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 محمد عارف عبد األمير 

 إشراف 
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 الجهتود متن مزيتد بت ل  تطلتب الت ي األمتر القتوانين فتي البيئتة تلتوث تجتريم نصتو  فتي واالزدواجية
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 Abstract 

 This study has addressed the criminal responsibility of environment 

pollution crimes to achieve the maximum civil protection as much as 

possible for the one who affected from environment pollution's risks 

through the enacted criminal legislations in the Jordanian penalties law 

Number (8), year (2011), and the Iraqi penalties Law Number (111), year 

1969 and the Jordanian Environment Protection Paw Number (6) year 

(1317), and the Iraqi environment protection Law (27) year 2009. 

Through illustrating the different topics it appeared that the criminal 

environment protection in the Jordanian and the Iraqi Legislations were 

mentioned in a number of Laws and regulations not in the Jordanian and 

the Iraqi environment protection laws, which makes a problem in 

addressing and studying it. 

Also found the intervening and the duality in texts criminalizing the 

environment pollution in the laws which requires exerting more efforts to 

find the relevant solutions. 

This requires from both the Jordanian and the Iraqi Legislators amending 

the environment protection Law to organize the criminal protection from 

the environment pollution crimes to remove the contradiction between the 

different laws' texts. 

Keywords: Crime, Environment Pollution, Criminal Responsibility. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

التلوث من المشاك  الكبيرة التي يواجهها اإلنسا   المعاصر . ال ب  وأخطرها . وهي يعد 

بحاجة إلى تظافر الجهود كافة لمعالجتها والحد منها . ومما يزيد المشكلة تعقيدًا إ  لإلنسا  نفسه 

.  الدور الواضح في زيادة خطورتها من خالل نشاطاته المختلفة التي أصبح  تهدد الحياة البشرية

فضاًل عن تأثيرها في الكائنات الحية األخرى مما يحدث تغيرا في التواز  الطبيعي للبيئة ومكوناتها 

 المختلفة الحية منها وغير الحية.

إلى أ  تنبه اإلنسا   –وال ي شهدته الحضارة اإلنسانية  -وقد أدى التقدم الكبير في التقنية 

أصبح  تكلفه غاليًا، ب  وأخ ت تهدده حتى في في اآلونة األخيرة إلى ضريبة حضارته التي 

وجوده، ه ه الضريبة هي "تلوث البيئة"، فأخ ت الجهود تتواص  والمنظمات تؤسس والمؤتمرات 

ُتعقد واالتفاقيات الدولية ُتبرم، كما وأخ  المشرعو  في الدول المختلفة يسنو  القوانين لمكافحة 

 اإلمكا . ظاهرة التلوث أو على األق  للحد منها قدر

 جديدة طائفة ظهور إلى الحديث العصر في والبيئة اإلنسا  بين السلبية العالقة أدتكما  

 الظواهر ه ه مواجهة في رغبة أجمع، العالم اهتمام استرع  التي الخطيرة البيئية الظواهر من

 .والبيئة اإلنسا  على الضارة وآثارها أخطارها من للحد ودراستها الحديثة

ا ِلُيوُسَف ِفي القرآ  الكريم إشارات عدة للبيئة من ضمنها قوله تعالى: }ونجد في  َوَكَذِلَك َمكَّنِ 

{، 56}يوسف/ اأَلْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{
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ُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِلَها }َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعلَ وك ل  قوله تعالى: 

 {.74}األعرا / ُقُصوًرا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروْا آالء الل ِه َواَل َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن{

وتعر  البيئة على أنها "مجموعة الظرو  والعوام  الفيزيائية والعضوية وغير العضوية التي 

تساعد اإلنسا  والكائنات الحية األخرى على البقاء ودوام الحياة، فهي الوسط ال ي يعيش فيه 

البيئة ونظرًا للطبيعة المعقدة والمتداخلة لعناصر اإلنسا  وغيره من الكائنات الحية وغير الحية". 

فإ  حمايتها تلزمنا بوضع نظام قانوني خا ، إال أ  رجال الفقه القانوني قد تأخروا نسبيًا في 

سيما أ  قانو  البيئة ال يجوز  (1)التنبه للمشكالت القانونية التي تثيرها المخاطر التي تتهدد البيئة

شجيع على االستخدام أ  يستهد  فقط حماية مكوناتها من التلوث ب  يجب أ  يستهد  أيضًا الت

 والتي ُيعد استنزافها من اخطر عناصر اإلخالل باالتزا  البيئي. (2)األمث  للموارد

ويعد التلوث من المشاك  الكبيرة التي يواجهها اإلنسا   المعاصر . ال ب  وأخطرها . وهتي 

إ  لإلنستا  نفسته  بحاجة إلى تظافر الجهود كافة لمعالجتها والحتد منهتا . وممتا يزيتد المشتكلة تعقيتداً 

.  الدور الواضح في زيادة خطورتها من خالل نشتاطاته المختلفتة التتي أصتبح  تهتدد الحيتاة البشترية

عن تأثيرها في الكائنات الحية األخرى مما يحدث تغيرا فتي التتواز  الطبيعتي للبيئتة ومكوناتهتا  فضالً 

    . (1)المختلفة الحية منها وغير الحية

م األوضتتاا الناشتتئة عتتن ي  تنظتتيتتة عتتن طر يتتعات الوطنيئتتة فتتي التشتتر يللبة يتتة القانونيتتوالحما

ستتلزم تتدخ  المشترا فتي يئتة. ممتا ية البيتر متن األوضتاا لحمانشطة المت كورة، قتد ال تفتي فتي كثيتاأل

ة يتة، تهتد  ذات الغايتر جنائيته لقواعد غيقرر حماير جزاء جنائي ية لتقر ين بصفته الجزائيتل  القوان

                                           

 .3، من منشورات جامعة المل  سعود، الريا ،  2( قانو  حماية البيئة، ط2112( سالمة، احمد عبد الكريم، )1)
 .28(, نحو قانو  موحد لحماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  2113) م( كام ،نبيلة عبدالرحي2)



3 

 

ر يتتئتتة متتن ختتالل تقر يب البيصتتالتت ي ي لة إلصتتالح الضتترريس مقصتتودًا ب اتتته بتت  وستتيوهتت ا الجتتزاء لتت

 القوانين غير الجزائية. ة الواردة فييميحترم القواعد التنظيالجزاء على من ال 

وي هب البعض إلى تعريف الحماية اإلدارية للبيئة بأنها "الجزاءات التي تفرضها السلطة 

ئة" أو هي "الحماية التي تقدمها اإلدارة للبيئة عن طري  فر  اإلدارية على مخالفات حماية البي

 .(1)جزاءات معينة تحددها اللوائح على المخالفين"

 

 ثانيا : مشكلة الدراسة 

 ذو جديد خطر هو البيئي التلوث خطر أ  من األول المقام في تنبع الدراسة مشكلة إ  

 معين شخص إلى ونسبته الخطر ه ا وجود إثبات صعوبات عليها يترتب والتي معقدة، خصوصية

 .عليه تترتب التي األضرار تعويض عن مسؤوالً  يكو   أ  يمكن

 فنجد المدني، القانو   إطار تتعدى البيئة تلوث دراسة أ  هي أخرى  مشكلة هناك أ  كما 

 الجنائي القانو   قواعد أحياناً  فتتداخ  القانونية، الناحية من التلوث موضوا في تداخالً  هناك أ 

 التداخ  ذل  مع التعام  إلى األحيا  بعض في الدراسة يدفع مما اإلداري، والقانو   الدولي والقانو  

 .كام  بشك  الصورة إليضاح

 ةيأهم مدى عن البحث أي ئةيللب ةيالجزائ ةيالحما نطاق حول التساؤل ثوري هنا ومن 

 بحتة ةيجنائ وبقواعد مباشرة بصفة تدخ ي ه  ئة،يالب ةيحما في( العقوبات قانو  ) الجزائي القانو  

 القواعد ميلتدع الجزاء  يطر  عن تدخ ي أي.  محضاً  اً يجزائ كو  يس دوره أ  أم. المجال ه ا في

                                           

، الدار الجماهيرية،  2( حماية البيئة بالقانو ، دراسة مقارنة للقانو  الليبي، ط1111السالم، ) ( ارحومة، الجيالني عبد1)
 .323ليبيا،  
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 ةيالسلب اآلثار من ئةيالب ةيحما أ  اعتبار على فقط، اً يثانو  كو  يس دوره وبالتالي ئةيللب ةيميالتنظ

 عتهايطب في وهي األنشطة بتل  ةيالمعن واألنظمة نيالقوان مهمة هي ةيوالتجار  ةيالصناع لألنشطة

 من ئةيالب على التعدي كو  ي عندما نيالقوان ه ه مجموعة في الجنائي الجزاء أتييو  ،جزائية ريغ

 واألنظمة نيالقوان بتل  المحددة وديوالق الضوابط تجاوز قد والتجاري  الصناعي. زائيالج النشاط

 .جزائيةال ريغ

 

 أسئلة الدراسةثالثا : 

 تأتي الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:  

 القانونية؟ الناحية من البيئة ماهية .2

 والعراقي؟ االردني التشريع في للبيئة الجزائية الحماية نطاق ما .1

 بصفة يتدخ  ه  البيئة، حماية في( العقوبات قانو  ) الجزائي القانو   أهمية مدى ما .3

 ؟ محضاً  جزائياً  سيكو   دوره أ  أم. المجال ه ا في بحتة جنائية وبقواعد مباشرة

 

 رابعا : أهمية الدراسة : 

 أواًل: األهمية النظرية للدراسة:

 مجال في الجزائية للمسؤولية خا  نظام إيجاد ضرورة مدى بيا  في الدراسة أهمية تكمن 

لعقوبات التي ا تسخير ثم ومن التلوث، ه ا عن الناجمة األضرار لخصوصية نظراً  البيئة؛ تلوث

 .الجرائم الماسة بالبيئة طبيعة مع تتواءم لكيتكو  رادعًا 
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لبيا  نظرة المشرا في ترتيب عقوبات رادعة عن الجرائم الماسة  الدراسة ه ه وتأتي كما 

 .أضرار عدة بالبيئة واالفراد عليه يترتب قد بيئةلل تلوث عن ينجم قد ضرر أي أل  ؛ بالبيئة

 

 العملية للدراسة:ثانيًا: األهمية 

 يؤم  أ  يستفيد من ه  الدراسة الفئات التالية:

 الباحثو  من خالل جع  الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة. .1

والمسؤولية الجزائية  المهتمو  بقضايا تلوث البيئة للوقو  على التكييف القانوني لها .1

 .المترتبة على تلوث البيئة

 

 أهداف الدراسة  خامسا :

وهو الكشف عن الجزاءات التي وضعها  منها، أساسي هد  تحقي  إلى الدراسة تسعى  

 رقم األردني العقوبات قانو   في المقررة الجزائية التشريعات خالل منالمشرا للجرائم الماسة بالبيئة 

 البيئة حماية وقانو   ،2191 لسنة 222 رقم العراقي) رقم العقوبات وقانو   ،1122 لسنة( 8)

 إلى وتسعى كما. 1111 لسنة( 12 العراقي البيئة حماية وقانو   ،1122 لسنة( 9) رقم األردني

 :اآلتية األهدا  تحقي 

 .القانونية الناحية من البيئة ماهية تحديد -

 .الجرائم الماسة بالبيئة عنالجزائية  المسؤولية من والعراقي األردني القانو   موقف بيا  -

 .الجرائم الماسة بالبيئة عنالجزائية  المسؤولية قيام آثار بيا  -

 .الجرائم الماسة بالبيئة عنالجزائية  المسؤولية أركا  توضيح -
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 .والعراقي االردني التشريع في للبيئة الجزائية الحماية نطاق بيا  -

 مباشرة بصفة يتدخ  ه  البيئة، حماية في( العقوبات قانو  ) الجزائي القانو   أهمية مدى بيا  -

 .. محضاً  جزائياً  سيكو   دوره أ  أم. المجال ه ا في بحتةزائية ج وبقواعد

 

 سادسا : حدود الدراسة

 تتكو  حدود ه ه الدراسة من اآلتي : 

تلوث البيئة  العقوبات األردني والعراقي وقوانين : تتمث  الحدود المكانية في قوانينالحدود المكانية

 في األرد  والعراق.

 .1319ويتوقع االنتهاء منها في العام  1318العام : ُتجرى ه ه الدراسة في الحدود الزمانية

: تتناول الدراسة موضوا جريمة تلوث البيئة بالمقارنة بين ك  من العراق الحدود الموضوعية

 واألرد  والقوانين األخرى المقارنة.

 

 منهجية الدراسة  :سابعاً 

 الخاصين والعراقي األردني القانونين بين ما التحليلي الوصفي منهجال على الدراسة ستعتمد 

 األردني قانو  العقوبات وك ل  ،البيئة حماية وقوانين الجزائية التشريعات خالل من البيئة بحماية

 مضمو   تحلي  خالل من وذل  ،بيا  الجزاءات على الجرائم الماسة بالبيئة بشأ  والمصري 

 بعض موقف إلى ستشير الدراسة أ  كما الدراسة، بموضوا العالقة ذات القانونية النصو 

 وك ل  الدراسة، ه ه في المثارة المسائ  بعض من والمصري  العراقي كالقانو   العربية القوانين

 .الخصو  به ا القضائية واألحكام القانوني الفقه آراء مضمو   تحلي 
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  الدراسة مصطلحات:  ثامناً 

 وهيأه أصلحه: تبوأه  وقي . بيتاً  ل  اتخ ت: بيتاً  بوأت : المحيط العرب لسا  في جاء: اللغة في البيئة -

 .(1)فيه له ومكن وأنزله هيأه بمعنى فيه، وبوأه  له وبوأه  إياه وبوأه  منزالً  وإباءة وأقام نزل وتبوأ

 من غيره أو الحي الكائن فيه يعيش ال ي والمكا  الوسط هي: العلمي االصطالح في البيئة -

 الكائن تساعد التي والعوام  الظرو  مجموا لفظها في تشك  وهي األخرى  الحية الكائنات

 .(2)حياته ودوام بقائه على الحي

 ما مكا  وفي ما وق  في المتاحة واالجتماعية المادية الموارد جملة هي: القانو   فقه في البيئة -

 واالجتماعية الطبيعية النظم مجموعة: بأنها أيضاً  وعرف . (3)وتطلعاته اإلنسا  حاجات إلشباا

 فيها ويؤدو   زادهم منها يستمدو   والتي األخرى  الكائنات مع اإلنسا  فيها يعيش التي

 1119 لسنة األردني البيئة حماية قانو   من الثانية المادة تعر : القانو   في البيئة.(4)نشاطهم

 به يحيط وما مواد من يحتويه وما الحية وغير الحية الكائنات يشم  ال ي المحيط: "بأنها البيئة

 ".، أو انشطة فيهفيه منشآت من اإلنسا  يقيمه وما منها أي وتفاعالت وتربة وماء هواء من

 تلوثها أو تدهورها ومنع بها واالرتقاء وعناصرها البيئة مكونات على المحافظة هي: البيئة حماية 

 والتربة والماء الهواء المكونات ه ه وتشم  التلوث حدوث من اآلمنة الحدود ضمن بها اإلخالل أو

 .(5)ومواردهم واإلنسا  الطبيعية واألحياء

                                           
 .182ابن منظور )دو  سنة نشر(، لسا  العرب المحيط، المجلد األول، دار لسا  العرب، بيروت،   (1)
 .12(، دار العلوم، الريا ،  (، تلوث الهواء )مصادره، أخطاره، عالجه2182أمين، فهمي حسن ) (2)
 .21(، قانو  حماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، دو  طبعة،  1112الحلو، ماجد راغب ) (3)
 .2(، ح  اإلنسا  في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، دو  طبعة،  1112جويلي، سعيد سالم ) (4)
 .1122( لسنة 9لبيئة األردني رقم )من قانو  حماية ا 8المادة الثانية/ (5)
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هي التزام الشخص بتحم  نتائج تصرفاته الغير مشروعة المخالفة لواجب : الجزائية المسؤولية -

 .(1)شرعي او قانوني أو اخالقي

-  

 : االطار النظري للبحث  تاسعاً 
 سنتناول اإلطار النظري على النحو التالي : –وبشك  مبدئي  –وعلى هدي ما سب  فاننا 

في الفص  األول سنتناول مقدمة عن خلفية الدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها وحدودها 

وأسئلتها وبيا  مصطلحاتها والمنهجية التي اتبعتها الدراسة ولمحة عن الدراسات السابقة . وفي 

ثاني سنتناول. ماهية البيئة ، وفيه مبحثا : يتناول المبحث األول ماهية البيئة، في حين الفص  ال

 القانوني األساسيتناول المبحث الثاني بيا  صور المساس بها. اما في الفص  الثالث سيتناول 

 األساس األول المبحث يتناول: مبحثين في وذل  البيئي، التلوث عن الناجمة الجزائية للمسؤولية

 البيئي التلوث جريمة صور النظرية الثاني المبحث يتناول حين في البيئي، التلوث لجريمة القانوني

األحكام الموضوعية للمسؤولية وفي الفص  الرابع سو  يتم تناول  والعراقي االردني التشريعين في

حدود مسؤولية الشخص  األول المبحث يتناول: مبحثا  وفيه ،الجزائية عن الجرائم الماسة بالبيئة

المسؤولية الجزائية للمنشأة عن الجرائم  الثاني المبحث ويتناول ، المعنوي عن الجرائم الماسة بالبيئة

 وفي الفص  الخامس سنتناول النتائج والتوصيات والخاتمة والمراجع . .الماسة بالبيئة

  

                                           
 .12( احكام المسؤولية الجزائية، بيروت ، منشورات زين الحقوقية ،  1121الحيدري، جمال ) (1)
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 : الدراسات السابقة  عاشراً 

 بالمبيدات التلوث من البيئة لحماية القانوني النظام(: 2119) طارق  والحجيري، عدنا ، رستم، -

 استخدام عن الناجم البيئي التلوث مفهوم الباحثا  تناول البحث ه ا وفي .(1)الزراعية والمخصبات

 التلوث، من النوا ه ا على يطب  ال ي القانوني النظام وبين الزراعية، والمخصبات المبيدات

 تتعر  لم ال ي األمر البيئة، تلوث جريمة تتناول دراستي أ  في الدراسة ه ه عن دراستي وتختلف

 .الم كورة السابقة الدراسة له

 .(2)بيئي عام نظام نحو(: 1111) طارق  يادة،ز  -

 يحكم عام بيئي قانو   إيجاد شأنها من التي العامة األفكار الباحث تناول الدراسة ه ه وفي  

 لم ال ي األمر وهو البيئة، تلوث جريمة دراستي تتناول حين في الخليجي، التعاو   مجلس دول

 .السابقة الدراسة في الباحث يتناوله

  

                                           
(: النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث بالمبيدات والمخصبات الزراعية بحث 2119رستم، عدنا ، والحجيري، طارق )( 1)

 .38البيئة، تصدر عن وزارة البيئة األردنية، العدد السابع عشر،  منشور في مجلة رسالة 
، ب حث مقدم في مؤتمر "دور القضاء في تطوير القانو  البيئي الكويتي"، نحو نظام عام بيئي(، 1111زيادة، طارق )( 2)

 سبتمبر(. –جامعة الكوي ، )يوليو 
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 الثاني الفصل

  البيئة ماهية

 اختلف أ  وبعد خاصة والتعقيد، الصعوبة غاية في تبدو التي األمور من البيئة مفهوم يعد

 كما ،(1)البيئة لمصطلح محدد تعريف وضع على الوقو  في والمتخصصين العلماء من الكثير

 والصور منه المفهوم وبيا  بالبيئة، المساس جّراء الجزائية بالمسؤولية المقصود بشأ  األمر يثار

 . له المختلفة

ويمكن ا  تكو  طبيعة المسؤولية عن اضرار تلوث البيئة مسؤولية جزائية متى كان  الفع  

للقوانين المعمول بها داخ  الدولة، وقد تكو  ه ه المرتكب ال ي احدث الضرر مجرمًا جزائيًا وفقًا 

المسؤولية مسؤولية مدنية متى كا  الفع  الضار غير مجرم جزائيًا وكا  من شأنه ا  يلح  

 .(2)الضرر بالغير

 والتتتي، التتدولمشتتكلة تتتؤرق ال هتت هباتتت  و  وكيفتتًا، كمتتاً  ازدادت قتتدإ  مشتتكلة التلتتوث البيئتتي 

 الصتتناعية المجتتاالت فتتي النشتتاطات نتيجتتة  البيئتتة لتته تتعتتر  التت ي وثهتت ا التلتت متتن الحتتد طالبتت 

ال تعتر  بالحدود السياسية ل ل  حظي  باهتمام دولي ألنهتا فرضت  نفستها  ،عالمية مشكلة فالتلوث

 فرضتتًا، وال  التصتتدي لهتتا يجتتاوز حتتدود وإمكانيتتات التحتترك الفتتردي لمواجهتتة هتت ا الخطتتر المخيتتف،

  تق  خطرًا عن النزاعات والحروب واألمرا  الفتاكة إ  لم تزد عليها.والح  أ  األخطار البيئية ال

وفي اآلونة األخيرة بدأت الدراسات والفكر القانوني يهتم بقضايا البيئة ، ويأخ ها مأخ  الجد ،       

وظهرت العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات ، وعقدت عدة مؤتمرات ووقع  الكثير من 

                                           
 وما بعدها. 31دار الفكر العربي، القاهرة،   (، جرائم تلويث البيئة،1119انظر: الهريش، فرج صالح ) (1)
 .22( ، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة دراسة مقارنة، دار وائ  للنشر ، عما  ،  1122انظر: الحواراني، بسمة ) (2)
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مشكلة التلوث قد أخ ت حيزًا من االهتمام الدولي بسبب تعالج ه ا الموضوا، و  اقيات التياالتف

بعدها العالمي ،وأ  البيئة الطبيعية وحدة واحدة ال تحدها حدود،ل ل  فهي تثير العديد من 

اإلشكاليات وخاصة القانونية منها،نظرًا لمراعاة االعتبارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي 

 .(1)به ه المشكلةتحيط 

 خاصة في النصف االول منه من خالل بقضايا البيئة القر  العشرين اهتمامًا متزايداً  وشهد

المؤتمرات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الداعية للحفاظ على بيئة نقية صالحة لالستعمال 

 .(2)البشري 

 :التاليين المبحثين خالل من الفص  ه ا تناول سيتم التوضيح من ولمزيد 

 البيئة مفهوم :األول المبحث

 بالبيئة الماسة الصور :الثاني المبحث

                                           

 .322 ( ارحومة، الجيالني عبد السالم،  حماية البيئة بالقانو ، دراسة مقارنة للقانو  الليبي، مرجع ساب ، 1)
(، القوانين البيئية في دول مجلس التعاو  الخليجي، مؤسسة الكوي  للتقدم العلمي، الطبعة 2182العوضي، بدرية ) (2)

 .22األولى،  
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 األول المبحث

 البيئة مفهوم

 فيه فيتخ  اإلنسا ، إليه يرجع ال ي الموضع تعني الواسع اللغوي  بمعناها البيئة أ  القول يمكن    

 ه ه مث  أ  والش  الواضحة، داللته الدار أو المنزل بمعنى البيئة ارتباط ولع  وعيشه، منزله

 التأكيد يتم المنطل  ه ا ومن إليها، وسكنه بالدار المخلوق  قلب تعل  جوانبها أحد في تعني الداللة

 غايته ومنزله بيته ينال كما تماماً  واهتمامه الفرد غاية الشام  بمفهومها البيئة تنال أ  وجوب على

 .(1)واهتمامه وحرصه

 هناك أ  ننكر أ  يمكن ال الواقع في البيئة؟ جرائم في عليه المعتدى الح  هو ما ولكن،

 أو فالشخص المشروا، غير الفع  من مباشرة تضرر قد عليه، مجني البيئة جرائم في دائماً 

 على وبناء التلوث، فع  من عليه المجني يعتبر التلوث نتيجة معينة بأمرا  أصيب  التي الجماعة

. العامة النيابة ذل  عن تقاعس  إذا الجنائية، الدعوى  تحري  في الح  له يكو   أ  يجب ذل 

 الجرائم، جميع في سائد هو ما شأ  والفورية بالوضوح يتسم ال قد عليه المعتدى الح  ه ا ولكن

 األمرا ؟ ببعض وأصيب الهواء ه ا استنش  من عليه المجني ه  الهواء؟ بتلوث يتعل  وفيما

 الضوضاء من أضير مباشر عليه مجني يوجد أ  المتوجب من ه  ،(2)الضوضاء لفع  وبالنسبة

 عليه مجني فيها تحدد أ  يمكن حاالت هنال  أ  الواقع في العصبي؟ جهازه على فعالً  وأثرت

 مع والتي وخالفه والمناجم االسمن  مصانع بعض عمال ذل  ومثال الضرر، أصابه قد مباشر

 األبحاث أثبتتها والتي المتعددة باألمرا  القانونية غير األنشطة تصيبهم أ  يمكن الوق  مرور
                                           

 .29( الحماية القانونية للبيئة في االرد ، عما ، دائرة المكتبة الوطنية،  2112( الخالدي، ايناس)2)
، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2األساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث، ط (1119( الباز، داوود عبد الرزاق، )2)

 32 . 
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 البيئة هي االعتداء موضوا يكو   األعم الغالب في ولكن ، وخالفه الرئوي  التحجر ومنها العلمية

 خلقها التي المصادر أم والهواء، الماء مث  الطبيعية بالمصادر منها المتعلقة سواء عامة بصفة

 .وخالفه والسدود كالمد  اإلنسا 

 التي المرنة العناصر مجموعة البيئة ال  عليه المعتدى الح  ديدحت في هنا الصعوبة وتثور 

 ضرر أصابه ال ي مباشرال عليه المجني بين التمييز ينبغي انه القول يمكننا له ا ، يوم ك  تتغير

 والقوانين للوائح عامة بصفة مخالفاً  نشاطاً  الوق  نفس في شك  وال ي المرتكب الفع  جراء من

 . (1)األفراد ألحد مباشر ضرر عليه يترتب لم ولو حتى الخطر جرائم من جريمة مكوناً 

 القيمة ه ه لحماية وجوده فا  ،الجزائي القانو   بها يتدخ  التي الصورة كان  فأياً  إذ ،

 الكبيرة باألهمية نعتر  أ  بد وال مباشرة، غير أو مباشرة بصورة سواء عنه غنى ال أمر الجديدة

 إال المختلفة، الحياة أوجه من الكثير في تدخله أهمية ب ات المجال ه ا في الجنائي القانو   لتدخ 

 البيئية الحماية أ  إال البيئة، لحماية الجزائي القانو   تدخ  أهمية تبيا  في ذكره تقدم ما ورغم انه

 من نظرياتها تتطور علمية طبيعة ذات فإنها وبالتالي طبيعية بعناصر ترتبط بأنها عام بوجه تتميز

 تح  جديدة حاالت بدخول تسمح فضفاضة عامة نصو  إلى تحتاج فإنها وبالتالي آلخر، وق 

 يشك  وال ي" بنص إال عقوبة وال جريمة ال" الشرعية مبدأ مع متناسب غير ذل  أ  إال نصوصها،

 .الجزائية المسؤولية قوام

 :التاليين لمطلبين خالل من المبحث تناول سيتم التوضيح من ولمزيد

 اللغة في البيئة تعريف: األول المطلب

 اإلصطالح البيئة تعريف: الثاني المطلب

                                           

 .11, نحو قانو  موحد لحماية البيئة، مرجع ساب ،  م( كام ،نبيلة عبدالرحي1)
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 األول المطلب

 اللغة في البيئة تعريف

 اختلف أ  وبعد خاصة والتعقيد، الصعوبة غاية في تبدو التي األمور من البيئة مفهوم يعد

 كما ،(1)البيئة لمصطلح محدد تعريف وضع على الوقو  في والمتخصصين العلماء من الكثير

 والصور منه المفهوم وبيا  بالبيئة، المساس جّراء الجزائية بالمسؤولية المقصود بشأ  األمر يثار

 . له المختلفة

 مع الحي الكائن فيه يحيا ال ي الوسط أو المنزل أو المكا  العربية اللغة في بالبيئة ُيقصد

 هي البيئة وكلمة الكائن، ه ا عليها التي الهيئة أو الحالة عن بها يعبر كما الكائنات، من غيره

 والمنزل والمباءة البيئة ألفاظ تستخدم كما وهيأه، أصلحه أي وتبوأه  أقام، أو نزل أي تبوأ للفع  االسم

 بحال أي سوء، بيئة باءت فيقال وهيئته، التنبؤ حالة أي الحالة، أيضاً  بالبيئة يعني كما كمفردات،

 .(2)سوء

 ويؤثر المجتمع أو بالفرد يحيط ما ك  عن تعبر حيث المحيط، أنها أيضاً  البيئة عن ويقال 

 .(3)االجتماعية والبيئة الثتقافية والبيئة الطبيعية كالبيئة فيهما،

 منزالً  نزل أي تبؤ أو بوء كلمة من مشتقة أنها الصحاح مختار في البيئة تعريف في جاء

 الحي بالكائن المحيط المنزل هي البيئة تكو   المعنى ه ا في فهو للعيش هأهي أي المنزل وبوء

 مجموا" بأنها البيئة يعر  الروس معجم أ  نجد الفرنسية اللغة وفي. غيرها أو كا  إنسانا

                                           
 وما بعدها. 31،  ، مرجع ساب الهريش، فرج صالح( 1)
 .182، المجلد األول، بيروت، دار لسا  العرب،  (، لسا  العرب المحيط2122ابن منظور، محمد بن مكرم )( 2)
، دار المشكاة اإلسالمية، اإلسكندرية، ، 3(، المعجم الوسيط، ج2112مصطفى، إبراهيم، الزيات، أحمد والنجار ، محمد )(3)

 99. 
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 معجم يعر  االنجليزية اللغة وفي ،"الفرد لحياة إطارا تشك  التي واالصطناعية الطبيعية العناصر

 بها يعيش التي واالجتماعية الطبيعية الظرو  مجموعة" بأنها( environment) البيئة لونجما 

 الحي الكائن بين المتبادلة العالقات مجموعة فتعني( ecology) ايكولوجي كلمة أما ،"اإلنسا 

 .(1)ومسكنه

 رواه  ال ي الشريف الحديث في وذل  المطهرة النبوية السنة في للبيئة اللغوي  المعنى ورد

 ك ب فمن أحد، على كك ب ليس عليّ  ك با إ : )قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أ  مسلم

 .(2)النار من منزله ينزل أي( النار من مقعده فليتبّوأ متعمداً  عليّ 

 اللغوي  المعنى بها جاء التي القرآنية اآليات من الكثير وجود الكريم للقرآ  الُمتدبر ويالحظ 

 سبحانه وقوله ،(3)"يشاء حيث منها يتبوأ األر  في ليوسف مّكنا وك ل : "تعالى قوله مث  للبيئة

 موسى إلى وأوحينا: "شأنه عز وقوله ،(4)"قصوراً  سهولها من تتتخ و   األر  في وبوأكم: "وتعالى

 .(5)"بيوتاً  بمصر لقومكما تبوءا أ  وأخيه

الكائنات الحية التي تعيش في ال ي تتوطن فيه  المكا  يعني البيئة مفهوم أ  الباحث ويرى  

 .او تدرك حاجات مختلفة لها من خالل ارتباطها بها المكا 

 

 

                                           
 .13- 11سالمة، أحمد عبد الكريم،  قانو  حماية البيئة،   (1)
 .21األول،  فتح الباري لإلمام البخاري، الجزء  (2)
 .29سورة يوسف، اآلية  (3)
 .22سورة األعرا ، اآلية  (4)
 .82سورة يونس، اآلية  (5)
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 الثاني المطلب

 اإلصطالح البيئة تعريف

 العضوية وغير والعضوية الفيزيائية والعوام  الظرو  مجموعة" أنها على البيئة تعر 

 فيه يعيش ال ي الوسط فهي الحياة، ودوام البقاء على األخرى  الحية والكائنات اإلنسا  تساعد التي

 . (1)"الحية وغير الحية الكائنات من وغيره اإلنسا 

 وهي متعددة حيوية محيطات ال واحد حيوي  محيط هو الساب  للمعنى وفقاً  البيئة ومفهوم

 كو   من مستمدة ليس  أنها أي أيضا موضوعية وحدة وإنما فحسب قانونية ليس  وحدةً  تشك 

 وحدة األمر حقيقة في ذاتها هي كونها من وإنما واحد قانو   في متضمنة لها الناظمة النصو 

 .(2)ذاتها في مستقلة وحدة باعتباره منها جزء أي يقب  ال أي التجزئة تقب  ال واحدة

 فيه يعيش ال ي المكاني المجال أو الوسط: "به ُيقصد العام بمفهومها البيئة ومصطلح

 كان  سواء ومعطيات عناصر من المكاني المجال ه ا يشمله ما بك  فيه، ويؤثر به يتأثر اإلنسا 

 من مناخية وعناصر مياه، وموارد وتربة طاقة ومصادر معاد  من تضمه وما كالصخور طبيعية

 معطيات أو ومائية، برية النشأة بحرية وحيوانات طبيعية ونباتات وأمطار ورياح وضغط حرارة

 وما وسدود ومصانع ومزارا ومواصالت نق  وطرق  عمرا  من وجودها في اإلنسا  أسهم بشرية

 .(3)"ذل  غير

اجتماا العناصر : "به ُيقصد البيئة مفهوم بأ  القول يمكننا وبناء على ما تقدم ذكره 

 ".الطبيعية وغير الطبيعية في الوسط ال ي ال ي يعيش فيه االنسا 

                                           
 .2سالمة، أحمد عبد الكريم،  قانو  حماية البيئة،  ( 1)
 ..22-21، اربد ، دار الكتاب،   2( دراسة المفهوم القانوني للبيئة ، ط1121العزام، سهي  محمد، )( 2)
 .2(، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية،  بيروت، النسر ال هي للطباعة ،  1111عبد القوي، محمد حسين ) (3)
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 تنظم والتي اإلنسا ، فيه يحيا ال ي الوسط" أنها على البيئة فتعر  القانونية الناحية من أما

 عليه يحفظ نحو على الفنية الصبغة ذات المجردة القانونية القواعد من مجموعة فيه ونشاطه سلوكه

 .  (1)"النشاط ه ا مث  على المترتبة القانونية واآلثار الوسط ذل  عليه يفسد مما صحته ويحمي حياته

 البيئي التواز   تعريف منا يقتضي ذل  فا  البيئي باالتزا  اإلخالل هو التلوث با  علمنا وإذا

 الحياة يجع  وبشك  والتواز ، الدقة بمنتهى تتسم حيوية بدورة مرتبطة البيئة أ  على يتأسس وال ي

 جع  حد والى المختلفة، الطاقة أشكال في والتحول التشك  عمليات من سلسلة بفض  به مستمرةً 

 .(2)األخطاء تعر  ال الطبيعة با  يقول البعض

 إلى البيئة تقسم التقليدية فالفكرة وحديثة، تقليدية فكرتا  تحكمها البيئة عناصر بين والعالقة

 فكرة في متمثلة األشخا  على األشياء سيادة هما تصورا  ويتنازعها وأشياء أشخا  موضوعين

 بمفهومه اإلقليم في متمثلة األشياء إلى الشعب في متمثلين األشخا  خضوا بمعنى اإلقليم ح 

 فيتمث  الثاني التصور أما(. اإلقامة) المواطنة رابطة أو الجنسية رابطة في تتمث  والتي الواسع

 مجموعة أو شخص تسلط تعني والتي العيني الح  فكرة ذاتها وهي األشياء على األشخا  بسيادة

 .بعينه شيء على األشخا  من

 من للبيئة المختلفة العناصر بين فيما العالقة تكييف في تنجح لم للبيئة التقليدية والفكرة

 األحكام من لكثير القانوني األساس تفسر لم كما أخرى، ناحية من واإلنسا  البيئة وبين ناحية

 يفسر البيئة لحماية آخر قانوني أساس عن البحث ضرورة استدعى ما وهو البيئة، بحماية المتعلقة

 بمعناهما والتصالح التضامن مبدأ في يتمث  القانوني األساس ه ا للبيئة، القانوني المفهوم

                                           
 . 32،  مرجع ساب الباز، داوود عبد الرزاق، ) (1)
 .39، دمش : دار ابن كثير،   2( قضايا البيئة من منظور إسالمي، ط1112هندي، إحسا ، )( 2)
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 لمبدأ تعميم هو رأينا في المبدأ ه ا ومث  القانو ، في مستحدثاً  مفهوماً  ليس وهو الموضوعي،

 ذل  مث  أ  فكرة إلى يستند انه إذ االجتماعية القانو   ببيئة تسميته يمكن فيما االجتماعي التضامن

 أفراد أ  فكما البيئة، عنصر جميع على وإنما فقط المجتمع أشخا  على يختصر ال التضامن

 وغير الحية بمكوناته الكوكب ه ا على جميعاً  فإننا متضامنين إال به يعيشوا أ  يمكن ال المجتمع

 مث  بالديمومة، متصفة متزنة بيئة في البقاء سبي  في معاً  نتضامن لم ما نستمر أ  يمكن ال الحية

 فا  المثال سبي  فعلى والتصالح، التضامن بقانو   البيئة حماية قانو   يسمي الفقه جعل  الفكرة ه ه

 االتزا  أ  ذل  عناصرها، باقي على أثره ينعكس البد البيئة عناصر من عنصر أي في تلوث أي

 .(1)التجزئة يقب  ال بشك  مترابطة فكرة البيئي

 العضوية للخصائص مباشر إفساد أي" هو التلوث أ  نجد البيئية المصطلحات معجم وفي

 .(2)...." البيئة من جزء ألي اإلشعاعية أو البيولوجية أو الحرارية أو

 القواعد إلى اللجوء من لنا بد ال بالبيئة متكام  قانوني نظام معالم اكتمال ولحين وإنه

 الحماية أ  نالحظ القانو   في العامة القواعد إلى وبالرجوا القانونية، للحماية التقليدية القانونية

 وإدارية، العقاب في تتمث  وجزائية التعويض في تتمث  مدنية: ثالثة صور عن تخرج ال القانونية

 .للبيئة اإلدارية الحماية على تقتصر البحث ه ا في دراستنا وموضوا

 وقد القانونية، الناحية من للبيئة مالئم ومفهوم تعريف وضع في القوانين من الكثير اختلف و 

 من كثير وفي االتفاقيات من العديد في البيئة تعريف وورد الشأ ، ه ا في التعريفات تعددت

                                           

 .22 -21دراسة المفهوم القانوني للبيئة، مرجع ساب ،  ( العزام، سهي  محمد،  1)
 .21( سالمة، أحمد عبد الكريم، قانو  حماية البيئة، مرجع ساب ،    2)
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 اختلف وإ  أصدرتها التي البيئية التشريعات في البيئة مفهوم الدول كافة أدرج  كما المؤتمرات،

 .ألخرى  دولة من المفهوم ه ا

 عام بالسويد استوكهولم في ُعقد ال ي البشرية البيئة مؤتمر عن الصادر اإلعال  عر  فقد 

 .(1)"بشرياً  أو طبيعياً  كا  سواء باإلنسا  يحيط شيء ك : "بأنها البيئة 2121

 السوفيتية جورجيا بجمهورية تبليس مدينة في ُعقد ال ي البيئية للتربية الدولي المؤتمر أما 

 اإلنسا  فيه يعيش ال ي اإلطار: "بأنها البييئة عّر  2122 أكتوبر 19-23 من الفترة خالل

 إخوانه مع عالقاته فيه ويمارس ومأوى  ودواء وكساء غ اء من حياته مقومات على منه ويحص 

 وضع على حرص  التشريعات معظم أ  فنجد للبيئة التشريعي التعريف عن أما.(2)"البشر من

 منها، ك  في البيئة مفهوم ضي  أو اتساا مدى حول بينها فيما اختلف  أنها إال للبيئة، تعريف

 المادة في عرفها حيث للبيئة الواسع بالمفهوم 1994 لسنة( 2) رقم المصري  البيئة قانو   اخ  فمثالً 

 من بها يحيط وما مواد من يحتويه وما الحية الكائنات يشم  ال ي الحيوي  المحيط] بأنها منه( 2)

 البيئة حماية قانو   أ  نجد ذل ، مقاب  في [.منشات من اإلنسا  يقيمه وما وتربة وماء هواء

 ال ي المحيط] أنها على عرفها حيث للبيئة، الضي  بالمفهوم اخ  2002 لسنة (50) رقم السوري 

 أ  نالحظ حيث ،[المحيط ذل  في يؤثر ما واألر  والهواء الماء ويشم  األحياء فيه تعيش

 الفقرة خالل من العراقي المشرا وذهب.(3)للبيئة الطبيعية العناصر على اقتصر الم كور التعريف

" يلي ما على نص حيث ، 2112 لسنة( 3) رقم العراقية البيئة حماية قانو  ( 1) المادة من( 9)

                                           
 .21-22(، قضايا بيئية معاصرة، منشأة المعار ، اإلسكندرية،  1111زين الدين، عبد المقصود ) (1)
ئة في ضوء أسلمة القانو  المعاصر، دار الفكر الجامعي، القاهرة، (، المفهوم القانوني للبي1122أحمد، محمد حشيش ) (2)

 .23دو  طبعة،  
(. المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1119( كساب، عبد الرحمن محمود )3)

 22. 
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 مباشر بطري  تؤدي طبيعية غير صفة أو تركيز أو بكمية البيئة في المؤثرة الملوثات من أي وجود

  "  فيها توجد التي البيئة أو األخرى  الحية الكائنات أو باإلنسا  اإلضرار إلى مباشر غير أو

 يشم  ال ي المحيط] بأنها البيئة منه( 1) المادة في عر  فقد األردني البيئة حماية قانو   أما

 أي وتفاعالت وتربة وماء هواء من به يحيط وما مواد من يحتويه وما الحية وغير الحية الكائنات

 حين جوهري  تناقض في وقع األردني المشرا أ  ويالحظ[. فيه منشآت من اإلنسا  يقيمه وما منها

 البيئة وك ل  الطبيعية البيئة عناصر على للبيئة تعريفه فاشتم  للبيئة، الواسع بالمفهوم اخ 

 تشتم  وما والهواء الماء على ويقصرها البيئة عناصر ليعدد المادة نفس في عاد أنه إال الصناعية،

 البيئة عناصر ذكر يتم أ  األفض  من كا  حيث المادة، صياغة في تناقضاً  يعد ذل  ومث  عليه،

 الساب  التعريف أ  من الرغم وعلى.(1)منها جزء على االقتصار دو   التعريف عليها اشتم  التي

 معين بارتفاا البيئة مفهوم يحصر لم بأنه عليه يعاب بأنه نرى  أننا إال للبيئة الواسع بالمفهوم اخ 

 ارتفاا إلى الهوائي الغال  تشم  البيئة أ  من الرغم على للماء معين وعم  الخارجي للفضاء

 .معين انخفا  إلى والمحيطات البحار وأعماق معين

 أ  شرط حية غير أو حية ظواهر من باإلنسا  يحيط ما ك : بأنها البيئة الباحث ويعر 

 .وجودها في دور له يكو   ال

  

                                           

 .29-22،  صر، مرجع ساب أحمد، محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانو  المعا( 1)
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 الثاني المبحث

 بالبيئة جرائم المساس

ا  االثر السيء ال ي خلفه االنسا  على البيئة في العصر الحديث وما يرد من أثار 

اتسم  بالضرر البالغ في البيئة نجم عنها ظواهر بيئية خطيرة وتركزت انظار العالم اليها للحد 

 .(1)السب  المتاحة  حمنها ومواجهتها بأنج

 خاصة اآل ، معها تعامله أصبح مثلما البيئة مع تعامله يكن لم نشأته بداية في فاإلنسا  

 الظواهر حدوث في بأسره ذل  أسهم مما التنمية، ومتطلبات البيئية لالعتبارات التام إغفاله ظ  في

 .الراهن الوق  في ويالتها من نعاني التي البيئية

 الظواهر وك ل  األوزو ، طبقة واستتنزا  المناخية والتغيرات الحراري  االحتباس فظاهرة 

 وازدياد التصحر، رقعة واتساا النباتي، الغطاء وتدهور الحية، والكائنات األسماك كنفوق  األخرى 

 زيادة مع والمحيطات والبحار األنهار مياه في الملوثات نسب وارتفاا الجوفية، المياه في الملوحة

 تسارا إلى بدورها أدت قب ، من مألوفة تكن لم التي الظواهر ه ه ك  النفطية، الملوثات نسب

 .(2)البيئي بالتواز   هائ  إخالل وإحداث الطبيعية للموارد االستتنزا 

 شيوعاً  ال ي يعد الصورة االكثر التلوث اشكااًل عدة واهمها يتخ  بالبيئة والضرر ال ي يلح  

 فهناك التلوث لمصطلح باإلضافة أنه إال ،(3)متعددة أنواا له العلمية الناحية من التلوث وأ  خاصة

 ه ه وجميع البيئة، وإفساد البيئة، على واالعتداء بالبيئة، اإلضرار مث  أخرى  مصطلحات

                                           
وما بعدها؛ والفقي،  23،  2(، التلوث البيئي وأثره على صحة اإلنسا ، أوراق شرقية، ط2112محمد، السيد أرناؤوط )( 1)

 .32مرجع ساب ،  
 .2112الوجيز العربي للقانو  البيئي الدولي، مطبوعات القانو  البيئي الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة، ( 2)
وما بعدها؛ محمد،  11(، إرهاب التلوث والنظام العالمي، دار الفكر العربي، القاهرة،  1112عامر، محمود طرا  )( 3)

 وما بعدها. 122عطية محمد، البيئة المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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 غاية في بينهم التتفرقة أ  إالّ . بالبيئة سلبية آثار إلحاق إلى تؤدي أ  شأنها من المصطلحات

 حدوث عليه يترتب أ  يمكن السابقة، المصطلحات من مصطلح ك  ليس ألنه وذل  األهمية؛

 وجه لبيا  بإيجاز مصطلح ك  مفهوم توضيح األمر يقتضي مما البيئي، النظام في تغيير

 االصطالحية ثم اللغوية الناحية من التلوث تعريف أوالً  سأتتناول ولكن. منهم ك  بين االختال 

 :مطلبين في المبحث ه ا وسأبحث. البيئة على أثراً  وأعظمها األخطار أهم لكونه القانونية وأخيراً 

 التلوث مفهوم: األول المطلب

 بالبيئة الماسة الصور: الثاني المطلب
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 األول المطلب

 التلوث مفهوم

الستتتتنوات الستتتتابقة شتتتتهدت تزايتتتتدًا اال ا   ،واالمتتتتر الجديتتتتدإ  مشتتتتكلة التلتتتتوث البيئتتتتي ليستتتت  

مشتتكلة التلتتوث صتتدى  ملحوظتتا  فتتي ارتفتتاا نستتبة التلتتوث ممتتا يتتؤثر ستتلبًا علتتى البيئتتة، وقتتد اختت ت

عابر للحدود ال يقتصر اثره على اقليم الدولة  واسعًا على كافة االصعدة،، ذل  أ  التلوث هو ضرر

وانما يمتد الى دول اخرى او ا  ذل  ال يتقيتد بأيتة حتدود أو فواصت  وهت ا الخطتر يشتك  ضتررًا بتالغ 

 .االهمية وصعوبة بالغة بالتصدي لها

 له، القانوني المفهوم وأخيراً  االصطالحي، المفهوم ثم ومن لتلوث،ل اللغوي  المفهوم سأتناول 

 .فروا ثالثة في وذل 

 

 :للتلوث اللغوي  المفهوم: األول الفرع

 ولوث بالرم ، والجص بالتبين الطين تلوث يقال التلطيخ، العربية اللغة في بالتلوث ُيقصد 

 لوث يقال حيث عنه، خارج هو بما الشيء خلط بالتلوث ُيقصد كما ،(1)لطخها أي بالطين ثيابه

 خالطته أي: ونحوه الهواء أو الماء وتلوث كدره،: الماء ولوث ومرسه، به خلطه: بالشيء الشيء

 .(2)ضارة غريبة مواد

  

                                           
 وما بعدها. 218( لسا  العرب البن منظور، بيروت، دار صادق،  2122ابن منظور، محمد بن مكرم ) (1)
 .292،   ، مرجع ساب يم، الزيات، أحمد والنجار ، محمدمصطفى، إبراه( 2)
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 :للتلوث االصطالحي المفهوم: الثاني الفرع

كت  عناصتر البيئتة المحيطتة باإلنستا  متن  خطتورة بالغت  علتى تكتوين وتترابط التلتوث يشك 

يتة فالمتاء فتي البحتار واألنهتار ذواإلشتعاعات المؤ  مواجهتة االخطتارماء وهواء وغ اء وتربتة ، وزادت 

نفط والمعتتاد  الثقيلتتة ، بتت  التتأصتتبح ملتتوث فتتي حتتدود كبيتترة أو قليلتتة  بالكيماويتتات والفضتتالت وبقايتتا 

المنتاط  المأهولتة اختلت  فيته نستب الغتازات المكونتة لته  وبالماء المستعم  نفسه ، والهواء في أغلتب

لصتتالح الضتتار منهتتا بفعتت  آالت االحتتتراق التتداخلي فتتي المصتتانع والستتيارات متتع تقلتتص المستتاحات 

حافظتتتتة وغيرهتتتتا متتتتن الخضتتتتراء ، والغتتتت اء وصتتتت  إليتتتته التلتتتتوث عتتتتن طريتتتت  المبيتتتتدات والكيماويتتتتات ال

ب بقايتتتا المبيتتتدات واألستتتمدة الكيماويتتتة والمخلفتتتات والتربتتتة أصتتتابها التلتتتوث بستتتب ،اإلضتتتافات الضتتتارة

متن لتوازم العصتر بعتد زيتادة الضوضتاء واألصتوات  يالغريبة، واألمالح الزائدة وصار التلوث الصتوت

اعي نتيجتتة استتتخدام التت رة ستتواء فتتي عبمصتتادرها الحديثتتة المختلفتتة ، وظهتتر التلتتوث اإلشتت تنكرةالمستت

 الحرب أو في السلم. 

 البيئية، العلوم مجال في والمتخصصين الباحثين لدى بالغة صعوبة وثالتل تعريف يثير 

 موحد تعريف إيجاد صعوبة إلى أدى ال ي األمر التلوث، أنواا في والتنوا التعدد أمام خاصة

 .عليه ومتف 

 مجموعة بين تتم التي التوافقية الحركة في خل  أو تغير حدوث: "بأنه التلوث يعّر و  

 الحياة إعالة على القدرة يفقده مما ) البيئة المحيطة باالر ( األيكولوجي للنظام المكونة العناصر

 .(1)"مشكالت دو  

                                           
 .29( الحماية القانونية للبيئة، القاهرة، دار النهضة العربية،  1112الجمال، سمير ) (1)
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 تقدر وال الحية وغير الحية البيئة مكونات في كيفي أو كّمي تغير ك : "بأنهكما يعر   

 في يختلف التلوث أ  إلى اإلشارة وتجدر. (1)"توازنها يخت  أ  دو   استيعابه على البيئية األنظمة

 تقسيم يمكننا وله ا. البيئية األوساط في تدخ  التي الملوثات ونوعية كمية حسب خطورته درجة

 :التالي الوجه على وذل   ،(2)مستويات ثالثة إلى البيئي النظام على آلثاره وفقاً  التلوث درجات

 :اآلمن التلوث. 1

 مشاك  أو خطورة ثمة عنه ينجم وال التلوث، درجات من األولى الدرجة يعد المستوى  وه ا 

 المعنية األجهزة من الصادرة البيئية والقيم المعايير حدود في التلوث ه ا يكو   وغالباً  البيئة، على

 .عامة بصفة الدول في البيئة بشؤو  

 :الخطر التلوث. 2

 التجاوز ه ا على ويترتب اآلمنة، الحدود الملوثات فيه تتتجاوز التلوث من النوا وه ا 

 عليها، السيطرة يصعب بيئية مشكلة حدوث من آن اك المخاو  وتنتهي الطبيعي، بالتواز   إخالل

 دائم بشك  ومتابعته التلوث ه ا حدة من التقلي  على للعم  الفوري  التدخ  األمر يستلزم مما

 .اآلمنة للحدود الملوثات تراكيز بمستويات للنزول

 :القاتل التلوث. 3

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا به ا النوا من التلوث، حيث تتجاوز نسبة بيئية كارثة ا  حدوث 

درجة الخطر ، وما يترتب من خل  خارج النظام  ها الحد االعلى المسموح به لبلوغالملوثات وتركيز 

االيكولوجي بصورة عامة حيث أ  ه ا االمر يستوجب اتخاذ الدولة الحيطة والح ر وانفاذ كافة 

                                           
 .21( األمن البيئي، النظام القانوني لحماية البيئة، بيروت، دار الجامعة الجديدة،  1111الدسوقي، طارق ) (1)
( حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية والداخلية، بيروت، المكتب 1119عبد الوارث، عبد الجلي  )( 2)

 وما بعدها. 233الجامعي الحديث،  
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الحد من ه ا التلوق وك ل  ضرورة اعالم الدول المجاورة بغية عدم  الوسائ  التي من شأنها

تعرضها لضرر عابر للحدود لمواجهة مث  ه ه الحاالت، كما يجب ايضًا ابالغ الدول المجاورة 

 .(1)التخاذ االجراءات االحتراوزية الالزمة للتعام  مع تل  الكوارث البيئية

 

 :للتلوث القانوني المفهوم: الثالث الفرع

 الواردة التعريفات ضمن التلوث تعريف إدراج على واالتفاقيات القوانين من العديد حرص  

 مجال في أي االتفاقية، تتتتناوله ال ي التخصص موضوا حسب التلوث مفهوم إبراز يتم وكا  بها،

 .ذل  غير ما أو البحرية البيئة أو الهوائية البيئة

 جنيف في المنعقدة الحدود عبر المدى بعيد الهواء بتلوث المتعلقة االتفاقية ذل  مثال 

 بشك  اإلنسا  إدخال: بأنه الهواء تلوث( أ/2) المادة في عرف  والتي 2121 نوفمبر 23 بتاريخ

 صحة يعر  ضار مفعول له يكو   الهواء أو الجو في لطاقة أو لمواد مباشر غير أو مباشر

 أو ويمس المادية، باألحوال والفساد البيئية، والنظم الحيوية بالموارد الضرر ويلح  للخطر، اإلنسا 

 .(2)المشروعة باستخداماتها أو بالبيئة يتمتع من ك  يضر

 البيئة تلوث 2181 لعام البحار لقانو   المتحدة األمم اتفاقية من( 2/2) المادة عرف  كما 

 غير أو مباشرة بصورة األنهار، مصاب ذل  في بما البحرية البيئة في اإلنسا  إدخال: بأنه البحرية

 الحية بالموارد اإلضرار مث  مؤذية، آثار عنها تتنجم أ  يحتم  أو عنها تتنجم طاقة أو مواد مباشرة،

                                           
( من اتفاقية بازل بشأ  التحكم 23/2؛ المادة )2181( من اتفاقية األمم المتحدة لقانو  البحار لعام 218ادة )انظر: الم (1)

 .2181في نق  النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 
النهضة العربية،  (، الحماية الجنائية للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دار1112سلوى، توفي  بكير ) (2)

 وما بعدها. 22 
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 صيد ذل  في بما البحرية، األنشطة وإعاقة لألخطار، البشرية الصحة وتعريض البحرية، والحياة

 البحر مياه قابلية نوعية من والحط للبحار، المشروعة االستخدام أوجه من وغيره األسماك

 .(1)الترويح من واإلقالل لالستعمال

 نظر وجهة اختلف  ولكن التلوث، تعريف فيها جاء فقد الوضعية القوانين في الحال وهك ا 

 مفهوم إبراز ىعل النص إلى مث  العراق الدول بعض في اتجه حيث ألخرى، دولة من المشّرا

 أو الهواء كتلوث للبيئة المختلفة المجاالت في التلوث مفهوم توضيح إلى التطرق  دو   البيئة تلوث

 عديدة دول في المشّرا تبّنى حين في األخرى، األنواا من ذل  غير وما التربة تلوث أو الماء تلوث

 عناصر كافة توضيح بأهمية اقتتتناعاً  المختلفة، التلوث أنواا تعريف في التعدد بفكرة األخ كمصر 

 .المالئم بالشك  العناصر ه ه لجميع القانونية الحماية توفير يتسنى حتى التجريم مح  لوثتال

 أ  على البيئة شأ  في 2112 لسنة( 2) رقم القانو   من( 2/2) المادة نص  مصر ففي 

 إلى مباشر غير أو مباشر بطري  يؤدي قد مما البيئة خوا  في تغيير أي: "به ُيقصد البيئة تلوث

 .(2)"الطبيعية لحياته اإلنسا  ممارسة على يؤثر أو المنشآت أو الحية بالكائنات اإلضرار

 في تغيير ك : "يعني الهواء تلوث أ  على القانو   ذات من( 2/21) المادة نص  كما 

 ه ا كا  سواء والبيئة اإلنسا  صحتة عتلى خطر عليه يترتب الطبيعي الهواء ومواصفات خصائص

 .(1)"الضوضاء ذل  في بما إنساني نشاط أو الطبيعة عوام  عن ناتجاً  التلوث

                                           
دولة في مدينة مونتيجوبي بجامايكا بتاريخ  221تجدر اإلشارة إلى أ  اتفاقية األمم المتحدة لقانو  البحار قد وقع  عليها  (1)

، وكا  من بين الدول العربية الموقعة عليها مصر 2181من ديسمبر سنة  21هت المواف   2213من صفر سنة  12
 .2/2/2112تابع، بتاريخ  28، الجريدة الرسمية، العدد 2183لسنة  222رار الجمهوري رقم بموجب الق

التغيير في  -من تحلي  تعريف تلوث البيئة في القانو  المصري نجد أ  المشّرا قصر التعريف على ثالثة عناصر هم: أ (2)
ى ممارسة اإلنسا  لحياته الطبيعية، ويتضح من التأثير عل -اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت، ج -خوا  البيئة، ب

خالل ه ا التعريف أ  المشّرا المصري يتبنى في فلسفته لحماية البيئة فكرة قوامها تجريم أي فع  من شأنه إحداث تغيير 
 في الوسط البيئي دو  النظر عما إذا كا  سيترتب عى ه ا التغيير أضرار حالية أو مستقبلية من عدمه.
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 وال ي المائي التلوث تعريف المصري  البيئة قانو   من( 2/21) المادة في أيضاً  وجاء 

 غير أو مباشرة إرادية غير أو إرادية بطريقة المائية البيئة في طاقة أو مواد أية إدخال: "به ُيقصد

 األنشطة يعوق  أو اإلنسا  صحة يهدد أو الحية، غير أو الحية بالموارد ضرر عنها ينتج مباشرة

 أو لالستعمال البحر مياه صالحية يفسد أو السياحية واألنشطة األسماك صيد ذل  في بما المائية

 ".خواصها من يغير أو بها التمتع من ينقص

 القائم االتجاه سل  المصري  المشّرا أ  للتلوث السابقة التعريفات استقراء خالل من ويتضح 

 في أدرج  التي أخرى  دول سلكته ال ي االتجاه بخال  للتلوث، المختلفة األنواا تعريف فكرة على

 من أخرى  أنواا لتعريف التعر  دو   فقط البيئة تلوث تعريف البيئة بحماية المتعلقة قوانينها

 لسنة( 21) رقم البيئة حماية قانو   من 9/الثانية المادة في التلوث األردني المشّرا عّر  وقد .(2)التلوث

 بالبيئة اإلضرار إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة يؤدي قد مما البيئة عناصر في تغيير أي: "بأنه 1119

 ".الطبيعي بالتواز   يخ  ما أو الطبيعية لحياته اإلنسا  ممارسة على يؤثر أو عناصرها على سلباً  يؤثر أو

 إلى عنه المسؤولية حيث من ينقسم التلوث أ  نجد ال كر، سالفة التلوث تعريفات كافة مطالعة ومن

 :يلي كما نوعين

  

                                                                                                                            
ضمن تعريف تلوث الهواء وذل  نظرًا لما تسببه الضوضاء من آثار  Bruitأ  المشّرا المصري أدرج الضوضاء يالحظ  (1)

سلبية على صحة اإلنسا  وقدرته اإلنتاجية، وتجدر اإلشارة إلى أ  الالئحة التنفي ية لقانو  البيئة المصري قد حددت في 
( من 1ووق  التعر  له خالل فترة النهار، وحدد الجدول رقم ) ( منها الحدود المسموح بها لشدة الصوت2الملح  رقم )

 92الملح  الم كور الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناط  المختلفة، والتي يجب أ  ال تتجاوز نهارًا 
 أ(. )ديسيب  12)ديسيب  أ( في وسط المدينة، إال أنها تتتجاوز الحد األقصى المسموح به وتص  إلى أكثر من 

تجدر اإلشارة إلى أنه غالبًا ما يترك المشّرا تعريف المصطلحات التي ترد في القوانين للفقه، وخاصة عندما تكو  ه ه  (2)
المصطلحات ذات صبغة علمية فنية تخصصية، وقابلة للتطوير والتحديث بشك  دائم، وذل  كما هو في مجال )جرائم 

 المساس بالبيئة(.
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 :عليه المعاقب التلوث: أوالً 

 التلوث من النوا ه ا ويعد النشاط، ه ا نوعية كان  أياً  البشرية األنشطة عن ينجم تلوث أي وهو 

 .الراهن الوق  في البيئة منها تعاني التي المشكالت كافة في الحقيقي السبب هو

 

 :عليه المعاقب غير التلوث: ثانياً 

 وما والزالزل البراكين مث  وذل  بشري، تدخ  أي دو   ذاتها الطبيعة فع  عن ينتج ال ي وهو 

 والعوام  والرملية، الترابية العواصف وك ل  التلوث، حدوث إلى يؤدي مما وأتربة غازات من عليهما يترتب

 عليه معاقب غير التلوث من النوا وه ا ،(1)البيئي النظام في هائلة تغييرات تحدث التي األخرى  الطبيعية

 ومن وحده، اإلنسا  إال يخاطب ال القانو   لكو   التجريم دائرة خارج يعد مما الطبيعة فع  من ألنه قانونًا،

 .القانو   ألحكام مخالفته حالة في قانوناً  يسأل ثم

                                           
 وما بعدها. 29(، القانو  الدولي للبيئة، القاهرة، دار النهضة العربية،  1119أفكيرين، محسن ) (1)
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 الثاني المطلب

 بالبيئة الماسة الصور

استخدم الفقه مصطلح" جرائم تلويث البيئة"، ذل  ا  التلوث البيئي في الوق  الحاضر،  

اصبح من اخطر الصور الماسة بالنظام البيئي، ب  واكثر نطاق في االنتشار ذل  لما له من تأثير 

 األبحاث على صعيدمكانة واهتمامًا واسعًا  التلوث مصطلح بالغ على النظام البيئي كك ، واحت 

  ،(1) .التي عالجة جرائم التلوث القانونية

 عبارة من بدالً  بالبيئة المساس جرائم عبارة استخدام األفض  من أنه يرى  الباحث أ  إال 

 التي لألفعال المختلفة للصور شموالً  أكثر يعد المساس لفظ مدلول أل  نظراً  وذل  البيئة، تلويث

 وال الصور، ه ه إحدى يمث  لكونه التلوث صورة فيها بما بالسلب، البيئة على التأثير شأنها من

 .ضرراً  وأشدها األخطار أهم كونه األمر في يقدح

 في عنها غنى ال ضرورة تعد بالبيئة للمساس األخرى  والصور التلوث بين التفرقة أ  بيد 

 صور ثالثة مدلول بإبراز هنا نكتفي أننا إال متعددة بالبيئة المساس صور كان  وإ  الصدد، ه ا

 مدلول توضيح إلى باإلضافة البيئة وإفساد البيئة على واالعتداء بالبيئة اإلضرار وهي فقط، منها

 البيئي، بالنظام اإلخالل إلى يؤدي وال ي عليه، المترتب السلبي األثر حيث من وذل  البيئة تلوث

 .فروا ثالثة في وذل 

  

                                           
 .1( البيئة في الفكر اإلنساني والواقع اإليماني، القاهرة، الدار المصرين اللبنانية،  2112الصغيري، عبد الحكم ) (1)
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 :البيئة وتلوث البيئة على االعتداء: االول لفرعا
 يشك  للبيئة تلوث ك  أ  ذل  كبير، حد إلى تلوثها مع البيئة على االعتداء مدلول يتداخ  

 صور في أو البيئة تلوث في يتمث  أ  ممكن البيئة على االعتداء أ  إال عليها، اعتداءً  الواقع في

 يكو   ثم ومن ،(1)التجاوز يعني اللغوية الناحية من االعتداء لفظ أ  بيد .البيئة النتهاك أخرى 

 ويترتب عناصرها، أحد أو البيئة على تجاوزاً  يمّث  إنساني نشاط أو سلوك أي البيئة على االعتداء

 .للبيئة تهديد حدوث عليه

 العنصر أوالً  فيه يتوافر أ  بشأنه يستلزم أنه الباحث يرى  لالعتداء المفهوم له ا ووفقاً  

 الطبيعة، أو اإلنسا  مصدره يكو   أ  يمكن ال ي التلوث بخال  إنسا  من يحدث أ  أي البشري 

 يؤدي ال ي التلوث بخال  وذل  للبيئة، تهديد احتمال لالعتداء المكو   الفع  على يترتب أ  وثانياً 

 الطبيعية المحميات أحد دخول االعتداء أفعال على ومثال وانتهاكها، بالبيئة اإلضرار إلى حتماً 

 الفريدة األنواا ذات بها المتواجدة الحية الكائنات على بالسلب التأثير شأنه من فه ا فيها، والعبث

 على يترتب ما نتيجة بضرر إلحاقها إلى يؤدي أو بالخطر تهديدها في يساعد مما الحيوانات، من

 .البيئة تلوث مصطلح من وأعم أوسع يعد البيئة على االعتداء مصطلح فإ  ل ا. انقراضها من ذل 

  

                                           
، الحماية المدنية للبيئة في النظام القانوني 3ية البيئة، ج(، موسوعة حما1113انظر في ذل : العادلي، محمود صالح ) (1)

 وما بعدها. 21دراسة تحليلية، دار الفكر الجامعي، القاهرة،   –الكويتي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية 
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 :البيئة وتلوث بالبيئة اإلضرار: الثاني الفرع

 من فع  أي أل  وذل  البيئة، تلوث مصطلح من نطاقاً  أوسع بالبيئة اإلضرار مصطلح يعد 

 تلوث صورة في متمثالً  الفع  ه ا كا  سواء بها، اإلضرار حتماً  عليه سيترتب بالبيئة المساس شأنه

 .(1)أخرى  صورة أي في أو

 من عنصر بأي أو بالبيئة األذى يلح  ال ي السلبي األثر في يكمن بالبيئة فاإلضرار 

 تلوث عن ناجماً  الخل  ه ا كا  سواء البيئي، النظام في خل  أي حدوث نتيجة المختلفة عناصرها

 غيرها، وما النفطية والمنشآت المصانع ومداخن الكهربائية القوى  محطات من الملوثات انبعاث مث 

 .المنفرة الكريهة والروائح الضوضاء مث  تلوثاً  حقيقته في يعد ال آخر فع  أي من أو

 كما سب ، لما وفقاً  البيئة تلوث مسمى من أشم  يعد بالبيئة اإلضرار مسمى فإ  ثم ومن 

 .تلوث عن ينتج أ  يشترط ال ضرر ك  ولكن ضرر، عليه يترتب أ  الطبيعي من تلوث ك  وأ 

 

 :البيئة وتلوث البيئة إفساد: الثالث الفرع

 نظراً  ،(2)التلوث لفظ عن البيئة مجال في االستخدام حيث من وأشم  أدق الفساد لفظ يعد 

 لح  ما على للتدلي  جاء ما ومنها الكريم القرآ  في موضع من أكثر في وردت قد الفساد كلمة أل 

 أيدي كسب  بما والبحر البر في الفساد ظهر: "تعالى كقوله اإلنسا  فع  نتيجة فساد من بالبيئة

 .(3)"يرجعو   لعلهم عملوا ال ي بعض لي يقهم الناس

                                           
 .31،  2(، الحماية المدينة للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1112شمس الدين، أشر  توفي  )( 1)
معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء دراسة تأصيلية مقارنة  –(، حماية السكينة العامة 2118الباز، داود )( 2)

 وما بعدها. 19في القانو  اإلداري البيئي والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
 (.22سورة الروم، اآلية ) (3)
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 وأفض  أعم الفساد لفظ يكو   مما والخل ، العطب يعني اللغة في الفساد أ  إلى باإلضافة 

 خلقها التي طبيعتها عن وعناصرها البيئة مكونات إخراج هو البيئة بإفساد ويقصد.التلوث لفظ من

 مثالً  الهواء فتلّوث ،توازنها في اإلخالل إلى بها يؤدي مما اإلنسا ، لمنفعة وسخرها عليها الله

 عناصر إلى مفيدة عناصر من مكوناته تتتحول حيث خواصه، لتغير نظراً  إفساده إلى سيؤدي

 .اإلنسا  فيها بما الحية الكائنات على بالسلب سيؤثر مما ضارة،

 حيث من البيئة، تلوث مصطلح مع البيئة إفساد مصطلح بين تطاب  هناك يكو   ثم ومن 

 عن ناتجاً  يكو   أ  يشترط ال للبيئة إفساد ك  بينما إفسادها، عليه سيترتب للبيئة تلوث ك  إ 

 .(1)التلوث مصطلح من وأوسع أشم  الفساد مصطلح يجع  مما تلويثها،

 في الصور ه ه تشابه من الرغم على بأنه البيئة انتهاك صور تعدد إزاء الباحث يرى  ول ل  

 بدالً  وذل  بالبيئة، المساس جرائم عبارة استخدام أسلفنا كما األفض  من أنه إال وتداخلها، المدلول

 مصطلح لكو   وذل  إفسادها، أو عليها، التعدي أو بها، اإلضرار أو البيئة، تلوث جرائم عبارة من

 يلح  فع  أي عن للتعبير االستعمال في وأدق المضمو   في وأعم  المعنى في أوسع يعد المساس

 ال ي التلوث مصطلح بخال  الفع ، ه ا وقدر حجم كبر أو صغر مهما ،ويسبب الضرر بالبيئة

 .البيئة من الني  صور بكافة اإللمام في وقصوره بجالء عجزه يظهر

  

                                           
 .31اية المدينة للبيئة، مرجع ساب ،  شمس الدين، أشر  توفي ، الحم( 1)
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 :البيئي التلوث صور: الرابع الفرع

 ال ي الملوث ماهية أو الجغرافي، نطاقه أو التلوث ه ا مصدر بحسب التلوث أنواا تتعدد

 بدو   طبيعيًا، التلوث ه ا يكو   فقد المصدر، حيث من البيئي للتلوث بالنسبة أما البيئة، لوث

 الغبار ذرات ازدياد ذل  ومن الطبيعة عوام  بفع  أو المختلفة، النشاطات خالل من اإلنسا  تدخ 

 .(1)وغيرها كيماوية صناعات من اإلنساني النشاط بفع  التلوث ه ا يقع وقد الجوي، الهواء في

 وال ي المحلي التلوث فإ  التلوث البيئي يندرج الى قسمين: االول هو الجغرافي النطاق حيث منو 

ينصر  مكانيًا الى اقيلم الدول، أي يسبب اضرار محلية داخ  ه ا االقليم، والثاني هو التلوث 

وال تقتصر على اقليم دولة العالمي أو الدولي بحيث إ  اضرار ه ا التلوث تكو  عابرة للحدود 

 .(2)بعينها كما في االضرار الناجمة عن المفاعالت النووية

التلوث البايولوجي  يندرج في أربعة اقسام: االول التلوثفإ   طبيعةال حيث من أما

وينصر  معناه الى الكائنات الحية الدقيقة كالفطريات ، والثاني هو التلوث االشعاعي ال ي يشم  

، والثالث 2189ت المفاعالت النووية كما حص  في مفاع  تشرنوب  في اوكرانيا عام انبعاث غازا

هو التلوث  الكيميائي كالمخلفات الكيميائية التي تنجم عن المصانع، والنوا االخير هو ما يطل  

 .(3)عليه بالتلوث الفيزيائي وقد يكو  ناتج عن عمليات أكسدة فيزيائية تؤثر في الطعم والرائحة

 الغال  على والتأثير بالبيئة االضرار إلى تؤدي التلوث صور جميع أ  الباحث ويرى 

 شك  في خطيراً  يكو   وال ي التلوث ه ا من الحية الكائنات تتأثر بحيث والمائي، واألرضي الجوي 

 .عام بشك  تأثيره

                                           
 .8( المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، بحث مقدم لنقابة المحامين األردنيين،  1119كساب، عبدالرحمن )( 1)
 .8سالمة، أحمد، حماية البيئة، مرجع ساب ،  ( 2)
 .81سلوى، توفي  بكير، الحماية الجنائية، مرجع ساب ،  ( 3)
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  الفصل الثالث

 األساس القانوني للمسؤولية الجزائية الناجمة عن التلوث البيئي

لك  جريمة من الجرائم محاًل وه ا ينطب  على الجريمة البيئية، وتعد عناصر البيئة هي 

مح  الجريمة، وه ه العناصر قد تكو  طبيعية أو صناعية، وه ا ما أشار إليه المشرا األردني 

( لسنة 6( من قانو  حماية البيئة رقم )1عندما عّر  البيئة، حيث قصر عناصر البيئة في المادة )

 ( على التربة والهواء والماء.1317)

وتبرز أهمية الماء أنه المصدر الطبيعي والحيوي واألساسي للكائنات الحية، وال يستطيع 

أي كائن حي االستغناء عنه، وتكو  مصادر المياه عرضة لالستنزا  والتلوث في العديد من 

مث  قانو  العقوبات،  األحيا ، وقد وضع  األرد  نصوصًا قانونية عدة لحماية عنصر الماء،

 المياه 2188 لسنة( 28) رقم المياه سلطة قانو   من( 1) المادة عرف  وقد ،(1)وقانو  حماية البيئة

 واألنهار والبحيرات البحار ذل  في بما المصادر جميع من والجوفية السطحية المياه: "أنها على

 والمياه المعدنية المياه الكمية ه ه وتشم  والخزانات والبرك واآلبار والسدود األمطار ومياه والينابيع

 .(2)الساخنة

اهتم  بموضوا تلوث الهواء، وقد ورد ذل   والعراق األرد  في التشريعات أ  الباحث ويرى 

 في قانو  حماية البيئة األردني والعراقي.

إ  الضابط في تحريم االفعال الناتجةعن اضرار البيئة يكو  على حالتين، اما بموجب 

نص التجريم وف  ما تورده القوانين الناف ة والمتعلقة بالبيئة في ه ا الشأ  او المعايير والمقاييس 

                                           
 .22الهريش، فرح، جرائم تلوث البيئة، مرجع ساب ،  ( 1)
 .22/3/2188( الصادر بتاريخ 3221( من عدد الجريدة الرسمية )231نشر ه ا القانو  على الصفحة )( 2)



36 

 

والمواصفات الصادرة بموجب انظمة وتعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس النوعية سواء في 

 .(1)راق او في االرد الع

، وب ل  يلزم ضما  بشك  مباشرعلى البيئة يندرج في اما الضرر  إ  مسألة ايقاا

التعويض دو  قيدا  أو شرط، وهو ما قررته نصو  مجلس االحكام العدلية بإ  المباشر هو 

الضامن بنفسه، وقد يتخ  الضرر شك  غير مباشر بإ  يكو  وقوعه غير مقصود، كما لو شرا 

 .(2)دهم لصيد حيوا ، واصاب انسا ، دو  توجه القصد الجزائياح

 –وفي إطار التلوث البيئي، وحيث تنطوي جريمة تلويث البيئة على سلوك غير مشروا 

يمث  اعتداء في صورة تلويث للعناصر االساسية للوسط البيئي، فإ  االركا   -إداري أو غير إداري 

تتمث  بالركن المادي ال ي يعبر عن السلوك االجرامي،  العامة التي تنهض عليها جريمة التلويث

وما يرتبط به من نتائج يأخ ها المشرا في االعتبار، وايضًا الركن المعنوي ال ي يعبر عن االرادة 

 .(3)كرابطة نفسية بين الجاني وبين ما تحق  من سلوك ونتيجة

 للجرائم الماسة بالبيئة القانوني األساس: األول المبحث

 والعراقي األردني التشريعين في صور الجرائم الماسة بالبيئة: الثاني المبحث

                                           
 .2112( لسنة 12( من قانو  المواصفات والمقاييس رقم )1انظر المادة )( 1)
 .91إحياء التراث العربي،  (. شرح المجلة، بيروت: دار 1112( باز، سليم )2)
 .39( قانو  البيئة، حماية البيئة محليًا ودوليًا، عما ، المكتبة الوطنية،  1118( عمر، عمر محمود)3)
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 األول المبحث

 للجرائم الماسة بالبيئة القانوني األساس

 متتا تبعتتة بتحمتت  بالجريمتتة قتتام متتن صتتالحية الجزائيتتة بالمستتؤولية المقصتتود أ  المعلتتوم متتن

 التتي الجريمتة ارتكتب متن يلتتزم أ  ضترورة يعنتي وهت ا القتانو ، نتص حستب جزاء من حقه في يقرر

 ارتكابتته علتتى لتته عقوبتتة القتتانو   فتتي عليتته التتنص تتتم التت ي لألثتتر بخضتتوعه بالمستتاس بالبيئتتة تتعلتت 

 .(1)الجريمة ه ه عن مناسبة عقوبة على يحص  بحيث الجريمة

وتقتتوم المستتؤولية الجزائيتتة علتتى حريتتة االختيتتار، ومتتع ذلتت  نستتّلم بتتأ  هتت ه الحريتتة هتتي حريتتة 

مقيدة، وأ  أي انتقا  من تل  الحرية أو انعتدام تلت  الحريتة يترتتب عليته تحقت  المستؤولية الجزائيتة 

 رقتتم البيئتتة وتحستتين حمايتتة قتتانو   فتتي بتتين قتتد العراقتتي المشتترا أ  نجتتد .(2)أو امتنتتاا هتت ه المستتؤولية

 بفعلتتته يستتتبب متتتن كتتت  مستتتؤوالً  يعتتتد: "أنتتته منتتته( 31) المتتتادة نتتتص ختتتالل ومتتتن 1111 لستتتنة( 12)

 أو األشتخا  متن ستيطرة أو رقابتة أو رعايتته تحت  هم من بفع  أو تقصيره أو إهماله أو الشخصي

 .(3) ..."بالبيئة ضرراً  والتعليمات واألنظمة القوانين مخالفته أو األتباا

 لستتتنة( 12) رقتتتم العراقتتتي البيئتتتة حمايتتتة لقتتتانو   العتتتودة ختتتالل ومتتتن العراقتتتي المشتتترا أ  كمتتتا

 المشتترا متتنهج هتتو وهتت ا المفتتتر ، الخطتتأ علتتى تقتتوم التتتي المستتؤولية قواعتتد إلتتى استتتند قتتد ،1111

 .1122 لسنة( 9) رقم البيئة حماية قانو   في الخطأ على أيضاً  المسؤولية أقام ال ي األردني

                                           

( أحكتتام المستتؤولية الجنائيتتة عتتن الجتترائم الدوليتتة فتتي التشتتريعات الوطنيتتة، ليبيتتا، التتدار الجماهيريتتة، 1111( ستتليما ، ستتالم )1)
 122. 
 .189( قانو  العقوبات، القسم العام، القاهرة: دار الفكر العربي،  2111مو  )( سالمة، مأ2)
 .1111( لسنة 12( من قانو  حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )31( نص المادة )3)
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أ  ربط تجريم تلويث البيئة على اطالقه بوقوا الضرر الفعلي الملموس ومما ال ش  فيه  

صفته الوقائية، ويق  من اهمية دور االرادة الجنائية في التجريم والعقاب، يفقد التشريع الجنائي 

 .(1)وذل  بلزوم تحق  نتيجة فعلية ضارة بالعنصر البيئي كي يمكن توقيع العقاب الجنائي

ويرى الباحث أ  جريمة التلوث ال تق  خطورة عن اي جريمة اخرى تمس النفس البشرية،  

وي للجريم في ك  الحاالت، حيث تكو  العقوبة اقوى واغلظ عند دو  ضرورة لتوفر الركن المعن

 توفر الركن المعنوي اي توفر االرادة لتحقي  النتيجة

 :المطلبين االتيين خالل من المبحث ه ا تناول سيتم التوضيح من ولمزيد

 للجرائم الماسة بالبيئة المادي الركن: األول المطلب

 للجرائم الماسة بالبيئةالركن المعنوي : الثاني المطلب

 

 

 

 

 

                                           

شر ( المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة دراسة تحليلية تطبيقية، عما  دار جهينة للن1113( الحديثي، هالة )1)
 .21والتوزيع،  
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 األول المطلب

 للجرائم الماسة بالبيئة المادي الركن

 الجريمتة ه ه تحدث بحيث والشرا، القانو   في محظورة أفعال إال هي ما البيئية الجريمة إ 

 أل  خاصتة، مسؤولية ذات بأنها البيئية الجريمة وتنفرد ضررًا، بها تلح  أو المحيطة البيئة في تلوثاً 

 يكتتو   قتتد بتت  القتتانو ، نتتص حستتب مصتترحة تكتتو   قتتد بالبيئتتة ضتتارة تكتتو   قتتد أنشتتطة متتن يمتتارس متتا

 النشتتتاط هتت ا نفستتتها الدولتتة تمتتتارس وقتتد الدولتتتة، اقتصتتاد فتتتي الهامتتة العناصتتتر متتن هتتتو النشتتاط ذلتت 

 ذلتت  ومتتن الصتتعوبات متتن العديتتد ذلتت  كتت  ويكتنتتف والتجاريتتة، الصتتناعية األجهتتزة بواستتطة الضتتار،

 .األخرى  المشكالت من ذل  وغير الضرر حدوث مدة
يعد الركن المادي للجريمة فعاًل خارجيًا ذو طبيعة خارجية مادية ملموسة تدركه الحواس،   

، طالما لم تتجسد في شك  سلوك مادي ظاهر في بخال  االفكار والمعتقدات والنوايا فهي مشروعة

وعالقة السببية، فالفع  هو النشاط  العالم الخارجي، ويقوم ه ا الركن على السلوك والنتيجة

االيجابي، او الموقف السلبي المنسوب الى الجاني، والنتيجة هي االثر الخارجي ال ي يتضمن 

االعتداء على ح  يحميه القانو ، وعالقة السببية هي الرابطة التي تص  ما بين السلوك 

 .(1)والنتيجة

ويتحق  الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة بارتكاب اي سلوك مقصود او غير مقصود  

يؤدي الى تعريض حياة الناس الى الخطر، ويترتب على ذل  السلوك تعريض حياة الناس او 

سالمتهم للخطر، سواء تمث  بحدوث ضرر مادي ملموس، او خطر محتم  الحدوث فالضرر ال 

                                           
 .2( قانو  حماية البيئة في االرد  دراسة مقارنة، عما ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2111الظاهر، خالد ) (1)
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قد يكو  محتماًل، ومعضم اضرار البيئة تحتاج الى وق  كبير كي تظهر  يشترط ا  يكو  حااًل ب 

 .(1)الى العيا 

 وبشك  عام سيتم تناول الركن المادي في الجرائم الماسة بالبيئة من خالل الفروا اآلتية: 

 الفرا االول: السلوك االجرامي.

 الفرا الثاني: النتيجة االجرامية.

 بين السلوك والنتيجة.الفرا الثالث: عالقة السببية 

 

 السلوك االجرامي:الفرع االول

يعد السلوك االجرامي سلوكًا ذو مظاهر مادية ملموسة تتحق  في العالم الخارجي يؤدي 

الى الضرر بالمصالح المراد حمايتها او تهديدها بحدوثه، ويضع المشرا في اعتباره ه ه المظاهر 

عبر تل  المظاهر عن االرادة االثمة، وتنتفي الجريمة المادي حين يتدخ  بالتجريم والعقاب، حيث ت

 .(2)بافتقاد االرادة لها

في الجرائم الماسة بالبيئة تتمث  في الفع  المادي وال ي  االجراميويرى الباحث أ  السلوك 

يؤدي الى تحق  النتيجة المتمثلة في التلويث والتي يسعى المشرا من وراء تجريمه له ا الفع  الى 

 الحيلولة دو  وقوعها.

ويتحق  السلوك االجرامي في جرائم تلوث البيئة في فع  التلوث، ويكو  ذل  بادخال مواد 

ئي معين، وه ا يعني  ا  التلوث يتحق  بفع  االضافة او القاء او تسريب مواد ملوثة في وسط بي

                                           
 .29،  3(. " شرح قانو  العقوبات القسم العام "، عما ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1112المجالي، نظام توفي  )(1)
 .29المسؤولية المدنية عن اضرار تلوث البيئة البحرية، عما  ، درا الثقافة للنشر والتوزيع،   11211الناصر، احمد ) (2)
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او امتناا يترتب عليه االضرار باحد عناصر البيئة، سواء كان  ه ه المواد موجودة في الوسط 

 . (1)الطبيعي ام ال

لنهر رغم فمثاًل يتحق  الركن المادي في جريمة تلوث مياه النهر بتحري  مواد موجودة في ا

اثبات المتهم انه لم يلقي مواد ضارة فيه، اال انه قام بتحري  ه ه المواد الضارة التي هي موجودة 

في النهر اصاًل، ولم يشترط المشرا االردني وجود مواد ملوثة ذات طبيعة خاصة او من نوا معين 

لعناصر المؤدية الى ذات مواصفات محددة، وانما استخدم النصو  المفتوحة الحتواء ك  المواد وا

 تلوث البيئة.

ولكي يتحق  السلوك االجرامي في جريمة تلوث البيئة يجب ا  يحدث فع  التلوث في 

  (2)الوسط البيئي وهو مح  ارتكاب الجريمة

في اعمال خارجية تختلف باختال  الجرائم، وتتحق  الجرائم  االجراميويتمث  السلوك 

الماسة بالبيئة شأنها شأ  ك  الجرائم بك  نشاط مادي يأتيه الجاني سواء اتخ  ه ا النشاط صورة 

ايجابية عن طري  اتيا  فع  نهى عنه القانو  او اتخ  صورة سلبية عن طري   االمتناا عن 

التي تندرج ضمن طائفة جرائم  ا يتعل  بجرائم تلويث البيئة، وفيمالقيام بعم  فرضه القانو  

التعريض للخطر العام فإ  المشرا يجرم ك  انماط السلوك االنساني التي تظهر بارتكابها خطرًا 

  (3)على العنصر البيئي يمكن وصفه بالخطر العام

                                           
 .11( البيئة والتلوث، عما ، مركز البحوث والتطوير،  2188العدوا ، سلطا  ) (1)
 ، عما .3نشر والتوزيع، ط (. " قانو  العقوبات القسم العام "، دار الثقافة لل1121نجم، محمد صبحي )(2)

 29. 
 .32( االدارة البيئية، الحماية االدارية للبيئة، عما  ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 1112مخلف، عار ) (3)
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رتين، فقد ويرى الباحث ا  السلوك االجرامي يتخ  في الجرائم الماسة بالبيئة احدى صو 

يكو  سلوكًا اجراميًا ايجابيًا وهو ك  حركة عضوية ذات صفة ايرادية يتمث  في فع  يأتيه الجاني 

بالمخالفة بما ينهى عن اتيانه القانو ، ويتحق  السلوك االيجابي في جرائم تلوث البيئة لفع  ايجابي 

يعات البيئية ا  ارتكاب اي نشاط مادي خارجي يصدر عن الجاني لخرقه للقانو ، ونجد في التشر 

الجرائم الماسة بالبيئة بسلوك ايجابي هي السمى الغالبة وقد يكو  السلوك االجرامي سلبيًا ويتمث  

في محض االمتناا عن القيام بعم  يفرضه القانو  حماية لمصلحة معينة، واالمتناا عن العم  

لوك السلبي بالجرائم الماسة بالبيئة يعني القدرة على تنفي ه النه ال التزام بمستحي ، ويتحق  الس

 بالمتناا عن القيام بعم  يفرضه القانو .

 9/أ( من قانو  حماية البيئة االردني رقم 1وبالعودة الى التشريع االردني نجد ا  المادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تق  عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات او نص  على انه:"  1122لسنة 

ن عشرة اال  دينار او بتل  هاتين العقوبتين ربا  الباخرة او السفينة او الناقلة او بغرامة ال تق  ع

المركب ال ي تم طرح او سكب من اي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه االقليمية 

 . (1)للمملكة او منطقة الشاطئ"

ون كر منها على سبي  المثال ففي التشريع االردني نجد بعضا  من جرائم التلوث السلبية 

 افقد الزم المشر   2017( لسنة 6( من قانو  حماية البيئة االردني رقم )21ما نص  عليه المادة)

اصحاب المصانع والمركبات والورش أو أي جهة تمارس نشاطًا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث 

ب أجهزة لمنع وتقلي  انتشار تل  منها تلوثات بيئية ) تلوث هوائي، تلوث مائي( بأ  يتم تركي

الملوثات منها والتحكم في الملوثات قب  انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو الى الحد 

                                           
 .1122لسنة  9/أ( من قانو  حماية البيئة االردني رقم 1نص الماد ) (1)
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ب( من ه ه المادة بعقوبة الحبس )المسموح به، وخالفًا ل ل  يعاقب صاحب العالقة بموجب الفقرة 

امة ال تق  عن مئة دينار وال تزيد على ألف لمدة ال تق  عن أسبوا وال تزيد عن ثالثين يومًا أو بغر 

دينار أو بكلتا العقوبتين مع إزالة المخالفة خالل المدة التي تحددها ل ل  وتعزيمه مبلغًا ال يق  عن 

خمسين دينارًا وال تزيد على مئة دينار عن ك  يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المقررة 

 (1)إلزالتها."

من خالل ه ه النصو  أ  التشريعات البيئية حرص  على  انه يالحظويرى الباحث 

حماية البيئة وذل  من خالل توسع بعض التشريعات في مجال التجريم، حيث فر  على 

االشخا  والمنشآت التزامات يجب القيام بها باالضافة الى اتخاذ تدابير محددة، وذل  لما تقتضيه 

ة من المخاطر التي تهدد البيئة دو  النظر الى تحق  النتيجة البيئة من حماية ضد التلوث والوقاي

ونحن بدورنا نثمن ه ا المسل  بما يوفره من حماية للبيئة، إذ  الجريمة السلبية أو جرائم الترك فتقع 

باالمتناا عن االمتثال ألمر القانو  مثال ذل  امتناا الشاهد عن المثول أمام المحكمة لتأدية 

متناا صاحب المصنع أو المصلحة عن التقيد بالنسب المسموح به للتسرب أو الشهادة، وك ل  ا

 االصح التلوث.

 

  

                                           
( الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات االردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق 11121الدميري، عامر  (1)

 .22االوسط ، عما  ، االرد  ،  
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 النتيجة االجرامية:الفرع الثاني

تعد النتيجة االجرامية األتثر ال ي يترتب على السلوك االجرامي وال ي يقرر المشرا العقاب  

السببي ال ي تقوم به عالقة السببية، وتشك  الجنائي اتقاء له، كما تعد الحلقة األخيرة في التسلس  

 .(1)تطور اآلثار المباشرة للفع  وتضخمها ثم استقرارها وتبلورهافي صورة واقعة معنية

بشأ  تحديد ماهية النتيجة كعنصر في الركن للجريمة ، بين  القانونيوثمة خال  في الفقه 

ادي فهي عبارة عن التغير ال ي يحدث مدلول مادي، ومدلول قانوني، أما النتيجة في المدلول الم

في العالم الخارجي كأثر للسلوك االجرامي، وال ي يوجد ارتباطًا بين السلوك والنتيجة، برابطة سببية 

مادية أما النتيجة في المدلول القانوني فهي اعتداء على المصلحة التي يحميها القانو  سواء أدى 

 . (2)عليها أو تهديدها بالخطرذل  االعتداء لالضرار بالمصلحة المعتدى 

وفي الجرائم الماسة بالبيئة قد يتطلب المشرا حدوث نتيجة مادية معنية تمث  الضرر ال ي 

أدى اليه السلوك االجرامي ليقرر العقاب عنه، كما قد ال يتطلب تحقي  نتيجة محددة بحيث ينصب 

ًا بغض النظر عن أي نتيجة مستقلة التجريم على ذات النشاط االجرامي للجاني فعاًل كا  أو امتناع

 .(3)يؤدي اليها ه ا النشاط

وتقوم بعض الجرائم الماسة بالبيئة وتتكام  أركانها باعتبارها من جرائم الضرر، والتي تمث  

نتيجة مادية محددة كأثر للسلوك االجرامي الصادر عن الجاني، وتعد عنصرًا أساسيًا في النموذج 

 .(4)تتمث  في تحق  الضرر الفعلي على المصلحة التي أتراد المشرا حمايتهاالقانوني للجريمة، فهي 

                                           
 .122( شرح قانو  العقوبات، القسم العام ، عما  ، دار الثقافة ،  2111حسني، محمود نجيب ) (1)
 .211الجنائية عن تلوث البيئة، مرجع ساب ،  الحوارني، بسمه، المسؤولية  (2)
اآلليات الدولية والوطنية في مكافحة الجريمة البيئية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  11111عبدالله، طولشا  ) (3)

 .21دهوك،بغداد ، العراق ،  
 .22والتوزيع،  ( البيئة والتشريعات البيئية، عما  : دار الحامد للنشر 1118) يونس، ابراهيم (4)
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ويرى الباحث أ  النص القانوني هو أساس في تحديد تل  النتيجة في ك  جريمة من الجرائم 

الماسة بالبيئة، ويشم  الضرر البيئي في التشريع المصري مثاًل االضرار بالكائنات الحية أو 

ه الشرب والبحيرات والبيئة البحرية عند المشرا األردني، كما سع  ج  اآلثار، أو تلويث ميا

التشريعات البيئية الى تحديد الضرر البيئي، ومثال ذل  تحديد المشرا المصري الضرر البيئي 

حيث شم  ك  ما هو ضار بالكائنات الحية أو المنشأ  أو الحياة الطبيعية أو صحة االنسا  وك  

 بيئية أو يغير من مواصفات الهواء وخصائصه أو يسبب الضوضاء.م  يستنز  الموارد ال

جرى االجتهاد  -2:"  (1)وفي ذل  قض  محكمة التمييز االردنية في قراراها على أنه

القضائي لمحكمة التمييز على أ  شركة االسمن  األردنية المساهمة العامة المحدودة مسؤولية عن 

المنبعثة من مصانع االسمن   نتيجة تساقط وتراكم االتربةاالضرار الالحقة باالراضي والعقارات 

ومحاجره وضامنة تل  االضرار وف  المعادلة التي أرستها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم 

مما ال مح  لتطبي  المبادئ التميزية المقررة في المطالبات  2/1/1111( تاريخ 2121/1111)

عن اصابة المضرور جسديًا أو وفاته وأنه ال حاجة لالغدار قب  عن االضرار المادية الناشئة 

اقامة الدعوى وحيث أ  البيئة القانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوا أثبت  تضرر قطعة االر  

موضوا الدعوى وما عليها من أشجار وانشاءات نتيجة تطاير الغبار االسمنتي من مصانع المدعى 

حكام المتعلقة بقانو  حماية البيئة على ه ه الدعوى، جرى االجتهاد عليها، وال مجال لتطبي  اال

القضائي لمحكمة التمييز بأ  مقدار التعويض يكو  بتقدير قيمة نقصا  االر  وما عليها من 

غراس ومنشأت والمتمث  بفارق التقدير بين قيمتها معًا مجملة قب  وقوا الضرر وقيمتها بعد وقوعه 

 ى.وبتاريخ إقامة الدعو 

                                           
 ، منشورات مركز عدالة، عما ، االرد .1122( لسنة 222قرار محكمة التمييز االردنية رقم ) (1)
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ي بالنتيجة الخطرة التي تمث  النتيجة الضارة المحتم  حدوثها في اهتم المشرا الجزائكما 

المستقب  بتجريم الفع  بغض النظر عن تحقي  أي نتيجة من ورائه، أي أ  التجريم وارد لمجرد 

تهديد مصلحة معينة بالخطر من جراء ارتكاب الفع ، وذل  ما يسمى بجرائم التعريض للخطر، 

مث  في تهديد للمصلحة المحمية قانونًا، أي تمث  خطرأ على ه ه المصلحة، ويستهد  التجريم وتت

 .(1)حماية المصلحة من احتمال التعر  للخطر دو  استلزام االضرار الفعلي

ويرى الباحث أ  تجريم السلوك الخطر في الجرائم الماسة بالبيئة يعد مرحلة سابقة على 

المصلحة مح  الحماية الجزائية مسببًا خسائر كبيرة لالنسا  والبيئة تحق  الضرر ال ي قد يصيب 

لمشرا  الجزائي للحد من نطاق اضرار التلوث والحيلولة دو  من الوسائ  الهامة التي يعتمد عليها ا

 ارتكاب السلوك المؤدي اليه أو الحيلولة دو  انتشار آثاره في حالة ارتكابه.

مرًا واقعيًا وذل  خشية الوقوا في الضرر، كما اهتم المشرا االردني الخطر أ وقد عد

المشرا بالنتيجة الخطرة التي من المحتم  أ  تحدث في المستقب ، وقد سل  المشرا االردني ه ا 

 .(2)المسل  في جرائم تلوث البيئة وذل  لصعوبة اثبات الضرر في بعض الجرائم الماسة بالبيئة

ولية ة تظهر من خالل سهولة اثبات المسؤ ج الخطر ويرى الباحث أ  أهمية األخ  بالنتائ

الجزائية في جرائم التعريض للخطر وذل  لصعوبة اثبات الضرر، ووضع ح  لمشكلة اثبات 

العالقة السببية بين السلوك المادة والنتيجة االجرامية، وأ  األخ  به ه الجرائم يوفر أكبر قدر ممكن 

 من الحماية البيئية.

  

                                           
 .22( التأمين ضد االخطار التكتولوجية، القاهرة ، دار الفكر العربي،  2182سرور، محمد ) (1)
 .21الملكاوي، بشار جريمة تلويث البيئة، مرجع ساب ،   (2)
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 عالقة السببية بين السلوك والنتيجة:الفرع الثالث

إ  المقصود بالسبب هو مجموعة العوام  االيجابية والسلبية التي يتتبع تحققها حدوث النتيجة على 

نحو الزم، وال يسأل الفرد عن النتائج التي تحدث في العالم الخارجي ما دام لم يتسبب في احداثها 

من عناصر الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة ، بسلوكه، وتعد عالقة السببية العنصر الثالث 

التي يعتد فيها المشرا بالنتيجة التي تترتب على السلوك االجارمي، أي النتيجة التي يأخ ها النص 

التجريمي بعين االعتبار لثيام الجريمة قانونًا أو المكا  إحداثها اآلثار القانونية، فيلزم لقيام الركن 

الجرائم الماسة بالبيئة أ  يكو  السلوك هو السبب ال ي أدى الى حدوث  المادي ال ي تقوم به

 .(1)النتيجة االجارمية فيرتبط السلوك بالجريمة ارتباط السبب بالمسبب

ويقوم الحكم بتوافر الفاعلية السبيية للسلوك المكو  للجرائم الماسة بالبيئة التي تندرج ضمن طائفة 

االحتمال باعتبار ا  النتيجة لم تتحق  فعاًل حتى يمكن الجزم جرائم التعريض للخطر العام على 

، وإنما د نتيجة مادية يعول عليها المشراوالقطع بفاعلية السلوك في احداثها، فالفر  انه ال توج

 .(2)هناك حالة خطر ناشئة على السلوك ال ي يهدد حقًا يحميه القانو  ويجع  االضرار به محتمالً 

بالبيئة نجد ا  نظرية السببية المالئمة تتواف  مع ه ه الجريمة في وفي الجرائم الماسة 

تحديد العالقة السببية بين السلوك والنتيجة بحيث يكو  السلوك االجرامي هو وحده ال ي أدى الى 

 .(3)حدوث النتيجة

                                           
 .22حسني، محمود نجيب، شرح قانو  العقوبات، مرجع ساب ،   (1)
 .218وراني، بسمة، المسؤولية الجنائية، عن تلوث البيئة، مرجع ساب ،  حال (2)
 132المجالي، نظام توفي ، شرح قانو  العقوبات، مرجع ساب ،   (3)
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ل ل  نجد ج  التشريعات البيئية توسع  في األخ  بجرائم الخطر ذل  لوقوعها بمجرد 

ك دو  تحقي  نتيجة، مما يوفر أكبر قدر من الحماية البيئية، ويضع حاًل لصعوبة اثبات السلو 

 اثبات العالقة السببية بين السلوك االجرامي والنتيجة.

وفي مجال الجرائم الماسة بالبيئة فإ  هناك ضرورة لتطبي  نظرية السبب لمالئم فالخبير 

وث، باستخدام االسلوب العلمي في التحلي  المختار من المحكمة عليه الرجوا الى تحلي  سبب التل

واالص  أ  يكو  الخبير متخصصًا لمعرفة أسباب التلوث، ومن هي الجهة المتسسبة في الضرر 

الرئيسي أو من هي المنشأت التي تنتج الملوثات، ونقدر المسؤولية على ضوء ه ه النتائج ويعاقب 

 .(1)حسب مخالفته أو مساهمته بالنتيجة

أ  االسناد الموضوعي للجرائم الماسة بالبيئة التي تعد من قبي  جرائم  ويرى الباحث

الضرر يتالءم مع نظرية السببية المالئمة، حيث يعد نشاط الجاني فيها سببًا لتحق  النتيجة 

االجرامية، متى تبين أنه صالح الحداثها وفقًا للمجرى العادي لألمور، كما يتالءم االسناد 

ماسة بالبيئة التي تعد من قبي  جرائم التعريض للخطر العام مع نظرية السببية الموضوعي للجرائم ال

المالئمة، حيث أ  الحكم بتوافر الفاعلية السببية للسلوك في تل  الجرائم يقدم على االحتمال 

 .باعتبار ا  النتيجة لم تتحق  فعاًل حتى يمكن القطع بفاعلية السلوك في احداثها

  

                                           
 132الهاشمية، مرجع ساب ،  مني، محمد ، الحماية القانوية للبيئة في المملكة االردنية و الم (1)
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 الثاني المطلب

 الركن المعنوي للجرائم الماسة بالبيئة 

ولية الجزاءية، أ  يصدر عن الفاع  سلوك اجرامي يعاقب عليه حسب يكفي لقيام المسؤ ال  

أحكام القانو ، فال بد لقيام المسؤولية الجزائية للجاني توفر الركن المعنوي للجريمة والمتمث  في 

لسلوك المسل  االجرامي، والقيام بارتكاب الفع  القصد الجرمي" ال ي ينم عن اتجاه ارادة الجاني 

ال ي يعاقب عليه القانو ، ولقد استقرت كافة التشريعالت الجنائية المعاصرة على أ  الركن 

المعنوي قد يتخ  صورتين، صورة القصد الجنائي في الجرائم القصدية، وصورة الخطأ غير القصدية 

 .(1)في الجرائم غير القصدية

المعنوي للجريمة يفتر  اذ  وجود عالقة نفسية بين مرتكب الفع  غير المشروا فالركن 

والفع  والنتيجة الضارة، ه ه العالقة ناتجة عن نيته وارادته واختباره الحر في اقترا  الجريمة، فهو 

يعلم أ  الفع  ال ي يقوم به غير مشروا، كما يعلم أ  القانو  يعاقب على اقترا  مث  ه ا العم ، 

 كربا  السفينة ال ي يطرح الزيوت في البحر. (2)ومع ذل  اتجه  ارادته الى تنفي ه

وتطل  معظم القوانين على ذل  بلفظ القصد الجنائي، ويطل  عليه قانو  العقوبات االردني 

( منه النية الجرمية بأنها " ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها 93لفظ النية، حيث عرف  المادة )

 .(3) "القانو 

وجرائم التلويث من الجرائم القصدية التي تستلزم قصدًا جنائيًا في اثبات الفع  والقصد 

( من قانو  22ي فيها هو القصد الجنائي العام ، وه ا االمر نلمسه من خالل نص المادة )ئالجنا

                                           
 .121-131الحماية القانونية للبيئة في المملكة االردنية الهاشمية ، مرجع ساب ،   محمد المومني، (1)
 .312ي، محمد، شرح قانو  العقوبات، القسم العام ، المرجع الساب ،  بالحل (2)
 .121ية الهاشمية، مرجع ساب ،  المومني، محمد ، الحماية القانونية للبيئة في المملكة االردن (3)
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بحرية في ال حيث " خطرت إلقاء أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة 1122( لسنة 9حماية البيئة رقم )

المياه االقليمية للمملكة أو على منطقة الشاطيء ضمن الجدول والمسافات التي يحددها الوزير 

 بمقتضى تعليمات يصدرها".

ونجد في ه ا النص أ  المشرا تعام  بعمومية ولم يورد أي شرط يخص الحالة المعنوية 

أكا  فعله عن قصد أو غير  التي من المحتم  ا  يكو  الفاع  عليها ولم يعطها أي أهمية سواء

قصد، أي عن أهمال، أ  ذل  دل على شيء فيدل على أ  المشرا قد اهتم بتوافر النشاط ال ي 

 .(1)سبب التلويث مكتفيًا بالقصد الجنائي العام

يتضح مفهوم القصد الجرمي في الجرائم المقصودة ، في حين تقوم الجرائم غير المقصودة 

 (2)ال ي يتمث  باالهمال وقلة االحتراز وعدم مراعاة القوانين واالنظمةعلى الخطأ غير المقصود، 

الفع  الضار عن إهمال أو قلة االحتراز  ( عقوبات أنه:" يكو  الخطأ اذا نجم92وقد نص  المادة )

، ولم ينص المشرا االردني على صور الخطأ على سبي  (3)أو عدم مراعاة القوانين واالنظمة

ا في نصو  مختلفة صورًا متعددة منها االهمال وقلة االحتراز وعدم مراعاة المثال: وذكر المشر 

عقوبات( كما ورد النص على االهمال في جريمة فرار السجين  323القوانين واالنظمة المادة ) 

عقوبات( والمقصود بها جميعًا معنى واحد، هو تحقي   131/1بسبب االهمال الحارس المادة)

د توافر أحدى صور الخطأ في حال ثبوت الخطأ بالمعنى الساب  بحث المسؤولية الجزائية عن

 .(4)الجاني

                                           
 .29الملكاوي، بشار، جريمة تلويث البيئة، مرجع ساب ،   (1)
 121،  12، مجلة نقابة المحامين لسنة222/2122تمييز جزاء رقم  (2)
، دار الثقافة ، 131،  1( ، شرح قانو  العقوبات االردني ، الجرائم الواقعة على االنسا ، ط2112السعيد، كام  ) (3)

 عما .
 .129المومني، محمد، الحماية القانونية للبيئة في المملكة االردنية الهاشمية، مرجع ساب ،   (4)
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( من 88إال أ  المشرا االردني استثنى حالة القوة أو الحادث المفاجيء، تنص المادة )

قانو  العقوبات االردني " ال عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تح  طائلة التهديد، 

ارتكابه ذل  الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاج ، أو أي ضرر بليغ يؤدي وكا  يتوقع حين 

الى تشويه أو تعطي  أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم 

تثنى من ذل  جرائم القت ، كما يشترط أ  ال يكو  فاع  الجريمة قد عر  المكره على اقترافه وتس

 .(1)بمحض إرادته أو لم يستطيع الى دفعه سبيالً نفسه له ا االكراه 

حيث أتنه في مث  ه ه الحاالت ينتفي القصد الجنائي نظرًا النعدام االرادة التي تصاحب 

النشاط، ونلمس ذل  جليًا في حالة اضطرار سفينة الى تفريغ حمولتها بالقرب من الشاطيء لدولة 

غم من اتخاذ كافة االسباب الالزمة للوقاية، من الدول ع  أصر عطب أو حري  يشب بها على الر 

 .(2)ففي ه ه الحالة ال يمكن مساءلة ربا  السفينة جزائياً 

ويرى الباحث أ  الجرائم البيئية القصدية أق  حدوثًا حسب تقديرنا من الجرائم غير 

لبيئية الناجمة المقصودة، التي تقوم نتيجة االهمال وعدم المباالة وقلة التحوط، فالجرائم والمخالفات ا

عن االهمال وعدم المباالت وعدم التحوط ومخالفة القوانين واالنظمة كثيرة الحدوث وال يمكن 

 إحصاؤها.

                                           
عقوبات ، القسم العام، دارسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة ( ، شرح قانو  ال1112المجالي ، نظام توفي  المجالي ) (1)

 .399، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2والمسؤولية الجزائية،ط
 .29الملكاوي، بشار، جريمة تلويث البيئة، مرجع ساب ،   (2)
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فمع ازدياد ارتكاب جرائم تلويث البيئة وتعاظم آثارها الضارة واتساا أخطارها استشعر 

فير الوقاية المالئمة من القضاء الفرنسي عدم كفاية الركن المعنوي في إتاحة دور فعال للعقاب وتو 

 .(1)أخطار التلوث

القصد االحتمالي: قد عر  قانو  العقوبات االردني القصد االحتمالي في نص المادة 

( منه وجاء فيها " تعد الجريمة مقصودة وا  تجاوز  النتيجة الجرمية الناشئة عن الفع  قصد 92)

الخطأ اذا نجم الفع  الضار عن االهمال الفاع  اذا كا  قد توقع حصولها فقب  بالمخاطرة ويكو  

وب ل  يكو  مشرعنا االردني قد اعطى القصد  (2)أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة القوانين واالنظمة

( من قانو  العقوبات وعبر عنه فيها 93االحتمالي حكم القصد المباشر وال ي عرفه في المادة )

بالنية، اذ أقام القصد االحتمالي على عنصرية االساسيين وهما توقع النتيجة والرضا بها إ  حصل  

 (3)وهما: العلم واالرادة المباشرنصري القصد )أي القبول بمخاطرها(، بمعنى يستند الى ع

  

                                           
( دار النهضة 282-221( الم هب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة،  )2188بالل، د. أحمد عو  ) (1)

 العربية، القاهرة.
 .2191( لسنة 29( من قانو  العقوبات االردني رقم )92المادة ) (2)
 .1983،  2181( مجلة نقابة المحامين 283/82انظر في ذل  تمييز جزاء رقم) (3)
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 المبحث الثاني
 صورة جريمة التلوث البيئي في التشريعين األرني والعراقي

يمكتتتن القتتتول أ  المستتتؤولية الجزائيتتتة التتتتي تترتتتتب علتتتى الضتتترر البيئتتتي تعتتتد متتتن أكثتتتر أنتتتواا 

قواعتد إثبتات، حيتث أ  هت ه القواعتد المسؤولية تمردًا بالخضوا لقواعتد تقليديتة، متن قواعتد مستؤولة أو 

تبتتتتدو غيتتتتر مناستتتتبة بتتتتالنظر لخصوصتتتتية مستتتتؤولية الضتتتترر البيئتتتتي، األمتتتتر التتتت ي دفتتتتع بالعديتتتتد متتتتن 

التشتتريعات للمطالبتتتة بضتترورة تطتتتوير القواعتتد الخاصتتتة بالمستتؤولية الجزائيتتتة المترتتتب عليهتتتا الضتتترر 

ئتتة كالتشتتريع األردنتتي متتن ختتالل البيئتتي، فتتي ظتت  ظهتتور تشتتريعات حديثتتة اهتمتت  بتتتوفير الحمايتتة للبي

 .(1)قانو  حماية البيئة األرني وقانو  حماية البيئة العراقي

كمتتا أ  المستتؤولية الجزائيتتة علتتى الضتترر البيئتتي ال تترتتتب علتتى تحقتت  واقعتتة هتتي مصتتدر 

 .(2)الضرر وإنما إخالل بواجب اليقظة والح ر عن تل  الواقعة، أي االستناد على معيار الخطأ

 التوضيح سيتم تناول ه ا المبحث من خالل المطلبين اآلتيين: ولمزيد من

 والشخص المعنوي  الطبيعيالمطلب األول: مسؤولية الشخص 

 المساس بالبيئةعلى جريمة  ءالمطلب الثاني: الجزا

                                           

 .113( شرح األحكام العامة لقانو  العقوبات الليبي، بنغازي، منشورات الجامعة الليبية،  2121ي، محمد )( النبراو 1)
( المفهتتوم القتتانوني للبيئتتة فتتي ضتتوء مبتتدأ أستتلحة القتتانو  المعاصتتر، القتتاهرة، دار الكتتتب القانونيتتة، 1118( حشتتيش، احمتتد )2)

 22. 
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 المطلب األول

 المعنوي والشخص  الطبيعيمسؤولية الشخص 

ديتة للمستؤولية الجزائيتة وقتد على خطأ شخصي كصتورة تقلي الطبيعيتقوم مسؤولية الشخص 

 .(1)تكو  عن فع  الغير، حيث قد يرتكب غيره الجريمة

 عتن الفترد يستأل أ  مجتال ال هنتا ومتن شخصتية، الجزائيتة الفترد مستؤولية تكو   أ  واألص 

 تستبب قتد عتدة أستباب لوجتود وذلت  مقصتور غير البيئية الجريمة في المبدأ ه ا وتطبي  غيره، عم 

 أمتام نكتو   بحيتث البيئتة لتلتوث أدى الت ي الستبب تحديتد يتصتور وال يمكن ال حيث البيئة في التلوث

 يكو   بحيث المناط  إحدى في الهواء تلويث يتم كأ  ارتكبها، لمن الجريمة ه ه وإسناد بيئية جريمة

 بتلويتث يقوم من يتعدد حيث المختلفة المواصالت وسائ  خالل من أو المسؤول هو مصنع صاحب

 .(2)البيئة

ومتتن هنتتا يتبتتين أ  التشتتريعات البيئيتتة قتتد اختلفتت  فتتي تحديتتد الشتتخص الطبيعتتي التت ي يمكتتن 

 :(3)مساءلته في الجريمة البيئية وهناك صور ثالث

متتن ختتتالل العتتتودة  الطبيعتتتياإلستتناد القتتتانوني: حيتتتث يقتتوم المشتتترا بتجتتتريم ستتلوك الشتتتخص  .1

متن ختالل الرجتوا لقتانو  للقانو  كأ  تستتند التهمتة لصتاحب مصتنع لتوث البيئتة، وقتد تبتين 

أ  المشتترا قتتد تبنتتى اإلستتناد القتتانوني وتحديتتد  1339( لستتنة 17حمايتتة البيئتتة العراقتتي رقتتم )

( 4جزائيًا عن جريمة تلوث البيئة، وك ل  فع  المشترا األردنتي متن ختالل المتادة ) المسؤول

 .1317( لسنة 6) ممن قانو  حماية البيئة رق

                                           

 .1112جمهورية العراق لعام /ثانيًا/ ثامنًا( من دستور 21( المادة )1)
 .12( الحماية المدنية للبيئة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراق،  1123( صبري، أوج )2)
 .221( الجريمة البيئية، دارشتات للنشر، القاهرة،  1122( جابر، حسام )3)
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متا هتت ا الفعت  إيجابيتًا كتا  أم ستلبيًا والت ي كتا  ستتببًا  اإلستناد المتادي: حيتث ينستب لشتخص .1

 .(1)في حدوث الجريمة البيئية

( 6( متتن قتتانو  حمايتتة البيئتتة رقتتم )8ونجتتد أ  المشتترا األردنتتي قتتد تنتتاول متتن ختتالل المتتادة )

( "يحظر تح  طائلة المسؤولية القانونية إلقاء أي متادة ملوثتة أو ضتارة بالبيئتة البحريتة 1317لسنة )

ضتتمن الحتتدود لمستتافات التتتي يحتتددها التتوزير  طئيميتتة للمملكتتة أو علتتى منطقتتة الشتتاالميتتاه اإلقل فتتي

 .(2)بمقتضى تعليمات يصدرها له ه الغاية"

 متن( 11) المتادة نتص ختالل من ظاهر وه ا المادي اإلسناد بمبدأ العراقي المشرا أخ  كما

 .(3)1111 لسنة( 12) رقم البيئة حماية قانو  

المسؤولية الجزائية عن فع  الغير وهي المستؤولية المفترضتة أي مستؤولية فترد متا وقد تكو  

يساهم في الجريمة بصفته الفاع  أو الشري ، وتثب  ه ه المستؤولية بتنص القتانو  ويشتترط فتي قيتام 

ه ه المسؤولية قيامها متن التتابع ووجتود عالقتة ستببية بتين الستلوك التتابع والخطتأ متن المبتتوا، وعتدم 

 .(4)التفويض من صاحب العم  وجود

  

                                           

 .21لدار الجماهيرية، للنشر،  ( ال بياني، عبد امجيد )د.ت( التشريع الجنائي اإلسالمي، ليبيا، ا1)
 .1119لسنة  21( من قانو  حماية البيئة األردني رقم 8( نص المادة )2)
 .1111لسنة  12( من قانو  حماية البيئة العراقي رقم 11( نص المادة )3)
 .392( شرح القواعد العامة لقانو  العقوبات، بيروت: دار الفكر العربي،  2189( مهدي، عبد الرؤو  )4)
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 التشتريعات متن العديتد فتي المستؤولية هت ه أقترت وقتد المعنتوي، الفاعت  لمستؤولية بالنسبة أما

 لستتنة( 12) رقتتم العراقتتي البيئتتة وتحستتين حمايتتة قتتانو   فتتي العراقتتي المشتترا متتنهج هتتو وهتت ا البيئيتتة،

 التلتتتوث جريمتتتة فتتتي المعنتتتوي  الشتتتخص مستتتؤولية أقتتترت والتتتتي( 21 ،22 ،21) المتتتواد فتتتي ،1111

 .(1)البيئي

 الجريمتتة فاعتت  حتت  فتتي عقوبتتة قتترر حيتتث البيئتتي التلتتوث لجريمتتة األردنتتي المشتترا وتصتتدى

 قتتد( 1113) لستتنة( 2) رقتتم المؤقتت  األردنتتي البيئتتة قتتانو   أ  كمتتا الستتلب، أو باإليجتتاب كتتا  ستتواء

 رقتتم األردنتتي العقوبتتات قتتانو   متتن( 22/1) المتتادة فتتي األردنتتي المشتترا أقتتر وقتتد المستتؤولية هتت ه قتترر

 .(2)وتعديالته 2191 لسنة( 2)

                                           

 .  1111( لسنة 12( من قانو  حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )21، 22، 21( نص المواد )1)
( "يعتبر الشخص المعنوي باستثناء التدائرة الحكوميتة أو المؤسستة الرستمية أو العامتة مستؤواًل جزائيتًا عتن أعمتال رئيستة أو أي 2)

 من أعضاء..بصفته شخصًا معنويًا".
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 المطلب الثاني

 البيئةالمساس بعلى جريمة  الجزاء

 للتلتوث لمتا حيتث البيئتي، التلتوث جريمتة لخطتورة تنبهت  قد وتشريعاتها الدول معظم أ  نجد

 جريمتة علتى عديتدة بعقوبتات التشتريعات ه ه جاءت حيث األرضية، الكرة سطح هددت قد رمضا من

 .البيئي التلوث

 ورد وقتد البيئة تلوث جريمة ارتكب من على السجن عقوبة رتب قد اقير الع المشرا أ  فنجد

 ،33) المتتواد فتتي نتتص حيتتث 1111 لستتنة( 12) رقتتم العراقتتي البيئتتة وتحستتين حمايتتة قتتانو   فتتي ذلتت 

 حيتتتث للحريتتتة الستتالبة العقوبتتتات متتتن وهتتي الحتتتبس، أو الغرامتتتة، أو الستتجن، عقوبتتتة علتتى( 32 ،32

 .(1)الجرائم ه ه من جريمة لك  مناسبة عقوبات القاضي يضع

 فتتي 1121 لستتنة( 22) رقتتم العراقتتي البريتتة الحيوانتتات حمايتتة قتتانو   فتتي التتنص ورد وكتت ل 

 .معاً  العقوبتين كلتا أو والحبس، الغرامة منه( 1) المادة

 علتتى المنشتتور 1122 لستتنة( 9) رقتتم) األردنتتي البيئتتة حمايتتة قتتانو   أ  فنجتتد األرد  فتتي أمتتا

 فتتي ورد حيتتث ،)1122 تتتاريخ فتتي( 2282) رقتتم الرستتمية الجريمتتة عتتدد متتن( 2132) رقتتم صتتفحة

 ألتتف( 11111) عتتن تقتت  ال بغرامتتة المتتادة هتت ه أحتتاكم ختتالف متتن كتت  يعاقتتب( د) الفقتترة( 9) المتتادة

 العقتتوبتين بكلتتتا أو ستتنة عشتترة خمستتة عتتن تزيتتد وال ستتنوات ثتتالث عتتن تقتت  ال لمتتدة الحتتبس أو دينتتار

 .(2)البيئية الجريمة في تسبب من ك  على الغرامة ودفع العقوبة إيقاا على المشرا شدد وقد معًا،

                                           

 .122التشريعات البيئية في العراق، بغداد، دار الكتاب،   (1121( جاسم، عماد )1)
 .1122لسنة  9( قانو  حماية البيئة األردني رقم 2)
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 الفصل الرابع

 األحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الماسة بالبيئة

الشخص الطبيعي، إ  ما يرتكبه الشخص المعنوي من جرائم  بيئية يعد أخطر مما يرتكبه 

فالجرائم الماسة بالبيئة بأنواعها المختلفة،  ي أم على الصعيد الدولي،نسواء على الصعيد الوط

كالتلوث الهوائي وتلوث المياه والتروث اإلشعاعي، يمكن ارتكابها من قب  أي فرد عادي، إال أنها 

عنها، والتي قد تمس  تتسم بالخطورة عندما ترتكب من األشخا  المعنوية بسبب الضرر الناجم

قطاعًا كبيرًا من المجني عليهم، وه ا يتطلب من التشريعات المختلفة من خالل القوانين العقابية 

 لهؤالء األشخا  عن الجرائم المرتكبة الماسة بالبيئة. الجزائيةتحديد المسؤولية 

 انبج من يتم وقد اإلنسا  أي طبيعي شخص طر  من يتم قد البيئة على االعتداء إ 

 األشخا  على المسؤولية تقع وبالتالي إلخ....باخرة أو مصنع: مث  معينة منشأة أو هيئة

 هو من حول التساؤل يثور وهنا المعنوي، الشخص ه ا تسيير أو إدارة على القائمين الطبيعيين

 أ  أم به، أمر من أو بالفع  قام من ه  البيئة، على اعتداء أحدث ال ي النشاط عن المسؤول

 النشاط إلجراء صفة بأي يتدخ  لم ولو حتى المنشأة مال  عات  على تقع موضوعية المسؤولية

 .(1)بالبيئة لإلضرار المؤدي

  ولمزيد من التوضيح سيتم تناول الفص  من خالل المبحثين التاليين:

 .حدود مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بالبيئة: األول المبحث

 .المسؤولية الجزائية للمنشآت عن الجرائم الماسة بالبيئة: الثاني المبحث 

 

                                           

 .21( جريمة تلويث البيئة ، دراسة مقارنة، عما ، دار الثقافة،  1118( الملكاوي، ابتسام )1)
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 المبحث األول

 حدود المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بالبيئة

موضوا المسؤولية الجنائية لألشخا  المعنوية شهد جداًل فقهيًا بين الفقهاء بين مؤيد 

مقارنة، فأقرها البعض واستبعدها البعض اآلخر، ومعار ، وه ا انعكس بدوره على التشريعات ال

وحتى مع من أقر ه ه المسؤولية، وقد وقع جدل حول ماهية األشخا  المعنوية ال ين يسألو  

جزائيًا، ه  هو الشخص العام أم الخا ؟ وه ا يتطلب بيا  االتجاه المؤيد واالتجاه المعار  لفكرة 

 .(1)ية ذل المسؤولية الجزائية لالشخا  المعنوية وحد

وقد ذهب االتجاه المعار   إلى أ  الشخص المعنوي ال يسأل جزائيًا عما يرتكب من 

جرائم تقع من ممثليه أو تابعيه، والتي ارتكب  لحساب الشخص المعنوي ولمصلحته، وإنما تقع ه ه 

 المسؤولية على عات  الشخص الطبيعي، حيث أ  ه ه الجريمة ال يتصور وقوعها أو نسبتها إلى

 .(2)الشخص المعنوي ال ي يمثلونه أو يعملو  لديه

أما االتجاه المؤيد فيقرر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بسبب ظهور األعداد الكبيرة 

من األشخا  المعنوية، حيث أ  الشخص المعنوي هو حقيقة اجتماعية وحقيقة قانونية، ال يمكن 

  به ه الشخصية ويحدد مجال نشاطها، وأسلوب إنكارها أو التغاضي عنها، حيث يعتر  القانو 

ممارستها له ا النشاط وحقوقها وواجبتها القانونية، وه ا يبين أ  الشخص المعنوي له وجود حقيقي، 

وهو يتمتع بشخصية قانونية متميزة، وله إرادة متيمزة مستقلة، وله ذمة مالية مستقلة، وإ  إنكار ذل  

ي  التسليم بها، ألنها تصطدم بالتنظيم القانوني للشخص المعنوي. يترتب عليها نتائج قانونية يستح

                                           

 .312كر العربي، عما ،   ( المسؤولية الجنائية عن فع  الغير، دار الف2191( الهمشري، محمود )1)
 .32(. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار النهضة العربية، القاهرة،  1112مقب ، احمد ) (2)
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كما أ  التشريعات الحديثة قررت مسؤولية الشخص المعنوي جزائيًا ووضع  له من العقوبات ما 

يتالءم مع طبيعة الشخص المعنوي، كما أ  ه ه الجزاءات تقرر دائمًا إلعطاء نوا من الموازنة ما 

رجة األلم التي تم إيقاعها على مرتكب العقوبة. وه ه العقوبات ستؤدي إلى بين العقوبة المقررة ود

تحقي  الردا الخا  والردا العام وبما يحق  حماية األمن االقتصادي واالجتماعي في الدولة 

 .(1)باإلضافة إلى اإلصالح

 ولمزيد من التفصي ، سيتم تناول ه ا المبحث من خالل المطلبين اآلتيين:

 ل: نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المطلب األو

 المطلب الثاني: شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 

  

                                           

(. المسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية، دار الكتاب، القاهرة، 2111(  الديناصوري، عزالدين، والشواربي، عبدالحميد )1)
 21. 
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 المطلب األول

 نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

إ  نجاح مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القضاء يتوقف على إجرام ه ه  

المبدأ، من حيث تحديد الجرائم التي يمكن من خاللها مساءلة الكيانات، في حسن تنظيم ه ا 

الشخص المعنوي جزائيًا عنها، فقد تكو  ه ه الجرائم جسيمة وغير جسيمة، وقصدية وغير قصدية، 

وهك ا. فه  يتمتع الشخص المعنوي بأهلية ارتكاب ك  ه ه الجرائم أم بعضها فقط؟ كما أ  من 

المبدأ يتمث  في الحماية الجزائية من السلوك اإلجرامي له ه  المسائ  التي تساعد في نجاح ه ه

الكيانات، من حيث تحديد األشخا  المعنوية، ال ين يساءلو  جزائيًا، وه ا يتطلب تحديد نطاق 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في فرعين يتناول الفرا األول ألقرار المسؤولية في التشريعات 

ني يخصص لبيا  األشخا  المعنوية ال ين يخضعو  للمساءلة  الجزائية، ثم المقارنة، والفرا الثا

 .(1)العامة بشيء من التفصي 

 

 الفرع األول: إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بالبيئة

يمكن القول بأ  التشريع البريطاني يعد أقدم تشريع أخ  بالمسؤولية الجزائية للشخص  

نوي، وكا  ذل  نتاج اتجاه قضائي أقره به ه المسؤولية، كما كا  للقضاء األمريكي دور كبير المع

في إرساء قواعد المسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية، حيث صدرت عدة أحكام تقرر ه ه 

والتي أصدرت حكمًا بالغرامة على  2821المسؤولية منها حكم محكمة والية نيوجيرسي في سنة 

م  طريقًا فوق نهر مالحي أدى إلى تعطي  المالحة، كما أ  التشريعات الالتينية لم تقرر شركة أقا

                                           

 .12ة الجنائية لألشخا  المعنوية، مرجع ساب ، ( شريف، سيد، المسؤولي1)
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المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إال في العصر الحديث، وعلى سبي  االستثناء وبنصو  

 .(1)خاصة وفي جرائم محددة

جزائية على المسؤولية ال 2821ولم ينص المشرا المصري في قانو  العقوبات لسنة  

للشخص المعنوي، إال أ  هناك نصو  كان  تقرر ه ه المسؤولية على سبي  االستثناء كالقانو  

وال ي اقر مبدأ مسؤولية الشخص  2138نوفمبر  21الخا  بالجرائم الضريبية الصادر في 

 . (2)المعنوي في المادة الثانية منه

شخا  المعنوية غير أنه نص كما أ  المشرا المصري لم يأخ  بالمسؤولية الجزائية لأل 

على ه ه المسؤولية في نصو  خاصة، وقد تبنى المشرا المصري مساءلة األشخا  المعنوية 

 .(3)وال ي يتعل  بالبيئة 2112( لسنة 2عن الجرائم الماسة بالبيئة،  وذل  من خالل القانو  رقم )

كمبدأ عام، وأسسها على  كما أخ  المشرا األردني بالمسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية 

( من قانو  العقوبات األردني على أنه: "تعتبر الهيئات 22/1/3مبدأ الحقيقة، حيث نص  المادة )

المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيًا عن الجرائم 

أو لحسابها، ال يحكم على االشخا  التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكالئها باسمها 

المعنويين إال بالغرامة والمصادرة. وإذا كا  القانو  ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض 

بالغرامة عن العقوبات الم كورة وأنزل  باألشخا  المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 

(11-12")(4). 

                                           

(. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، 1118( صمودي، سليم )1)
 .12دار الهدى، الجزائر،  

 .211يًا، منشأة المعار ، اإلسكندرية،  (. الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونًا مدنيًا، إداريًا، جنائ2182( موافي، يحيى )2)
 .222(. المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية، منشأة المعار ، اإلسكندرية،  2129( هدى، عبد الرؤو  )3)
 وتعديالته.  2119لسنة  29( من قانو  العقوبات األردني رقم 22/1/3( نص المادة رقم )4)
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المشرا األردني قد تبنى فكرة قيام المسؤولية ويرى الباحث أ  ه ا النص واضح وأ   

الجزائية لألشخا  المعنوية، وبما أ  العقوبة السالبة للحرية مستحيلة التنفي  بحقهم فقد لجأ المشرا 

 األردني الستبدالها بغرامة أو المصادرة إذ اقتضى األمر.

ي األردني لسنة كما حدد المشرا األردني األشخا  المعنوية العامة في القانو  المدن 

الدولة والبلديات  -2: " (1)( على أ  األشخا  الحكمية هي21من خالل نص المادة ) 2129

بالشروط التي يحددها القانو  والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانو  شخصية 

 -2الوقف،  -3الهيئات والطوائف الدينية التي تعتر  لها الدولة  بشخصية حكمية،  -1حكمية، 

ك   -9الجمعيات والمؤسسات والمنشأة وفقًا ألحكام القانو ،  -2الشركات التجارية والمدنية، 

 مجموعة من األشخا  أو األموال تثب  لها الشخصية الكمية بمقتضى نص القانو ".

ويرى الباحث أنه من خالل استقراء النصو  السابقة، فإ  المشرا األردني لم يضع معيارًا  

يوضح به متى يكو  الشخص المعنوي عامًا ومتى يكو  خاصًا، علمًا بأ  التفرقة بينهما أمر 

ضروري، وذل  لمعرفة الغر  ال ي أنشئ من أجله ومن ال ي أنشأه وما هي طبيعة الخدمة التي 

 يؤديها، باإلضافة إلى نوا االمتيازات التي يتمتع بها.

( لسنة 9( من قانو  حماية البيئة رقم )22دة )كما أ  المشرا األردني نص من خالل الما 

على  مسؤولية الشخص المعنوي ال ي ال يخضع للقانو  العام، كما أخ  بالمسؤولية  1122

المزدوجة للشخص الطبيعي والمعنوي، بحيث شكل  ه ه المادة أساسًا قانونيًا لمسؤولية الشخص 

( 9( من قانو  حماية البيئة األردني رقم )8ة )المعنوي الجزائية في التشريع األردني، كما أ  الماد

، حظرت تح  طائلة المسؤولية القانونية إلقاء أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية 1122لسنة 

                                           

 .2129( لسنة 23المدني األردني رقم )( من القانو  21( نص المادة )1)
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في المياه اإلقليمية للمملكة، أو على منطقة الشاطئ، ضمن الحدود والمسافات التي يحددها 

 .(1)الوزير

أو معنوي القيام بأي حفريات في المواقع األثرية بحثًا كما ويحظر على أي شخص طبيعي  

 .(2)عن الدفائن ال هبية وغيرها، ويشم  ذل  التعاطي باآلثار والمتاجرة بها

أ  المشترا  1339( لستنة 17وقد تبين من خالل الرجتوا لقتانو  حمايتة البيئتة العراقتي رقتم )

ريمتتتة تلتتتوث البيئتتتة، وكتتت ل  فعتتت  المشتتترا جزائيتتتًا عتتتن ج المستتتؤولقتتتد تبنتتتى اإلستتتناد القتتتانوني وتحديتتتد 

 .1317( لسنة 6) م( من قانو  حماية البيئة رق4األردني من خالل المادة )

ويرى الباحث أ  ما تم إيراده من موقف التشريعات المقارنة حول المسؤولية الجزائية  

ؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية سواء من أخ  بها كأص  أو من أخ  بها كاستثناء إقرارها بالمس

 في الجرائم الماسة بالبيئة، وذل  بما يتالءم مع السياسة الجزائية الفعالة لحماية البيئة من التلوث.

 

 :الفرع الثاني: تحديد االشخاص المعنوية الذين يتم مساءلتهم جزائياً 

 إ  األشخا  المعنوية ال ين يتم مساءلتهم جزائيًا، مختلفو  فقد يكو  شخص معنوي عام 

أو شخص معنوي خا ، ثم أ  هؤالء األشخا  المعنوية يتنوعو ، فمثاًل األشخا  المعنوية 

العامة منهم من يكو  إقليمي، ومنهم من يكو  مرفقي، ويصاحب ه ه االختال  أ  تخضع 

بعضها لقواعد القانو  العام وبعضها لقواعد القانو  الخا ، مع اختال  األهدا  والوسائ  

  .(3)شطةواألساليب واألن

                                           

 .292( الحوراني، بسمة، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، مرجع ساب ،  1)
 .2188( لسنة 32( من قانو  اآلثار األردني رقم )22( نص المادة )2)
 .11( شريف، سيد، المسؤولية الجنائية لألشخا  المعنوية، مرجع ساب ،  3)
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 :أواًل: األشخاص المعنوية الخاصة الذين يتم مساءلتهم جزائياً 

من المسلم به في التشريعات التي تقرر المسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية، أ   

جميعهم يخضعو  لمساءلة جزائية أيًا كا  الشك  ال ي تتخ ه ه ه األشخا  المعنوية أو الغر  

للحصول على الربح أو التي ال تسعى لتحقي  ربح مادي، كالجمعيات، من إنشائها، وسواء تهد  

وي هب الفقه إلى تبرير إخضاا جميع األشخا  المعنوية الخاصة للمساءلة الجزائية بمبدأ المساواة 

 .(1)أمام القانو  وإزالة الفوارق بين األشخا  المعنوية واألشخا  الطبيعية في الخضوا للقانو  

نصًا لم يستبعد إال الدولة فقط، مقررًا  2111العقوبات الفرنسي الجديد لسنة وقد أورد قانو   

المسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية الخاصة وايضًا العامة باستثناء الدولة، وبعض القيود على 

مساءلة الوحدات البلدية وتجمعاتها، حيث استبعد مساءلتها عن النشاط ال ي ال يمكن فيه التفويض 

( منه تنص على أ  األشخا  المعنوية عدا الدولة تساءل 212/1اق المرفقي العام، فالمادة )االتف

( وفي الحاالت المنصو  عليها في 212/1جنائيًا وف  القواعد المنصو  عليها في المواد من )

 . (2)القانو  أو الالئحة عن الجرائم المرتكبة لحسابها بواسطة أعضائها أو ممثليها

التي ال تثير خالفًا حول المساءلة الجزائية للشخص المعنوي فهي جميع  أما الفئات 

التجمعات اإلدارية التي منحها القانو ، فيدخ  فيها الشركات والجمعيات والنقابات والمؤسسات 

 . (3)التقليدية، ومؤسسات المشروعات، وغيرها، مادام أ  المشرا اعتر  لها بالشخصية المعنوية

                                           

 .13الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونًا، مرجع ساب ،  ( موافي، يحيى، 1)
 .222( الحماية الجنائية للبيئة من التلوث، منشأة المعار ، اإلسكندرية،  1119( طه، محمود )2)
 .18( شريف، سيد، المسؤولية الجنائية لالشخا  المعنوية، مرجع ساب ،  3)
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يعات األنجلو أمريكية المسائلة الجزائية لألشخا  المعنوية عمومًا ففي كما تتبنى التشر  

التشريع اإلنجليزي مثاًل، تخضع جميع األشخا  المعنوية للمساءلة الجزائية سواء كان  من 

 .(1)أشخا  القانو  الخا  أو اشخا  القانو  العام

 :ثانيًا: األشخاص المعنوية العامة الذين يتم مساءلتهم جزائياً 

يعد األشخا  المعنوية أشخا  قانونية تتمتع بالشخصية القانونية، وتخضع للقانو   

العام، حيث تنظمها قواعد وتحكم روابطها نصوصه، وقد كان  التقسيم الشائع أ  ه ه االشخا  

تضم نوعين فقط، هما األشخا  اإلقليمية واألشخا  المرفقية، إال أ  القضاء الفرنسي أضا  

أطل  عليه أشخا  القانو  العام، وقد ساير المشرا المصري ه ا االتجاه، باستبعاد نوعًا آخر 

األشخا  المعنوية صراحة أو ضمنًا من نطاق ه ه المسؤولية كقاعدة عامة، ومن ذل  نص المادة 

( من قانو  العقوبات األردني إال أ  التشريع العقابي الفرنسي الجديد اتجه اتجاهًا آخر، حيث 22)

ر المساءلة الجزائية له ه األشخا  العامة هي القاعدة العامة، حيث قرر مسؤوليتها عن جميع اعتب

الجرائم التي يمكن أ  ترتكبها في الحاالت التي نص عليها القانو  أو الالئحة، ولم يستثني من ه ه 

 .(2)يةالالئحة سوى األشخا  اإلقليمية، إذ استبعد الدولة بصورة مطلقة من نطاق تل  المسؤول

أما بالنسبة لألشخا  المعنوية اإلقليمية، فهي أشخا  معنوية عامة يتحدد اختصاصها  

بنطاق جغرافي محدد تباشر فيه نشاطها وال يجوز أ  تتعداه إلى غيره، مع تقييدها داخ  ه ا 

 .(3)النطاق بما حدده المشرا من ألوا  األنشطة التي تمارسها

                                           

 .321  الغير، مرجع ساب ،  ( الهمشري، محمود عثما ، المسؤولية الجنائية عن فع1)
 .212(. مبادئ قانو  العقوبات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  1113(بالل، احمد )2)
 .98( موسوعة حماية البيئة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  2111( العادلي، محمود )3)
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عنوية على المستوى الداخلي، حيث أنها صاحبة السلطة كما تتمتع الدولة بالشخصية الم 

والسيادة، وه ه الشخصية هي التي تكف  لها استمرار قيام كيانها القانوني بعد انقضاء أو زوار 

األشخا  الطبيعيين القائمين عليها، وتعد الدولة من أهم األشخا  المعنوية العامة في المجتمع 

نح الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة لغيرها من الجماعات، الوطني، ذل  أنها هي التي تقرر م

فه ه الجماعات تستمد وجودها من شخصية الدولة ذاتها، وتمتاز ه ه الشخصية بالشمولية، وال 

يعني تمتع الدولة بطابع السلطة العامة إطالق سلطانها وحريتها في التصر ، ب  أنها مقيدة في 

 .(1)لقانو  من قيودتصرفاتها بما أرده الدستور وا

أما األشخا  المرفقية، فهي أشخا  معنوية عامة تقوم على أنواا محددة من األنشطة  

أو الخدمات، سواء على مستوى إقليم الدولة كله أو على جزء منه، ومن ه ه األشخا  المؤسسة 

محددة على العامة للبترول، وب ل  فإنها تختلف عن األشخا  اإلقليمية في قيامها على أنشطة 

 .(2)ك  إقليم الدولة فيكو  لها طابع قومي، أو على جزء منه، فيكو  لها طابع محلي

وقد انطل  الفقهاء في شأ  تقرير المساءلة الجزائية لالشخا  المرفقية من عدمه من فكرة  

محددة، مضمونها أ  االشخا  المرفقية، إذا عدت من أشخا  القانو  اإلداري بما يعني أ  

ه ا القانو  هي التي تتولى تنظيمها وتحكم أنشطتها، فإنها ال تكو  خاضعة للمساءلة  قواعد

الجزائية، بينما إذا اعتبرت ه ه األشخا  القانونية من أشخا  القانو  الخا  فإنها تكو  محاًل 

في للمساءلة الجزائية، وال يوجد خال  بين الفقهاء على اعتبار الهيئات العامة والمؤسسات العامة 

 .(3)ذاتها من أشخا  القانو  اإلداري بما يكو  مؤداه استبعادهما من نطاق المسؤولية الجزائية

                                           

 .11( الطماوي، سليما ، الوجيز في القانو  اإلداري، مرجع ساب ،  1)
 .91( الملكاوي، بشار، جريمة تلوث البيئة، مرجع ساب ،  2)
 .221( بوخزنة، مبروك، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مرجع ساب ،  3)
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ويرى الباحث أ  ما قرره الفقهاء غير مقبول وال نقر بالنتيجة التي انتهوا إليها، إذ ليس  

سؤولية هناك ما يمنع بأ  يكو  الكائن القانوني من أشخا  القانو  اإلداري، ويكو  خاضعًا للم

الجزائية، وك ل  ضرورة مساواة األشخا  العامة مع األشخا  الخاصة في الخضوا ألحكام 

 القانو  الجزائي وه ا هو منهج قانو  العقوبات الفرنسي.

كما ظهرت على الساحة القانونية كائنات قانونية جديدة منحتها الدولة الكثير من امتيازات  

نوية مستقلة، وه ه االشخا  الجديدة هي المراف  العامة السلطة العامة، كما منح  شخصية مع

 .(1)المهنية التي تجسد النقابات المهنية أوضح صورها

وقد ذهب االتجاه القديم إلى أ  المراف  العامة المهنية ال تعد من قبي  األشخا  اإلقليمية  

من األشخا  المعنوية  وال تدخ  ضمن األشخا  المرفقية، ل ل  عدها القضاء نوعًا جديدًا ثالثاً 

العامة، وهو ما يسمى بأشخا  القانو  العام. وه ا ما تبناه مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه، 

 .(2)وك ل  مجلس الدولة المصري 

أما االتجاه الحديث، ف هب إلى أ  المراف  العامة ذات الطابع المهني تعد مؤسسات عامة،  

أحكامه ه ا الرأي مرتدًا عن وجهته السابقة، كما وقد اعتن  مجلس الدولة المصري في بعض 

ذهب  محكمة العدل العليا األردنية في أحكامها إلى أنه: "قض  بأ  نقابة المحامين ليس  من 

أشخا  القانو  العام، ثم عدل  مرة أخرى عن قضائها، حيث اعتبرت نقابة المحامين من 

                                           

(. النظرية العامة للتمييز بين الجريمة اإليجابية والسلبية في القانو  المقار ، اطروحة دكتوراه 2112( الصوا ، محمد )1)
 .231معة عين شمس،  غير منشورة، جا

 .22(ملكاوي، بشار، جريمة تلوث البيئة، مرجع ساب ،  2)
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وذل  ألهمية مساءلة النقابات جزائيًا عن  أشخا  القانو  العام، ويبدو أ  ه ا الحكم مح  نظر

 .(1)أموال أعضائها"

ومن المتف  عليه، أ  ه ه المراف  هي من أشخا  القانو  العام اإلداري، حيث تخضع  

أنشطتها لقواعد وأحكام ه ا القانو ، وبحسبانها من أشخا  القانو  اإلداري، فإ  مؤدى تطبي  

المساءلة الجزائية، ذل  أ  االشخا  المعنوية التي تسأل الرأي الفقهي هو استبعادها من نطاق 

جزائيًا في منط  ه ا الرأي هي األشخا  المعنوية الخاصة التي تخضع لقواعد وأحكام القانو  

 .(2)الخا 

ويرى الباحث أ  الفقه الحديث يتجه إلى تحمي  األشخا  المعنوية العامة المسؤولية  

معظم حاالت التلوث تتم بسبب أنشطة األشخا  المعنوية العامة، الجنائية في جرائم البيئة، أل  

سواء كان  أنشطة صناعية أو خدماتية أو زراعية فهي تتم بواسطة منشأة تابعة ألشخا  معنوية 

عامة، فقد ساهم  الكثير منالمد  برصيد وفير من التلوث العام، فليس من العدل أ  تتم المتابعة 

لخا  عن جريمة من جرائم تلوث البيئة، وال يتابع الشخص المعنوي الجزائية للشخص المعنوي ا

 العام عن نفس الجريمة المرتكبة.

 

 

  

                                           

 منشورات مركز عدالة، عما ، األرد . 2182،  2122، نقابة المحامين 2/22/2122( عدل عليا، 1)
 .21( شريف، سيد، المسؤولية الجنائية لألشخا  المعنوية، مرجع ساب ،  2)
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 المطلب الثاني

 شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة، ألنه ال يمكن أ  نتصورها   

إال بتدخ  الشخص الطبيعي، باعتباره كائنًا غير مجسم ال يمكنه أ  يباشر النشاط إال عن طري  

األعضاء الطبيعيين المكونين له، وه ا الشرط تضمنته أغلب التشريعات التي أقرت باألشخا  

( منه. وقد نص  22/1وذل  في نص المادة ) 2191نوية جزائيًا، كالقانو  األردني لسنة المع

أغلب التشريعات صراحة على اشتراط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، فال يسأل إال عن 

الجرائم المرتكبة لحساب الشخص المعنوي، لتحقي  مصلحة أو ربح بأو تجنب إلحاق الضرر به، 

قيًا على ه ا الشرط أنه إذا ارتكب  الجريمة من أحد أعضائه أو ممثليه لحسابه ويترتب منط

الشخصي  أو لمصحلته الشخصية أو لإلضرار بالشخص المعنوي، فال يجوز مساءلة الشخص 

 .(1)المعنوي 

ولكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فال بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها  

نوية سواء في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي من طر  جهاز أو ممث  ه ا المادية والمع

األخير، إما بهد  تحقي  ربح مالي، كتقديم  رشوة لحصول مؤسسة اقتصادية على صفقة أو 

للحصول على فائدة أو تفادي خسارة، طالما قام بها وهو بصدد ممارسة صالحياته في اإلدارة 

 .(2)ئها أي ربح ماليوالتسيير حتى وإ  لم يحق  من ورا

                                           

ية الجنائية للشخص المعنوي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، (. المسؤول1119( بشوش، عائشة )1)
 228. 
( المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤترة، الكرك، 1119( الشروش، محمد )2)

 .88األرد ،  
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ويرى الباحث، أنه يكفي أل  تكو  األفعال اإلجرامية قد ارتكب  بهد  ضما  تنظيم  

أعمال الشخص المعنوي، أو حسن سيرها، أو تحقي  أغراضها، حتى وإ  لم يحص  ه ا الشخص 

زامها ، عند عدم التالقصديةفي النهاية على أية فائدة، كسمؤولية الشركة عن جريمة القت  غير 

 بقواعد الوقاية أو الصحة.

وإذا ارتكب  الجريمة من طر  جهاز أو ممث  الشخص المعنوي فإ  ه ا الشرط يحظى  

بأهمية بالغة، من حيث فص  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن مسؤولية الشخص 

يكو   الطبيعي، ال ي قد يرتكب أفعااًل ال عالقة لها مع نشاط الشخص المعنوي، إذ يجب أ 

مرتكب الفع  الممث  القانوني للشخص المعنوي أل  الشخص المعنوي ال يعبر عن إرادته لعدم 

آدميته، وإنما ال ي يعبر عنه أعضاؤه الطبيعيو  ال ي يتألف منهم، بالتالي ال يمكن أ  يباشر عمله 

 .(1)اإلجرامي إال بواسطتهم

أحد أعضاؤه الطبيعيين متى كا   ولكي يمكن أ  يسأل الشخص المعنوي عن أفعال ارتكبها 

الفع  ضمن نشاط الشخص المعنوي، أما إذا وقع  جريمة من أحد أعضاء الشخص المعتنوي، 

ال ين ليس لهم الح  في التعبير عن إرادة الشخص المعنوي، فإ  ه ا األخير ال يسأل جزائيًا ب  

 .(2)يسأل مرتكب الفع  شخصيًا فقط

المسؤولية الجزائية إلى الشخص المعنوي على أ  تراعى ويرى الباحث أنه يمكن إسناد  

 طبيعته عند تقدير العقوبة بحقه، وذل  لعدم إمكانية تطبي  بعض العقوبات عليه كالحبس مثاًل.

                                           

 .212دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة،   ( الحماية الجنائية للمستهل ، أطروحة2119( صادق، ميرف  )1)
 .281( الكندري، محمد، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، مرجع ساب ،  2)
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ولم يميز المشرا األردني بين العضو والممث  والعام ، فاألشخا  المعنوية تكو  مسؤولة  

ارتها أو ممثليها أو عمالها، وعند وقوا الجريمة من هؤالء جزائيًا عن أعمال مديريها، أو أعضاء إد

( من قانو  22/1فإنه يتم إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سندًا لما نص  عليه المادة )

وتعديالته: "تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية  2191العقوبات األردني لسنة 

مة الرسمية مسؤولة جزائيًا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو والهيئات والمؤسسات العا

 .(1)وكالؤها باسمها أو لحسابها"

ويرى الباحث أنه ما يستنتج من ه ا النص أ  الشخص المعنوي ال يسأل فقط إال عن  

والمؤثرين في الجرائم التي ترتكب من مديريها أو أعضائها القائمين على إدارة الشخص المعنوي 

اتخاذ القرارات، وإنما يسأل أيضًا عن الجرائم التي ترتكب أيضا من قب  الموظفين البسطاء كالعام  

أي بمعنى أ  جميع األشخا  القائمين على إدارة الشخص المعنوي من مديرين وعمال عندما 

عن جرائمهم، وه ا هو يأتو  أفعال إجرامية باسم ولحساب الشخص المعنوي فإنه يعد مسؤواًل جزائيًا 

 ( من قانو  العقوبات العراقي.81منحى المشرا العراقي من خالل نص المادة )

وحتى يسأل الشخص المعنوي عن األعمال أو األفعال التي ترتكب باسمها، البد من توافر  

 :(2)عدة شروط من أبرزها

 أ  يكو  الفاع  مفوضًا قانونيًا، وإداريًا، عن الشخص المعنوي. -2

 يكو  التصر  ال ي أقدم ع  يه الفاع  ضمن األعمال المفو  بها.أ   -1

                                           

 وتعديالته. 2191لسنة  29( من قانو  العقوبات األردني رقم 22/1( نص المادة )1)
 .29رجع ساب ،  ( عبد الواهب، محمد، المسؤولية عن األضرار الناتجة عن تلوث البيئة، م2)
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أ  يكو  الفاع  قد أقدم على التصر  أثناء ممارسته للعم  ومن خالل الوسائ  التي  -3

 .(1)يضعها الشخص المعنوي تح  تصر  وكيله

أما في حالة ارتكاب أحد األعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي الجريمة لحسابه أو لمصلحته 

شخصية، أو إضرارًا بالشخص المعنوي، فال يجوز أ  يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة وذل  ال

: "إ  المدين ال ي (2)( من قانو  العقوبات األردني والتي نص  على أنه222سندًا لنص المادة )

 يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفي  في أمواله الثابتة على إنقا  أموالله بأي شك 

كا ، ال سيما بتوقيع سندات وهمية أو اإلقرار ك بًا، بوجود موجب أو بإلغائه كله، أو بعضه أو 

بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو بيع بعض أمواله، أو إتالفها، يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى 

 ستة أشهر، وبغرامة من خمسة دناير حتى خمسين دينارًا".

دني مقارنة بما جاء به القانو  الفرنسي وبعض القوانين ويرى الباحث أ  المشرا األر  

العربية قد نهج نهج المشرا الفرنسي في ه ه المسألة، وب ل  فهو يساير االتجاه الحديث في األخ  

بمبدأ مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي تركتب لحسابه، وهو ما يطاب  ما ذهب  إليه 

من قانو  العقوبات الفرنسي الجديد ال ي أقر فيه المشرا  (212/1الفقرة األولى من المادة )

 الفرنسي بالمسؤولية الجزائية لألشخا  المعنوية صراحة.

 

 

  

                                           

 .228(. الجرائم االقتصادية في التشريع األردني، دار الفكر للنشر، عما ،  2111( صالح، نائ  )1)
 وتعديالته. 2191( لسنة 29( من قانو  العقوبات األردني رقم )222( نص المادة )2)
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 المبحث الثاني

 المسؤولية الجزائية للمنشآت وممثليها عن الجرائم الماسة بالبيئة

الوقو  بشك  يشير موضوا المسؤولية الجزائية البييئة مشكالت عدة، ولع  من أبرزها 

محدد على تحديد المصلحة مح  الحماية وهي البيئة، وذل  نظرًا لصعوبة إيجاد تعريف واضح 

ودقي  لماهية البيئة، فضاًل عما اذا كان  البيئة هي مح  الحماية التي تدخ  المشرا الجزائي 

ا  عدم لحمايتها، فه  كا  ه ا التدخ  بهد  المحافظة عليها، وعلى عناصرها الطبيعية لضم

المساس بها، وذل  ألهميتها السامية، أم كا  بهد  حر  المشرا على حمايتها بغية الحفاظ على 

 .(1)االنسا  ال ي يعيش فيها من أية أضرار يمكن أ  تلح  به جراء االعتداء على البيئة

وقد حدد المشرا االردني الشخص المعنوي الخاضع لقانو  البيئة بك  منشأة صناعية أو 

ية أو حرفية أو زراعية أو أي منشأة كان  من خالل البند الثاني من الفقرة )ب( من المادة تجار 

(2) (2). 

 ولمزيد من التفاصي  سيتم تناول ه ا المبحث من خالل المطلبين اآلتيين:

 المطلب االول : المسؤولية الجزائية للمنشأت .

 الجرائم الماسة بالبيئة.المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية لممثلي المنشأت عن 

  

                                           

 .12والتوزيع، عما  ،  ، دار الحامد للنشر 2( البيئة والتشريعات البيئية، ط1118( مزيد، يونس )1)
 .1122لسنة  9( من قانو  حماية البيئة االردني، رقم 2( المادة)2)



75 

 

 المطلب االول

 المسؤولية الجزائية للمنشأت

ظي موضوا المسائلة الجزائية للمنشأت باهتمام كبير وذل  للحد أو التقلي  من مصادر ح

التلوث، حيث أ  أغلب حاالت التلوث تسببها المنشأت، االمر ال ي جع  المشرا االردني يهتم 

الشخص المعنوي يتمتع بخصوصيات ناجمة عن طبيعته القانونية، بموضوا المساءلة، ولما كا  

استوجب األمر عر  االجراءات الجزائية الخاصة المطبقة على المنشأت، ولقد خص المشرا  

االردني المنشأت بعقوبات تتالءم مع طابعها المعنوي وقدراتها المالية، ل ل  فقد تضمن قانو  

مدير بصورة انفرادية عن أعمال التلويث المعنوي والمدير باعتباره العقوبات االرد  امكانية مساءلة ال

 .(1)فاعاًل أصليًا أو شريكًا في الجريمة

وبسبب ازدياد التلوث الناتج عن المنشأت فإ  ذل  دفع لتطور القانو  الجزائي في مختلف 

نصو  متفرقة  التشريعات لردا المنشأت الملوثة، وتبعًا ل ل  أقرت مختلف القوانين البيئة وفي

 .(2)منها بالمسؤولية الجزائية للشخص االعتباري ) المنشأت( عن المخالفات البيئية

وتهد  السياسية االقتصادية واالجتماعية ألي دولة لتحقي  المساواة والعدل، وال نجاح 

النشاط ل ل  إال اذا تم تدعيم القوانين االقتصادية بالجراء عن ك  تصر  او امتناا يخالف أحكام 

االقتصادي وبما أ  االشخا  المعنوية تتمييز بأنها ليس  ذات كيا  مادي ملموس مما اقتضى 

 .(3)اقرار نظام جزائي خا  بها مغاير للشخص الطبيعي

                                           

 .21( الملكاوي، ابتسام ، جريمة تلويث البيئة، مرجع ساب ،  1)
 111الحوراني، بسمه، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، مرجع ساب ،  ( 2)
للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي، مجلة الزرقاء للبحوث ( دراسة مقارنة 1111الفي  ، علي)( 3)

 .11(،  1)1والدراسات االنسانية، 
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وتطب  على المنشأت عقوبات جزائية تتمث  بالجزاءات الجزائية والعقوبات المالية، وبالنسبة 

صورتين االولى صورة العقوبات، والثانية صورة التدابير للجزاءات الجزائية فهي تأخ  إحدى 

 االحترازية.

 أواًل: العقوبات:

تنوا العقوبات الجزائية الى عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية، وفي اطار الجرائم الماسة 

جرائم وأ  كا  السياسة التشريعية تتجه في البالبيئة من الجائز الحكم بالعقوبتين معًا أو بأي منها، 

 .(1)الماسة بالبيئة نحو التوسع في العقوبات المالية كعقوبات أصلية

وتحت  العقوبات السالبة للحرية مرتبة الصدارة في منظومة العقوبات المقررة في مجال جرائم 

( من قانو  العقوبات االردني 391المساس بالبيئة، ومن ذل  عقوبة الحبس، حيث نص  المادة)

 وتعديالته:" يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة ك  من أضرم النار قصدًا": 2191( لسنة 29رقم )

 فيما لغيره من حراج أو غابات لالحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قب  حصادها. -2

في حراج أو غابات لالحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قب  حصادها إذا كان  ملكًا  -1

 .(2)له، وسرى الحري  الى مل  غيره فأضر به"

كما استخدم المشرا المصري عقوبة السجن المشدد في الجرائم الماسة بالبيئة والتي قد 

عنها أضرار خطرة ويترتب عليها وفاة انسا  أو أكثر، وقد تم استخدام ه ه العقوبة في المادة ينجم

عندما قررت بأنه:" فإذا ترتب على ه ا  2112( لسنة 2( من قانو  البيئة المصري رقم )12/1)

 الفع  وفاة انسا  تكو  العقوبة السجن المشدد".

                                           

 .111الحوراني، بسمه ت المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، مرجع ساب  ت  ( 1)
 .وتعديالته 2191لسنة  29( من قانو  العقوبات االردني رقم 391نص المادة )( 2)
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/ج( على أنه:" يعاقب بالحبس 21كما نص قانو  حماية البيئة االردني من خالل نص المادة )

مدة ال تق  عن ستة أشهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تق  عن خمسمائة دينار وال تزيد على 

( من ه ا القانو  وللمحكمة 8يخالف أحكام المادة)الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ك  من 

مصادرة المواد واالدوات واآلالت المتعملة الرتكاب المخالفة بصورة رئيسية أو اتال  أي منها على 

فقة المخالف واذا كا  من بين ه ه المواد أو االدوات وسائط نق ، للمحكمة أ  تقرر االفراج عنها ن

 .(1)( من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى"%21مقاب  غوامة إضافية تعادل )

والغرامة، ونجد أ  قانة  حماية البيئة االردني قد  للعقوبات المالية فتتقسم للمصادر بالنسبةأما 

( الف دينار أو 11عاقب على جريمة إدخال نقابات طبية خطرة بالغرامة التي ال يق  مقدارها عن )

 .(2)( سنة أو بكلتا العقوبتين معاً 22بالحبس مدة ال تق  عن ثالث سنوات وال تزيد على )

نسب لطبيعة الشخص المعنوي واالسه  تطبيقًا، ويرى الباحث أ  الغرامة هي العقوبة اال

حيث أنه ليس لها أي ضرر اقتصادي أو اجتماعي، ألنها تصيب ال مة المالية للمنشأة وهي ال 

تؤثر على وجودها بعكس بعض الجزاءات األخرى باالضافة الى أنها تحق  اثراء للدولة من خالل 

 االنسب للجرائم الماسة بالبيئة.ما ي هب للخزينة العامة، كما أنها من العقوب ات 

وتعد المصادرة النوا الثاني من أنواا العقوبات المقررة في جرائم المساس بالبيئة ويقصد بها 

نزا ملكية المال مح  المصادرة جبرًا عن المال  واضافة الى ملكية الدولة دو  مقاب  وحلولها محله 

 .(3)في الملكية

                                           

 .1122لسنة  9/ج( من قانو  حماية البيئة االردني رقم 21نص المادة )( 1)
 .1112لسنة  22/أ( من قانو  تشكي  المحاكم النظامية رقم 2نص المادة )( 2)
 .119محب الدين ، محمد، البيئة في القانو  الجنائي، مرجع ساب  ،  ( 3)
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المصادرة استنادًا ألحكام قانو  العقوبات االردني الى  وقد قسم  محكمة التمييز االردنية

 .(1)مصادرة وجوبية ومصاردة جوازية

كما حر  المشرعو  في مجال الجرائم الماسة بالبيئة على استخدام التدابير االحترازية 

الى جانب العقوبات األصلية المقررة للجريمة، ومن ه ه التدابير اغالق المنشأة، وحظر مزاولة 

 النشاط.

وقد تضمن قانو  العقوبات االردني النص على التدابير االحترازية من خالل نص المادة 

( من قانو  العقوبات االردني بقولها " يجوز الحكم بإقفال المح  ال ي ارتكب  فيه جريمة بفع  32)

وجب صاحبه أو برضاه لمدة ال تق  عن شهر وال تزيد على سنة إذا أجاز ذل  بنص صريح كما أ

القانو  ذاته بمنع المحكوم عليه أو أي  من أفراد أسرته أو أي شخص تمل  المح  أو استأجره 

وحو يعلم بأمره من ارتكاب افعال جرمية أو مخلة باآلداب من ا  يزاول العم  بنفسه باستثناء 

 .(2)مةالمال  العقار وجميع من لهم على المح  ح  االمتياز أو دين اذا لم يكن لهم صلة بالجري

على أنه:"  2191( لسنة 12( من قانو  العقوبات االردني رقم )39كما نص  المادة )

خال االدارات العامة اذا اقتر  يمكن وقف ك  نقابة وك  شركة أو جميعة وك  هيئة اعتبارية ما 

مديروها أو اعضاء ادارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو ضجة 

 .(3)دة يعاقب عليها بسنتي حبس على األق مقصو 

                                           

من عدد مجلة  811هيئة خماسية المنشور على الصفحة  21/2111رقم اقرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية ( 1)
 ، منشورات مركز عدالة.2/2/2111نقابة المحاميين بتاريخ 

 وتعديالته. 2191لسنة  29( من قانو  العقوبات االردني رقم 32نص المادة )( 2)
 هديالتعوت 2191لسنة  29( من قانو  العقوبات االردني رقم 39نص المادة )(  3)
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وقد يتم ذل  بحظر مزاولة النشاط ال ي تسبب في تلويث البيئة، ويكو  ذل  من خالل 

سحب أو وقف أو الغاء الترخيص ال ي يخوله ممارسة النشاطت، ولقد أخ  به المشرا االردني وذل  

 .(1)من خالل اقفال المح  أو سحب الترخيص

 الجزاءات غير الجزائيةثانيًا: 

 تنقسم الجزاءات غير الجزائية الى اجراءات مدنية وأخرى ادارية:

الجزاءات المدنية: تتخ  الجزاءات المدنية في مجال الجرائم الماسة بالبيئة إحدى صورتين  -2

 هما:

التعويض: وهو دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفع  المخالف لحكم القانو ،   -أ

تنفي ي يقوم على أساس الضرر ال ي تحق  من الفع  المخالف وأيًا كا  عدد وهو جزاء 

 .(2)رالمسؤولين عن الجريمة إلعادة الحال الى ما كا  عليه قب  وقوا الضر 

( من القانو  المدني االردني مبلغ التعويض وال ي يجب ا  يشم  ما 199ولقد حددت المادة )

لح  المضرور من خسارة وما فاته من الربح، وفي ذل  اجتهاد ومحكمة التمييز االردنية في قرار 

:" أما أ  شركة االسمن  قد باشرت في صنع االسمن  وتشغي  مصانعها (3)قض  بأنهلها حيث 

تطاير منها غبار ودخا  اضر بأشجار المدعيين فإ  الضرر الناشيء عن ه ا الفع  بحيث 

الحالة تكو  ملزمة بضرر ما لح  المضرور من ضرر  الضار يوجه الضما  على الشركة وبه ه

 وما فاته من كسب".

                                           

 .29( جرائم التهرب الجمركي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما  ،  2112الحياري، معن)( 1)
 2391السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانو  المدني، مرجع ساب ،  ( 2)
 ، منشورات مركز عدالة، عما ، االرد .22/22/1111تاريخ  831/11قرار محكمة التمييز االردنية رقم ( 3)
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ى كما جاء النص بالحكم بالتعويض عن االضرار النائشة عن الجرائم الماسة بالبيئة باالضافة ال

من قانو  منطقة العقبة االقتصادية  21/1الكلفة إزالة أثار التلوث البيئي وذل  سندًا ألحكام المادة 

/ب( من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة 91وتعديالته والمادة ) 1111لسنة  31الخاصة رقم 

 .(1)1112لسنة  12االقتصادية الخاصة رقم 

لم يتضمن النص على موضوا  1122لسنة  9االردني رقم ويرى الباحث ا  قانو  حماية البيئة 

التعويض عن االضرار الناجمة عن الجرائم الماسة بالبيئة خالفًا لما هو الحال في التشريعات 

 الناظمة لحماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

انو ، وفي ه ه الحالة وقد يكو  التعويض عن الضرر في بعض الحاالت الزاميًا ومعنيًا بنص الق

يجمع بين صفة التعويض وصفة العقوبة، ومن االمثلة على ذل  قانو  الجمارك االردني لسنة 

( من ذات القانو  على أنه:" يمكن الجمع بين الغرامات والرسوم 288حيث نص  المادة ) 2191

 .(2)وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضًا مدنيًا لمصلحة الجمارك"

ت إعادة الحال الى ما كان  عليه، وقد أخ  المشرا االردني به ه العقوبة في قانو  ومن العقوبا

( على أنه:" اذا ادين شخص بارتكاب أي من االفعال 31المياه، حيث نص  الفقرة )د( من المادة )

( فللمحكمة أ  تحكم عليه بقيمة االضرار التي نتج  عن 31المنصو  عليها في المادة )

واعادة الحال الى ما كا  عليه قب  ارتكابها وذل  خالل مدة  مه بإزالة اسبابها وآثارهاالمخالفة والزا

له، واذا تخط  عن ذل  سلطة المياه أ  تقوم بتل  االعمال والرجوا على  تحددها المحكمة

 .(3)( من ه ه النفقات%21المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافًا اليها )

                                           

 .22/2/1119تاريخ  2213/1112تمييز جزاء رقم ( 1)
 .2191( من قانو  الجمارك االردني لسنة 288نص المادة )( 2)
 .وتعديالته 2191لسنة 29( من قانو  العقوبات االردني رقم 23-21نص المادة )( 3)
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أهمية بالغة في نطاق جرائم المساس بالبيئة كونها تنطوي كما تتمث  الجزاءات االدارية 

على طبيعة وقائية تساعد بشك  فعال في الحد من االضرار بالبيئة، ولها طابع عقابي، وهي ترتكز 

على االخطاء المنسوبة وتتصف من حيث المبدأ بالطابع الشخصي وتتنوا الجزاءات االدارية في 

الدارية ووقف العم  بالمنشأت، ووقف أو الغاء أو سحب الترخيص مجال تلويث البيئة الى الغرامة ا

(1)والتحفظ أو منع استعمال آلة أو مادة خطرة
. 

 المطلب الثاني

 ولية الجزائية لممثلي المنشأة عن الجرائم الماسة بالبيئةالمسؤ 

( من قانو  العقوبات بأنه:" هو من ابرز 22لقد عر  المشرا االردني الفاع  في المادة )  

 .(2)الى خير الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفي ها"

ويعتبر فاعاًل ك  من قام شخصيًا باالفعال المادية التي تدخ  في تكوين الجريمة فالمدير يكو  

/ب( من قانو  حماية البيئة 22في ارتكابه أحدى جرائم البيئة وفقًا لنص المادة )فاعاًل اصليًا 

:" يعاقب ك  من الشري  أو المتدخ  أو المحر  على ارتكاب أي (3)االردني والتي نص  على أنه

 من جرائم المنصو  عليها في ه ا القانو  بالعقوبة ذاتها المقررة للفاع  األصلي".

ك  فردي من طر  المدير أو تدار بشك  جماعي، فتعم  ه ه األجهزة وقد تدار المنشأة بش

معًا بشك  جماعي، فعندما يرتكب هؤالء الجماعة جريمة تلويث كمبدأ عام، ك ل  عندما تتوفر 

                                           

 .112، الحوراني، بسمه، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة دراسة مقارنة، مرجع ساب  ( 1)
 وتعديالته. 2191لسنة  29( من قانو  العقوبات االردني رقم 22نص المادة )( 2)
 .1122( لسنة 19/ب( من قانو  حماية البيئة االردني رقم 22نص المادة )( 3)



82 

 

ظرو  شخصية خاصة بأحد الفاعلين فإ  العقوبة تختلف بالنسبة للشخص ال ي تتوفر لديه 

 .(1)الظر  الخا 

اهمة توفر الرابطة السببية بين فع  ك  مساهم والجريمة المرتكبة، ويشترط لتحقي  المس

ولكن بالنسبة لجرائم تلويث البيئة هناك اختال  في تطبي  عنصر الوحدة المعنوية عنه في القواعد 

، أو حالة عدم المدراءالعامة بحسب ما اذا كا  هناك اتفاق بين المساهمين من االعضاء أو 

 .(2)اتفاقهم

الباحث بأ  المدير أو العضو يسأل عن الجريمة التي يرتكبها في المحال البيئي، ويرى 

وذل  اذا ارتكب  باسم ولحساب المنشأة حيث يسأل عن فعله الشخصي بصفة فاعاًل أصليًا، أل  

كثير من الجرائم الماسة بالبيئة تتم بسبب عدم قيام المدير بالواجبات التي تمليه عليه القوانين 

، كواجب تجهيز المنشأة بوسائ  السالمة العامة، وأجهزة تنقية الهواء، وقد تكو  مسؤولية البيئية

المدير بصفة شريكًا في ارتكاب في ارتكاب الجرمية، وذل  بتوافر مجموعة من الشروط، وهي 

الشروط التي تستلزمها القواعد العامة في قانو  العقوبات لعدم نص القوانين البيئية التي تنظم 

 ؤولية المدير في قواعد خاصة.مس

أما بالنسبة لمسؤولية المدير عن اعمال تابعية، فقد نشأت المسؤولية الجزائية عن فع  

الغير في اطار المنشأة الصناعية التي تنظم أنشطتها بنصو  قانونية والئحة تهد  الى ضما  

أو صحاب  ية المديراألمن والسالمة فيها وك ل  المحافظة على الصحة العامة، فتقوم مسؤول

المنشأة أو المدير عن أية مخالفة ألحكام النصو  القانونية سواء ارتكب  المخالفة منه أو بفع  

                                           

 .81الموافي، عبد اللطيف، المسؤولية الجنائية للمنشأة االقتصادية الخاصة دراسة مقارنة، مرجع ساب ،  ( 1)
 .11شريف، سيد، المسؤولية الجنائية لالشخا  المعنوية، مرجع ساب ،  ( 2)
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أحد العاملين التابعين له، وتتجه القوانين بشك  عام الى التوسع باألخ  بالمسؤولية الجزائية عن فع  

خ  بالمسؤولية الجزائية لألشخا  الغير في مجال تلوث البيئة، وخاصة تل  التشريعات التي تأ

 .(1)المعنوية

/أ( من قانو  سلطة المياه، أنها تعاقب من 31ونجد في التشريع االردني من خالل نص المادة )

تسبب في احداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه الواقعة تح  ادارة سلطة المياه وه ا 

 .(2)تكب جرائم بصفة مباشرة أو غير مباشرةيدل على امكانية مساءلة مدير المنشأة عندما ير 

 -:" أ(3)/أ( من قانو  حماية البيئة االردني والتي نص  على أنه21وسندًا لنص المادة )

يحظر القيام بأي نشاط أو أي تصر  من شأنه التأثير سلبًا على البيئة في مناط  الشبكة الوطنية 

لنظم البيئية البرية والبحرية أو التسبب في تدهورها للمناط  المحمية أو من شأنه التأثير سلبًا على ا

 أو القيام بأي تصر  من شأنه االخالل بالتواز  الطبيعي في أي منها".

ويرى الباحث أ  المشرا االردني اردج مساءلة مدير المنشأة على اساس افعال تابعة في 

 مفترضة في ه ه االحوال.احكام البيئة في اطار قاعدة شخصية العقوبة وعلى أساس أ  مسؤولية 

 

 

 

 

 

                                           

 .222الكندري، محمد، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي ، مرجع ساب ،  ( 1)
 .2188( لسنة 28/أ( من قانو  سلطة المياه رقم )31نص المادة )( 2)
 .1122لسنة  9/أ( من قانو  حماية البيئة االردني رقم 21نص المادة )( 3)



84 

 

 والتوصيات والنتائج الخاتمة

 :الخاتمة: أوالً 

 والقانو   العراقي القانو   بين مقارنة دراسة البيئة تلوث جريمة موضوا الدراسة تناول  

 النظرية عن بإسهاب فتحدث  التلوث، عن المسؤولية عن الدراسة ه ه في تحدث  قد .األردني

 أخ ا، وبأيهما النظريتين، هاتين من األردني المشّرا وموقف البيئة، مجال في والموضوعية ال اتية

 الدعوى  وعن البيئية، األضرار في للنظر واإلداري  العادي القضاء اختصا  تناول تم وك ل 

 ه ه في والتعويض الخبراء عن وأخيراً  الدعوى، ه ه في عليه والمدعى المدعي شخص وعن البيئية

 األيام من يوم في آمالً  تحتويه ما وعلى وخاصة، عامة مراجع من وجدته ما على معتمداً  الدعوى 

 .وأكثر أكبر البيئية بالقضايا االهتمام يكو   أ 

 :النتائج: ثانياً 

مما يجع  ،الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات االردنية جاءت موزعة في عدد من القوانين .2

 امر حصرها والرجوا اليها أمرًا صعبًا.

قاصرة وغير كافية لحماية  1122( لسنة 9الجرائم الواردة في قانو  حماية البيئة االردني رقم ) .1

عناصر البيئة، حيث ضي  المشرا في قانو  حماية البيئة ، ولم يتواف  العقاب مع مستوى 

 الجريمة المنزلية.

المؤسسية التي هناك ازدواجية في نصو  التجريم فيما يتعل  بجرائم البيئة وتعدد المرجعية  .3

 تختص بالجرم البيئي.

العديد من جرائم البيئة هي جرائم خطر اي ا  التجريم وارد لمجرد تهديد البيئة بالخطر من  .2

 جراء ارتكاب الفع  كادخال نفايات خطرة وجريمة الضوضاء.
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تبين ا  المشرا االردني قد رتب عقوبات على الجرائم الماسة بالبيئة قد تص  الى حد الحبس  .2

 و الغرامة او المصادرة.ا

ا  الغرامة هي العقوبة االفض  للشخص المعنوي واالسه  تطبيقًا النها تصيب ال مة المالية  .9

 للمنشأة وهي ال تؤثر على وجودها

حر  المشرا في مجال الجرائم الماسة بالبيئة على استخدام التدابير االحترازية الى جانب  .2

 العقوبات االصلية المقررة للجريمة.

نشأت المسؤولية الجزائية عن فع  الغير في اطار المنشأة الصناعية التي تنظم انشطتها  .8

 بنصو  قانونية تهد  لضما  االمن والسالمة. 
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 :التوصيات: ثالثاً 

اعتبار الجرائم البيئية من قبي  الجرائم التي تخضع لمبدأ عالمية قانو  العقوبات بحيث يمتد  .2

 في حالة وقوعها خارج اقليم الدولة واي كان  جنسية مرتكبها.ويطب  عليها ه ا االخير حتى 

رصد جزاء اضافي على المحكوم عليه في الجريمة البيئية مضمونه نشر الحكم الصادر في  .1

 الجريدة على حسابه الخا .

ضرورة انشاء محكمة دائمة خاصة في البيئة داخ  محكمة العدل الدولية وتلتزم الدول بالرجوا  .3

 حالة حدوث مخالفة بيئية.اليها في 

 نصو  بإضافة فقط يتعل  فيما وذل  األردني البيئة حماية قانو   نصو  بتعدي  أوصي .2

 مجال في العاملة الجمعيات ح  النص جانب إلى عنها، والتعويض جزائية بالمسؤولية تتعل 

 .مفترضة المسؤولية ه ه تكو   أ  دو   االدعاء، في صفة صاحبة تكو   أ  البيئة

 والتي الخطرة األنشطة ذات الصناعية المؤسسات على إجباري  تأمين نظام بإيجاد أوصي .2

 .البيئي الضرر إلحاق إلى نشاطها يؤدي

 .البيئي التلوث جّراء المتضررين لتعويض خا  صندوق  بإنشاء أوصي .9

 .والمقروءة والمسموعة المرئية وسائله مختلف في البيئية التوعية مجال في اإلعالم دور تفعي  .2
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 : المراجع

 القرآن الكريم

 ب العامة:الكت -

، دار لسا  العرب، لسان العرب المحيط، المجلد األولابن منظور )دو  سنة نشر(،  .2

 .بيروت

 .، بيروت، دار صادقلسان العرب البن منظور .(2122ابن منظور، محمد بن مكرم )  .1

، بيروت، دار األوللسان العرب المحيط، المجلد  .(2122ابن منظور، محمد بن مكرم ) .3

 .لسا  العرب

المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون  .(1122أحمد، محمد حشيش )  .2

 ة.، دار الفكر الجامعي، القاهرة، دو  طبعالمعاصر

حماية البيئة بالقانون، دراسة مقارنة للقانون  .(1111ارحومة، الجيالني عبد السالم، ) .2

 .الجماهيرية،  ليبيا، الدار 2، طالليبي

 .، القاهرة، دار النهضة العربيةالقانون الدولي للبيئة .(1119أفكيرين، محسن )  .9

دار العلوم،  تلوث الهواء )مصادره، أخطاره، عالجه(، .(2182أمين، فهمي حسن ) .2

 .الريا 

معالجة لمشكلة العصر في فرنسا  –حماية السكينة العامة  .(2118الباز، داود )  .8

دراسة تأصيلية مقارنة في القانو  اإلداري البيئي والشريعة اإلسالمية،  الضوضاءومصر، 

 .دار النهضة العربية، القاهرة
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، 2، طاألساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث .(1119الباز، داوود عبد الرزاق، ) .1

 .اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي

 .إحياء التراث العربي، بيروت: دار شرح المجلة(. 1112باز، سليم )   .21

 .، دار النهضة العربية، القاهرةمبادئ قانون العقوبات المصري (. 1113بالل، احمد )  .22

، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة .(2188بالل، د. أحمد عو  )  .21

 ( دار النهضة العربية، القاهرة.221-282 )

 .للنشر، القاهرة شتات ، دارالجريمة البيئية .(1122جابر، حسام )  .23

 .دار الكتاب ،بغدادالتشريعات البيئية في العراق،  .(1121جاسم، عماد )  .22

 .، القاهرة، دار النهضة العربيةالحماية القانونية للبيئة .(1112الجمال، سمير )  .22

، دار النهضة العربية، حق اإلنسان في البيئة(، 1112جويلي، سعيد سالم ) .29

 .القاهرة، دو  طبعة

المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة دراسة تحليلية  .(1113الحديثي، هالة )  .22
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 سبتمبر(. –تطوير القانو  البيئي الكويتي"، جامعة الكوي ، )يوليو 



91 

 

 .، منشأة المعار ، اإلسكندريةقضايا بيئية معاصرة .(1111زين الدين، عبد المقصود )   .31
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