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مقدو ـــة :

إن لكل عصر من العصور قضية تطرح نفسيا وتشغل عقول المفكرين  ،وال شك أن قضية زماننا ىذا ىي
قضية التموث البيئي  ،إذ أصبحت ىذه الظاىرة تشكل مشكمة إنسانية خاصة بعد التقدم التكنولوجي اليائل الذي
وصل إليو اإلنسان والثورة الصناعية التي ساىمت في رقي اإلنسان من جية  ،ومن جية أخرى إنعكست سمبا

عمى بيئتو .

ويعد موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عمييا وكيفية مواجية األثار الناجمة عن التموث من المواضيع التي

لقت اىتمام اإلتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية  ،فإنعقدت مؤتمرات دولية خاصة بالبيئة كمؤتمر

ستوكيولم  ، 1972ثم مؤتمر ريو بالب ارزيل  ، 1993كما عمدت معظم الدول الى سن تشريعات لمحفاظ عمى

البيئة وحمايتيا

والمشرع الجزائري عمى غرار باقي الدول سن أول تشريع لحماية لحماية البيئة سنة  1983بموجب القانون

 ، 0/83وتدرجت بعده عدة قوانين وصوال الى القانون  10/03تضمنت أحكاما لمتصدي الى المخالفات

واإللتزامات الواجبات المتعمقة بحماية البيئة  ،والتي يتعرض مخالفيا الى المتابعة المدنية وربما الجزائية .
وألن األضرار الذي يرتكبيا الشخص المعنوي في مجال البيئي تفوق بكثير األضرار الذي يرتكبيا الشخص

الطبيعي  ،األمر الذي جعل موضوع المسؤولية الجزائية تعرف تطو ار كبي ار  ،إذ انتقمت من مجرد مساءلة

الشخص الطبيعي إلى المساءلة الشخصية لممثمي الشخص المعنوي  ،تبعيا للمساءلة الجنائية لمشخص المعنوي
،وعميو سنركز من خالل مداخمتنا عمى موضوع المسؤولية الشخص المعنوي في مجال البيئي الذي أصطمح

المصنف وسنحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية ىل أحكام قمنون العقوبات وقانون البيئة
ة
عمى تسميتو بالمنشأة
كافية لتقميل من الجرائم البيئية ؟.

سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية بإتباع المنيج التحميمي والوصفي  ،ونقسم دراستنا إلى مبحثين باإلضافة الى

مبحث تمييدي  ،إذ تناولنا فيو :ماىية الجرائم البيئية  ،أما المبحث األول :فتناولنا فيو تطور المسؤولية
الجزائية لمشخص المعنوي في جرائم البيئة في الجزائر  ،أما المبحث الثاني  ،فقد تطرقنا الى أثار قيام

المسؤولية الجزائية لممنشأة المصنفة .
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مبحث تمهيدي :ماهية جرائم البيئة

يعتبر موضوع الحماية الجنائية لمبيئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونية والعربية والتي القت

إىتماما كبي ار من الفقياء ورجال القانون .

إن دراسة موضوع المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن الجرائم البيئية  ،تتطمب منا دراسة جرائم البيئة

من الناحية القانونية ،وذلك بتحديد مفيوم الجريمة البيئية بشكل عام (المطمب األول ) ،و تحديد أركانيا من

ركن مادي وركن معنوي (المطمب الثاني ) ثم تحديد تقسيم الجريمة البيئية من حيث طبيعتيا (المطمب الثالث)
.

المطمب األول :تعريف الجريمة البيئية

لقد تناول المشرع الجزائري تعريفا لمبيئة في القانون  10/03المتعمق بحماية البيئة  ،1والتي تتكون من موارد

الطبيعية الالحيوية والحيوية كاليواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث

الحيوانيي وأشكال التفاعل وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية .

لكنو وعمى غرار المشرعين المصري و الفرنسي لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالجريمة البيئية

بشكل عام ،واكتفى بتحديد أركان كل جريمة بيئية بصفة منفردة.

و قد تولى الفقو بذلك تعريف الجريمة البيئية بقولو " :أنو خرق إللتزام قانوني بحماية البيئة ،وبيذا تشكل

إعتداء غير مشروع عمى البيئة بمخالفة لمقواعد النظامية التي تحظر ذلك اإلعتداء و بيان العقوبات المقررة ليا"

()2

.

وعميو ومن خالل فإن الجريمة البيئية قد تكون جريمة عادية أو وطنية ،وطنية إن إرتكبيا أحد األشخاص

وتعدى عمى األحكام التي تضمنت الحفاظ عمى التوازن البيئي ،كقيام شخص بصرف المبيدات أو مواد مشعة ،

دون مراعاة المقاييس المسموح بيا لممواد و الغازات.

و قد تكون جريمة دولية ،تسأل عنيا الدولة إذا نسب النشاط الضار بالنسبة إلييا ،كأن تقوم بتجارب نووية

(.)3

المطمب الثاني :أركان الجريمة البيئية

إن الجريمة البيئية كغيرىا من الجرائم تتكون من الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي ،سنحاول تحديدىا و
تبيان خصوصيات الجريمة البيئية التي تختمف عن الجرائم العادية.

الفرع األول  :الركن الشرعي لمجريمة البيئية

إن مبدأ الشرعية يتطمب أن يكون النص الجنائي واضحا يسيل عمل القاضي الجزائي إال أننا نجد أن ىذا

األمر مستبعد في التشريع الجنائي البيئي ،فنتيجة كثرة التشريعات أصبح يشكل عائقا نحو القاضي الجزائي،

 -1اٌّبصح  ِٓ 04اٌمبٔ 10/03 ْٛاٌّزؼٍك ثذّبٌخ اٌجٍئخ  ،اٌجغٌضح اٌغسٍّخ  ،ػضص  ، 43اٌّؤعر فً  20جٌٍٍٛخ . 2003
 -2أشغف ٘الي ،اٌجغائُ اٌجٍئٍخ ثٍٓ إٌظغٌخ  ٚاٌزطجٍك ،اٌطجؼخ األٌٚىِ ،ىزجخ األصاة ،2005 ،ص . 34
 -3سؼٍضأً ػًٍ ،دّبٌخ اٌجٍئٍخ ِٓ اٌزٍٛس ثبٌّٛاص اإلشؼبػٍخ  ٚاٌىٍٍّبٌٚخ فً اٌمبٔ ْٛاٌجؼائغي ،صاع اٌشٍضٍٔٚخ ،2008 ،ص . 28
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باإلضافة إلى الطابع التقني الغالب عمى القانون البيئي ،ناىيك عن إشكالية التطبيق الزماني 1والمكاني لمنص

البيئي تبرز ىنا بشكل واضح وىذا كمو نتيجة خصوصية الجريمة البيئة.

الفرع الثاني  :الركن المادي لمجريمة البيئية

يتمثل الركن المادي في الجرائم البيئية في السموك اإلجرامي  ،والذي يمكن ان يكون سموكا إيجابيا من خالل

القيام بفعل  ،وىي األكثر شيوعا  ،أو أن يكون سموكا سمبيا كاإلمتناع ،وىي حاالت محدودة جدا كماىو معاقب

عميو في قانون الصحة النباتية عند عدم تبميغ عم متمفات النباتات  ،2كما أن جانب من الجرائم تعتبر جرائم

مادية  ،يكون الخطأ مفترض بغض النظر عن وقوع الضرر أو عن عدم وقوعو  .ويمكن تقسيم الجرائم البيئية
حسب طبيعة الفعل إلى:

أوال /الجرائم البيئية الشكمية:

تشتغل النصوص التنظيمية الحيز األكبر لمتشريع البيئي ،وقد تشكل الجرائم البيئية جرائم بيئية شكمية

باإلمتناع ،أو قد تنتج عن سموك الجرائم البيئية اإليجابية باإلمتناع.

إن تجريم ىذه األفعال لو أثر وقائي ،ويتمثل السموك اإلجرامي في ىذا النوع من الجرائم في عدم إحترام

اإللتزامات اإلدارية أو المدنية واألحكام التقنية والتنظيمية كغياب الترخيص أو القيام بنشاط غير موافق لألنظمة،

بغض النظر عن حدوث ضرر.

 ويمكن أن يطرح إشكاال بالنسبة لرجل القانون من أجل فيم تمك الجرائم ألنياتتطمب معرفة مواصفات تقنيةيصعب إدراكيا.

ثانيا :الجرائم اإليجابية باإلمتناع:
إن الجرائم البيئية باإلمتناع تقع نتيجة سموك سمبي من الجانح ينصب مخالفة لمتنظيم البيئي المعمول بو

أي أن الفرق يكون في صفة تصرف الجانح ،ىل كان جامدا أم متحركا ،وعمى ىذا األساس نكون أمام جريمة
بيئية إيجابية باإلمتناع عند عدم تطبيق النص البيئي المعمول بو بغض النظر عن تحقق النتيجة عن ذلك

فانبعاث غازات من المصانع بقدر يتجاوز فيو الحدود المسموح بيا نتيجة اإلمتناع عن وضع آالت التصفية
(.)3

يشكل جريمة إيجابية ،أما مجرد وضع آالت بالمواصفات يشكل جريمة شكمية باإلمتناع
الفرع الثاني  :الركن المعنوي لمجريمة البيئية:

يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي والخطأ  ،والقصد الجنائي في نية وارادة الجاني في ارتكاب الفعل

مع عممو بأركان الجريمة ،أما الخطأ يمكن أن يكون عمديا أو غير عمدي  ،إال أن أغمب النصوص البيئية ال

 -1إْ إلغاع اٌّشغع ِجضأ اٌذٍطخ ٚاٌظي ٌمزضً رٛفغ اٌذّبٌخ اٌجٕبئٍخ ثظفخ ِسجمخ ػٓ ٚلٛع اٌضغع اٌسًء ،ثبٌغغُ ِٓ غٍبة إٌض اٌجٕبئً ِّب ٌجؼً
ِجضأ اٌشغػٍخ ٌزٛسغ السٍّب ػٕض إدزّبي ٚلٛع اٌشطغ ِّب ٌجؼً إٌض اٌجٕبئً ٌطجك ثؤصغ عجؼً.
 -2اٌّبصح  ِٓ 10 -07- 06لبٔ 17/87 ْٛاٌّزؼٍك ثبٌظذخ إٌجبرٍخ
 -3دضٌض ٍ٘ٚجخِ ،ؼبٌٕخ اٌجغائُ اٌجٍئٍخ ِٚزبثؼزٙبِ ،ظوغح رشغط ًٌٍٕ إجبػح اٌّضعسخ اٌؼٍٍب ٌٍمضبء .، 2010 ،ص13
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نجدىا تشير إليو مما يجعل أغمب الجرائم البيئية جرائم مادية تستخمص المحاكم الركن المعنوي فييا من السموك

المادي نفسو ،وتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن الشرعي والمادي لمجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتيم.1

المطمب الثالث :تصنيف الجرائم البيئيةحسب طبيعتها

2

تصنف الجرائم البيئية حسب طبيعتيا إلى جرائم الجو والبحر والبر.

الفرع األول /جرائم البيئة المتعمقة بالجو:

إن الجرائم البيئية المتعمقة بالجو تكمن في تموث البيئة عندما يدخميا مركبات خارجية عن مكونات الطبيعة سواء
كانت غازية ،سائمة ،صمبة ،كما يحدث عندما يختل نسب الغازات المكونة لمغالف الجوي عمى نحو يضر

بالكائنات الحية ويجعل الظروف الالزمة لحياة تمك الكائنات غير صالحة ،ولقد حددت ذلك  ،المادة  44من

القانون .10/03

 كما أن المادة  84من نفس القانون حددت العقوبات التي تتعمق بحماية اليواء والجو.الفرع الثاني  :الجرائم البيئية المتعمقة بالبحر:

من الصعب حصر جميع الجرائم البيئية المتعمقة بالبحر والمياه ألنو يصعب معرفة مصدر ذلك التموث ألنيا
متجددة ومتطورة ،ولقد وردت الجرائم البيئية المتعمقة بالبحر في القانون البحري بموجب األمر  80/76وقانون

الصيد البحري  07/04وقانون المياه  12/05والقانون المتعمق بالبيئة 10/03

()3

()4

 ولقد رصد المشرع عقوبات صارمة لكل من تسبب في جريمة بيئية متعمقة بتمويث البحرالفرع الثالث  :الجرائم البيئية المتعمقة بالبر:

إن الجرائم المتعمقة بالبر متعددة تحكميا الكثير من القوانين والتي تعاقب في مجمميا عمى اإلعتداء

والتعرض لمعناصر الحية وغير الحية سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية.

 ولقد عاقب المشرع الجزائري عن كل إعتداء أو مساس بالتنوع البيولوجي وكذا البيئة األرضية والمحميات إلىجانب المساحات الغابية بموجب قانون الغابات ،وكذا قانون الصيد البري وقانون البيئة ،وقانون حماية الساحل،

كما وضع حماية خاصة لمبيئة الثقافية وحتى المدن الجديدة في إطار حماية البيئة العمرانية حسب القانون

 08/02المتعمق بإنشاء مدن جديدة وتييئتيا ،كما جرم تمويث الوسط المعني من خالل القانون  19/01المتعمق
بتسيير النفايات ومراقبتيا.

MICHEL PRIEUR, le droit de l’ environnement, 3 eme édition ,1996 dalloz, p 820 - 4
 -1أٔظغ اٌّبصح  ِٓ 52.57األِغ 10 /03اٌّزؼٍك ثبٌجٍئخ.
 -2أٔظغ اٌّبصح  ِٓ 93األِغ  .10/03اٌّزؼٍك ثبٌجٍئخ .
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المبحث الثاني :إقرار المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن جرائم البيئة في الجزائر

تكتسي المساءلة الجنائية لمشخص المعنوي بصفة عامة ،والمنشآت المصنفة بصفة خاصة أىمية بالغة في
القضاء عمى أىم مصادر التموث أو التقميل منيا ،ألن أكبر مصادر التموث من حيث خطورتيا ومداىا ودورتيا

تنجم عن مخالفة إستغالل المنشآت المصنفة،

وعميو سوف نتطرق إلى تطور مسألة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في (المطمب األول)  ،ثم إلى

شروط إقرار المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي في (المطمب الثاني) .

المطمب األول  :تطور مسألة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن جرائم البيئة

لقد طور القانون الجنائي آلية المسؤولية الجنائية لممنشآت المصنفة عن المخالفات البيئية 1نتيجة لحجم

التموث الناجم عن إف ارزات المنشآت المصنفة ،وعمى ىذا سنحاول معرفة تطور موقف المشرع الجزائري من

المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي من خالل جممة من القواعد التي تضمنيا القانون العام والقوانين متفرقة ،

ويمكن تقسيميا الى مرحمتين مسؤولية المسير دون الشخص المعنوي الفرع األول  ،والمرحمة الثانية ىي
مرحمة إقرار المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي الفرع الثاني .

الفرع األول  :مرحمة مسؤولية المسير أو المالك دون الشخص المعنوي
إن مفيوم الشخصية اإلعتبارية في التعبير القانون يشابيو مصطمح المنشآت المصنفة في قانون حماية

(.)2

البيئة

ولقد أكدت ىذه المرحمة عمى إلقاء المسؤولية الجنائية عمى عاتق المسير أو المالك ،ودون أن تتطرق

المسؤولية الجنائية لممنشأة المصنفة بوضوح ،إذ تضمن قانون البيئة  03/83الممغي إمكانية المتابعة الجنائية
لمسيرى المنشآت المصنفة التي يستغميا أو يممكيا كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص.

بالرجوع الى المواد  61-87من قانون البيئة  03/83يتضح بجالء إلحاق المسؤولية الجنائية بالمسير أو
ف

المدير وتنفيذ األشغال عمى عاتق الشخص المعنوي  ،دون اإلشارة إلى مساءلة جنائية مستقمة لمشخص

المعنوي،إذ يمكن إعتبار التبعات التي تقع عمى عاتق المنشآت المصنفة في تنفيذ األشغال المسؤولية المدنية،

وتحدد المسؤولية الجزائية لممسير في دفع الغرامات .

 -و تعد ىذه الصيغة في تقرير المسؤولية الجنائية لممسير المنشأة مبيمة وغير فعالة وغير زاجرة بالنسبة

لمفاعل أو المسؤول فكريا عن إدارة المنشأة  ،ألنو لم يتضمن أحكاما تتعمق بمعاقبة من يرتكب المخالفة لفائدتو.
الفرع الثاني  :مرحمة إقرار المسؤولية الجنائية لممنشأة المصنفة
-

جاءت المرحمة الثانية من خالل التعديل الجديد لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية سنة 2004
قلة لمساءلة المنشآت المموثة  ،ومسيرىا مجتمعين أو عمى إنفراد
إلرساء قواعد إجرائية وموضوعية مست

()1

-1إْ اٌششض اٌّؼٕٛي فً اٌزشغٌغ اٌجٍئً ً٘ إٌّشبح اٌّظٕفخ
 - 2ال رّٕخ إٌّشآد اٌّظٕفخ اٌزغسٍض ثبسزغالي ٔشبط ٍِٛس إال ثؼض دٍبػرٙب ػٍى اٌششظٍخ اإلػزجبعٌخ
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واضافة إلى ىذا المبدأ العام الوارد في تعديل قانون العقوبات  ،أقرت مجموعة من النصوص البيئية صراحة

مسؤولية المنشآت المموثة عن المخالفات البيئية،إذ تضمن قانون النفايات معاقبة كل شخص طبيعي أو معنوي

يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر وقام برمي أو إىمال النفايات المنزلية وما تابعيا أو

رفض إستعمال نظام جمع النفايات وفرزىا والموضوع تحت تصرفو من طرف الجماعات المحمية ،وفي حالة

العودة تضاعف العقوبة(.)2

كما نص قانون الصحة النباتية عمى المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي( ، )3و تضمن قانون الصيد البحري
وتربية المائيات حكما يقضي بانطباق قواعد القانون البحري عمى كل شخص طبيعي ومعنوي يمارس الصيد

خارج المياه الخاضعة لإلختصاص الوطني بواسطة سفن تسبح في الجزائر وعمى كل نشاط متعمق بتنمية
()4

الموارد البيولوجية ...

ومواكبة منو لمتطور الحاصل في المساءلة الجنائية لمشخص المعنوي آخذ المشرع ضمن التعديل الجديد

لقانون العقوبات جممة من األسس تيدف إلى مساءلة الجنائية لممنشآت المصنفة عن جرائم التمويث تضمن
األساس األول منيا تقرير المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب لحماية من طرف

أجيزتو أو ممثميو الشرعيين عندما بنص القانون عمى ذلك ويتضمن األساس الثاني تقرير المسؤولية الجنائية
(.)5

لمشخص الطبيعي كفاعل أصمي أو كشريك عن نفس األفعال

وعميو فإن المشرع في ىذه المرحمة أقر المسؤولية المزدوجة لشخص اإلعتباري والشخص الطبيعي الفاعل من

أجل تحقيق ردع جزائي قوي،كما تضمن القانون العقوبات دعم الطابع الردعي لمعقوبات المطبقة عمى

األشخاص المعنوية إذ ينص عمى مضاعفة،الغرامة من مرة إلى  08مرات لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي
عن الجريمة المعاقب عمييا في مختمف القوانين البيئية الفرعية ويمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استغل في

ارتكاب الجريمة

()6

إن األسس الجديدة لتجريم النشاطات المموثة لممنشآت المصنفة تسمح بتفعيل وتأصيل قواعد جزائية مالئمة

لتجريم المخالفات البيئية التي ترتكبيا المنشآت المصنفة والتي تحوز عمى الحيز الكبير من المسؤولية في
التدىور البيئي.

1

 اٌمبٔ 14/04 ْٛاٌّؤعر فً  2004/11/10اٌّؼضي ٚاٌّزُّ ٌألِغ  155/66اٌّزضّٓ لبٔ ْٛاإلجغاءاد اٌجؼائٍخ ٚاٌمبٔ 15/04 ْٛاٌّؼضي ٌألِغ 156/66اٌّزضّٓ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد
 - 2اٌّبصح  ِٓ 56اٌمبٔ 19/01 ْٛاٌّزؼٍك ثبٌٕفبٌبد.
 - 3اٌّبصح  ِٓ 142لبٔ ِٓ 17/87 ْٛاٌمبٔ 17/87 ْٛاٌّزؼٍك ثبٌظذخ إٌجبرٍخ .
 - 4اٌّبصح  ِٓ 04ق 11/01اٌّزؼٍك ثبٌظٍض اٌجذغي ٚرغثٍخ اٌّبشٍبد ط اٌغسٍّخ ػضص 2001/36
 ِٓ 51 َ - 5لبٔ ْٛافجغاءاد اٌجؼائٍخ  14/04اٌّؼضي ٚاٌّزُّ ٌألِغ 156/66
 - 6اٌّبصح ِ 18ىغع  ِٓ 1اٌمبٔ. 15/04 ْٛ
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المطمب الثاني :شروط قيام المسؤولية الجنائية لممنشأة المصنفة :

لقيام المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية عن جرائم البيئة ،يجب توفر  03شروط نص عمييا المشرع
الجزائري في المادة  51مكرر قانون العقوبات :وىي إرتكاب إحدى الجرائم البيئية ،إرتكاب الجريمة من شخص
طبيعي لو حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي ،و إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي:
الفرع األول  :إرتكاب إحدى جرائم البيئة:

يتضح من خالل نص المادة  51مكرر من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع حدد المسؤولية الجنائية
لألشخاص المعنوية عن الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة عمى سبيل الحصر،
و منيا قانون حماية البيئة و قانون تسيير و مراقبة ،و إزالة النفايات و قانون المياه.......إلخ

 فيجب أن يكون النص الجنائي المجرم لإلعتداء عمى البيئة واضح و دقيق ،بحيث تكون ميمة القاضي سيمةفي تحديد نوع الجريمة البيئية -العفوية المقررة ليا

(،)1

المالحظ أن النصوص الردعية البيئية متفرقة بين عدة

قوانين و لوائح تنظيمية ،مما يصعب اإلحاطة بيا جميعا ،ألن المشرع وسع من مبدأ الشرعية التجريم  ،و ذلك

من خالل إق ارره مبدأالحيطة ،2و الذي مفاده توفير الحماية الجنائية لمبيئة بصفة مسبقة ،و ذلك بالرغم من غياب

النص الجنائي ،خاصة عند وجود إحتمال الخطر أو عند وقوع ضرر بيئي ،الذي غالبا ما يكون ضر ار مستم ار ،
بحيث يجعل من النص العقاب الصادر في المستقبل ساريا بأثر رجعي بغرض وقع اإلعتداء عمى البيئة ،و عدم

تمكين الجاني من اإلفالت من العقاب

(.)3

 و قد تجسد ىذا المبدأ في التشريع البيئي الجزائري من خالل إدراجو في المادة  03من القانون  ،10/03إالأنو يجب تحديد درجة معنية من الخطر لتفادي إمتداد و توسع مبدأ الحيطة عمى عدد كبير من األنشطة أكثر
مما ىو محدد ،لذلك يجب أن يتعمق المبدأ باألخطار التي تؤدي إلى أضرار ىامة و خيمة ،و ألن فيو خرقا

لمبدأ الشرعية .

الفرع الثاني  :إرتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي:
تعتبر المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة ،ألن الجريمة ال يمكن أن ترتكب إال من

الشخص الطبيعي بإعتبار أن الشخص المعنوي كائن غير مجسم ،و ليس لو إرادة حرة

 و قد إختمفت التشريعات في تحديد األشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص المعنوي عن سموكيماإلجرامي ،فإقتصر البعض منيا عمى تصرفات أعضاء و ممثمي الشخص المعنوي ،في حين ذىبت تشريعات

أخرى إلى مساءلتو عن جميع تصرفات صغار موظفيو و تابعية.

ٌ -1مّبْ ثبِ ،ْٛاٌّسؤٌٍٚخ اٌجٕبئٍخ ٌٍششض اٌّؼٕٛي ػٓ جغٌّخ رٌٍٛش اٌجٍئٍخ ،عسبٌخ ِبجسزٍغ فً اٌمبٔ ْٛاٌجٕبئً  ،جبِؼخ لبطضي ِغثبح  ، 2012 ،ص
. 112
2
ٌّ -2ؼٌض ِٓ اٌّؼٍِٛبد دٛي ِجضأ اٌذٍطخ  :أظغ فغٌضح رىبعوً ِ ،جضأ اٌذٍطخ فً اٌمبٔ ْٛاٌضِ ،، ًٌٚظوغح ًٌٍٕ شٙبصح اٌّبجسزٍغ  ،جبِؼخ اٌجؼائغ ،
 ، 2005ص 12
ٌ -3مّبْ ثبِ ْٛاٌّغجغ اٌسبثك ،ص 115
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بالنسبة لممشرع الجزائري فالرجوع إلى المادة  51مكرر ق ع ( ،)1فإنو يثبت أن المشرع أخد بالتحديد الضيق

لألشخاص الطبيعية الذين يسأل عنيم الشخص المعنوي فال تقوم مسؤولية المنشأ إال عن طريق األشخاص
الطبيعيين المحددين قانونا ،و ىم األشخاص الذين يمثمون أىمية كبيرة في المنشأ ،حيث يكون منوط إلييم

التسيير و اإلشراف عمى المنشأ  ،غير أننا نرى أن اإلتجاه الموسع لنطاق المسؤولية الجنائية لألشخاص

الطبيعية الذين يرتكبون الجرائم بإسم ولحساب الشخص المعنوي ىو إتجاه يوفر حماية أكبر كان عمى المشرع

األخذ بو ..

يطرح تساؤل عن مدى امكانية مساءلة الشخص المعنوي عن تجاوز ممثمو حدود اختصاصو ؟

ظير في ىذا الصدد اتجاىان  ،اتجاه يدعو الى عدم مساءلة األشخاص المعنوية عند تجاوز ممثمي أعضائيا

حدود اختصاصتيم ،وقد أخذ بو القانون األنجميزي  ،و إتجاه غالب ذىب الى القول بمسؤولية الشخص المعنوي
عند تجاوز أعضائو أو ممثمو حدود اختصاصتو ويستندون في ذلك الى حصر مساءلة الشخص المعنوي في

مجال اختصاصو من شأنو أن يشكل مجاال واسعا لعدم المساءلة الجنائية بدون مبرر  ،كما ال يوجد نص قانوني

صريح يستبعد ذلك  ،وقد أخذ بيذا اإلتجاه المشرع الفرنسي  ،2وىذا ما نؤيده خاصة بالنسبة لممجال البيئي .

إن السموك المادي الذي يقوم بو الشخص الطبيعي الذي يعتبر عضوا و ممثل لمشخص المعنوي ،يعد ركنا

من أركان الجريمة البيئية المسندة لمشخص المعنوي ،فإذا ما إرتكب الوكيل جريمة من جرائم البيئة لحساب
الشخص ،فإن يسأل عن ىذه الجريمة ،ألن ىذا الوكيل يعد بمثابة الممثل القانوني لمشخص المعنوي

() 3

 -و السؤال المطروح ماىو أثر قيام مسؤولية الشخص المعنوي عمى الشخص الطبيعي ؟

لقد أخذ المشرع الجزائري بدوره إزدواجية المساءلة الجنائية ،و ذلك من خالل نص المادة  51مكرر من
قانون العقوبات ،حيث نصت أن المسؤولية الجزائية ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصمي أو شريك

في نفس األفعال ،و ىذا بتطبيق عمى جرائم البيئة ،و ىذا ما نصت عميو المادة  29من األمر  10/03التي

غل شخصا معنويا تمقى المسؤولية المنصوص عمييا في
نصت عمى ما يمي" عندما يكون المالك أو المست

الفقرتين أعاله عمى عاتق الشخص أو األشخاص الطبيعيين من الممثمين الشرعيين أو المسيرين الفعميين الذين

يتولون اإلشراف و اإلرادة عن كل شخص آخر مفوض من طرفيم" .

إن موقف المشرع البيئي باألخذ بإزدواجية المساءلة الشخص الطبيعي والمعنوي من شأنو توفير حماية حماية

أكبر .

 -1رٕض اٌّبصح  51ق ع ػٍى ِب ًٌٍ" ٌى ْٛاٌششض اٌّؼٕٛي شغٚط جؼائٍب ػٓ اٌجغائُ اٌزً رغرىت ٌجٕبٌخ ِٓ طغف أجٙؼرٗ أِّ ٚضٍٍٗ اٌشغػٍٍٓ ،ػٕضِب
ٌٕض اٌمبٔ ْٛػٍى طٌه"
ِ -2.جغٚن ثٛسؼٔخ  ،اٌّسؤٌٍٚخ اٌجؼائٍخ ٌٍششض اٌّؼٕٛي ِ ،ىزجخ اٌٛفبء اٌمبٍٔٔٛخ  ،اإلسىٕضعٌخ  ، 2010 ،ص 214
ِ -3ذّض دسٓ اٌىٕضعي ،اٌّسؤٌٍٚخ اٌجٕبئٍخ ػٓ اٌزٍٛس اٌجٍئً ،صاع إٌٙضخ اٌؼغثٍخ ،اٌمب٘غحِ ،ظغ 2005 ،ص 147
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الفرع الثالث :إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي:

لكي يسأل الشخص المعنوي ،يجب أن تكون الجريمة التي إرتكبت من طرف األعضاء أو الممثمين قد
وقعت لحساب الشخص المعنوي  ،وتستبعد الجرائم التي يرتكبيا الشخص الطبيعي لحسابو الخاص ،سواء كان
()1

م سي ار أو عامل عادي

و يقصد بيذا الشرط أن يستفيد ىذا األخير من النشاط الذي قام بو الشخص الطبيعي ،أي أن الجريمة

إرتكبت بيدف تحقيق مصمحة لو كتحقيق ربح أو تجنب إلحاق ضرر بو ،و يستوي أن تكون المصمحة مادية أو
معنوية مباشرة أو غير مباشرة ،و الجريمة تقع حساب الشخص المعنوي عندما ترتكب األفعال بغرض ضمان

سير أعمال الشخص المعنوي ،و تخفيض أغراضو ،حتى و لم تحصل أي فائدة

وقد أخذ المشرع الجزائري بيذا الشرط في نص المادة  51مكرر ق ع .
المبحث الثاني:أثار قيام المسؤولية الجنائية لممنشأة المصنفة

يترتب عمى قيام المسؤولية الجزائية لمنشأة المصنفة تطبيق الجزاءات المناسبة التي تتنوع بين تدابير احت ارزية

وعقوبات ن كما يمكن

المطمب األول  :الجزاءات المطبقة عمى المنشأت المصنفة

ييدف النظام العقابي في مجال البيئة الى إعتماد أسموب ردعي وقائي من خالل التدابير اإلحت ارزية ،وتبني

أسموب تدخمي قمعي من خالل العقوبات

الفرع األول  :التدابير اإلحترازية المطبقة عمى المنشآت المصنفة
لم يتضمن قانون العقوبات قبل التعديل أحكاما خاصة بمسآلة األشخاص المعنوية الخاصة اإل من خالل
تدابير األمن العينية " اإلغالق – المصادرة "

ولم يتجسد العقاب اإلمن خالل تعديل قانون عقوبات والذي نص عمى عقوبات صارمة باإلضافة الى تدابير

احت ارزية التي يمكن تطبيقيا من أجل ضمان سير الحسن لممنشأة المصنفة .

وتتمثل ىذه التدابير اإلحت ارزية في امكانية إخضاع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر مثل  ،إيداع كفالة تقديم

تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية أو المنع من إصدار شيكات أو إصدار بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق
الغير أو منع ممارسة بعض النشاطات المينية المرتبطة بالجريمة  ،ويعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف

التدابير المتخذة ضده بغرامة مالية من 100.000دج الى  500000بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي
وكيل الجميورية

2

brigtte henry la responsabilité pénal des personne moral. www. Chear. Defense. Gown. vue le 10/11/2013 - 1
 -2اٌّبصح ِ 65ىغع ِٓ اٌمبٔ 15/04 ْٛاٌّزؼٍك ثمبٔ ْٛاإلجغاءاد اٌجؼائٍخ
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كما ضاعف التعديل الجديد من الطابع الردعي لمتدابير اإلحت ارزية من خالل النص عمى إمكانية المجوء الى
1

اإلكراه البدني من قبل محكمة الموضوع أ بأمر عمى ذيل عريضة .

وضمانا لمسير الحسن لمتحقيق مكن قانون اإلجراءات الجزائية قاضي التحقيق من إتخاذ أوامر الوضع تحت

الرقابة وذلك من خالل تسميم كافة الوثائق المتعمقة بممارسة المينة أو نشاط يخضع الى ترخيص الى أمانة
الضبط أو قاضي التحقيق مقابل وصل .

ونظ ار لمطابع الوقائي التي يمكن أن تعنيو ىذه التدابير اإلحت ارزية المتعمقة بالوضع تحت الرقابة  ،فينبغي التوسع

في تطبيقيا من قبل قضاة التحقيق خاصة في حاالت اإلشتباه بإمكانية حدوث تموث خطير ألنيا تعتبر تطبيقيا

عمل بمبدأ الحيطة الذي يجد تطبيقا ضيقا في مجال القانون الجنائي
الفرع الثاني العقوبات المطبقة عمى المنشآت المصنفة

باإلضافة الى الغرامة المالية  ،تطبق العقوبات التالية عمى المنشآت المصنفة .

اوال عقوبة الغمق

إن قوانين البيئة تكممت عن اإليقاف أو الغمق ولم تتناول الحق الذي ترك الى قرار لجنة خاصة  ،ىذا ربما

يفيم من أن الحل كعقوبة تضمنيا قانون العقوبات ال تنطرف الى المنشآت المصنفة بفعل ارتكاب لجرائم التموث
بل الى أشخاص معنوية مثل الجمعيات والنقبات ...الخ

لقد تضمن قانون العقوبات إجراء غمق المؤسسة أو أحد فروعيا الى  05سنوات  ،ويمقى ىذا اإلجراء تطبيقا

واسعا في أغمب النصوص البيئية الذي تراعي الموازنة بين اإلبقاء عمى المؤسسة والمحافظة عمى البيئة

اإل أنو بتحميل النصوص الجزائية الخاصة بالبيئة فإن عقوبة الغمق أو الحظر المؤقت لمنشاط  ،نجد أن المشرع

ربطيا بمدة الحصول عمى الترخيص بالنسبة لممنشآت التي تمارس نشاط بدون ترخيص  ،وتارة بمدة انجاز

األشغال وتنفيذ اإللتزام .2

ونظ ار ليذا التوجو في ربط مدة الغمق أو التوقيف بعودة المنشأة المموثة بإحترام الشروط والتدابير القانونية

المتعمقة بحماية البيئة ضمن النصوص الخاصة  ،ومن الضروري أن يمجأ القاضي الجزائي في تحديد مدة الغمق
عمى ضوء امتثال المؤسسة المموثة ،عمى أن تظل مدة الغمق سارية لمدة التتجاوز  05سنوات
ثانيا المنع المؤقت

كما تضم قانون العقوبات عقوبة تكميميمة تتمثل في امكانية المنع المؤقت لمزاولة النشاطات المينية لمدة
التتجاوز  05سنوات  ،ويجب أن يرتبط مدة المنع بمدى استجابة امتثال المؤسسة لمتدابير المفروضة عمييا
ثالثا امكانية اقصاء المؤسسة من الصفقات

لقد شممت العقوبات التكميمية امكانية اقصاء المؤسسة المموثة من الصفقات لعمومية لمدة التتجاوز  05سنوات

 ،واليمكن أن يكون ىذا اإلجراء فعاال ما لم يتم احترام تسجيل العقوبات المفروضة عمى المنشآت المموثة أو
 -3أٔظغ اٌّبصح  600ق إ ط .
.
-1اٌّبصح  ِٓ 86اٌمبٔ10/03 ْٛ
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عمى مسيرىا في سجل فيرس الشركات وتبميغ بيانات البطاقات الخاصة بالشركات أو مسيرىا الى النيابة العامة

أو الى قضاة التحقيق أو الى وزير الداخمية أو الى اإلدرات المالية وكذا باقي المصالح العامة لمدولة والتي تتمقى

عروضا خاصة بالمناقصات أو األشغال أو التوريدات العامة.

ومن أجل التوسيع من دائرة من يحق ليم اإلطالع عمى بيان بطاقات الشركات المحكوم عمييا كالجمعيات

البيئية المتعاممين اإلقتصادين والمستيمكين لعموم الجميور الذي يمكن أن يكون مساىما في رأسمال شركات

البنوك  ،حتى يمكن الغط والتأثير عمى الشركة لإلمتثال لألحكام البيئة والمحافظة عمى سمعتيا البيئية والمالية .
ويمكن لممحكمة أن تمجأ الى نشر الحكم القضائي المتعمق بإدانة المؤسسة المموثة بغرض التأثير عمى سمعتيا
رابعا :المصادرة

نص التعديل الجديد لقانون العقوبات عل امكانية المجوء الى مصادرة األشياء االتي استعممت في ارتكاب الجريمة
وىي نفس العقوبة التي تضمنتيا مختمف النصوص البيئية الخاصة  ،والتي توسعت بشكل كبير في تطبيق ىذا

الجزاء  ،ووصفتو بمصطمحات مختمفة مثل الحجز المؤقت أو النيائي كما ىو الحال في قانون الصيد ومصادرة

التجييزات في قانون المياه .

باإلضافة الى الجزاءات الواردة ضمن القانون الجنائي  ،والتي تم تفصيميا أعاله تضمين نصوص الخاصة

إمكانية الحم عمى المموث باإلضافة الى الغرامة المالية إعادة الحال الى مكان عميو

والمالحظ أن تطبيق ىذه العقوبات الصارمة يؤدي إلى التأثير بصورة خطيرة عمى حياة المؤسسة المموثة ،

وبيذا يمكن أن تتحول الجزاءات الى معوق حقيقي لإلستثمار إلستمارية المؤسسات وتصبح معادلة الموازنة بين

التنمية وحماية البيئة محل اختالل .

وىناك من يقترح ايجاد صيغة لمتامين عن الخطر الجنائي 1وان كان ىذا يتناقض مع قواعد القانون الجنائي وال

يمكن تطبيق الفكرة اإل بالنسبة لعقوبة إعادة الحال الى ما كانت عمييا .

المطمب الثاني  :صور اإلعفاء والتخفيف من المسؤولية الجنائية عن جرائم البيئة
رغم تحقق نتيجة فعل التمويث المجرم ،فإن بعض الظروف تؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية أو التخفيف
منيا.

وتتصدر ىذه الحاالت ظروف اإلعفاء المنصوص عمييا ضمن القواعد العامة لممسؤولية الجنائية وتمييا

صور األفعال المسموح بيا أو الم ستثناة بنص خاص ضمن القواعد البيئية  ،كما تستفيد المنشآت من اإلعفاء

في الحاالت التي يرخصيا القانون.

1أٔظغعأي األسزبطح ٌٍٍى شٍشبٚي - :Leila chikaoui, droit pénal del environnement et lurbanisme ,E N T tunis, 1993, pp24-25 /
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الفرع األول  :ظروف اإلعفاء والتخفيف الواردة ضمن القواعد العامة

من الصعب تطبيق الكثير من موانع المسؤولية الواردة في القواعد العامة عمى النشاطات التي يرتكبيا المنشآت
المصنفة  ،نتيجة إلرتباط أغمب صور موانع المسؤولية الجنائية التقميدية بأعمال شخصية ويستفيد منيا اإلنسان

كالجنون  ،صغر السن  ،ولذا سنركز دراستنا عمى حالة الضرورة  ،وحالة الغمط .

أوال  :حالة الضرورة

بقراءة النصوص البيئية فإنو فإن قانون البيئة تضمن نصا صريحا في مجال التموث البحري ينص عمى
عدم معاقبة من اضطر في حالة وقوع حادث مالحي إلى إلقاء أو تدفق بررتو تدابير اضطر خالليا صاحب
السفينة لتفادي خطر جسيم أو عاجل بصدد أمن السفن وحياة البشر أو البيئة(. )1

كما تضمن مرسوم المنشآت المصنفة إلزام كل مستغل منشأة مصنفة أن يضع خطة اإلنفاذ والوقاية ضد

األخطار التي يمكن أن تسببيا المنشأة ،وعميو وفي حالة وقوع إنفجار أو أي حادث يمكنو المساس بشروط

المحيط فإذا استطاع صاحب المنشأة أن يثبت أنو اتخذ جميع التدابير القانونية المتطمبة في رخصة استغالل
()2

المنشآت المصنفة ودراسة الخطر

فيمكن في ىذه الحالة الدفع بوجود سبب خارج عن إرادتو أو قوة ما قاىرة اليمكن ردىا ال يمكن ردىا كحالة
زلزال أو فيضان أو حريق ،و في مثل ىذه الحالة ال يكون مطالبا وفقا لنصوص البيئية الخاصة ،إذا لم تتوقف

المنشأة نيائيا إال بإعادة ترميم ما تمف ،و إما إذا أدى الحادث إلى التوقف النيائي ،فيكون صاحب المنشأة
ممزما بتقديم مخطط إزالة تموث الموقع . 3

فبمراعاة صاحب المنشأة المصنفة لكل التدابير المفروضة لمواجية ىذه األخطار الخاصة ،يمكن لو الدفع

بوجود حالة الضرورة في حالة وقوع تموث ناجم عن كوارث طبيعية .4
ثانيا الغمط المدعى به من قبل المتهم

نفرق بين الغمط في في القانون والغمط في الوقائع.

 -1الغمط في القانون:

إن الغمط في النص الجنائي عندما ينصب عمى نص لقانون العقوبات ،فإنو ال يجعل لجانح البيئي أية

ذريعة لإلفالت من المتابعة الجزائية ،5إال أن الفقو تعتبر أنو ضمن بعض الففرضيات ،يمكن قبول الغمط في
القانون كسب معفى لممسؤولية تقديم اإلدارة معمومات خاطئة

 -و في ىذا اإلطار قبل القضاء بعدم مسؤولية شركة رغم وقوعيا في غمط في القانون ،بفعل أمثاليا الكامل

لمفتش العمل

 - 1اٌّبصح  ِٓ 97لبٔ 10/03 ْٛاٌّزؼٍك ثذّبٌخ اٌجٍئخ .
 - 2اٌّبصح  ِٓ 37اٌّغس 198/06 َٛاٌّزؼٍك ثبٌّٕشآد اٌّظٕفخ.
 -3اٌّبصح  ِٓ 42اٌّغس َٛاٌزٕفٍظي  198/06اٌّزؼٍك ثبٌّٕشآد اٌّظٕفخ .
ٔٚ -4بؽ ٌذً ،األٌٍبد اٌمبٍٔٔٛخ ٌذّبٌخ اٌجٍئخ فً اٌجؼائغ  ،عسبٌخ صوزٛعاٖ فً اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ  ،جّبػخ أثٛثىغ ثٍمبٌض  ،رٍّسبْ  ، 2007 ،ص 376
ِ -5ذّض ػٍى سىٍىغ  ،اٌٛجٍؼ فً جغائُ اٌجٍئخ ِٕ ،شؤح اٌّؼبعف  ،اإلسىٕضعٌخ ِ ،ظغ  ،ص 48
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كما يمكن تصور لوقوع في الغمط في القانون حاالت عدم إستكمال تسيير النصوص التنظيمية الخاصة بتعيين

أحكام القانون

 -2الغمط في الوقائع:
تعد إثارة الغمط في المواد أو المعدات أو طرق اإلنتاج و أثارىا المحتممة عمى صحة اإلنسان و البيئة من

الدفوع األكثر إثارة من قبل المنشآت المصنفة في حالة حدوث تموث .

 إال أن إثارة مثل ىذه الدفوع لإلعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجنائية عن التموث أصبح و بفعل تطورالنظم البيئية غير ممتقيا إليو إلى حد كبير ،إذ أن طمب الترخيص لمنشاط المموث يشمل دراسة خاصة ،كما

يشترط إرفاق طمب إستغالل منشأة مصنفة بدراسة تثبت األخطار المحتممة و اإلجراءات الكفيمة بتقميل من اآلثار

الحوادث المحتممة و جممة ىذه التدابير ذات طابع وقائي المفروضة عمى المنشآت المصنفة ،سواء تعمق منيا
بالترخيص أو التدابير التي تفرضيا اإلدارة ال تترك أدنى ىامش لقبول إدعاء المنشآت المصنفة بالغمط ،و ال

يمكن أن يقبل الغمط في الوقائع كسب معفى أو مخفف لممسؤولية الجنائية ،إال ضمن حاالت اإلعفاء من تطبيق

مبدأ اإلحتياط ،أو ما يصطمح عميو بخطر التنمية

() 1

الفرع الثاني  -األفعال المتاحة ضمن القواعد البيئية الخاصة :
بالرغم من الطابع المجرم لبعض التصرفات ،إال أن المشرع و نظ ار العتبارات اقتصادية و إجتماعية أو

تقنية يمجأ إلى التعامل بمرونة مع بعض الجرائم البيئية ،كما ينص عميو قانون النقابات في حالة عدم مقدرة

المنتج لمنفايات و حائزىا تفادي إنتاج و تثمين نفاياتو ،فإنو يمزم بضمان إزالة ىذه النفايات عمى حسابو الخاص

() 2

كما يمجأ المشرع إلى تحديد فترات إستثنائية يتم فييا إجازة بعض التصرفات المجرمة مؤقتا ،بغية توفير
الظروف اإلقتصادية و المالية و التكنولوجية المالئمة بالمؤسسات المموثة لإلمتثال إلى أحكام الصادرة الجديدة،

من خالل منحيا ميالت تشريعية مثل الميل التي منحيا قانون النفايات لحائز النفايات
الفرع الثالث  :األثر اإلعفائي لمترخيص :

الترخيص ىو قرار إداري بسيط ذو كيان مستقل ،وىو قرار منشأ آلثار قانونية جديدة في مجال العالقات
()3

القانونية ،تبدأ من يوم صدوره و تنيي تنفيذه

و الترخيص ذو طبيعة مؤقتة بحيث ال يرتب أي حق مكتسب باإلدارة ،يمكن أن تتدخل في كل وقت من أجل

تنظيمو  ،و ذلك إستنادا إلى السمطات العامة أو تحقيقا ألىداف ىذه السمطة التي تتمتع في ذلك بإمتياز و سيادة
()4

تنفي معيا أي طابع تعاقدي

 -1وبٔذ فىغح رطجك فً اٌشك اٌّضًٔ ٚ ،أطجذذ رطجك فً اٌشك اٌجؼائً ،أٔظغٌ :ذً ٔٚبؽ ،اٌّغجغ اٌسبثك ،ص . 372
 -2اٌّباصح  ِٓ 68اٌمبٔ 19/01 ْٛاٌّزؼٍك ثبٌٕفبٌبد .
ِ- -3ذّض دسٓ اٌىٕضعي ،اٌّغجغ اٌسبثك  ،ص . 192
ِ -4ذّض دسٓ اٌىٕضعي ،اٌّغجغ اٌسبثك ،ص ِ ٚ 194ذّض ٌّٛسز ،اٌذّبٌخ اٌجٕبئٍخ ٌٍجٍئخ ،صعاسخ ِمبعٔخ سٍغ اٌشغٌؼخ  ٚاٌمبٔ ْٛاٌٛضؼً ،أطغٚدخ
صوزٛعاٖ فً اٌمبٔ ْٛاٌجٕبئً جبِؼخ ِذّض سٍضغ ،ثسىغح. 2009-2008 ،
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و يشترط قانون البيئة عمى وجوب الحصول عمى ترخيص قبل البدء في استغالل المنشأة ،و ذلك لتتمكن

اإلدارة من فرض ما تراه الزما من إحتياطات وقائية و كذا مراقبة نشاط المنشأة ،و بيدف الترخيص عادة إلى

تحديد تبعات النشاطات اإلقتصادية عمى البيئة و التكفل بيا

()1

 مبدئيا ينتج ترخيص إستغالل المنشآت المصنعة أثره اإلعفائي من المسؤولية في حالة إحترام التدابيرالمتضمنة فيو من يوم إصداره من قبل اإلدارة المختصة ،و يطرح تساؤل حول مدى وجود ترخيص ضمني من

عدمو؟

 -و بناءا عمى بعض إجتيادات القضاء الفرنسي

()2

يمكن إعتبار أنو في حالة تقديم طمب لمجيات اإلدارية

المختصة و مستوف لجميع الوثائق المتطمبة ،و لم تصدر بشأنو اإلدارة رفضا قبل إنقضاء اآلجال المتطمبة

بشكل القبول الضمني لمنح الترخيص .

 و يستمر األثر المعفى لمترخيص من المسؤولية الجزائية طيمة بقاء الترخيص ساري المفعول  ،و يقضى ىذااألثر المعفي مع إنتياء صالحية الترخيص ،ألنيا ال تسمم عمى وجو التأييد ،إذ يمكن أن تط أر عمييا عوارض

تؤدي إلى انقضائيا سواء خالل صدور نص قانوني جديد ،أو من خالل لجوء اإلدارة إلى سحب الترخيص في

حالة عدم إحترام المنشأة لمشروط و التدابير القانونية المتطمبة ،أو من خالل تعرض القضاء إلى إلغائيا في حالة
طعن الغير في مشروعية الحصول عمييا أو مخالفة المنشأة لمتدابير القانونية المتعمقة بحماية البيئة .

5

 -أٔظغ ِجّٛػخ ِٓ إجزٙبصاد فغٔسٍخ فً ٘ظا اٌشظٛص dominique guihal en matière de publicité lumineuse. p 61.62.63
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الخاتمة:

رغم الترسانة الكبيرة لقوانين البيئة اإل انيا ال تشكل رادعا حقيقيا لممنشاة في إرتكاب جرائم البيئة  ،ويكمن
المشكل الحقيقي في غياب الوعي وضعف اإلستيجان ألفعال التموث البيئي  ،وتردد اإلدارة في رفع شكاوى

ضد المنشأة المصنفة  ،ونخمص في األخير إلى التوصيات التالية :

ضرورة توحيد القوانين البيئية  ،وجعميا في مدونة قانونية واحدة يسيل اإلطالع عمييا حتى ال تعتذر الشخص

المعنوي بالغمط في القوانين

ضرورة إدراج المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي العامة  ،خاصة المحمية في جرائم البيئية  ،وذلك عند قياميا

بأعمال يمكن تفويض األشخاص المعنوية العامة خاصة مثل ما يتعمق بتسير النفايات

ضرورة النص عمى مساءلة األشخاص المعنوية عن جرائم البيئية إذا ارتكبت من طرف العاممين لحساب

الشخص المعنوي وال يقتصر عمى المسير .

ضرورة تفعيل عقوبة النشر حكم باإلدانة لما ليا من فعالية وتأثير عمى سمعة الشخص المعنوي  ،المر الذي

يحقق الردع العام .
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