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كلٍت احلقى والعلىم الضٍبصٍت – جبمعت حممذ به بشبر
اجلمهىرٌت اجلزائرٌت الذميقراطٍت الشعبٍت
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Abstract
The Algerian legislator has taken into account
environment protection and has enacted texts of penal law
that criminalize different infringements of environmental
rights to secure an efficient penal protection against different
pollution forms.
Criminal sanctions have been imposed as a repressive
impact to guarantee commitment to legal texts preventing
environment from environmental pollution crimes. These
sanctions could be death penalties, custodial penalties, and
financial penalties. Added to that, there could be
complementary sanctions, such as seizing funds, sentence
announcement, or infrastructure closer.
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العقىببث اجلزائٍت ملكبفحت التلىث البٍئً
طبقب ألحكبم التشرٌع اجلزائري
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أصتبر حمبضر صىف "أ" د .وىرة بىج حيٍى صعذاوً

كلٍت احلقى والعلىم الضٍبصٍت – جبمعت حممذ به بشبر
اجلمهىرٌت اجلزائرٌت الذميقراطٍت الشعبٍت

ملخص البحج
اهتم المشرع الجزائري بحماية البيئة ،ووضع نصوص جزائية ،تجرم مختلف
االعتداءات على البيئة مما يوفر حماية جزائية فعالة ضد جميع أشكال التلوث.
فوضع عقوبات جزائية كأثر ردعي لضمان االلتزام بالنصوص القانونية لحماية البيئة من
جرائم التلوث البيئي ،تتمثل تلك العقوبات في عقوبات سالبة للحياة ،أو عقوبات سالبة
للحرية ،أو عقوبات مالية باإلضافة إلى عقوبات تكميلية متمثلة في مصادرة األموال ،أو بنشر
الحكم ،أو غلق المنشأة.
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