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 الملخص

البيئة وحيا   تعد الجرائم البيئية من اهم الجرائم التي ظهرت مؤخرا ، وان انتشااارها نان بشاانل واساا  بساابا البار الساالبية المؤبر  على 

النائنات الحية على حد ساواء ، والمشارا العرا ي بدورت تبنى نصاوص  انونية يهدن من خالها ب رل الج اء على نل من ي وم بالعتداء 

اد  على البيئة او الحا ها بضاارر ، فحماية البيئة تتبلا احد المرين وهو اما من  بسااباا التلو  او منافحة ابسااباا الموجود  من اجل  ع

بم  التوا ن البيئي والتخلص من اباارت ، وللو ون على مادت تح ا المواجهاة الج ائياة للجريماة البيئياة لباد من تنااول م هومهاا  وببيعتهاا بول

 . نتناول برنانها والج اء الم رر لها

 النلمات الم تاحية

 (المواجهة، الجنائية ، الجرائم، البيئية)

Summary 

Criminal Response to Environmental Crimes   

Confrontation, Criminal, Crimes, Environmental)) 

Environmental crimes are one of the most important crimes that have emerged recently, and that their 

spread was widespread due to the negative effects affecting the environment and the lives of living 

organisms alike, and the Iraqi legislator in turn adopted legal texts through which he aims to impose a 

penalty on anyone who attacks the environment or causes damage to it. The protection of the environment 

requires one of two things, which is either to prevent the causes of pollution or to combat the existing 

causes in order to restore the environmental balance and get rid of its effects, and to determine the extent 

to which the criminal confrontation of the environmental crime has been achieved, it is necessary to 

address its concept and nature first and then deal with its pillars and the penalty prescribed for it. 

 الم دمة

بير  التي يعد موضااوا البيئة من اهم الموضااوعات المبروحة على المسااتويين الدولي والوبني ، ال ان تلو  البيئة تعد من المشااانل الخ

يواجهها النساان في العصار الحالي وهي مشانلة عالمية فهي ل تعترن بالحدود الساياساية للل  ل ت اهتمام  دولي نبير وواسا  وهلا بحاجة  

ع د الى تظافر نافة  الجهود لمعالجتها والحد منها  ، للا سعت النبير من الدول الى تنبين جهودها للحد من خبور  هلت الظاهر  من خال  

، ومؤتمر  مة ابرل في البرا يل حول البيئة والتنمية   1972مؤتمرات خاصااة بالبيئة مبل مؤتمر سااتونهولم حول التنمية البشاارية لعام 

والمؤتمر العاشار اسساامي بنوالمبور حول المعرفة    2002ومؤتمر جوهانسابور  بجنوا افري يا حول التنمية المساتدامة لسانة    1992عام 

والعديد من المؤتمرات والت ا يات التي ع دت بخصااوص البيئة ، ال ان الخبار البيئية ل ت ل خبرا  عن الحروا    2003نة  والحنمة لساا

  . والن اعات والمرال ال تانة بل  د ت يد عليها ال ان تأبيرها امتد من الغان الهوائي الى الغان المائي والغان ابرضي

ت ايد خبورتها ولل  من خال نشاااباتا المختل ة التي بصاابحت  تهدد  الحيا  البشاارية نما بدت الى حدو   نما ان لإلنسااان دور نبير في   

 . خلل في توا ن البيئة ومنوناتها سواء نانت الحية منها وغير الحية

  بولً: بهمية البح 

ن الخدمات البيئية، نما ان موضااوا المواجهة  ان من حا النسااان ان يعيف في بيئة سااليمة خالية من التلو  وان ينون لا نصاايا عادل م

 .الج ائية عن الجريمة البيئية من ببر  المشنات التي تواجا العالم بص ة عامة والعراق بص ة خاصة

  بانياً: هدن البح 

يضاااااا تحادياد فهي تتمبال في  عبااء م هوم للجريماة البيئياة وتبياان خبورتهاا بااسضاااااافاة  لى ابرناان المنوناة لهالت الجريماة، وب   

 .المسؤولية الج ائية للشخص الببيعي والمعنوي، وتحديد الج اءات الجنائية المبب ة على نليهما

  بالباً: مشنلة البح 
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ان العتداءات المتنرر  على البيئة باتت تشانل خبر نبير تهدد وجود النساان على سابل النر  ابرضاية ، وتأخل هلت العتداءات صاورا 

ا الردا  متعدد  ، للا ت داد التسااؤلت  ان  وانينا الع ابية التي تحمي البيئة والتي تتضامن تجريم نافة السالونيات التي تمس بها  نافية لتح ي 

عاام والخااص و وهاال ان هناا  بجه   مهتماة بتببيا هالت ال وانين ورصاااااد النتهااناات  لهاا  ام انهاا حبر على ورق و وماا هي البيئاة من ال

ان   الناحية ال انونية و وما نباق الحماية الجنائية للبيئة في التشااري  العرا ي و وما بنواا الساالونيات المجرمة و نل هلت ابساائلة ساانحاول

  . ها في بيات بحبنا هلانجيا علي 

  رابعاً: منهجية البح 

  سنعتمد في هدت الدراسة على المنهج الوص ي التحليلي وهو ما ي تضي منا  ، بحنام النصوص الوارد  في  انون الع وبات العرا ي وال وانين 

نل ن بة  انونية بالشانل اللي يجعلنا نبين مدت    الخاصاة بحماية البيئة من خال تحليلها وتمحيصاها معتمدين على ااراء ال  هية الصاادر  في

  .ن ايتها بو  صورها  ومدت فعالية الحماية التي تح  ها

  خامساً: هينلية البح 

لتغبية جوانا الموضااوا واللمام با فأننا اخترنا لموضااوعنا خبة ت وم بت ساايما على م دمة ومبحبين وخاتمة ، نتناول في المبح  ابول  

الجريمة البيئية اساااتعرضااانا الدراساااة فيا على مبلبين ، تناولنا في المبلا ابول تعرين البيئة والجريمة البيئية وانواعها ، م هوم البيئة و

ع وبة والمبلا الباني مساااؤولية ابشاااخاص الببيعية والمعنوية عن الجرائم البيئية، اما المبح  الباني تناولنا فيا ارنان الجريمة البيئية وال

ا في مبلبين خصاااننا المبلا ابول برنان الجريمة البيئية ، والمبلا الباني للع وبة الم رر  لها وانهينا بحبنا بخاتمة تتضااامن الم رر  له

  .اهم ما توصلنا اليا من نتائج وم ترحات

 المبح  ابول

 م هوم البيئة والجريمة البيئية

مشانلة توؤرق الدول للا بالبت الحد من هلا التلو  التي تتعرل لا البيئة ان مشانلة التلو  البيئي  د ا دادت بشانل نبير وبصابحت هلت ال

بأساتمرار نتيجة للنشاابات التي ي وم بها النساان في مختلن المجالت فاصابل التلو  مشانلة عالمية ولم يد من التوضايل ساون نتناول هلا  

  . نتناول فيا بساس المسؤولية الج ائيةالمبح  من خال مبلبين ، نخصص المبلا ابول للتعرين والمبلا الباني 

 المبلا ابول

 تعرين البيئة والجريمة البيئية وانواعها

بساابا ساارعة التبور في مختلن مجالت الحيا  وصااناعة المواد المشااعة والنيمياوية وحدو  البور  الصااناعية والنوار  نتيجة للنشاااب 

ياد  في اساتخدام مصاادر توليد البا ة ، نل هلا بدت الى حدو  خلل في التوا ن البيئي اسنسااني والساتن ان الجائر للموارد الببيعية وال 

وتساابا في ظهور العديد من المشااانل في البيئة بناء على لل  لبد لنا من الو ون حول مالم صااود بالبيئة و وهل هنا  بنواا للبيئة و وما 

ا البار اسجابة على هدت التسااااؤلت ولل  في فرعين ، نتناول في ال را ابول  هي الجريمة البيئية ، وما بنواعها و للل  سااانحاول في هل

 . التعرين الصباحي ، اما النوا الباني خصصنات الى بنواا الجرائم البيئية

 ال را ابول

 التعرين الصباحي

وبيان مصااااادرها وخصااااائصااااها ونل ما يرتبب بها وف ا    ل تخلو ال وانين الع ابية المتعل ة بحماية البيئة من تعرين البيئة والجريمة البيئية

 . للسياسة التي تبناها المشرا في هلا المجال

) هي المحيب بجمي  عناصاااارت اللي تعيف فيا النائنات الحية    2009لساااانة   27فالبيئة وفا  انون حماية وتحسااااين البيئة ر م      

تماعية والب افية (  ، ناحظ ان المشاارا العرا ي  د تبنى الم هوم الواساا  للبيئة والتأبيرات الناجمة عن نشااابات النسااان ال تصااادية والج

لمعامل  التي تشامل البيئة الببيعية بمنوناتها الحية وغير الحية والبيئة الصابناعية والتي تمبلها  المنشاات المادية التي صانعها  النساان )نا

 . والمصان  والمدن ...(

و  البيئة فأشاااار اليها ال انون الساااابا لنرت) وهي وجود بي من الملوبات المؤبر  في البيئة بنمية او ترني  او اما الم صاااود بجريمة تل    

صا ة غير ببيعية تؤدي ببريا مباشار بو غير مباشار  لى اسضارار باسنساان بو النائنات الحية ابخرت بو المنونات الاحياتية التي توجد  
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ى بنواا ملوبات البيئة )بية مواد صالبة بو ساائلة بو غا ية بو ضاوضااء بو اهت ا ات بو ً شاعاعات بو حرار  بو فيها (  ، نما بشاار ال انون ال

  وهج بو ما شابهها بو عوامل  حيائية تؤدي ببريا مباشر بو غيرمباشر  لى تلو  البيئة (

ى البيئاة بانهاا ) مجموعة من النظم الجتمااعياة والب اافياة ال 1972اما تعرين البيئاة في ال اانون الدولي ف اد بشاااااار مؤتمر في اساااااتنهولم       

 .  والببيعية التي يعيف فيها النسان والنائنات ابخرت ويمارسون فيها بعمالهم (

 . ويتضل من هلا التعرين بانا يشمل نل المواد التي تؤمن اشباا حاجة النسان       

لتعاون والتنمية ال تصاااادية بانا ) ادخال النساااان في البيئة ببري ة غير مباشااار  او غير اما تعرين التلو  البيئي ف د عرفتا منظمة ا     

مباشاار  ، با ة او مواد من شااأنها احدا  نتائج ضااار  تعرل صااحة النسااان الى الخبر او تضاار بالنظم البيئية (  ، نما تم تعري ا هو ) 

غوا بهاا نتيجاة لنشااااااباا من خال حادو  تغيير في المنوناات الببيعياة  التغييرات التي تحيب بااسنساااااان بشااااانال نلي او ج ئي غير مر

   والبيولوجية والنيميائية للبيئة ، مما يتر  ابرت على ببيعة الحيا  التي يعيشها النسان (

لمجال الى ظهور عد   وواضال من هلت التعارين ان معظم الت ا يات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية تبنت الم هوم الواسا  للبيئة مما فتل ا

 . مصبلحات متعل ة بالبيئة

 والتلو  البيئي  د ينون دولي تساأل عنها الدولة المساببة للنشااب مبل الت جيرات النووية في المجال الجوي او  اا البحار او تنون وبنية   

   .  بي داخل   ليم الدولة مبل الملوبات النيمياوية او تلوي  ميات النهر وغيرها

ن ا ف هاء ال انون ف د عرفوا البيئة بم هومها الصباحي العام ))مجموعة من النظم والعوامل والمواد الببيعية التي يتعامل معها اسنساام    

، ساواء في موا   عملا بو معيشاتا بو في ابمانن الساياحية والترفيهية فيتأبر اسنساان بها بو يؤبر فيها، وتشامل دون بن ت تصار على الهواء

  المختل ة((  ماء، التربة، الحيا  البرية، والحيا  البحرية، المواد الغلائية والمعدنية والنيميائية المختل ة، مصادر البا ة والعوامل اسجتماعيةال

. 

ي  اما الجريمة البيئية ف د عرفها بعل ال  هاء ) سالو   يجابي او سالبي ساواء نان عمديا او غير عمدي يصادر من شاخص ببيعي او معنو 

  .  يحاول الضرار بأحد عناصر البيئة سواء ببريا مباشر او غير مباشر (

ومن خال ما ت دم ناحظ ان التلو  ين سااام الى نوعين من حي  المساااؤولية الج ائية وهما التلو  المعا ا عليا وهو بي تلو     

لتي تعاني منها البيئة في الو ت الحاضاار ، اما التلو  غير ناتج عن النشاابة البشاارية بنافة بنواعها وهو الساابا الح ي ي لنل اسشاانالت ا

المعا ا عليا وهو اللي يحد  بساابا الببيعة بدون تدخل بشااري مبل حدو  العواصاان الرملية والترابية ونلل  ال ل ل والبرانين وما 

من فعل الببيعة فهو خارج دائر  التجريم يصاااادر منها من غا ات واتربة تؤدي الى حدو  تلو  ، يعد هلا التلو  غير معا ا عليا  لنا 

 . لن ال انون ل يخابا ال ابشخاص سواء نانت الببيعية او المعنوية

نما ين ساام التلو  من حي  النباق الجغرافي الى تلو  محلي وهو اللي ينون داخل   ليم الدولة ويساابا اضاارار محلية ، والباني تلو     

ضااااررت على   ليم دولة واحد  نما في حالة ان ت وم دولة معينة بتجارا نووية داخل ا ليمها ويترتا   دولي وهو عابر للحدود ول ي تصاااار

ر عليا انت ال ملوبات اشاعاعية او نيميائية نما هو الحال بالنسابة لامبار الحمضاية والدخنة تنت ل الى   ليم دولة بخرت ويحد  لها اضارا

 .بيئية

 ال را الباني

 بنواا الجرائم البيئية

م  من خال تجريم المشارا العرا ي للجريمة البيئية فانا يمنن ت سايم الجريمة البيئية بحساا ببيعتها او مسااساها بالعناصار البيئية الى جرائ 

 . ماسة بالجو وجرائم ماسة بابرل او الميات

  بول : الجريمة البيئية الماسة بالجو  

شاارا بسابا ساهولة انت الا من منب ة الى بخرت خال فتر   منية  صاير  ال تتحر  وتصاا في بمانن  ويعد من انبر الجرائم انت   

 . تبعد الن النيلومترات عن مصدر حدوبها فالهواء الملو  في دولة معينة  د يعبر بحيانا عبر الحدود وال ارات وينت ل الى دول بخرت
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والنبات بشانل مباشار ويؤدي الى ابار صاحية تؤبر على صاحة النساان والحيوان ونلل   وهلا النوا من التلو   د يصايا النساان والحيوان 

النبات نما يتر  ابار ا تصااادية ، وتعد المصااان  والغا ات المتولد  من محبات توليد  النهرباء ونلل  من محرنات الساايارات مما يساابا  

 .  احتباس حراري واتساا بب ة ابو ون

الى هلا النوا من الجريمة في  انون حماية وتحساااابن البيئة )يمن  ما يأتي :بول :انبعا  ابدخنة بو   وتبرق المشاااارا العرا ي   

ها الغا ات بو اببخر  بو الد ائا الناجمة عن عمليات  نتاجية بوحرق و ود  لى الهواء  ل بعد  جراء المعالجات الا مة بما يضاااامن مباب ت 

: اساااتخدام محرنات بو مرنبات ينتج عنها عادم بعلى من الحدود المساااموف بها في ًالتشاااريعات البيئية للتشاااريعات البيئية الوبنية . بانيا  

بو الوبنية . بالبا : حرق المخل ات الصاالبة  ل في ابمانن المخصااصااة من الجهات لات العا ة وفا ً بساالوا يمن  بيئيا . ًرابعا : التن يا  

بعاد اتخاال الحتيااباات الا ماة للتخ ين والن ال اامن لهاا لمن  الح ر بو البنااء بو الهادم التي ينتج عن  هاا مواد بولياة ومخل اات وبترباة  ل ً

تبايرها .خامساااا: ممارساااة النشاااابات الباعبة لرشاااعة النهرومغنابيساااية غير المؤينة والمنبعبة من ًمحبات الب  الرئيساااية واببراج  

 .   في نباق التعليمات والضوابب التي تصدرها الو ار  لهلا الغرل( والهوائيات الخاصة بالهواتن الن الة وغيرها  ل

نما ان الضاوضااء  د تسابا بيضاا تلو  الهواء والتي تنون ناتجة عن محرنات السايار  والبائرات وغيرها وهلت ابصاوات  د    

  في النساان بالصامم او ضاعن السام   تتر  ابرا على بعصااا النساان مما  د يلحا با ضاررا ن سايا او عضاويا مبل  صاابة جها  السام

بسابا ابصاوات العالية  ، وهلا ما بشاار اليا المشارا في لات ال انون الساابا ال نص  ) يمن  تجاو  الحدود المساموف بها للضاوضااء عند 

نون نساااابة شااااد   تشااااغيل االت والمعدات واات التنبيا ومنبرات الصااااوت للنشااااابات نافة وعلى الجهات مانحة اسجا   مراعا  بن ت 

 .   الضوضاء المنبعبة في منب ة واحد  ضمن الحدود المسموف بها في تعليمات يصدرها الو ير(

لهلا ناحظ ان المشاارا العرا ي ادرج الضااوضاااء ضاامن ملوبات الهواء ولل  لما تسااببا من ابار ساالبية على صااحة النسااان    

من تسااابا عمدا او اهمال في تسااارا الغا ات او  –)بالبا    497ت العرا ي في الماد   و درتا اسنتاجية ، و د بشاااار الى لل    انون الع وبا

 .البخر  او الدخنة او الميات ال لر  وغير لل  من المواد التي من شأنها ايلاء الناس او مضاي تهم او تلوبهم

  . ( لنار فيهامن اهمل في تنظين او اصاف المداخن او الفران او المعامل التي تستعمل ا –رابعا 

ال عرفت الضاوضااء) هو صاوت غير مرغوا فيا يؤبر على صاحة  2015لسانة   41نما نص عليها  انون السايبر  على الضاوضااء ر م   

لمعدل   ( leg ) وراحة اشااخاص معينين او عامة الناس ولا تأبير ساالبي على البيئة (  ، وحدد هلا ال انون منسااوا الضااوضاااء المنافىء

 .  لمتغير  ل تر  محدد  من ال منمناسيا الضوضاء ا

  بانيا / الجريمة البيئية الماسة بابرل

بي تلو  البيئة الترابية وهلا يؤدي الى  صااابة مساااحات شاااسااعة من ابراضااي بساابا اتخالها بمانن لدفن الوسااا  والن ايات او لنتاج 

 .   الموارد الببيعية التي تحويها

ات لمنافحة الحشاارات والفات ال راعية الى تلو  المنتجات ال راعية ومن بم تلو  جساام النسااان من نما ان تلو  التربة باسااتخدام مبيد

خال تنااولهاا ، و اد ينت ال الى الحيوان الالي يعتماد على الغالاء النااتج من ابرل بم بعاد للا  ينت ال بادورت الى النساااااان عنادماا ياأنال هالت  

لو  المبار وهلا بدورت يؤدي الى الخال بالترنيا الببيعي للتربة وبال راعة وبالتالي يؤبر الحيوانات  ، نما ان تلو  الهواء  د يسبا ت 

 .   على صحة النسان

من بال او تغوب في شارا او بريا او ساحة او  –)اول   497وهلا ما اشار اليا المشرا العرا ي في  انون الع وبات في الماد       

من ال ى او وضا  في شاارا او بريا او سااحة او منت ت  –او ال صابات في غير المانن المعد  للل .بانيا    منت ت عام داخل المدن او ال رت

 . عام  الورات او اوساخا او نناسات او مياها  لر  او غير لل  مما يضر بالصحة(

 نشاب بي:  بول:  ً   يأتي ما ن يمونلل  تناول المشااارا  حماية ابرل من التلو  في  انون حماية وتحساااين البيئة ال نص )      

 الغلائية  السلسلة  وعلى  اسنتاجية   دراتها  في  يؤبر  نحو  على  تلوبها  بو  تدهورها  بو  بالتربة  اسضرار   لى  مباشر  غير  بو  مباشر  ببريق  يؤدي

 ال حن  من ابراضي  وحماية الحضرية للمنابق  ابساسية بالتصاميم اللت ام عدم:   بانيا.  ً   النافل   للتشريعات  وف ا    ً ل الجمالية  والنواحي

  الببيعية  البيئة تشويا بو  التصحر   لى يؤدي  منب ة بي  في  النباتي  ءالغبا نوعية بو  بمساحة  ابضرار شأنا  من  نشاب بي:   بالبا.  ً    العمراني

  تعدت  سجل  في  الملنور   والب افية  الببيعية  الترابية  بابمانن  اسضرار  بو  هدم:    رابعا.  ً     العا ة  لات  الجهات  مواف ة  استحصال  بعد   ل

  . (لها المخصصة ابمانن في  ل عشوائيا الصلبة المخل ات رمي:  خامسا.   ابخرت المعنية الجهات م  بالتعاون الغرل لهلا الو ار 
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من لات ال انون الساابا   20يعد ال اء الن ايات الساامة غير المشاروعة ورمي الوساا  وال مامة جريمة بيئية نص عليها المشارا في الماد   ال

ال يمن  ن ل او تداول الن ايات الخبر  او الشاعاعية ال باساتخدام برق ساليمة واخل مواف ات رسامية بلل   وتنون بالبرق التي تضامن عدم  

 . بصحة الموابنين رراالض 

للا ناحظ انا على الرغم من ان المشاااارا عا ا على هلت الجرائم لنن هنا  معو ات للع اا وهي  لة اهتمام الساااالبة التن يلية      

 . والمال اللي بحو   المجرمين النبار من بصحاا المعامل والمصان  وتعد هلت من اخبر التجاو ات على البيئة

  بيئية الماسة بالمياتبالبا / الجريمة ال 

تخضااا  ميات ابنهار باختان بنواعها الى الحماية ال انونية عند اغلا التشاااريعات مبل ابنهار والبحيرات والساااوا ي والترا والينابي      

 افي هلت الميات  ، وبيضا ونلل  بيضاا البيئة البحرية والميات اس ليمية ، وتعا ا  وانين الدول على رمي الوساا  والن ايات باختان بنواعها

فتل مجاري الصااارن الصاااحي الى هلت الميات وهلا ماعبر عنا المشااارا العرا ي في  انون الع وبات العرا ي ال بشاااار انا يمن  رمي جبة 

 .  حيوان او اوسا  او مواد  لر  مضر  بالصحة في مب ل او نهر او او مجرت او ترنها منشوفة دون ان يتخل الحيابات الا مة

وبيضااا بشااار اليها المشاارا في  انون حماية وتحسااين البيئة  ال يمن  تصاارين بي مخل ات سااائلة او خدمية او  راعية الى الموارد المائية  

سواء نانت السبحية او الجوفية او المجالت البحرية العرا ية نما يمن  ربب تصرين ميات المجاري سواء نانت للدور او المصان  وغيرها 

 .  تصرين ميات المبار ومن  استخدام المواد السامة والمت جرات في صيد ابسما  والحيوانات المائية تاالى شبن

لنن م  لل  فأن مياهنا اليوم تعج بنل بنواا التلو  حتى اصابحنا لنساتبي  ان نشارا الماء البعد تصا يتا بسابا ارت اا نسابة      

الن بية ، ونلل  ظاهر  ن وق ابسااااما  والنائنات الحية والتي ا دادت بشاااانل نبير في ااونة الملوحة والتلو  بميات المجاري والملوبات  

 . الميات تلو ابخير  بسبا 

 الباني المبلا

 ابشخاص الببيعية والمعنوية عن الجرائم البيئية مسؤولية

بعدم خضاااوعها لل واعد الت ليدية نظرا لخصاااوصاااية  ال ول بان المساااؤولية الج ائية التي تترتا على الضااارر البيئي تمتا  غالبيتها   يمنن

 مساؤولية الضارر البيئي للا تبدو غير مناسابة بخضاوعها لتل  ال واعد مما دف  النبير بالمبالبة بضارور  تبوير ال واعد الخاصاة بالمساؤولية

ئة منها التشااري  العرا ي بصاادور  انون عليها الضاارر البيئي ، للل  ظهرت تشااريعات حديبة اهتمت بتوفير الحماية للبي  لمترتاالج ائية ا

يتوفر حماية وتحساين البيئة ، فال اعد  العامة التي ت وم عليها التشاريعات الجنائية انا ل يساأل ال النساان ولل  لنا الشاخص الوحيد اللي 

ان نبير بين مؤيدين ومعارضين اعمال لمبدب شاخصاية الع وبة ،لنن مساؤولية الشخص المعنوي هي نانت محل اخت   مساؤوليةلديا عنصار ال

الى ببت مسااؤولية الشااخص المعنوي في التشااريعات الحديبة ، ولل  بساابا الدور اللي يلعبا الشااخص المعنوي في جمي  مجالت الحيا  

لصعيد وخاصة بعد التبور الحاصل في المجتم  ال ان الشخص المعنوي يرتنا جرائم بيئية اخبر بنبير من الشخص الببيعي سواء على ا

  .  الوبني او الدولي

ولم يد من التوضايل ساون ن سام هلا المبلا الى فرعين نتناول في ال را ابول مسؤولية الشخص الببيعي عن الجريمة البيئية    

 : ، وال را الباني نخصصا لمسؤولية الشخص المعنوي ونالتي

 ابول ال را

 الشخص الببيعي عن الجريمة البيئية مسؤولية

الصاور  الت ليدية للمساؤولية ت وم على مساؤولية الشاخص الببيعي بناء على خبأ شاخصاي و د ت   المساؤولية عن فعل الغير، ان     

 .ال  د يرتنا شخصا اخر الجريمة

للا فأن الشااااخص الببيعي هو وحدت ينون مسااااؤول ج ائيا عن بفعالا في نظر ال انون لنا متمت  بالدرا  والختيار وهلا من    

المبادئ المسلم بها في شخصية ال انون الجنائي ، وهو مبدب منصوص عليا في الدستور  ، وبناء على لل  ليمنن مساءلة شخص عن بفعال  

من  انون الع وبات العرا ي  ، ال ان المشرا بنى المسؤولية الجنائية على بساس حرية الختيار ، بي ان الشخص     غيرت وهلا يستدل مباشر

 . ليسأل ج ائيا ال في حالة صدور خبأ شخصي بي ان تنون هنا  عا ة سببية بين الخبأ والضرر



السادس عشر لنلية ال انون جامعة بهل البيت عليهم السام المؤتمر العلمي السنوي   

 

التجريم ينون بم تضااى نص ال انون ويشاامل نل شااخص  يتجا المشاارا الى تجريم الساالو  اللي يؤدي الى تلوي  البيئة وهلا      

تسابا في احدا  النتيجة الضاار   الصاادر من الشاخص ساواء نان بشانل مباشار او غير مباشار   ، نما ان النص  د ينون بصاور  صاريحة  

/  32ن خال نص الماد   ينون عندما يحدد ال انون بنص صاريل مساؤولية الشاخص الببيعي وهلا م  ريلاو ضامنية ، والساناد ال انوني الصا

بول من  انون حماية وتحسااين البيئة ) يعد مسااؤول نل من ساابا ب علا الشااخصااي او اهمالا او ت صاايرت  ...(   نما ان المشاارا عد فاعا  

ر منا يعد فاعا  من لات ال انون ، فالا نان التلو  بأم  20وبالبا ورابعا من الماد     ااصااليا ويعا ا بالسااجن نل من خالن لحنام البنود باني 

 .  اصليا للجريمة ويعد شرينا الا نان بدون امر منا بارتناا فعل التلوي 

نما  د يرتنا الجريمة شاخصاا اخر وهو ما يسامى بالمساؤولية عن فعل الغير، ال  د تتجا التشاريعات الجنائية وال ضااء بيضاا الى    

في صاحا المؤسسة ال ان السلبة في هلت المؤسسة بص ة رئيس او مدير وهلت  التوس  في نباق المسؤولية الج ائية وتشمل فعل الغير نما  

التعليمات والوامر الى موظ يا ومن هنا يساااأل عن بفعال تابعيا اللين يخضاااعون بوامرت ، وهلا ماشاااار اليا   دارالسااالبة تمننا من اصااا

م تحت رعايتا او ر ابتا او سايبرتا من ابشاخاص او التباا المشارا العرا ي في  انون حماية وتحساين البيئة ) يعد مساؤول ...ب عل من ه

)....  . 

ان اتساااا نباق التجريم في جرائم البيئة هو يعد من اهم بسااباا   رار المسااؤولية عن فعل الغير وهلا يعد صااور  جديد  ناتجة    

ظن ورئيس الهيئة ، ال يتل ى الموظن التعليمات والوامر  عن الهتمام المت ايد بالبيئة ال انا يشااااترب ان تنون هنا  عا ة تبعية بين المو

  . ليتح ا اسناد هلت المسؤولية وان يرتنا العامل او الموظن نشاب اجرامي سواء نان عمديا او غير عمدي يئةمن صاحا اله

 الباني ال را

 الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية مسؤولية

 .وبين مدير الهيئة او مالنها ، ال ل نلغي مسؤولية المال  او المديرهنا يجا ان نمي  بين الشخص المعنوي     

بشااار المشاارا الى الشااخص المعنوي في  انون الع وبات )ابشااخاص المعنوية، فيما عدا مصااالل الحنومة ودوائرها الرساامية      

 .  ها لحسابها او بإسمها(وشبا الرسمية مسؤولة ج ائياً عن الجرائم التي يرتنبها ممبلوها او مديروها او وناؤ

للا ناحظ ان المشاارا اسااتبعد الدولة والجماعات المحلية وابشااخاص المعنوية الخاضااعة لل انون العام من المسااؤولية الج ائية      

، اما ابشاخاص    ولل  لن مهمتها حماية المصاالل ال ردية والجتماعية نما ان لها الحا في تو ي  الع اا للل  فهي لتساتبي  معا بة ن ساها

والمملونة لافراد ساواء نانوا عاديين او ابران ال انون الخاص ) ال انون المدني والتجاري ( فيمنن مسااءلتهم جنائيا في   لخاصاةالمعنوية ا

 .  حالة  يامهم بالتلو  البيئي

  ، نما نجد ان المشاارا اخل  مسااائلة الشااخص المعنوي ليعني عدم مسااؤولية الشااخص الببيعي سااواء نان ن اعل اصاالي او شااري  ان

بالمساؤولية الم دوجة ال يساأل الشاخص المعنوي عن الجرائم المرتنبة لحساابا نما يساأل ابشاخاص المؤساساين ، و د بشاار المشارا الى 

 .  مسؤولية الشخص المعنوي في  انون حماية وتحسين البيئة ) للو ير انلار بي مؤسسة او معمل او بي جهة ......(

تح ا مساؤولية الشاخص المعنوي لبد من ارتناا  الجريمة البيئية من  بل الشاخص الببيعي اللي يعبر عن  راد  المنشاأ  ولني ت    

او المؤساساة وينون لحسااا المؤساساة وبالتالي فتنون المساؤولية هنا مساؤولية غير مباشار  لن الجريمة ترتنا من  بل الشاخص الببيعي ، 

جساام وليس لا  راد  حر  ، ويجا ان يرتنا المدير او المؤسااس الجريمة البيئية لحساااا الشاارنة او غير م ائنفالشااخص المعنوي يعد ن

من  انون الع وبات ، ويرت الباح  ان مسؤولية الشخص المعنوي تتح ا عن الجرائم المرتنبة من   80المؤسسة وهلا مااشارت اليا  الماد   

لموظ ين البسااااباء مبل العامل بي مديرين وعمال ، وين ي   لني تتح ا مسااااؤولية   بل جمي  ابشااااخاص ال ائمين على  دارتها او حتى ا

الشااخص المعنوي انا ارتنا هلت الجريمة من اجل تح يا اغراضااا حتى وان لم يحصاال في النهاية على تح يا لل  الغرل نما في حالة 

 . عامةمسؤولية الشرنة عن ال تل غير العمد في حالة عدم الت امها ب واعد الصحة ال

ولني يسااأل الشااخص المعنوي يجا ان ينون ال عل المرتنا من  بل بعضااائا ضاامن نشاااب الشااخص المعنوي ، اما الا و عت      

الجريمة من شاخص ليس لا الحا في التعبير عن  راد  الشاخص المعنوي فا يساأل هلا ابخير وانما يساأل مرتنا ال عل شاخصايا ، فيجا  

عن الشااخص المعنوي وان ينون تصاارفا ضاامن العمال الم ول بها وان تنون الجريمة و عت   ريايا واداان ينون ال اعل م وضااا  انون 

 .  ابناء ممارستا للعمل من خال الوسائل التي يضعها الشخص المعنوي تحت تصرن ال اعل

 الباني المبح 

 الجريمة البيئية والع وبة الم رر  لها ارنان
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ولج جديد يتمي  عن غيرت من الجرائم ابخرت ، لسااايما في بعل احنام المساااؤولية الج ائية التي تختلن ببيعة الجرائم البيئية تعد نم ان

عن المساؤولية الت ليدية هلا في خصاوص مدت وضاوف الرنن المادي والمعنوي ونلل  فيما يتعلا بالع وبة الم رر  لها ،وهلا ما سون نبينا 

 : ارنان الجريمة ، والمبلا الباني الع وبة الم رر  لها ، وعلى الوجا التي ، نتناول في المبلا ابول مبلبينلح ا في 

 ابول المبلا

 الجريمة البيئية ارنان

الجريمة ل تحد  ال بوجود برنانها وهي الرنن المادي والمعنوي والشاارعي ، ال يتمبل الرنن المادي بالفعال التي تصاادر من الجاني  ان

ار  عن سااااالو  اجرامي يصااااادر من الجااني وينون محا للع ااا لنن الرنن الماادي وحادت غير ناافي لتح ا ويترتاا عليهاا اباار فهو عبا

لبد من وجود النية الجرامية او الخبأ غير العمدي  اللي يصاادر من الجاني ويتمبل هلا بالرنن المعنوي للجريمة،   بلالمسااؤولية الجنائية  

عل العتداء وت رر الع وبة المناسااابة لا لني يتح ا بلل  الرنن الشااارعي للجريمة ، للا ونلل  لبد من وجود نصاااوص  انونية سااااب ة ل 

في بابة فروا يخصاااص ال را ابول للرنن الشااارعي ، وال را الباني للرنن المادي ، اما ال را البال    ةسااانتناول ارنان الجريمة البيئي 

 . فنخصصا للرنن المعنوي

 ابول ال را

 ة البيئيةالشرعي للجريم الرنن

الجريمة في جوهرها ساالو  غير مشااروا وتتح ا عدم المشااروعية من انبباق الساالو  على نص تجريمي جرمتا ال انون الن الرنن  ان

الشارعي هو الصا ة غير المشاروعة للسالو  ساواء ورد هلا النص التجريمي في  انون الع وبات او بي  انون اخر  ، ويجا ان ينون النص 

على البيئة مبينا بصاااور  واضاااحة ود ي ة ، بحي  يساااهل على ال اضاااي  الج ائي مهمتا في تببيا النص  اء عل العتدالجنائي المجرم ل

لتي الجنائي مبينا بلل  نوا الجريمة والع وبة مما يضامن تح يا العدالة وفي مجال التشاري  الجنائي البيئي نجد هنا  النبير من التشاريعات ا

/ باانياا ) تن ال الادولاة حمااياة البيئاة والتنوا الحياائي والح ااظ عليهاا ( ، و اانون  33في المااد     2005لعراق  تنااولات البيئاة منهاا دساااااتور ا

، و انون   2009لسنة   27(  ، و انون حماية وتحسين البيئة ر م  496،497،499النافل في المواد )  1969لسنة   111الع وبات العرا ي ر م  

  37،  انون و ار  البيئة ر م    2010لساانة    17،  انون حماية الحيوانات البرية ر م    1980لساانة   99الو اية من الشااعاعات المؤينة ر م  

 . 2008لسنة 

وفر  التشاااريعات في المجال البيئي فأنا ي ابلا لنن هنا  ن ص في التببيا العملي واللي يرج  بسااااساااا الى   شااانالية التببيا من   ورغم

لبيئي ، وبيضاا غياا الباب  الت ني لل انون البيئي ، وهلت الصاعوبات في الح ي ية هي انعناس لخصاوصاية الناحية ال مانية والمنانية للنص ا

 . مشانلهاالبيئة و

 الباني ال را

 المادي الرنن

  عرن المشااااارا العرا ي الرنن الماادي ) سااااالو  اجرامي باارتنااا فعال جرماا ال اانون او المتنااا عن فعال امر باا ال اانون (  ،  والرنن 

المادي للجريمة البيئية  تتح ا بأي فعل   ساواء نان م صاود او غير م صاود و يعرل حيا  الناس وساامتهم  الى الخبر، ساواء نان لل     

 .  او حتى خبر محتمل الحدو   ومعظم جرائم البيئة تحتاج الى و ت نبير لتح ا النتيجة الجرمية ملموس،بحدو  ضرر مادي 

 .في الجريمة البيئية بالسلو  الجرامي والنتيجة الجرامية والعا ة السببيةويتمبل الرنن المادي    

  / السلو  الجرامي بول

يتمبل السااالو  الجرامي ب عل التلوي  ال ان السااالو  الجرامي اما ان ينون  يجابيا من خال احدا  تغيير في البيئة او سااالبيا      

الصااااادر  من و ار  البيئة او المتناا عن فعل ، فيتح ا الساااالو  الجرامي اسيجابي في جرائم   وينون لل  بالمتناا عن تن يل التعليمات

في فعل التلوي  لاتا باعتبار هلا ال عل هو اللي يؤدي الى تح يا النتيجة الجرمية التي يساعى المشارا من وراءها تجريم ال عل    ةتلو  البيئ 

ويتجساد فعل التلوي  ب عل اسضاافة او تساريا او ال اء مواد ملوبة الى وساب بيئي معين وهلا  والحيلولة دون و وا النتيجة وهي التلوي  ، 

( ، نلل  فعل ال ب  او التلن للم روعات ال ائمة او ابشاااجار    17،   16،    15، 14حماية وتحساااين البيئة في المواد )  انونما اشاااار اليا 

من لات ال انون ، ويتح ا بيضاا هلا السالو  بأي ضارر بأحد    18ا اشاارت اليا  الماد   وهلا يسابا انهاء حيا  النبات نليا او ج ئيا وهلا م

 . بالحماية الج ائية ، ويعد السلو  اسيجابي هو السمة الغالبة في جرائم البيئة ةعناصر البيئة المشمول
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اما النشااب الجرامي السالبي فهو امتناا الشاخص عن ال يام ب عل او عمل اوجا ال انون ال يام با ويتح ا لل  في امتناا صااحا المنشاأ      

او المعمل او المصاان  على اتخال بعل التدابير الا مة لمن  تساارا الدخان او الغا ات او البخر  المضاار  بالصااحة العامة ، مما يترتا 

الجنائية ويعد في هلت الحالة سالو  سالبي يترتا عليا الضارار بالبيئة وبصاحة العمال باعتبار النساان هو ج ء من البيئة ،   لمساؤوليةعليا ا

/ بول( 10وهلا في الح ي ة يشنل امتناا عن ال يام يالت ام  انوني ،وهلا مااشار اليا المشرا العرا ي في  انون حماية وتحسين البيئة الماد  )

 . صاحا بي مشروا  بل البدء بإنشائا بت ديم ت رير لت دير اببر البيئي يتضمن ....(  يلت م)

ويرت الباح  ان المشارا العرا ي توسا  في مجال التجريم لنا فرل على ابشاخاص او المصاان  او المؤساساات الت اما يجا ال يام با      

لنتيجة ، للا فأن الجريمة الساالبية تتح ا بعدم الت ام صاااحا المصاان  او المؤسااسااة  من اجل حماية البيئة من التلو  دون ان ينتظر تح ا ا

 . المسموحة با للتسرا او التلو  نسابالت يد بال

 نما ان الجريمة البيئية من الصاعوبة ان تنون و تية ف ب او مساتمر  ف ب ، لن هنا  جرائم بيئية تعد و تية وهنا  مساتمر  فتر  من ال من  

  .  ئم البيئية الو تية مبل رمي الن ايات في النهر ، اما المستمر  مبل رمي الن ايات الخبر ، فالجرا

/  9/1في    2019/ ج/ 697ومن التببي ات ال ضااائية للجريمة البيئية ال رار الصااادر من محنمة جنل الهندية بال ضااية المر مة    

ل رعي مما تسابا في  عا ة ساير المشاا  والمرنبات في الشاارا باسضاافة والمتضامن بانشااء حضاير  حيوانات حيوانات في الشاارا ا  2020

النريهة وامتن  عن   الة الحضاير  بالرغم من انلارت بموجا رفعها وبناءا عليا حنمت المحنمة حضاوريا  اتالى انتشاار الروائل وال ضا

/ ساابعا وبامنا 2/ بول من  انون حماية وتحساين البيئة بدللة الماد   34على المدان بالحبس البسايب لمد  بابة اشاهر اساتنادا لحنام الماد   

  .  المشتنية الحا للمبالبة بالتعويل ئر منا ، نما بعبت المحنمة للدا

  بانيا / النتيجة الجرامية   

تعد النتيجة الجرامية هي البر المترتا  على الساالو  الجرامي وي رر المشاارا  الع اا عليا  وان هلت اابار المباشاار  لل عل      

     تتبور وتتضخم بم تست ر وتتبلور في صور  وا عة معينة

لو  البيئة ان المساااؤولية الجنائية تتح ا في حالة تعريل المصااالحة المحمية للخبر خاصاااة وان النتيجة في جرائم تلو  وفي جريمة ت    

 . البيئة غالبا ما تتراخى بي لتحد  مباشر  والنتيجة هنا  د تنون ضار  و د تنون خبر 

ى تح ا الضارر واللي  د يصايا المصالحة المحمية  ويرت الباح  ان تجريم السالو  الخبر في جرائم تلو  البيئة هو ساابا عل   

محل الحماية الجنائية واللي  د يساابا خسااائر نبير  للبيئة والناس على حد سااواء ، للا عد المشاارا الخبر امر وا عي ولل  خشااية و وا  

جرائم تلو  البيئة لصااعوبة اببات الخبر  التي من المحتمل و وعها في المساات بل وهلا ماساالنا المشاارا في   يجةالضاارر ، ال انا اهتم بالنت 

( ال من خال هلت النصااوص يهدن المشاارا الى 22،  20،  18،  17الضاارر في بعل هلت الجرائم وهلا ما ناحظا في نصااوص المواد )

من خال  الو اية من الخبار المتو عة في المساات بل حتى دون ان تتح ا نتيجة ضااار  من اجل توفير انبر  در ممنن من الحماية الجنائية  

  .تجريم النتائج الخبر 

وفي مجال حماية البيئة وما تتسااام من صاااعوبات وتع يد وهلا ماي سااار تعاظم جرائم الخبر في مواجهتها بفعال يصاااعا ت ييم    

 .  ابارها وان نان من الممنن ت ييم معيار المخابر 

   بالباً / العا ة السببية   

الجرامي اللي  ام با الجاني وبين النتيجة الجرامية المترتبة على هلا السالو  ، ولني ت وم وهي الصالة التي تربب بين السالو       

ة  ، وفي  الجريمة البيئية لبد من توافر  العا ة السببية بين السلو  والنتيجة الجرامية ال ان ارتناا هلا السلو   د يؤدي الى احدا  النتيج

نتدا من  بل المحنمة عليا ان يحدد سابا التلو  باساتخدام ابسالوا العلمي في التحليل وان ينون هلا  الماساة بالبيئة فأن الخبير الم  جرائم

الخبير متخصاصاا لني يعرن بساباا التلو  ، ومن هي الجهة التي  امت بال عل او من هي المنشاأ  التي ساببت التلو  وت دير المساؤولية 

بالنتيجة ، لنن هنا  صااعوبات في تحديد العا ة السااببية بين ساالو  الجاني والنتيجة النتائج وتتم معا بتا حسااا مساااهمتا    تعلى ضااوء هل

الجرامية في جرائم البيئة لن الضاارر ينون غير مباشاار ، نما ان عدم تح ا النتيجة في  مان ومنان و وا الساالو  الجرامي يؤدي الى 

 . النتيجة الجرامية ياظهور بسباا تساهم في تح 

 

  البال ال را
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 المعنوي الرنن

ان الجرائم البيئية ل ين ي ل يام الجريمة مجرد ارتناا الماديات بل ينبغي ان يصاااادران يصاااادر من الجاني خبأ او ابم وهو ما       

ساببا  يسامى بالرنن المعنوي ، فا جريمة بدون خبأ مهما تح  ت النتائج ، الن تتح ا المساؤولية الجنائية لل اعل بصادور سالو  ابم ويعتبر 

المحضااور   انونا  ،ال ل ين ي ل يام المسااؤولية الجنائية بأسااناد ال عل الى ال اعل بل لبد من توافر ال صااد الجرمي لدت   تيجةفي تح ا الن 

 .فاعلا ، والرنن المعنوي يتنون من صورتين هما ال صد الجرمي والخبأ غير العمدي

في   انون حماية وتحساين البيئة ال نص ) يععد نل من سابا ب علا الشاخصاي بو و د تبرق المشارا العرا ي الى الرنن المعنوي       

 همالا بو ت صاايرت بو ب عل من هم  تحت رعايتا بو ر ابتا بو ساايبرتا من ابشااخاص بو ابتباا بو مخال تا ال وانين وابنظمة والتعليمات 

  الحال  لى ما نانت عليا  بل حدو  الضارر ولل  بوساائلا الخاصاة بالتعويل و  الة الضارر خال مد  مناسابة و عاد يل مضاررا بالبيئة و

   وضمن المد  المحدد  من الو ار  وبالشروب الموضوعة منها ...(

ناحظ ان المشاارا العرا ي في هلت الماد  نان غير موفا في صااياغتها ال انا جم  بين ال عل المتعمد ) ال صااد الجرمي ( ولل       

تساابا ب علا الشااخصااي ( وبين الخبأ بعبار  ) اهمالا او ت صاايرت او مخال تا ال وانين وابنظمة ( ووضااعها في ماد   بلنر عبار  ) نل من 

واحد  ونان الجدر بالمشااارا ان ي رد ماد   انونية لل عل المتعمد ويحدد الع اا الموجا لا وماد  بخرت لل عل الخبأ ويحدد بيضاااا الع اا  

( و صااد الخبأ في  34من ال عل المتعمد اسااو  ب انون الع وبات ال نص على ال صااد الجرمي في الماد  )الموجا لا  وتنون ع وبتا اخن  

 . ابخرت  ابية( وبيضا ال وانين الع35الماد ) 

وياحظ الباح  ان الجرائم البيئية ال صااادية ) ال صاااد العمد ( ا ل حدوبا من الجرائم غير الم صاااود  والتي ت وم على اسهمال      

 . امبال  وعدم مراعا  النظمة وال وانين ، ال ان هلت الجرائم ابخير   هي ابنبر حدوبا ول يمنن احصاؤهاوال

   

 الباني المبلا

 الم رر  للجريمة البيئية الع وبة

ال اضاااي على ان الع وبة هي ) ج اء ي ررت ال انون للجريمة المنصاااوص عليها فيا لمصااالحة المجتم  اللي بصاااابا ضاااررها ويو عها     

 .   مرتنبها (

ان الع وبة هي تمبل ايام وايلاء لمن تو   عليا ، ف د تمس الع وبة الحيا  وتتمبل في صاااور  اسعدام ، و د تمس الحرية وينون     

نبر لل  في صاااور  الساااجن او الحبس ، و د ت رل على المال بصاااور  الغرامة او المصاااادر  ، لنن الع وبة الساااالبة للحرية هي من ا

 . البيئية ولل  من اجل فرل حماية انبر للبيئة لجريمةالع وبات المؤبر  في ا

ان المشاارا العرا ي فيما يتعلا بالج اء الجنائي  في الجرائم البيئية  د اعتمد على ال واعد المنصااوص عليها في  انون الع وبات    

البيئياة من جهاة بخرت ، وهالت الج اءات ابخير  لهاا بهمياة م اارنة  من جهاة ، وعلى ال واعاد ال اانونياة المنصاااااوص عليهاا في التشاااااريعاات  

عليها في  انون الع وبات ال تنمن في تجسيدها ال علي للمحافظة على ح وق النسان وح ا في ان يعيف في بيئة يمنة   وصبالج اءات المنص 

 . 2005ت يعد ح ا دستوريا نص عليا دستور العراق سليمة خالية من نافة صور التلو  والمرال ال تانة المختل ة وهو في ن س الو 

ان الع وبة الجنائية الم رر  لجرائم البيئة تنون حسااا نوا الجريمة المنصااوص عليها في  انون الع وبات والتشااريعات الع ابية      

يما الى فرعين ، ابول الجنايات ابخرت فهي اما تنون جنايات او جنل او مخال ة ، وبناء على لل  فان دراسااة هلا المبلا ي تضااي ت ساا

 . الباني الجنل والمخال ات الماسة بالبيئة وال راالماسة بالبيئة  

 ابول ال را

 الماسة بالبيئة الجنايات

من   20ال انها تأخل وصان الجناية من  انون حماية وتحساين البيئة ال عا بت المخالن لحنام البنود بانيا وبالبا ورابعا من الماد        

لات ال انون  وهي ن ل او تداول او دفن او التخلص من الن ايات الخبر  بدون اساتخدام البرق الساليمة للبيئة وبدون اساتحصاال  المواف ات  

الا ماة من الو ار  وناللا  في حاالاة انتااج او ن ال او تاداول او تخ ين المواد الخبر  بادون اخال الحتيااباات الا ماة ويساااااباا     ياةالرسااااام

مة بالبيئة ،  وبيضااا ادخال ومرور الن ايات الخبر  والشااعاعية من الدول ابخرت الى ابراضااي او ابجواء او المجالت  اضاارارا جسااي 
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سنة   15اشعار سابا وبدون اخل المواف ات الرسمية ، بالسجن المبلا بي السجن المؤ ت انبر من خمس سنوات الى   نالبحرية العرا ية بدو

 .  او الن ايات الخبر  او الشعاعية الى منشأها او التخلص منها ببري ة يمنة م  التعويل ويل م بيضا بأعاد  المواد

 الباني ال را

 والمخال ات الماسة بالبيئة الجنل

ان الجريمة البيئية  تأخل وصان الجنحة من لات ال انون الساابا لنرت ،  ال نصات يعا ا ) بالحبس لمد  ل ت ل عن بابة اشاهر       

 .  عشرين مليون ديناراو بنلتا الع وبتين (20000000مليون دينار ولت يد عن 1000000او بغرامة ل ت ل عن  

ن المشااارا نان غير موف ا ال انا جم  بين ع وبة المخال ة وع وبة الجنحة بعبار  ) لت ل  ناحظ من خال نص الماد  السااااب ة ا    

م  عن بابة اشاااهر( ال ان الحد الدنى للع وبة  في هلت الماد  هي بابة اشاااهر وهي في ن س الو ت الحد ابعلى لع وبة المخال ة عما بأحنا 

الحبس  -1هلت الماد  ) المخال ة هي الجريمة المعا ا عليا بإحدت الع وبتيين التاليتين :  من  انون الع وبات العرا ي  ال نصت 1/   27الماد   

  البسيب لمد  من ارب  وعشرين ساعة الى بابة اشهر .(

من ق.ا.ا . ونان  1/  26اما الحد ابدنى لع وبة الجنحة هي الحبس انبر من بابة اشاهر الى خمس سانوات عما بأحنام الماد        

جدر بالمشارا ان يجعل ع وبة الحبس )انبر من بابة اشاهر ولت يد على خمس سانوات ( ، نما ان المشارا  بيضاا لم يتبرق في حالة ال

 . فما هي الع وبة البديلة 34المخالن لحنام الماد   بلعدم دف  الغرامة من  

الجنحاة وهي الحبس ماد  لت ياد عن با  سااااانوات  على ع وباة   2010لساااااناة    17نماا نص  اانون حمااياة الحيواناات البرياة ر م       

مايين دينار او بإحدت هاتيين الع وبتين وبيضااا مصااادر  الصاايد  وعدتا وادواتا ووسااائب الن ل المسااتخدمة لنل من   3وغرامة لت يد عن  

 .  الصادر  بموجبا التعليماتخالن احنام هلا ال انون و

ال نصااات  يعا ا بالحبس مد  لت يد عن سااانة واحد  او بغرامة    1980لسااانة    99مؤينة ر م  نلل  نص  انون الو اية من الشاااعاعات ال   

 .  لت يد عن ال ي دينار او بنلتا الع وبتين

وتاأخال الجريماة  البيئياة وصااااان المخاال اة في  اانون الع وباات العرا ي الناافال ال عاالج المشااااارا في البااا الباالا  حمااياة البيئاة عن بريا    

)يعا ا بالحبس مد  ل ت يد   496(  ال نصاااات الماد    499،   497،   496ال ات المتعل ة بالصااااحة العامة ولل  في المواد )  تجريما للمخ

من دفن جبة بشارية في احدت المدن او ال رت او المساانن في غير الجبانات  –او بغرامة ل ت يد على بابين دينارا: اول    شاهرعلى بابة ا

 .جهات الدار  الدفن فيها او المحات التي رخصت

يعا ا بالحبس مد  لت ل عن شاهر ول ت يد على ساتة اشاهر وبغرامة لت ل عن مائة دينار ول ت يد على خمسامائة دينار  من ال ى   –  بانيا

دون ان يتخل في نهر او ترعة او مب ل او بي مجرت من مجاري الميات، جبة حيوان او مواد  لر  او ضاااار  بالصاااحة او ترنها منشاااوفة  

لبمرها او حر ها ( . ناحظ بيضاا المشارا  د م ج بين ع وبة المخال ة والجنحة في هلت الماد  واب اءها بيضاا في باا  ائيةاسجراءات الو 

 . المخال ات

 :)يعا ا بالحبس مد  لت يد على خمسة عشر يوما او بغرامة لت يد على عشر  دنانير 497نما نصت الماد     

 .من بال او تغوب في شارا او بريا او ساحة او منت ت عام داخل المدن او ال رت او ال صبات في غير المانن المعد  للل  – اول

 من ال ى او وض  في شارا او بريا او ساحة او منت ت عام  الورات او اوساخا –  بانيا

 .نناسات او مياها  لر  او غير لل  مما يضر بالصحة او

 عمدا او اهماال في تسرا الغا ات او البخر  او الدخنة او المياتمن تسبا  –  بالبا

 .وغير لل  من المواد التي من شأنها ايلاء الناس او مضاي تهم او تلوبهم ال لر 

 . ( من اهمل في تنظين او اصاف المداخن او الفران او المعامل التي تستعمل النار فيها – رابعا

 :غرامة لت يد على خمسة دنانير)يعا ا ب  499وعا بت الماد   
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 .من وض  على سبل او جدران مسننا في المدن مواد مرنبة من فضات او رو  البهائم او غير لل  مما يضر بالصحة العامة – اول

  (.من مر من ال صابين او غيرهم بلحوم البهائم او جبتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المار  –  بانيا

خمساين    50000في حالة مخال ة احنام هلا ال انون يعا ا بالغرامة لت ل عن   2015لسانة    41اما  انون السايبر  على الضاوضااء ر م      

 .  مليون دينار عرا ي 1000000الن دينار ولت يد عن 

با الجريمة البيئية فللو ير انلار اية معمل  من  انون حماية وتحساين البيئة في حالة مخال ة الشخص المعنوي وارتنا  33نما اشاارت الماد      

 نبيام من تاريخ التبليغ بالنلاروفي حالة عدم المتبال للو ير ا  10اومنشااأ   او بي جهة او مصاادر للتلو  س الة هلا العامل المؤبر خال  

المخال ة ، نما يحا للو ير او ممن يخولا ممن  يوم  ابلة للتمديد لحين ا الة   30ي وم بإي ان العمل او غلا مؤ ت للمنشااااأ   مد  لت يد عن 

لت ل وظي تا عن مدير عام فرل غرامة على هلت المؤسااسااة لت ل عن مليون دينار ولت يد عن عشاار  مليون دينار تنرر شااهريا لحين 

 . ال ةا الة المخ

البيئة في الو ت الحاضار بسابا انتشاار ابوبئة   من خال مات دم ناحظ ان هلت التشاريعات هي غير نافية لمواجهة الخبار التي تمس     

والمرال فندعو من خال بحبنا هلا الى  عاد  النظر بهلت النصااااوص ولل  من خال تعديلها بما يجعلها مائمة للخبر اللي يداهم البيئة 

باسضاافة الى لل  فأن هلت الجهات ال ائمة على الببيعية والصاناعية وبما يوفر لإلنساان والنائنات الحية حيا  خالية من التلو   ناتهابنل منو

حماية  البيئة تبدو ضااااعي ة او متناساااالة بساااابا مانرات اليوم من بيئة ملوبة بنل عناصاااارها الماء والهواء والتربة ، نلل  ندر  التببي ات  

 .  ال ضائية في هلا المجال بالرغم من نبر  التجاو ات الحاصلة على البيئة

 الخاتمة

في الصا حات السااب ة من هلا البح  موضاوعا خبيرا ومهما من موضاوعات ال انون الجنائي ، ول نبالغ الا  لنا انا من موضاوعات    اتناولن 

الساااعة الا صاال التعبير يل وهو ) المواجهة الج ائية للجريمة البيئية ( وتوصاالنا بهلا البح  الى مجموعة من السااتنتاجات والم ترحات  

  : ا يأتيفيم هاوالتي ندرج

  بول : الستنتاجات 

ويعد العراق من الدول الساابا ة في حماية البيئة من نافة بنواا التصاارفات الصااادر  من الشااخص الببيعي او المعنوي وبيضااا  -1

، لنن م  لل     1934و انون حماية البيئة منل عام   1924تنظيم شاؤون الصارن الصاحي ، ال سان المشارا   انون الصارن الصاحي عام 

حتى اصابحنا ل نساتبي  ان نشارا الماء ال بعد تصا يتا بسابا ارت اا نسابة الملوحة والتلو  بميات  التلو فأن بيئتنا اليوم تعج بنل بنواا 

ماء المجاري والملوبات الن بية ، واصاابل هواءنا وتربتنا ملوبة بساابا ب ايا المبيدات والساامد  النيمياوية واغلا مدننا ت وف منها رائحة ال

الشاوارا ، ونلل  ظاهر  ن وق ابساما  والنائنات الحية وخاصاة في ااونة ابخير  بسابا تلو    فيالسان ودخان السايارات المساتخدمة  

الماء ، واتساا ر عة التصحر وبيضا اصبل التلو  السمعي من لوا م العصر بعد ارت اا نسبة الضوضاء والصوات المستننر  بمصادرها  

 الحديبة المختل ة

  التشريعات العرا ية  تنون  مو عة في عدد من ال وانين ان حماية البيئة  من التلو  في -2

ان من خال تجريم المشارا العرا ي للجريمة البيئية فانا يمنن ت سايم الجريمة البيئية بحسا ببيعتها او مساسها بالعناصر البيئية  -3

 الى جرائم ماسة بالجو وجرائم ماسة بابرل او الميات

ي جرائم خبر ان ال عل يجرم بمجرد تهديد للبيئة بالخبر من ال يام ب عل مبل جريمة الضااااوضاااااء ان العديد من جرائم البيئة ه -4

 . و دخال الن ايات السامة

وضا  المشارا العرا ي ع وبات على الجرائم الماساة بالبيئة تصال الى الساجن او الحبس او الغرامة او المصاادر  ، وتعد الغرامة   -5

 . وي لنها تمس اللمة المالية للمؤسسة ولتؤبر على وجودهاهي الع وبة ابفضل للشخص المعن 

 

 

  : الم ترحات  بانيا



السادس عشر لنلية ال انون جامعة بهل البيت عليهم السام المؤتمر العلمي السنوي   

 

للا ندعو الى ت عيل دور الجهات التن يلية الخاصااااة بحماية البيئة من اجل ماح ة المنتهنين بسااااامتها وبيضااااا تببيا ال واعد  -1

 . تهاال انونية التي ت رل الع اا المناسا على منتهني سامة البيئة وصح

 . ن ترف ت عيل دور العام في مجال التوعية البيئية وفي مختلن وسائلا المرئية والمسموعة والم روء   -2

بخل باسعتبار بهمية  نشااء محانم متخصاصاة بالبيئة، لما للل  من دور في تحساين  در  الدولة على معالجة اسنتهانات الخبير    - -3

  . رعةللبيئة بشنل  يجابي وعلى وجا الس

يتوجا على الجمي  ترشايد اساتها  الميات للحد من مشانلة التلو   ، وضارور   راعة محاصايل مائمة للمنا   بأساتخدام نظام  -4

 . ري فعال ي لل من استعمال الميات

 . بناء مؤسسات مختصة بالحد من التلو  والتي تتعلا بالستخدام ابمبل لجمي  موارد البيئة -5

ال تصاادية ولل  لغرل تشاجي  المؤساساات والمصاان  المساؤولة عن التلو  على الت ليل من تصارين الملوبات صارن الحواف  -6

 .  الى البيئة

من  انون حماية وتحساااين البيئة وتنون نالتي ) يعا ا بالحبس لمد  انبر من  بابة اشاااهر ولت يد عن   34تعديل نص الماد    -7

 . عشرين مليون دينار او بنلتا الع وبتين (20000000مليون دينار ولت يد عن 1000000خمس سنوات  او بغرامة ل ت ل عن  

 المصادر

 : النتا بولً 

 .2019احمد الناصر ، المسؤولية المدنية عن اضرار تلو  البيئة البحرية ، دار الب افة للنشر والتو ي  عمان ،  -1

 .1997يئة ، مباب  جامعة المل  سعود في السعودية ، احمد عبد النريم سامة ،  انون حماية الب  -2

،  2احمد محمود الجمل ، الحماية البحرية من التلو  في ضاوء التشاريعات الوبنية والت ا ات ال ليمية والمعاهدات الدولية ، ب -3

 .2007منشا  المعارن ا السنندرية ، 

 .1998،  1انرم نشأت ابراهيم ، ال واعد العامة في  انون الع وبات الم ارن ، ب -4

، ال وانين البيئية في دول مجلس التعاون ، مؤسااسااة النويت للت دم العلمي، الببعة ابولى النويت لساانة   بدرية عبد هللا العوضااي -5

1996. 

 .2006داود عبد الر اق البا  ، الساس الدستوري لحماية البيئة من التلو  ، دار ال نر العربي االسنندرية ، -6

 .2007لبيئة من التلو  ، دار ال نر الجامعي ا  السنندرية ،داود عبد الر ق البا ، الساس الدستوري لحماية ا -7

 . 2009ريال صالل ابو العبا ، حماية البيئة من منظور ال انون الدولي العام ، دار الجامعة العربية ،  -8

نشر والتو ي  ، شامير محمود صبري ، مشروعية الضبب الداري الخاص لحماية المن العام دراسة م ارنة ، المرن  العربي لل -9

 .2018،  1ب

 .1986عبد الع ب  مخيمر عبد الهادي ، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ، دار النهضة العربية  -10

،  2علي حساااين خلن ، سااالبان عبد ال ادر الشااااوي ، المبادئ العامة في  انون الع وبات ، العات  لصاااناعة النتاا ال اهر  ب -11

2006. 

 .1972براوي ، شرف الحنام العامة ل انون الع وبات الليبي ، منشورات الجامعة العربية ، محمد الن  -12

 .1996محمد مؤنس محا الدين ، البيئة وال انون الجنائي ، دار النهضة العربية  ، مصر ،  -13
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 .1999محمود نجيا حسني، شرف  انون الع وبات ال سم العام ، دار الب افة ا عمان ،  -14

 .1982، مؤسسة نوفل ا لبنان ،  1صب ى العوجي ، المسؤولية الجنائية في المؤسسة ال تصادية ،بم -15

 .2017، الناديميون للنشر والتو ي  ا عمان ،  1مصب ى يوسن نافي ، ا تصاديات موارد البيئة ، ب -16

 .1990عمان ، نائل صالل ، الجرائم ال تصادية في التشري  الردني ، دار ال نر للنشر ا  -17

 .2015نجم الع اوي ، عبد هللا حنمت الن ار ، استراتيجيات ومتبلبات وتببي ات ادار  البيئة ، دار اليا وردي عمان ،  -18

 ً  : البحو  والدورياتبانيا

 .، با سنا نشر1ادم سميان لياا الغريري ، مجلة جامعة تنريت للعلوم ال انونية والسياسة ‘ العدد  -1

مداف ، المساؤولية الج ائية للمؤساساات المصان ة عن الجرائم البيئية دراساة م ارنة ، بح  منشاور في مجلة المسات بل   حاج علي -2

 .2019،  2العدد 3للدراسات ال انونية والسياسة ، المرن  الجامعي يفلو ، مجلد 

 ً  : الدساتير وال وانينبالبا

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  -1

 .المعدل 1969( لسنة 111ات العرا ي ر م ) انون الع وب  -2

 .1980لسنة  99 انون الو اية من الشعاعات المؤينة ر م  -3

 .2009لسنة  27 انون حماية وتحسين البيئة ر م  -4

 .2010لسنة  17 انون حماية الحيوانات البرية ر م  -5

 .2015لسنة  41 انون السيبر  على الضوضاء ر م  -6

 ً  : ال رارات ال ضائيةرابعا
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