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Criminal liability of commercial companies for pollution of the environment - Private 

hospitals model – 
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 امللخص:

املتبادل بينهما، فالعيش يف بيئة سليمة جتعل االنسان يتمتع  والتأثريالصحة و البيئة  ال ميكن انكار االرتباط املوجود بني       
بصحة جيدة، ولكن يف الوقت نفسه  ممارسة املستشفيات اخلاصة لنشاطها يف احلفاظ على صحة وسالمة االنسان، اصبح 

مىت مارست تلك .وتزايدت تلك اآلاثر السلبية يتسبب يف احلاق االضرار ابلبيئة بتلويثها ابلنفاايت واستنزاف عناصرها 
املستشفيات متارس نشاطها عن طريق الشركات التجارية اليت تسعى دائما لتحقيق الربح. وقد تدخلت التشريعات لتوفري احلماية 

اجلزائية للبيئة وحفاظا عليها حتقيقا للتنمية املستدامة وذلك مىت توافرت شروط معينة مرتبطة ابلشركة ومبرتكب الفعل اجملرم 
 وقد اختلفت يف جمال املساءلة بني اجتاه موسع واخر مضيق له يف حاالت خاصة.وابلنتيجة. 

 ، الشخص املعنوي.الشركات التجارية، املسؤولية اجلزائية، تلويث البيئة، محاية الصحةالكلمات املفتاحية:
 

Abstract : 

It is impossible to deny the relation shape between health and the environment and the 

mutual influence between them. Because, living in a healthy environment makes a person 

healthy, but at the same time, the private hospitals practice their activities in maintaining 

human health and safety, causing damage to the environment by polluting them with waste 

and depleting their components. These negative effects have increased when these hospitals 

practice their activities through commercial companies that are always seeking to make a 

profit. Legislation has intervened to provide for the criminal protection of the environment 

and to preserve it for sustainable development, provided that certain conditions relating to the 

company and the perpetrator of the criminal act are satisfied. They differed in the area of 

accountability between an extended direction and another strait in particular cases. 

Keywords : Commercial Companies , Criminal Liability, Environmental Pollution, 

Health Protection, Moral Person. 
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 املقدمة

متثل وحدة اقتصادية ذات طابع ، و مع لشأشخا  و أوو لشأمواليقوم على جت الشركة بوجه عام شخص قانوين           
ها وقد اهتم املشرع  بتنظيم ، ملا توفره من تنمية اقتصادية ومناصب للعمل ...اجتماعي متارس دورا رئيسيا يف االقتصاد الوطين

ها ابحكام خمتلفة العتبارها اتجر اما ضمن جارية خصالتوما الشركات ، 1ابلتمييز بني الشركات املدنية اليت نظمها القانون املدين
تلك االخكام اما تنظم ، 3وو بوضع تشريع خا  هبا كما فعل املشرع االمارايت  2القانون التجاري  وهو موقف املشرع اجلزائري

توسيعه ، وصوال اىل لقانوين احملدد سابقا،  وحتدد سبل تسيريها وتطوير نشاطها و الشكل اطريقة اتسيسها  اليت  تتناسب مع 
 انقضائها والنتائج املرتتبة عن ذلك.  

، فنشاطها ال قانونية ذات نشاط اقتصادية وحدعتبارها ، ابدور الشركات التجارية يف حتقيق التنمية االقتصادية وال ميكن انكار  
تعمل  تؤسس من وجل استثمار مشروع معني و فهي يف إقليم جغرايف معني، يتحدد بقطاع اقتصادي معني ، وال ميكن حصره 

وموضوع او  . -نشاط طيب-جعلى استمراريته و توسعه ، قد يكون نشاطها زراعيا، صناعيا، وحىت مرتبط ابلصحة وتقدمي العال
عني، مبمارسة مشروع  اقتصادي م، وبتعبري اكثر دقة اصبح اآلن مفهومها يرتبط 4حمل الشركة هو ممارسة نشاط اقتصادي مشرتك

من القانون االحتادي رقم   1،2أ 08مبوجب  املادة  التعريف الذي وضعه القانون االمارايت للشركةبشكل واضح  وهو ما يؤكده 
كل منهم   عقد يلتزم مبقتضاه شخصان وو اكثر أبن يشارك الشركة  -1 "املتعلق ابلشركات التجارية، ابعتبارها 2015لسنة  02

قيق الربح، وذلك بتقدمي حصة  من مال وو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا املشروع من ربح وو يف مشروع اقتصادي يستهدف حت
( من هذه املادة كل  نشاط جتاري وو مايل وو صناعي وو زراعي وو 1يشمل املشروع االقتصادي يف حكم البند )-2 خسارة.

والنظام القانوين للشركة هو الذي مينح الوجود القانوين ملشروع الذي ، "عقاري، وو غري  ذلك من ووجه النشاط االقتصادي.
 .متارسه، بذلك مل تبق جمرد عقد جيمع بني األطراف او عبارة عن احكام تنظيمية وضعها املشرع 

جارية تكوين الشركة التإن  وما عن إمكانية ون يكون موضوعها ممارسة النشاط الطيب، فال يوجد ما مينع ذلك ،فمن جهة   
الشركة هي اليت ستصبح اتجر فملمارسة هذا النشاط ال يغري من طبيعة النشاط الطيب والعالجي من طبيعة مدنية اىل طبيعة جتارية، 

                                                             
املعدل  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من القانون املدين اجلزائري الصادر مبوجب االمر رقم   449اىل  416من امثلة ذلك: املواد من   - 1

 21املؤرخ يف  1985لسنة  5القانون االحتادي رقم   من قانون املعامالت املدنية االمارايت الصادر مبوجب. 709اىل   654واملتمم؛ وويضا املواد من
 .1985ديسمرب  15الصادرة بتاريخ   158اجلريدة الرمسية عدد  1985مارس 

 املعدل واملتمم. 1975سبتمرب 26املؤرخ يف  59-75القانون التجاري اجلزائري الصادر مبوجب ومر  من _ 840اىل  544مبوجب املواد من  - 2
 31بتاريخ  577بشأن الشركات التجارية، اجلريدة الرمسية عدد  2015مارس  25املؤرخ يف  2015لسنة   02مبوجب القانون االحنادي رقم  - 3

 منه. 376مبوجب املادة  1984لسنة  8ية رقم. ، والذي الغى قانون الشركات التجار 2015مارس 
من القانون املدين 1أ 416وهو املفهوم الذي وضعه القانون اجلزائري، ابن ربط بني الشركة وبني ممارسة النشاط املشرتك، اعتمادا على املادة   - 4

عيان وو اعتباراين  وو وكثر  على املسامهة  يف نشاط مشرتك اجلزائري املعدل واملتمم واليت تنص على ون:" الشركة عقد مبقتضاه يلتزم   شخصان طبي
 بتقدمي حصة من عمل وو مال وو نقد،  هبدف اقتسام الربح الذي قد ينتج وو حتقيق اقتصاد وو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة."
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ما عن طريق شخص إ . ومن جهة وخرى فاملشرع يسمح ابن ميارس النشاط الطيب والعالجي للمؤسسات االستشفائية اخلاصة 
فالقانون اجلزائري كان يعدد  الشركات  من األشخا  املعنوية اخلاصة  تجاريةالشركة  الاين تعترب طبيعي وو شخص معنوي

قانون الصحة رقم من   208املادة  مبوجبوذلك  التجارية اليت ميكن للمستشفيات اخلاصة ان تتخذها كتنظيم قانوين ملشاريعها
 ح ال يعدد تلك الشركات بل اخذ مبفهومها العام  اصب6املتعلق ابلصحة 11-18، ولكن بعد الغائه مبوجب قانون 5 85-05
وحىت  1996املنشآت الصحية اخلاصة لسنة  وهو نفس املوقف يتخذه القانون االمارايت  منذ قانون، 7منه309املادة  مبوجب

خاصة املادة األوىل منه اليت تسمح لشأشخا  املعنوية متلك املنشآت   20158لسنة4بعد الغائه مبوجب القانون االحتادي رقم 
 .9الصحية اخلاصة

والشركات التجارية، حاليا  وصبحت تتسابق من اجل احلفاظ على بقائها  وتوسعها، ابستثمار وكرب قدر من الثروات      
السوق، ومثل تلك األنشطة قد تتسبب يف اإلضرار ابلبيئة زايدة منتجاهتا وخدماهتا للسيطرة على مبختلف ونواعها مالية و طبيعية ل

عدة وماكن من انحية استعمال العناصر البيئية، او من خالل املخلفات والنفاايت الناجتة عن استغالل املشروع واليت يتم رميها يف 
ات إال انه وصبحت هلا صورة سلبية ة االقتصادية لتلك الشركمهياألبيئة، فعلى الرغم من من دون االهتمام بنتائجها امللوثة لل

 االضرار ابلبيئة واجملتمع.معاكسة تتمثل يف 
وابعتبار املستشفيات اخلاصة تنظم اما عن طريق شخص طبعي او يف شكل شخص معنوي، فان املسؤول مدنيا عن 

وع من املسؤولية مرتبط ابلذمة هذا النألن الذي ميلكها،   الشخص الطبيعي وو املعنويات هو ذتلك االضرار اليت تلحق ابلبيئة 
قيدها يف السجل بعد  10يوم متتعها ابلوجود القانوين والشخصية املعنويةاملالية للشخص واليت تتمتع هبا الشركات التجارية من 

                                                             
، والذي 2006يوليو  15املؤرخ يف  07-06ومر  املتعلق ابلصحة وترقيتها، والذي عدل مبوجب  1995فرباير 16املؤرخ يف  05-85قانون  - 5

واليت مسح مبوجبها املشرع  ممارسة األنشطة الطبية من قبل األطباء و جراحي األسنان و الصيادلة عن طريق العيادات  208مبوجبه متت اضافة املادة 
سة ذات الشريك الوحيد و ذات املسؤولية اإلستشفائية اخلاصة اليت ميكن ون تكون يف شكل  شركة جتارية: مسامهة، ذات مسؤولية حمدودة ومؤس

 احملدودة إضافة اىل التعاضدايت ....
 .3،  .2018يوليو  29بتاريخ  46املتعلق ابلصحة، ج ر عدد   2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18القانون رقم  - 6
ياكل واملؤسسات  اخلاصة للصحة من  طرف وي  احملدد سابقا، على ونه:"  ميكن انشاء او استغالل اهل 11-18من قانون  309تنص املادة  - 7

شخص طبيعي وو معنوي، السيما التعاضدايت االجتماعية.  حتدد شروط وكيفيات  استغالل خمتلف  اهلياكل واملؤسسات اخلاصة للصحة وتنظيم 
 وسري  نشاطاهتا الصحية، عن طريق التنظيم."

 31بتاريخ  577يف شان املنشآت الصحية اخلاصة، ج ر عدد  2015مارس  25املؤرخ يف  2015لسنة  4القانون االحتادي رقم   - 8
 يف شان املنشآت الصحية اخلاصة. 1996لسنة  2والذي قام إبلغاء  القانون االحتادي رقم  2015مارس

منشأة خاصة تقدم اخلدمات احملدد سابقا، على ونه: يقصد ابملنشآت الصحية اخلاصة:  2015لسنة  4من القانون االحتادي رقم  1تنص املادة - 9
 الصحية لشأشخا  ، وتشمل: جماالت الوقاية والعالج والنقاهة، سواء كان من ميلكها وو يتوىل ادارهتا شخص طبيعي وو شخص اعتباري.

 من القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم. 51 تطبيقا للمادة  - 10
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مدى امكانية قيام املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية  اليت تتخذها حول يطرح هو س لكن املشكل الذي  .11التجاري 
وهل  مىت تسببت  خالل ممارستها لنشاطها بتلويث البيئة واإلضرار هبا؟ وذلك  ،قانوين هلاتنظيم  املستشفيات اخلاصة ك

دور الدولة  والتزامها ابحلفاظ على الوسط  واالطار السكين لالشخاص من تدخل املشرع لتنظيم تلك املسؤولية  سيؤكد 
 اجل ضمان محاية صحة السكان وترقيتها؟

املوقف الفقهي والتشريعي حول املسؤولية اجلزائية للشركات  االجابة عن ذلك التساؤل، ابلتعرف على  ستتم
شروط قيام املسؤولية اجلزائية دراسة مث العمل على  ، -اوال -اليت ختتارها املستشفيات اخلاصة لتنظيمها القانوين التجارية

وذلك ابالعتماد على املنهج التحليلي املقارن. مبحاولة حتليل النصو  املنظمة للمسؤولية اجلزائية   -اثنيا -للشركات التجارية
 للشركات التجارية ، مبقارنة القانونية االمارايت واجلزائري، ابعتبار ان االول يوسع يف جمال املسؤولية اما الثاين فيضيق من جماهلا.

 
  شريعية حول فكرة املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية كشخص املعنوي:االجتاهات الفقهية والتاملبحث األول: 

موضوع املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، عرف جدال فقهيا كبريا نتيجة الرتباط الفعل اجلنائي ابلشخص الطبيعي ، 
ة قيام املسؤولية اجلزائية للشخص ففي البداية متت معارضة الفكرة لعدة دوافع، لكن ظهر اجتاه فقهي خمالف يعتمد على امكاني

 املعنوي ليكون كالشخص الطبيعي ميكن متابعته وتوقيع العقوابت عليه، واختلف ابلنتيجة موقف التشريعات املقارنة من ذلك.

 اآلراء الفقهية حول فكرة  املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية كشخص معنوي املطلب األول: 

، موقف 12اثنني وانقسمت اىل موقفنيتضاربت االراء الفقهية حول اقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي من عدمه       
تقليدي معارض  المكانية مساءلة الشخص املعنوي جزائي، وموقف حديث يؤيد فكرة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، سيتم 

 التعرف عليهما اتباعا.
 عار  للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي املوقف امل الفرع األول:

حصره يعتمد يف ذلك على  ،التقليدي االجتاه الفقهياالجتاه الفقهي املعارض للمسؤولية اجلزائية  للشخص املعنوي هو      
تحمل املسؤولية اجلنائية. لاالساسية شروط اليت تعترب ال عقلية الذهنية و اللكات ابملاملسؤولية اجلنائية يف الشخص الطبيعي لتمتعه 

 :مكانية مساءلة الشخص املعنوي، منهابعاد اوقد مت االعتماد على عدة اسباب إل

                                                             
ي اجلزائري املعدل واملتمم، اليت تنص على ونه " ال تتمتع الشركة ابلشخصية املعنوية  اال من من القانون التجار  1أ549 اعتمادا على املادة  - 1111

 اتريخ  قيدها  يف السجل التجاري."
للتعرف على  اخلالف الفقهي حول املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، يراجع،  حممد عبد القادر العبودي،" املسؤولية اجلنائية لالشخا   - 12
 41اىل 32ابلنسبة  لالجتاه املنكر، و الصفحات من  32-22،    2005" دار النهضة العربية، -دراسة مقارنة-ية يف التشريع املصرياملعنو 

 ابلنسبة لالجتاه املؤيد للمسؤولية.
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 حىت حقيقة، اعرتف القانون بوجوده املعنوي وليس  له وجوده غري مادي   الشخص املعنوي افرتاض من صنع القانون
ان يكون  ارتكاب جرمية معاقب عليها قانوان،  ال ميكنوالذي  او حتقيق غرض مشرتك مشروع  معني  بنشاطيقوم 

 .وحىت اذا مت ارتكاب جرمية اثناء ممارسة نشاطه، فالشخص الطبيعي هو املسؤول النه من ارتكبها  
  ابعتباره املبدو هذا على التعدي اىل سيؤدي املعنوي للشخص اجلزائية املسؤوليةالتمسك مببدو شخصية العقوبة ، فاقرار 

  اجلرمية مرتكب الطبيعي الشخص  هو يعاقب فالذي العقوابت، لقانون ساسيةاال املبادئ من
   الطبيعي، للشخص املادي ابلوجود الرتباطها املعنوي الشخص على وقوعها تصور ميكن ال عقوابت توجد انه كما 

 13اإلعدام وو العقوابت السالبة للحرية..، : يف املتمثلة
 للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنويؤيد املوقف امل الفرع الثاين: 
اما عن االجتاه  الفقهي املؤيد للمسؤولية اجلزائية  للشخص املعنوي وهو االجتاه الفقهي احلديث، فهو يعتمد لتربير موقفه على   

قلة عن نقد حجج االجتاه الفقهي األول، فالشخص  املعنوي يعترب حقيقة وليس جمرد وهم، يتمتع ابرادة خاصة به وبذمة مست
إرادة  وذمم االعضاء املكونني له، ومصلحة خاصة به متكنه من كسب احلقوق وحتمل االلتزامات املرتتبة عن  األنشطة اليت متارس 

 .ابمسه وحلسابه من طرف االشخا  الطبيعيني املمثلني واملكونني له، لذلك فهو مسؤول جزائيا 
كما ان مبدو شخصية العقوبة واجلرمية، ميكن اعتماده لتقرير مسؤولية الشخص املعنوي، لوجود عقوابت تتناسب مع طبيعة هذا    

 14.الشخص: كالغرامة واملصادرة واإلغالق وو حل الشخص املعنوي وو إيقاف النشاط لفرتة زمنية معني
، واملتمثلة على املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ن الضروري تقرير وابالضافة اىل تلك التربيرات، توجد عدة اسباب جتعل م  

 اخلصو  يف:
تدعيم مبدو فعالية العقاب، فاالعتداءات اليت يتسبب فيها الشخص املعنوي هو الذي يتحملها وهي عديدة وجسيمة على  -

و شخصية املسؤولية اجلنائية مادام الصحة العامة والبيئة  وعلى النظام االقتصادي واالجتماعي، وهو جتسيد ويضا ملبد
 15الشخص املعنوي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة  عن الشخص الطبيعي 

وية خاصة الشركات التجارية نالبيئية تتم عن طريق األشخا  املعاخلطرة يف الوقت احلايل، كاجلرائم ان الكثري من اجلرائم  -
 التلوث.. فهي غالبا ما تتسبب يف ، مؤسسات استشفائيةجتارية.مهما كان النشاط الذي متارسه: مصنعا ، سفن، منشآت 

رض والرتبة.، وغالبية اجلرائم البيئية ترتكب ابسم وحلساب  الشخص املعنوي من اس مبكوانت األساملائي وا اهلوائي وحىت امل
واسع يف  لتجارية على حنوطرف الشخص الطبيعي، لذلك توجهت التشريعات احلالية حنو تقرير املسؤولية اجلزائية للشركة ا

وذلك لعلم املشرع ابلضرر الذي ميكن ان تتسبب فيه تلك الشركات املنظمة جملاالت وخرى مقارنة ابلتشريعات  هذا اجملال

                                                             

  .174  . القدر، عةمطب واإليطايل، الفرنسي والقانونني العربية التشريعات يف اجلنائية املسؤولية موسى، سليمان حممد -يراجع،  -13 
 154  : ،1980 ووىل طبعة املعنوي للشخص اجلنائية املسؤولية صاحل، علي إبراهيم . ينظر -  -14 
نون العقوابت يراجع يف التربيرات اليت يعتمد عليها  لتقرير املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي،  ران إبراهيم العطور،" املوسوعة اجلنائية، شرح قا - 15

دراسة مقارنة مع القانون األردين والقانون الفرنسي اجلديد"، معهد التدريب والدراسات  -القسم األول–االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة 
 .509-508،    .2016القضائية، وزارة العدل، االمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 
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 16اثناء ممارستها لنشاطها
القتصادي ، ـ  الدور  املهم الذي اصبحت تقوم به  الشركات التجارية  نتيجة للتطور املتسارع يف اجملالني  الصناعي وا

حتديد املسؤول عن الضرر الذي حلق اصبح يصعب معه املتدخلني يف الشركة الواحدة ملمارسة النشاط، ونتيجة لتعدد 
خبصو  املسؤولية اجلزائية التشريعي واالمر الذي قد يتسبب يف متلص اجملرمني من العقاب يتمثل يف الفراغ ابلبيئة، 

ذلك توجهت التشريعات احلالية حنو تقرير املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، واىل التوسيع من جماهلا للشخص املعنوي. ل
حىت جتعل الشركات اتخذ بعني االعتبار املضار البيئية وااليكولوجية لنشاطها حىت قبل ممارسته واستغالل املشروع خمافة 

 تغالهلا لنشاطها.بوجودها واسالنتائج والعقوابت اجلزائية اليت قد متس 

 :للشركة التجارية ابعتبارها شخص معنوياملسؤولية اجلزائية  ي من فكرةوقف التشريعاملاملطلب الثاين: 

تتجه التشريعات احلالية حنو تقرير املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، والشخص االعتباري عموما، اما بنصو  صرحية يف      
كام خاصة يف تشريعات متفرقة، ولكن خيتلف االساس املعتمد عليه يف ذلك، بني تقري املسؤولية قانون العقوابت وو مبوجب اح
 بطريقة مباشرة او غري مباشرة.

 اقرار املشرع للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي بطريقة غري مباشرة .الفرع االول: 

عندما يتحمل املسؤولية اجلزائية كل من الشخص املعنوي  وذلكتقوم املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي على وساس غري مباشر،  
، فال يسال هنا لتلك اجلرمية ه التضامن لتحمل اجلزاءات املقررة قانوانعلى وجالفعل االجرامي ابمسه وحلسابه مرتكب  وممثله 

 الشخص املعنوي اال اذا متت ادانة الشخص الطبيعي . 

لتشريعات اليت مل يتضمن قانون العقوابت فيها على نص صريح لتقرير املسؤولية اجلزائية ا بني ويعترب القانون املصري من     
ابإلعتماد على االساس املباشر يف حاالت للشركات التجارية، بل تضمنت تشريعات متفرقة تطبيقات استثنائية هلذه املسؤولية، 

، وتعترب اجلرائم البيئية 17 ن املسؤولية اما تضامنية او مفرتضةقليلة، واالعتماد على االساس غري املباشر يف وغلب احلاالت  وتكو 
غري مباشرة تضامنية  تكون مسؤوليةولكن ال  من بني احلاالت اليت قرر فيها املشرع املصري املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية 

                                                             
ماية القانونية  للبيئة يف اململكة  العربية السعودية"، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، يراجع، ومحد  حامد بدر البدري،" احل - 16

"،  وطروحة ماجستري يف القانون -دراسة مقارنة–، مشار اليه من طرف. حوراء  موسى،" املسؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة 164،  .2010
 .3، هامش  رقم 169سلسلة الرسائل العلمية،   .2014القضائي، العام، مطبوعة،  معهد ديب 

د للتفصيل وكثر حول موقف املشرع املصري من األخذ ابملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، واهم تطبيقات اعتبارها مسؤولية غري مباشرة، حمم - 17
 .123-93عبد القادر العبودي، املرجع السابق،    .
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ا الشخص الطبيعي ممثلها واليت ال ميكنه حتملها لتحميل الشخص املعنوي االعباء املالية املرتتبة عن اجلرمية البيئية اليت ارتكبه
 . 18قانون البيئة املتضمن  اصدار  1994لسنة  4قانون  رقم المبوجب ، لوحده

 مباشرة اقرار املشرع للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي  بطريقة  الفرع الثاين: 

سناد املسؤولية للشخص املعنوي مباشرة ابعتباره هو من ارتكب يتم اقرار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي بطريقة مباشرة، إب   
ه وتوقع عليه العقوابت املقررة دارتكب الفعل ابمسه وحلسابه، فرتفع الدعوى ضقد الشخص الطبيعي ، مادام الفعل االجرامي 

لية اجلزائية للشخص املعنوي، من لمسؤو األساس املباشر لمن اقدم القوانني اليت وخذت بفكرة  القانون االجنليزي. ويعترب قانوان
ملسؤولية اجلنائية كما قد اخذ اب،   19شخص الطبيعي والشخص املعنويمساواة  يف التجرمي والعقاب بني الللخالل تقريره 

وقد تبىن القانون االمارايت نفس االجتاه   .20صرحية لشأشخا  االعتبارية  حىت يف األحوال اليت  ال توجد  فيها نصو  تشريعية 
وكان  املعدل، 1987لسنة  3من قانون العقوابت االحتادي رقم  65املادة بتقرير املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي اعتمادا على 

ن الفرنسي     القانو    ، 1994انون العقوابت اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف ايضا نفس موقف القانون الفرنسي  مبوجب ق
وخذ ابملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مبوجب..........، مث تدخل لتجسيد التوافق بني  بني  وحكام قانون العقوابت  وقانون 

 و......  La loi d’adaptationوهو ما يسمى بقانون التوافق   1992ديسمرب  16االجراءات اجلزائية  مبوجب قانون 
، مث بدا  ابالقرار 1966يف البداية معارضا هلذه الفكرة بصدور قانون العقوابت سنةوما عن موقف القانون اجلزائري، فقد  كان 

املعدل  05-04، ليتدخل صراحة  مبوجب قانون21بعض التشريعاتبعدها مبوجب  لشخص املعنويلاجلزئي للمسؤولية اجلزائية 

                                                             

(  72 ، خاصة املادة ) 1994يناير  27املؤرخ يف  1994لسنة  04انون البيئة املصري الصادر مبوجب قانون رقم من ق 4تنص املادة  - 18
( من هذا القانون يكون ممثل الشخص االعتباري أو املعهود إليه إبدارة املنشآت املنصوص عليها  96واليت تنص:" مع مراعاة أحكام املادة ) 

 البيئة املائية مسئوال عما يقع من العامل ن ابملخالفة ألحكام املادة املذكورة ، وعن توفري وسائل املعاجلة طبقا ( اليت تصرف يف 69يف املادة ) 
( من هذا القانون."، واليت  87للمعايري واملواصفات الواردة ابلالئحة التنفيذية هلذا القانون، وتوقع عليه العقوابت املنصوص عليها يف املادة ) 

( من هذا القانون ، يكون القائم ابإلدارة 96مع مراعاة أحكام املادة ) ”، فاصبح حمتواها كما يلي 2009لسنة  9القانون رقم عدلت مبوجب 
( من هذا القانون اليت تصرف يف البيئة املائية مسئواًل عما يقع من العامل ن ابملنشأة ابملخالفة 69الفعلية للمنشآت املنصوص عليها يف املادة )

املادة املذكورة إذا ثبت علمه هبا وكانت اجلرمية وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته . وتوقع عليه يف هذه احلالة العقوابت املنصوص  ألحكام
 ". ( مكرراً من هذا القانون84عليها يف املادة )

 .1889التفسري الصادر  سنة  من قانون 22،  واكدته ويضا املادة 1827من قانون العقوابت لسنة  14اعتمادا على املادة  - 19
واليت تنص:" مع عدم اإلخالل  أبي  نص صريح وارد يف التشريع، ينصرف  1987من  قانون التفسري لسنة  11و  5بناء على نص املادتني  - 20

 مصطلح شخص وينما ورد يف وي تشريع وو الئحة إىل  الشخص االعتباري كما الشخص الطبيعي.".
 .مع عدة قوانني وخرى.،1991املتضمن قانون املالية لسنة  90-36منها   قانون  - 21
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ة املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، وهو يتوجه حاليا تدرجييا  حنو توسيع جمال من اجل االخذ بفكر  22لقانون العقوابت
 واغلب التشريعات املقارنة تقرر نصوصها هذه الفكرة وذلك مىت توافرت شروط معينة. املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي.

 .سؤولية اجلزائية للشركات التجاريةشروط قيام املوجود املستشفى اخلاص كشخص معنوي من املبحث الثاين:       

تدخل املشرع االمارايت كنظريه اجلزائري ، من اجل حتديد شروط قيام املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، وذلك مبوجب       
احلكومة  ودوائرها  تنص على انه:" األشخا  االعتبارية فيما عدا مصاحل اليت من قانون العقوابت االحتادي االمارايت،  65املادة 

وال  ا وو وكالئها حلساهبا وو ابمسها.الرمسية  واهليئات واملؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوها وو مديروه
مية  عقوبة اصلية غري جيوز احلكم عليها بغري الغرامة واملصادرة والتدابري اجلنائية املقررة للجرمية  قانوان، فإذا كان القانون  يقرر للجر 

الغرامة اقتصرت العقوبة على  الغرامة اليت ال يزيد  حدها  األقصى  عن مخسني ولف درهم وال مينع ذلك معاقبة  مرتكب اجلرمية  
لى اليت تنص عمن قانون العقوابت اجلزائري املعدل واملتمم،  23مكرر 51شخصيا ابلعقوابت املقررة هلا يف القانون."، وويضا املادة 

ونه:" ابستثناء الدولة واجلماعات  احمللية واألشخا  املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزئيا عن 
اجلرائم  اليت ترتكب حلسابه من طرف  اجهزته وو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك.  إن املسؤولية اجلزائية للشخص 

 ءلة الشخص الطبيعي كفاعل وصلي وو كشريك يف نفس االعمال.".املعنوي ال متنع مسا

وحىت يصبح للشركة التجارية الوجود القانوين وتتمتع ابلشخصية القانونية، فال بد من قيدها يف السجل التجاري مع ضرورة      
 حصوهلا على الرتاخيص املطلوبة ملمارسة النشاط الطيب عن طريق مستشفى خا .

 يف السجل التجاريالتجارية الشركة بعد قيد   مستشفيات اخلاصةالوجود القانوين للاملطلب األول: 

بتأسيس لقيام املسؤولية اجلزائية للشركة التجارية كشخص معنوي، فال بد ان تتمتع ابلوجود القانوين ، وال يكون ذلك  إال     
تعدد الشركاء، تقدمي احلصص، نية –املوضوعية اخلاصة ووركاهنا  -رضا وحمل وسبب -الشركة جبميع وركاهنا املوضوعية العامة
، نتيجة لذلك سيتم -الكتابة، القيد يف السجل مع الشهر -، ابإلضافة اىل األركان الشكلية-االشرتاك، اقتسام األرابح واخلسائر

االمارايت يستبعدها من ضمن استبعاد شركة احملاصة  ابعتبارها شركة ومهية ال يعرف بوجودها اال الشركاء واليت اصبح القانون 
 على خالف القانون اجلزائري ، وويضا الشركة الفعلية اليت مل يكتمل تكوينها ابلشكل القانوين.24الشركات التجارية 

 

 
                                                             

 ، املعدل واملتمم لقانون العقوابت اجلزائري.9،  .71، ج ر عدد 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  05-04القانون  - 22
 ابت اجلزائري.، املعدل واملتمم لقانون العقو 9،  .71، ج ر عدد 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04املضافة مبوجب قانون  - 23
منه، بعدما كان  08واليت مل يعددها ضمن املادة    2015القانون االمارايت  استبعد شركة احملاصة بعد صدور قانون الشركات التجارية     لسنة  - 24

 .2015لسنة يعددها ضمن الشركات التجارية ضمن املادة من قانون الشركات التجارية..... امللغى مبوجب قانون الشركات التجارية 
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اما يكون مبوجب  شريكني فاكثر او مبوجب شخص وحيد يف حاالت معينة، وهو ما وكدته  التجارية،  أتسيس الشركةو   

وتتمتع الشركات التجارية ابلوجود القانوين والشخصية املعنوية بعد القيد يف  ، 25اجلزائري واالمارايت نيوحكام  الشركات  يف القانون
 ميكن تقسيمها اىل ونواع ثالث. 27س وشكالوشكل  الشركات التجارية وفقا للقانونني مخ26السجل التجاري 

ابلنسبة للشركات متعددة الشركاء اليت تتمتع ابلشخصية املعنوية هي شركة التضامن اليت تتكون من شركاء يكتسبون صفة        
وفقا للقانون ، وغالبا ما ختتارها الشركات العائلية وما مييز هذه الشركات 28التاجر وتكون مسؤوليتهم غري حمدودة وابلتضامن 

، التوصية اليت تتكون من نوعني من الشركاء الشريك 29االمارايت هو ان الشريك املتضامن البد ان يكون شخصا طبيعيا اماراتيا
املوصي تكون مسؤوليته حمدودة اما املتضامن هو من يتوىل اإلدارة ويكتسب صفة التاجر ملسؤوليته غري احملدودة وهي وفقا للقانون 

، اما القانون 31شركة املسامهة ألحكامختضع  ابألسهم، وتوصية 30شركة التضامن  ألحكاموعني توصية بسيطة ختضع اجلزائري ن
. وما ابلنسبة لشركة يف القانون امللغى ابألسهمبعدما كان ينظم ويضا التوصية 32االمارايت فقد اصبح ينظم التوصية البسيطة فقط 

هي تعرف وفقا للقانون اجلزائري طريقتني بلة للتداول، و قاسامهني ميلكون اسهما يف الشركة هي تتكون من عدد من املفاملسامهة 
املباشر مع طريقتني لإلدارة اما التقليدية او احلديثة دون التمييز يف التسمية،  التأسيساو 33اما ابستعمال االدخار العام  لتأسيسها

                                                             
(  من هذه املادة  جيوز ون تؤسس 1احملدد سابقا، فإنه:" استثناء من البند) 2015لسنة  02من القانون رقم  3أ08ابالعتماد على املادة  - 25

 الشركة  وو ون تكون مملوكة  من شخص واحد وفقا ألحكام هذا القانون."
الشركة  اعتبارا من اتريخ قيدها ابلسجل التجاري  بتكتس»تنص: ية االمارايت واليت من قانون الشركات التجار   1أ21وذلك مبوجب املادة   - 26

من القانون التجاري اجلزائري   1:أ549هذا القانون والقرارات الصادرة مبوجبه." ، و املادة  ألحكاملدى السلطة املختصة شخصية اعتبارية وفقا 
 الشركة ابلشخصية املعنوية  اال من اتريخ  قيدها  يف السجل التجاري.":"ال تتمتع على انه املعدل واملتمم، واليت تنص

احملدد سابقا، فان اشكال  الشركات يتمثل يف : شركة  2015لسنة  02من القانون االحتادي رقم  1أ 09ابلرجوع للقانون االمارايت، فان املادة  - 27
دودة، شركة املسامهة العامة، شركة املسامهة اخلاصة؛ وما ابلنسبة للقانون اجلزائري فاملادة  التضامن، شركة التوصية  البسيطة، الشركة ذات املسؤولية احمل

، املسامهة، ذات املسؤولية ابألسهممن القانون التجاري املعدل واملتمم حتدد وشكال الشركات التجارية يف : التضامن، التوصية البسيطة، التوصية   544
 احملدودة.

لسنة  02من قانون الشركات التجارية االمارايت قانون رقم 39واملادة  واملتمم،من القانون التجاري اجلزائري املعدل  551ملادة. اعتمادا على ا  - 28
 احملدد سابقا.  2015

صية البسيطة احملدد سابقا، واليت تنص على ونه:" فيما عدا شركة التضامن والتو  2015لسنة  02من القانون رقم  1أ10املادة اعتمادا على  - 29
 من القانون نفسه. 39اليت جيب ون يكون مجيع الشركاء املتضامنني يف وي منها من املواطنني ..."، وويضا املادة 

لسنة  02من قانون الشركات التجارية االمارايت رقم  1أ65واملادة  واملتمم،مكرر من القانون التجاري اجلزائري املعدل  563اعتمادا على املادة. - 30
 احملدد سابق. 2015

 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم  751اعتمادا على املادة. - 31
 .2015لسنة  02من قانون الشركات التجارية رقم 62ينظم القانون االمارايت شركة التوصية البسيطة مبوجب املادة  - 32
 جاري اجلزائري املعدل واملتمم.من القانون الت 609اىل  595وهي الطريقة املنظمة مبوجب املواذ. - 33
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عكس شركة املسامهة  34لتأسيسهاة: العامة  اليت تعتمد على االدخار العام وما القانون االمارايت فينظم نوعني من شركة املسامه
بعدم وضع حد ادىن له مع حتديد  رومساهلا، وما الشركة ذات املسؤولية احملدودة فتمتاز بقلة عدد الشركاء وحترير  35اخلاصة  

 .36مسؤولية الشريك فيها الذي ال يكتسب صفة التاجر 

، لكن القانون االمارايت وسع من 37حصرها القانون اجلزائري يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة فقد، الشركة بشخص وحيدوما   
 .38جماهلا لتشمل شركة املسامهة اخلاصة إضافة للشركة ذات املسؤولية احملدودة

جهازها، فقبل القيد يف  املهم ون تكون الشركة متمتعة ابلشخصية املعنوية، حىت تتحمل نتائج وفعال ممثلها القانوين وو      
السجل التجاري يكون املتسبب يف الضرر هو املسؤول دون مساءلة الشركة ألهنا مل تتكون بشكل قانوين، و حىت خالل التصفية 

و قبل نشر إعالن قفل التصفية الذي يؤدي إىل هناية 39تبقى الشركة حمتفظة بشخصيتها املعنوية ابلقدر الالزم ألعمال التصفية
، فاحتفاظ الشركة ابلشخصية املعنوية جيعلها مسؤولة 40و ميثلها خالل هذه املدة املصفي ابعتباره ممثلها و انئبها القانوين الشركة،

جزائيا عن األفعال املرتكبة يف فرتة التصفية مىت كانت ابمسها و حلساهبا من طرف ممثلها، على الرغم من ون املشرع مل يتدخل 
 .41كس  بعض التشريعات املقارنة صراحة لتنظيم هذه احلالة ع

 الرتاخيص املطلوبة ملمارسة النشاط الطيبالشركة التجارية على  حصولضرورة : املطلب الثاين 

او كما يسميها القانون االمارايت ابملنشاة الصحية   كون الشكل القانوين للمستشفى اخلا ، ابعتبار الشركة التجارية ست   
تقدم اخلدمات الصحية لشأشخا  ، وتشمل: جماالت الوقاية والعالج والنقاهة، سواء كان من منشأة خاصة هي "اخلاصة  و 

                                                             
 احملدد سابقا. 2015لسنة  02من قانون الشركات التجارية االمارايت رقم  254اىل  107املنظمة مبوجب املواد من  - 34
 احملدد سابقا. 2015لسنة  02.من قانون الشركات التجارية االمارايت رقم 265اىل 255من  املنظمة مبوجب املواد - 35
ديسمرب 30املؤرخ يف  19-15عدل واملتمم، فموجب القانون من القانون التجاري اجلزائري امل 591اىل  564مبوجب املواد من املنظمة  - 36

 قانون التجاري قام املشرع اجلزائري ابلرتاجع عن احلد األدىن لرامسال الشركة، اما القانون االمارايت فينظم الشركة ذات املسؤولية، املعدل واملتمم لل2015
 احملدد سابقا.  2015لسنة  02من قانون الشركات التجارية رقم  104اىل  71من  احملدودة مبوجب املواد

 اعتمادا على المادة    من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. - 37
شخص واحد مواطن طبيعي وو اعتباري ، واليت تنص على ونه:" جيوز ل2015لسنة  02من قانون الشركات التجارية رقم 2أ71مبوجب املادة  - 38

سري عليه أتسيس ومتلك شركة ذات مسؤولية حمدودة وال يسأل مالك روس مال الشركة  عن التزاماهتا إال مبقدار  روس املال الوارد بعقد أتسيسها، وت
 وحكام الشركة ذات املسؤولية احملدودة الواردة يف هذا القانون فيما ال يتعارض مع طبيعتها."

 من القانون التجاري:" و تبقى الشخصية املعنوية للشركة قائمة الحتياجات التصفية إىل ون يتم إلقفاهلا.". 2أ766بناءا على املادة  - 39
 من القانون التجاري اجلزائري النافذ:" ميثل املصفي الشركة ...". 1أ788بناءا على املادة  - 40
الشخص املعنوي جزائيا عن اجلرائم املرتكبة ابمسه و حلسابه وثناء عملية التصفية، و ذلك إبحالة املادة القانون الفرنسي وخذ إبمكانية مساءلة  - 41
 من قانون العقوابت الفرنسي مىت توافرت شروط تطبيقها. 2-121من القانون التجاري إىل املادة  7أ654
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 ملؤسسات اخلاصة للصحة اباجلزائري يقصد هبا وفقا للقانون اليت و  ، 42دارهتا شخص طبيعي وو شخص اعتباري"ميلكها وو يتوىل ا
يشرتط حىت متارس نشاطها  ون تتحصل فانه ، 43هي هياكل استكشاف وأ وو عالج واستشفاء فيما يتعلق ابلصحة البشرية  "

األخرى وهو ما يؤكد عليه تزامات لمع ضرورة احرتام جمموعة من االالطيب  الشركة على مجيع الرتاخيص الالزمة ملمارسة النشاط 
 . 201544لسنة 04قانون رقم من 24ة صراحة القانون االمارايت مبوجب املاد

ون  تتحصل على جيب عليها ممارسة نشاطها وحىت قبل القيد يف السجل التجاري، فإنه قبل ون تبدو الشركة التجارية ف       
لقانون لذلك خيضع ا، 45قبل متتعها ابلشخصية القانونية ، مبعىن يكون ذلك ممارسة النشاط الطيب عملية تطلبهاتاليت  املوافقات
خيضع اىل ترخيص من   ،وو توسيعها وو تعديلها  وو نقلها او غلقها وو جتميعها ااو استغالهل املستشفى اخلا  اجناز اجلزائري 

انشاء وو تشغيل وو إدارة اية منشأة من ي شخص طبيعي وو اعتباري والقانون االمارايت كما قد منع . 46الوزير املكلف ابلصحة
، .47القانون واللوائح التنفيذية  ألحكامصحية خاصة داخل الدولة إال بعد احلصول على  ترخيص بذلك من اجلهة الصحية وفقا 

افقة عند املو ختتص ابلبت يف طلبات ترخيص انشاء او تشغيل او إدارة  املنشآت الصحية اخلاصة، فوالذي جعل  اإلدارة املعنية 
عدم ، كما يتسبب ، ويستمر العمل ابلرتخيص اىل غاية انتهاء العمل به شاط الطيب يتم بطريقة مشروعةنتكون ممارسة الشركة لل

تشغيل املشروع او االستمرار يف غلقه مدة تزيد على ستة اشهر بغري عذر مقبول ، او عدم جتديد الرتخيص وو عند إغالق املنشأة 
 .48، يتسبب يف وقف العمل ابلرتخيصاتدييب او حكم قضائيبطلب مالكها وو بقرار 

من  -واستعمال املنتجات الطبية الكيميائية وحىت العضوية وابعتبار النشاط الطيب، له خصوصية معينة لتعلقه بتقدمي العالج       
املؤهالت  املنشاة الصحية اخلاصةدير ملممارسته تتطلب مؤهالت معينة يستلزم معه ون يكون  ، فان -انسجة ومكوانت الدم..

، مع ضرورة  احلصول على الرتخيص اخلا  49الالزمة  واليت حتددها الالئحة التنفيذية حسب نوع وطبيعة املنشاة الصحية اخلاصة
، وكذا كل جتهيز صحي خيضع  تنصيبه واستغالله ملراقبة  مسبقة ختص احرتام املقاييس التقنية  واملمارسةمن وزير الصحة ابقتناء  

 . 51وويضا القانون االمارايت 50وذلك وفقا للقانون اجلزائري النشاطات  اخلاضعة ملقاييس وو وحكام خاصة

                                                             
يف شان املنشآت الصحية اخلاصة، ج ر عدد  2015مارس  25املؤرخ يف  2015لسنة  4اعتمادا على املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  - 42
 يف شان املنشآت الصحية اخلاصة. 1996لسنة  2والذي قام إبلغاء  القانون االحتادي رقم  2015مارس 31بتاريخ  577

 .3،  .2018يوليو  29بتاريخ  46املتعلق ابلصحة، ج ر عدد   2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18من قانون  305اعتمادا على املادة  - 43
: ال يعفي احلصول على الرتخيص ابنشاء او تشغيل او إدارة  املنشأة الصحية ، على ونه2015لسنة 04قانون رقممن  24املادة تنص  - 44

 ادية واحمللية املعمول  هبا.اخلاصة وفق احكام هذا القانون من احلصول على  الرتاخيص األخرى اليت تستلزمها القوانني واللوائح والقرارات  االحت

 ...2015من قانون الشركات التجارية  االمارايت  لسنة  1أ11اعتمادا على املادة  - 45
 احملدد سابق. 11-18من قانون  310اعتمادا على املادة  - 46
 احملدد سابق. 2015لسنة  4من القانون االحتادي رقم  1أ03اعتمادا على املادة  - 47
 احملدد سابقا. 2015لسنة  04من القانون االحتادي رقم  08و 06املادتني اعتمادا على  - 48
 احملدد سابقا. 2015لسنة  04من القانون االحتادي رقم  05اعتمادا على املادة  - 49
 احملدد سابقا. 11-18من قانون  2أ310اعتمادا على املادة  - 50
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لعقوابت احملددة يف املادة ضع  املخالف وفقا للقانون االمارايت لخي وعند خمالفة االلتزام احملدد سابقا ابحلصول على الرتخيص، 
  201552لسنة 04من قانون رقم 1أ23
 

  احرتام االلتزامات املرتبطة ابلبيئةالثالث: املطلب 
نتيجة للمخلفات اليت تنتج من ممارستها لنشاطها واليت تعترب ضارة  ، املستشفيات اخلاصة منشآت مصنفة حلماية البيئةتعترب     

ابحلصول على  على ترخيص ممارسة النشاط، فهي ملزمة  اابإلضافة اىل ضرورة حصوهلنتيجة لذلك فهي  ،53ابلبيئة ومبكوانهتا
احلصول على ترخيص متضمن تقييم التأثري كقبل مباشرة نشاطها  وذلك دائما  54الرتاخيص األخرى اليت تستلزمها تشريعات اخرى

 .55البيئي

ريفه هلا ابعتبارها كل منشأة يستغلها يف هذا اجملال يعترب القانون اجلزائري اكثر دقة يف وضعه تصنيفا للمنشآت املصنفة بعد تع    
وو ميلكها شخص طبيعي وو معنوي عام وو خا  تتسبب يف وخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة 

يت تنجر لى األخطار واملضار  الع، والذي يصنفها اعتمادا  56املساس براحة اجلوارالبيئية واملوارد الطبيعية وبوجه عام تتسبب يف 
عن استغالهلا ويربطها ابجلهة اليت يتحصل منها على الرتخيص من قرار وزاري وو من الوايل وو من البلدية  وقد خصص تشريعات 
، خاصة بتنظيمها.....، و ميكن تصنيف تلك املنشآت ويضا اىل منشآت خطرة، ووخرى ضارة ابلصحة، ووخريا مقلقة للراحة

                                                                                                                                                                                             
حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الشروط الصحية -2:"احملدد سابقا، فانه 2015لسنة  4من قانون رقم  2،3أ03 اعتمادا على المادة  - 51

تلتزم املنشآت -3 والفنية وإجراءات ترخيص انشاء وتشغيل وإدارة املنشآت الصحية اخلاصة وانواعها وجمال نشاط كل منها، ومدة سراين الرتخيص.
 لية اليت حتددها اجلهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات  صحية.الصحية اخلاصة ابملعايري الدو 

احملدد سابقا، على ونه :" مع عدم االخالل ابية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر  يعاقب  2015لسنة  4من قانون رقم 1أ 23تنص املادة    - 52
قام  -1ال تقل عن مائة الف درهم وال جتاوز مليون درهم او إبحدى هاتني العقوبتني كل من: ابحلبس مدة  ال تقل  عن ستة اشهر وابلغرامة اليت 

 ابنشاء او تشغيل منشاة صحية خاصة دون احلصول على ترخيص  بذلك من اجلهة الصحية .
منه  01، فان امللحق رقم 2001ة ( لسن37من نظام التأثري البيئي للمنشآت الصادر مبقتضى قرار جملس التعاون رقم ) 06مبوجب املادة  - 53

إبنشائها وو يتضمن جدوال حيدد فيه املشاريع واألنشطة اليت تتطلب وو قد تتطلب اعداد وتقدمي دراسة تقييم اآلاثر البيئية قبل احلصول على الرتخيص 
 .تعديلها

احلصول على الرتخيص ابنشاء او تشغيل او إدارة املنشأة  احملدد سابقا، فإنه:"ال يعفي 2015لسنة  04قانون االحتادي رقم الن م24طبقا للمادة- 54
 هبا. ة املعمولالصحية اخلاصة وفق احكام هذا القانون من احلصول على الرتاخيص األخرى اليت تستلزمها القوانني واللوائح والقرارات االحتادية واحمللي

 يف شان محاية البيئة وتنميتها 1999لسنة  24من القانون االحتادي رقم  2أ4اعتمادا على املادة  - 55
عدد ج ج املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج ر  2003يوليو  19املؤرخ يف  10-03من  قانون رقم  18اعتمادا على املادة  - 56
 .6،  .2003يوليو  20بتاريخ  43
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عند  . وهو ومر مل يتبناه القانون االمارايت57تشرتط تواجدها يف مكان  معني  يتناسب مع النشاط وما يرتتب عنه من اضرار 
قرار جملس مبوجب  ولكنه نظم احكام خاصة ابلتأثري البيئي 1994ماية البيئة مبوجب قانون سنةوضعه لالحكام اخلاصة  حب

 .2001لسنة  37الوزراء رقم 

ملزمة بتقدمي اإلفادة البيئية للحصول على تصريح بيئي مع ضرورة تقدمي دراسة تكون تلك الشركات او املشاريع لذلك، فإن     
. فهذه اإلجراءات 58تقييم التأثري البيئي ابملواصفات والشروط احملددة قانوان . واذا مل يتم القيام بذلك  فال ميكن هلا مباشرة نشاطها

يقصد من ورائها املشرع  حتديد خطورة املشروع والشركة، والنتائج السلبية اليت قد 59املرتبطة بتقييم التأثري البيئي  لية كوالشروط الش
يسببها املشروع على املنطقة اجلغرافية املمارسة فيه وحتديد املوارد الطبيعية املستعملة مع كيفية التعامل مع املخلفات الناجتة من 

اليت تؤثر اقامتها وو ممارستها على سالمة  لشأنشطةدراسة وحتليل اجلدوى البيئي  عتبار تقييم التأثري البيئي . ابممارسة النشاط الطيب
 .60البيئة

، فانه ال بد ان وما يرتتب عنها من نفاايت خطرة خصوصية النشاط وارتباطه ابلصحة العامة وصحة االنسانكما ون        
تستويف هذه اهلياكل  ، وون صة للصحة، للمقاييس احملددة  يف خمطط التنظيم الصحيانشاء اهلياكل واملؤسسات اخلايستجيب 

اهلياكل واملؤسسات فإن  ، وحىت بعد إجنازها 61واملؤسسات الشروط التقنية للتنصيب والسري اليت حيددها الوزير املكلف ابلصحة
ملراقبة وتقييم املصاحل واهليئات املختصة للوزارة املكلفة ابلصحة، دون املساس ابملراقبات األخرى اليت  تبقى خاضعة اخلاصة للصحة

، واملقصود هبا تلك املصاحل املوكلة هلا ضمان 62متارسها املصاحل واألجهزة املؤهلة األخرى طبقا  للتشريع والتنظيم املعمول هبما
، مجيع الشروط الصحية والبيئية وشروط السالمة املعتمدة لدى اجلهات املعنية تزم بتطبيق كما تل..،    محاية البيئة وصحة االنسان

 .63تقدمي مجيع البياانت واالحصائيات الصحية اليت تطلبها اجلهة  الصحية  يف املواعيد املقررة قانوانمع 

 

                                                             
( 24البيئة يف دولة االمارات العربية املتحدة وفقا للقانون االحتادي رقم)للتعرف على مثل ذلك التقسيم، يراجع موسى مصطفى شحادة،" محاية  - 57
األوىل،  يف شأن محاية اللبيئة وتنميتها، واللوائح التنفيذية، والقرارات الوزارية واملراسيم األخرى الصادرة استنادا هلذا القانون"، الطبعة  1999لسنة 

 ؛33-31   .  2014جامعة الشارقة،االمارات العربية املتحدة، 
 DE LAUBADERE ANDRE , « Traité  élémentaire de droit administrative », Librairie général de 

droit et de jurisprudence(L.G.D.J), 8 édition, 1980, p.374 et  suiv.  
من نظام تقييم التأثري البيئي للمنشآت الصادر  6-2ملادة احملدد سابقا، وويضا ا 1999لسنة  24من القانون االحتادي رقم  04تطبيقا للمادة  - 58

 احملدد سابقا. 2001لسنة  37مبقتضى قرار جملس الوزراء رقم 
 .45-39للتعرف على اهدف من تقييم التاثري البيئي، يراجع موسى مصطفى شحادة، املرجع السابق،    . - 59
 احملدد سابقا. 1999لسنة  24اعتمادا على  األوىل من القانون االحتادي رقم  - 60
 احملدد سابقا. 11-18من قانون  306مبوجب املادة  - 61
 احملدد سابقا. 11-18من قانون  310تطبيقا للمادة  - 62
 احملدد سابقا. 2015لسنة  04من القانون االحتادي رقم  1.2أ12مبفهوم املادة - 63
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 التجارية من شروط مسؤوليتها اجلزائية.ركة الشممن له حق التعبري عن إرادة اجملرم  : ارتكاب الفعلبحث الثالثامل

الشخص الطبيعي الذي  من قانون العقوابت اجلزائري، فهي تشرتط ارتكاب الفعل اجملرم من طرف 51ابلرجوع للمادة        
عن اجلرائم  منه  تعترب الشخص املعنوي مسؤول جنائيا 65، وابلنسبة لقانون العقوابت االمارايت فاملادة هو اجلهاز أو املمثليعترب 

 اليت  يرتكبها ممثلوه او مديره او وكالئه حلسابه او ابمسه.

 الشركة .الذي له حق التعبري عن إرادة  حتديد الشخص مرتكب اجلرمية املطلب األول:       

وتكون   تصرفاهتا ،فالشركة ابعتبارها شخص معنوي، يستلزم القانون ان يكون هلا ممثل يعرب عن ارادهتا ويقوم جبميع        
ألن حصره القانون اجلزائري يف اجلهاز الذي يقصد منه اجلهاز النظامي و كل من يستفيد من تفويض،  مسؤولة جزائيا عن اعماله،

أبن  تكون لشخص املعنوي املسؤول هو من يتحصل على النتائج و يتحمل األعباء املرتبطة أبعمال املشروع اليت يقوم هبا املدير، ا
و خصوم املشروع تتحمل نتائج وعمال الشخص الطبيعي يف إطار عقد الشركة و كأهنا هي اليت تتصرف إبرادهتا فتسأل وصول 

. وما القانون االمارايت فريبط صفة متثيل  64جزائيا عن تلك اإلعمال، و هو ما يعتربه البعض تعداي على مبدو شخصية العقوابت
ابلتايل ال  -الوكيل-او اتفاقي -املمثل واملدير-اما يكون التفويض قانوينالشخص املعنوي بكل شخص يتحصل على تفويض 

 مساءلة الشركة عن اجلرائم اليت يرتكبها العامل حىت لو كانت ملصلحتها.ميكن 

، وما املمثل فهو -مجعية عامة، جملس إدارة، وو مديرين.-يقصد ابجلهاز التكوين اجلماعي وو اجمللس النظامي للشركة:      
الشخص الطبيعي: كاملسري الذي قد يكون منفردا وو متعدد، نظاميا وو غري نظامي عني بعقد الحق، شريك وو من الغري، وو 

 2أ2مكرر  65، و املمثل القانون وفقا للمادة65 كل شخص مؤهل جلعل الشركة ملتزمةرئيس مدير عام، وو مصفي الشركة، مبعىن
هو الشخص الطبيعي الذي خيوله القانون وو القانون األساسي للشخص   66املعدل و املتمم اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية

ء عند تعيينه للمسري، وو من طرف القانون. فمن وجل املعنوي تفويضا لتمثيله قد يكون مصدر التمثيل إما االتفاق، وو القضا
يسعى ملعاقبة  51حتديد اجلهاز يف الشخص املعنوي ال بد من تفحص القانون األساسي للشركة، ألن قانون العقوابت يف املادة 

 يف الشركة،من ميتلك داخل املشروع السلطات الضرورية اليت متكنه من منع إرتكاب اجلرمية  فهو الذي ميلك القيادة 

اجملال حدد إمكانية توسيع  10-03فإن قانون ،51ملادة مبوجب ا و إن كان قانون العقوابت  يشرتط ون يكون املمثل قانونيا 
 .9267على املادة  ليشمل املسري الفعلي بناء

                                                             
64 - Voir, Véronique ESCOLANO, art. précit. p.44. 

65
 -Voir, Marc PUECH , « Droit pénal des affaires », édition 2000-2001, Lamy , p.1062, n°.8-96. 

إبضافة فصل اثلث متعلق ابملتابعة اجلزائية   6،  .2004لسنة   71، ج ر عدد 2004نوفمرب   10املؤرخ يف 14-04مبوجب قانون  - 66
 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.1966يونيو  08ؤرخ يف  امل 155-66للشخص املعنوي، و الذي  عدل و متم ومر 

:" عندما يكون املالك وو املستغل شخصا معنواي، تلقى املسؤولية املنصو  عليها يف الفقرتني وعاله على 10-03من قانون 3أ 92تنص املادة  - 67
 /تولون اإلشراف وو اإلدارة، وو كل شخص آخر مفوض من طرفهم".عاتق الشخص وو األشخا  من املمثلني الشرعيني وو املسريين الفعليني الذين ي
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 .نويمعخص ركة التجارية كشالشالثاين: ارتكاب اجلرمية ابسم وحلساب املطلب   
يكون ارتكاب اجلرمية ابسم وحلساب الشركة التجارية، مىت انصرفت نية الشخص الطبيعي مرتكب الفعل االجرامي للتصرف      

القانونني و  ومصاحل هذا الشخص املعنوي مهما كان نوعها. ألهدافابسم وحلساب الشخص املعنوي ال بصفته الشخصية حتقيقا 
وذلك أبن يكون فعل ا اجملرم الذي يرتكبه جلهاز وو  اجملرم حلساب الشخص املعنوي، اجلزائري واالمارايت، يشرتطان ارتكاب الفعل

املمثل جيعل الشركة تتحصل على مزية وو فائدة ابملفهوم الواسع املادي وو املعنوي يرتجم إما بربح وو بتجنب خسارة وو الصعوابت 
راء ارتكاب اجلرمية. من دون ون يربط املشرع اجلزائي ارتكاب وو املعيقات وو التقليل من املصاريف مباشرة وو غري مباشرة من و 

فال يعقل ون يكون موضوع الشركة هو القيام بفعل إجرامي و إال اعترب سبب تكوين ،اجلرمية يف إطار موضوع الشخص املعنوي 
ون الفعل اجملرم  يف إما، :  "ساب الشركة. كما تتجسد فكرة "حل68الشركة غري مشروع ابلتايل تبطل الشركة لعدم مشروعية السبب

املرتكب حلساب الشخص املعنوي ليس غريبا عن نشاط الشخص املعنوي، وو له عالقة معه و الذي يدخل ضمن املوضوع 
االجتماعي للشركة: مثال يف حالة النقل و ما قد يتسبب فيه من وضرار بيئية...، و يتم التعرف على املوضوع االجتماعي للشركة 

مصاحل الشركاء، اليت تشمل  ون تلك اجلرمية تعتمد و تندرج ضمن مصلحة الشركة؛ وو 69قانوهنا األساسي للشركة ابلرجوع إىل 
 املوردين، العمال، البنوك، اإلدارات العمومية، أبن كان ارتكاب اجلرمية حيقق مصلحة مباشرة وو غري مباشرة للمشروع. 

،املهم 70االحتفاظ ابملضمون االقتصادي و هو مضمون مقيد، مع مفهوما واسعا  فكرة حساب الشركةو القضاء الفرنسي مينح ل-
 .71ون يكون ذلك العمل جعل الشركة تستفيد وو تتحصل على امتياز

         

 الثالث: حتديد اجلرمية البيئية اليت ترتكب وجتعل الشركة التجارية مسؤولة عنها.املطلب ا

كالقانون الفرنسي، أيخذ بفكرة  عمومية املسؤولية اجلزائية بعدم متييز الشخص املعنوي عن الشخص إذا كان القانون االمارايت      
مبدو التخصص يف مساءلة الشخص له موقف خمالف يعتمد على   يالقانون اجلزائر الطبيعي يف اجلرائم املتابع على ارتكاهبا،  ف

تمييز بني يعتمد على  عدم الفان له موقف استثنائي تعلق ابجملال الطيب ، لكنه فيما يقانون العقوابتمن  51للمادة  وفقا املعنوي
قانون الشخص املعنوي عن مجيع  املخالفات املنصو  عليها يف الباب الثامن من فهو يعاقب   الشخص الطبيعي واملعنوي،

الغرامة القصوى املنصو  ( وضعاف 5غرامة  ال ميكن  ون تقل  عن مخسة ) -1"، وتتمثل العقوبة يف 11-18الصحة  رقم 
حجز الوسائل والعتاد املستعمل يف  -عقوبة واحدة وو وكثر  من العقوابت  التكميلية اآلتية:  -2عليها للشخص الطبيعي، 

                                                             
من القانون املدين اجلزائري:" إذا التزم املتعاقد لسبب غري مشروع وو لسبب خمالف للنظام العام وو لآلداب، كان العقد  97بناءا على املادة   - 68

 ابطال."..
سنة، و كذلك عنواهنا وو امسها  99" حيدد شكل الشركة و مدهتا اليت ال ميكن ون تتجاوز من القانون التجاري اجلزائري: 546بناءا على املادة  - 69

 و مركزها و موضوعها و مبلغ رومساهلا يف قانوهنا األساسي".
70 -Voir , Véronique ESCOLANO, art .précit. p.44. 

71
 -Voir, Annie BEZIZ- AYACHE, n°.59. 
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غلق املؤسسة  وو إحدى  ملحقاهتا ملدة  -( سنوات،5املنع من  ممارسة  نشاط الصحة ملدة ال تتجاوز مخس)-ارتكاب املخالفة، 
 ، 72 حل الشخص املعنوي." -( سنوات، 5مخس )ال تتجاوز 

ابعتبار النفاايت، تلك البقااي  الناجتة  عن عمليات اإلنتاج او التحويل او االستعمال وبصفة  وعم كل مادة وو منتوج، او و        
، وهي تتخذ عدة انواع منها 73منقول يقوم املالك او احلائز ابلتخلص منه وو قصد التخلص منه، وو يلزم ابلتخلص منه وو ازالته

من فحص ومتابعة العالج الوقائي وو العالجي يف جمال   املواد الناجتة عن نشاط طيب وو عالجي هي  النفاايت الصحية وو 
بغض النظر عن مصدر  هذه املواد، سواء كانت  مؤسسة عمومية وو خاصة وو صيدليات، وكذا بقااي  الطب البشري والبيطري

، ..فهي مواد هتدد االنسان والبيئة نتيجة للعناصر واملكوانت اخلطرة اليت حتويها واليت ال بد من اتباع 74اث الطبيةالتجارب واألحب
 طرق معينة  للتخلص منها ومن سلبياهتا، لذلك  تلتزم املؤسسات االستشفاية ابلتعامل بطريقة خاصة مع هذه النفاايت......

تنتج النفاايت  و حائزة هلا ، تلزم ابختاذ اإلجراءات الضرورية  خاصةسسات استشفائية مؤ كالشركات التجارية  كما تلزم        
فهي تبقى  ابلنشاط الطيبقدر ممكن، وبسبب عدم إمكاهنا تفادي انتاج  تلك النفاايت الرتباطها لتفادي انتاج النفاايت  أبقصى 

بطريقة ال تعرض  صحة االنسان  75ابلعمل على ضمان إزالة تلك النفاايت وتسيريها بطريقة ال تضر البيئة وعلى حساهبا  ةملزم
وبصفة عامة  76واحليوان للخطر و ويضا ابقي عناصر البيئة من موارد مائية والرتبة واهلواء وعلى مجيع الكائنات احليوانية والنباتية

، ويكون ذلك بفصل النفاايت الطبية عن 77ك النفاايت وازالتها ال متس ابلصحة العمومية والبيئةجيب ان تكون عملية تسيري تل
 .78ابقي النفاايت مع التخلص منها ابلطريقة احملددة قانوان اليت تضمن محاية الصحة والبيئة

لذلك قد تدخل املشرع االمارايت واجلزائري كغريه من املشرعني اخطر اجلرائم املضرة ابلبيئة، وتعد اجلرائم املرتبطة ابلنفاايت من     
القانون خاصة مبوجب  وحتميل الشركة التجارية كشخص معنوي املسؤولية اجلزائية املرتتبة عنها. وذلك، العديد من األفعاللتجرمي 
 ، ومن اهم تلك اجلرائم:ثة للبيئة ألن قانون محاية البيئة يضع القواعد العامة لشأفعال امللو  عاجلة النفاايتاملتعلق مب

                                                             
، 2018يوليو  29بتاريخ  46ج ر عدد -املتعلق ابلصحة 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18القانونمن  441ابالعتماد على املادة  - 72
. 3.. 
 15بتاريخ  77املتعلق بتسيري النفاايت  ومراقبتها وازالتها، اجلريدة الرمسية العدد  2001ديسمرب  12املؤرخ يف    19-01قانون  2أ3املادة   - 73

 .9،  .2001ديسمرب 
 احملدد سابقا. 19-01من قانون 6أ3املادة  - 74
 احملدد سابقا. 19-01من القانون رقم  8و 06اعتمادا على املادتني  - 75
 احملدد سابقا. 19-01من قانون  11اعتمادا على املادة  - 76
 احملدد سابقا. 19-01من قانون  18اعتمادا على املادة  - 77
وهو يتعلق بنظام تداول املواد اخلطرة والنفاايت اخلطرة والنفاايت  2001لسنة  37رايت رقم من قرار جملس الوزراء  االما 15تطبيقا للمادة  - 78

 يف شان  محاية البيئة وتنميتها،    1994لسنة  24الصحية، يف شان األنظمة لالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم
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 61تطبيقا للمادة —19-01قانون  17وهو االلتزام احملدد يف املادة —وعدم فرزهاالطبية  جرمية خلط النفاايت -
  ..1979-01من قانون 56وويضا  املادة  .19-01قانون

قانون  من 82 82 81 81و 80 78 ، تطبيقا للمواد  جرمية التخلص من النفاايت بطريقة خمالفة هتدد البيئة والصحة -
 امارايت

 83 لذلك يف األماكن غري املخصصة النفاايت طمر وغمر -
من قانون محاية البيئة لسنة   58، واليت يعاقب عليها القانون االمارايت مبوجب املادة بدون رخصة  الطبية  تداول النفاايت  -

199984. 

الطبية  وطريقة معاجلتها، واليت يعاقب عليها القانون اجلزائري مبوجب املادة خمالفة االلتزام بتقدمي املعلومات املتعلقة ابلنفاايت  -
 .1985-01من قانون  58
 

                                                             
اطا يتسبب يف رمني او امهال النفاايت املنزلية وما شاهبها او  رفض يعاقب القانون اجلزائري  الشركات ابعتبارها شخص معنوي متارس نش - 79

وهو هنا ال ،  دج وتضاعف عند العود 50.000د ج اىل مخسني الف  10.000استعمال نظام مجع النفاايت وفرزها  بغرامة  من عشرة آالف 
 .دد سابقااحمل 19-01من قانون 56مادة تطبيقا  لل يفرق بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي

:توقع عقوبة احلبس مدة ال تقل  عن سنة وابلغرامة اليت ال تقل  عن عشرة 2001لسنة  37من قرار جملس الوزراء االمارايت رقم 78تنص املادة  - 80
لص من النفاايت : عدم التخ59) املادة 59آالف درهم وال تزيد على عشرين ولف درهم وو إبحدى  هاتني العقوبتني كل من خيالف وحكام املواد 

طرة دون ترخيص اخلطرة والنفاايت الطبية وفق الشروط واملعايري اليت حتددها  الالئحة التنفيذية، وكذلك إقامة وية منشآت من وجل  معاجلة النفاايت اخل
ئلة وو صلبة وو غازية االحتياطات ) عدم اختاذ القائمني على انتاج او تداول املواد اخلطرة سواء كانت سا 61و  60من قبل السلطات املختصة.( و 

ا لتسلم هذه الالزمة لضمان عدم حدوث وية  وضرار ابلبيئة، وكذا عدم االحتفاظ  بسجل  النفاايت  اليت يبني كيفية التخلص منها واجلهة املتعاقد معه
 النفاايت(..

لغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تزيد على مائة : عقوبة ا2001لسنة  37من قرار جملس الوزراء االمارايت رقم  81تنص املادة   - 81
من هذا القانون واملتعلقة ابلقاء وو تصريف وية مواد وو نفاايت وو سوائل غري معاجلة من شأهنا احداث  35ولف درهم على كل من خالف حكم املادة 
 تلوث للبيئة املائية بطريقة مباشرة وو غري مباشرة

: عقوبة الغرامة اليت ال تقل عن الفي درهم وال تزيد على عشرين الف درهم على  2001لسنة  37جملس الوزراء االمارايت رقم من قرار 82املادة - 82
: القاء  او معاجلة  او حرق القمامة 50( من هذا القانون واملتعلقة مبا يلي:  55( و)54( و)53(و )50( و)48كل من خالف حكم املواد)

 ية يف غري األماكن املخصصة هلا.والنفاايت الصلبة والطب
 .2001لسنة  37من قرار جملس الوزراء االمارايت رقم  64اعتمادا على املادة  - 83
، على كل تداول للمواد والنفاايت اخلطرة والنفاايت الطبية دون ترخيص من قبل 1999من قانون محاية البيئة االمارايت لسنة  58تعاقب املادة  - 84

 السلطات..
د ج ال مائة الف  50.000احملدد سابق، متثل يف غرامة مالية من مخسني الف  19-01من قانون  58عقوبة اليت حتددها املادة ال - 85

واملتمثل يف  التصريح للوزير املكلف ابلبيئة ابملعلومات   19-01من قانون 21د ج ، وذلك نتيجة ملخالفة االلتزام احملدد يف املادة  100.000
 عة وكمية وخصائص النفاايت وبطريقة  معاجلة هذه النفاايت.املتعلقة بطبي
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 خلامتة:ا 

غاية  فإنه ستتحقق ملا سبق،بتقرير املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية اليت متنح الوجود القانوين للمستشفيات اخلاصة،        
التشريع وهي احلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة، مبعىن ون احلماية اجلزائية للبيئة من خالل توقيع عقوابت على مرتكب 

ال تنحصر فقط يف حتقيق الردع العام بل  ،اليت تعترب من اكثر املشاريع تسببا يف تلويث البيئة ،القعل اجملرم خاصة الشركات التجارية
ىل احلفاظ على العناصر املكونة للبيئة والعمل على ضمان استدامتها، فمىت حتققت االستدامة واحلفاظ على البيئة تكون تسعى ا

. ومع اختالف التشريعات يف مدى االخذ غاية التشريع حتققت فال داعي للمتابعة اجلزائية مادامت الشركة اهتمت بتحقيق ذلك
صياغة فقرات عند هناية كل فصل خا  بتجرمي فعل معني لتحديد مقدار العقوبة لتدخل ال ضرورةبتلك املسؤولية، يناشد املشرع ب

 ...الذي يوقع على الشخص املعنوي ويناسب جسامة الفعل اجملرم املرتكب.
ت ؤسسااختارت امللكن بعيدا عن املسؤولية اجلزائية، ولكن مع البقاء دائما يف اطار حتقيق التنمية املستدامة، فإنه مىت  

اخلاصة شكل الشركة التجارية كاطار قانوين هلا ، فاهنا ستصبح مشروعا وو منشأة جتمع بني طياهتا عدة االستشفائية والعالجية 
ابلصحة ، كما اهنا ملزمة يف الوقت نفسه حبماية البيئة، تحقيق الربح، تستغل نشاطا مرتبط فهي مشروع جتاري يسعى ل خصائص

عا اال اذا كانت تلك الشركة  تتعامل كمواطن فعال يف اجملتمع يسعى لتحقيق التنمية االقتصادية وال ميكن ان يتحقق كل ذلك م
ستقل عن من دون جتاهل محاية البيئة حتت طائلة حتمل املسؤولية مدنية كانت او جزائية واليت تتحملها الشركة كشخص قانوين م

تطبق برانجما متكامال حلماية  اليت ة اخلاصةيشاة الصحناملعندما اعفى  . وهو ما تبناه القانون االمارايت،مرتكب الفعل االجرامي
ا قرار جملس تطبيق االحكام اليت يتضمنهوعفاها من  وتنمية البيئة والذي سيجعلها حتقق اهداف التشريع اخلا  بنقل النفاايت، 

االحتادية للبيئة هبذا النظام والربانمج  العتمادها من جملس إدارة اهليئة  مىت تقدمت للهيئةوذلك   ،2001لسنة 37الوزراء رقم 
 .86االحتادية للبيئة 

اصة يف خجلزائية حىت لشأشخا  املعنوية العامة ااملسؤولية  رخل التشريعات مستقبال لتقريدهل ميكن ان تت ،ويف األخري 
 .87؟وذلك حتقيقا للمساواة امام القانون  اجملاالت اليت ميكن فيها تفويض ممارسة النشاط للشخص اخلا 
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