ،اليوائية البيئة تمويث جرائـ عف جزائياً  المسؤوؿ لتحديد السوري
 أكبر حماية يوفر القانوني اإلسناد بطريقة األخذ فإف وكذلؾ، العقاب مف اليوائي التموث جرائـ مرتكبي إفبلت
 .ضدىا المرتكبة لمجرائـ الخاصة لمطبيعة بالنظر اليوائية لمبيئة

 

 

                                                           
1
 .399ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
 .260ص  ،مرجع سابق ،راجع حول هذا الموضوع: د. إبراهٌم علً صالح  - 
3
 .السوري العقوبات قانون من 209/2 المادة - 

4
 - La loi du 22 juillet 1992، Code pénal، article121/2.   
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 المطمب الثاني

 في جريمة تمويث البيئة اليوائية وموانع العقاب موانع المسؤولية الجزائية

إف المسؤولية الجزائية تثبت إذا اجتمع شرطاىا وىما التمييز أو اإلدراؾ وحرية االختيار، فإف انتفى أي 
ي اإلدراؾ أو فاب التي تنمف ىذيف الشرطيف، ترتب عمى ذلؾ امتناع المسؤولية الجزائية، حيث يطمؽ عمى األسب

 (1)«.موانع المسؤولية الجزائية»حرية االختيار 

نيا، الحاالت التي تتجرد فييا اإلرادة مف القيمة القانونية، فبل بأويمكف تعريؼ موانع المسؤولية الجزائية 
 (2)المعنوي لمجريمة.يعتد بيا القانوف، وال تصمح محبًل ألف تكوف جوىر الركف المعنوي، وال يتوافر بيا الركف 

وحاالت امتناع المسؤولية الجزائية لفقداف اإلدراؾ ىي، الغمط المادي والقصر والجنوف والسكر والتسمـ 
 (3)بالمخدرات. أما حاالت امتناع المسؤولية لفقداف حرية االختيار فيي حالة الضرورة والقوة القاىرة.

لتجريـ والعقاب في مواد تمويث البيئة، عمى النص وتحرص التشريعات البيئية، عند معالجتيا لمسائؿ ا
عمى سببيف رئيسييف، مف شأف توافر أحدىما امتناع المسؤولية الجزائية لفاعؿ جريمة تمويث البيئة اليوائية. وىما 

حياف عف األحكاـ حالة الضرورة والقوة القاىرة، وتحرص كذلؾ عمى إيراد أحكاـ خاصة بيما، تختمؼ في بعض األ
 لمقواعد العامة في قانوف العقوبات. ا وفقاً خضعاف ليالتي ي

إضافة إلى ىذيف السببيف، يناقش الفقو الجزائي، مسألة الترخيص اإلداري، ومسألة الندـ اإليجابي، ومدى 
 في جرائـ تمويث البيئة اليوائية. موانع لمعقاب االستناد عمييما كموانع لممسؤولية الجزائية

عميو، سنبحث في الفرع األوؿ، األسباب التقميدية التي تمنع قياـ المسؤولية الجزائية في جرائـ تمويث  بناءً 
لمسؤولية الجزائية، أو الموانع الخاصة وا لمعقاب البيئة اليوائية، وفي الفرع الثاني، نبحث في الموانع المستحدثة

 .لآلتي بجريمة تمويث البيئة اليوائية وفقاً 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .71ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 
2
 .521ص  ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
3
 .300ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 
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 األولالفرع 

 الموانع التقميدية لممسؤولية الجزائية

عدة تمنع قياـ المسؤولية الجزائية لمرتكب جريمة تمويث البيئة اليوائية، وكما ذكرنا سابقًا،  ىناؾ أسباب
منيا ما يعود لفقداف اإلدراؾ، ومنيا ما يرجع إلى فقداف حرية االختيار. إال إنو، سنقتصر عمى األسباب التي 

خاصة بالنسبة لجريمة تمويث البيئة اليوائية، وتخضع ألحكاـ متميزة، وتجد ليا تطبيقًا واسعًا في تتمتع بأىمية 
 وىذه األسباب ىي حالة الضرورة، والقوة القاىرة. (1)التشريعات البيئية الحديثة.

 أواًل : حالة الضرورة: 

بشخص فيرغمو عمى تضحية حالة الضرورة ظرؼ خارجي ينطوي عمى خطر جسيـ ومحدؽ، يحيط           
حؽ آلخر، وقاية لنفسو أو مالو أو لنفس غيره أو مالو، مف غير أف يتسبب ىو قصدًا بحموؿ الخطر، ودوف أف 

 (2)تكوف لديو القدرة عمى منعو بطريقة أخرى.

ومثاؿ حالة الضرورة، أف يشب حريؽ في مصنع، وكاف مف غير الممكف السيطرة عمى ىذا الحريؽ، 
لعامميف عمى نفسو أو مالو، أو نفس غيره أو مالو، أو خشي أف تمحؽ النيراف  بمواد خطرة أو غازات ويخشى أحد ا

أو مواد مشعة موجودة في المصنع، الحاؿ الذي يؤدي إلى كارثة بيئية جسيمة، فقاـ بتسريب ىذه الغازات في 
 (3)اليواء، فإنو ال يسأؿ جزائيًا عف فعمو ىذا لتوافر حالة الضرورة لديو.

وتتمتع حالة الضرورة، فيما يتعمؽ بجرائـ تمويث البيئة اليوائية، بمفيـو خاص تفرضو طبيعة ىذه الجرائـ، 
 (4)وطبيعة األنشطة المتعمقة بيا، والمعطيات االقتصادية والتقنية المرتبطة بيا.

ووسيمة دفاع  وحيث إف حالة الضرورة تجد تطبيقًا واسعًا ليا في مجاؿ جرائـ تمويث البيئة اليوائية،
ستند عمييا غالبًا لتبرير أفعاؿ تمويث البيئة المجّرمة، األمر الذي يحتـ عمينا بياف مدى األخذ بيا كمانع أساسية يُ 

تمويث البيئة  لممسؤولية الجزائية في القوانيف البيئية، ومف ثـ نبيف األحكاـ الخاصة التي تتمتع بيا في جرائـ
 استقراء نصوص التشريعات الخاصة بحماية البيئة.، وذلؾ مف خبلؿ اليوائية

 

 

                                                           
1
لألحكام العامة الواردة بشؤنها.  ،حٌث تخضع جرائم تلوٌث البٌئة الهوائٌة ،فال نرى داعٌا لتكرارها ،أما موانع المسإولٌة الجزائٌة األخرى - 

 .526ص ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،راجع: د. محمود نجٌب حسنً ،لتفصٌالت أوسع هذه الموانع
2
حٌث إن هذه  ،درج تحت مفهوم القوة القاهرةحالة الضرورة تن عد  . ونالحظ أن المشرع السوري 318ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 

وقد ورد النص  ،والثانٌة هً حالة الضرورة ،من قانون العقوبات 226األخٌرة تظهر فً صورتٌن: األولى هً اإلكراه؛ ونص علٌها فً المادة 
 من قانون العقوبات السوري. 228علٌها فً المادة 

3
 .226ص  ،مرجع سابق ،د. محمد حسٌن عبد القوي - 
4
 .435ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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 حالة الضرورة كمانع لممسؤولية الجزائية في التشريعات البيئية: – 1

تتضمف النصوص القانونية الخاصة بجرائـ تمويث البيئة، عادًة النص عمى اإلعفاء مف المسؤولية 
 لذلؾ. ممجئةالجزائية عف الجريمة في حالة توافر ضرورة 

حالة الضرورة المتمثمة في تأميف سبلمة السفينة أو سبلمة األرواح عمييا، مانعًا  عدّ ع المصري، فالمشر 
وكذلؾ فعؿ المشرع السوري، عندما أعفى المتسبب بالمخالفة، مف قيمة الغرامة،  (1)مف موانع المسؤولية الجزائية.

 (2)مة األرواح.إذا حدث التموث المائي درءًا لخطر ييدد السفينة أو غير ذلؾ أو سبل

ا عمى حالة الضرورة، كمانع لممسؤولية الجزائية، فيما يتعمؽ نبلحظ أف المشرعيف السوري والمصري نصّ 
بجرائـ تمويث البيئة المائية، وال يوجد نص خاص بجريمة تمويث البيئة اليوائية لذا يتـ تطبيؽ القواعد العامة في 

 (3)ىذا الشأف.

 الضرورة في جريمة تمويث البيئة اليوائيةاألحكام الخاصة بحالة  – 2

تنيض حالة الضرورة، وفقًا لؤلحكاـ العامة في قانوف العقوبات السوري، كمانع لممسؤولية الجزائية إذا 
وتخضع جريمة تمويث البيئة اليوائية ليذا الحكـ تبعًا لذلؾ. أما في  (4)كاف ىناؾ خطر ييدد النفس أو الماؿ،

، عمى اعتبار عدـ النص عمى حالة الضرورة فيما يتعمؽ بالتمويث اليوائي يستتبع الرجوع قانوف العقوبات المصري
، وىذا عمى خبلؼ (5)لمقواعد العامة، فبل مجاؿ لمقوؿ بقياـ حالة الضرورة إال إذا كاف الخطر ميددًا لمنفس فقط

حالة الضرورة قائمة ولو  عدّ و الذي خرج عمى األصؿ العاـ،  1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  54نص المادة 
 بقصد إنقاذ األمواؿ. جريمة تمويث البيئة المائيةكاف ارتكاب 

بيف الخطر الذي ييدد النفس والخطر الذي  122/7أما قانوف العقوبات الفرنسي، فإنو يسوي في المادة 
شخصيًا أو ييدد الغير أو ييدد الماؿ، فيعفي مف المسؤولية لمضرورة مف يرتكب الجريمة لدفع الخطر الذي ييدده 

 (6)الماؿ إذا كاف الفعؿ المرتكب ضروريًا إلنقاذ الشخص أو الماؿ.

                                                           
1
ال تسري العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون » التً تنص على أنه  1994لعام  4من قانون حماٌة البٌئة المصري رقم  54المادة  - 

 «.على حاالت التلوث الناجمة عن تؤمٌن سالمة السفٌنة أو سالمة األرواح علٌها
2
التً تنص على أن ٌعفى المتسبب من قٌمة الغرامة  ،الخاص بحماٌة البٌئة البحرٌة السورٌة 2006لعام  9القانون رقم  من 11المادة  - 

لخطر ٌهدد السفٌنة أو الناقلة أو المنشؤة أو  إذا حدث التلوث درءاً  -1من هذا القانون فً الحاالت اآلتٌة:  6المنصوص علٌها فً المادة 
إذا حدث التلوث نتٌجة اتخاذ طاقم السفٌنة التدابٌر الالزمة للحٌلولة دون إصابة بضاعة السفٌنة أو الناقلة  – 2 –اح األجهزة أو سالمة األرو

 بؤضرار جسٌمة.
3
ٌدفع به عن نفسه أو عن  من قانون العقوبات السوري التً تنص على أن ال ٌعاقب الفاعل على فعل ألجؤته الضرورة إلى أن 228المادة  - 

الضرورة  هو فٌه قصداً، شرط أن ٌكون الفعل متناسباً والخطر.ال ٌعتبر فً حالة عن ملكه أو ملك غٌره خطراً جسٌماً محدقاً لم ٌتسببغٌره أو 
من قانون العقوبات المصري على أنه ال عقاب على من ارتكب جرٌمة  61وكذلك تنص المادة  -.من توجب علٌه قانوناً أن ٌتعرض للخطر

ارتكابها ضرورة وقاٌة نفسه أو غٌره من خطر جسٌم على النفس على وشك الوقوع به أو بغٌره ولم ٌكن إلرادته دخل فً حلوله وال ألجؤته إلى 
 فً قدرته على منعه بطرٌقة أخرى.

4
 من قانون العقوبات السوري. 228المادة  - 
5
من ارتكب جرٌمة ألجؤته إلى ارتكابها ضرورة وقاٌة نفسه أو من قانون العقوبات المصري التً تنص على أنه ال عقاب على  61المادة  - 

 غٌره من خطر جسٌم على النفس على وشك الوقوع به أو بغٌره ولم ٌكن إلرادته دخل فً حلوله وال فً قدرته على منعه بطرٌقة أخرى.
6
 .179ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 
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، مفيومًا اليوائية حالة الضرورة تأخذ، في جرائـ تمويث البيئة إفمف ناحية ثانية، يذىب البعض لمقوؿ 
يا، والمعطيات االقتصادية آخر تفرضو الطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ، وطبيعة األنشطة والتنظيمات المتعمقة ب

عمى حالة الضرورة لتبرير  اليوائية والتقنية المرتبطة بيا. إذ يبلحظ أنو غالبًا ما يستند الشخص المموث لمبيئة
ث يمف التمو  اليوائية ، ولدفع المسؤولية الجزائية عنو. ويبرر مخالفتو لمنصوص الجزائية الخاصة بحماية البيئةفعمو

األعباء المالية والتقنية التي تتطمبيا ىذه النصوص وتعاقب عمى عدـ القياـ بيا. فالمؤسسات بعدـ إمكانية تنفيذ 
الصناعية أو االقتصادية تجد نفسيا في موقؼ المفاضمة بيف أمريف، إما االلتزاـ بالقواعد واألحكاـ المقررة لحماية 

باىظة، األمر الذي قد يؤدي إلى توقفيا عف ث، بما ترتبو مف التزامات ونفقات مالية يالبيئة اليوائية مف التمو 
ما مخالفة االلتزامات المقررة في ىذا الشأف والمعاقب عمييا جزائيًا، ومف ثـ تمجأ معظـ  العمؿ واإلنتاج، وا 
المؤسسات المخالفة إلى التمسؾ بحالة الضرورة لكي تبرر مخالفة االلتزامات المقررة بنصوص جزائية لحماية 

 ويكوف ذلؾ بيدؼ المحافظة عمى الماؿ. ،(1) ثيف التمو البيئة اليوائية م

ويرى أنصار ىذا المفيـو أف تبرير األفعاؿ التي تيدد البيئة اليوائية متوقؼ عمى عنصريف؛ عنصر 
، وذلؾ بأف يكوف الفعؿ الذي أدى إلى التموث ضروري لعبلج المشكمة االقتصادية بحيث يستحيؿ عبلج  المزـو

ليو، ومف ثـ تنتفي حالة الضرورة إذا كاف مف الممكف تفادي األضرار بدوف ممارسة ىذا المشكمة بدوف المجوء إ
 النشاط المموث.

وعنصر التناسب، وذلؾ بتناسب الفوائد الناتجة عف تشغيؿ المنشأة المخالفة، مع األضرار الناجمة عف 
المموث مف ضرر لمبيئة اليوائية، إذ ال تمويث البيئة اليوائية، بحيث تفوؽ فوائد تشغيؿ المؤسسة ما ينتج عف الفعؿ 

 (2)قياـ لحالة الضرورة في ضوء أحكاـ القانوف الجزائي بانتفاء ىذا التناسب.

ونرى أنو ال مبرر لتجاوز االلتزامات المقررة لحماية البيئة اليوائية بحجة عدـ إمكانية تنفيذ األعباء 
مف التموث، ذلؾ أف ىذا الرأي يخالؼ القواعد العامة في  يوائيةال المالية والتقنية التي يتطمبيا الحفاظ عمى البيئة

 حالة الضرورة، التي تجيز األخذ بيا فقط إذا كاف ىناؾ خطر جسيـ ييدد النفس أو الماؿ.
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 ثانيًا : القوة القاىرة

وتجبره عمى القوة القاىرة ىي قوة طبيعية يخضع ليا اإلنساف ال محالة، وال يمكف دفعيا أو مقاومتيا، 
 (1)ارتكاب فعؿ أو امتناع مجـر قانونًا، ولكنيا قوة طبيعية، أي مف فعؿ الطبيعة، كالعواصؼ والزالزؿ.

بعد التسونامي، حيث سبب  2011انفجار مفاعؿ فوكوشيما النووي في الياباف عاـ وكمثاؿ عمى ذلؾ، 
 ذلؾ تمويث البيئة اليوائية بالمواد المشعة.

انعًا مف موانع المسؤولية الجزائية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، وكثيرًا ما يستند وتعد القوة القاىرة م
عمييا المتيموف في ىذه الجرائـ لتبرير أفعاليـ، وغالبًا ما تتضمف القوانيف البيئية النص، صراحًة أو ضمنًا، عمى 

 (2)رتكابو لمفعؿ تحت تأثير قوة قاىرة.إعفاء الفاعؿ في جريمة تمويث البيئة اليوائية مف المسؤولية إذا ثبت ا

فالمشرع المصري نص عمى القوة القاىرة كأحد موانع المسؤولية الجزائية، وذلؾ بالنسبة ألفعاؿ تمويث 
 (4).2006لعاـ  9وكذلؾ ورد نص مماثؿ في قانوف حماية البيئة البحرية السوري رقـ  (3)البيئة المائية،

لقوة القاىرة مانع لممسؤولية الجزائية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية وذلؾ إال أنو لـ يرد النص عؿ اعتبار ا
 (5)في كبًل مف التشريعيف السوري والمصري مما يتعيف معو إعماؿ القواعد العامة في ىذا الشأف.
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 .366ص  ،مرجع سابق ،د. مؤمون محمد سالمة - 
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 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  54المادة  - 
4
/ من هذا 25الزٌت من الغرامة المقررة فً المادة / التً تنص على أنه: تعفى السفٌنة أو ناقلة 2006لعام  9من القانون  26المادة  - 

إذا كان رمً القاذورات بسبب ضرر لحق بالسفٌنة أو ناقلة الزٌت  -2-................-1القانون إذا سببت تلوثا بالقاذورات فً الحاالت اآلتٌة: 
 ومعداتها.

5
ومن   .من أكرهته قوة مادٌة أو معنوٌة لم ٌستطع إلى دفعها سبٌالً من قانون العقوبات السوري على أنه ال عقاب على  226تنص المادة  - 

 .مقصودة وجد فً تلك الحالة بخطؤ منه عوقب عند االقتضاء كفاعل جرٌمة غٌر
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 الفرع الثاني

 الموانع الخاصة بجريمة تمويث البيئة اليوائية

الحديث إلى األخذ بأنظمة جديدة يمكف عدىا مف قبيؿ موانع المسؤولية يدعو جانب مف الفقو الجزائي 
نيا تجد تطبيقاً  وموانع العقاب الجزائية  ليا في بعض التشريعات البيئية . في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، خاصة وا 

 فيما ومف أىـ ىذه األنظمة، نظاـ الترخيص اإلداري، ومسألة الندـ اإليجابي، وسنحاوؿ بياف أثرى
المسؤولية الجزائية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ومدى أخذ التشريعات البيئية بيذيف المفيوميف في ىذه الفئة 

 مف الجرائـ.

 البيئي أواًل : الترخيص اإلداري

الترخيص اإلداري ىو اإلذف الصادر مف اإلدارة المختصة بممارسة نشاط معيف ال يجوز ممارستو بغير 
 (1)وتقـو اإلدارة بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط البلزمة التي يحددىا القانوف لمنحو. ىذا اإلذف.

تضع شروطًا عدة لممارسة المنشأة لنشاطيا،  1994لعاـ  4مف قانوف البيئة المصري رقـ  34فالمادة 
ز الحدود المسموح بيا منيا أف يكوف الموقع الذي يقاـ عميو المشروع مناسبًا لنشاط المنشأة بما يضمف عدـ تجاو 

لمموثات اليواء، وأف تكوف جممة التموث الناتج عف مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بيا، 
 وكذلؾ الحدود المسموح بيا لمموثات اليواء والضوضاء في المنطقة التي تقاـ بيا المنشأة.

التي منحت ترخيص إداري بمزاولة نشاط  والسؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المجاؿ، ىؿ تتمتع المنشأة
القانوف أو البلئحة المنظمة لذلؾ، بسبب لئلعفاء مف  إلىيترتب عميو نفث أبخرة أو غازات في الجو، استنادًا 

المسؤولية الجزائية، إذا تسببت في تمويث البيئة اليوائية طبقًا لنصوص التجريـ المنظمة لجريمة تمويث البيئة 
 اليوائية؟؟

ؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ عرضنا ألثر الترخيص اإلداري عمى قياـ المسؤولية الجزائية سنحاو 
في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، والموقؼ القانوني مف نظاـ التراخيص اإلدارية، كأحد موانع المسؤولية الجزائية في 

 ىذه الجرائـ.

 

 

 

                                                           
1
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 ئية:أثر الترخيص اإلداري عمى المسؤولية الجزا – 1

بدايًة ال بد لنا مف التمييز بيف مسألة عدـ الحصوؿ عمى ترخيص بمزاولة النشاط، وبيف أثر ممارسة 
 النشاط بعد الحصوؿ عمى الترخيص المطموب، وما يترتب عميو مف تمويث لمبيئة اليوائية.

ىذا النشاط فعدـ الحصوؿ عمى ترخيص بمزاولة النشاط، في الوقت الذي يشترط فيو القانوف لممارسة 
الحصوؿ عمى ترخيص معيف، يعد جريمة قائمة بذاتيا، ومستقمة عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية المترتبة عمى 
ممارسة ىذا النشاط، وبالتالي تقـو المسؤولية الجزائية لمفاعؿ، سواء ترتب عمى ممارسة النشاط تمويث لمبيئة 

 (1)اليوائية أـ لـ يترتب عميو شيء.

المسؤولية  فيلة الثانية، فإف الترخيص ينظر إليو مف زاوية أخرى مختمفة، أي مف زاوية تأثيره أما في الحا
الجزائية في حالة تحقؽ نتيجة ضارة ناشئة عف مزاولة النشاط المرخص بو. فيؿ وجود الترخيص يعفي صاحبو 

يبرر النتائج الضارة المترتبة  مف المسؤولية الجزائية المترتبة عمى نشاطو المرخص بو؟ أـ إف وجود الترخيص ال
 عمى ذلؾ؟؟

لممسؤولية الجزائية، إذا تضمنت القاعدة الجزائية النص عمى استثناء إف الترخيص اإلداري يعد مانعًا 
فاالحتراـ الدقيؽ لموائح واألنظمة يمنع قياـ  (2)عمى ترخيص إداري مف مجاؿ التجريـ، بناءً الفعؿ الذي تـ 

خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار أف ىناؾ  (3)لو ترتب عمى النشاط تمويث البيئة اليوائية. المسؤولية الجزائية، حتى
حدود قصوى لمتموث ال يسمح بتجاوزىا، وبالتالي، يكوف التموث اليوائي ضمف الحدود المسموح بيا غير معاقب 

 عميو.

 الموقف القانوني من نظام التراخيص اإلدارية: – 2

ما يدؿ عمى األخذ بنظاـ الترخيص اإلداري كمانع  2012لعاـ  12السوري رقـ  البيئةقانوف ال يوجد في 
فقد نصت المادة  2002لعاـ  50لممسؤولية الجزائية في جريمة تمويث البيئة اليوائية. أما في القانوف الممغى رقـ 

مموثة لمبيئة تركيب عمى أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطمؽ انبعاثات »عمى أنو  27
أجيزة عمييا لمنع انتشار تمؾ المموثات منيا والتحكـ في الجزيئات الصمبة قبؿ انبعاثيا مف المصنع أو المنشأة أو 

 «.الورشة في الجو إلى الحد المسموح بو بموجب التعميمات التي يصدرىا المجمس ليذه الغاية.

ترتب عمى تجاوز يبمثابة ترخيص إداري، بحيث معنى ذلؾ أنو ىناؾ حدود مسموح بيا لمتمويث، وىي 
 ىذه الحدود مخالفة شروط الترخيص وبالتالي قياـ المسؤولية الجزائية لممنشآت والورش وغيرىا.

                                                           
1
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2
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أنو يحظر  1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  29وفي التشريع المصري، نبلحظ أنو ورد في المادة 
مف الجية اإلدارية المختصة، وتبيف البلئحة التنفيذية ليذا القانوف  تداوؿ المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص

 إجراءات وشروط منح الترخيص والجية المختصة بإصداره.

يستفاد مف نص المادة السابقة أف الحصوؿ عمى ترخيص بتداوؿ المواد والنفايات الخطرة يحوؿ دوف قياـ 
مف جرائـ السموؾ الخطر  يعدّ أف تداوؿ المواد والنفايات الخطرة  المسؤولية الجزائية لمزاولة ىذا النشاط، بالرغـ مف

مف القانوف ذاتو تنص عمى  34أو مف الجرائـ الشكمية التي تشكؿ خطرًا عمى البيئة اليوائية. كذلؾ فإف المادة 
مف حدود مسموح بيا لمموثات اليواء والضوضاء. وبالتالي فإف المنشأة المرخص ليا بممارسة النشاط، تعفى 

 لمبيئة اليوائية ضمف الحدود المسموح بيا. المسؤولية إذا نتج عف نشاطيا تمويثاً 

أيضا فإف الحصوؿ عمى ترخيص لتشغيؿ اآلالت والمعدات واستخداـ آالت التنبيو ومكبرات الصوت 
 (1)ضمف الحدود المسموح بيا لمستوى الصوت يمنع قياـ المسؤولية الجزائية عف التموث السمعي.

، (2)ترخيص عمى الحصوؿ بدوف منشأة يستغؿ مف كؿ الغرامة أو بالحبس يعاقب الفرنسي لمتشريع ووفقاً 
 الترخيص عمى الحصوؿ بدوف بتشغيميا المستغؿ وقياـ ناحية مف التراخيص لنظاـ المنشأة بخضوع تنشأ فالجريمة
 .أخرى ناحية مف المطموب

 قياـ عميو يترتب الجزائية لممسؤولية كمانع اإلداري الترخيص اعتبار بعدـ القوؿ أف إلى تقدـ مما نخمص
 ثيالتمو  كاف سواء، نشاطو ممارسة عف الناتجة التمويث أفعاؿ جميع عف، الجزائية، النشاط صاحب مسؤولية
 مسموح حدوداً  ىناؾ أف  يعني فإنو الجزائية لممسؤولية مانع اإلداري الترخيص اعتبرنا إذا أما. جسيماً  أو بسيطاً 

 .الجزائية المسؤولية أنواع مف نوع أي عمييا تترتب ال لمتموث، بيا

 ثانيًا : الندم اإليجابي

بعد ارتكاب جريمتو، بمحاولة إزالة أو تحجيـ الضرر الناشئ عنيا. لندـ اإليجابي، ىو قياـ الجاني، ا
المطموبة لقياـ  بمعنى أنو، وضع يخمقو الجاني، ينشأ عنو خطر ييدد البيئة أو اإلنساف، ويستوفي الشروط

 (3)الجريمة، ولكف الجاني يندـ عمى فعمتو، ويتمكف مف إزالة ما ترتب عمى نشاطو مف نتائج.

ومثاؿ ذلؾ، الشخص الذي يخزف بدوف ترخيص، مواد كيميائية ضارة بالبيئة اليوائية، ثـ يقـو بإعادتيا أو 
 إخراجيا.

نع المسؤولية الجزائية في جريمة تمويث البيئة ويبدو أف المشرع السوري ال يأخذ بيذا النظاـ كأحد موا
، ويستفاد ذلؾ مف كمانع مف موانع العقاب فقد أخذ بو 2002لعاـ  50اليوائية، أما في القانوف البيئي الممغى رقـ 

                                                           
1
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  42المادة  - 

2
 - La loi du 19 juillet 1976، op.cit، article18. 

3
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عمى أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطمؽ -1»التي تنص عمى أنو  27خبلؿ المادة 
يئة تركيب أجيزة عمييا لمنع انتشار تمؾ المموثات منيا والتحكـ في الجزيئات الصمبة قبؿ انبعاثات مموثة لمب

انبعاثيا مف المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح بو بموجب التعميمات التي يصدرىا المجمس 
مف ىذه المادة ولـ يقـ « 1»فقرة كؿ مف ارتكب أية مخالفة مف المخالفات المشمولة بأحكاـ ال -2ليذه الغاية. 

 «.بإزالتيا خبلؿ المدة التي حددىا لو الوزير أو مف يفوضو بذلؾ فمموزير أف يحيؿ المخالفة إلى القضاء

 عقابف إزالة المخالفة خبلؿ المدة التي يحددىا الوزير تحوؿ دوف إبمفيـو المخالفة، يمكننا القوؿ 
، بالرغـ مف أف الفاعؿ ارتكب الجريمة، وما يترتب عمييا مف تمويث لمبيئة اليوائية أو تعريضيا لخطر الفاعؿ

 .لمعقابالتمويث. ويستفيد بالتالي مف الندـ اإليجابي كمانع 

، لموزير بأف يمـز مستورد المواد 2002لعاـ  50مف ناحية ثانية، أجاز المشرع السوري، في القانوف رقـ 
عادتيا إلى بمد المصدر، إذا ثبت أف ىذه المواد قد تسبب ضررًا لمبيئة. الكيميائية  (1)الضارة بالبيئة بإخراجيا وا 

فإدخاؿ المواد الكيميائية الضارة بالبيئة اليوائية يشكؿ جريمة تمويث بيئي ترتب مسؤولية المستورد الجزائية. إال إنو 
مخالؼ لقرار الوزير وقيامو بإعادة المواد المخالفة، وبالتالي إزالة يمكف االستفادة مف الندـ اإليجابي وذلؾ بامتثاؿ ال

 .عقابوالخطر الذي ترتب عمى ىذه المخالفة، مما يستتبع معو الحيمولة دوف 

منو تمـز مستورد المواد الضارة بالصحة أو  16، فإف المادة 2012لعاـ  12أما في القانوف الجديد رقـ 
تحدد النتائج المترتبة عمى ىذه اإلزالة، وما إذا كانت تعفي مف العقاب عمى غرار  البيئة بإخراجيا، إال أنيا لـ

مف قبيؿ إعادة الحاؿ إلى  عدىاالتي ترتب عمى إزالة المخالفة  2002لعاـ  50مف القانوف السابؽ رقـ  31المادة 
 ما كانت عميو.

، حيث لمعقابالندـ اإليجابي مانع  دتع ونرى أف المشرع لـ يكف موفقًا في تعديؿ المواد آنفة الذكر، والتي
تبدو أىميتو في كونو ينطوي عمى حث الجاني، حتى بعد ارتكاب الجريمة، عمى أف يمنع أو يتقي قدر المستطاع 

، ذلؾ أف تشجيع الجاني عمى عدـ التمادي في نشاطو اإلجرامي قبؿ أف اليوائية األخطار واألضرار عف البيئة
مف العقوبة تكوف لو جدواه في المحافظة عمى سبلمة الحؽ محؿ الحماية، وىي تفوؽ  يبمغ نيايتو نظير إعفاءه

جدوى إنزاؿ العقاب بالجاني بعد إىداره ليذا الحؽ. ومثاؿ ذلؾ إخراج المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، يعفي الفاعؿ 
فضؿ وأجدر بالتطبيؽ مف قانوف ىي أ 2002لعاـ  50وبالتالي فإف النصوص الواردة في القانوف  (2)مف العقوبة.

 .2012لعاـ  12البيئة الجديد رقـ 

، وفي الوقت نفسو يضمف إزالة أو اليوائية مف ناحية ثانية، يؤدي ىذا النظاـ إلى توفير حماية فعالة لمبيئة
مح . باإلضافة إلى أف ىذا النظاـ يصاليوائية إصبلح ما قد يصيب الوسط البيئي مف أضرار بسبب تمويث البيئة

                                                           
1
فً حال ثبوت أن المواد الكٌمٌائٌة المستوردة ضارة بالبٌئة ٌلزم » التً تنص على أنه  2002لعام  50من قانون البٌئة رقم  31المادة  - 

ادة الحال إلى ما كان علٌه المنصوص علٌها فً مستوردها بإخراجها بقرار من الوزٌر . وتعد إعادة المواد المخالفة إلى بلد المصدر من قبٌل إع
 «( من هذا القانون.29المادة )

2
 .2002لعام  50من قانون البٌئة السوري  31المادة  - 
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، وىو مبدأ مؤداه أف سمطات المبلحقة القضائية ليست ممزمة دائمًا بمبلحقة تمقائية المبلئمةلمدوؿ التي تتبع مبدأ 
 (1)الجرائـ، كما أف ىذه السمطات تتمتع بسمطة تقديرية واسعة في مبلحقة الجاني مف عدمو. لجميع

تمنح الوزير صبلحية إحالة المخالفة  2002لعاـ  50مف قانوف البيئة السوري السابؽ رقـ  27فالمادة 
إلى القضاء، وبالتالي، إذا استفاد الجاني مف ندمو اإليجابي، وقاـ بإزالة المخالفة، عندئذ يتمتع الوزير بسمطة 

ذا ثبت لديو أف الفاعؿ أزاؿ المخالفة فإنو ال يحيؿ المخالؼ إلى القضاء.  تقديرية واسعة في ىذا المجاؿ، وا 

إزالة المخالفة ضمف المدة  عدّ  2012لعاـ  12ة إلى أف القانوف البيئي الجديد رقـ وال بد مف اإلشار 
 سابقة الذكر. 27عمى غرار الفقرة الثانية مف المادة  مانع لمعقابوليس  (2)لمعقوبة. مخففاً  المحددة، سبباً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .466ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
 .2012لعام  12بند جـ من قانون البٌئة السوري رقم  5فقرة  13المادة  - 



118 
 

 خالصة المبحث األول

 وىما شرطاىا اجتمع إذا تقـو اليوائية البيئة تمويث جريمة عف الجزائية المسؤولية أف إلى تقدـ مما نخمص
 لو التابعيف غيره وأفعاؿ أفعالو عف يسأؿ الذي الطبيعي الشخص لدى إال تتوافر ال والتي االختيار وحرية اإلدراؾ
 الشخص بوجود لمتسميـ ونتيجة ذلؾ إلى عمييـ. باإلضافة واإلشراؼ الرقابة في والتقصير اإلىماؿ في خطأه بسبب

 .اليوائية البيئة تمويث جرائـ عف الجزائية مسؤوليتو تقرير تـ فقد القانونية الشخصية ومنحو االعتباري

 مرتكب عمى الجزاء توقيع إمكانية عدـ ذلؾ عمى يترتب الجزائية المسؤولية شرطي أحد انتفى إذا بالمقابؿ
 مف باعتبارىما القاىرة والقوة الضرورة حالة في الجزائية المسؤولية تمتنع حيث .اليوائية لمبيئة المموث الفعؿ

 ،اليوائية البيئة تمويث بجرائـ خاصة مستحدثة أسباب إلى باإلضافة العقوبات، قانوف في العامة األسباب
 األخذ في التوسع عدـ يجب أنو إال، بيما باألخذ البيئية التشريعات بدأت التي اإليجابي والندـ اإلداري كالترخيص

 واالجتماعية االقتصادية كالظروؼ شتى، ذرائع تحت اليوائية البيئة عمى االعتداء إلى ذلؾ أدى إذا األسباب بيذه
  .وغيرىا
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 المبحث الثاني

 في جرائم تمويث البيئة اليوائية أثر المسؤولية الجزائية

 تمييد وتقسيم

، إف األثر المترتب عمى المسؤولية الجزائية ىو رد  الفعؿ االجتماعي إزاء الجريمة والذي يتحممو المجـر
وتمثؿ العقوبة والتدبير االحترازي  (1)وىو عمى ىذا النحو يمثؿ ىدؼ المسؤولية الجزائية وموضوعيا في آف واحد.

موضوع المسؤولية الجزائية، فمف ثبتت مسؤوليتو عف الجريمة ينبغي أف يعاقب أو ينزؿ بو التدبير االحترازي مف 
 (2)أجميا.

ف جريمة تمويث البيئة اليوائية ىي مف الجرائـ ذات الطبيعة الخاصة، وذلؾ مف حيث ظروؼ أغير  
 تكابيا، والمسؤوليف عنيا.ارتكابيا ومكاف وزماف ار 

لذا يجد المشرع نفسو في موقؼ يتطمب منو فيو القياـ بموازنات دقيقة جدًا، مستخدمًا كؿ التقنيات 
والوسائؿ لمحصوؿ عمى نتائج مرضية، يضمف بموجبيا، مف ناحية، تعاوف األشخاص، بتنفيذ االلتزامات الممقاة 

لمغايات التي تسعى إلييا القوانيف والموائح  ثيا تحقيقاً يومنع تمو  عمى عاتقيـ، والخاصة بحماية البيئة اليوائية
الصادرة في ىذا الشأف، ومف ناحية ثانية، يتحاشى إخضاع ىؤالء األشخاص لمعقوبات الصارمة والتدابير الجزائية 

 (3)حسف سير األنشطة االقتصادية التي تقـو بيا لصالح الجماعة. فيفي مجمميا، والتي قد تؤثر 

عدة، يضعيا أماـ السمطات المختصة، الستخداميا بطريقة تحقؽ  ا ينحو المشرع نحو إقرار جزاءاتليذ
 كاف الفاعؿ شخصًا طبيعيًا أـ اعتباريًا.أالموازنات المطموبة في ىذا الشأف، سواء 

تقرير ومف استقراء التشريعات البيئية، نبلحظ استخداـ المشرع لنظاـ العقوبات بشكؿ واسع، باإلضافة إلى 
عميو، سنبحث في العقوبات المقررة لجريمة تمويث البيئة اليوائية في مطمب  بناءً مف التدابير االحترازية.  كثير

 .ثافٍ أوؿ، والتدابير االحترازية التي تضمنتيا القوانيف البيئية في مطمب 

 

 

 

 

                                                           
1
 .3ص  ،رجع سابقم ،د. فتوح الشاذلً - 
2
 .685ص  ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
3
 .471ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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 المطمب األول

 العقـوبــات

وال تتميز  (1)القاضي مف أجؿ الجريمة، بما يتناسب معيا.العقوبة ىي الجزاء الذي يقرره القانوف، ويوقعو 
نما تخضع لمقواعد  العقوبات التي نص عمييا المشرع في قوانيف حماية البيئة اليوائية بوجود قواعد خاصة ليا، وا 

 العامة في العقوبة.

ي فرض فرض عمى المشرع االتجاه إلى التضييؽ فتغير أف الطبيعة الخاصة ليذا النوع مف الجرائـ 
العقوبات التقميدية الماسة بالحرية، ويعود ذلؾ إلى الصعوبة في التطبيؽ سواء مف ناحية األشخاص االعتبارية 
التي ال يطبؽ عمييا سوى الغرامة باإلضافة إلى التدابير االحترازية. وسواء مف ناحية األشخاص الطبيعييف، إذا ما 

إلعادة  الذيف ال يحتاجوف (2)جرائـ ىـ مف أصحاب الياقات البيضاءأخذنا بعيف االعتبار أف غالبية مقترفي ىذه ال
 (3)التأىيؿ االجتماعي.

لذا عمى المشرع إتباع سياسة عقابية خاصة بجرائـ تمويث البيئة اليوائية مراعيًا االعتبارات السابقة. 
قّيـ مدى فاعمية العقوبات وسنوضح سياسة المشرع البيئي العقابية في مواجية جرائـ تمويث البيئة اليوائية، ون

 .وذلؾ في الفرعيف اآلتييف المنصوص عنيا في ىذا الشأف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .689ص  ،مرجع سابق ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
2
وهم بذلك ٌتمٌزون عن أصحاب الٌاقات الزرقاء الذٌن ٌقومون بعمل  ،أصحاب الٌاقات البٌضاء هم أولئك الذٌن ٌقومون بعمل ذهنً مكتبً  - 

 ٌدوي كالعمال والفالحٌن.
3
 .293ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن - 
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 الفرع األول

 سياسة العقاب في جريمة تمويث البيئة اليوائية

العقوبة جزاء، ويعني ذلؾ أنيا تقابؿ ضررًا وتكافئ خطًأ، باإلضافة إلى ذلؾ، فيي ذات طابع اجتماعي 
لمصمحة المجتمع الذي نالو ضرر الجريمة، وليست مقررة لمصمحة المجني عميو أو المضرور عاـ، إذ إنيا مقررة 

مف الجريمة. وحتى تكوف العقوبة محققة وظيفتيا في المجتمع يجب أف تكوف عادلة، ومتناسبة مع جسامة 
 (1)الجريمة، ومقدار الخطيئة واإلثـ.

يمة تمويث البيئة اليوائية، نظرًا لمطبيعة لكؿ ذلؾ، عمى المشرع إتباع سياسة جزائية خاصة في جر 
الخاصة ليذه الجرائـ، حيث نبلحظ استخداـ العقوبات الجنحية بشكؿ واسع، إضافة إلى بعض العقوبات الجنائية 

عميو، سنبحث في العقوبات الجنائية المقررة لجريمة  بناءً المقررة لجرائـ تمويث البيئة اليوائية شديدة الخطورة. 
 ئة اليوائية أواًل، ثـ في العقوبات الجنحية ثانيًا.تمويث البي

 أواًل : العقوبات الجنائية

يفرض المشرع العقوبات الجنائية عمى جرائـ تمويث البيئة اليوائية شديدة الخطورة، وتتراوح ىذه العقوبات 
عندما ترتكب الجريمة في صورتيا البسيطة، وتصؿ إلى األشغاؿ الشاقة  (2)تبعًا لمجريمة بيف االعتقاؿ والسجف

عمى ذلؾ، سنبحث في العقوبات الجنائية المقررة لمجريمة  بناءً واإلعداـ إذا ترتب عمى ىذه الجرائـ نتائج معينة. 
 .آلتيلوفقًا  ،في صورتيا البسيطة، وفي العقوبات الجنائية المقررة لمجريمة في صورتيا المشددة

 العقوبات الجنائية المقررة لمجريمة في صورتيا البسيطة – 1

عمى عقوبة االعتقاؿ لكؿ مف ساىـ أو ساعد في  2012لعاـ  12نص قانوف حماية البيئة السوري رقـ 
 (3)عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى سوريا، وتكوف مدتيا خمس سنوات عمى األقؿ.

 88ة لمجريمة في صورتيا البسيطة فقد نص عمييا المشرع المصري في المادة أما السجف كعقوبة مقرر 
التي تعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنوات عمى ارتكاب جريمة التعامؿ في  1994لعاـ  4مف القانوف 

ائـ المقرر المواد والنفايات الخطرة واألنشطة اإلشعاعية وتركيزات المواد المشعة في اليواء. ويبلحظ أف ىذه الجر 

                                                           
1
 .689ص  ،ع سابقمرج ،القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود نجٌب حسنً - 
2
أم  وبة األشغال الشاقة سواء المإبدةحٌث ألغٌت عق ،عقوبة السجن هً من العقوبات الجنائٌة المنصوص عنها فً التشرٌع المصري - 

 19/6/2003تارٌخ  95للمادة الثانٌة من القانون رقم  وذلك طبقاً  ،من قانون العقوبات المصري 46المإقتة والتً كانت تنص علٌها المادة 
، أٌنما وردت فً قانون العقوبات أو فً أي قانون أو نص عقابً آخر وٌستعاض عنها بعقوبة تلغى عقوبة األشغال الشاقة»بان  التً تقضً

من تارٌخ صدور هذا القانون ٌكون تنفٌذ األحكام القضائٌة  واعتباراً  . السجن المإبد إذا كانت مإبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مإقتة
السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المإبد أو السجن المشدد  فًلصادرة بعقوبة األشغال الشاقة بنوعٌها ا

 «.بحسب األحوال
3
 .2012لعام  12/أ من قانون البٌئة رقم 1الفقرة  13المادة  - 
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ليا عقوبة السجف، تعد مف الجرائـ الخطيرة مما يستدعي معاممتيا بمنتيى الحـز والشدة، نظرًا لما قد يترتب عنيا 
 مف آثار بيئية وصحية جسيمة ال يمكف تداركيا.

 العقوبات الجنائية المقررة لمجريمة في صورتيا المشددة – 2

شاقة المؤبدة عمى جريمة إدخاؿ النفايات النووية أو فرض المشرع البيئي السوري عقوبة األشغاؿ ال
المشعة أو الخطرة إلى سوريا، إذا قصد الفاعؿ مف وراء ذلؾ إلقائيا أو دفنيا أو إغراقيا أو حرقيا أو تخزينيا في 

 (1)سوريا.

إذا  أما المشرع المصري، فقد شدد العقوبة المقررة لجريمة تمويث البيئة لتصبح األشغاؿ الشاقة المؤقتة
غير أف (2)ترتب عمى الفعؿ وفاة إنساف، واألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا ترتب عمى الفعؿ وفاة ثبلثة أشخاص فأكثر.

 وحؿ محميا عقوبة السجف المشدد. 2003لعاـ  95عقوبة األشغاؿ الشاقة ألغيت بموجب القانوف 

مف القانوف  95في المادة  كذلؾ نص المشرع المصري عمى السجف كعقوبة لمجريمة في صورتيا المشددة
المصري حيث تعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنوات كؿ مف ارتكب عمدًا أحد األفعاؿ  1994لعاـ  4

 (3)إذا توافر أحد الظروؼ المشددة. 1994لعاـ  4المخالفة ألحكاـ قانوف البيئة رقـ 

 ثانيًا : العقوبات الجنحية

في النظاـ العقابي المقرر في جرائـ تمويث البيئة عمومًا، ورّد تحتؿ العقوبات الجنحية مكاف الصدارة 
وتتراوح ىذه العقوبات بيف  (4)ث.يمف التمو  اليوائية الفعؿ األساسي لمخالفة التنظيمات المتعمقة بحماية البيئة

 .يما معاً تيالحبس والغرامة، حيث ينص عمى إحدى ىاتيف العقوبتيف أحيانًا أو كم

 الحبس – 1

وتأخذ معظـ القوانيف البيئية بيذه  (5)الحبس ىي عقوبة جنحية، ُتسمب فييا حرية المحكـو عميو.عقوبة 
 (6).اليوائية العقوبة، بؿ إنيا تمثؿ الجزاء الرئيسي المقرر لمعظـ جرائـ تمويث البيئة

تيا، ويبلحظ أف عقوبة الحبس تـ توظيفيا توظيفًا متنوعًا ومتدرجًا حسب جسامة الجريمة ودرجة خطور 
والثانية يعيف فييا المشرع  (7)عدة، األولى منيا يبيف فييا المشرع الحد األقصى فقط، حيث يمكننا التمييز بيف طرؽ

                                                           
1
 .2012لعام  12/ب  من قانون البٌئة السوري رقم 1الفقرة  13المادة  - 
2
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  95المادة  -
3
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد »على ما ٌلً  1994لعام  4من قانون البٌئة رقم  95تنص المادة  - 

ة ألحكام هذا القانون إذا نشؤ عنه إصابة أحد األشخاص بعاهة مستدٌمة ٌستحٌل برإها، و تكون العقوبة السجن إذا نشؤ عنه األفعال المخالف
 0« المخالفة إصابة ثالثة أشخاص فؤكثر بهذه العاهة

4
 .503ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
5
 .393ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 
6
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  91-89-85-مكرر84-84المواد  - 
7
تلوٌث البٌئة الهوائٌة  ،التً تعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة 1994لعام  4مكرر من قانون البٌئة المصري رقم  84ومثال ذلك المادة  - 

 بالحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
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. والثالثة يتعيف بموجبيا مدة عقوبة (1)المشرع الحد األدنى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة تمويث البيئة اليوائية
ة ينص فييا عمى عقوبة الحبس بصفة مطمقة ويترؾ لمقاضي . والرابع(2)الحبس دوف ترؾ سمطة تقديرية لمقاضي

. وأخيرًا ينص المشرع عمى الحبس كعقوبة مقررة لمجريمة في (3)سمطة تقديرية في الحكـ بمدة الحبس التي يراىا
 (4)صورتيا المشددة.

ه العقوبة وقد يمجأ المشرع إلى النص عمى الحبس كعقوبة مقررة لمجريمة في صورتيا العادية، ثـ تشدد ىذ
في حاؿ التكرار أو إذا توافر أحد الظروؼ المشددة لمجريمة. إال أنو قد يقرر عقوبة الحبس فقط في حاؿ التكرار 

 أو عندما يشدد العقوبة عمى الجريمة بحيث ينقؿ العقوبة مف الغرامة إلى الحبس.

 12ؾ في قانوف البيئة رقـ فالمشرع السوري ألغى الحبس كعقوبة مقررة لمجريمة في صورتيا العادية، وذل
، ونص عمييا فقط في حاؿ تكرار الفعؿ المموث لمبيئة، بالرغـ مف أنو كاف ينص عمى ىذه العقوبة في 2012لعاـ 

وقد جانب الصواب في ذلؾ، حيث أف  (5)، في الصورة العادية لمجريمة.2002لعاـ  50قانوف البيئة الممغى رقـ 
مف القيـ األساسية في المجتمع يجب الحفاظ  دلمنع تمويث البيئة اليوائية التي تعالغرامة قد ال تحقؽ الردع البلـز 

 عمييا ومنع كافة أشكاؿ االعتداء عمييا.

 الغرامة – 2

الغرامة ىي عقوبة مالية تفرض عمى المحكـو عميو، ويمـز بموجبيا دفع مبمغ مف النقود، يقدره القاضي 
 (6)في قرار الحكـ، إلى خزانة الدولة.

وتمعب الغرامة دورًا بالغ األىمية في التشريعات البيئية، خاصة تمؾ التي تأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية 
ؽ مسؤولية الشخص االعتباري الجزائية، فالمشرع يلؤلشخاص االعتبارية، فيي األساس الذي يرتكز عميو تطب

حيث أنو إذا نص القانوف عمى  (7)،السوري جعؿ مف الغرامة عقوبة أصمية يحكـ بيا عمى الشخص االعتباري
 عقوبة أصمية غير الغرامة، أبدلت الغرامة مف العقوبة المذكورة.

وعقوبة الغرامة كعقوبة أصمية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، تأخذ في النصوص القانونية البيئية أشكااًل 
 (8)مختمفة، وتبرز في صور متعددة.

                                                           
1
فً حالة تكرار جرٌمة تلوٌث  ،تعاقب بالحبس ثالثة أشهر على األقل 2012لعام  12ون البٌئة السوري رقم /ج من قان2الفقرة  13فالمادة  - 

 البٌئة الهوائٌة بالمخلفات الغازٌة وغٌرها من المخلفات.
2
وإجراءات معالجة التً تعاقب بالحبس مدة سنة على مخالفة قواعد  1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  85ومثال ذلك المادة   - 

 النفاٌات الخطرة.
3
 حٌث تنص على أن تكون العقوبة الحبس وغرامة ال تقل.. 1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  91المادة  - 
4
وذلك  ،/ب التً تشدد العقوبة على جرٌمة تلوٌث البٌئة الهوائٌة بالروائح المزعجة أو الضارة أو بالضجٌج4الفقرة  13ومثال ذلك المادة  - 

 فً حال التكرار لتصل إلى الحبس لمدة شهرٌن على األقل.
5
وتعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر كل من  ،ح بهتبٌن الحد األعلى لمستوى الضجٌج المسمو 2002لعام  50من القانون  26فالمادة  - 

 تعاقب بالحبس مدة ال تزٌد عن شهر على جرٌمة تلوٌث البٌئة الهوائٌة. ،من القانون المذكور 27ٌخالف أحكام هذه المادة. وكذلك المادة 
6
 .402ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 
7
 من قانون العقوبات السوري. 209المادة  - 
8
 .295ص  ،مرجع سابق ،محمد مإنس محب الدٌن د. - 
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ط والتقميدي لعقوبة الغرامة، وتتمثؿ في إلزاـ المحكـو عميو بدفع مبمغ فالغرامة المحددة ىي الشكؿ البسي
 (1)معيف ال يقؿ وال يزيد عف حد معيف لحساب خزانة الدولة.

حيث  (2)،اليوائية السوري بيذا النوع مف الغرامة كعقوبة لغالبية جرائـ تمويث البيئة البيئي وقد أخذ المشرع
لمقدار الغرامة التي يمكف الحكـ بيا، وال يجوز أف تقؿ أو تتجاوز  حيث عمد إلى النص عمى حديف أدنى وأقصى

ىذا الحد، ويترؾ لمقاضي سمطة تقدير مقدار الغرامة المحكـو بيا بيف الحديف األدنى واألقصى المنصوص عمييا 
 في نص التجريـ.

لعاـ  4انوف مف الق 86وكذلؾ أخذ المشرع المصري بيذه الصورة لتحديد الغرامة، حيث نص في المادة 
مف ىذا القانوف بغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو وال تزيد  36عمى أف يعاقب كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة  1994

مف القانوف نفسو التي تعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تزيد  88عمى ثبلثمائة جنيو. وكذلؾ المادة 
مف ىذا القانوف. وقد أخذ المشرع الفرنسي بطريقة الغرامة  47عمى أربعيف ألؼ جنيو كؿ مف خالؼ حكـ المادة 

 .1961مف قانوف مكافحة التموث اليوائي لعاـ  7إلى  5المحددة في المواد مف

لمعيار  الصورة الثانية لتحديد الغرامة ىي نظاـ الغرامة اليومية، حيث يتـ تقدير الغرامة المقضي بيا وفقاً 
السوري أخذ بيذه الصورة في  البيئي ويبدو أف المشرع (3)لجريمة ومدة استمرارىا.مزدوج يأخذ في االعتبار خطورة ا

 (4)بعد المدة المحددة لو. ة المخالفةفي حاؿ تخمؼ المحكـو عميو عف إزال

أما الغرامة النسبية، فيي الغرامة التي يتحدد مقدارىا بالقياس إلى عنصر معيف يتمثؿ في قيمة الماؿ 
السوري في جريمة إدخاؿ النفايات البيئي وقد أخذ بيا المشرع  (5)حجـ السمع وغير ذلؾ.محؿ الجريمة أو وزف أو 

النووية أو المشعة أو الخطرة إلى سوريا، حيث تكوف العقوبة، باإلضافة إلى االعتقاؿ، الغرامة مف عشرة مبلييف 
 (6)إلى عشريف مميوف ليرة سورية أو بضعفي قيمة الشحنة أييما أكثر.

مف بعض المصاعب،  اليوائية حديد مقدار الغرامة التي يمكف الحكـ بيا في جرائـ تمويث البيئةوال يخمو ت
في غالب األحياف، وذلؾ ألف قيمتيا يجب أال تكوف متواضعة جدًا، حتى ال تصبح بمثابة ترخيص بالتمويث 

روع المسبب لتمويث أيسر لممشروعات الصناعية، التي تجد في دفع الغرامة البسيطة مع ارتكاب الفعؿ غير المش
وأكثر فائدة ليا مف اتخاذ االحتياطات والتقيد باالشتراطات التي تنص عمييا القوانيف والموائح البيئية. وينبغي أال 

                                                           
1
 .518ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
 .2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  13المادة  - 
3
 .527ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
كل من ٌتخلف عن إزالة المخالفة بعد المدة »ما ٌلً على  2012لعام  12من قانون البٌئة  13نصت الفقرة الخامسة بند ب من المادة  - 

ال ٌقل عن عشرة آالف لٌرة سورٌة وال ٌزٌد على خمسٌن ألف لٌرة سورٌة عن كل ٌوم تخلف فٌه عن  المحددة إلزالتها ٌعاقب بالغرامة مبلغاً 

بعد قٌام المفتشٌن البٌئٌٌن بالكشف علٌها والتؤكد  إزالة هذه المخالفة على أال ٌعاود مزاولة العمل فً المحل أو المنشؤة أو المإسسة المخالفة إال

 «.من إزالة المخالفة واقتراح مزاولة العمل
5
 .159ص ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
6
 .2012لعام  12الفقرة األولى من قانون البٌئة رقم  13المادة  - 
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تكوف قيمتيا مرتفعة جدًا، حتى ال تؤدي الغرامة إلى إلحاؽ الضرر بالمنشأة الصناعية المحكـو عمييا بيا، والتأثير 
 (1)بكيفية قد ينشأ عنيا نتائج اقتصادية خطيرة، كالبطالة أو انخفاض اإلنتاج مثبًل. عمى مركزىا المالي

 الفرع الثاني

 مدى فاعمية العقوبات المقررة لجريمة تمويث البيئة اليوائية

انحصرت معظـ العقوبات المقررة في الجرائـ المقترفة ضد البيئة اليوائية في الحبس والغرامة بوجو عاـ، 
لنصوص بالظروؼ المشددة لمعقوبة، حيث تصؿ العقوبة إلى السجف واالعتقاؿ واألشغاؿ الشاقة. كما سمحت ا

 وسنحاوؿ فيما يأتي تقييـ دور العقوبات السالبة لمحرية أواًل، والعقوبات المالية ثانيًا.

 أواًل : تقييم دور العقوبات السالبة لمحرية

وىي عقوبة مقررة فقط لجرائـ  (2)الحبس اعتمادًا رئيسيًا،إف المشرع الجزائي البيئي اعتمد عمى عقوبة 
، لمجرائـ البسيطة واألقؿ خطورة وأىمية بالمقارنة مع الجرائـ الجنح والمخالفات، كما إنيا عقوبة مقررة، عموماً 

 المخصص ليا عقوبات السجف أو األشغاؿ الشاقة، األمر الذي يكشؼ عف نظرة المشرع القاصرة إلى جرائـ تمويث
 عدّ البيئة اليوائية وعدـ إحساسو بخطورتيا ميما بمغت جسامة األضرار التي يمكف أف تترتب عمييا. وبالتالي 

المشرع جرائـ تمويث البيئة اليوائية جرائـ بسيطة وقميمة األىمية والخطورة، ومف ثـ صنفيا في عداد الجنح 
 (3)والواقع في معظـ حاالت تمويث البيئة اليوائية.والمخالفات، ورصد ليا عقوبة الحبس، وىذا ما يخالؼ الحقيقة 

مف ناحية ثانية، فإف ىذه العقوبة نادرة التطبيؽ مف الناحية العممية، وعدـ تطبيقيا ال يرجع بطبيعة الحاؿ 
 إلى موقؼ تسامحي مف جانب القضاء، ولكف يرجع عمومًا ألسباب متعددة، وثيقة الصمة بالطبيعة المتميزة لجرائـ

 (4).لبيئة اليوائيةتمويث ا

وىذا  (5)باإلضافة إلى ذلؾ، فقد نص المشرع عمى عقوبة الحبس كعقوبة تخييرية مع عقوبة الغرامة،
عامؿ آخر يقمؿ مف أىميتيا وفاعميتيا، ألف ذلؾ يعطي القاضي فرصة النطؽ بعقوبة الغرامة بداًل مف الحبس، 

اليوائية، خاصة في الحاالت التي ال ينشأ فييا عف فعؿ التمويث مة لجرائـ تمويث البيئة ءالعتقاده بأنيا أكثر مبل
 (6)أضرار حالة وممموسة.

                                                           
1
 .522ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
2
 .1994لعام  4من قانون البٌئة المصري رقم  91-89-85 -مكرر 84-84المواد  - 
3
 .512ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 

4
- M. Littman Martin، op.cit، p200.   

5
ة وبغرامة ال تقل عن التً تعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سن 1994لعام  4مكرر من قانون البٌئة  المصري رقم  84ومثال ذلك المادة  - 

/أ من هذا القانون التً تجرم أفعال 37خمسة آالف جنٌه وال تزٌد على مائة ألف جنٌه أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ٌخالف أحكام المادة 
 الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

6
 .512ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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بيما في حاالت محدودة، قدر فييا خطورة الجرائـ المقررة المشرع أما عقوبة السجف واالعتقاؿ، فقد أخذ 
والنفايات الخطرة. وفي الواقع  ليا. كجريمة إدخاؿ النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة، وكذلؾ التعامؿ في المواد

فإف تمويث البيئة اليوائية بالدخاف الناتج عف حرؽ الوقود والمصانع وغيرىا المقرر ليا عقوبة الحبس البسيط، ال 
تقؿ أىمية وخطورة عف جريمة التعامؿ في النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة. مما يتعيف معو تشديد العقاب 

 ث البيئة اليوائية.عمى جميع أشكاؿ تموي

ويذىب بعض الفقو إلى القوؿ بعدـ مناسبة العقوبات السالبة لمحرية في ردع جرائـ تمويث البيئة اليوائية 
فالطبيعة الخاصة لمفاعؿ في ىذه الجرائـ، والذي غالبًا ما  (1)لعدـ كفاءتيا أساسًا، أو لعدـ مناسبتيا ألنماط الجناة.

يكوف شخص اعتباري، شركة أو منشأة أو جمعية أو ما شابو ذلؾ، ال يمكف إخضاعو ليذا النوع مف العقوبات مف 
ناحية، ومف ناحية أخرى، يصعب في معظـ األحواؿ بالنسبة لمجرائـ المرتكبة في إطار أنشطة الشخص 

 ديد الشخص الطبيعي المسؤوؿ الذي يجب إخضاعو لمعقوبة المقيدة لمحرية.االعتباري، تح

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف االتجاه السائد في السياسة الجزائية الحديثة ينحو عمومًا، نحو التشكيؾ في 
ثار جدوى العقوبات السالبة لمحرية كأداة إصبلح وتقويـ لممجرميف، حيث أبرزت الدراسات العقابية الحديثة اآل

السمبية المترتبة عمى تطبيؽ ىذه العقوبات، وبينت عجزىا عف تحقيؽ وظيفتيا الرادعة، ليذا سعت معظـ الدوؿ 
 (2)إلى إيجاد بدائؿ لمعقوبات السالبة لمحرية، والتقميؿ قدر اإلمكاف مف تطبيقيا، وذلؾ بالنسبة لكافة الجرائـ تقريبًا.

 (3)واستكممت بغيرىا مف الجزاءات والتدابير األخرى دوف إلغائيا.وبالتالي استبدلت بالعقوبة القصيرة المدة 

غير أنو ال يوجد أدلة عممية عمى مدى فاعمية العقوبات السالبة لمحرية في ردع ىذه الجرائـ، وبالتالي 
يجب النص عمييا ضمف النظاـ العقابي المقرر لجرائـ تمويث البيئة اليوائية، حيث أنو مف الطبيعي في مرحمة 

رساء دعائـ التنظيمات البيئية الجديدة، التذرع بجزاءات شديدة إلى أف يدرؾ الجميور أىمية ت كويف القانوف البيئي وا 
ىذه القوانيف والتنظيمات في المحافظة عمى أسس بقاءه وشرائط معيشتو، وىذا ال يمنع بأي حاؿ مف األحواؿ، مف 

موقاية وردع جرائـ تمويث البيئة اليوائية توقع عمى مرتكبي ىذه توظيؼ سمسمة أخرى مف التدابير العقابية المناسبة ل
 (4)الجرائـ إلى جانب العقوبات السالبة لمحرية المقررة بصفة أصمية ليا.

لذلؾ نرجح الرأي القائؿ بعدـ كفاية العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، لعدـ تناسبيا مع المصالح 
بيا. كما إف بساطة العقوبة تدعـ لدى المواطف  اً عمييا أو مساس ائـ اعتداءً العامة والخاصة التي تشكؿ ىذه الجر 

 . (5)بؿ ىو أمر بسيط وتافو اضطرابوو قمؽ المجتمع  ال يثيرأف تعريض البيئة لمخطر ب االعتقادوسمطة المبلحقة 
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لقانوف السوري كذلؾ نعتقد بأىمية االتجاه المتشدد الذي تبنتو التشريعات الجزائية البيئية الحديثة، كا
والمصري، مف حيث نصيا عمى عقوبات شديدة وطويمة المدة، بالنسبة لمعظـ جرائـ تمويث البيئة اليوائية، الشديدة 

 الخطورة، كالتعامؿ مع النفايات الخطرة أو المواد اإلشعاعية أو الطاقة الذرية وغيرىا.

 ثانيًا : تقييم العقوبات المالية

البيئية الحديثة، ىي أكثر أىميًة وأكثر شدًة، حيث يرتفع الحد األقصى ليا عف إف الغرامة في التشريعات 
 (1)الحد المقرر في قانوف العقوبات العاـ، وتصؿ إلى حد ال نظير لو في الجرائـ العادية.

ويرجع ذلؾ إلى أسباب متعددة منيا أف الجاني، مدفوعًا باألنانية لتحقيؽ الكسب الحراـ، يستييف بخطورة 
باإلضافة إلى إنيا مف أىـ صور العقوبات التي يمكف الحكـ  (2)بالنسبة لممجتمع، فيمـز إرىابو بعقوبة رادعة. فعمو

بأنيا اقتصادية، تدخر الماؿ والجيد معًا، وبأنيا عممية، الغرامة بيا في ىذه الفئة مف الجرائـ، فمف ناحية، تمتاز 
دارتيا، وىي أيضًا إنسان ية تسبب حدًا أدنى مف الضرر االجتماعي، ويمكف تصحيح ليس مف الصعب تنظيميا وا 

 (3)األخطاء القضائية التي تقع بشأنيا بشكؿ أيسر.

 ،ومف ناحية نجد أف معظـ جرائـ تمويث البيئة اليوائية ترتكب بغرض تحقيؽ فائدة مالية أو اقتصادية
ا مكمفة أو باىظة الثمف، ليذا يكوف مف لكوني كاالمتناع عف تركيب أجيزة لمنع انتشار المموثات في اليواء نظراً 

الطبيعي المجوء إلى العقوبات المالية ومف أىميا الغرامة، ألنيا تصيب الفاعؿ في ذمتو المالية، وعندئذ تبدو 
في  الغرامة كأنسب صورة لمجزاء في مواجية الجرائـ التي يكوف الغرض منيا تحقيؽ مزايا مالية واقتصادية، وأيضاً 

 (4)يف الذيف يرتكبوف الجرائـ بدافع الطمع والجشع والربح غير المشروع.مواجية المجرم

بواسطة أشخاص اعتبارية، كالشركات  باإلضافة إلى ذلؾ، ترتكب جرائـ تمويث البيئة اليوائية غالباً 
تطبيؽ والمنشآت الصناعية وغيرىا، وىؤالء تكوف العقوبة المالية كالغرامة ىي األنسب بالنسبة ليـ واألسيؿ في ال

 (5)العقوبات السالبة لمحرية. إذ ال يمكف أف تفرض بحقيـعمييـ، 

ونعتقد بأىمية األخذ بنظاـ الغرامات اليومية في مجاؿ تمويث البيئة اليوائية، ذلؾ أنيا تتناسب مع طبيعة 
االجتماعي العادؿ ، باإلضافة إلى أف نظاـ الغرامات اليومية يحقؽ معناه مرتكبي جرائـ تمويث البيئة اليوائية

 والفعاؿ، ويكفؿ منع استمرار تمويث البيئة اليوائية.

إال أف ذلؾ ال يمنع تطبيقيا، فيي  ،وال بد مف اإلشارة إلى أف المشرع السوري لـ ينص عمى المصادرة
لمصري أما المشرع ا (1)عقوبة إضافية تتبع العقوبات األصمية، باإلضافة إلى أنيا جوازية يعود تقديرىا لمقاضي.

                                                           
1
رٌة على أفعال تلوٌث البٌئة بالتخلص من المخلفات الصلبة أو السائلة أو /أ تعاقب بغرامة تصل إلى ملٌون لٌرة سو2الفقرة  13فالمادة  - 

الغازٌة. وكذلك جرٌمة إدخال النفاٌات النووٌة أو المشعة أو الخطرة إلى سورٌا ٌعاقب علٌها بالغرامة من عشرة مالٌٌن لٌرة سورٌة إلى 
 عشرٌن ملٌون لٌرة سورٌة.

2
 .90ص  ،مرجع سابق ،مصطفى محمود د. محمود - 
3
 .533ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
 .90ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
5
 .533ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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، حيث تتـ مصادرة األجيزة والمعدات 1994لعاـ  4مف قانوف البيئة رقـ  87فقد نص عمييا في المادة 
 المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 المطمب الثاني

 التدابير االحترازية

 (2)التدابير االحترازية ىي إجراءات تتخذ حياؿ المجـر بيدؼ إزالة أسباب اإلجراـ لديو وتأىيمو اجتماعيًا.
وتحرص التشريعات الحديثة عمى النص عمييا في جرائـ تمويث البيئة اليوائية، وغالبًا ما تكوف ذات صفة تبعية أو 

 (3)تكميمية ينطؽ بيا إلى جانب العقوبات األصمية المقررة لمجريمة.

لحاالت التي وتبدو أىمية التدابير االحترازية، في ىذه الجرائـ، في أنيا تكمؿ الشؽ الجزائي وخاصة في ا
ال يمكف أف توقع فييا العقوبة نظرًا لعدـ توافر شروط المسؤولية الجزائية حياؿ الجاني، كما إنيا تكمؿ العقوبة 

 (4)أيضًا في الحاالت التي ال تجدي فييا العقوبة في إصبلح المحكـو عميو وتيذيبو.

، تبدو عمى أقصى قدر مف ونفس لذلؾ فإف التدابير االحترازية، التي ىي جزاءات مف صنؼ وجنس العمؿ
حيث تتجو إلى تحقيؽ ىدؼ واحد وىو إزالة الخطورة اإلجرامية أو  (5).جرائـ تمويث البيئة اليوائيةاألىمية في ردع 

 (6)القضاء عمى العوامؿ الدافعة إلى اإلجراـ، والحيمولة بيف مف تتوافر لديو وبيف ارتكاب الجريمة.

االحترازية الردعي، فإف ليا دور وقائي وذلؾ في األحواؿ التي يبدو فييا باإلضافة إلى دور التدابير 
نشاط الجاني عمى درجة عالية مف الخطورة، أو إنو دأب عمى انتياؾ ومخالفة أحكاـ التنظيمات البيئية. فيكوف في 

الوقاية تجريده مف أمضى أسمحتو، والتي ىي مف مقومات نشاطو، ما يحمؿ معنى العقاب مف ناحية، ويحقؽ 
 (7)والمنع مف ناحية أخرى.

تمويث البيئة اليوائية، تدبير إغبلؽ المنشأة أو المحؿ المموث  لجرائـومف أىـ التدابير االحترازية المقررة 
وسنوضح كؿ  (8)لمبيئة، والتدابير المينية كحظر ممارسة النشاط الميني أو الحرماف مف بعض المزايا والحقوؽ.

 ييف.منيما في الفرعيف اآلت

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .404ص  ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 
2
 .295ص ،2003 ،بال دار نشر ،النظرٌة العامة للجزاء ،القسم العام ،قانون العقوبات السوري ،د. مؤمون محمد سالمة - 
3
 .544ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
4
 .295ص  ،مرجع سابق ،قانون العقوبات السوري ،د. مؤمون محمد سالمة - 
5
 .288ص  ،مرجع سابق ،د. محمد مإنس محب الدٌن- 
6
 .431ص  ،مرجع سابق ،د. فتوح الشاذلً - 
7
 .545ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
8
على أهمٌة هذه  ،بشؤن اشتراك القانون الجزائً فً حماٌة البٌئة 1977لعام  28/77وقد نص قرار المجلس الوزاري األوربً رقم  - 

والحظر النهائً أو المإقت لممارسة كل أو جزء من  ،حٌث أوصى بضرورة األخذ بتدبٌر غلق المنشؤة أو أحد فروعها مإقتاً أو نهائٌاً  ،التدابٌر
 وكذلك نشر الحكم.  ،النشاط المهنً الذي ارتكبت الجرٌمة بسببه
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 الفرع األول

 غمـق المنشـأة

المنشأة أو المحؿ بفعؿ   في الجريمة اقترفت إذا، بو الحكـ يمكف احترازي تدبير ىو المحؿ، إقفاؿ أو المنشأة، غمؽ
 داخؿ مزاولة منع بأنيا الفرنسي المشرع وقد عرفيا (1)صاحبو أو برضاه، وورد نص قانوني صريح يقضي بذلؾ.

. وغالبًا ما ينص المشرع عمى ىذا التدبير في الجرائـ (2)الجريمة ارتكبت بمناسبتيا التي المنشأة، األنشطة
، إال إف بعضًا مف الفقو يرى عدـ فاعميتو وخطورة اآلثار عامًة واليوائية خاصةً  االقتصادية وجرائـ تمويث البيئة

عمى ذلؾ، سنعرض لتطبيقات تشريعية لغمؽ المنشأة أواًل، ثـ نبيف  بناءً االجتماعية واالقتصادية المترتبة عميو. 
 مدى فاعمية ىذا التدبير في مكافحة جرائـ تمويث البيئة اليوائية ثانياً 

 أواًل : تطبيقات تشريعية لغمق المنشأة

د مف استقراء التشريعات البيئية ، نبلحظ اتجاه المشرع الجزائي لمنص عمى ىذا التدبير في نصوص موا
 تمويث البيئة اليوائية. حيث يكوف غمؽ المنشأة إما جزئيًا أو كميًا، وقد يكوف مؤقتًا أو بصفة دائمة.

فالمشرع البيئي السوري نص عمى غمؽ المنشأة التي تمت مباشرة العمؿ فييا دوف إجراء دراسة لتقويـ 
غبلؽ مؤقت، حيث يجوز لممحكمة أثناء وىذا اإل (3)األثر البيئي واعتمادىا مف قبؿ الجية المعنية في الوزارة.

النظر بالقضية أف تأمر بفتح المحؿ أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة ألحكاـ القانوف خبلؿ المدة المحددة إلزالة 
 (4)المخالفة.

البيئة  فيمكانية إنياء حالة اإلغبلؽ تبعًا لحجـ المخالفة وتأثيرىا إوفقًا لذلؾ، يقدر القاضي مدى 
لمختمفة. أما إذا لـ تسمح المحكمة بفتح المنشأة أو المحؿ المغمؽ، وحددت مدة معينة إلزالة المخالفة، بعناصرىا ا

إال أف صاحب المحؿ لـ يمتثؿ ليذا األمر، وزاوؿ العمؿ خبلؿ المدة المحددة فإنو يعاقب بغرامة قدرىا مائة ألؼ 
 (5)ليرة سورية عف كؿ يـو زاوؿ فيو العمؿ.

، أف المشرع السوري اتخذ إجراءات صارمة بحؽ المنشأة المخالفة، سواء مف حيث يتبيف لنا مما سبؽ
عدـ جواز فتح المنشأة أو المحؿ أو المؤسسة إال خبلؿ المدة المحددة إلزالة المخالفة، وسواء مف حيث تشديد 

 (6)العقوبة عمى مخالفة قرار اإلغبلؽ.

                                                           
1
 .420ص ،مرجع سابق ،د. عبود السراج - 

2
 - La loi du 22 juillet 1992، Code pénal، article131/33.                                                        - 

3
 .2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  3فقرة  13المادة  - 
4
 .2012لعام  12/أ من قانون البٌئة رقم 5الفقرة  13المادة  - 
5
 .2012لعام  12من قانون البٌئة رقم  6الفقرة  13المادة  - 
6
وإنما فقط أجاز للمحكمة أن تؤمر بغلق المنشؤة أو  ،فٌبدو أنه ال ٌتضمن مثل هذه األحكام ،2002لعام  50أما قانون البٌئة الملغى رقم  - 

 .2002لعام  50من القانون  25ولم ٌقرر عقوبة على مخالفة قرار اإلغالق. انظر المادة  ،المحل أو المإسسة المخالفة



121 
 

 مف قانوف 19لممنشآت المخالفة لحكـ المادة أما المشرع المصري، فقد نص أيضًا عمى تدبير الغمؽ 
ـز كؿ شخص طبيعي أو اعتباري عاـ أو خاص بتقديـ دراسة تقويـ التأثير البيئي التي تم 1994لعاـ  4البيئة رقـ 

 (1)لممنشأة أو المشروع إلى الجية اإلدارية المختصة أو الجية المانحة لمترخيص قبؿ البدء في تنفيذ المشروع.

 البيئة تمويث في تسببت التي المنشآت غمؽ أوجب حيث ،(2)التدبير بيذا الفرنسي المشرع أخذ كذلؾ
 ترخيص عمى يحصؿ لـ صاحبيا أف أو، ليا بالمخالفة الجريمة وقعت التي النصوص احتراـ حيف إلى بشكؿ عاـ

 الجزائية المسؤولية مبدأ الفرنسي المشرع تبنى فقد ثانية، ناحية مف .( (3النشاط بمزاولة المختصة الجية مف إداري
 مف الرابع البند في وذلؾ الغمؽ جزاء ليـ ورصد األشخاص ليؤالء المتميزة الطبيعة وراعى ،االعتبارية لؤلشخاص

 في عمييا المنصوص األحواؿ في يجوز وبمقتضاىا ،1992 لعاـ الفرنسي العقوبات قانوف مف 39/131 المادة
 مشروع منشآت مف أكثر أو لمنشأة أو لممنشآت فأكثر سنوات خمس لمدة المؤقت أو النيائي بالغمؽ الحكـ القانوف
 المنشآت عمى العاـ النص ىذا تطبيؽ يمكف ،عميو بناءً ، المجرمة الوقائع ارتكاب في استخدمت والتي ،صناعي
 .اليوائية البيئة تمويث جريمة عف المسؤولة

 غمق المنشأة تدبيرثانيًا : تقييم 

ية، فيناؾ مف يرى تمويث البيئة اليوائ جرائـتعددت آراء الفقياء بشأف األخذ بتدبير غمؽ المنشأة في 
وخطورة اآلثار  ، وىناؾ مف يذىب إلى عدـ فاعميتوفي مكافحة ىذا الصنؼ مف الجرائـ ضرورة األخذ بو وأىميتو

 .ماعية واالقتصادية المترتبة عميواالجت

تأييده لتدبير غمؽ المنشأة أو المحؿ عمى ما ليذا التدبير مف أىمية خاصة، مف ويستند الرأي األوؿ في 
حيث كونو يضع حدًا لؤلنشطة الخطرة عمى الصحة والسبلمة العامة، وفعاليتو في منع تكرار الجريمة مستقببًل، 

ألضرار جسيمة  خاصة في الحاالت التي تكوف فييا الجرائـ خطرة كتمؾ التي يكوف فييا نشاط المنشأة مؤدياً 
أو عندما تكوف المنشأة مصدرًا رئيسيًا لمتموث في منطقة ما، بحيث أف استمرارىا في  ،يصعب تداركيا فيما بعد

النشاط مف شأنو إلحاؽ أضرار ىائمة بالبيئة اليوائية يصعب تداركيا. كما إف غمؽ المنشأة يعد إجراء فعاؿ مناسبًا 
سي وشديد لدرجة أنو يعّد بمثابة تطبيؽ لعقوبة اإلعداـ عمى األشخاص ضد األشخاص االعتبارية، فيو إجراء قا

 (4)االعتبارية.

غمؽ المنشاة، فيدعـ موقفو انطبلقًا مف أف غمؽ المنشأة ال يحقؽ مبدأ شخصية  لتدبيرأما الرأي الرافض 
نما يمتد ليشمؿ بطريؽ غير مباشر الغير ممف  لـ يساىموا في العقوبة، ألف أثره ال يقتصر عمى المخالؼ وا 

                                                           
1
 .1994لعام  4مكرر من قانون البٌئة رقم  84المادة  - 

2
 - loi n663/76 du 1976، article19. 

3
 - DEHARBE(D); op.cit، p320 . 

4
 .551ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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ذا كانت المنشأة عمى قدر كبير مف األىمية  الجريمة، حيث أنو سيصيب بالدرجة األولى العامميف في المنشأة. وا 
 (1)فإف إلغبلقيا آثار سمبية جسيمة عمى اقتصاد المجتمع.

سيمة ال ونرى أف الحجج السابقة قميمة األىمية بالنظر إلى ما يحدثو تمويث البيئة اليوائية مف أضرار ج
يمكف تداركيا، خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار أف غمؽ المنشأة تدبير جوازي، وبالتالي يجب المجوء إليو كحؿ 

 (2)أخير، بعد إجراء موازنة بيف اآلثار السمبية لمتموث وما قد ينجـ عف اإلغبلؽ مف آثار.

 الفرع الثاني

 التدابير الميني ة

تنصب عمى النشاط الميني لممحكـو عميو، فتمنعو أو تقيده أو تحد  التدابير المينية ىي التدابير التي
ومف أىـ التدابير المينية، تدبير المنع مف مزاولة أحد األعماؿ، وىو تدبير احترازي يقصد بو حماية  (3)منو.

المجتمع مف بعض األشخاص الذيف برىنوا عمى عدـ أىميتيـ األخبلقية لممارسة مينة مف الميف أو عمؿ مف 
 (4)األعماؿ.

تمويث البيئة اليوائية، ويتمثؿ غالبًا  جرائـوالمنع مف مزاولة أحد األعماؿ يعد مف أىـ التدابير المقررة في 
في حرماف المحكـو عميو مف مزاولة النشاط المسبب لمتمويث عف طريؽ سحب أو وقؼ أو إلغاء الترخيص الذي 

 يخولو ممارسة ىذا النشاط.

 ابير نعرض لمموقؼ القانوني مف األخذ بيا، ثـ نبيف الموقؼ الفقيي منيا ثانيًا.ولبياف أىمية ىذه التد

 أواًل : الموقف القانوني

تدابير مينية يحكـ بيا عمى المخالؼ في جرائـ تمويث البيئة  البيئية مف النص عمىال تخمو القوانيف 
 اليوائية.

المخالفة، فإذا مضت ىذه المدة ولـ يقـ المخالؼ ففي التشريع السوري، يحدد القضاء مدة معينة إلزالة 
بإزالة المخالفة، يمنع مف مزاولة العمؿ في المحؿ أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة. وىذا المنع ينتيي بعد إزالة 

 (5)المخالفة، وقياـ المفتشيف البيئييف بالكشؼ عمى المنشأة والتأكد مف إزالة المخالفة واقتراح مزاولة العمؿ.

                                                           
1
 .167ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 
2
ووقف تشغٌل  ،أو نهائٌاً  بضرورة األخذ بتدبٌر غلق المنشؤة أو أحد فروعها مإقتاً  28/77وقد أوصى المجلس الوزاري األوربً فً قراره  - 

 إحدى التركٌبات أو أكثر كعقوبة تكمٌلٌة ٌحكم بها باإلضافة إلى العقوبات األصلٌة. 
3
 .556ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - - 
4
 .417ص  ،مرجع سابق ،د.عبود السراج - 
5
لم ٌنص على هذا  2002لعام  50ة السابق . وجدٌر بالذكر أن قانون البٌئ2012لعام  12/ب من قانون البٌئة رقم 5فقرة  13المادة  - 

 من القانون سالف الذكر. 17وفقا للمادة  ،وإنما أجاز لمجلس حماٌة البٌئة إصدار قرار إداري بوقف أو منع تشغٌل المنشؤة ،التدبٌر
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المشرع المصري، أخذ بتدبير المنع مف مزاولة العمؿ، وأجاز لممحكمة أف تقضي بوقؼ  ذلؾ فإفك
الترخيص لمدة ال تقؿ عف أسبوع وال تزيد عمى ستة أشير، وذلؾ في حالة استخداـ آالت أو محركات أو مركبات 

وكذلؾ أجاز لمأموري  (1)ا.ينتج عنيا عادـ أو ينبعث منيا دخاف كثيؼ أو صوت مزعج يجاوز الحدود المسموح بي
الضبط القضائي مف ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقؼ تشغيؿ أو تسيير اآلالت أو المحركات أو 

 (2)المركبات وسحب تراخيصيا لحيف إزالة أسباب المخالفة.

 مزاولة بحظر األمر النفايات، بشأف 1975 يوليو 15 قانوف ألحكاـ وفقاً  لممحكمة، يجوز فرنسا وفي
 لـ القانوف، المذكور القانوف مف 24/6 – 24/5 المواد في عمييا المنصوص لمجرائـ بالنسبة وذلؾ الميني النشاط
 تدوير إعادة أو بالتخمص المتعمقة األنشطة وىو الحظر موضوع بتحديد فقط واكتفى الميني الحظر ىذا مدة يحدد
 ضد الميني النشاط مزاولة حظر بتدبير النطؽ يجوز 1992 لعاـ الفرنسي العقوبات قانوف وفي (3).تالنفايا

 .(4)جزائياً  المسؤولة االعتبارية األشخاص

 ثانيًا : الموقف الفقيي

تمويث البيئة اليوائية فقد دعا جانب مف الفقو  جرائـنظرًا لؤلىمية المترتبة عمى األخذ بالتدابير المينية في 
 إلى ضرورة النص عمييا في القوانيف البيئية المختمفة.

فيي تحقؽ اليدؼ مف العقاب، وىو إيبلـ الجاني وحرمانو مف تحقيؽ المكاسب في فترة معينة، وفي 
رمية لممحكـو عميو، إذ تسد الوقت نفسو ال تتعدى في آثارىا إلى الغير، وتؤدي إلى القضاء عمى الخطورة الج

 (5)الطريؽ أماـ فرص عودتو إلى الجريمة في المستقبؿ.

 تدبيربأىمية النص عمى  28/77لذلؾ أوصى المجمس الوزاري األوربي لقانوف البيئة في قراره رقـ 
جرائـ  الحظر المؤقت أو النيائي لممارسة النشاط الميني أو جزء منو، الذي ارتكبت الجريمة بسببو، وذلؾ في

 (6).اليوائية تمويث البيئة

مف اإلشكاليات التي تقمؿ مف أىمية التدابير المينية وفعاليتيا في مكافحة جرائـ  كثيربالمقابؿ، ىناؾ 
، حيث إف دورىا في إصبلح المحكـو عميو مشكوؾ فيو، وتمثؿ اعتداء عمى حؽ اإلنساف في اليوائية تمويث البيئة

كما إف كؼ يد المحكـو عميو عف مزاولة مينتو، مع استمرار العمؿ في المنشأة أو العمؿ الذي يكفمو الدستور. 
 (7)المصنع المسبب لمتموث، ال يحوؿ دوف استخداـ شخص آخر ليا واستمراره في تمويث البيئة اليوائية.

                                                           
1
 .1994لعام  4رقم  المصري من قانون البٌئة 86المادة  - 
2
 .1994لعام  4 البٌئة المصري رقم قانونمن  36المادة  - 

3
  - M. LITTMAN Martin، op.cit، p201.   

4
  - La loi du 22 juillet 1992، Code pénal، article 131/37.                                                         - 

5
 .172ص  ،مرجع سابق ،د. محمود محمود مصطفى - 

6
-  M. Delmas Marty، Aspect de politique criminel en matière délinquance écologique، op.cit، p173.  

7
 .560ص  ،مرجع سابق ،د. فرج صالح الهرٌش - 
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يقرره  تخمص مما تقدـ إلى أف أثر المسؤولية الجزائية عف جرائـ تمويث البيئة اليوائية ىو الجزاء الذي
المشرع، وذلؾ كرد فعؿ اجتماعي تجاه أفعاؿ االعتداء عمى البيئة المقصودة بالحماية. ىذا الجزاء قد يظير في 
شكؿ عقوبات تتراوح بيف العقوبات الجنائية، كاالعتقاؿ واألشغاؿ الشاقة واإلعداـ، والعقوبات الجنحية التي تتمثؿ 

تدابير احترازية تتخذ حياؿ المجـر بيدؼ إزالة أسباب اإلجراـ  أساسًا في الحبس والغرامة. وقد يظير عمى شكؿ
 لديو وتأىيمو اجتماعيًا.

إف الطبيعة الخاصة بجريمة تمويث البيئة اليوائية، سواًء مف حيث ظروؼ ارتكابيا وآثارىا، وسواء مف 
يما يتعمؽ حيث األشخاص المسؤوليف عنيا، تفرض عمى المشرع تقرير سياسة جزائية ذات مرونة عالية ف

العقوبات والتدابير االحترازية، حيث يجب عمى المشرع التوسع في نظاـ الغرامة كعقوبة باإلضافة إلى الحبس ب
فيما إذا كانت االنتياكات التي تعرضت ليا البيئة اليوائية عمى جانب كبير مف الخطورة، باإلضافة إلى ضرورة 

ث التي تقع بواسطة األشخاص يي يكفؿ منع حاالت التمو التوسع في نظاـ التدابير االحترازية بالشكؿ الذ
االعتبارية، وبالشكؿ الذي ال يؤثر عمى الجانب االقتصادي لممشروعات اإلنتاجية وغيرىا. لذلؾ يكوف لتدبير غمؽ 

 المنشأة، والمنع مف مزاولة العمؿ أثرىما في الحد مف تموث البيئة اليوائية.
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 الخاتمة

 المعاصر العالـ عرفيا الجرائـ مف جديد نمط وىي «اليوائية البيئة تمويث جريمة «الدراسة ىذه في تناولنا
 وتموث حاد لتدىور المختمفة بعناصرىا البيئة تعرض مف الرسمية والتقارير العممية الدراسات عنو كشفت ما عقب

 المشرع تدخؿ مف بد ال كاف لذلؾ ىائمة، وأضرار جسيمة بمخاطر األرض سطح عمى الحياة ييدداف مخيؼ
 مف اليوائية البيئة حماية إلى اليادفة والموائح التنظيمات ووضع القوانيف إصدار خبلؿ مف الظاىرة ليذه لمتصدي
 التموث.

 ذلؾ اليوائية، البيئة عمى خطورتيا المشرع قدر أفعاؿ عمى عقابية نصوصاً  القوانيف ىذه تضمنت حيث
 تعد التي المصمحة، ليذه الفعالة الحماية لتوفير المثمى األداة يعد اليوائية البيئة لحماية الجزائي القانوف تدخؿ أف
 .الجزائية بالحماية الجديرة األساسية المجتمع مصالح مف

 البيئة لحماية أحكاـ مف السوري البيئة حماية قانوف تضمنو ما بياف الدراسة ىذه خبلؿ مف وحاولنا
 والمنظمات المؤتمرات بو أوصت ما وكذلؾ ،المقارنة البيئية التشريعاتبعض  بو أخذت ما مع ومقارنتيا اليوائية
 القانوف في الوارد النقص يسدّ  اليوائية البيئة بحماية خاص قانوف إلى لموصوؿ تمييداً  الشأف ىذا في الدولية
 تمويث جرائـ مكافحة مجاؿ في المعاصرة الجزائية التشريعات إليو وصمت ما ويواكب 2012 لعاـ 12 رقـ الحالي
 اليوائية. البيئة

مف النتائج والمقترحات التي نوصي بيا في ىذا  لكثيروعمى العمـو فإننا مف خبلؿ ىذه الدراسة توصمنا 
 .وفؽ اآلتيالشأف 
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 النتائج

 الغبلؼ بيئة أو ذاتيا اليوائية البيئة ىو ،اليوائية البيئة تمويث جريمة في الجزائية الحماية محؿ إف -1
 .الجوي

 وحيواف نبات مف تحتويو بما، البيئية العناصر جميع في وسمبي ضار بشكؿ يؤثر ما كؿ ىو التموث -2
نساف  .والماء والتربة اليواء مثؿ الحية غير الطبيعية العناصر تركيب في سمباً  يؤثر ما كؿ وكذلؾ، وا 

 عف منفصمة ذاتيا في اليوائية البيئة حماية ىي اليوائية البيئة عمى االعتداء أفعاؿ تجريـ مف الغاية إف -3
 مف بآخر أو بشكؿ المستفيد ىو بالنتيجة واإلنساف، الحماية عميو تنصب الذي الموضوع فيي اإلنساف

 .البيئة ىذه مف جزء باعتباره الحماية ىذه
 يمجأ حيث، التشريعي التفويض أسموب منيا، جزائياً  اليوائية البيئة لحماية عدة تشريعية أساليب ىناؾ -4

 أخرى قوانيف في واردة نصوص إلى ويحيؿ، لمتجريـ العاـ اإلطار ويحدد العقوبة عمى النص إلى المشرع
 المرنة العبارات عمى االعتماد وكذلؾ ،دقيؽ بشكؿ الجرائـ أركاف لتحديد مختصة إدارية جيات إلى أو

 .اليوائية البيئة عمى االعتداء حاالت كؿ ليشمؿ الواسع المفيـو ذات
 العقوبات قانوف ىي اليوائية البيئة تمويث جرائـ يخص فيما والعقاب لمتجريـ المباشرة المصادر إف -5

 أحكاـ مف الدولية القواعد تضمنتو فيما فتتمثؿ المباشرة غير المصادر أما، الخاصة البيئية والقوانيف
 .الشأف ىذا في مبادئ مف الوطنية الدساتير عميو تنص وما، اليوائي التموث بمكافحة خاصة

 مع تتناسب ،اليوائية البيئة تمويث جريمة ألركاف تحديدىا دعن مرنة جزائية سياسة البيئية التشريعات تنيج -6
 التمويث فعؿ حصر عدـ خبلؿ مف وذلؾ ،مرتكبييا مبلحقة وتضمف، الجريمة ليذه المتميزة الطبيعة
 تجريـ في والتوسع ،مانعا جامعاً  تحديداً  المموثة المواد تحديد وعدـ، معينة وسيمة أو طريقة باستخداـ
 وال ،فيو وقعت الذي المكاف حدود عند غالباً  تقؼ ال الجرائـ ىذه في النتيجة أف ذلؾ، الخطرة النتائج
 .اإلجرامي الفعؿ وقوع ومكاف زماف في تظير

 اإلدانة معو تبدو نحو عمى اليوائية البيئة تمويث جريمة لقياـ والخطأ القصد بيف المشرع يساوي ما عادةً  -7
 الجرائـ إلى أقرب اليوائية البيئة تمويث جرائـ وتصبح المادي، الركف تحقؽ مف التأكد عند تمقائية شبو

 .المادية
 التابعيف األشخاص مف غيره بواسطة أو، بنفسو الطبيعي الشخص اليوائية البيئة تمويث جريمة يرتكب قد -8

 أيضاً  ،الغير فعؿ عف ومسؤولية، الشخصي الفعؿ عف مسؤولية، نوعيف عمى مسؤوليتو تكوف وبالتالي، لو
 .خاصة أو عامة اعتبارية أشخاص الجريمة ىذه يرتكب قد

، ذلؾ في العامة لمقواعد تخضع اليوائية البيئة تمويث جريمة فإف، الجزائية المسؤولية بموانع يتعمؽ فيما -9
 عمى خروج ىناؾ، ذلؾ إلى باإلضافة، المجاؿ ىذا في واسع دور الضرورة وحالة القاىرة لمقوة يكوف حيث

 ونظاـ اإلدارية التراخيص نظاـ تبني خبلؿ مف ،الجزائية ممسؤوليةل موانع عمى النص في العامة القواعد
 .الجرائـ بيذه خاصة مستحدثة كموانع اإليجابي الندـ
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 ،الغرامة الخصوص وجو وعمى، واسع بشكؿ الجنحية العقوبات الستخداـ السوري المشرع يمجأ ما عادةً  -10
 .الخطورة شديدة اليوائية البيئة تمويث جرائـ عمى المفروضة الجنائية العقوبات بعض إلى باإلضافة

 غمؽ تدبير ىي اليوائية لمبيئة المموثة األشخاص حياؿ اتخاذىا يمكف التي االحترازية التدابير أىـ إف -11
، اليوائية البيئة تمويث لجريمة المتميزة الطبيعة مع تتفؽ التدابير وىذه ،العمؿ مزاولة مف والمنع المنشأة
 .مرتكبييا وطبيعة
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 المقترحات والتوصيات

ينبغي تحديد مفيـو البيئة اليوائية، كقيمة ييتـ القانوف الجزائي بحمايتيا، تحديدًا دقيقًا وواضحًا، نظرًا  -1
 بتحديد مجاالتيا المقصودة بالحماية.لما يشوب ىذا المفيـو مف غموض ومف صعوبة تتعمؽ 

تمعب المعاىدات واالتفاقات الدولية واإلقميمية دورًا ميمًا، كمصدر غير مباشر لمتجريـ في مواد  -2
اإلحالة إلى ىذه المعاىدات نظرًا لما تضمنتو مف مبادئ  التوسع في تمويث البيئة اليوائية، وعمى المشرع السوري

 يئة اليوائية.وقواعد أساسية لحماية الب

 إلىاالنضماـ إف جرائـ تمويث البيئة اليوائية ىي مف الجرائـ العابرة لمحدود، وعمى المشرع الوطني  -3
 حة التموث اليوائي بجميع صوره.فلمكاالجيود  تنسيؽمف أجؿ  االتفاقيات الدولية

نظرًا ألف معظـ جرائـ تمويث البيئة اليوائية ترتكب بفعؿ التابعيف، وفي إطار المؤسسات والييئات  -4
عؿ الغير، والمسؤولية الجزائية لؤلشخاص فاالعتبارية، لذلؾ نرى ضرورة توسيع نطاؽ المسؤولية الجزائية عف 

 االعتبارية، في ىذه الجرائـ.

ولية الجزائية بما يتفؽ وطبيعة جريمة تمويث البيئة يجب النص عمى حاالت لئلعفاء مف المسؤ  -5
اليوائية. فنظاـ التراخيص اإلدارية يساعد عمى ضبط مختمؼ األنشطة وفؽ الشروط المحددة بالترخيص، والندـ 

 اإليجابي يساعد عمى الحد مف تحقؽ أو اتساع نطاؽ الضرر الذي يسعى القانوف إلى منع تحققو.

المقررة لجريمة تمويث البيئة اليوائية، فيبدو أنو ال غنى عف تنوع ىذه العقوبات فيما يتعمؽ بالعقوبات  -6
تراوح بيف العقوبات الجنحية كالغرامة والحبس، والعقوبات الجنائية كاالعتقاؿ واألشغاؿ الشاقة، وقد جانب المشرع تل

أف النص عمى عقوبة الحبس  ، ذلؾ2012لعاـ  12الحبس في قانوف البيئة رقـ  الصواب بإلغائو لعقوبة السوري
وبالتالي يجب  .عامةلئلنساف خاصة، والمجتمع  األساسيةيبرز خطورة ىذه الجرائـ البالغة التي تصيب المصمحة 

 .القانوف البيئيالنص عمييا في 

وقصوره في  2012لعاـ  12وأخيرًا نبلحظ عدـ كفاية نصوص قانوف حماية البيئة السوري رقـ  -7
فعالة لمبيئة اليوائية، لذلؾ يجب إصدار قانوف خاص بحماية البيئة اليوائية، كذلؾ نشير إلى توفير الحماية ال

األحكاـ  انعداـتقمص دور القضاء السوري في معالجة قضايا البيئة اليوائية، وىو ما يتضح لنا مف خبلؿ 
فعيؿ دور الضابطة البيئية في إحالة القضائية المتعمقة بتجريـ أفعاؿ االعتداء عمى البيئة اليوائية، وبالتالي يجب ت

 الجرائـ المنصوص عمييا في القانوف إلى المحاكـ ليصار إلى معاقبة مرتكبييا، وتوقيع العقوبة المناسبة عمييـ.

ذ أقدـ ىذا البحث، فإنني أدرؾ جيدًا أنو ميما بذؿ اإلنساف مف جيد، كاف جيده ناقصًا، واستحاؿ *  وا 
المنشود، فالكماؿ  وحده، ومع ذلؾ حاولنا الخروج بيذا العمؿ في أفضؿ صورة عميو الوصوؿ إلى الكماؿ 
 ممكنة، وا ولي التوفيؽ.
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 :المراجعو  المصادر قائمة

 أواًل: المصادر

 القرآف الكريـ. .1

 .1993مجمع المغة العربية، القاىرة، المعجـ الوسيط،  .2

 سنة نشر. محمد بف أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث، ببل .3

 . 1982جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور، لساف العرب، الجزء األوؿ، المطبعة الكبرى، مصر،  .4

 .36/23/3123 في الصادر المصري الدستور .5

 .3123الدستور السوري لعاـ  .6

في شأف الوقاية مف أضرار التدخيف في مصر، الجريدة الرسمية في مصر،  1981/ لسنة 52القانوف رقـ / .7
 ـ.25/6/1981/ تاريخ 26/ العدد

 وتعديبلتو. 1949لعاـ  148قانوف العقوبات السوري رقـ  .8

 وتعديبلتو. 1937لعاـ  58قانوف العقوبات المصري رقـ  .9

 .2119لعاـ  62قانوف مكافحة التدخيف السوري رقـ   .11

 .2114لعاـ  49قانوف النظافة السوري رقـ   .11

 تعديبلتو.و  1994لعاـ  4قانوف حماية البيئة المصري رقـ   .12

 .2112لعاـ  51قانوف حماية البيئة السوري رقـ   .13

 .2112لعاـ  12قانوف حماية البيئة السوري رقـ   .14
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 ثانيًا : المراجع

 المراجع العامة -ًً 0

 .2:91إبراىيـ عمي صالح، المسؤولية الجنائية لؤلشخاص المعنوية، دار المعارؼ، القاىرة،  -2

التعريض لمخطر العاـ، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، أحمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائـ  -3
1992. 

 .1996أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانوف العقوبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  -4

 .:::2، 2أديب استانبولي، مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية، ط -5

 .1981الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى،  حسنيف عبيد،القصد الجنائي -6

 2:73السعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، ببل دار نشر،  -7

سميماف عبد المنعـ وعوض محمد عوض، النظرية العامة لمقانوف الجزائي المبناني، المؤسسة الجامعية  -8
 .1996لطبعة األولى، لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، ا

عبد الحكيـ فودة، االستمرارية والوقتية في الجرائـ العمدية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -9
1996. 

عبد الوىاب حومد، دراسات معمقو في الفقو الجنائي المقارف، المطبعة الجديدة، دمشؽ، الطبعة الثانية،  -:
2:98 

 .2113لعاـ، منشورات جامعة حمب، عبود السراج، قانوف العقوبات، القسـ ا -21

 .1959عمر السعيد رمضاف، الركف المعنوي في المخالفات، جامعة القاىرة،  -22

فتوح الشاذلي، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، المسؤولية والجزاء الجنائي، دار اليدى لممطبوعات،  -23
 .8::2اإلسكندرية، 

القسـ العاـ، النظرية العامة لمجزاء، ببل دار نشر، مأموف محمد سبلمة، قانوف العقوبات السوري،  -24
3114 
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 .1991مأموف محمد سبلمة، قانوف العقوبات، القسـ العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة الثالثة،  -25

محمد إبراىيـ الحسف، القانوف اإلداري، المبادئ العامة، الجزء األوؿ، مديرية الكتب والمطبوعات  -26
 .3114الجامعية، حمب، 

محمد زكي أبو عامر، قانوف العقوبات القسـ العاـ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة  -27
 2:97األولى، 

محمد سميماف عبد ا األشقر، زبدة التفسير، دار النفائس لمنشر والتوزيع، األردف، الطبعة الثانية،  -28
2114 

ة المسؤولية الناشئة عنيا، دار النيضة العربية، محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ، الجرائـ المادية وطبيع -29
 .1997القاىرة، 

محمود محمود مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانوف المقارف، الجزء األوؿ، األحكاـ العامة  -:2
 :2:8واإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، الطبعة الثانية، 

 .1978ة لمقصد الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، محمود نجيب حسني، النظرية العام -31

 .1989القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  –محمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات  -32

مصطفى العوجي، دروس في العمـ الجنائي، الجزء الثاني، السياسة الجنائية والتصدي لمجريمة، مؤسسة  -33
 .1987، نوفؿ، بيروت، الطبعة الثانية

القسـ العاـ، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  -نظاـ توفيؽ المجالي، شرح قانوف العقوبات -34
 ، الطبعة األولى.1998
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، الحماية القانونية لمبيئة في المممكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، مكتبة الممؾ فيد أحمد حامد البدري .2
 .3121الوطنية،المممكة العربية السعودية، 

تنمية الموارد الطبيعية(، دار النيضة -أحمد عبد الكريـ سبلمة، قانوف حماية البيئة، )مكافحة التموث .3
 .3114-3113العربية، القاىرة، 

 أحمد عبد الكريـ سبلمة، قانوف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية، مطابع .4
 .1977جامعة الممؾ سعود، السعودية، 

أحمد محمد حشيش، المفيـو القانوني لمبيئة في ضوء مبدأ أسممة القانوف المعاصر، دار الكتب القانونية،  .5
 .2118مصر، 

، العربية النيضة دار، البيئي التموث منازعات في المدنية المسؤولية لقواعد استقراء، سعد محمود أحمد .6
 .1994، األولى الطبعة، القاىرة

 .1991أحمد مدحت إسبلـ، التموث مشكمة العصر، عالـ المعرفة، الكويت،  .7

 .2112أشرؼ توفيؽ شمس الديف، الحماية الجنائية لمبيئة، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية،  .8

 .2991سعد شعباف، ثقب في الفضاء، دار المعارؼ،  .9

 .2119دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، عادؿ ماىر األلفي، الحماية الجنائية لمبيئة،  .:

عامر محمد الدميري، الحماية الجزائية لمبيئة في التشريعات األردنية، جامعة الشرؽ األوسط،   .21
 2111كمية الحقوؽ،

عبد الرحمف حسيف عمي عبلـ، الحماية الجنائية لحؽ اإلنساف في بيئة مبلئمة، مكتبة نيضة   .22
 .1985الشرؽ، القاىرة، 

 .2119عبد السبلـ منصور الشيوي، الحماية الدولية لميواء مف التموث، ببل دار نشر،   .23

كرّيـ كشاكش، التشريعات البيئية في المممكة األردنية الياشمية في ضوء االتفاقات الدولية، جامعة   .24
 .1998اليرموؾ، األردف، الطبعة األولى، 

 .1995البيئة، ببل دار نشر، الطبعة األولى، كماؿ حماد، النظاـ القانوني الدولي لحماية   .25
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ماجد راغب الحمو، قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية ،   .26
 .1995اإلسكندرية، 

محمد حسف الكندري، المسؤولية الجنائية عف التموث البيئي، مكتبة دار النيضة العربية،   .27
 .2116القاىرة، 

البيئة في القانوف الجنائي، دراسة مقارنة، مكتبة األنجمو المصرية،  محمد مؤنس محب الديف،  .28
1995. 

محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانوف الداخمي والدولي دار الفكر الجامعي   .29
 .2113اإلسكندرية، 

 .2118معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانوف الدولي لمبيئة، دار الكتب القانونية، مصر،   .:2

منصور محاجي، المدلوؿ العممي والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، كمية الحقوؽ والعمـو   .31
 السياسية، جامعة محمد خيضر .

 .1985نور الديف ىنداوي، الحماية الجنائية لمبيئة، دار النيضة العربية، القاىرة،   .32

 رسائل الماجستير والدكتوراه -ًً 1

وسبؿ مواجيتيا في القانوف الجزائي المقارف، رسالة ماجستير، كمية إياد اليوسؼ، جرائـ البيئة المائية  -1
 .2111الحقوؽ ،جامعة حمب، 

عبد المييمف بكر سالـ، القصد الجنائي في القانوف المصري والمقارف، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ،  -2
 .1979جامعة القاىرة، 

، والنشر لمطباعة الفنية المؤسسة، دكتوراه رسالة، مقارنة دراسة، البيئة تمويث جرائـ، اليريش صالح فرج -3
 .1997، 1ط

الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، محمد حسيف عبد القوي،  -5
 .3113ببل دار نشر، 
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دكتوراه، كمية ميرفت محمد البارودي، المسؤولية الجنائية عف االستخدامات السممية لمطاقة النووية، رسالة  -5
 .1992الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

نور الديف حمشة، الحماية الجنائية لمبيئة، دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، رسالة  -6
 .2116ماجستير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 

 االتفاقيات والمعاىدات والتوصيات -ًً 2

 .لنفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيابشأف التحكـ في ا 1989اتفاقية بازؿ لعاـ  -1

 .بشأف تموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود 1979اتفاقية جنيؼ لعاـ  -2

 .الخاصة بحماية طبقة األوزوف 1985اتفاقية فيينا لعاـ  -3

 .1994توصيات مؤتمر ريودي جانيرو حوؿ الجرائـ ضد البيئة لعاـ  -4

 .1979توصيات مؤتمر ىامبورج بشأف الحماية الجزائية لموسط الطبيعي لعاـ   -5

 .1977لعاـ  28رقـ  قرار المجمس الوزاري األوربي لقانوف البيئة -6
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14- DEHARBE(D); Le droit de l'environnement industriel; 10 ans de jurisprudence، 
paris، lites، 2002.. 

15-  LITTMAN Martin، le droit pénal des déchets en France، Revue international droit 

compare، 1992، 1. 

16-  PHILLIPE (j.f) le projet de loi constitutionnel le relative á la charte de 
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 الشبكة العنكبوتية -ًً 5

: مؤتمرات منع الجريمة ومعاممة المذنبيف، موقع األمـ المتحدة .2
http://documents.un.org/s_ar.html                           15:00    –15/7/2013   .     

    اآلتي:         ، منشورة عمى الرابطالسادس لمجمعية المصرية لمقانوف الجزائي مجموعة أعماؿ المؤتمر .2

15:00 –15/7/2013  http://www.eacl.org.eg/images/activity.jpg.  

لمجمعية الدولية لقانوف العقوبات المنعقد في ريودي جانيرو بالبرازيؿ عاـ المؤتمر الخامس عشر  .4
 :اآلتي مشار إلييا عمى الرابط5::2

 31.htm-http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1994/eres1994. 
15/7/2013 – 15:00                                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://documents.un.org/s_ar.html
http://documents.un.org/s_ar.html
http://www.eacl.org.eg/images/activity.jpg
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1994/eres1994-31.htm


137 
 

 الفيرس

 1 مقدمة 

 2 نطاؽ البحث
 3 أىمية البحث
 3 أىداؼ البحث

 4 إشكالية البحث

 4 البحث منيج

 5 السابقة الدراسات

 7 البحث خطة

 8 مبحث تمييدي: التعريؼ بجريمة تمويث البيئة اليوائية

 9 وغايتيا الحماية الجزائية لمبيئة اليوائيةمحؿ  المطمب األوؿ:
 9 محؿ الحماية الجزائية الفرع األوؿ:

 9 أواًل: ماىية البيئة 
 9 البيئة بوجو عاـ – 1
 12 البيئة اليوائية – 2

 14 مفيـو التموث -ثانياً 
 14 التموث بشكؿ عاـ – 1
 16 التموث اليوائي – 2
 16 التموث اليوائيتعريؼ  –أ 

 17 صور التموث اليوائي –ب 
 17 التموث البيولوجي -ًً 1
 17 التموث اإلشعاعي  -ًً 2
 18 التموث الكيميائي -ًً 3

 18 الفرع الثاني: الغاية مف التجريـ
 19 حماية البيئة اليوائية  –أواًل 
 21 حماية اإلنساف  –ثانيًا 

 22 لمحماية الجزائية لمبيئة اليوائيةالتطور التاريخي : المطمب الثاني
 22 الفرع األوؿ: موقؼ بعض الشرائع القديمة والشريعة اإلسبلمية مف حماية البيئة اليوائية
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 23 أواًل : حماية البيئة اليوائية في بعض الشرائع القديمة
 23 ثانيًا : حماية البيئة اليوائية في الشريعة اإلسبلمية
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 24 أواًل : التشريعات المقارنة
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 26 الفصؿ األوؿ: اإلطار القانوني لجريمة تمويث البيئة اليوائية

 27 المبحث األوؿ: األساليب التشريعية المعتمدة لحماية البيئة اليوائية
 28 مدى التقيد بمبدأ الشرعية الجزائيةب األوؿ: المطم
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 33 أواًل : القوانيف البيئية المقارنة 

 35 القانوف السوريثانيًا : 
 37 المطمب الثاني: مصادر التجريـ والعقاب الخاصة بتمويث البيئة اليوائية

 37 الفرع األوؿ: المصادر المباشرة لمتجريـ والعقاب
 38 أواًل : التجريـ بمقتضى قانوف العقوبات

 39 قانوف العقوبات المصري – 1
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 43 أواًل : القواعد الدولية

 44 المعاىدات واالتفاقيات الدولية – 1
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 45 بشأف تموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود 1979اتفاقية جنيؼ لعاـ  -ًً 1
 45 الخاصة بحماية طبقة األوزوف 1985اتفاقية فيينا لعاـ  -ًً 2
 46 بشأف التحكـ في النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا 1989اتفاقية بازؿ لعاـ  -ًً 3



139 
 

 46 أمثمة لقوانيف مستمدة مف االتفاقيات الدولية –ب 
 46 التشريعات البيئية المقارنة -ًً 1
 47 في التشريع السوري -ًً 2
 47 توصيات وقرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية – 2
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 51 مفيـو حؽ اإلنساف في بيئة سميمة – 1
 51 حؽ اإلنساف  في بيئة سميمة في الدساتير الوطنية – 2

 53 المبحث الثاني: األركاف العامة لجريمة تمويث البيئة اليوائية
 53 تمويث البيئة اليوائيةالمطمب األوؿ: الركف المادي في جرائـ 

 54 الفرع األوؿ: السموؾ الجرمي في جرائـ تمويث البيئة اليوائية
 54 أواًل : ماىية السموؾ الجرمي

 54 «اإلضافة»فعؿ التمويث  – 1
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