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المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌد الخلق أجمعٌن وعلى آله وصحبه ومن تبع
هداه إلى ٌوم الدٌن ،وأما بعد،،،
موضوع البحث وأهمٌته.
لقد من هللا سبحانه وتعالى على البشرٌة أجمع بؤن وهب الحٌاة قدرة تحكل ما تتعرض
له تؽٌرات بٌبٌة ضارة بالمجتمعات ،إال أنه ال تتمكن مرونة األنظمة البٌبٌة من الصمود فً
مواجهة الزٌادة السكانٌة المستمرة ،فتصبح البٌبة أسٌرة تحت ضؽطهم وتتخاذل قدراتها وقد
تفشل فً إعادة التوازن إلى ما أصابها من أفعال البشر بها(.)0
ومما ال شك فٌه أنه قد نتج عن تدخبلت البشرٌة فً تركٌب النظام البٌبً المتوازن تلبٌة
الحتٌاجاته ومتطلباته انعكاسات سلبٌة فً ؼالبها على التوازن البٌبً ،مما عاد علٌه مرة أخرى
بالضرر(.)3
لذا تستحوذ حماٌة البٌبة على اهتمام المتخصصٌن فً نواحً المجاالت والمجتمعات
اإلنسانٌة ،فهً تعتبر من أعقد قضاٌا العصر بعد أن كانت نوعا من الرفاهٌة ال تهم الدول
النامٌة ،والتً أضحت وسٌلة ٌلهث ورابها جمٌع الدول إلنقاذ كوكب األرض من خرابه ودماره،
وال شك أن ذلك أصبح نوعا من التحدي الواجب على اإلنسان ،الذي ٌصنع وٌشكل بٌبته التً
ٌعٌش فٌها.
وقد زاد الخراب والدمار البٌبً فً ضوء ؼٌاب تشرٌعً أو ؼٌاب لفاعلٌة التشرٌعات
البٌبٌة ،فبلشك أن فاعلٌة األنظمة البٌبٌة تحتاج إلى إمكانات وحدود تطبٌق وتنفٌذ هذه
التشرٌعات بكل حزم ودقة ،مما أدى إلى ضرورة إقامة منظومة متكاملة تحتوي على قاعدة
بٌانات للتشرٌعات البٌبٌة بهدؾ الرصد والجمع والمعالجة لمساعدة المختصٌن بحماٌة البٌبة فً
تحدٌد الحقوق والجزاء ،مما ٌشكل أخبلقٌات بٌبٌة ووقابٌة للحفاظ على البٌبة ومواجهة
المخاطر(.)2

 )1د .أدًذ انـبدق انجٓبَ : ٙيٕلف انمبٌَٕ انجُبئ ٙانهٛج ٙيٍ يؼكالد انجٛئخ ،انًإرًز انظبدص نهجًؼٛخ انًـزٚخ
نهمبٌَٕ انجُبئ ٙيٍ  52ئنٗ  52أكزٕثز طُخ 1991و ،ػٍ يؼكالد انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ ف ٙيجبل اإلكزار ثبنجٛئخ،
يجًٕػخ أػًبل انًإرًز ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،طُخ 1991و ،ؽ.552
 )5د .ئ ثزاْٛى يذًذ انؼُبَ :ٙانجٛئخ ٔانزًُٛخ " األثؼبد انمبََٕٛخ انذٔنٛخ" ،انًإرًز انؼهً ٙاألٔل نهمبََٕ ٍٛٛانًـز ٍٛٚفٙ
انفززح يٍ  52ئنٗ  52فجزاٚز طُخ 1995و ،ػٍ انذًبٚخ انمبََٕٛخ نهجٛئخ ف ٙيـز ،انجًؼٛخ انًـزٚخ ناللزـبد انظٛبطٙ
ٔاإلدـبء ٔانزؼزٚغ ،يجًٕػخ أػًبل انًإرًز ،انمبْزح ،طُخ 1995و ،ؽ.1
 ) 1د .ػجذ انزؤٔف يٓذ٘ :انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ ػٍ انجزائى االلزـبدٚخ ف ٙانمبٌَٕ انًمبرٌ ،يُؼأح انًؼبرف ،اإلطكُذرٚخ،
طُخ 1922و ،ؽ ٔ 11يب ثؼذْب.

فقد أصبحت مصر من أوابل الدول التً اهتمت بمجاالت البٌبة اهتمامًا خاصً ا ،بعد أن
تنبهت إلى اآلثار المترتبة على األنشطة والممارسات المختلفة على البٌبة ،فقد أصدرت
تشرٌعات وقوانٌن لحماٌة أوجه الحٌاة فً مصر( ،)2ومحاولة التصدي للممارسات الضارة.
أسباب اختٌار الموضوع.
لقد تؤخر الفقه القانونً نسبٌا فً التنبٌه إلى المشكبلت القانونٌة التً تثرها المخاطر التً
تهدد البٌبة ،وخاصة بعد انفجار مفاعل تشرنوبل ،استقر العالم على أن التعدي على أي بقعة فً
العالم ٌترتب آثارها على بقاع العالم أجمع ولٌس على تلك البقعة فقط ،مما ٌإدي إلى هبلك
المبلٌٌن من البشرٌة – سواء فً ؼذابهم أو صحتهم – كما حدث فً كارثة هٌروشٌما.
وال ٌخفى علٌنا الواقع األلٌم الذي نعٌشه الٌوم بعد ما فسدت البٌبة بالمبٌدات الفاسدة
وتلوث الهواء بالدخان واإلشعاعات ،والزٌت النفطً الذي مؤل البحار ،وتسمم األنهار بجثث
القتلى فً مذابح البشرٌة ،فقد بدأت الؽابات تحتضر والسبلالت تنقرض والطقس ٌضطرب
والموازٌن الطبٌعٌة تختل ،وظهرت أمراض جدٌدة ال نعرؾ أسبابها ،وانتشار الفٌروسات
الفتاكة التً ال ترى بالعٌن المجردة ،وأصبح الدمار الشامل ثمة العصر ،وبدال من أن ٌرضع
األطفال األلبان أصبحوا ٌرضعوا من أثداء سامة(.)5
لذا كان من أهم أسباب اختٌار موضوع البحث ،حق اإلنسان فً أن ٌعٌش فً بٌبة
صحٌة مبلبمة مع ضمان حقه فً نصٌب عادل من الثروات الطبٌعٌة والخدمات البٌبٌة .6كما
تتجلى هذه األهمٌة فً ضوء تزاٌد المخاطر الناتجة عن التقدم العلمً والصناعً.
وال شك أن تقرٌر المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي هو الحل الحتمً لسد النقص
التشرٌعً الذي ٌقرر المسبولٌة الشخصٌة فقط ،فالمسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي فً جرابم
البٌبة هً نقطة تحول وتطول فً القوانٌن الجنابٌة ألنها ولٌدة العصر ،نتٌجة للتؽٌرات
والممارسات ؼٌر المشروعة والناتج عنها أضرار ومخاطر على البٌبة(.)7
وقد اتخذ الفقه الفرنسً منهج توعٌة المواطنٌن ،فبل ٌكمن العبلج فً إصدار تشرٌعات
لحماٌة البٌبة بقدر وجوب توعٌة المواطنٌن حتى ٌصبح كل مواطن فرنسً لدٌه اعتقاد أن من
حقه االستفادة ببٌبة جدٌدة ،كما ٌجب علٌه المساهمة بعدم تلوٌث البٌبة والمحافظة علٌها(.)2
أهداف البحث.

 ) 4د .ػبدل يبْز طٛذ ادًذ األنف :ٙانذًبٚخ انجُبئٛخ نهجٛئخ ،دراطخ يمبرَخ ،رطبنخ دكزٕراح ،كهٛخ انذمٕق ،جبيؼخ
انًُـٕرح ،طُخ 5112و ،ؽ .11
 ) 2انًظزؼبر /أطبيخ ػجذ انؼشٚش :ئػكبنٛبد انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ ػٍ جزائى رهٕٚش انجٛئخ ،ؽ.5
http://www.eastlaws.com
يُؼٕر ػهٗ اإلَززَذ ،االمالع ٕٚو  2يبرص 5112و :
 )2د .مهؼذ ئثزاْٛى األػٕط :انزهٕس انٕٓائٔ ٙانجٛئخ ،انٓٛئخ انؼبيخ نهكزبة ،انمبْزح ،طُخ 1999و ،ؽ.2
 ) 2أ .نمًبٌ ثبيٌٕ :انًظإٔنٛخ انجُبئٛخ نهؼخؾ انًؼُٕ٘ ػٍ جزًٚخ رهٕٚش انجٛئخ رطبنخ يبجظزٛز ،كهٛخ انذمٕق
ٔانؼهٕو انظٛبطٛخ ،جبيؼخ لبؿذ٘ يزثبحٔ ،رلهخ ،طُخ 5115و ،ؽ.4
8
) Sylvie Ledamany : Les assurances et lenvironnement, Gaz. Pal. ,Fevrier, 1993, p.2.

ٌهدؾ هذا البحث إلى معرفة مفهوم جرٌمة التلوث البٌبً ،وأركان هذه الجرٌمة .كما
ٌهدؾ إلى تحدٌد مسبولٌة األشخاص المعنوٌة عن جرابم التلوث البٌبً ،وتحدٌد نطاق هذه
الجرابم وشروط قٌام هذه المسبولٌة.
خطة البحث.
المقدمة
المبحث األول :جرٌمة تلوٌث البٌبة.
المطلب األول :تعرٌؾ التلوث البٌبً.
المطلب الثانً :أركان جرٌمة تلوٌث البٌبة.
المبحث الثانً :أحكام المسبولٌة فً جرٌمة تلوٌث البٌبة.
المطلب األول :اتجاه الفقه بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي.
المطلب الثانً :االتجاه التشرٌعً بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي.
الخاتمة.
قابمة المراجع.

المبحث األول
جرٌمة تلوٌث البٌئة
تمهٌد وتقسٌم.
تعد حماٌة البٌبة من التلوث ضمن الموضوعات الحدٌثة نسبٌا فً البلدان العربٌة ،وقد
القت هذه الحماٌة قبوال كبٌرا من رجال الفقه القانونً وعلماء االجتماع والبٌبة باعتبارها قاسما
مشتركا للبشرٌة أجمع.
وٌنبؽً لدراسة المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي عن جرٌمة التلوث البٌبً ،أن
نتعرؾ أوال على مفهوم هذه الجرٌمة ،وتحدٌد أركانها ،وهو ما نتعرض له فً هذا المبحث ،كما
ٌلً-:
المطلب األول :تعرٌؾ التلوث البٌبً.
المطلب الثانً :أركان جرٌمة تلوٌث البٌبة.

المطلب األول
تعرٌف التلوث البٌئً
تعتبر البٌبة المصلحة التً ٌحمٌها القانون الجنابً ،أما السلوم اإلجرامً هو التلوث
الذي ٌنال من هذه المصلحة باالعتداء علٌها أو تعرٌضها للخطر ،فبل ٌإخذ نشاط الجانً فً
االعتبار إال إذا ٌمثل اعتداء على المصلحة التً ٌحمٌها القانون.
لذا ٌجب علٌنا أن نتعرض لبٌان مفهوم البٌبة محل الحماٌة الجنابٌة ،كما نبٌن مفهوم
التلوث محل التجرٌم.
الفرع األول :البٌبة محل الحماٌة الجنابٌة.
الفرع الثانً :التلوث محل التجرٌم.

الفرع األول
البٌئة محل الحماٌة الجنائٌة
أوال :مفهوم البٌئة.
ٌرجع أصل البٌبة فً اللؽة العربٌة إلى الجذر ( َب َوأ) والذي أخذ منه الفعل (باء) ،واالسم
من هذا الفعل هو ( البٌبة)(.)9
وٌقصد بها أٌضا مكان اإلقامة أو المحٌط ،فٌقال أباءه منزالً وبوأه إٌاه وبوأه فٌه ،بمعنى
هٌؤه له وأنزله ومكن له فٌه( .)01ومن ذلك قوله تعالى " والذٌن تبوءوا الدار واإلٌمان من قبلهم
ٌحبون من هاجر إلٌهم"(.)00
أما البٌبة فً االصطبلح ،فقد اختلؾ الفقه حول وضع مفهوم محدد للبٌبة ،فمنهم()03
من ذهب إلى أن البٌبة هً الوسط الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان والكابنات الحٌة األخرى وٌمارس
فٌها أنشطته المختلفة.

 )9د .خبنذ ثٍ يذًذ انمبطً :ٙئدارح انجٛئخ ف ٙدٔنخ لطز ،دار انذذاصخ نهطجغ ٔانُؼز ،نجُبٌ ،طُخ 1922و ،ؽ.11
 )11د .يبجذ راغت انذهٕ :لبٌَٕ دًبٚخ انجٛئخ ،دار انًطجٕػبد انجبيؼٛخ ،اإلطكُذرٚخ ،طُخ 1994و ،ؽ.19
 )11طٕرح انذؼز :اٜٚخ (.)9
 ) 15د .ػجذ انؼشٚش يخًٛز :دًبٚخ انجٛئخ يٍ انُفبٚبد انـُبػٛخ ف ٙكٕء أدكبو انزؼزٚؼبد انٕمُٛخ ٔاألجُجٛخ ٔانذٔنٛخ،
طهظهخ دراطبد لبٌَٕ انجٛئخ ،انؼذد  ،1دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،طُخ 1922و ،ؽ.2

واتجه رأي أخر إلى أن البٌبة تمثل كل ما ٌثٌر سلوك الفرد أو الجماعة وٌإثر فٌه ،وكذا
هً جملة الموارد المالٌة واالجتماعٌة المتاحة فً وقت ما وفً مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان
وتطلعاته(.)02
بٌنما اتجه جانب من علماء البٌبة إلى أن البٌبة هً "مجموع الظروؾ والعوامل
الخارجٌة التً تعٌش فٌها الكابنات الحٌة ،وتإثر فً العملٌات الحٌوٌة التً تقوم بها"( .)02بٌنما
اتجه رأي أخر إلى ضرورة وجود نوعٌن من العناصر فً البٌبة ،أولهما ،العناصر الطبٌعٌة
التً ال دخل لئلنسان فً وجودها ،كالماء والهواء ،أما العنصر الثانً ،هو المنشؤة التً نجمت
عن نشاط اإلنسان وابتكرها بهدؾ السٌطرة على الطبٌعة(.)05
أما البٌبة وفقا للمفهوم القانونً ،فاتجه الرأي المضٌق للبٌبة إلى قصرها على العناصر
الطبٌعٌة المكونة للوسط الطبٌعً التً ال دخل لئلنسان فً وجودها كالماء والهواء والتربة ،ومن
التشرٌعات التً أخذت بهذا المفهوم ،القانون الفرنسً بشؤن المنشآت المصنفة لحماٌة البٌبة،
والقانون البرازٌلً ،والقانون اللٌبً ،والقانون البولندي(.)06
بٌنما اتجه الرأي الموسع للبٌبة إلى أنها تشمل الوسط الطبٌعً بعناصر الطبٌعٌة كالماء
والهواء ،وكذلك تشمل الوسط الصناعً الذي ابتكره وشٌده اإلنسان .ومن القوانٌن التً أخذت
بهذا المفهوم ،القانون الكوٌتً ،والقانون الفرنسً بشؤن حماٌة الطبٌعة ،والقانون المصري.
فقد نصت الفقرة األولى من القانون رقم  2لسنة 0992م بشؤن البٌبة فً مصر على أن
البٌبة هً المحٌط الحٌوي الذي ٌشمل الكابنات الحٌة وما ٌحتوٌه من موارد وما ٌحٌط بها من
هواء وماء وتربة وما ٌقٌمه اإلنسان من منشآت".
وبذلك تبنى المشرع المصري مفهوما موسعا للبٌبة ،فقد اشتمل تعرٌفه السابق للعناصر
الطبٌعٌة كالماء والهواء ،وكذلك العناصر الصناعٌة التً اخترعها اإلنسان.
وٌتضح مما تقدم أن هناك تشرٌعات لم تضع مفهوما محددا للبٌبة ،ولم تسعى لوضع
تعرٌؾ جامع شامل موحدا للبٌبة.
ثانٌا :عناصر البٌئة.
لقد تناول المشرع عناصر البٌبة الطبٌعٌة بالتنظٌم القانونً ألحكامها وتحدٌد أطر
الحماٌة القانونٌة لها ،ونعرض لهذه العناصر فٌما ٌلً-:
 التربة.
 )11انًزجغ انظبثك.
 )14يؼبر ئن ،ّٛد .يذًذ دظ ٍٛػجذ انمٕ٘ :انذًبٚخ انجُبئٛخ نهجٛئخ انٕٓائٛخ ،دار انُظز انذْج ٙنهطجبػخ ،انمبْزح ،طُخ
5115و ،ؽ.2
 ) 12د .أدًذ ػجذ انكزٚى طاليخ :يجبدئ دًبٚخ انجٛئخ ف ٙانمٕاَ ٍٛانٕكؼٛخ ٔانؼزٚؼخ اإلطاليٛخ ،ثذٌٔ دار َؼز ،انمبْزح،
انطجؼخ األٔنٗ ،طُخ 1992و ،ؽ.12
 )12د .ػبدل يبْز :انًزجغ انظبثك ،ؽٔ 22يب ثؼذْب.

تعد التربة العنصر البٌبً األكثر حٌوٌة باعتباره أساس الدورة العضوٌة للحٌاة ،وتقسم إلى
ثبلث أنواع ،طٌنٌة ،ورملٌة ،وطمٌٌة ،وتكون التربة الزراعٌة فً أؼلب األحوال خلٌطا من
التربة الطٌنٌة والرملٌة ،وهً معرضة للتؤثٌرات الطبٌعٌة كعوامل التعرٌة ،وكذلك لتؤثٌرات
األنشطة الصناعٌة التً ٌقوم بها اإلنسان والتً قد تستنزفها وتضر بقدراتها.
وقد تناول المشرع المصري حماٌة التربة بحماٌة المبانً والمنشآت من أخطار
المفرقعات بنص المادة  013عقوبات ،وحماٌة المزروعات واألشجار من القطع واإلتبلؾ
بنصوص المواد  272 ،267 ،252عقوبات ،وكذا نص المادة  277التً تجرم إلقاء الفضبلت
والقاذورات على أسطح المساكن ،كما صدرت العدٌد من التشرٌعات المصرٌة لحماٌة التربة،
منها ،قانون الزراعة رقم  52لسنة 0966م وتعدٌبلته ،والقانون رقم  726لسنة 0953م بشؤن
اإلجراءات الخاصة بمنع انتشار األمراض عن طرٌق الؽذاء ،وؼٌرها من قوانٌن حماٌة البٌبة
كالقانون رقم  2بشؤن البٌبة.
 الهواء .هو الخلٌط من الؽازات المكونة له بخصابصه الطبٌعٌة ونسبه معروفة ،وهو
الهواء الخارجً وهواء أماكن العمل وهواء األماكن العامة المؽلقة وشبه المؽلقة"(.)07
وٌطلق علٌه الؽبلؾ الؽازي الذي ٌتكون من عدد كبٌر من العناصر والمركبات
الكٌمٌابٌة المعروؾ منها حتى األن مابة عنصر ومركب ،كالنٌتروجٌن واألوكسجٌن
وؼازات أخرى(.)02
وقد صدرت العدٌد من التشرٌعات المصرٌة لحماٌة هذا العنصر ،ومنها ،القانون رقم 273
لسنة 0956م بشؤن حظر التدخٌن فً األماكن المؽلقة ،القانون رقم  077لسنة 0920م بشؤن
حظر انبعاث األدخنة واألتربة من المحبلت الصناعٌة والتجارٌة ،والقانون رقم  2لسنة 0992
بشؤن البٌبة ،وؼٌرها من القوانٌن الصادرة لحماٌة البٌبة وعناصرها.
 الماء.
ال شك أن المٌاه تلعب دورا أساسٌا فً حٌاة البشرٌة ،فقد قال تعالى عز وجل" َو َج َع ْل َنا م َِن
ون"( ،)09تمثل مٌاه البحار واألنهار نسبة  %71من مساحة الكرة
ْال َماء ُك َّل َشًْ ٍء َحًٍّ أَ َف َبل ٌ ُْإ ِم ُن َ
األرضٌة ،وهً مصدرا هاما للؽذاء والثروات المعدنٌة ،كما أنها وسٌلة التصال القارات
ببعضها(.)31
وتإكد اإلحصاءات أن أكثر من  09بلٌون نسمة من سكان العالم ٌشربون وٌؽتسلون بمٌاه
ملوثة بالطفٌلٌات القاتلة ،فقد تصور اإلنسان لفترات طوٌلة أن البحار والمحٌطات قادرة على

 )12انفمزح (ة) يٍ انًبدح انضبَٛخ يٍ انمبٌَٕ انًـز٘ رلى  4نظُخ 1994و انـبدر ثؼأٌ انجٛئخ.
 )12د .رٕفٛك يذًذ لبطى :انزهٕس يؼكهخ انٕٛو ٔانغذ ،انٓٛئخ انًـزٚخ نهكزبة ،انمبْزح ،طُخ 1999و ،ؽ .2
 )19طٕرح األَجٛبء :اٜٚخ (.)11
 )51د  .يذًذ دظٍ انكُذر٘ :انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ ػٍ انزهٕس انجٛئ ،ٙرطبنخ دكزٕراِ ،كهٛخ انذمٕق ،جبيؼخ ػ ٍٛػًض،
طُخ 5112و ،ؽ.12

استٌعاب كل ما ٌلقى فٌها من مخلفات وبالتالً قادرة على تنظٌؾ نفسها )30(،إال أن الدراسات
أثبتت عكس ذلك ،وبٌنت لنا ما تعانً منه البٌبة المابٌة من تلوث متزاٌد(.)33
فقد أولى المشرع المصري عناٌة خاصة لحماٌة البٌبة المابٌة المصرٌة ،فصدر القانون رقم
 92لسنة 0963م بشؤن صرؾ المخلفات السابلة ،والقانون رقم  73لسنة 0962م بشؤن منع
تلوث مٌاه البحر بالبترول ،القانون رقم  2لسنة 0991م بشؤن التجارة البحرٌة ،والقانون رقم
 22لسنة 0923م بشؤن حماٌة نهر النٌل من التلوث ،فضبل عن القانون رقم  2لسنة 0992م
بشؤن البٌبة.

 ) 51د .ؿالح انذ ٍٚػبيز :دًبٚخ انجٛئخ ئثبٌ انًُبسػبد انًظهذخ ف ٙانجذبر ،يجهخ األيٍ ٔانمبٌَٕ ،انؼذد األٔل ،كهٛخ
ػزمخ دث ،ٙطُخ 1992و ،ؽ.121
 )55د .ػبدل األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ.22

الفرع الثانً
التلوث محل التجرٌم
أوال :ماهٌة التلوث.
ٌعد التلوث البٌبً جوهر معظم األبحاث والدراسات المتعلقة بالبٌبة ،فقد استقر فً ذهن
الباحثٌن أن التلوث هو المشكلة األهم واألخطر بل قد تكون الوحٌدة فً مجال األمن البٌبً(.)32
وٌقصد بالتلوث فً اللغة العربٌة ،التلطخٌ ،قال تلوث الطٌن بالتبن ،ولوث ثٌابه بالطٌن
أي لطخها .أو هو خلط الشا بما هو لٌس منه ،ولوث الماء أي كدره( .)32كما ٌعبر عن التلوث
فً اللؽة اإلنجلٌزٌة بمصطلح  pollutionوهو إدخال مواد ملوثة فً الوسط البٌبً(.)35
أما عن المفهوم االصطالحً للتلوث ،فقد وجد الباحثٌن صعوبة فً وضع تعرٌؾ
اصطبلحً محدد ودقٌق للتلوث ،لتعدد أنواعه ومصادره ،إال أن هناك محاوالت لوضع تعرٌؾ
عام للتلوث ،فقد اتجه جانب من الفقه إلى أن التلوث هو "حدوث تؽٌٌر أو خلل فً الحركة
التوافقٌة التً تتم بٌن العناصر المكونة للنظام االٌكولوجً بحٌث تشل فاعلٌة هذا النظام وتفقده
القدرة على أداء دوره الطبٌعً فً التخلص الذاتً من الملوثات وخاصة المعنوٌة منها بالعملٌات
الطبٌعٌة"(.)36
كما اتجه رأي إلى أن التلوث هو " الضرر الحال أو المستقبلً الذي ٌنال من أي عنصر
من عناصر البٌبة ،والناجم عن نشاط اإلنسان الطبٌعً أو المعنوي أو فعل الطبٌعة والمتمثل فً
اإلخبلل بالتوازن البٌبً ،سواء كان صادرا من داخل البٌبة الملوثة أو ورد علٌها"( .)37وذهب
أخر إلى أنه " إدخال مواد ملوثة باألنشطة اإلنسانٌة إلى البٌبة فٌنتج عنه عدد من التؽٌرات فً
الهواء الجوي أو الماء أو األرض أو البٌبة الصوتٌة"(.)32
كما ٌرى جانب أخر أن التلوث هو " التؽٌر السٌا فً المكونات الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة
والبٌولوجٌة للبٌبة الذي ٌإدي إلى خلل فً انزالها بما ٌإثر تؤثٌرا ضارا على حٌاة اإلنسان"(.)39
كما ٌعرؾ بؤنه " التؽٌرات الؽٌر مرؼوبة فٌما ٌحٌط باإلنسان كلٌا أو جزبٌا كنتٌجة ألنشطة

 ) 51د .دأد ػجذ انزساق :األطبص انذطزٕر٘ نذًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس ف ٙئمبر انًفٕٓو انمبََٕ ٙنهجٛئخ ٔانزهٕس ،دار
انفكز انجبيؼ ،ٙاإلطكُذرٚخ ،طُخ 5112و ،ؽ.19
 )54اثٍ يُظٕر األَـبر٘ :نظبٌ انؼزة ،انًجهذ األٔل ٔانضبَ ،ٙدار انكزبة ،ثٛزٔد ،نجُبٌ ،طُخ 5111و ،ؽ.515
25
) Longman dictionary, op. cit. p291.
 ) 52نمًبٌ ثبيٌٕ :انًظإٔنٛخ انجُبئٛخ نهؼخؾ انًؼُٕ٘ ػٍ جزًٚخ رهٕٚش انجٛئخ ،رطبنخ يبجظزٛز ،لظى انذمٕق ،كهٛخ
انذمٕق ٔانؼهٕو انظٛبطٛخ ،جبيؼخ لبؿذ٘ يزثبح ،انجشائز ،طُخ  ،5115ؽ .51
 ) 52د .أدًذ يذًٕد طؼذ :اطزمزاء نمٕاػذ انًظئٕنٛخ انًذَٛخ ف ٙيُبسػبد انزهٕس انجٛئ ،ٙدار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح،
انطجؼخ األٔنٗ ،طُخ 1994و ،ؽ .24
 )52د .خبنذ ثٍ يذًذ انمبطً :ٙئدارح انجٛئخ ف ٙدٔنخ لطز ،دار انذذاصخ نهطجغ ٔانُؼز ،نجُبٌ ،طُخ 1922و ،ؽ .11
 )59دْ .ذٖ دبيذ لؼمٕع :انزهٕس ثبإلػؼبع انُٕٔ٘ ( فَ ٙطبق انمبٌَٕ انجُبئ ،)ٙدار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،طُخ
1992و ،ؽ.94

اإلنسان من خبلل حدوث تؤثٌرات مباشرة أو ؼٌر مباشرة تؽٌر من المكونات الطبٌعٌة
والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة للبٌبة مما قد ٌإثر على اإلنسان ونوعٌة الحٌاة التً ٌعٌشها"(.)21
ومما ال شك فٌه أنه هناك محاوالت كثٌرة من جانب الفقهاء لوضع تعرٌؾ عام للتلوث،
عرضنا لجانب منها ،وفً ضوء ذلك ،قرر المجلس االقتصادي واالجتماعً لؤلمم المتحدة أن
التلوث ٌوجد عندما ٌحدث تحت تؤثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر للنشاط البشري تؽٌٌر فً تكوٌن أو
فً حالة الوسط الحٌوي مما ٌخل ببعض األنشطة التً كان من الممكن القٌام بها فً الحالة
الطبٌعٌة(.)20
كما عرفته منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة فً توصٌاتها الصادرة فً  02نوفمبر
0972م بؤن التلوث هو " إدخال مواد أو طاقة بواسطة اإلنسان سواء بطرٌق مباشر أو ؼٌر
مباشر إلى البٌبة بحٌث ٌترتب علٌها آثارا ضارة من شؤنها أن تهدد الصحة اإلنسانٌة أو تضر
بالموارد الحٌة أو بالنظم البٌبٌة أو تنال من قٌم التمتع بالبٌبة أو تعوق االستخدامات األخرى
المشروعة لها"(.)23
كما ورد فً مإتمر البٌبة العالمً المنعقد فً استكهولم بالسوٌد سنة 0970م أن
مضمون تلوث البٌبة ٌقوم على أساس " النشاطات اإلنسانٌة تإدي حتما إلى إضافة مواد
ومصادر للطاقة إلى البٌبة على نحو متزاٌد ٌوما بعد ٌوم ،وحٌنما تإدي تلك المواد أو تلك
الطاقة إلى تعرٌض صحة اإلنسان ورفاهٌته وموارده للخطر أو ٌحتمل أن تإدي إلى ذلك
مباشرة أو بطرٌقة ؼٌر مباشرة ،فإن هذا هوا التلوث"(.)22
وفً ضوء ما سبق من تعرٌفات للتلوث البٌبً ،فإننا نتفق مع الرأي القابل بؤن التلوث
هو " الضرر الحال أو المستقبلً الذي ٌنال من أي عنصر من عناصر البٌبة ،والمتمثل فً
اإلخبلل بالتوازن البٌبً ،سواء كان صادرا من داخل البٌبة الملوثة أو واردا علٌها ،وسواء نجم
عن النشاط اإلنسانً أو فعل الطبٌعٌة".
أما عن التعرٌف القانونً للتلوث ،فقد نصت الفقرة السابعة من المادة األولى من
القانون المصري رقم  2لسنة 0992م بشؤن البٌبة على تعرٌؾ التلوث بؤنه " أي تؽٌر فً
خواص البٌبة مما قد ٌإدي بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر إلى اإلضرار بالكابنات الحٌة أو
المنشآت أو ٌإثر على ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة".
وٌتضح من النص السابق بؤنه وضع مفهوما واسعا فضفاضا ٌتسم بعد الدقة والتحدٌد،
ألن المشرع المصري استخدم مصطلح أي تؽٌر ٌعد تلوث ولم ٌحدد هذا التؽٌر من حٌث نوعه
أو مقدراه ،مما ٌثار معه التساإل عن مدى اعتبار الضوضاء تلوث من عدمه وفقا لهذه الصٌاؼة
الواردة فً نص الفقرة السابقة.
 ) 11أ .يؼٕف ػجذ انزٕاة ٔيـطفٗ يؼٕف ػجذ انزٕاة :جزائى انزهٕس يٍ انُبدٛز ٍٛانمبََٕٛخ ٔانفُٛخ ،يُؼأح انًؼبرف،
اإلطكُذرٚخ ،طُخ 1922و ،ؽ .11
َ )11فض انًزجغ انظبثك.
 )15يؼبر ئن ،ّٛػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .112
 )11د .ؿالح انذ ٍٚػبيز :انًزجغ انظبثك ،ؽ .121

كما نصت الفقرة الثامنة من المادة األولى من القانون الكوٌتً رقم  30لسنة 0995م
الصادر بإنشاء الهٌبة العامة للبٌبة على أن التلوث هو " أن ٌتواجد فً البٌبة أي من المواد أو
العوامل الملوثة بكمٌات أو صفات لمدة زمنٌة قد تإدي بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر وحدها أو
بالتفاعل مع ؼٌرها إلى اإلضرار بالصحة العامة أو القٌام بؤعمال وأنشطة قد تإدى إلى تدهور
النظام البٌبً الطبٌعً أو تعٌق االستمتاع بالحٌاة واالستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة".
وفً ضوء ما سبق ،نستطٌع القول أنه ٌجب توافر عناصر مفهوم التلوث فً أي فعل
حتى ٌعد تلوثا بٌبٌا ً-:
العنصر األول :تؽٌٌر البٌبة ،وٌكفً تؽٌٌر أي عنصر من عناصرها الثبلث ،التربة أو الهواء أو
الماء.
العنصر الثانً :وجود عمل إنسانً وراء هذا التؽٌٌر سواء كان بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر،
العنصر الثالث :إلحاق أو احتمال الحاق الضرر بالبٌبة ،فٌجب أن ٌترتب على العمل اإلنسانً
ضرر للبٌبة.

ثانٌا :أنواع التلوث.
تتنوع صور التلوث البٌبً بحسب تنوع األنشطة اإلنسانٌة ،وما قد تسفر عنه قوى
الطبٌعة ،ولكل نوع خصابصه تمٌزه عن ؼٌره ،وٌمكننا تقسٌم التلوث البٌبً بالنظر إلى العنصر
البٌبً ،أو مصدره ،أو نطاقه الجؽرافً ،أو تباٌن آثاره على النظام البٌبً ،وأخٌرا بالنظر إلى
طبٌعته ،وذلك كما ٌلً-:
 .1أنواع التلوث بالنظر إلى العنصر البٌئً.
وٌنقسم إلى تلوث التربة وتلوث الهواء وتلوث الماء.
 تلوث التربة.
وٌعنً هذا النوع من التلوث إضافة مواد أو مركبات ؼرٌبة عنها إلى مكوناتها ،تتسبب فً
تؽٌر الخواص الفٌزٌابٌة أو البٌولوجٌة أو الكٌمٌابٌة لها والتً من بٌنها زٌادة األمبلح فً التربة
عن الوضع الطبٌعً( ،)22مما ٌإدي إلى فقدان التربة لخصوبتها وٌإثر على قدرتها على
اإلنتاج ،25وبالتالً تحول األرض الخصبة إلى صحراء جرداء.
 )14د .يجذ٘ يذدذ انُٓز٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ 199؛ د .يبجذ راغت انذهٕ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.522
 ) 12أ .يذًذ ػجذ انمبدر انفم :ٙانجٛئخ يؼبكهٓبٔ ،للبٚبْبٔ ،دًبٚزٓب يٍ انزهٕس ،انٓٛئخ انًـزٚخ انؼبيخ نهكزبة ،انمبْزح،
طُخ 1999و ،ؽ 25؛ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ.151

 تلوث الهواء.
لقد ترتب على التطور االقتصادي والتكنولوجً فً مجاالت الصناعة والنقل تعرض الهواء
الجوي للملوثات ،والذي أدى إلى خلل بالتوازن البٌبً الطبٌعً كمرحلة لحدوث أضرار تهدد
اإلنسانٌة؛ مما استدعى تدخل القانون الجنابً واسباغ حماٌته للبٌبة.
وٌقصد بتلوث الهواء أنه مواد صلبة أو سابلة أو ؼازٌة فً الهواء بكمٌات تإدي إلى وقوع
أضرار فسٌولوجٌة أو اقتصادٌة أو االثنٌن معا ،باإلنسان والحٌوان والنبات واآلالت والمعدات،
أو تإدي إلى التؤثٌر فً طبٌعة األشٌاء ،وفً مظهرها وخصابصها الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة(،)26
فهو ٌنجم عن التؽٌر فً التركٌبة الطبٌعٌة للهواء بسبب فعل اإلنسان أو بسبب الطبٌعة كالرٌاح
والبراكٌن.

 تلوث الماء.
وقد عرفته المادة األولى من القانون المصري رقم  032لسنة 0922م بشؤن صٌد األسماك
واألحٌاء المابٌة " تؽٌٌر خواص المٌاه الطبٌعٌة والكٌماوٌة والبٌولوجٌة ،نتٌجة إلقاء أو تسرب
مواد ؼرٌبة مثل الزٌوت ومشتقاتها ،أو المخلفات الكٌماوٌة العضوٌة وؼٌر العضوٌة ،أو
المبٌدات الحشرٌة أو مخلفات المجاري فً المٌاه المصرٌة ،مما ٌترتب علٌه اإلضرار بالثروة
المابٌة أو الصحة العامة".
وٌظهر تلوث الماء عند قٌام اإلنسان مباشرة وبطرٌق ؼٌر مباشر بإضافة مواد أوو طاقة
إلى البٌبة بما فٌها مصاب األنهار ،مما ٌترتب علٌها بعض اآلثار الضارة؛ كاإلضرار بصحة
اإلنسان أو إعاقة النشاط البحري(.)27
 .2أنواع التلوث بالنظر إلى مصدره.
ٌنقسم التلوث بالنظر إلى مصدره إلى نوعٌن ،تلوث طبٌعً ،وتلوث صناعً.
 التلوث الطبٌعً.
ٌنتج التلوث الطبٌعً عن اشتراك مجموعة من العوامل الطبٌعٌة التً ال دخل لئلنسان بها،
كالؽازات الضارة المتدفقة من البراكٌن ،أو الرمال الناتجة عن العواصؾ والرٌاح الشدٌدة،
وكذلك تلوث الهواء بالبكترٌا والجراثٌم(.)22
 التلوث الصناعً.
 ) 12د .أدًذ يذدذ ئطالو :انزهٕس يؼكهخ انؼـز ،طهظهخ ػبنى انًؼزفخ ،انؼذد  ،125يطبثغ انظٛبطخ ،انكٕٚذ ،طُخ
1991و ،ؽ51؛ أ .يذًذ ػجذ انمبدر انفم :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ.12
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)Khan Rahamtulla: Marine pollution and international legal control, in Ind.J.int. L.,
13 (1973) p.412.
 )12اَظز ثبنزفـٛم ،د .أدًذ يذدذ ئطالو :انًزجغ انظبثك ،ؽ .22

إذا كان ال عبلقة لئلنسان بالتلوث الطبٌعً ،إال أن تدخبلته وأنشطته واستخداماته لمظاهر
التكنولوجٌا والتقدم العلمً هً سبب التلوث الصناعً ،فالعامل الربٌسً فً ظهور هذا النوع
من التلوث وتزاٌد خطورته على اإلنسانٌة هو األنشطة الصناعٌة التً ٌقوم بها اإلنسان(.)29
 .3أنواع التلوث بالنظر إلى نطاقه الجغرافً.
ٌنقسم التلوث بالنظر إلى نطاقه الجؽرافً إلى نوعٌن ،هما التلوث المحلً ،التلوث عبر الحدود.
 التلوث المحلً.
ٌوجد هذا النوع داخل المصانع والمناجم واألفران وؼٌرها ومن هذه األنشطة ،فبل تتجاوز آثاره
الحٌز اإلقلٌمً لمكانه ،كما تكتمل عناصره داخل إقلٌم الدولة ،فتنال آثاره من أحد مكونات البٌبة
المحلٌة دون أن تمتد إلى خارج الحٌز الجؽرافً لمكان صدوره(.)21
 التلوث عبر الحدود.
ذهبت منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة " "OECDإلى تعرٌفه بؤنه " أي تلوث عمدي أو
عفويٌ ،كون مصدره أو أصله العضوي خاضعا أو موجود كلٌا أو جزبٌا فً منطقة تخضع
لبلختصاص الوطنً لدولة ،وتكون له آثاره فً منطقة خاضعة لبلختصاص الوطنً لدولة
أخرى" .وبذلك ٌخرج نطاق هذا النوع إلى خارج الحٌز الجؽرافً لمكان صدوره ،وتمتد آثاره
خارج إقلٌم الدولة.

 .4أنواع التلوث بالنظر إلى تباٌن آثاره على النظام البٌئً.
ٌنقسم التلوث بالنظر إلى تباٌن آثاره إلى ثبلثة أنواع ،تلوث مقبول ،وتلوث خطر ،وتلوث مدمر.
 التلوث المقبول.
وهو التلوث الذي ال ٌإثر على التوازن البٌبً ،فبل تتعدى خطورته درجة محددة ال ٌنتج
عنها آثاره ضارة ،كما أنه متواجد فً أي مكان.
 التلوث الخطر.
هنا ٌتعدى التلوث الدرجة المحددة ،وتتجاوز فٌها كمٌة ونوعٌة الملوثات مما ٌنتج عنها آثارا
ضارة وٌظهر معها التؤثٌر السلبً على البٌبة( ،)20وٌظهر هذا النوع فً المدن الصناعٌة
وخاصة التً تعتمد على الفحم والبترول.
 )19نمًبٌ ثبيٌٕ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.44
 ) 41د .أدًذ ػجذ انكزٚى طاليخ :يجبدئ لبٌَٕ دًبٚخ انجٛئخ دراطخ رأؿٛهٛخ ف ٙاألَظًخ انٕمُٛخ ٔانذٔنٛخ ،ثذٌٔ دار َؼز،
انمبْزح ،انطجؼخ األٔنٗ ،طُخ 1992و ،ؽ 52؛ د .أدًذ يذًٕد طؼذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.22

 التلوث المدمر.
وفً هذا النوع تصل درجة الخطورة الناتجة عن التلوث إلى الحد المدمر ،والتً ٌنهار معها
النظام البٌبً وٌصبح ؼٌر قادر على العطاء .كما حدث فً مفاعل تشرنوبل فً مدٌنة كٌٌؾ
السوفٌتٌة سنة 0926م.
 .5أنواع التلوث بالنظر إلى طبٌعته.
ٌنقسم التلوث بالنظر إلى طبٌعته إلى ست أنواع ،التلوث الكهرومؽناطٌسً ،والتلوث
الحراري ،والتلوث الكٌمٌابً ،والتلوث النفطً ،والتلوث اإلشعاعً ،والتلوث الضوضابً.
 التلوث الكهرومغناطٌسً.
وٌنتج هذا النوع عن التعرض للموجات الكهرومؽناطٌسٌة التً تنتشر فً كل مكان على
سطح الكرة األرضٌة ،وٌصدر هذا النوع من التلوث عن محطات البث اإلذاعً ومحطات
كهرباء الضؽط العالً ،ومحطات تقوٌة االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة.
وال شك أنه ٌترتب علٌه ،إصابة اإلنسان بالصداع والتوتر العصبً واالكتباب النفسً
وضعؾ النظر واالصابة بحساسٌة العٌن والتهاب المفاصل وهشاشة العظام واضطرابات القلب
والرؼبة فً االنتحار والعجز الجنسً ،كما قد ٌنتج عنا إصابة الجنٌن بالتشوهات ،والشٌخوخة
المبكرة واألورام السرطانٌة والفشل الكلوي ،كما نتج عن دراسة مٌدانٌة أنه قد ٌإدي إلى حدوث
سرطانات فً األنسجة(.)23
 التلوث الحراري.
ٌنتج هذا النوع من التلوث عند وجود فارق فً درجة حرارة المٌاه بٌن منطقة وأخرى،
وتزداد بجوار المحطات النووٌة المستخدمة فً تولٌد الكهرباء ،وهو أكثر أنواع تلوث البٌبة
البحرٌة انتشاراً ،مما دعا بعض الدول إلى إقامة أبراج ضخمة للتبرٌد فً بعض الوحدات
الصناعٌة ،كما اتجهت بعض الدول إلى إقامة بحٌرات صناعٌة فً محطات القوى النووٌة(.)22

 التلوث الكٌمٌائً.
وٌنتج عن استعمال بعض المواد الكٌمٌابٌة المصنعة ألؼراض خاصة ،كما ٌنتج عن إلقاء
بعض المواد ضمن المخلفات الصناعٌة فً المجاري المابٌة ،كمركبات الزببق والمبٌدات
الحشرٌة واألسمدة الكٌماوٌة .وٌعتبر هذا النوع من أشد أنواع التلوث خطورة ،خاصة أن هذه
 )41د .ػجذ انؼشٚش يخًٛز :انًزجغ انظبثك ،ؽ .59
 )45د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ 112؛ أ .نمًبٌ ثبيٌٕ :انًزجغ انظبثك ،ؽ .22
 )41راجغ د .أدًذ يذدذ ئطالو :انًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 191يب ثؼذْب.

المواد قد تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات البٌبٌة التً تلقى فٌها ،مثل الكارثة التً
حدثت فً الهند سنة 0922م نتٌجة انفجار صهارٌج ؼاز " إٌسو سٌانات المٌثٌل" السام
والمستخدم فً صناعة مبٌد حشري.22
 التلوث النفطً.
وٌنتج هذا النوع نتٌجة اختبلط النفط – سواء كان مواد خام أو مشتقا منها – بالماء ،وٌنتشر
سرٌعا فوق سطح الماء ،مما ٌإدي إلى تكوٌن سد مانع بٌن أكسجٌن الهواء الجوي وسطح الماء،
فٌمنع التبادل الؽازي بٌن الهواء والماء ،ممل ٌخل بالتوازن البٌبً والنظم البٌبٌة البحرٌة،
وبالتالً ٌإثر على األحٌاء المابٌة والطٌور البحرٌة( ،)25مما ٌعرضها للخطر والهبلك ،كما أنه
ٌإثر على التركٌب النوعً للمٌاه واإلخبلل بخصابصها.
وقد ٌترتب علٌه ،اإلصابة بالسرطان ،أو تلوث الهواء وانتقال األبخرة السامة إلى
المناطق المجاورة ،كما أن اشتعال المواد البترولٌة قد ٌإدي إلى تصاعد كمٌات كبٌرة من
ؼازات شدٌدة الخطورة كؤول وثانً أكسٌد الكربون وؼٌرها(.)26
وترجع أسباب هذا النوع من التلوث إلى( ،)27حوادث السفن وناقبلت النفط ،أو التسرب النفطً
من بعض اآلبار البترولٌة القرٌبة من الشواطا ،أو التفرٌػ العمدي للمواد النفطٌة فً مٌاه
البحر.
 التلوث اإلشعاعً.
ٌقصد به زٌادة فً معدل النشاط اإلشعاعً عن الحد المسموح به علمٌا /مما ٌإثر سلبا على
العناصر البٌبٌة من هواء وماء وتربة وبما ٌضر بحٌاة اإلنسان ،فٌجب أال ٌتعرض اإلنسان لقدر
من اإلشعاع النووي الموجود فً الهواء بما ٌجاوز  5رٌم ٌومٌا( .)22وقد تكون مصادر التلوث
اإلشعاعً طبٌعٌة كاألشعة الصادرة من الفضاء الخارجً ،وقد تكون صناعٌة كالؽازات
المتصاعدة من محطات الطاقة الذرٌة والمفاعبلت النووٌة.
وللتلوث البٌبً االشعاعً آثار ضارة على الخبلٌا الحٌة لئلنسان ،أو العقم المإقت ،أو
اإلصابة بسرطان الربة والدم وسرطان الؽدة ،أو إصابات الجهاز العصبً والمركزي وؼٌرها.
وتحدث آثاره عن طرٌق االنفجار – سواء كان إرادٌا أو ال إرادٌا – أو عن طرٌق التسرب
الناتج عن المفاعبلت النووٌة.

 )44د .فزط ؿبنخ انٓزٚغ  :جزائى رهٕٚش انجٛئخ ،دراطخ يمبرَخ ،انًإطظخ انفُٛخ نهطجبػخ ٔانُؼز ،انمبْزح ،انطجؼخ
األٔنٗ ،طُخ 1992و ،ؽ 22؛ د .أدًذ يذدذ ئطالو :انًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 152يب ثؼذْب.
 )42د .رٕفٛك يذًذ لبطى :انًزجغ انظبثك ،ؽ.22
 )42د .أدًذ ػجذ انكزٚى طاليخ :انًزجغ انظبثك ،ؽٔ 11يب ثؼذْب؛ د .رٕفٛك يذًذ لبطى :انًزجغ انظبثك ،ؽٔ 22يب
ثؼذْب.
 )42نًشٚذ يٍ انزفـٛم راجغ ،د .أدًذ ػجذ انكزٚى طاليخ ،انًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 14يب ثؼذْب؛ أ .يذًذ ػجذ انمبدر
انفم :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ91؛ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 141يب ثؼذْب.
 ) 42انزٚى ْٕ ٔدذح لٛبص اإلػؼبع انًًزؾ ْٕٔ ٚكبفئ ٔادذ يٍ األػؼخ انظُٛٛخ .راجغ د .أدًذ يذدذ ئطالو :انًزجغ
انظبثك ،ؽ 129؛ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ األطجك ،ؽ .142

 التلوث الضوضائً.
لم ٌنص على تعرٌؾ واضح ومحدد للتلوث الضوضابً مما جعل الفقه ٌجتهد فً وضع
تعرٌؾ عام له ،فاتجه البعض إلى أنه " التؽٌر المستمر فً أشكال حركة الموجات الصوتٌة
بحٌث تتجاوز شدة الصوت المعدل الطبٌعً المسموح به لؤلذن بالتقاطه وتوصٌله إلى الجهاز
العصبً"( ،)29واتجه البعض اآلخر إلى أنه "مجموعة من األصوات تتداخل بعضها مع بعض
مإدٌة إلى القلق وعدم االرتٌاح"(.)51
وقد ٌكون التلوث الضوضابً مادٌا كاألصوات العالٌة التً تإثر على سمع اإلنسان ،وقد
ٌكون معنوٌا كاألصوات أو الكلمات التً تإذي اإلنسان نفسٌا مثل األلفاظ الوحشٌة
والمسٌبة(.)50
وٌتضح من ذل أن الضوضاء فً حد ذاتها ال تعتبر تلوثا ضوضابً إال إذا زادت عن الحد
المسموح به ،فتتحقق راحة اإلنسان عند درجة الصوت التً ال تزٌد عن  25دٌسٌبل ،وكلما
زادات عن ذلك الحد ال تتحقق راحة اإلنسان وبالتالً ٌنتج التلوث الضوضابً(.)53
وٌنتج عن هذا النوع من التلوث أضرار كثٌرة منها ،تؤثر الجهاز العصبً ،وتقلص بعض
عضبلت الجهاز الهضمً ،إفرازات الكبد والبنكرٌاس ،ارتفاع نسبة السكر ،ارتفاع ضؽط الدم،
كما ٌإدي إلى التقلب المزاجً لدى اإلنسان(.)52

 )49أ .يذًذ ػجذ انمبدر انفم :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .21
 )21د .طؼٛذ طؼذ ػجذ انظالو :يؼكهخ رؼٕٚق أكزار انجٛئخ انزكُٕنٕجٛخ ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،ثذٌٔ طُخ َؼز،
ؽ.24
 )21د .يبجذ راغت انذهٕ :انًزجغ انظبثك ،ؽ .142
 ) 25د .جًٛم ػجذ انجبل ٙانـغٛز :انذًبٚخ انجُبئٛخ كذ انزهٕس انظًؼ ،ٙدراطخ يمبرَخ ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح،
طُخ 1992و ،ؽ .2
 )21أ .يذًذ ػجذ انمبدر انفم :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽٔ 21يب ثؼذْب؛ د .أدًذ يذدذ ئطالو :انًزجغ انظبثك ،ؽ .559

المطلب الثانً
أركان جرٌمة تلوٌث البٌئة
تمهٌد وتقسٌم.
تقوم الجرٌمة على أركان وشروط ٌلزم توافرها حتى ٌتكمل بنٌانها القانونً ،فٌلزم لقٌام
أي جرٌمة توافر ركنٌن ،الركن المادي وهو كل ما ٌصدر عن مرتكب الجرٌمة من أفعال،
والركن المعنوي وهو ٌمثل ما ٌدور فً ذهن مرتكب الجرٌمة من علم وإرادةٌ ،سبقهما – فً
بعض الجرابم – الركن المفترض ،وشرط خاص ال تقوم الجرٌمة بدونه ،كوجود إنسان حً فً
جرٌمة القتل ،وصفة الموظؾ العام فً جرٌمة الرشوة.
وجرٌمة تلوٌث البٌبة كؤي جرٌمة عمدٌة ٌلزم لقٌامها توافر الركن المادي والركن
المعنوي ،فهً تقوم على سلوك ؼٌر مشروع فً شكل اعتداء على البٌبة بؤي تصرؾ ٌنتج عنه
تلوٌث للعناصر األساسٌة للبٌبة.
كل فً
وفً ضوء ما سبق ،نعرض فٌما ٌلً ،لكل من الركن المادي والركن المعنوي ِ
فرع مستقل-:
الفرع األول :الركن المادي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة.
الفرع الثانً :الركن المعنوي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة.

الفرع األول
الركن المادي فً جرٌمة تلوٌث البٌئة
ٌقصد بالركن المادي هو الفعل الذي ٌحقق االعتداء على الحق الذي ٌحمٌه القانون(،)52
وهو فعل خارجً له طبٌعة مادٌة ملموسة وٌتكون من عناصر ثبلثة ،السلوك اإلجرامً،
والنتٌجة اإلجرامٌة ،وعبلقة السببٌة التً تربط بٌن السلوك والنتٌجة.
وٌتكون الركن المادي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة من سلوك إجرامً صادر عن الجانً
ونتٌجة إجرامٌة نتجت عن هذا السلوك وعبلقة سببٌة تربط بٌنهما ،ولكن تثور الصعوبة هنا ألن
النشاط المادي الذي ٌقوم به الجانً قد ٌكون مشروعا وقد ٌكون ؼٌر مشروع ،وقد ٌكون إٌجابٌا
وقد ٌكون سلبٌا ،وقد ال تتوافر عنه نتٌجة إجرامٌة كما فً الجرابم الشكلٌة.
أوال :السلوك اإلجرامً.
السلوك اإلجرامً فً جرٌمة تلوٌث البٌبة هو الفعل الذي ٌإدي إلى تحقق النتٌجة اإلجرامٌة
– تلوٌث البٌبة – وٌجرمه المرع بؽرض الحٌلولة دون وقوع هذه الجرٌمة ،فهو ٌتمٌز عن
ؼٌره من أنواع السلوك اإلجرامً من حٌث وسٌلته وموضوعه( ،)55كما نرى_:
.1

وسٌلة السلوك اإلجرامً.

عرؾ قانون البٌبة المصري فعل التلوٌث بؤنه النشاط اإلرادي الصادر عن الجانً والمتمثل
فً إضافة أو إدخال أو تسرٌب مواد ملوثة أو االمتناع عن إضافة أو إدخال مواد أو عناصر
حٌوٌة فً وسط بٌبً محمً قانونا ً بما من شؤنه اإلضرار بهذا الوسط أو تهدٌده بالضرر(.)56
كما قد تكون الجرٌمة من الجرابم السلبٌة والمحدد فٌها وسٌلة ارتكاب السلوك اإلجرامً
بدقة كنص المادة األربعون من ذات القانون " ٌجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو
ؼٌرها سواء كان فً أؼراض الصناعة أو تولٌد الطاقة أو االنشاءات ،أن ٌكون الدخان
والؽازات الضارة فً الحدود المسموح بها ."...
كما قد ٌكون فعل التلوٌث بؤسلوب مباشر أو ؼٌر مباشر ،وٌقصد بالمباشر ،إضافة أو إدخال
أو تسرٌب مادة ملوثة إلى الوسط البٌبً ،كإلقاء مواد سامة فً مجرى مابً .بٌنما التلوٌث الؽٌر
مباشر هو تدخل عنصر وسٌط بٌن السلوك اإلجرامً وبٌن وصول المادة الملوثة إلى داخل
الوسط البٌبً كالتلوث اإلشعاعً الناتج عن انفجار المفاعل النووي(.)57
.2

موضوع السلوك اإلجرامً.

 ) 24د .أدًذ فزذ ٙطزٔر :انٕطٛن ف ٙلبٌَٕ انؼمٕثبد ،انمظى انؼبو ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،طُخ 1922و،
ؽ.112
 )22د .يذًذ يإَض يذت انذ :ٍٚانًزجغ انظبثك ،ؽ.551
 )22راجغ َؾ انًبدح األٔنٗ يٍ لبٌَٕ انجٛئخ انًـز٘ رلى  4نظُخ 1994و.
 )22راجغ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .129

ٌتمثل السلوك اإلجرامً فً المواد الملوثة التً ٌستخدمها الفاعل فً الجرٌمة ،وهً " أي
مواد صلبة أو سابلة أو ؼازٌة أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل
اإلنسان وتإدي بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر إلى تلوث البٌبة أو تدهورها"(.)52
ولكننا نإٌد الجانب الذي ٌرى بؤنه ال ٌشترط أن تكون المادة الملوثة من طبٌعة خاصة
أو نوع معٌن ،طالما انها كانت موضوع السلوك اإلجرامً ،وأدت إلى النتٌجة أي تلوٌث البٌبة.
 صور السوك اإلجرامً.
 السلوك اإلٌجابً.هو كل حركة عضوٌة إرادٌة صادرة عن الجانً بفعل مخالؾ للقانون ،وفٌه تقوم
اإلرادة بدفع أعضاء الجسم وتوجٌهها نحو تحقٌق النتٌجة اإلجرامٌة( .)59وٌتحقق بكل نشاط
مادي ٌصدر عن الجانً وٌنتج عنه تلوٌث البٌبة مخالفة لما ٌنهً عنه القانون .كجرٌمة استعمال
اإلشعاعات المٌنة بدون ترخٌص( ،)61وؼٌرها من الجرابم المنصوص علٌها فً قانون البٌبة
المصري.
 السلوك السلبً.وهو امتناع الجانً عن القٌام بعمل ٌفرضه القانون حماٌة لمصلحة معٌنة( ،)60وٌشترط
هنا ٌجب أن ٌكون فً مقدور الجانً القٌام بالعمل وٌمتنع هو عن القٌام به ،وٌتحقق بكل سلوك
سلبً مخالفا لما ٌؤمر القانون بإتٌانه .كجرٌمة إهمال تنظٌؾ أو إصبلح المداخن أو
األفران(.)63
ثانٌا :النتٌجة اإلجرامٌة.
للنتٌجة اإلجرامٌة مدلوالن ،األول قانونً وٌتمثل فً االعتداء الذي ٌنال المصلحة التً
ٌحمٌها القانون ،والثانً مادي وٌتمثل فً التؽٌٌر الذي ٌحدث فً العالم الخارجً.
وتعتبر النتٌجة بالمدلول المادي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة نتٌجة ضارة ،تتمثل فً تحقق
الضرر الفعلً على المصلحة التً أراد المشرع حماٌتها ،فالضرر البٌبً ٌتضمن اإلضرار
بالكابنات الحٌة أو اآلثار واستنزاؾ الموارد الطبٌعٌة ،كما ٌشمل كل ما ٌإثر على ممارسة
اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة(.)62
كما اهتم المشرع المصري بالنتٌجة الخطرة ،وهً المحتمل حدوثها فً المستقبل حٌن
جرم الفعل بؽض النظر عن تحقق أي نتٌجة جراء ارتكابه ،وذلك فٌما ٌسمى بجرابم التعرٌض
َ )22ؾ انجُذ  11يٍ انًبدح األٔنٗ يٍ لبٌَٕ انجٛئخ انًـز٘ رلى  4نظُخ 1994و.
 )29د .أدًذ فزذ ٙطزٔر :انًزجغ انظبثك ،ؽ 119؛ د .أدًذ ػٕل ٙػًز أثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ 514؛ د.
يزفذ يذًذ انجبرٔد٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ .521
 )21انًبدح األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ انًـز٘ رلى  29نظُخ 1921و ف ٙػأٌ رُظٛى انؼًم ثبإلػؼبػبد انًإُٚخ ٔانٕلبٚخ يُٓب.
 )21د .أدًذ فزذ ٙطزٔر :انًزجغ انظبثك ،ؽ .115
َ )25ؾ انًبدح  122يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انًـز٘.
 )21د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ121؛ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك.

للخطر ،والتً تتمثل النتٌجة اإلجرامٌة فٌها تهدٌد للمصلحة التً ٌحمٌها القانون دون استلزام
وجود ضرر فعلً نتٌجة تصرؾ الجانً(.)62
كما قد تقع النتٌجة اإلجرامٌة فً مكان ارتكاب السلوك اإلجرامً – فعل التلوٌث -وقد
ٌرتكب السلوك فً مكان ما وتتحقق النتٌجة اإلجرامٌة فً مكان آخر  ،كتلوٌث األنهار(.)65
ثالثا :عالقة السببٌة.
تعتبر عبلقة السببٌة العنصر الثالث من عناصر الركن المادي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة،
وهً الرابطة التً تربط السلوك اإلجرامً بالنتٌجة اإلجرامٌة ارتباط السبب بالمسبب ،فاذا
انتفت عبلقة السببٌة فبل ٌسؤل الفاعل عن جرٌمة تامة(.)66

 )24دَٕ .ر انذُْ ٍٚذأ٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ95؛ د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ.121
 )22دَٕ .رانذُْ ٍٚذأ٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ99؛ د .يزفذ يذًذ انجبرٔد٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.515
 ) 22د .رءٔف ػجٛذ :انظججٛخ انجُبئٛخ ث ٍٛانفمّ ٔانملبء ،دار انفكز انؼزث ،ٙطُخ 1924؛ د .يأيٌٕ طاليخ :انًزجغ
انظبثك ،ؽ ؽ144؛ د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ.121

الفرع الثانً
الركن المعنوي فً جرٌمة تلوٌث البٌئة
ٌتخذ الركن المعنوي فً الجرابم العمدٌة صورة القصد الجنابً ،بٌنما ٌتخذ صور الخطؤ
ؼٌر العمدي فً الجرابم ؼٌر العمدٌة ،وهو ٌمثل القوة النفسٌة التً تكشؾ عن إرادة الجانً
وموقفه الباطنً من ارتكاب السلوك اإلجرامً( .)67جرٌمة تلوٌث البٌبة قد تقع بصورة عمدٌة،
وقد تكون ؼٌر عمدٌة ،فٌتصور توافر القصد الجنابً فً الحالة األولى ،بٌنما ٌكون الخطؤ ؼٌر
العمدي فً الحالة الثانٌة.
وٌقصد بالقصد الجنابً فً جرٌمة تلوٌث البٌبة ،اتجاه إرادة الجانً نحو ارتكاب جرٌمة
تلوٌث البٌبة مع العلم بؤركانها كما ٌتطلبها القانون؛ فٌجب أن ٌعلم الجانً بؤركان جرٌمة تلوٌث
البٌبة ،كما ٌجب أن تتجه إرادته نحو ارتكاب الجرٌمة(.)62
كما ٌمثل الخطؤ ؼٌر العمدي إخبلال بالتزام عام ٌفرضه القانون على األفراد بمراعاة
الحٌطة فٌما ٌباشرونه حرصا على المصالح التً ٌحمٌها القانون؛ فهو عدم مراعاة القواعد
العامة أو الخاصة للسلوك والتً من شؤن مراعاتها تجنب وقوع النتابج ؼٌر المشروعة الضارة
بمصالح اآلخرٌن المحمٌة قانونا(.)69
ومن الجدٌر بالذكر أن المشرع ٌشترط فً معظم جرابم تلوٌث البٌبة ضرورة توافر
العمد ،ألهمٌة هذه الجرابم ،وإنما ٌنسب إلى الفاعل ارتكاب جرٌمة التلوٌث عن طرٌق الخطؤ إذا
اعترؾ النص القانونً بإمكانٌة ذلك؛ فالمشرع قد ٌفصح عن طبٌعة الركن المعنوي فً جرابم
تلوٌث البٌبة وقد ٌنص صراحة على ضرورة توافر القصد الجنابً أو ٌكتفً بتوافر
اإلهمال(.)71

المبحث الثانً
أحكام المسئولٌة فً جرٌمة تلوٌث البٌئة
تمهٌد وتقسٌم.

 ) 22د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ :انذذ يٍ انؼمبة ،رطبنخ دكزٕراح ،كهٛخ انذمٕق ،جبيؼخ اإلطكُذرٚخ ،طُخ 1991و ،ؽ
.159
 ) 22نًشٚذ يٍ انزفبؿٛم دٕل انزكٍ انًؼُٕ٘ ف ٙجزًٚخ رهٕٚش انجٛئخ اَظز ،د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك،
ؽ 519؛ د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ 221؛ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك؛ د .يزفذ يذًذ
انجبرٔد٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ 144؛ د .فزط ؿبنخ انٓزٚغ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.224
 )29د .يأيٌٕ طاليخ :انًزجغ انظبثك ،ؽ141؛ د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ.145
 )21راجغ د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك؛ أ .نمًبٌ ثبيٌٕ :انًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 21يب ثؼذْب.

الشخص إما أن ٌكون قانونً أو معنوي ،وٌقصد باألول صبلحٌة الشخص الرتكاب
الجرٌمة وقٌام مسبولٌته الجنابٌة ومعاقبته ،أي تثبت له أهلٌة الوجوب واألداء( ،)70أما الشخص
المعنوي فهو عبارة عن مجموعة من األشخاص الطبٌعٌٌن له ذمة مالٌة مستقلة وكٌان معنوي،
وتثبت له الحقوق والواجبات(.)73
وفً ضوء التطور العلمً الحدٌث ،تم اسباغ الشخصٌة القانونٌة على بعض المإسسات
االقتصادٌة والصناعٌة والجمعٌات والشركات ،فقد أصبحت أشخاصا معنوٌة مستقلة عن
شخصٌات مإسسٌها ،مما أدى إلى حدوث جدال فقهٌا حول مدى قابلٌة الشخص المعنوي
للمساءلة الجنابٌة ،وخاصة فً الجرابم التً تصدر عن هذه الشركات كجرابم التلوث البٌبً
والجرابم االقتصادٌة(.)72
ومن الجدٌر بالذكر أن المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة قد أثارت جدال فقهٌا حول
إقرارها ،كما تباٌنت التشرٌعات المختلفة حول النص علٌها ،وبالرؼم من نص المشرع الجنابً
علٌها لؤلشخاص المعنوٌة فً جرابم تلوٌث البٌبة ،إال أن معالم هذه الفكرة لم ٌستقر فً التشرٌع
بصفة نهابٌة ،كما زاد الخبلؾ حول إمكانٌة الجمع بٌن المسبولٌة الجنابٌة للشخص الطبٌعً
والمسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي عن ارتكاب الجرٌمة أو استبعاد مسبولٌة الشخص
الطبٌعً فً حال ثبوت مسبولٌة الشخص المعنوي.
وفً ضوء ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبٌن ،نخصص األول وفً ضوء ذلك نقسم
هذا المطلب إلى فرعٌن ،نخصص األول لدراسة اتجاه الفقه بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص
المعنوي ،بٌنما نخصص الثانً لبٌان االتجاه التشرٌعً بشؤن هذه المسبولٌة.
المطلب األول :اتجاه الفقه بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي.
المطلب الثانً :االتجاه التشرٌعً بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي.

المطلب األول
اتجاه الفقه بشأن المسئولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي
لقد انقسم الفقه حول مسبولٌة الشخص المعنوي جنابٌا إلى اتجاهٌن ،اتجاه ٌعارض قبول
هذه المسبولٌة ،واتجاه آخر ٌإٌد قبولها وٌقرها-:
 االتجاه األول :االتجاه الرافض للمسئولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي.
اتجه جانب من الفقه القانونً إلى رفض قٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي فً جرابم
التلوٌث البٌبً ،وإنكار هذه المسبولٌة ،وقد استند هذا الجانب إلى ما ٌلً-:
 .0الطبٌعة االفتراضٌة والصفة الوهمٌة للشخص المعنوي.
 )21د .أدًذ يذًذ لبئذ يمجم :انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ نهؼخؾ انًؼُٕ٘ ،دراطخ يمبرَخ ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح،
انطجؼخ األٔنٗ ،طُخ 5112و ،ؽ.2
 )25د .يذًٕد أدًذ مّ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.212؛ د .ػبدل يبْز األنف :ٙانًزجغ انظبثك.
 )21د .فٕسٚخ ػجذ انظزبر :انُظزٚخ انؼبيخ نهخطأ غٛز انؼًذ٘ ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ ،انمبْزح ،طُخ 1922و ،ؽ .425

الشخص المعنوي ال وجود له فً الواقع وإنما اقتضت وجوده الضرورة ،وكذا ال إرادة
حقٌقٌة له وإنما ٌستمدها من الشخص الطبٌعً الذي ٌمثله ،فهو شخص صوري ٌصنعه القانون،
وبالتالً لٌس لدٌه قدرة الرتكاب الجرابم مما ٌترتب علٌه عدم مساءلته جنابٌا( .)72كما ٌستلزم
لقٌام المسبولٌة الجنابٌة توافر مقوماتها وهً اإلرادة والتمٌٌز لدى مرتكب الفعل ،وانعدامها
ٌترتب على انعدام قدرة الشخص على التدبٌر والتفكٌر وعدم إقرار مسابلته جنابٌة(.)75
 .3مجافاة المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي لمبدأ التخصص.
ٌستمد الشخص المعنوي وجوده من الهدؾ وراء إنشابه ،وال جوده له خارج هذا الهدؾ،
وبالتالً ٌقوم على مبدأ التخصص ،وٌقتصر نشاطه على الؽرض من إنشابه ،76وهنا ٌعترؾ
المشرع بسعً الشخص انًؼُٕ٘ ئنٗ رذمٛك أْذافّ انز ٙرخؾ نّ انمٛبو ثٓب ٔاػززف ثٕجٕدِ يٍ أجهٓب،
ٔثبنزبن ٙرُزف ٙأهلٌته القانونٌة إذا ابتعد عن تحقٌق هذه األهداؾ ،وتسقط شخصٌته القانونٌة(.)77

 .2إهدار المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي لمبدأ شخصٌة العقوبة.
من ضمانات تطبٌق العقوبة أنها شخصٌة ،أي أنها ال توقع إلى على مرتكبها ،وبالتالً تعد
مسابلة الشخص المعنوي منافاة للعدالة ألنها تحمٌل من ال شؤن لهم بارتكاب الجرابم بنتابج
تصرفات ال ذنب لهم فٌها ،وبالتالً قد ٌستبعد مرتكب الفعل الحقٌقً ،وذلك عمبل بقوله تعالى "
أَ َغي َْر ه
از َرحٌ ِو ْز َر أُ ْخ َر ٰي ۚ
َّللاِ أَ ْث ِغي َرثًّّب َوهُ َى َرةُّ ُكلِّ َش ْي ٍء ۚ َو ََل تَ ْك ِستُ ُكلُّ نَ ْف ٍ
س إِ هَل َعلَ ْيهَب ۚ َو ََل ت َِس ُر َو ِ
ثُ هم إِلَ ًٰ َرثِّ ُكم همرْ ِج ُع ُك ْم فَيُنَجِّئُ ُكم ثِ َمب ُكنتُ ْم فِي ِه ت َْختَلِفُىنَ "(.)78
 .2تعذر تطبٌق الجزاءات الجنابٌة على الشخص المعنوي.
قرر المشرع الجنابً عقوبات محددة لمرتكبً الجرابم الجنابٌة ،كالعقوبات السالبة للحٌاة،
والسالبة للحرٌة ،وبالتالً ٌصعب تطبٌق هذه العقوبات على الشخص المعنوي؛ كما أنه ٌمتد أثر
تطبٌق العقوبات المالٌة كالؽرامة والمصادرة إلى الشركاء األبرٌاء فً الشخص المعنوي مما
ٌعد إخبلالً بمبدأ شخصٌة العقوبة(.)79
 االتجاه الثانً :االتجاه المؤٌد للمسئولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي.

)Francaise Alt – Maes: Lautonomié du droit penal, mythe ou realite daujourdhui et
deman, Rev.sc. crime, 1981,N.2, p.357- 363.
 )22د .ػجذ انزؤٔف يٓذ٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ .499
 )22د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ552؛ د .أدًذ يذًذ لبئذ يمجم :انًزجغ انظبثك ،ؽ.12
 ) 22د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ انظٛذ :انذذ يٍ انؼمبة ،رطبنخ دكزٕراِ ،كهٛخ انذمٕق ،جبيؼخ اإلطكُذرٚخ ،طُخ 1991و،
ؽ.122؛ ٔاَظز كذنك ،د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .212
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 )22طٕرح األَؼبو :األٚخ .124
 )29دٚ .ذ ٗٛأدًذ يٕاف :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ 522؛ د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.122

اتجه أنصار هذا الرأي إلى اإلقرار بمسابلة الشخص المعنوي جنابٌا ،خاصة فً الوقت
المعاصر ،وتم إقرار ذلك فً مإتمرات كثٌرة ،منها مإتمر السادس للجمعٌة المصرٌة للقانون
الجنابً المنعقد فً مدٌنة القاهرة من  35إلى  32أكتوبر 0992م بشؤن مشكبلت المسبولٌة
الجنابٌة فً مجال اإلضرار بالبٌبة ،وقد استند هذا االتجاه إلى عدة مبررات منها-:
 .0الطبٌعة االفتراضٌة للشخص المعنوي التً نادى بها االتجاه األول ،والتً تم التخلً
عنها منذ وقت بعٌد ،وسادت األن نظرٌة الحقٌقة ،21فإن وجود الشخص المعنوي حقٌقة
ال ٌمكن إنكارها ،وله كٌان ذاتً وحقٌقً مستقل وقٌمة اجتماعٌة تجعله أهبل للمسابلة
الجنابٌة ،وهو مإهل الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات ،وانكار إرادته ٌعنً
استحالة االعتراؾ به طرفا فً عقد أو مسابلته مدنٌا عن أضراره(.)20
ٌ .3رسم مبدأ التخصص حدود النشاط المصرح للشخص المعنوي بممارسته ،وال ٌرسم
حدود الوجود القانونً له كما ٌدعً أصحاب الرأي األول ،ألن وجود الشخص المعنوي
حقٌقً( ،)23ولو ابتعد عن مجال نشاطهٌ ،صبح نشاط ؼٌر مشروع وتقوم مسبولٌته عن
هذا التجاوز ،وفً مجال الجرابم ؼٌر العمدٌة ،ال ٌمنع من مسبولٌة الشخص المعنوي
متخصص فً صناعة الورق عن جرٌمة تلوٌث مجرى مابً تؤثر عن مخلفات هذه
الشركة .وٌعد قبول مبدأ التخصص لتبرٌر عدم مساءلة الشخص المعنوي جنابٌا ٌإدي
إلى نتٌجة ؼٌر مقبولة وهً السماح له بارتكاب الجرابم دون مسابلة( .)22فالجرٌمة
ٌمكن أن قع فً حدود النشاط ،كما ٌحتمل حدوثها خارج نطاق تخصص الشخص
المعنوي.
 .2القول بؤنه ٌترتب على إقرار المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي إهدار لمبدأ شخصٌة
العقوبة هو ؼٌر صحٌح ،ألنه ال تعارض بٌن قٌام تلك المسبولٌة ومبدأ شخصٌة العقوبة،
فتتولد آثار تطبٌق العقوبة عن العبلقة بٌن من وقعت علٌه العقوبة ومن تعدت إلٌه
آثارها ،فعندما توقع العقوبة على الشخص الطبٌعً تمتد آثارها إلى من ٌعولهم( ،)22كما
تمتد آثار عقاب الشخص المعنوي وتنال أعضابه أو أصحاب المصالح فٌه ،مما ٌجعلهم
أكثر حرصا على اختٌار من ٌمثلهم وكذا احترام القانون واللوابح(.)25
 .2القول بعدم قابلٌة الشخص المعنوي لتطبٌق العقوبات الجنابٌة ؼٌر صحٌح ،ألنه ٌجوز
تطبٌق العقوبات الجنابٌة علٌه كعقوبة الحل والتً تماثل عقوبة اإلعدام للشخص
الطبٌعً ،وعقوبة الؽرامة والمصادرة ،وكذا عقوبة الوضع تحت الحراسة والتً تماثل
عقوبة السجن للشخص الطبٌعً(.)26

 )21د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ.552
 )21د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ129؛ د .أدًذ يذًذ لبئذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ41؛ د .يذًٕد َجٛت
دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .212
 )25د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ .212
 )21د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ 121؛ د .ػبدل يبْز طٛذ :انًزجغ انظبثك.
 ) 24د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ.212
 )22د .يـطفٗ انؼٕج :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ112؛ د .أي ٍٛيـطفٗ يذًذ :انًزجغ انظبثك ،ؽ.121
 )22د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ212؛ د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ .552

 رأٌنا فً الموضوع.
نحن نتفق مع االتجاه المإٌد لقٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي فً جرابم التلوٌث
البٌبً ،وهً تعد وسٌلة دفاع اجتماعً بشؤن األضرار الناتجة عن التلوث البٌبً وأشكاله
المختلفة خاصة فً العصر الحدٌث ،وذلك لما ٌلً-:
 .0مساءلة الشخص الطبٌعً الممثل الشخص المعنوي لٌست فٌه ردع عام وتتعارض مع
مبدأ المساواة ،وخاصة أن خطؤ الشخص المعنوي قد ٌكون راجع لعدة أشخاص ولٌس
الممثل القانونً وحده( ،)27لذلك تحتم المصلحة العامة ضرورة مسابلة الشخص
المعنوي نفسه.
 .3أدى التطور االقتصادي إلى ظهور شركات عمبلقة تضم كوادر كثٌرة ،فقد ٌإدي ذلك
إلى صعوبة تحدٌد المساهمٌن فً الفعل الذي تسبب فً تلوٌث البٌبة ،ومن ثم ٌتعذر
ربط الجرٌمة بفعل محدد ٌمكن نسبته إلى شخص محدد ،األمر الذي ٌإدي إلى افبلت
الفاعل من المسابلة( ،)22مما ٌستدعً ضرورة مسابلة الشخص المعنوي.
 .2أصبحت تمتلك الشركات وسابل وآالت كبٌرة مما قد ٌنتج عنها اعتداءات جسٌمة تضر
بالنظام االقتصادي والصحة العامة( ،)29ومما ال شك فٌه أنه ٌنتج عن هذه االعتداءات
جرابم خطرة تتم لحساب الشخص المعنوي كجرابم تلوٌث البٌبة.

 )22د .ػجذ انزؤٔف يٓذ٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ .412
 ) 22د .يـطفٗ يُٛز :جزائى ئطبءح اطزؼًبل انظهطخ االلزـبدٚخ ،انٓٛئخ انًـزٚخ نهكزبة ،انمبْزح ،طُخ 1995و،
ؽ.519
 ) 29د .ػًز طبنى :انًظئٕنٛخ انجُبئٛخ نألػخبؽ انًؼُٕٚخ ٔفمب نمبٌَٕ انؼمٕثبد انفزَظ ٙانجذٚذ ،دار انُٓلخ انؼزثٛخ،
انمبْزح ،انطجؼخ األٔنٗ ،طُخ 1992و ،ؽ.14

المطلب الثانً
االتجاه التشرٌعً بشأن المسئولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي
لقد حازت المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي على اهتمام شدٌد من معظم التشرٌعات،
وال زالت محبل لخبلؾ تشرٌعً ،بٌن مإٌد لقبولها ومعارض لقٌامها .ونعرض لهذه األنظمة من
خبلل األنظمة األنجلو أمرٌكً ،واألنظمة البلتٌنٌة.
أوال :النظام األنجلو أمرٌكً.
اتجه النظام األنجلو أمرٌكً إلى إقرار المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي ،ونعرض
لهذا االتجاه من خبلل بٌان موقؾ المشرع اإلنجلٌزي والمشرع األمرٌكً.
.1

التشرٌع اإلنجلٌزي.

لقد نص المشرع اإلنجلٌزي صراحة على تقرٌر المسبولٌة الجنابٌة للشخص
المعنوي ،والذي ٌتضح من خبلل تؤكٌده فً المادة الثانٌة من قانون التفسٌر الصادر سنة
0229م على أن المقصود بالشخص فً القانون الجنابً الشخص الطبٌعً أو الشخص
المعنوي ما لم ٌنص صراحة على خبلؾ ذلك( .)91وتعد جرابم تلوٌث البٌبة من
الجرابم التً ٌسؤل عنها الشخص المعنوي جنابٌا وفقا لهذا القانون ،كما ٌقر المشرع
اإلنجلٌزي بجواز الجمع بٌن المسبولٌة الجنابٌة للشخص الطبٌعً والمسبولٌة الجنابٌة
للشخص المعنوي(.)90
التشرٌع األمرٌكً.
.2
لقد نص المشرع األمرٌكً صراحة على مبدأ المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي،
كنصه علٌها فً قانون حماٌة المستهلك ،وقانون حماٌة الماء من التلوث ،قانون حماٌة
الهواء من التلوث .وكذلك ٌقر المشرع األمرٌكٌة إمكانٌة الجمع بٌن المسبولٌة الجنابٌة
للشخص الطبٌعً والمسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي ،كما تواترت أحكام القضاء
على األخذ بالجمع بٌن المسبولٌتٌن(.)93
ثانٌا :النظام الالتٌنً.
األصل فً النظام البلتٌنً عدم تقرٌر مسبولٌة الشخص المعنوي جنابٌا ،إال أنه مع
التطور الحدٌث أخذت تتجه نحو تقرٌر هذه المسبولٌة إما بشكل كامل كما فعل المشرع
الفرنسً ،أو فً الجرابم كما قرر المشرع المصري.
.1

التشرٌع الفرنسً.

 ) 91د .ادٔارد غبن ٙانذْج :ٙدراطبد ف ٙلبٌَٕ انؼمٕثبد انًمبرٌ ،دار غزٚت ،انمبْزح ،طُخ 1995و ،ؽ.54
 )91اَظز ،د .ػبدل طٛذ األنف :ٙانًزجغ انظبثك.
92
( Barry Kellman: Criminal Law and environmental protection, Rev. inter. De dr. pen,
1994, N.3-4, p.907,919.

لقد أدى التطور السرٌع لآللة وازدهار التحرر االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً –
منتصؾ القرن التاسع عشر – إلى االهتمام باألشخاص المعنوٌة ،92وبعد أن كان المبدأ السابد
هو عدم إقرار المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة ،وبالتالً عدم توقٌع الجزاءات الجنابٌة
علٌها؛ إال أنه نتٌجة لضؽوط الضرورة العملٌة اضطرت محكمة النقض الفرنسٌة إلى التخفٌؾ
من حدتها فً عدم إقرار هذه المسبولٌة ،وأقرت بخضوع الشخص المعنوي لعقوبة الؽرامة،
حٌث ساوى قضاء محكمة النقض بٌن الشخص الطبٌعً والشخص المعنوي فٌما ٌخص األمر
الصادر سنة 0671م فٌما ٌتعلق بمسبولٌة مبلك البضابع عن أعمال مستخدمٌها(.)92
وقد أقر المشرع الفرنسً صراحة المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة مع صدور
قانون العقوبات الفرنسً الجدٌد رقم  622سنة 0993م  ،وبذلك قد أنهى خبلفا فقهٌا واسعا
بشؤن إقرار تلك المسبولٌة من عدمه.
وقد نصت المادة  3/030من قانون العقوبات الفرنسً الجدٌد على أن " األشخاص
المعنوٌة – عدا الدولة – مسبولة جنابٌا وفقا للقواعد المنصوص علٌها فً الفقرات ( 2/030
حتى  )7/030وفً الحاالت المنصوص علٌها فً القانون أو البلبحة عن الجرابم المرتكبة
لحسابها بواسطة أعضابها أو ممثلٌها ،ومع ذلك فإن التجمعات المحلٌة ال تسؤل جنابٌا إال عن
الجرٌمة التً ترتكب عند ممارسة نشاط ٌمكن أن كون محل اتفاقات تفوٌض عام وال تستبعد
المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة مسبولٌة األشخاص الطبٌعٌٌن أو الشركاء عن ذات
األفعال"(.)95
وٌتضح من النص السابق أن المشرع الفرنسً نص صراحة بإقرار المسبولٌة الجنابٌة
لؤلشخاص المعنوٌة ،وذلك بشرطٌن ،األول :ارتكاب الجرٌمة لحساب الشخص المعنوي،
والشرط الثانً ،ارتكاب الجرٌمة بواسطة أحد أعضاء الشخص المعنوي.
كما أكد المشرع صراحة أن إقرار تلك المسبولٌة ال ٌستبعد مسابلة الشخص الطبٌعً
عن ذات الفعل ،أي أنه ٌجوز الجمع بٌن المسبولٌتٌن الجنابٌة للشخص الطبٌعً والمعنوي عن
ذات الفعل.
.2

التشرٌع المصري.

لم ٌعترؾ المشرع المصري بجواز قٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي عامة،
وإنما نص علٌها فً نصوص متفرقة فً بعض التشرٌعات الخاصة ،كما فً الجرابم
االقتصادٌة ،وجرابم تلقً األموال(.)96

 )91د .أدًذ ػٕل ٙأثٕخطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ ٔ 551يب ثؼذْب.
 )94اَظز ،د .ػبدل يبْز األنف :ٙانًزجغ انظبثك.
95
) Code penal, 14 Mai 1993, Dalloz , Le nouveau droit penal Français, p.1990.
 )92د .ػجذ انزؤٔف يٓذ٘ :انًزجغ انظبثك ،ؽ422؛ د .أدًذ ػٕل ٙأثٕ خطٕح :انًزجغ انظبثك ،ؽ511؛ د.
يـطفٗ يُٛز :انًزجغ انظبثك ،ؽ .522

وٌبلحظ أن القضاء المصري ٌتجه نحو إنكار المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي وقٌام
مسابلة القابمون على إدارته ،فقد قضت محكمة النقض بؤن " األصل أن األشخاص االعتبارٌة ال
تسؤل جنا بٌا عما ٌقع من ممثلٌها من جرابم أثناء قٌامهم بؤعمالهم ،بل أن الذي ٌسؤل هو مرتكب
الجرٌمة شخصٌا"(.)97
إال أنه فً ضوء القانون رقم  2لسنة 0992م بشؤن البٌبة ،اعترؾ المشرع المصري
بقٌام المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة فً جرابم تلوٌث البٌبة ،فقد نصت المادة  25من
القانون سالؾ الذكر على أن " تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون فً ممارستها
ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما ٌجاوز الحدود القصوى المسموح بها فً
القوانٌن والقرارات السارٌة وما تحدده البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون"
كما نصت المادة التاسعة والثبلثون من القانون سالؾ الذكر على أن " تلتزم جمٌع
الجهات واألفراد عند القٌام بؤعمال التنقٌب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ٌنتج عنها من
مخلفات أو أتربة باتخاذ االحتٌاطات البلزمة للتخزٌن أو النقل اآلمن لها لمنع تطاٌرها وذلك
على النحو الذي تبٌنه البلبحة التنفٌذٌة" .وكذلك نص المادة  20من نفس القانون على أن "
ٌتعٌن على الجهات القابمة بؤعمال البحث واالستكشاؾ والحفر واستخراج وإنتاج الزٌت الخام
وتكرٌره وتصنٌعه أن تلتزم بالضوابط واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون والبحته
التنفٌذٌة والتً ٌجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمٌة التً توفرها الجهة
اإلدارٌة المختصة".
لم ٌقؾ الحد عن ذلك ،بل اعترؾ المشرع المصري أٌضا بالمسبولٌة الجنابٌة ؼٌر
المباشرة للشخص المعنوي وذلك من خبلل نص المادة السادسة والتسعون من القانون سالؾ
الذكر ،والتً تنص على أن " ٌكون ربان السفٌنة أو المسبول عنها وأطراؾ التعاقد فً عقود
استكشاؾ واستخراج واستؽبلل حقوق البترول البحرٌة والموارد الطبٌعٌة األخرى بما فً ذلك
وسابل نقل الزٌت ،وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص علٌها فً المادة ( )69كل فٌما
ٌخصه ،مسبولٌن بالتضامن عن جمٌع األضرار التً تصٌب أي شخص طبٌعً أو اعتباري من
جراء مخالفة أحكام هذا القانون ،وسدد الؽرامات التً توقع تنفٌذا له وتكالٌؾ إزالة آثار تلك
المخالفة".
كما نص المشرع المصري فً قانون البٌبة سالؾ الذكر على عقوبات تتناسب مع
إقراره بقٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي فً جرٌمة تلوٌث البٌبة ،وذلك من خبلل نص
المادة  27من ذات القانون ،والتً تنص على أن " ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن مابة جنٌه وال تزٌد
عن خمسمابة جنٌه مع مصادرة األجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالؾ أحكام المادة 23
من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت.
وٌعاقب بؽرامة ال تقل عن مابتً جنٌه وال تزٌد على عشرٌن ألؾ جنٌه كل من خالؾ
أحكام المواد  71، 69، 20، 22من هذا القانون.
َ )92مق  2فجزاٚز 1921و ،يجًٕػخ أدكبو يذكًخ انُمق ،ص ،14رلى  ،12ؽ .511

وتكون العقوبة الؽرامة التً ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تزٌد على عشرٌن ألؾ جنٌه لكل
من خالؾ أحكام المواد  25 ،22 ،22 ،21 ،27 ،25من هذا القانون ،وكذلك عدم التزام المدٌر
المسبول عن المنشؤة بمنع التدخٌن فً األماكن العامة المؽلقة بالمخالفة لحكم الفقرة األولى من
المادة  26من هذا القانون .وٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرة جنٌهات وال تزٌد على خمسٌن
جنٌها كل من ٌدخن فً وسابل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانٌة من المادة المشار إلٌها.
وفً حالة العود تكون العقوبة الحبس والؽرامة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة".
كما نصت المادة الثالثة والتسعون على أن " ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن أربعٌن ألؾ جنٌه
وال تزٌد عن مابتً ألؾ جنٌه كل من ارتكب أحد األفعال التالٌة-:
-0

قٌام السفٌنة أو الناقلة بؤعمال الشحن والتفرٌػ دن الحصول على ترخٌص من
الجهة اإلدارٌة المختصة وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ( )56من هذا القانون.

-3

عدم احتفاظ السفٌنة أو الناقلة بالشهادات والسجبلت المنصوص علٌها فً المواد
 77 ،76 ،63 ،52من هذا القانون.

-2

تصرٌؾ مٌاه الصرؾ الصحً الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة
لنص المادتٌن  67 ،66من هذا القانون.

-2

قٌام إحدى السفن المسجلة فً جمهورٌة مصر العربٌة بتصرٌؾ أو إلقاء الزٌت
أو المزٌج الزٌتً فً البحر بالمخالفة ألحكام المادة  51من هذا القانون".

ٌ تضح من النصوص السابقة أن المشرع المصري قد أدرك خطورة اعتداءات المنشآت
االقتصادٌة على البٌبة وما ٌرد علٌها من أفعال مخالفة ٌنتج عنها أضرار جسٌمة ،مما أدى إلى
اقراره مبدأ المسبولٌة الجنابٌة – المباشرة أو ؼٌر المباشرة  -للشخص المعنوي فً جرابم
تلوٌث البٌبة ،وإ ن كان ٌإخذ علٌه أنه لم ٌنص علٌها كمبدأ عام؛ مما قد ٌإدي إلى اضعاؾ دور
القانون الجنابً فً الحماٌة.
وٌجب على المشرع المصري أن ٌحدد صراحة فً المدونة العقابٌة الجزاءات المبلبمة
لطبٌعة الشخص المعنوي أو تعدٌل المدونة الحالٌة لتصبح صالحة اإلتباع لمحاكمته وتنفٌذ ما
ٌقضى به علٌه( ،)92وكذلك بٌان الجرابم التً ٌمكن أن ٌسؤل عنها الشخص المعنوي.

 )92د .يذًٕد َجٛت دظُ :ٙانًزجغ انظبثك ،ؽ.219

الخاتمة
تتعرض البٌبة ٌومٌا لتلوث حاد وتدهور مستمر ،مما ٌهدد معظم الكابنات الحٌة
بؤضرار بالؽة الخطورة ،وهذا ما دفعنا للبحث فً المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة فً
جرابم تلوٌث البٌبة ،للوقوؾ على مدى قٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي منفرداً أو مع
مسبولٌة الشخص الطبٌعً فً جرابم تلوٌث البٌبة ،وقد قسمنا البحث إلى مبحثٌن-:
تناولنا فً المبحث األول ،جرٌمة تلوٌث البٌبة من حٌث تعرٌؾ التلوث البٌبً فً مطلب
أول ،وبٌان أركان جرٌمة التلوث فً مطلب ثانً ،وتم تخصٌص المبحث الثانً ،أحكام
المسبولٌة فً جرٌمة تلوٌث البٌبة ،لبٌان اتجاه الفقه بشؤن المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي
فً مطلب أول ،أما المطلب الثانً تناولنا من خبلله االتجاه التشرٌعً بشؤن المسبولٌة الجنابٌة
للشخص المعنوي.
أوال :النتائج.
لقد توصلنا من خالل البحث إلى العدٌد من النقاط منها،









اعتمد المفهوم االصطبلحً للبٌبة على نوعٌن من العناصر ،هما العناصر الطبٌعٌة التً
ال دخل لئلنسان فٌها ،والعناصر الصناعٌة الناتجة عن التدخل اإلنسانً.
ٌعول الفقه الجنابً فً تعرٌفه للتلوث البٌبً على األثر المترتب علٌه ،سواء تمثل فً
اإلضرار باإلنسان أو األشٌاء ،كما ٌتؤثر بالنشاط اإلنسانً.
قصر المشرع المصري تحقق جرٌمة التلوث الضوضابً على ارتكاب الفعل لٌبل ،رؼم
أن الضرر الناجم عن الضوضاء لٌبل هو نفسه الناتج نهاراً.
ال ٌشترط تحقق نتٌجة إجرامٌة لقٌام جرٌمة التلوث البٌبً ،ولكن ٌكتفً أحٌانا بارتكاب
السلوك اإلجرامً ،كما فً جرابم التعرٌض للخطر.
تقع جرٌمة تلوٌث البٌبة كجرٌمة عمدٌة ،وقد تقع أحٌانا على أساس الخطؤ ؼٌر العمدي.
اختلؾ الفقه بشؤن قٌام المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة عن جرٌمة تلوٌث البٌبة،
واتجه الفقه الحدٌث إلى ضرورة قٌام تلك المسبولٌة.
أصبحت األشخاص المعنوٌة تمثل حقٌقة قانونٌة فً جرابم تلوٌث البٌبة خاصة مع تزاٌد
نموها ،مما دفع المشرع إلى قبول مسبولٌتها الجنابٌة عن جرابم تلوٌث البٌبة.
نص المشرع المصري فً حاالت خاصة على قٌام المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص
المعنوٌة فً جرابم تلوٌث البٌبة ،كما نص على قٌام المسبولٌتٌن الجنابٌة للشخص
الطبٌعً والشخص المعنوي معا.

ثانٌا :التوصٌات.
بعد عرض النتابج التً توصلنا إلٌها ،نعرض حالٌا لمجموعة من التوصٌات
والمقترحات ،من أجل تفعٌل الحماٌة الجنابٌة للوسط البٌبً والحفاظ علٌه وعلى العنصر
البشري.











نهٌب بالمشرع المصري التدخل فً جرٌمة التلوث الضوضابً والمساواة بٌن ارتكاب
الفعل نهارا ولٌبل.
تدخل المشرع المصري بمعالجة القصور بعدم العقاب على مخالفة بعض االلتزامات،
كمخالفة صاحب المنشؤة لبللتزام باالحتفاظ بسجل خاص لبٌان تؤثٌر نشاط المنشؤة على
البٌبة والمنصوص علٌه فً المادة  33من قانون البٌبة.
إقرار المشرع المصري صراحة قٌام المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي فً جرابم
التلوث البٌبً ،فهً وسٌلة دفاع اجتماعً ضد اآلثار الناجمة عن التلوث وتحقٌق ؼرض
العقاب فً الردع.
نهٌب بالمشرع المصري أن ٌحدد صراحة فً المدونة العقابٌة الجزاءات المبلبمة
لطبٌعة الشخص المعنوي أو تعدٌل المدونة الحالٌة لتصبح صالحة اإلتباع لمحاكمته
وتنفٌذ ما ٌقضى به علٌه ،وكذلك بٌان الجرابم التً ٌمكن أن ٌسؤل عنها الشخص
المعنوي.
نشر الوعً البٌبً والمشاركة المجتمعٌة فً مواجهة قضاٌا التلوث البٌبً ،وهو ما ٌزٌد
من ثقة الشعب فً مإسسات الدولة وٌتقبل أٌة إجراءات للحفاظ على العنصر البٌبً.
تكثٌؾ الجهود العربٌة من أجل تفعٌل المبادئ التً ترسٌها المنظمات الدولٌة لحماٌة
البٌبة من التلوث ،وعمل اتفاقٌات عربٌة مشتركة لمكافحة هذا التلوث.
إن كان هناك توفٌق فمن هللا عز وجل ،وإن كان هناك نقص فمن نفسً.
وأسأل هللا العلً العظٌم أن ٌحفظ بالدنا من األضرار والمخاطر.
والحمد هلل رب العالمٌن

قائمة المراجع
أوال :المراجع العامة.














ابن منظور األنصاري :لسان العرب ،المجلد األول والثانً ،دار الكتاب ،بٌروت ،لبنان،
سنة 3112م.
أحمد شوقً أبو خطوة:
 شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،سنة 3112م. جرابم التعرٌض للخطر العام ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،سنة0993م.
أحمد فتحً سرور :الوسٌط فً قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة،
سنة 0926م.
أحمد محمد قابد مقبل :المسبولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربٌة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 3115م.
أحمد مدحت إسبلم :التلوث مشكلة العصر ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،053مطابع
السٌاسة ،الكوٌت ،سنة 0991م.
ادوارد ؼالً الذهبً :دراسات فً قانون العقوبات المقارن ،دار ؼرٌب ،القاهرة ،سنة
0993م.
رءوؾ عبٌد :السببٌة الجنابٌة بٌن الفقه والقضاء ،دار الفكر العربً ،سنة 0922م.
مصطفى العوجً :المسبولٌة الجنابٌة فً المإسسات االقتصادٌة ،مإسسة نوفل ،بٌروت،
لبنان ،الطبعة األولى ،سنة 0923م.
مصطفى منٌر :جرابم إساءة استعمال السلطة االقتصادٌة ،الهٌبة المصرٌة للكتاب ،القاهرة،
سنة 0993م.
ٌحٌى أحمد موافً :الشخص المعنوي ومسبولٌاته قانونا ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،سنة
0927م.
محمد مإنس محب الدٌن :البٌبة فً القانون الجنابً ،المكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة ،سنة
0991م.
مؤمون محمد سبلمة :قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربً ،الطبعة الثالثة ،سنة
0991م.

ثانٌا :المراجع المتخصصة.






طلعت إبراهٌم األعوج :التلوث الهوابً والبٌبة ،الهٌبة العامة للكتاب ،القاهرة ،سنة
0999م.
أحمد عبد الكرٌم سبلمة :مبادئ قانون حماٌة البٌبة دراسة تؤصٌلٌة فً األنظمة الوطنٌة
والدولٌة ،بدون دار نشر ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 0996م.
أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسبولٌة المدنٌة فً منازعات التلوث البٌبً ،دار
النهضة العربٌة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 0992م.
نور الدٌن هنداوي :الحماٌة الجنابٌة للبٌبة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،سنة 0925م.
هدى حامد قشقوش :التلوث باإلشعاع النووي ( فً نطاق القانون الجنابً) ،دار النهضة
العربٌة ،القاهرة ،سنة 0997م.

 عبد الرإوؾ مهدي :المسبولٌة الجنابٌة عن الجرابم االقتصادٌة فً القانون المقارن ،منشؤة
المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،سنة 0976م.
 عبد العزٌز مخٌمر :حماٌة البٌبة من النفاٌات الصناعٌة فً ضوء أحكام التشرٌعات الوطنٌة
واألجنبٌة والدولٌة ،سلسلة دراسات قانون البٌبة ،العدد  ،0دار النهضة العربٌة ،القاهرة،
سنة 0925م.
 عمر سالم :المسبولٌة الجنابٌة لؤلشخاص المعنوٌة وفقا لقانون العقوبات الفرنسً الجدٌد،
دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 0995م.
 فرج صالح الهرٌش :جرابم تلوٌث البٌبة ،دراسة مقارنة ،المإسسة الفنٌة للطباعة والنشر،
القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 0992م.
 فوزٌة عبد الستار :النظرٌة العامة للخطؤ ؼٌر العمدي ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،سنة
0977م.











توفٌق محمد قاسم :التلوث مشكلة الٌوم والؽد ،الهٌبة المصرٌة للكتاب ،القاهرة ،سنة
0999م.
جمٌل عبد الباقً الصؽٌر :الحماٌة الجنابٌة ضد التلوث السمعً ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربٌة ،القاهرة ،سنة 0992م.
خالد بن محمد القاسمً :إدارة البٌبة فً دولة قطر ،دار الحداثة للطبع والنشر ،لبنان ،سنة
0922م.
داود عبد الرزاق :األساس الدستوري لحماٌة البٌبة من التلوث فً إطار المفهوم القانونً
للبٌبة والتلوث ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ،سنة 3117م.
سعٌد سعد عبد السبلم :مشكلة تعوٌض أضرار البٌبة التكنولوجٌة ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة ،بدون سنة نشر.
معوض عبد التواب ومصطفى معوض عبد التواب :جرابم التلوث من الناحٌتٌن القانونٌة
والفنٌة ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،سنة 0926م.
محمد حسٌن عبد القوي :الحماٌة الجنابٌة للبٌبة الهوابٌة ،دار النسر الذهبً للطباعة،
القاهرة ،سنة 3113م.
محمد عبد القادر الفقً :البٌبة مشاكلها ،وقضاٌاها ،وحماٌتها من التلوث ،الهٌبة المصرٌة
العامة للكتاب ،القاهرة ،سنة 0999م.
ماجد راؼب الحلو :قانون حماٌة البٌبة ،دار المطبوعات الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،سنة
0992م.
مجدي مدحت النهري :مسبولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌبً ،مكتبة الجبلء الجدٌدة،
المنصورة ،سنة 3113م.

ثالثا :الرسائل واألبحاث العلمٌة والمؤتمرات.
 إبراهٌم محمد العنانً :البٌبة والتنمٌة " األبعاد القانونٌة الدولٌة" ،المإتمر العلمً األول
للقانونٌٌن المصرٌٌن فً الفترة من  35إلى  36فبراٌر سنة 0993م ،عن الحماٌة القانونٌة
للبٌبة فً مصر ،الجمعٌة المصرٌة لبلقتصاد السٌاسً واإلحصاء والتشرٌع ،مجموعة
أعمال المإتمر ،القاهرة ،سنة 0993م.













أحمد الصادق الجهانً :موقؾ القانون الجنابً اللٌبً من مشكبلت البٌبة ،المإتمر السادس
للجمعٌة المصرٌة للقانون الجنابً من  35إلى  32أكتوبر سنة 0992م ،عن مشكبلت
المسبولٌة الجنابٌة فً مجال اإلضرار بالبٌبة ،مجموعة أعمال المإتمر ،دار النهضة
العربٌة ،القاهرة ،سنة 0992م.
أسامة عبد العزٌز :إشكالٌات المسبولٌة الجنابٌة عن جرابم تلوٌث البٌبة ،منشور على موقع
شبكة قوانٌن العرب.
أمٌن مصطفى محمد :الحد من العقاب ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحقوق ،جامعة اإلسكندرٌة،
سنة 0992م.
صبلح الدٌن عامر :حماٌة البٌبة إبان المنازعات المسلحة فً البحار ،مجلة األمن والقانون،
العدد األول ،كلٌة شرطة دبً ،سنة 0995م.
عادل ماهر سٌد احمد األلفً :الحماٌة الجنابٌة للبٌبة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلٌة
الحقوق ،جامعة المنصورة ،سنة 3112م.
لقمان بامون :المسإولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي عن جرٌمة تلوٌث البٌبة ،رسالة
ماجستٌر ،قسم الحقوق ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة قاصدي مرباح ،الجزابر،
سنة 3103م.
محمد حسن الكندري :المسبولٌة الجنابٌة عن التلوث البٌبً ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحقوق،
جامعة عٌن شمس ،سنة 3115م.
محمود أحمد طه :مبدأ شخصٌة العقوبات ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحقوق ،جامعة عٌن
شمس ،سنة 0991م.
مرفت محمد البارودي :المسبولٌة الجنابٌة لبلستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة ،رسالة
دكتوراه ،كلٌة الحقوق ،جامعة القاهرة ،سنة 0992م.

رابعا :القوانٌن وأحكام النقض.






مجموعة أحكام محكمة النقض.
قانون البٌبة المصري رقم  2لسنة 0992م.
قانون العقوبات المصري رقم  52لسنة 0927م وتعدٌبلته.
القانون المصري رقم  2لسنة 0992م الصادر بشؤن البٌبة.
القانون المصري رقم  59لسنة 0961م فً شؤن تنظٌم العمل باإلشعاعات المإٌنة والوقاٌة
منها.
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