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لكلية القانون جامعة بنغازي
والمنتدب حاليا
عميدا لكلية الحقوق
جامعة اجدابيا
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املقدمة
لما كانت المسؤولية الجنائية بمعناىا القانوني ىي التزام الشخص بالخضوع لتدبير قانوني يتخذ معو قي اًر ,

نظير سموك بدر منو  ,فإنيا بيذا المعني تتوافر في مجال القانون الجنائي  ,جين يكون السموك المستوجب

ليا مجرماً " ال جريمة وال عقوبة إال بنص "(ٝٗ ,)1نُ٘ اىزذثٞش اىز ٛرزخز ٍْٔ أدارٖب ٕ٘ اىجضاء اىجْبئٜ
,فبىجضاء اىجْبئ ٜرذثٞش قٖشٍ ٛغ اىَغؤٗه جْبئٞب(.)2

ٗاىجضاء أٗ اىؼقبة ٍجذأ ٍِ اىَجبدئ األعبعٞخ التي يقوم عمييا القانون الجنائي  ,كما أنو ال يتصور قيام

جريمة بال عقوبة أو جزاء جنائي(.)3

والجزاء الجنائي ىو التبعة القانونية التي يتحمميا الجاني كأثر مترتب عمى الجريمة التي ارتكبيا .وقد يتمثل
في عقوبة أو تدبير احترازي ويصدر بو حكم قضائي في أعقاب محاكمة جنائية وسيمتيا دعوى عمومية.

ويتم تنفيذ ىذا الجزاء بواسطة السمطة العامة عن طريق اإلكراه(.)4

وال يمكن النظر إلى أحكام الجزاء الجنائي في جرائم التمويث البيئي بمعزل عن الفمسفة أو الغاية التي

توخاىا المشرع الميبي من الجزاءات الجنائية في قانونو الجنائي حيث نجد أن المادة  64من الفصل الحادي
عشر من القانون رقم ( )15لسنة  2003م في شأن حماية وتحسين البيئة  ,الواردة تحت عنوان (العقوبات)

أحالت إلى قانون العقوبات  ,فنصت عمى أنو:

"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر تطبق العقوبات الواردة
في المواد التالية عمى كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد ,وبالشروط والقواعد الواردة فييا ,مع

االحتفاظ لمطرف المتضرر بحقو في المطالبة بالتعويض.
ولممحكمة في جميع األحوال أن تحكم بمصادرة األدوات التي ارتكبت بيا المخالفة ,كمما رأت لذلك

مقتضى"(.)1
)(1

مجموعة التشرٌعات الجنابٌة اللٌبٌة  ,الجزء األول  ,العقوبات  ,الهٌبة العامة لشؤون القضاء  ,اإلدارة العامة للقانون  1896م  ,ص . 8
)(2
د  .رءوف عبٌد  ,مبادئ القسم العام فً التشرٌع العقابً  ,طبعة رابعة  ,دار الفكر العربً  ,القاهرة  , 1898 ,ص . 963
ـ د  .رمسٌس بهنام  ,النظرٌة العامة للقانون الجنابً  ,طبعة جدٌدة منقحة  ,منشأة المعارف باإلسكندرٌة  ,اإلسكندرٌة  1885م  ,ص . 998
ـ د  .محمد رمضان بارة  ,شرح القانون الجنابً اللٌبً  ,األحكام العامة  ,الطبعة األولى ( الجرٌمة والجزاء )  ,المركز القومً للبحوث والدراسات
العلمٌة  1889م  ,ص . 448
)(3
د  .محمد محً الدٌن عوض  ,القانون الجنابً ( مبادبه األساسٌة ونظرٌاته العامة ) دراسة مقارنة  ,مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعً
 1891م ص . 544
ـ د  .محمود محمود مصطفى  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,دار النهضة العربٌة  ,القاهرة  ,الطبعة العاشرة  1892م  ,ص . 538
ـ د  .أحمد فتحً سرو ر  ,الوسٌط فً قانون العقوبات ( القسم العام )  ,الطبعة الخامسة  ,دار النهضة العربٌة  ,القاهرة  1898م  ,ص .593
)(4
د  .محمد ساسً النٌراوى  ,شرح األحكام العامة لقانون العقوبات اللٌبً  ,منشورات جامعة بنغازي ( بدون تارٌخ نشر ) ص . 526
ـ د  .عبد الفتاح مصطفى الصٌفً  ,األحكام العامة للنظام الجنابً فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون  ,دار النهضة العربٌة  ,القاهرة  1889م ,
ص . 491
ـ د  .سلٌمان عبد المنعم  ,نظرٌة الجزاء الجنابً  ,الطبعة األولى  ,المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ,بٌروت ـ لبنان  1888م ,ص 9
.
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والجزاءات الجنائية الواردة لردع الجناة الماسين بالمصالح البيئية تدعو إلى الوقوف عمى السياسة التي

اتخذىا المشرع في التجريم والعقاب

() 2

في القوانين البيئية( ,)3والتي يتضح لنا فييا ,السيما في أىم ىذه

القوانين ,وىو القانون رقم( )15لسنة2003م ,في شأن حماية وتحسين البيئة( , )4تبنى أسموب اإلحالة ـ كما

فعل في بعض القوانين األخرى ـ

()5

 ,إلى قانون العقوبات ثم النص عمى عقوبات في نفس قانون البيئة .

لذلك فإننا نقسم دراستنا ليذا البحث إلى مبحثين اثنين :
المبحث األول  .الجزاءات الجنائية البيئية في قانون العقوبات.
المبحث الثاني  .الجزاءات الجنائية البيئية في قانون البيئة.

)(1

مدونات التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,العدد الرابع  ,مطابع العدل واألمن العام  ,بتارٌخ  2003/9/16م  ,ص.231
)(2
د  .حسٌن عبٌد  ,فكرة المصلحة فً قانون العقوبات  ,المجلة الجنابٌة القومٌة  ,العدد الثانً ٌ ,ولٌو  1894م  ,ص  239وما بعدها .
ـ د  ,آمال عبد الرحٌم عثمان  ,النظرٌة المعاصرة للعقوبة  ,الحلقة الدراسٌة الثانٌة لتنظٌم العدالة الجنابٌة  ,المشاكل المعاصرة للتجرٌم والعقاب ,
المجلة الجنابٌة القومٌة ( عدد خاص ) المجلد السابع عشر  ,العدد (  , ) 2 , 1مارس ـ ماٌو  1896م  ,ص . 233
ـ د  .رءوف عبٌد  ,أصول علمً األجرام  ,الطبعة  , 19دار الجٌل للطباعة  ,القاهرة  1898م  ,ص . 528
ـ د  .علً محمد جعفر  ,علم األجرام والعقاب دراسة تحلٌلٌة لظاهرة األجرام والسٌاسة العقابٌة فً التشرٌع اللٌبً والمقارن  ,الطبعة األولى ,
المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ,بٌروت ـ لبنان  1882م  ,ص . 185
ـ د  .سعد حماد القبابلً  ,مهمة المشرع اللٌبً فً التجرٌم والعقاب  ,منشور ضمن أعمال الحلقة الدراسٌة التً نظمها مركز الدراسات والبحوث ,
الطبعة األولى  ,الجزء الثانً  ,دار الكتب الوطنٌة  ,بنغازي ـ لٌبٌا  2005م  ,ص . 140
)(3
Romepeter Sand , Legal System for environment protection , Japan , Sweden , U.S , FAD , 1972 P.104
.
R . Kessler , Avictmless , Crimes analysi , Criminal law bulletin Vol . 16, No(2) 1980 , P.131 .
ـ
Anne Petitpiere , Pertee et limite du droit penal dans la protection de L'environnement ev . pen. Suiss 1984 ,
P . 286
ـ د  .محمد مؤنس محب الدٌن  ,اإلرهاب الصامت  ,اإلعتداء على البٌبة  ,بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة  ,العدد الخامس عشر ٌ ,ناٌر 1888
م  ,ص . 216
ـ د  .فرج صالح الهرٌش  ,جرابم تلوٌث البٌبة فً القانون اللٌبً والمقارن  ,الطبعة األول  ,منشورات جامعة بنغازي  1888م  ,ص . 45
ـ الجٌالنً عبد السالم أرحومة  ,حماٌة البٌبة بالقانون  ,دارسة مقارنة للقانون اللٌبً  ,الطبعة األولى  ,الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع  ,مصراتة
 2000م  ,ص . 68
ـ د  .أشرف توفٌق شمس الدٌن  ,الحماٌة الجنابٌة للبٌبة  ,الطبعة الثانٌة  ,دار النهضة العربٌة القاهرة  2012م  ,ص . 61
)(4
مدونة التشرٌعٌة اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,العدد الرابع  ,المرجع السابق  ,ص  188وما بعدها .
)(5
لقد كان المشرع اللٌبً ٌستخدم فً كثٌر من القوانٌن اسلوب اإلحالة على الرغم من أن هذا االسلوب الٌخلو من عٌوب نظراً الختالف طبٌعة
بعض الجرابم  ,وكان المشرع أشد تطرفا ً فً هذا الشأن فً قانون الفساد  ,حٌث نص فً المادة  5من لقانون رقم ( )63لسنة  2012م بأنشاء هٌبة
مكافحة الفساد على أنه  ":تسري أحكام هذا القانون على المسابل األتٌة :
 -1الجرابم ضد اإلدارة العامة والجرابم المخلة بالثقة العامة المنصوص علٌها فً قانون العقوبات .
 -2جرابم غسل األموال المنصوص علٌها فً القانون رقم ( )2لسنة  2005م بشأن غسل األموال .
 -3الجرابم المعاقب علٌها فً قانون الجرابم االقتصادٌة رقم ( )2لسنة  1898م .
 -4الجرابم الماسة باالموال العامة .
 -5الجرابم المنصوص علٌها فً القانون رقم ( )22لسنة  1895م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظٌفة أو المهنة .
 -6الجرابم المنصوص علٌها فً القانون رقم ( )6لسنة  1895م بشأن تجرٌم الوساطة والمحسوبٌة .
 -9الجرابم المنصوص علٌها فً القانون رقم ( )3لسنة  1896م نشأن من أٌن لك هذا .
 -9الجرابم المنصوص علٌها فً القانون رقم ( )10لسنة  1884م بشأن التطهٌر .
 -8مخالفة قواعد العقود اإلدارٌة والمناقصات والمزاٌدات .
 -10المخالفات اإلدارٌة والمالٌة التً ٌرتكبها الموظفون العامون .
 -11متابعة تنفٌذ اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد .
( د  .سعد حماد صالح القبابلً  ,سٌاسة المشرع الجنابً اللٌبً فً مكافحة ظاهرة الفساد  ,بحث مقدم إلى المؤتمر العلمً األول حول
مكافحة الفساد فً لٌبٌا ( طرٌقنا لضمان استدامة التنمٌة ) الذي ٌنظمه مركز البحوث واالستشارات  ,جامعة بنغازي  ,تحت رعاٌة دٌوان
المحاسبة ـ هٌبة الرقابة اإلدارٌة  ,فً الفترة (  4ـ  ) 5نوفمبر  2019م ) .
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املبحث األول
اجلزاءات اجلنبئية البيئية يف قبنون العقوببت
لقد كان التشريع الميبي كغيره من التشريعات المعاصرة يركز عمى حماية البيئة سواء أكان ذلك بالنص

عمى العقاب في قانون العقوبات نفسو أم باإلحالة إليو من القوانين الخاصة بالبيئة.
أولا  .قانون العقوبات :

()1

لقد حاول المشرع الميبي في قانون العقوبات رقم( )48لسنة1956م  ,بتعديل أحكام قانون العقوبات

,

الصادر في 1956/9/23م  ,حماية البيئة بطريق غير مباشر  ,وذلك بحماية اإلنسان كعنصر من
عناصرىا وقرر ليا عقوبات سالبة لمحرية  ,وسالبة لمحياة أحياناً  ,وذلك عمى النحو التالي :
أ) الحبس :
لقد جرم المشرع الميبي بعض أفعال الغش التي يترتب عمييا خطر عام

جنحاً ,وقرر ليا عقوبة الحبس ,ومن ىذه األفعال:

( )2

عمى البيئة واعتبرىا

 -1غش المستيمكات أو تقميدىا :

يعاقب كل من أفسد أو غش أو قمد مياىا أو مواد غذائية أو غيرىا ,مما ىو معد لالستيالك

العام قيل سحبيا أو توزيعيا أو االتجار بيا فصيرىا خطرة عمى الصحة العامة ,بعقوبة الحبس

مدة ال تزيد عمى سنتين.

واذا ما وقع الغش أو التقميد عمى مواد طبية ,تكون العقوبة الحبس المادة ( 307عقوبات) .
 -2التجار بالمواد المسمو أو المغشوشة أو المقمدة :
كذلك يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عمييا في المادتين( , )307 , 306كل من جاز من
أجل التجارة أو عرض لمبيع أو وزع لالستيالك مياىا أو مواد أو أشياء أخرى  ,كان قد سميا

أو غشيا أو قمدىا غيره بحيث أصبحت خطرة عمى الصحة العامة  ,مع عممو بذلك ,عمى أال

يكون شريكاً في الجرائم النصوص عمييا في المادتين المذكورتين المادة( )308عقوبات.

()1

منشور بالجرٌدة الرسمٌة  ,العدد رقم( , )26/22الصادر بتارٌخ 1856/11/20م.
()2
مجموعة التشرٌعات الجنابٌة اللٌبٌة  ,الجزء األول  ,العقوبات  ,اإلدارة العامة للقانون  1896م  ,ص .99-96
ـ موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة الحدٌثة  ,قانون العقوبات الجنابً اللٌبً  ,إعداد وتجمٌع شحات ضٌف الدٌجاوي  2002م  ,ص.86-85
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 -3التجار بأغذية أو أدوية فاسدة:
كل من حاز لمتجارة أو عرض لمبيع أو وزع لالستيالك أو أعطى مواد عذائية خطرة عمى
الصحة العامة دون أن تكون مقمدة أو مغشوشة ,وىو يعمم ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تزيد

عمى سنتين.

واذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة تكون العقوبة الحبس المادة ( 309عقوبات).
 -4إعطاء أدوية بطريقة خطرة عمى السالمة العامة:
كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدون ترخيص في حالة إعطائيا بشكل أو صفة أو كمية
ال تتفق مع توصيات الطبيب ,وتختمف عن المعمن عنو ,أو المتفق عميو ,يعاقب بالحبس

المادة( 310عقوبات).

ب) السجن :

()1

كما جرم المشرع الميبي بعض األفعال التي يترتب عمييا خطر عام

عمى البيئة واعتبرىا جنايات,

وقرر ليا عقوبة تتراوح بين السجن واإلعدام  ,ومن ىذه األفعال:

 -1نشر الوباء في صورتو البسيطة:

كل من يتسبب في وقوع وباء بنشر جراثيم ضارة  ,يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر
سنوات المادة(1/305عقوبات).
 -2تسميم المياه أو المواد الغذائية في صورتو البسيطة:
كل من سمم مياىا أو مواد غذائية قبل توزيعيا أو بموغيا المستيمك ,يعاقب بالسجن مدة ال تقل

عن خمس سنوات المادة( 1/306عقوبات).
ج) اإلعدام:
لقد شدد المشرع الميبي

() 2

عقوبة جريمتي نشر الوباء ,وتسميم المياه والمواد الغذائية  ,وفقاً لما

يترتب عمييما من نتائج ضارة باإلنسان ,تصل إلى معاقبة مرتكبيا باإلعدام( ,)3وذلك عمى النحو

التالي:

()1

مجموعة التشرٌعات الجنابٌة اللٌبٌة  ,الجزء األول  ,العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص .99 - 96
ـ موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة الحدٌثة  ,قانون العقوبات الجنابً اللٌبً  ,مرجع سابق  ,ص . 85
)(2
د  .سٌد عوٌس  ,حول عقوبة اإلعدام فً مصر  ,المجلة الجنابٌة القومٌة  ,المجلد الحادي والعشرون  ,العدد (  2ـ ٌ ) 3ولٌو ـ نوفمبر  1899م ,
ص . 83
ـ د  .سعد حماد صالح القبابلً  ,عقوبة اإلعدام فً التشرٌع اللٌبً  ,بحث مقدم إلى المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة القانون بجامعة عجلون ـ األردن ,
تحت شعار عقوبة اإلعدام فً التشرٌعات الدولٌة الوطنٌة  ,والشرٌعة االسالمٌة  ,خالل الفترة (  16ـ  2013 / 4 ) 19م .
()3
مجموعة التشرٌعات الجنابٌة اللٌبٌة  ,الجزء األول  ,العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص .99 - 96
ـ موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة الحدٌثة  ,قانون العقوبات الجنابً اللٌبً  ,مرجع سابق  ,ص .85
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 -1نشر الوباء في صورتو المشددة:
كل من سبب وقوع وباء بنشر جراثيم ضارة ونتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة
السجن المؤبد ,أما إذا ترتب عمى ىذا الفعل موت أكثر من شخص فالعقوبة اإلعدام

المادة( 2/305عقوبات).

 -2تسميم المياه أو المواد الغذائية في صورتو المشددة:

كل من سمم مياىاً أو مواد غذائية فبل توزيعيا أو بموغيا المستيمك ,ونجم عن فعمو موت

شخص واحد يعاقب بالسجن المؤبد ,أما إذا نتج عن فعمو موت أكثر من شخص ,فالعقوبة
اإلعدام المادة( 2/306عقوبات).
ثاني ا .اإلحالة:
بالرجوع إلى قانون حماية وتحسين البيئة ,والقوانين السائرة في فمكو نجد أن المشرع الميبي يحيل

دائماً إلى قانون العقوبات ,لضمان عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا في قانون العقوبات ,أو في
أي قانون آخر ,وذلك عمى النحو التالي:

أ) القانون رقم( )15لسنة 2003م في شأن حماية وتحسين البيئة:
 -1لقد نصت المادة( )64من ىذا القانون عمى أنو:

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ,تطبق
العقوبات الواردة في المواد التالية عمى كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد ,وبالشروط

والقواعد الواردة فييا ,مع االحتفاظ لمظرف المتضرر بحقو في المطالبة بالتعويض.

وبمحكمة في جميع األحوال أن تحكم بمصادرة األدوات التي ارتكبت بيا المخالفة ,كمما رأت

لذلك مقتضى"(.)1

 -2ونصت المادة( )76من ىذا القانون عمى أنو:

"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ,يعاقب كل
من ارتكب مخالفة أخرى ألحكام ىذا القانون بغرامة ال تتجاوز ألف دينار"(.)2

ب) القانون رقم( )15لسنة1191م بشأن حماية الحيوانات واألشجار:
لقد نصت المادة( )9من ىذا القانون عمى أنو:

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عمييا في قانون العقوبات أو القوانين األخرى ,يعاقب
بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار ,وال تزيد عمى ألف دينار كل من قدم معمومات أو شيادات أو

بيانات مخالفة لمحقيقة تصمح سبباً إلصدار أحد التراخيص أو الق اررات المحددة في ىذا القانون"(.)1
()1

مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص .231
()2
مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص .235
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ج) القانون رقم( )3لسنة2001م بشأن التخطيط العمراني:
 -1لقد نصت المادة( )32من ىذا القانون عمى أنو:

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب عمى

مخالفة أحكام المواد( ,)31-30-29-25-24-23من ىذا القانون بالحبس مدة ال تزيد عن

ثالثة أشير وبغرامة ال تجاوز( )2000ألفي دينار ,أو بأحد ىاتين العقوبتين ,مع إلزام المخالف
بالطريق اإلداري بإزالة اآلثار المترتبة عمى المخالفة عمى نفقتو الخاصة"(.)2

 -2ونصت المادة( )33من نفس القانون عمى أنو:

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات ,وأي قانون آخر ,يعاقب كل
من ارتكب مخالفة أخرى ألحكام ىذا القانون ,أو الئحتو التنفيذية ,أو الق اررات الصادرة
بمقتضاه ,بالحبس مدة ال تزيد عمى شير ,وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة دينار ,أو بإحدى ىاتين

العقوبتين"(.)3

د) القانون رقم( )4لسنة2005م بشأن األحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة عمى الطرق العامة :لقد
نصت المادة( )12من ىذا القانون عمى أنو:

" مع عدم اإلخالل بأحكام التشريعات ذات العالقة يكون لمموظفين الذين يصدر بتحديدىم قرار من

وزير األمن العام صفة مأموري الضبط القضائي ,فيما يتعمق بتطبيق أحكام ىذا القانون"(.)4

()1

الجرٌدة الرسمٌة  ,السنة السابعة والعشرٌن  ,ع( , )2الصادرة بتارٌخ 1898/11/22م  ,ص .691
()2
مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة األولى  ,ع( , )2الصادرة بتارٌخ 2001/9/9م  ,ص .62 - 61
()3
نفس المرجع السابق  ,ص.62
()4
مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الخامسة  ,ع( , )5الصادرة بتارٌخ 2005/4/20م  ,ص.201
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املبحث الثبني

اجلزاءات اجلنبئية البيئية يف قبنون البيئـــة
باالطالع عمى القانون رقم( )15لسنة2003م في شأن حماية وتحسين البيئة( ,)1نجد أن المشرع الميبي قد

قرر لمرتكبي جرائم البيئة عقوبة الغرامة ,مع إعطاء المحكمة حق الحكم بمصادرة األدوات التي ترتكب بيا
الجريمة ,واالحتفاظ لمطرف المتضرر بحقو في التعويض المادة( )64من قانون البيئة.
أولا .الغرامــــة:
لقد اتجو المشرع الميبي كغيره من التشريعات الحديثة

( )2

نحو تغميب الجزاء المالي بخصوص جرائم

التمويث البيئي ,ألنو يترتب عمى الجزاء المالي انقاص الذمة المالية لممحكوم عميو بو لممصمحة العامة التي
قد أثر الجاني عمى حسابيا ,تحت ما يسمى بالغرامة ,التي ىي عقوبة ذات طبيعة مزدوجة ,فيي جنائية

ومدنية معاً ,حيث إنيا تجمع بين معنى العقاب وفكرة التعويض(.)3

كما أن في الجزاء المالي ما يجنب المحكوم عميو مساوي العقوبات السالبة لمحرية ,السيما منيا القصيرة

المدة .وكذا بسبب التطور االقتصادي الذي أدى إلى ظيور أنواع من الجرائم كالتيريب والغش التجاري

والضريبي التي عادة ما يكون الدافع إلى ارتكابيا الجشع والرغبة في اإلثراء ,فيعامل الجاني عمى نقيض

قصده ,فيحرم بالغرامة من كل ما جمعت يداه ,وبذلك يردع الجاني عن اإلقدام عمى ارتكاب سموك غير

مشروع في جمع المال مجدداً(.)4

ولقد جعل المشرع الميبي الغرامة عقوبة أصمية لكل مرتكب جريمة من جرائم االعتداء عمى البيئة,

واعتبرىا عقوبة رادعة لكل المخالفات الماسة بالبيئة ,تصل في حدىا األعمى أحياناً إلى ثالثمائة ألف دينار

ليبي.

لذلك فإننا سنبين ىذه المخالفات البيئية ,وعقوبة الغرامة المقررة لكل منيا ,وذلك عمى النحو التالي:

()1

مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص 188وما بعدها.
()2
د.سمٌر الجنزوري  ,الغرامة الجنابٌة  ,رسالة دكتوراه  ,جامعة القاهرة 1869م  ,ص 11وما بعدها.
()3
د.سلٌمان عبد المنعم  ,نظرٌة الجزاء الجنابً  ,مرجع سابق  ,ص.54
()4
د.أدوار غالً الدهبى  ,مبادئ علم العقاب  ,الطبعة األولى  ,المكتبة الوطنٌة بنغازي  1895م  ,ص . 93
ـ د.سعد حماد صالح القبابلً  ,مبادئ علمً اإلجرام والعقاب  ,الطبعة األولى  ,دار النهضة العربٌة القاهرة  2009م  ,ص . 323

-9-

أ) مخالفة أحكام بعض مواد قانون البيئة:

كل من يخالف أحكام المواد( )20 ,18 ,15 ,14 ,11 ,10من ىذا القانون  ,يعاقب بغرامة ال تقل

عن ألف دينار  ,وال تتجاوز خمسة آالف دينار المادة( 65من قانون البيئة)(.)1

ب) إلقاء بعض المواد أو الغازات أو المخمفات أو القذورات أو الفضالت في الموانئ الميبية:
 -1إن كان ربابنة السفن أو الناقالت أو الوحدات البحرية األخرى الذين يمقون في المواني أو المياه
اإلقميمية الميبية مواد كيماوية أو مخمفات أو مواد مشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد

التخمص منيا أو تخزينيا ,يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف دينار ,وال تتجاوز مائة ألف

دينار.

 -2إن كل من يمقى في الموانئ أو المياه اإلقميمية الميبية القاذورات أو الفضالت أو المراشمة أو
مخمفات الوقود أو رواسب الخزانات  ,يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة أالف دينار ,وال تتجاوز

خمسة عشر ألف دينار المادة( )66من قانون البيئة.

ج) مخالفة الربان أو مالك السفينة أو مجيزىا أو مستعمميا لنص المادة( )22من قانون البيئة:
إن الربان أو مالك السفينة أو مجيزىا أو مستعمميا إذا ما خالف أحكام المادة( )22من ىذا القانون

 ,يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف دينار ,وال تتجاوز مائة ألف دينار.

وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف دينار  ,وال تتجاوز ثالثمائة ألف
دينار المادة( )67من قانون البيئة(.)1

()1
تنص المادة( )10على أنه " :ال ٌجوز ألٌة منشأة أو مصنع تنبعث منه أٌة ملوثات للهواء مخالفة للقواعد والمعاٌٌر العلمٌة المعتمدة تنفٌذ اًألحكام
هذا القانون ,وٌنطبق هذا الحكم على السفن الراسٌة فً جمٌع الموانا اللٌبٌة ,وكذلك السفن التً فً االنتظار خارج الموانً".
ـ وتنص المادة( )11على أنه " :على كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء االحتفاظ بتسجٌل لنوعٌة ومكونات وكمٌة هذه
الملوثات المطرودة وتقدٌمها للجنة المختصة".
وتنص المادة( )14على أنه ٌ " :منع إشعال النٌران فً المواد المطاطٌة والنفطٌة والقمامة ,وكذلك المواد العضوٌة األخرى ,بغرض التخلص منها فً
المناطق األهلة بالسكان ,أو المجاورة لها".
وتنص المادة( )15على أنه " :ال ٌجوز نقل المواد الخطرة أو التً ٌنتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزٌبات الدقٌقة أو األبخرة إلى الهواء بما
ٌؤدي إلى تلوٌث البٌبة أو اإلضرار بالصحة العامة ,ما لم ٌتم تغطٌتها بإحكام أثناء النقل ,ووضع عالمات وإرشادات السالمة الدالة على
خطورة المادة المحتملة.
وال ٌجوز ترك المواد العضوٌة السرٌعة التبخر .وكذلك المذٌبات واألحماض بطرٌقة تسبب تلوث الهواء الجوي دون تغطٌتها تغطٌة محكمة تمنع
تسربها إلى الهواء الجوي ,كما ال ٌجوز التخلص من هذه المواد بأٌة طرٌقة كانت إال وفقا ً للشروط والقواعد العلمٌة التً تحددها الجهة
المختصة".
وتنص المادة( )19على أنهٌ ":حظر الصٌد بواسطة المفرقعات والمواد السا مة ,أو المواد المخدرة ,أو بأٌة وسٌلة أخرى تضر بالكابنات البحرٌة دون
تمٌٌز.
كما ٌخطر على القابمٌن بشؤون الصٌد البحري القٌام بما ٌلً:
 -1دٞبصح أٗ اعزؼَبه أٍ ٛبدح أٗ غؼٌ عبً2 .
 -2إىقبء أٍ ٛبدح أٗ غؼٌ عبً ف ٜاىجذش.
 -3دٞبصح أٗ اعزؼَبه أٍ ٛبدح ٍزفجشح ػيٍ ٚزِ ث٘اخش اىصٞذ.
 -4صٞذ اىغَل ثبىصٞذ ػِ غشٝق رؼنٞش اىَٞبٓ.
ٍ -5خبىفخ اىْظبً اىخبص ثذجٌ األعَبك اىزٝ ٜزٌ اصطٞبدٕب.
ٗ -6ظغ د٘اجض فٍ ٜجبس ٛاىَٞبٓ."..
وتنص المادة( ) 20على أنهٌ" :حظر صٌد االسفنج إذا كان قطره ٌقل عن ثمانٌة سنتمترات م ن نوع "أالكوٌنا" ,وكذلك إذا لم ٌزد قطره عن ستة
سنتمترات بالنسبة لسابر األنواع األخرى ,وال ٌجوز صٌد اإلسفنج فً الحاالت المسموح بها إال وفقا ً للقواعد واألسس التً تحددها القرارات التنفٌذٌة
لهذا القانون".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص 209وما بعدها).
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د) حالت عدم قيام ربابنة السفن ببعض الواجبات:
لقد كانت ىناك حاالت توجب عمى ربابنة السفن واجبات البد ليم من القيام بيا  ,محافظة عمى
البيئة ,فإن لم يقوموا بذلك عرضوا أنفسيم لمعقوبة ,وىذه الحاالت ىي:
 -1عدم مسك سجالت الزيت المحددة بالمادة ( )24من ىذا القانون(.)2

 -2عدم القيام بتسجيل عمميات الشحن أو تفريغ الزيت ,وكذلك شحن مياه الصابورة في صياريج
الشحن  ,أو إلقاء نفاية الصابورة  ,وتفريغ الصابورة في صياريج الغسالة أو التخمص من النفايات
أو إلقاء مياه السرتينو المحتوية عمى زيوت تجمعت في حيز اآلالت  ,وذلك في السجالت المشار

إلييا في المادة( )24من ىذا القانون.

 -3عدم القيام بالتبميغ المشار إليو في المادة( )26من ىذا القانون(.)3

 -4عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقاً ألحكام المادة( )30من ىذا القانون(.)4

 -5االمتناع عن تمكين رجال الضبط القضائي أو الموظفين العموميين المكمفين بذلك من التفتيش عمى
السجالت المذكورة.

 -6القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجالت المذكورة.
 -7االمتناع عن تقديم السجالت المذكورة إلى جيات االختصاص إذا طمبت منيم ذلك.
فإذا ما ارتكبت مخالفة من المخالفات السابقة عوقب ربابنة السفن والناقالت بغرامة ال تقل عن خمسة

آالف دينار  ,وال يتجاوز عشرة آالف دينار  ,وفي حالة العود تكون العقوبة بغرامة ال تقل عن عشرة آالف
دينار  ,وال تتجاوز ثالثين ألف دينار المادة( )68من قانون البيئة.
وال تقام الدعوى العمومية عن الجرائم المبنية في المواد( )68 ,67 ,66 ,65من ىذا القانون  ,إال بناء

عمى طمب من الجية التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون.

()1

تنص المادة( )22على أنهٌ " :حظر إلقاء الزٌت أو المزٌج الزٌتً أو غسٌل الصهارٌج أو صرف الزٌوت الثقٌلة والخفٌفة أو مٌاه القاع أو
الصابورة فً الموانا أو المٌاه اإلقلٌمٌة اللٌبٌة .وٌسري الحظر على جمٌع السفن والناقالت على اختالف جنسٌاتها".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص.)211
()2
تنص المادة( )24على أنهٌ " :جب كل ربان سفٌنة تحمل الجنسٌة اللٌبٌة أن ٌمسك سجالت للزٌت على النحو المبٌن فً المادة( )8من معاهدة
التلوث بزٌت النفط ,وكذلك المادة( )4من القانون رقم( )9لسنة1893م  ,فً شأن منع تلوث مٌاه البحر بالزٌت".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص.)212
()3
تنص المادة( ) 26على أنه" :على ربابنة السفن على اختالف جنسٌاتها أن ٌبادروا فور وصولها إلى الموانً اللٌبٌة بإبالغ إدارة المٌناء بتقرٌر عن
كل عملٌة إلقاء للزٌت أو المزٌج الزٌتً من السفٌنة فً المٌاه اإلقلٌمٌة اللٌبٌة .فإذا كان اإللقاء بقصد تأمٌن سالمة السفن أو تجنب حدوث عطب
لها أو لغرض إنقاذ أرواح فً البحار ,وجب أن ٌبٌن فً التقرٌر ظروف وأسباب ومكان هذا اإللقاء".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص.)213
()4
تنص المادة( )30على أنه" :على جمٌع السفن التً ترتاد الموانا اللٌبٌة االلتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسابها على الرصٌف ,
وفً حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانا بتوفٌرها مقابل الرسوم التً تحددها".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4مرجع سابق  ,ص.)215-214
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ويجوز الصمح في الجرائم المعاقب عمييا بموجب المواد المشار إلييا في الفقرة السابقة بين تمك الجية

وبين المخالف  ,وفقاً لإلجراءات والشروط التي يتفق عمييا الطرفان  ,عمى أال تقل القيمة المالية التي يجري
التصالح بشأنيا عن الحد األدنى لمغرامات المقررة بتمك المواد المادة( 69من قانون البيئة).
ىـ) إلقاء أية مخمفات أو التخمص منيا في الخزانات ومجاري المياه:
كل من يمقي أية مخمفات أو التخمص منيا ويكون من شأن ذلك التسبب في تمويث المصادر المائية

تموثاً مباش اًر أو غير مباشر ,أو يمقي مواد مضرة بالصحة العامة  ,وبالحيوانات في الخزانات ومجاري

المياه  ,يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار ,وال تجاوز عشرة آالف دينار المادة( 70من قانون
البيئة).
و) بيع أو عرض لمبيع أو لمتداول أو إفراج عن مواد غذائية غير صالحة لالستيالك البشري أو

الحيواني:

كل من باع أو عرض لمبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محمية إذا كانت فاسدة أو

مغشوشة أو غير صالحة لالستيالك البشري أو الحيواني ,أو تالفة أو مموثة أو تحتوي عمى مواد سامة أو
نتنة أو عفنة أو غير ذلك ,مما يجعميا غير صالحة لالستيالك البشري ,يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة

آالف دينار ,وال تتجاوز خمسة عشر ألف دينار المادة( 71من قانون البيئة).

ز) قطع أشجار الغابات بدون ترخيص أو إلحاق الضرر بالمساحات الخضراء:
كل من قام بقطع أشجار بدون ترخيص ,أو الحق ضر اًر بالمساحات الخضراء ,أو أضرم فييا النيران

بأي شكل كان ,أو قام بتغيير ,أو إضفاء أماكن العالمات المحددة لمغابات ,يعاقب بغرامة ال تقل عن
ألف دينار ,وال تتجاوز خمسة آالف دينار المادة( 72من قانون البيئة).
ج) إلقاء مخمفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة في الغابات واألماكن العامة:
كل من يمقي مخمفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة ,أو

أجزائيا في الغابات والحدائق والشوارع ,والميادين العامة ,وغيرىا من األماكن ,يعاقب بغرامة ال تقل عن
خمسمائة دينار ,وال تتجاوز ألف دينار المادة( 73من قانون البيئة).

طـ) عمميات الصيد بدون ترخيص أو القيام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية:
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كل من قام بعمميات الصيد بدون ترخيص أو قام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية

والمحفوظة ,ومحطات التجارب الصناعية ,يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار ,وال تتجاوز خمسة آالف

دينار المادة( 74من قانون البيئة).

ي) مخالفة أحكام بعض مواد قانون البيئة:
كل من يخالف أحكام المواد( )63 ,60 ,59من ىذا القانون ,يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف

دينار ,وال تتجاوز مائة ألف دينار المادة( 75من قانون البيئة)(.)1

وكل من يرتكب مخالفة أخرى ألحكام ىذا القانون ,يعاقب بغرامة ال تتجاوز ألف دينار المادة( 76من

قانون البيئة).

ثاني ا .المصادرة:
المصادرة تمثل في االستالء لحساب الدولة عمى األموال أو األشياء ذات الصمة بالجريمة سواء وقعت

ىذه األخيرة بالفعل أم كان يخشى وقوعيا .وتتم المصادرة قي اًر بطريق اإلكراه بواسطة حكم قضائي(.)2

وىي تختمف عن الغرامة ,كما قالت المحكمة العميا الميبية" :ىي نزع ممكية المال جب اًر واضافتو إلى ممك

الدولة بغير مقابل ,عمى خالف الغرامة التي تتمثل في تحميل ذمة المحكوم عميو بدين لمدولة"( .)3ولذا فإن
المصادرة تنصيب عمى مال أو شيء معين بذاتو ,وليس عمى ما يقابمو ,أما الغرامة فيي تنصب عمى ذمة

المحكوم عميو المالية(.)4

ومصادرة األموال قد تكون عامة أو خاصة .والمصادرة العامة تنصب عمى سائر أموال وممتمكات

الشخص ,وىي عقوبة قديمة ,ولكنيا لم تكن مشروعة وفقاً لمدساتير والتشريعات المعاصرة لتعارضيا مع

مبادئ العدالة( .)5أما المصادرة الخاصة فيي تقتصر عمى األموال أو األشياء ذات الصمة بالجريمة.

()1

تنص المادة( )58على أنهٌ " :منع إدخال أو استٌراد أو بٌع الكابنات المحورة أو استخدامها كأغذٌة أو أعالف أو التعامل فٌها بأٌة طرٌقة كانت إال
بإذن الجهة المختصة".
وتنص المادة( )60على أنه" :ال ٌسمح باالستخدام المعزول لنتابج التقنٌة الحٌوٌة إال بإذن سبق من الجهة المختصة ,وٌعد اتخاذ التحوطات الالزمة
لإلدارة السلٌمة لتلك المواد وإتباع االشتراطات البٌبة المحددة باألذن".
وتنص المادة( )63على أنه" :ال ٌجوز للجهات المشار إلٌها فً المادة( )3من هذا القانون استٌراد أو حٌازة أو بٌع أو استخدام منتجات التقنٌة الحٌوٌة
غٌر المرخص باستٌرادها من الجهة المختصة .وفً جمٌع األحوال ٌجب استعمال الوسابل والتقنٌات والمعدات المتوفرة للتقنٌة لإلقالل من
االستهالك والتلوث ,سواء تمثل االستهالك فً المٌاه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال آخر للبٌبة".
(مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع( , )4ص 228وما بعدها)..
()2
د  .سلٌمان عبد المنعم  ,نظرٌة الجزاء الجنابً  ,مرجع سابق  ,ص..60
()3
المحكمة العلٌا 1855/12/29 ,م  ,مجلة المحكمة العلٌا  ,الجزء األول  ,ص.209
()4
د  .محمد رمضان بارة  ,شرح القانون الجنابً اللٌبً  ,مرجع سابق  ,ص.660
()5
د  .على فاضل حسن  ,نظرٌة المصادرة فً القانون الجنابً المقارن  ,رسالة دكتوراه  ,جامعة القاهرة  ,سنة1893م.
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والمصادرة الخاصة عمى أنواع :فقد تعد عقوبة إضافية (تكميمية) إذا كان محميا مما يجوز التعامل فيو

بطبيعتو ,وقد تكون تدبي اًر إذا نصت عمى شيء يحظر التعامل فيو( ,)1كما أنيا قد تعتبر من قبيل التعويض
في الحاالت الخاصة المنصوص عمييا صراحة ,والحكم بيا ال تختص بو المحكمة الجنائية وحدىا ,بل

يجوز أن يصدر من المحكمة المدنية(.)2

وباعتبار المصادرة عقوبة تكميمية ,فال يجوز توقعيا إال إذا نطق بيا القاضي في الحكم الصادر عنو,

وىي من ىذه الناحية عقوبة جوازية متروكة لمطمق تقدير القاضي ,واذا ما حكم بيا القاضي وجب تنفيذىا

كرىاً ,وال تخضع لنظام وقف التنفيذ حتى ولو قضى بوقف تنفيذ العقوبة األصمية(.)3
وأخي اًر فإن المصادرة نوعان وجوبية( )4وجوازية( ,)5وذلك عمى النحو التالي:
أ)

المصادرة الوجوبية:

وتكون المصادرة وجوبية بالنسبة لنوعين من األشياء ,وىما(:)6

 -1األشياء المحصمة من أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فييا الحكم باإلدانة أو العفو القضائي,

وىذه األشياء ىي التي تحقق نفعاً لمجاني من الجريمة المرتكبة ,وفي ىذه الحالة ال تعد حيازة األشياء
أو التصرف فييا في ذاتو جريمة ,مثال ذلك مصادرة بضائع ألن االتجار فييا يقتصر عمى جيات

معينة إال أنيا ضبطت في حيازة غير ىذه الجيات.

 -2األشياء التي يعد صنعيا أو استعماليا أو حمميا أو حيازتيا أو التصرف فييا جريمة في
وذلك حتى ولو لم يصدر الحكم باإلدانة  ,وذلك كما ىو الحال بالنسبة لمخمور والمخدرات.

ذاتو ,

ب) المصادرة الجوازية:

وتكون المصادرة جوازية في حالة الحكم بالعقوبة  ,أو العفو القضائي بالنسبة لألشياء اآلتية(:)7

()1

د  .رءوف عبٌد  ,مبادئ القسم العام من التشرٌع العقابً  ,مرجع سابق  ,ص.968
()2
د  .محمود محمود مصطفى  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص.605
()3
د  .سلٌمان عبد المنعم  ,نظرٌة الجزاء الجنابً  ,مرجع سابق  ,ص.61
()4
لقد نصت المادة( )163من قانون العقوبات اللٌبً تحت عنوان (وجوب المصادرة) على أنه:
"ٌحكم دابما ً بمصادرة األشٌاء اآلتٌة:
ً
األشٌاء المحصلة أو المكتسبة من الجرٌمة التً صدر فٌها الحكم باإلدانة أو بالعفو القضابً ,ما لم ٌكن المالك شخصا ال ٌد له فً الجرٌمة.
األشٌاء التً ٌعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حٌازتها أو التصرف فٌها جرٌمة فً ذاته ,وذلك حتى ولو لم ٌصدر الحكم اإلدانة".
()5
ونصت المادة( ) 164من قانون العقوبات اللٌبً ,تحت عنوان (جواز المصادرة) على أنه" :فً حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضابً  ,تجوز
مصادرة األشٌاء التالٌة :األشٌاء التً استعملت أو أعدت الرتكاب الجرٌمة .
األشٌاء التً ٌعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حٌازتها أو التصرف فٌها جرٌمة ,ما لم ٌوجد تصرٌح فً شأنها من السلطات اإلدارٌة
وال تطبق األحكام السابقة إذا كان المالك شخصا ً البد له فً الجرٌمة".
(موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة الحدٌثة  ,قانون العقوبات الجنابً اللٌبً  ,مرجع سابق  ,ص.)48-49
ـ المحكمة العلٌا  2004/6/15م  ,مجموعة أحكام المحكمة العلٌا  ,القضاء الجنابً  ,الجزء الثانً  ,رقم (  49 / 2128ق )  ,عام  2004م,
ص . 624
()6
د.محمد رمضان بارة  ,شرح القانون الجنابً اللٌبً  ,مرجع سابق  ,ص.661-660
()9
د.سعد حماد صالح القبابلً  ,مبادئ علمً اإلجرام والعقاب  ,مرجع سابق  ,ص.330
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 -1األشياء التي استعممت أو أعدت الرتكاب الجريمة .ويقصد بيا األشياء واآلالت التي استعممت في
الجريمة كالساكين أو السيارات أو المفاتيح  .وكذلك األشياء التي أعدت الرتكاب الجريمة أي التي

أعدىا الجاني فعالً لتنفيذ الجريمة ,حتى ولو إنيا قد نفذت بوسيمة أخرى ,أو إنيا وقفت عند حد

الشروع.

-2األشياء التي يعد صنعيا أو استعماليا أو حمميا أو حيازتيا أو التصرف فييا جريمة ,مالم يوجد
تصريح في شأنيا من السمطات اإلدارية ,وينصرف ىذا الحكم إلى األسمحة والمخدرات غير المصرح

بحيازتيا من الجيات المختصة.

وبطبيعة الحال فإن األحكام السابقة ال تطبق إذا كان مالك الشيء شخصاً ال يد لو في الجريمة(.)1

غير أنو إذا كان ىناك قانون خاص يجعل مصادرة األشياء وجوبية خالفاً لألحكام العامة في قانون

العقوبات التي تجعميا جوازية  ,فإن تمك النصوص الخاصة تسري دون األحكام العامة المادة (12

عقوبات)( .)2وذلك لما قضت بو المحكمة العميا الميبية  ,حيث جاء في حكم ليا أنو:

"وان كانت المادة( )164عقوبات تجعل المصادرة جوازية بالنسبة لألدوات المستعممة في الجريمة ,إال أن

المادة( )3/92من قانون االحتكار  ,قد نصت عمى المصادرة وجوباً بالنسبة لموسائل المستخدمة في
التيريب  ,ومتى كان ذلك وكانت القاعدة ىي أنو حيث يتعارض نص في قانون خاص مع قانون عام يجب

تطبيق القانون الخاص  ,فإنو يتعين دائماً الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعممة في التيريب ,طبقاً لنص

المادة( )3/92من القانون الخاص ,ويكون الحكم المطعون فيو إذا أغفل القضاء بمصادرة السيارة
المستخدمة في التيريب قد أخطأ في تطبيق القانون(.)3

ولقد نص المشرع الميبي في القانون رقم( )15لسنة2003م في شأن حماية وتحسين البيئة  ,السابق ذكره

 ,عمى إعطاء القاضي حق الحكم بمصادرة األدوات التي ارتكبت بيا المخالفة  ,كمما رأى لذلك مقتضى ,
حيث جاء في المادة( )2/64من ىذا القانون أنو" :ولممحكمة في جميع األحوال أن تحكم بمصادرة األدوات

التي ارتكبت بيا المخالفة ,كمما رأت لذلك مقتضى"(.)4

ويالحظ من نص ىذه المادة أن المشرع قد أجاز لمقاضي أن يحكم بمصادرة األدوات التي استخدمت في

ارتكاب الجريمة ,كمما رأى لذلك مقتضى ,وفقاً لسمطتو التقديرية.
()1

د.محمد رمضان بارة  ,شرح القانون األحكام العامة  ,مرجع سابق  ,ص.661
()2
لقد نصت المادة( ) 12من قانون العقوبات  ,تحت عنوان (تعدد النصوص الجنابٌة) على أنه" :إذا خضعت أحدى المسابل لعدة قوانٌن جنابٌة أو
ألحكام متعددة من قانون جنابً واحد ,فإن القوانٌن الخاصة أو األحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانٌن العامة ,أو األحكام العامة من القانون
إال إذا نص على خالف ذلك ".
(مجموعة التشرٌعات الجنابٌة اللٌبٌة  ,الجزء األول  ,العقوبات  ,مرجع سابق  ,ص.10
()3
المحكمة العلٌا 1855/12/29 ,م  ,مجلة المحكمة العلٌا  ,مرجع سابق  ,ص.309
()4
مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,العدد الرابع  ,مرجع سابق  ,ص.231
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ثالث ا .التعويض:
إن ىذه الضمانات التي كفميا المشرع الميبي لممجني عميو في القانون رقم( )15لسنة 2003م  ,في شأن

حماية وتحسين البيئة ,بيذه العقوبات الرادعة ,لم تنسو حق المتضرر من ىذه الجرائم البيئية ,في المطالبة

بالتعويض ,حيث نص في المادة( )1/64من القانون المذكور عمى أنو" :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد

ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر تطبق العقوبات الواردة في المواد التالية عمى كل من يخالف
أحكام المواد المبينة فيما بعد ,وبالشروط والقواعد الواردة فييا ,مع االحتفاظ لمطرف المتضرر بحقو في

المطالبة بالتعويض"(.)1

بل أن المشرع الميبي قد كفل لممضرور بأن يقوم المتسبب لمضرر باتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية

إلزالتو ,واعادة الحال إلى ما كان عميو ,حيث نص في المادة( )2/3من القانون رقم( )15لسنة2003م في
شأن حماية وتحسين البيئة ,السابق ذكره عمى أنو" :فإذا تسبب أي من المذكورين في الفقرة السابقة بعممو
في تموث البيئة بأي شكل من األشكال ,وجب عميو اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية إلزالتو ,وذلك في

حدود ما أحدثو من تموث"(.)2

وبيذا نجد أن المشرع الميبي ,قد كفل حق المتضرر من الجرائم البيئية في المطالبة بالتعويض عن الضرر

الذي لحقو أثر ىذه الجرائم ,سواء أكان ذلك أمام القضاء الجنائي أم أمام القضاء المدني(.)3

تم بحمد اهلل وعونو..

اخلبمتة
بعد هذه الدراسة المتواضعة لهذا الموضوع الهام " الجزاءات الجنائية البيئية في التشريعات الليبية" نود
أن نذكر ما وقفنا علٌه من نتابج وما بان لنا من مقترحات :
أوال  .النتائج :

()1

نفس المرجع السابق  ,ص . 231
()2
مدونة التشرٌعات اللٌبٌة  ,السنة الثالثة  ,ع ( , )4المرجع السابق  ,ص .203
()3
د.محمود محمود مصطفى  ,شرح قانون العقوبات  ,القسم العام  ,مرجع سابق  ,ص.605
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أ)
ة)
ط)
د)

هـ)

إُ اىجضاء اىجْبئ ٕ٘ ٜاىزجؼخ اىقبّّ٘ٞخ اىزٝ ٜزذَيٖب اىجبّ ٜمأصش ٍزشرت ػي ٚاىجشَٝخ اىز ٜأسرنجٖب ,
ٗقذ ٝزَضو ف ٜػق٘ثخ أٗ ثزذثٞش ادزشاصٝٗ , ٛصذس ثٔ دنٌ قعبئ ٜف ٜأػقبة ٍذبمَخ جْبئٞخ ٗعٞزيٖب
دػ٘ ٙػٍَ٘ٞخ ٝٗ ,زٌ رْفٞز ٕزا اىجضاء ث٘اعطخ اىغيطخ اىؼبٍخ ػِ غشٝق اإلمشآ .
ٝؼذ اىجضاء اىجْبئ ٍِ ٜإٌٔ اىَجبدئ األعبعٞخ اىزٝ ٜقً٘ ػيٖٞب اىقبُّ٘  ,مَب أّٔ ال ٝزص٘س قٞبً
جشَٝخ ثال جضاء أٗ ػق٘ثخ .
ال َٝنِ اىْظش إى ٚأدنبً اىجضاء اىجْبئ ٜف ٜجشائٌ اىزي٘ٝش اىجٞئ ٜثَؼضه ػِ اىغبٝخ اىز ٜر٘خبٕب
اىَششع اىيٞج ٍِ ٜاىجضاءاد اىجْبئٞخ ف ٜاىقبُّ٘ اىجْبئ. ٜ
إُ اىجضاءاد اىجْبئٞخ اىجٞئٞخ رذػ٘ إى ٚاى٘ق٘ف ػي ٚاىغٞبعخ اىز ٜارخزٕب اىَششع ف ٜاىزجشٌٝ
ٗاىؼقبة ف ٜاىق٘اّ ِٞاىجٞئٞخ ٗ ,اىزٝ ٜزعخ ىْب فٖٞب العَٞب ف ٜإٌٔ ٕزٓ اىق٘اّ ٕ٘ٗ ِٞاىقبُّ٘ سقٌ
( )15ىغْخ  ً 2113ف ٜشأُ دَبٝخ ٗرذغ ِٞاىجٞئخ  ,اىز ٛدبٗه ف ٔٞاىَششع اىيٞج ٜرط٘ٝش ٕزا
اىقبُّ٘  ,ى٘ال أّٔ قذ اعزخذً ف ٔٞأعي٘ة اإلدبىخ إى ٚقبُّ٘ اىؼق٘ثبد  ٕ٘ٗ ,أٍش ٍذو ّظش.
لقد ا تجه المشرع اللٌبً كغٌره من التشرٌعات المعاصرة نحو تغلٌب الجزاء المالً بخصوص
جرابم التلوٌث البٌبً  ,ألنه ٌترتب على هذا الجزاء إنقاض الذمة المالٌة للمحكوم علٌه للمصلحة
العامة التً قد أثر الجانً على حسابها  ,تحت ما ٌسمى بالغرامة  ,التً هً عقوبات ذات طبٌعة
مزدوجة  ,فهً جنابٌة ومدنٌة معا ً  ,حٌث إنها تجمع بٌن معنى العقاب وفكرة التعوٌض .

ٗىقذ جؼو اىَششع اىيٞج ٜاىغشاٍخ ػق٘ثخ أصيٞخ ىنو ٍشرنت جشَٝخ ٍِ جشائٌ االػزذاء ػي ٚاىجٞئخ ,
ٗاػزجشٕب ػق٘ثخ سادػخ ىنو اىَخبىفبد اىَبعخ ثبىجٞئخ رصو ف ٜدذٕب األػي ٚأدٞبّب إى ٚصالصَبئخ أىف
دْٝبس ىٞج. ٜ
ٗ) إُ ٕزٓ اىعَبّبد اىزٝ ٜنفيٖب اىَششع اىيٞج ٜىيَجْ ٜػي ٔٞف ٜاىقبُّ٘ سقٌ ( )15ىغْخ  ً 2113فٜ
شأُ دَبٝخ ٗرذغ ِٞاىجٞئخ  ,ثٖزٓ اىؼق٘ثبد اىشادػخ  ,ىٌ رْغٔ دق اىَزعشس ٍِ ٕزٓ اىجشائٌ اىجٞئٞخ
ف ٜاىَطبىجخ ثبىزؼ٘ٝط ػِ اىعشس اىز ٛأصبثٔ أصش ٕزٓ اىجشائٌ  ,ع٘اء أمبُ رىل أٍبً اىقعبء
اىجْبئ ٜأً أٍبً اىقعبء اىَذّ. ٜ
ثانيا  .المقترحات :
من خالل القراءة المتأنٌة للقانون رقم ( )15لسنة  2003م فً شأن حماٌة وتحسٌن البٌبة  ,نجد أن
المشرع اللٌبً قد أحسن صنعا ً بهذا القانون الذي ٌواكب التشرٌعات الحدٌثة باعتماده على الجزاء المالً
المناسب مع طبٌعة هذه الجرابم  ,كما أن هذا الجزاء ٌجنب المحكوم علٌه مساوئ العقوبات السالبة
للجرٌمة  ,السٌما منها القصٌرة المدة  ,وكذا بسبب التطور االقتصادي الذي أدى إلى ظهور أنواع من
الجرابم كالتهرٌب الجمركً والغش التجاري والضرٌبً التً عادة ما ٌكون الدافع إلى ارتكابها الجشع
والرغبة فً اإلثراء  ,فٌعامل الجانً على نقٌض مقصده  ,فٌحرم بالغرامة من كل ما جمعت ٌداه  ,وبذلك
ٌردع الجانً من اإلقدام على ارتكاب سلوك غٌر مشروع فً جمع المال مجدداً .
كما أجاز التصالح فً بعض الجرابم وقفا ً لإلجراءات والشروط التً ٌتفق علٌها الطرفان  ,على أال تقل
القٌمة المالٌة التً ٌجري التصالح بشأنها على الحد األدنى للغرامات المقررة لهذه الجرابم فً قانون البٌبة.
غٌر أن هذه المزاٌا فً هذا القانون ال تعنً أنه قانون كامل ال عٌب فٌه  ,لذا نهٌب بالمشرع اللٌبً أن ٌعٌد
النظر فً هذا القانون  ,وذلك بإصدار قانون جدٌد للبٌبة ٌ ,واكب تطورات البٌبة  ,وأن ٌكون شامالً لكل
الجزاءات البٌبٌة دون أن ٌستخدم أسلوب اإلحالة إلى قانون العقوبات أو غٌره من القوانٌن األخرى  ,حتى
تكون الجزاءات التً ٌنص علٌها هذا القانون مناسبة مع طبٌعة جرابم التلوٌث البٌبً.
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وهللا من وراء القصد

املراجع
أوال  .الكتب والرسائل :
أ) اللغة العربية .
 -1د  .أدَذ فزذ ٜعشٗس  ,اى٘عٞػ ف ٜقبُّ٘ اىؼق٘ثبد ( اىقغٌ اىؼبً )  ,اىطجؼخ اىخبٍغخ  ,داس اىْٖعخ اىؼشثٞخ ,
اىقبٕشح . ً 1989

 - 18 -2د  .آٍبه ػجذ اىشد ٌٞػضَبُ  ,اىْظشٝخ اىَؼبصشح ىيؼق٘ثخ  ,اىذيقخ اىذساعٞخ اىضبّٞخ ىزْظ ٌٞاىؼذاىخ اىجْبئٞخ  ,اىَشبمو
اىَؼبصشح ىيزجشٗ ٌٝاىؼقبة  ,اىَجيخ اىجْبئٞخ اىقٍ٘ٞخ ( ػذد خبص ) اىَجيذ اىغبثغ ػشش  ,اىؼذد ( ٍ , ) 2 , 1بسط
ـ ٍب. ً 1976 ٘ٝ

 -3د  .أششف ر٘فٞق شَظ اىذ , ِٝاىذَبٝخ اىجْبئٞخ ىيجٞئخ  ,اىطجؼخ اىضبّٞخ  ,داس اىْٖعخ اىؼشثٞخ اىقبٕشح .ً 2112
 -4د  .أدٗاس غبى ٜاىذٕجٍ , ٜجبدئ ػيٌ اىؼقبة  ,اىطجؼخ األٗى , ٚاىَنزجخ اى٘غْٞخ ثْغبص. ً 1975 ٛ
 -5اىجٞالّ ٜػجذ اىغالً أسدٍ٘خ  ,دَبٝخ اىجٞئخ ثبىقبُّ٘  ,داسعخ ٍقبسّخ ىيقبُّ٘ اىيٞج , ٜاىطجؼخ األٗى , ٚاىذاس
اىجَبٕٞشٝخ ىيْشش ٗاىز٘صٝغ ٍ ,صشارخ . ً 2111

 -6د  .دغْ ِٞػجٞذ  ,فنشح اىَصيذخ ف ٜقبُّ٘ اىؼق٘ثبد  ,اىَجيخ اىجْبئٞخ اىقٍ٘ٞخ  ,اىؼذد اىضبّ٘ٝ , ٜى.ً1974 ٘ٞ
 -7د  .سءٗف ػجٞذ ٍ ,جبدئ اىقغٌ اىؼبً ف ٜاىزششٝغ اىؼقبث , ٜغجؼخ ساثؼخ  ,داس اىفنش اىؼشث , ٜاىقبٕشح 1979 ,م.
 -8ــــــــــــــــــــــــ  ,أص٘ه ػيَ ٜاألجشاً  ,اىطجؼخ  , 18داس اىجٞو ىيطجبػخ  ,اىقبٕشح . ً 1989
 -9د  .سٍغٞظ ثْٖبً  ,اىْظ شٝخ اىؼبٍخ ىيقبُّ٘ اىجْبئ , ٜغجؼخ جذٝذح ٍْقذخ ٍْ ,شأح اىَؼبسف ثبإلعنْذسٝخ ,
اإلعنْذسٝخ . ً 1995
 -11د  .عيَٞبُ ػجذ اىَْؼٌ ّ ,ظشٝخ اىجضاء اىجْبئ , ٜاىطجؼخ األٗى , ٚاىَؤعغخ اىجبٍؼٞخ ىيذساعبد ٗاىْشش ٗاىز٘صٝغ ,
 .ثٞشٗد ـ ىجْبُ . ً 1999
 -11د.عَٞش اىجْضٗس , ٛاىغشاٍخ اىجْبئٞخ  ,سعبىخ دمز٘سآ  ,جبٍؼخ اىقبٕشح . ً1967
 -12د  .عؼذ دَبد صبىخ اىقجبئيٍ , ٜجبدئ ػيَ ٜاإلجشاً ٗاىؼقبة  ,اىطجؼخ األٗى , ٚداس اىْٖعخ اىؼشثٞخ اىقبٕشح
.ً2118
 -13د  .ػجذ اىفزبح ٍصطف ٚاىصٞف , ٜاألدنبً اىؼبٍخ ىيْظبً اىجْبئ ٜف ٜاىششػٞخ اإلعالٍٞخ ٗاىقبُّ٘  ,داس اىْٖعخ
اىؼشثٞخ  ,اىقبٕشح . ً 1997
 -14د  .ػيٍ ٜذَذ جؼفش  ,ػيٌ األجشاً ٗاىؼقبة دساعخ رذيٞيٞخ ىظبٕشح األجشاً ٗاىغٞبعخ اىؼقبثٞخ ف ٜاىزششٝغ اىيٞجٜ
ٗاىَقبسُ  ,اىطجؼخ األٗى , ٚاىَؤعغخ اىجبٍؼٞخ ىيذساعبد ٗاىْشش ٗاىز٘صٝغ  ,ثٞشٗد ـ ىجْبُ . ً1992
 -15د  .ػي ٚفبظو دغِ ّ ,ظشٝخ اىَصبدسح ف ٜاىقبُّ٘ اىجْبئ ٜاىَقبسُ  ,سعبىخ دمز٘سآ  ,جبٍؼخ اىقبٕشح ,
عْخ. ً1973
 -16د  .فشط صبىخ اىٖشٝش  ,جشائٌ ري٘ٝش اىجٞئخ ف ٜاىقبُّ٘ اىيٞجٗ ٜاىَقبسُ  ,اىطجؼخ األٗه ٍْ ,ش٘ساد جبٍؼخ ثْغبصٛ
. ً 1999
 -17د ٍ .ذَذ سٍعبُ ثبسح  ,ششح اىقبُّ٘ اىجْبئ ٜاىيٞج , ٜاألدنبً اىؼبٍخ  ,اىطجؼخ األٗى ( ٚاىجشَٝخ ٗاىجضاء ) ,
اىَشمض اىقٍ٘ ٜىيجذ٘س ٗاىذساعبد اىؼيَٞخ . ً 1979
 -18د ٍ .ذَذ ٍذ ٜاىذ ِٝػ٘ض  ,اىقبُّ٘ اىجْبئٍ ( ٜجبدئٔ األعبعٞخ ّٗظشٝبرٔ اىؼبٍخ ) دساعخ ٍقبسّخ ٍ ,طجؼخ جبٍؼخ
اىقبٕشح ٗاىنزبة اىجبٍؼ. ً 1981 ٜ
 -19د ٍ .ذَذ عبع ٜاىْٞشاٗ , ٙششح األدنبً اىؼبٍخ ىقبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىيٞجٍْ , ٜش٘ساد جبٍؼخ ثْغبص( ٛثذُٗ ربسٝخ
ّشش) .
 -21د ٍ .ذَ٘د ٍذَ٘د ٍصطف , ٚششح قبُّ٘ اىؼق٘ثبد  ,اىقغٌ اىؼبً  ,داس اىْٖعخ اىؼشثٞخ  ,اىقبٕشح  ,اىطجؼخ اىؼبششح
. ً 1982

ب) باللغة األجنبية :
ـ الفرنسية
ـ

ـ االنجليزية

Anne Petitpiere , Pertee et limite du droit penal dans la protection de
L'environnement ev.pen. Suiss 1984 ,

 - 191- Romepeter Sand , Legal System for environment protection , Japan , Sweden U.S
FAD , 1972
2- R . Kessler , Avictmless , Crimes analysi , Criminal law bulletin Vol . 16 .
No(2) 1980.

,

ثانيا  .البحوث والمقاالت :
 -1د  .عٞذ ػ٘ٝظ  ,د٘ه ػق٘ثخ اإلػذاً فٍ ٜصش  ,اىَجيخ اىجْبئٞخ اىقٍ٘ٞخ  ,اىَجيذ اىذبدٛ
ٗاىؼششُٗ  ,اىؼذد (  2ـ ٘ٝ ) 3ى ٘ٞـ ّ٘فَجش . ً 1978
 -2د  .عؼذ دَبد صبىخ اىقجبئيٍَٖ , ٜخ اىَششع اىيٞج ٜف ٜاىزجشٗ ٌٝاىؼقبة ٍْ ,ش٘س ظَِ
أػَبه اىذيقخ اىذساعٞخ اىزّ ٜظَٖب ٍشمض اىذساعبد ٗاىجذ٘س  ,اىطجؼخ األٗى , ٚاىجضء
اىضبّ , ٜداس اىنزت اى٘غْٞخ  ,ثْغبص ٛـ ىٞجٞب . ً 2115
 -3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ,ػق٘ثخ اإلػذاً ف ٜاىزششٝغ اىيٞج , ٜثذش ٍقذً إى ٚاىَؤرَش
اىؼيَ ٜاىضبّ ٜىنيٞخ اىقبُّ٘ ثجبٍؼخ ػجيُ٘ ـ األسدُ  ,رذذ شؼبس ػق٘ثخ اإلػذاً فٜ
اىزششٝؼبد اىذٗىٞخ اى٘غْٞخ ٗ ,اىششٝؼخ اإلعالٍٞخ  ,خاله اىفزشح (  16ـ .ً2113 /4 ) 18
 -4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ,عٞبعخ اىَششع اىجْبئ ٜاىيٞج ٜفٍ ٜنبفذخ ظبٕشح اىفغبد  ,ثذش ٍقذً

إى ٚاىَؤرَش اىؼيَ ٜاألٗه د٘ه ٍنبفذخ اىفغبد ف ٜىٞجٞب ( غشٝقْب ىعَبُ اعزذاٍخ اىزَْٞخ ) اىزْٝ ٛظَٔ
ٍشمض اىجذ٘س ٗاالعزشبساد  ,جبٍؼخ ثْغبص , ٛرذذ سػبٝخ د٘ٝاُ اىَذبعجخ ـ ٕٞئخ اىشقبثخ اإلداسٝخ  ,فٜ
اىفزشح (  4ـ ّ٘ ) 5فَجش . ً 2117
 -5د ٍ .ذَذ ٍؤّظ ٍذت اىذ , ِٝاإلسٕبة اىصبٍذ  ,االػزذاء ػي ٚاىجٞئخ  ,ثذش ٍْش٘س ثَجيخ ثذ٘س
اىششغخ ,اىؼذد اىخبٍظ ػشش ْٝ ,بٝش . ً 1999

ثالثا  .المدونات التشريعية :
-1
-2
-3
-4
-5

ٍذّٗخ اىزششٝؼبد اىيٞجٞخ  ,اىغْخ األٗى , ٚع ( , )2اىصبدس ثزبسٝخ . ً 2111/8/7
ٍذّٗخ اىزششٝؼبد اىيٞجٞخ  ,اىغْخ اىضبىضخ  ,اىؼذد اىشاثغ ٍ ,طبثغ اىؼذه ٗاألٍِ اىؼبً  ,ثزبسٝخ
. ً 2113/8/16
ٍذّٗخ اىزششٝؼبد اىيٞجٞخ  ,اىغْخ اىخبٍغخ  ,ع ( , )5اىصبدس ثزبسٝخ . ً 2115/4/21
ٍجَ٘ػخ اىزششٝؼبد اىجْبئٞخ اىيٞجٞخ  ,اىجضء األٗه  ,اىؼق٘ثبد  ,اىٖٞئخ اىؼبٍخ ىشؤُٗ
اىقعبء ٗاإلداسح اىؼبٍخ ىيقبُّ٘ . ً 1986
ٍ٘ع٘ػخ اىزششٝؼبد اىيٞجٞخ اىذذٝضخ  ,قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىجْبئ ٜاىيٞج , ٜإػذاد شذبد ظٞف
اىذٝجبٗ. ً 2112 ٛ

رابعا  .األحكام القضائية :
 -1أدنبً اىَذنَخ اىؼيٞب  ,اىجضء األٗه  ,ػبً . ً 1955
ٍ -2جَ٘ػخ أدنبً اىَذنَخ اىؼيٞب  ,اىقعبء اىجْبئ , ٜاىجضء اىضبّ , ٜػبً . ً 2114

خامسا  .الدوريات :
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 -1اىجشٝذح اىشعَٞخ اىؼذد سقٌ ( 22ـ  , )26اىصبدس ثزبسٝخ . ً 1956/11/21
 -2اىجشٝذح اىشعَٞخ  ,اىغْخ اىغبثؼخ ٗاىؼشش , ِٝع( , )2اىصبدس ثزبسٝخ . ً 1989/11/22

