Volume 7, Issue 3, March 2020, p. 72-96
İstanbul / Türkiye
Article Information

Article Type: Research Article
 This article was checked by iThenticate.

Article History:
Received
07/10/2019
Received in revised for m
10/11/2019
Accepted
10/12/2019
Available online
15/03/2020

THE LEGAL SYSTEM ROR ENVIRONMENTAL
MANGEMENT IN IRAQ ACCORDING TO LAW
NO. 27 OF 2009
Prof .Dr. Rasha Khaleil ABD 1
Instructor Omer Musa JAFAR 2
Abstract
With the increasing of these risk which is accompanied by great damages the
issue of the protection of the environment became the main interesting, of
nations all over the world. To live in a healthy and intact environment became a
rigid human right that is advocated by national and international laws and even
it is enacted in the constitutional laws as well. Iraqi constitutional law(2005)and
the French environmental Charter are examples . This interesting in the
environment is not a new aspect and is not of sudden emergence. It is graduated
step by step starting from constructing associations reaching the accusing of the
polluter persons by administrative units. Following these procedures is restrict
this phenomenon. The international interesting in the environment is very clear.
It is embodied by holding different conferences that yield a large number of
international treaties that confirm the necessity of protecting the environment
and finding suitable ways of protection especially when it became clear for all
that all the means of protection are obstacles in front of the development.For
this, it became necessary to reveal the effects of the risks that are resulted from
the environmental pollution on man especially in Iraq the country which is
much exposed to different wars that yielded different kinds of environmental
damages. Furthermore ,the serious violations by some countries that are not
committed to the treaties of the international law yielded great damages with the
Iraq souls and their safety from different kinds of diseases including the cancer
and the deformities.
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النظام القانوين لإلدارة البيئية يف العراق وفق قانون رقم  72لسنة 7002
أ .د .رشا خليل عبد ( استاذ دكتور) كلية الرشيد اجلامعة
م .عمر موسى جعفر (مدرس) كلية الريموك اجلامعة
ملخص
مع ازدايد ادلخاطر البيئية واتساع نطاقها ،وما ينتج عنها من اضرار كبَتة يف الوقت احلاضر  ،اخذ
االىتمام حبماية البيئة يشغل حيزاً  ،ليس بقليل من اىتمام دول العامل سواء على الصعيد الدويل او
الوطٍت ،حىت اصبح حق االنسان يف ان يعيش يف بيئة صحية وسليمة من احلقوق اليت القت
اىتماماً سواء يف نطاق القانون الداخلي  ،او القانون الدويل كما نظمتو الدساتَت  :مثال الدستور
العراقي الدائم لسنة  ، 2005و (ميثاق البيئة الفرنسي)  ،الذي اصبح جزء من الوثيقة الدستورية
الفرنسية  ،وىذا االىتمام ابلبيئة مل يظهر فجأة ،واظلا تدرج يف شكل تكوين اجلمعيات ادلهتمة
ابلدفاع عن البيئة ومحاية الطبيعة ،للوصول اىل ادانة ادللوثُت للبيئة  ،من خالل ازباذ سبل واجراءات
غَت اليت كانت معهودة يف السابق وبصورة غَت تقليدية من خالل استحداث وحدات ادارية (مركزية
او ال مركزية ) تعتٍت وزبتص ابلبيئة وينظم عملها قانون معُت  ،كما برز ايضا االىتمام الدويل ،الذي
سبثل يف صورة عقد الكثَت من ادلؤسبرات والندوات  ،اليت اسفرت عن ابرام العديد من االتفاقيات
الدولية اليت انصبت على ضرورة توفَت محاية افضل للبيئة خاصة بعد ان اتضح للكثَت من دول العامل
ان االجراءات الوقائية والعالجية  ،اليت يتم ازباذىا حلماية البيئة  ،ليست عائقاً امام التنمية  ،بل
على العكس ىي شرط اساسي لضمان ربقيقها .ومن كل ىذا اصبح لزاماً كشف مدى ادلخاطر
الناذبة عن التلوث البيئي لالنسان وخصوصاً يف العراق بسبب ما تعرض لو حروب خلفت العديد
من االضرار البيئية ،ومن جراء االنتهاكات اخلطَتة من بعض الدول وعدم التزامها بقواعد القانون
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الدويل للبيئة واليت احدثت اضرارا كبَتة حبياة العراقيُت وسالمتهم ومدى االمراض السرطانية
والتشوىات اخللقية اليت اصيبوا هبا ،يف مناطق عدة من العراق .
الكلمات ادلفتاحية :التلوث البيئي  ،الوسائل الوقائية  ،الوسائل العالجية.

ادلدخل:
كانت ادلخاطر اليت هتدد البيئة يف ادلاضي اقل بكثَت شلا يهددىا يف الوقت احلاضر ،وذلك لبساطة
حياة االنسان آنذاك  ،فكلما تعقدت احلياة االنسانية ومتطلباهتا كلما زادت ادلخاطر اليت هتدد
البيئة  ،ولعل ذلك يرجع اىل ان كثرة حاجات االنسان ومتطلباتو  ،يستتبعها التوسع يف البحث عن
الوسائل الكفيلة إبشباع ىذه احلاجات ،شلا ػلتاج اىل تفاعل اكثر بُت االنسان وبيئتو اليت يعيش فيها
 ،وغالباً ما ينجم عن ىذا التفاعل اخالل ابلتوازن البيئي .واالىتمام ابلبيئة مل يظهر فجأة ،واظلا
تدرج يف شكل تكوين اجلمعيات ادلهتمة ابلدفاع عن البيئة ومحاية الطبيعة ،للوصول اىل ادانة ادللوثُت
للبيئة  ،من خالل ازباذ سبل واجراءات غَت اليت كانت معهودة يف السابق وبصورة غَت تقليدية من
خالل استحداث وحدات ادارية (مركزية او ال مركزية ) تعتٍت وزبتص ابلبيئة وينظم عملها قانون
معُت  ،كما برز ايضا االىتمام الدويل ،الذي سبثل يف صورة عقد الكثَت من ادلؤسبرات والندوات ،
اليت اسفرت عن ابرام العديد من االتفاقيات الدولية اليت انصبت على ضرورة توفَت محاية افضل للبيئة
خاصة بعد ان اتضح للكثَت من دول العامل ان االجراءات الوقائية والعالجية  ،اليت يتم ازباذىا
حلماية البيئة  ،ليست عائقاً امام التنمية  ،بل على العكس ىي شرط اساسي لضمان ربقيقها.
ومن كل ىذا اصبح لزاماً كشف مدى ادلخاطر الناذبة عن التلوث البيئي لالنسان وخصوصاً يف
العراق بسبب ما تعرض لو حروب خلفت العديد من االضرار البيئية ،ومن جراء االنتهاكات اخلطَتة
من بعض الدول وعدم التزامها بقواعد القانون الدويل للبيئة واليت احدثت اضرارا كبَتة حبياة العراقيُت
وسالمتهم ومدى االمراض السرطانية والتشوىات اخللقية اليت اصيبوا هبا ،يف مناطق عدة من العراق
ومنها زلافظة البصرة والفلوجة والناصرية وغَتىا من احملافظات االخرى نتيجة استخدام االسلحة
احملضورة دوليا  .لذا سنحاول ان نبُت هنج اإلدارة البيئية اخلاصة حبماية البيئة واليت ىي سبيل اىل
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اعتماد اسلوبُت يف احلماية يقوم احدعلا اىل اتقاء وقوع التلوث او ادلعاجلة الوقائية ،وىذا مهمة
االدارة من خالل وضع وسائل حلماية البيئة قبل ربقق الضرر البيئي  ،اما االسلوب االخر فهو يقوم
على اصالح االضرار البيئية بعد وقوعها وىو ما يتجسد يف رقابة االدارة يف احملافظة على البيئة بعد
ربقق الضرر البيئي وىو ما يسمى ابلوسائل العالجية ابإلضافة اىل اجلزاءات اليت تتخذىا االدارة
ابعتبارىا ايضا طريق عالجي لذلك وعلى النحو االيت.

ادلبحث االول
الوسائل الوقائية لإلدارة يف محاية البيئة
ان الذي يهمنا ىنا ىو التطرق للوسائل القانونية اليت تتخذ صورة ادوات واجراءات رقابية قبلية (
قبل ربقق الضرر البيئي) ربول دون وقوع االعتداء على البيئة  ،اي االدوات القانونية اليت سبنع وقوع
السلوك ادلخالف الدارة ادلشرع والذي يضر ابلبيئة يف احد عناصرىا  ،وىي تعد دبثابة الرقابة السابقة
ادلخولة لسلطات الضبط االداري بغرض منع االعتداء على البيئة  ،حيث تعد الوقاية االسلوب
االفضل يف معاجلة مشكالت البيئة والتصدي ذلا ،وال شك ان تكاليف الوقاية ستكون اقل بكثَت
من تكاليف عالج االضرار البيئية اليت ال ؽلكن حصرىا  ،وتتمثل اىم ىذه االدوات (الًتخيص
البيئي او االذن السابق و االخطار) .

ادلطلب االول
الرتاخيص البيئية او االذن السابق واالخطار
ادلبدأ العام ان وسائل الضبط االداري عبارة عن وسائل وقائية قانونية تصدر من االدارة بصدد
شلارستها لوظيفة الضبط االداري  ،وعلى ىذا االساس فأن لسلطة الضبط االداري البيئي ان
تستخدم احدى ىذه الوسائل حلماية البيئة من االضرار البيئية  ،لذا سنتناول ىذا ادلطلب يف فرعُت
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طلصص الفرع االول اىل الًت خيص البيئي او االذن السابق ابعتباره احد ىذه الوسائل الوقائية
السابقة لوقوع الضرر البيئي والعتباره اىم االدوات القانونية لالدارة كونو االسلوب االكثر ربكما
وصلاعة دلا ػلققو من محاية مسبقة للبيئة  ،والرتباطو ابدلشاريع ذات االعلية واخلطورة على البيئة سيما
ادلشاريع الصناعية واشغال البناء ،ونقل وتصريف النفاايت ادلضرة ابلبيئة وابدلوارد البيئية ،اما الفرع
الثاين سنتناول فيو موضوع االخطار الذي سبارسو االدارة  ،وعلى النحو االيت-:
الفرع األول
الطبيعة القانونية للرتاخيص البيئية واالهداف اخلاصة هبا
يعترب نظام الًتاخيص من اكثر االساليب استعماال يف نطاق الضبط االداري البيئي ،لذلك سوف
نتطرق اىل الطبيعة القانونية ذلذه الًتاخيص ومن مث الىداف ىذا االسلوب يف رلال محاية البيئة من
الضرر البيئي
أوالً -:الطبيعة القانونية للًتاخيص البيئية  :الًتخيص ىو االذن الصادر من االدارة ادلختصة
دبمارسة نشاط معُت ال غلوز شلارستو بغَت االذن ،وتقوم االدارة دبنح الًتخيص اذا توافرت الشروط
الالزمة اليت ػلددىا القانون دلنحو ،وتكاد تقتصر سلطتها التقديرية على التحقق من توافر ىذه
الشروط واختيار ادلناسب الصدار الًتاخيص ،والًتخيص يعادل احلضر النسيب ( .)3وكذلك يعترب
الًتخيص عمال من االعمال القانونية اليت تقوم هبا االدارة وىو االمر الصادر من اإلدارة ادلختصة
دبمارسة نشاط معُت ال غلوز شلارستو بغَت ىذا االذن ( ،) 4اي انو ال بد من احلصول على االذن
السابق من طرف السلطات ادلعنية وىي السلطة الضبطية ( .)5اي انو دبثابة اجراء ضبطي يف رلال
محاية البيئة فأن اي شلارسة لنشاط معُت ال غلوز شلارستو اال بصدور مثل ىذا االذن الصادر من
3

 .عماد دمحم عبد  ،احلماية القانونية للبيئة  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،االسكندرية  ، 2017 ،ص . 122
 .ماجد راغب احللو  ،القانون االداري ،االسكندرية ، 1994،ص .136
5
 .عبد الغٍت بسيوين عبد هللا  ،القانون االداري  ،منشأة ادلعارف  ،االسكندرية  ،مصر ،1991 ،ص.385
4
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جهة االدارة ،وذلك هبدف عدم أتثَت مثل ىذا النشاط على البيئة ،وػلدد القانون عادات شروط منح
ىذه الًتاخيص االدارية البيئية وايضا ػلدد مدتو وامكانية ذبديده وتقوم ِ
االَدارة دبنح الًتاخيص اذا
توافرت الشروط الالزمة اليت ػلددىا القانون  ،وتكاد تقتصر سلطتها التقديرية على التحقق من توافر
تلك الشروط واختيار الوقت ادلناسب إلصدار الًتاخيص  .والًتاخيص من حيث طبيعتو يعد قرارا
اداراي اي تصرف اداري انفرادي  ،سبارسو االدارة يف اطار اإلصالحيات ادلخولة ذلا قانوان  ،وىو
بذلك يسَت عليو ما يسري على القرار االداري من ضرورة توافر شروطو الشكلية وادلوضوعية ،
وخضوعو لرقابة القضاء  ،واالصل ان الًتخيص دائم مامل ينص فيو على توقيتو ،وؽلكن ذبديد
الًتخيص ادلؤقت بعد استيفاء الشروط ادلطلوبة(  .) 6وللًتاخيص اخلاصة ابالنشطة ذات االثر احملتملة
عن البيئة طبيعة عينية وليست شخصية ،وذلك الن زلل االعتبار يف القانون ىو النشاط ادلرخص بو
 ،وظروف مزاولتو ،وما ؽلكن ان يكون لو من ااثر سلبية بصرف النظر عن االشخاص ادلرخص ذلم .
شلا يسمح بنقل ىذه الًتاخيص من ادلرخص لو االصلي اىل غَته عن طريق التنازل او الوفاة ،غَت انو
غلب على ادلتنازل اليو او الوارث ان يقدم طلباً اىل االدارة ادلختصة لنقل الًتاخيص ابمسو خالل
مدة معينة ػلددىا القانون(.)7
اثنياً  -:اىداف الًتاخيص البيئية يف رلال محاية البيئة :ان احلكمة من فرض الًتاخيص كوسيلة
وقائية  ،تتمثل يف فسح اجملال امام سلطات الضبط االداري ادلختصة الزباذ االحتياطات الالزمة
لتوقي االاثر الضارة للمشروع زلل الًتخيص  ،قبل شلارسة النشاط فلذلك يعترب الًتخيص من وسائل

 . 6كمال معيفي  ،الضبط االداري ومحاية البيئة  ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية  ،2016 ،ص.93
 . 7توجد تراخيص اخرى ذات طبيعة شخص ية كرخصة محل السالح ورخصة القيادة حيث تكون الظروف الشروط الشخصية للمرخص لو ىي زلل
اعتبار القانون فال غلوز التنازل عنها او توارثها  .انظر  -:ماجد راغب احللو  ،ادلرجع السابق  ،ص .138
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الدولة للتدخل يف تنظيم شلارسة النشاط الفردي ،من اجل الوقاية شلا يًتتب على شلارستو من اضرار
تصيب النفع العام ( .)8ويهدف نظام الًتاخيص اىل محاية مصاحل متعددة -:
 -1محاية االمن العام كما يف حالة الًتاخيص ادلتعلقة ابحملال اخلطرة وادلقلقة للراحة او ادلضرة
ابلصحة.
 -2محاية الصحة العامة كما يف حالة الًتاخيص ادلتعلقة ابقامة ادلشروعات الغذائية.
 -3محاية السكينة العامة كما يف حال الًتاخيص ابستخدام مكربات الصوت يف االماكن العامة او
ادلنشآت قد تسبب ضوضاء مقلقة لراحة اجلوار
 -4محاية اي عنصر من عناصر البيئة كما ىو الشأن يف تراخيص الصيد ،و تراخيص البناء يف
االراضي الزراعية  ،وتراخيص اقامة ادلشروعات ذات ادلخلفات الضارة ،وتراخيص نقل النفاايت
وادلواد اخلطرة .

()9

 -5محاية االرواح كما ىو يف حالة ترخيص حبمل سالح الناري
 -6محاية االموال كما ىو الشأن ابلنسبة لبعض تراخيص االستَتاد.
وزبتلف اجلهات االدارية ادلختصة ابصدار الًتاخيص ابختالف طبيعة النشاط ادلزمع شلارستو ونوعو
واعليتو ،فقد يصدر الًتخيص من قبل السلطة ادلركزية كما يف حالة الًتخيص ابقامة ادلشروعات ذات
اخلطورة العالية للبيئة كادلشروعات الصناعية واخلدمية وغَتىا .وقد يصدر الًتخيص من اذليئات احمللية
الالمركزية كالبلدايت  ،كالًتخيص جبمع ونقل القمامة والتخاص من النفاايت ادلنزلية او بفتح
احملالت ادلقلقة للراحة والضارة للصحة العامة ،وغالبا ما ربدد شروط الًتخيص حبسب طبيعة نوع
النشاط زلل الًتخيص ،كما حددت ادلادة الثامنة من نظام احلفاظ على ادلوارد ادلائية العراقي رقم
. 8سوزان عثمان قادر  ،النظام القانوين لًتاخيص البناء ،دراسة مقارنو ،رسالة دكتوراه  ،كلية القانون والسياسية  ،جامعة صالح الدين ،اربيل ،
،2005ص.84
 9كمال معيفي  ،مرجع سابق  ،ص.94
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( )2لسنو  2001شروط احلصول على ترخيص بتصريف ادلخلفات اىل ادلياه العمومية( .)10ان منح
سلطة تقديرية لالدارة يف اعطاء الًتاخيص او رفضو  ،يعد دبثابة غياب للحرايت العامة  ،ويف احوال
اخرى يعتمد سلطة االدارة يف منح الًتخيص على توافر بعض شروط زلددة مسبقا وفقا للقانون ويف
ىذه احلالة سلطة االدارة ىي سلطة مقيدة وليست تقديرية لذلك اذا توافر كافة الشروط ومنع االدارة
اعطاء الًتاخيص عمدا  ،غلوز للمتضرر اللجوء اىل القضاء.

ادلطلب الثاين
حظر النشاط واللوائح الضبطية االخرى
ان القواعد الالئحية او اللوائح ،ىي قرارات ادارية  ،وىي قواعد عامة رلردة وغَت شخصية  ،فهي
من حيث موضوعها  ،قواعد تنظيمية زباطب مجيع الناس او طائفة منهم ،دون ربديد او تعيُت
لشخص ادلخاطب بذاتو او االشخاص ادلخاطبُت بذواهتم فلذلك قيل ان اللوائح من حيث ادلعيار
ادلادي او ادلوضوعي اعماال تشريعية ،الهنا تتضمن قواعد عامة ورلردة ،اما من جانب الشكلية او
العضوية فتعترب اعماال ادارية الهنا صادرة عن السلطة االدارية ( .)11اما من حيث اجلهة ادلختصة
فقد نص دستور العراق لسنة  2005ابدلادة  80منو على صالحيات رللس الوزراء ومنها اصدار
االنظمة والتعليمات والقرارات  ،هبدف تنفيذ القوانُت ،وعلى الرغم من تشريع قانون محاية وربسُت

 . 10حددت ادلادة  8من نظام احلفاظ على ادلوارد ادلائية العراقي الشروط ب االيت  -:أ -يلزم تقدًن طلب احلصول على ترخيص صاحب احملل بتقدًن
طلب احلصول على ترخيص سنوي من دائرة محاية وربسُت البيئة بتصريف ادلياه ادلتخلفة من نشاط احملل اىل ادلياه العامة او شبكات الصرف الصحي او
شبكات مياه االمطار .ب -تقوم الدائرة ابلبت يف طلب الًتخيص وذبديده خالل  30يوم من اتريخ وروده اليو وعند عدم البت فيو خالل ادلدة
ادلذكورة او رفضو فيتم االعًتاض لدى رئيس رللس محاية وربسُت البيئة خالل  15يوما من اتريخ تبليغ صاحب احملل بقرار الرفض ويكون القرار الصادر
هبذا الشأن هنائيا .ج -تصدر الدائرة الًتخيص ادلنصوص عليو يف البند أ من ىذه ادلادة عند توافر الشروط ادلنصوص عليها يف البندين (ب،ج) من ادلادة
 5من ىذا النظام.
 . 11د.حسُت عثمان دمحم عثمان ،د.ميادة عبد القادر ،اصول القانون االداري،ج،1دون دار النشر ،2013ص.179
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البيئة رقم  /27لسنة  ،2009اال انو مل يتم اصدار التعليمات والتوجيهات اخلاصة بتطبيقو ،وذلك
يرجع اىل النقص التشريعي ومن االفضل للمشرع العراقي ايراد نص مشابو لقانون البيئة ادلصري(.)12
وعلى النحو االيت-:
الفرع االول
احلظر
يقصد ابحلظر الوسيلة اليت يلجأ اليها سلطات الضبط االداري هتدف من خالذلا منع اتيان بعض
التصرفات بسبب اخلطورة اليت تنجم عن شلارستها كحالة حظر ادلرور يف اذباه معُت او منع وقف
السيارات يف اماكن معينة

()13

وقد يكون احلضر مطلقا وقد يكون نسبيا  ،وعلى النحو االيت-:
أوالً  -:احلظر ادلطلق :يتمثل ىذا احلظر يف منع القيام جبملة من االعمال اليت من شأهنا احلالق
الضرر ابلبيئة منعا شامال ال يقبل االستنثناء او االذن خبالفو  ،واالمثلو على ذلك كثَتة ومتعددة
بتعدد عناصر البيئة وسلتلفة ابختالف القوانُت واالنظمة والتعليمات ادلتعلقة حبماية البيئة نذكر منها
احملظورات اليت نص عليها قانون محاية وربسُت البيئة العراقي اذ نص على منع رلموعة من
االعمال( ، )14وكذلك من احملظورات االخرى القاء القمامة او حرقها يف غَت االماكن اليت ربددىا
 . 12صدرت ىذه اللوائح دبوجب قرار رئيس رللس الوزراء رقم  338لعام  1995ادلشور ابلوقائع ادلصرية ،ع 51بتاريخ  ،1995/3/28وجدير انو
مت تعديل ىذه الالئحة بقرار رئيس رللس الوزراء رقم  1741لعام .2005
. 13عامر موابدي  ،القانون االداري  ،اجلزء االول ،النشاط االداري ،ص.110
 . 14نصت ادلادة ()14من قانون محاية وربسُت البيئة  27لسنة  2009على مجلة من احملظورات وىي  -1 :تصريف اي سللفات سائلة منزلية او
صناعية او خدمية او زراعية اىل ادلوارد ادلائية الداخلية السطحية واجلوفية او اجملاالت البحرية العراقية اال بعد اجراء ادلعاجلات الالزمة عليها دبا يضمن
مطابقتها للمواصفات احملددة يف التشريعات البيئية الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات العالقة ادللزمة جلمهورية العراق  .ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء
كانت مستمرة او متقطعة او مؤقتة وازباذ التدابَت الالزمة دلنع وصول التلوث من الرب اىل ادلنطقة البحرية سواء اكان عن طريق ادلاء او اذلواء او من
الساحل مباشرة او من السفن او الطائرات  -2 ،ربط اي تصريف رلاري الدور وادلصانع وغَتىا من النشاطات اىل شبكات تصريف مياه االمطار ،
 -3رمي النفاايت الصلبة او فضالت احليواانت او اشالئها او سللفاهتا اىل ادلوارد ادلائية -4 ،تصريف ادلخلفات النفطية او بقااي الوقود او مياه ادلوازنة
للناقالت النفطية للمياه السطحية الداخلية او اجملاالت البحرية العراقية سواء اكان التصريف من احملطات الثابتة او من مصادر متحركة او من تسرابت
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 72-96

80

81

IRAQ

IN

THE LEGAL SYSTEM ROR ENVIRONMENTAL MANGEMENT
ACCORDING TO LAW NO. 27 OF 2009

()15

الوحدات االدارية احمللية وىذا ما تقضي بو قوانُت البلدية والقاء النفط يف مياه االهنار والشواطئ

او ادلياه االقليمية ومنع استخدام بعض انواع ادلبيدات الكيميائية ( )D.D.Tاو استعمال بعض
انواع الكيميائيات يف الصناعات الغذائية بقصد احلفظ او اكساب اللون او الشكل او الي ىدف
اخر ،وكذلك منع نقل النفاايت االجنبية اخلطرة كادلخلفات الذرية والكيميائية اىل داخل البلد ااي
كان ادلقابل الذي تدفعو الشركات او الدول االجنبية لقاء التخلص من النفاايت السامة
واخلطرة(.)16
اثنياً  :احلظر النسيب :ويكون ىذا احلظر النسيب عندما ينص ادلشرع على منع اتيان بعض االعمال
اليت من شأهنا االضرار ابلبيئة  ،اال اذا مت استيفاء بعض الشروط فأنو يرخص بتلك االعمال
والتصرفات  ،ما دام احًتام تلك لشروط سوف يكفل محاية مناسبة للبيئة وؽلنع االضرار هبا ،
وبذلك تتضح العالقة الوثيقة بُت احلظر النسيب والًتخيص يف رلال محاية البيئة( ، )17فاحلضر النسيب
غلعل التصرف شلنوع مبدئيا ،لكن ىذا احلضر يزول اذا استوىف ادلعٍت الشروط اليت ذبعل دلك
التصرف ال يضر ابلبيئة على الوجو احملدد يف اذلدف من ذلك احلظر .والفرق بُت االسلوبُت احلظر
ادلطلق واحلظر النسيب ىو ان احلظر ادلطلق نصيب زلجوز للمشرع  ،وما على االدارة يف ىذه احلالة
اال تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع لسلطاهتا  .اما احلضر النسيب فان ادلشرع ؽلنع اتيان التصرف
ولكنو يرخص بو يف حالة توافر الشروط القانونية اليت تسمح إبتيانو وان ىذه الشروط تقوم اإلدارة
بدراستها بدقة فاذا ما زبلف بعضها رفضت الًتخيص  ،ومن جهة اخرى ؽلكن القول ان احلضر
يكون دائما هنائيا وذلك الن ادلشرع ال يستعمل ىذا االسلوب اال يف حالة االخطار اجلسيمة اليت
انذبة عن عمليات التحميل  -5 ،اي اعمال تؤدي اىل التلوث ادلوارد ادلائية السطحية نتيجة استغالل ضفافها اال بعد موافقة اجلهات ادلعنية -6 ،اي
اعمال تؤدي اىل تلوث ادلنطقة البحرية نتيجة استكشاف او استغالل قاع البحر االقليمي وتربتو التحتية واجلرف القاري دبا فيها مواجهة حاالت التلوث
الطارئة اليت يًتتب عليها االضرار ابلبيئة البحرية دبا يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية.
 . 15منشور يف الوقائع العراقية العدد  3379يف  ، 1991/11/11نقال عن عماد دمحم عبد  ،ص،118مرجع سابق.
 . 16د.امحد عبد الوىاب عبد اجلواد ،تلوث ادلواد الغذائية ،دائرة ادلعارف البيئة  ،الدار العربية للنشر والتوزيع،القاىرة،ط،1،1995ص163
 . 17كمال معيفي  ،مرجع سابق ص.115
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من شأهنا ان تسبب اضرار زلققة للبيئة( )18اما يف العراق فنجد احلظر النسيب ما ذكره نظام رقم ()2
لسنة  2001الصادر من رللس الوزراء العراقي ابدلادة (الثالثة) منو اباليت  ( :ؽلنع تصريف او رمي
ادلخلفات من احملل اىل ادلياه العاملة اايً كانت نوعيتها او كميتها او طبيعة التصريف سواء اكان
التصريف مستمرا ومتقطعا او مؤقتا وألي سبب كان وال بًتخيص من دائرة محاية وربسُت البيئة اومن
زبولو.
الفرع الثاين
اللوائح الضبطية االدارية االخرى
تصدر السلطة االدارية الضبطية قرارات فردية الزاميو هبدف احملافظة على النظام العام سواء اكانت
ىذه القرارات او االوامر ام نواىي ام الزام موجو لالفراد  ،ويقصد هبا القرارات اليت تصدر بصدد فرد
معُت او افراد معينُت بذواهتم وقد تتضمن امرا بعمل شيء معُت كاالمر الصادر هبدم منزل ايل
للسقوط  ،وقد تصدر ابالمتناع عن القيام بشيء معُت كالقرار الصادر دبنع اجتماع عام  ،ومن
ضمن ىذه اللوائح اليت تصدرىا االدارة ىو االلزام والًتغيب .
أوالً :االلزام :غالبا ما يلجأ القانون ىذه الوسيلة حلماية البيئة ويقصد هبا الزام االفراد واجلهات
وادلنشآت ابلقيام بعمل اغلايب معُت دلنع تلوث عناصر البيئة ادلختلفة ،او الزام من تسبب خبطئو يف
تلوث البيئة ابزالة ااثر التلوث ان امكن ،وااللزام عمل اغلايب يعادل حظر القيام بعمل سليب اي
حظر االمتناع عن القيام ببعض االعمال(،)19
ومن تطبيقات االلزام يف اطار محاية البيئة ما أييت-:

 . 18محيدة مجيلة  ،الوسائل القانونية حلماية البيئة (دراسة على ضوء التشريع اجلزائري )  ،مذكرة ماجستَت جامعة البليدة ،كلية احلقوق  ،2001 ،ص
.116
. 19د .ماجد راغب احللو  ،قانون محاية يف ضوء الشريعة االسالمية ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2006،ص.146
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 -1الزم القانون اجلهات اليت ينتج عن نشاطها تلوث بيئي القيام ابعمال عدة( )20وىي:
توفَت وسائل ومنظومات معاجلة التلوث ابستخدام التقنيات االنظف بيئيا ،و توفَت اجهزة قياس
ومراقبة ادللواثت و بناء قاعدة معلومات خاصة حبماية البيئة و العمل على استخدام تقنيات الطاقة
ادلتجددة للتقليل من التلوث
 -2الزام االجهزة التخطيطية يف الدولة ابلعمل على ادخال اعتبارات محاية البيئة ومكافحة التلوث
واالستهالك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية ادلستدامة يف خطط ادلشروعات

(.)21

 -3الزام اجلهات ادلسؤولة عن الًتبية والتعليم دبراحلو ادلختلفة العمل على ادخال ادلواد والعلوم البيئية
يف مجيع ادلراحل الدراسية والعمل على انشاء وتطوير ادلعاىد ادلتخصصة يف علوم البيئة
 -4الزام اجلهات االدارية ابلعمل على ترشيد استخدام ادلوارد الطبيعية لتحقيق التنمية ادلستدامة
 -5الزام اصحاب ادلركبات على اختالف انواعها ابصالح زلركات مركباهتم حىت ال تتسرب منها
ادللواثت ودبا غلاوز احلدود ادلسموح هبا(.)22
اذن نرى ان ادلشرع تبٌت ىذا االسلوب ( االلزام) ليكتفي بوضع اوامر والتزامات على عاتق االفراد
واذليئات وتًتك احلرية ذلم يف ازباذ او استخدام الوسائل اليت يروهنا مالئمة لتنفيذ تلك االوامر دون
ان يفرض عليهم اتباع وسيلو معينو او تًتك ذلم احلرية يف سلالفتة ىذه االوامر مع ربمل العقاب على
ذلك.
اثنياً  :الًتغيب  :يقصد بو احدى وسائل الضبط االداري البيئي ،كمنح احد ادلزااي ادلادية او
ادلعنوية لكل من يقوم ابعمال معينة يقدر القانون اعليتها يف محاية البيئة ودرئ بعض اعمال التلوث،
ومن امثلة ذلك منح ادلساعدات ادلادية او الضماانت ادلالية او االعفاءات الضريبية او التسهيالت
 . 20ادلادة  9من قانون محاية وربسُت البيئة العراقي رقم  ، 27لسنة .2009
 . 21ادلادة  8من قانون محاية وربسُت البيئة العراقي رقم  ، 27لسنة .2009
. 22ادلادة  / 18فقرة ب من قانون ادلرور العراقي رقم  48لسنة  1971ادللغات  ،ىذا يف حُت ان قانون ادلرور العراقي رقم  86لسنة  2004النافذ يف
العراق ال يتضمن ىذه التقنية ابلرغم من اعليتها وضرورهتا  ،االمر الذي نراه نقصا يف القانون البد من تداركو.
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القانونية للمشاريع الصناعية اليت تعمل على اعادة استعمال النفاايت او استخدام ادلنتجات البديلة
كاستعمال ادلنتجات اليت ال ربتوي على غازات ضارة بطبقة االوزون بدال من تلك اليت تنبعث عنها
او تغَت طرق االنتاج واستعمال اآلالت وادلعدات احلريثة اليت تقلل من االاثر الضارة على البيئة او
اليت تستخدم مصادر الطاقة النفطية كالطاقة الشمسية وغَتىا( .)23ومن تطبيقات الًتغيب او
احلوافز البيئية يف التشريعات البيئية  ،ففي قانون البيئة ادلصري رقم  4لسنة  1929ادلعدل يرى انو
اعطى جلهاز شؤون البيئة ابالشًتاك مع وزارة ادلالية نظاما للحوافز اليت ؽلكن ان يقدمها او اجلهات
اإلدارية ادلختصة للهيئات وادلنشآت واالفراد وغَتىا الذين يقومون ابعمال او مشروعات من شأهنا
محاية البيئة على ان يعرض النظام ادلذكور على رللس ادارة الشؤون البيئة ويتم اعتماده من قبل رئيس
الوزارة (.)24
ادلبحث الثاين
الوسائل العالجية لإلدارة يف محاية البيئة
ان االجراءات الردعية يف رلال محاية البيئة سواء مت تكييفها على اهنا اجراءات للضبط االداري او
جزاءات ادارية على سلالفة االجراءات فان اذلدف واحد يف احلالتُت ىو احلفاظ على البيئة دبختلف
عناصرىا ودبا ان اجملاالت اليت تتعلق هبا محاية البيئة مرتبطة ابلنظام العام وابلصحة العامة فقد صاغ
ادلشرع نصوص ادلكرسة حل مايتها على شكل قواعد امرة ال غلوز سلالفتها وما يعزز الطابع االلزامي
لقواعد محاية البيئة يف التشريعات ادلقارنة جعل مهمة تطبيق قوانُت محاية البيئة من صالحيات
السلطة العامة دبا تتمتع بو من امتيازات تضمن تنفيذ تلك القواعد اضافة اىل تزويد تلك القواعد
جبزاء يكفل احرامها .لذا سنتناوذلا يف مطلبُت طلصص االول لإلجراءات االدارية العالجية حلماية
البيئة  ،وادلطلب الثاين سنتناول فيو اجلزاءات القانونية ادلفروضة من اجل محاية البيئة.
 . 23حيدر ادلوىل ،الوجيز يف القانون البيئة ادلقارن ،منشورات زين احلقوقية  ،بَتوت  ،2016 ،ص 235
 . 24قانون البيئة ادلصري رقم  4لسنة  ، 1994ادلادة (.)17،18
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ادلطلب االول
اإلجراءات العالجية االدارية حلماية البيئة
ان االدوات القانونية اليت تستعُت هبا االدارة كجزاء دلخالفة اجراءات محاية البيئة زبتلف ابختالف
درجة ادلخالفة اليت يرتكبها االفراد فقد تتخذ صورة االخطار او الغاء النشاط كليا او جزئيا  ،وقد
تتخص صورة الغاء الًتخيص وعلى لنحو االيت -:
الفرع االول
االخطار و الغاء الرتخيص
أوالً  -:االخطار  :ان النشاط االداري الضبطي ينصب على حرايت االفراد ويثقلها ابلقيود
وتتمثل ىذه القيود دبوجب االخطار السابق او الًتخيص السابق على شلارسة حرية من احلرايت

()25

 ،ويتمثل يف االخبار عن النشاط الذي يروم الفرد دبمارستو او اذليئات اليت تنوي القيام بو ،فقد يبيح
القانون لالفراد القيام ابعمال معينة دون احلصول على تراخيص مسبقة رغم احتمال تلوث البيئة
ويكتفي ابشًتاط االخطار عنها اما قبل شلارستها او خالل مدة معينة من اتياهنا وذلك الن
احتماالت التلوث ادلًتتبة عليها اقل او الن ادلخاطر الناذبة عنو اىون .وتستطيع االدارة ادلختصة عن
طريق االبالغ مراقبة ادلوقف وتتحسب دلواجهة احتماالت التلوث وتتعامل مع ادللواثت ان وجدت ،
وقد اتمر ولو موقتا بوقف النشاط موضوع االبالغ اذا كان قد بدأ(.)26
وؽلكن تقسيم االخطار اىل نوعُت -:
 -1االخطار السابق  -:حيث يعد االخطار امرا وجوبيا والزما قبل شلارسة النشاط وذلك ؽلكن
االدارة من دراسة االمر وحبث ظروف النشاط ونتائجو الضارة او احملتملة على البيئة قبل شلارستو فان

 . 25د.زلمود سعد الدين شريف ،النظرية العامة للضبط االداري ،رللة رللس الدولة ادلصري  ،العدد ،1962 ،11ص112
 . 26ماجد راغب احللو  ،قانون البيئة يف ضوء الشريعة االسالمية  ،مرجع سابق ،ص.152
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وجدت عدم وجود خطر على البيئة سكتت وتركت النشاط يتم وان تبينت خطورتو او قدرت اتثَته
الضار على البيئة هنت عن القيام بو

)27 (.

وىذا ىو احلال يف ما تقوم بو دائرة محاية وربسُت البيئة استنادا اىل نص ادلادة (/12اوال)18/
بدراسة تقارير االثر البيئي اليت يقدمها االشخاص الطبيعيون وادلعنويون عن ادلشارع ادلراد اقامتها ،
ومن مث تبُت الدائرة رايها يف ادلشروع من حيث خطورتو وااثره الضارة ادلتوقعة للبيئة بشكل صريح او
ضمٍت

()28

 -2االخطار الالحق -:وىو عنما يسمح القانون لالفراد شلارسة نشاط معُت دون اذن مسبق ،
بشرط االخطار عنو خالل مدة معينة من شلارستو شلا يسمح لالدارة دبراقبة ااثر ىذا النشاط على
البيئة وازباذ الالزم دلنع التلوث او زبفيف ااثره ويعد االخطار الالحق على شلارسة النشاط اكثر
ذباواب واتفاقا مع مقتضيات احلرايت العامة من االذن السابق ادلتمثل يف الًتاخيص الذي ال ؽلكن
شلارستو النشاط ادلتعلق بو قبل احلصول عليو.
اثنياً :الغاء الًتخيص :وىو عبارة عن اهناء واعدام لالاثر القانونية للقرارات االدارية أبثر رجعي كأهنا
مل توجد اطالقاً  ،وىو حق اصيل للسلطات االدارية ادلختصة  ،كما يعرف ايضا ابنو ذبريد للقرار
من قوتو القانونية ابلنسبة للماضي وادلستقبل بواسطة السلطة االدارية ادلختصة( .)29ويف رلال احلماية
القانونية للبيئة فان االدارة رغم اهنا ىي اليت تصدر قرارات الًتخيص دبا تتمتع بو من سلطة يف ىذا
اجملال ورغم اكتساب االفراد حلقوقهم دبقتضى ىذه الًتاخيص فمع ذلك اجاز ذلا ادلشرع سحب ىذه
الرخص يف حالة ارتكاب سلالفات من قبل اصحاب ىذه احلقوق ،وعليو صلد ان حق السحب يقره

 . 27عماد دمحم عبد  ،احلماية القانونية للبيئة ،مرجع سابق ،ص .126
 . 28قانون التعديل االول رقم 73لسنة  2001لقانون محاية وربسُت البيئة العراقي رقم  3لسنة  1997ادلعدل.
 . 29ماجد راغب احللو  ،القانون االداري  ،مرجع سابق  ،ص .1994
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القانون يف كل حالة بنص فيها على شروط تسليم الًتخيص(، )30سواء تعلق االمر برخص الصب او
التصريف او رخصة فتح ادلنشآت ادلصنفة او غَتىا من الًتاخيص .
الفرع الثاين
الغاء النشاط
وىو عبارة عن الغاء للنشاط او العمل ادلخالف الذي بسببو تكون ادلنشآة ارتكبت عمال سلالفا
للقوانُت واللوائح وىو جزاء اغلايب يتسم ابلسرعة يف احلد من التلوث واالضرار ابلبيئة لكونو يبيح
جلهة االدارة احلق يف استخدامو دبجرد ان تبُت ذلا اي حالة تلوث ،وذلك دون انتظار دلا ستسفر
عنو اجراءات احملاكمة يف حال اللجوء اىل القضاء( .)31وتلجأ االدارة اىل وقف النشاط ادلؤسسة اليت
زبالف تدابَت محاية البيئة وتتسبب يف تلوثها اذا مل غلد االعذار او التنبيو حيث يكون الوقف كليا او
جزئيا ويؤدي اىل ايقاف النشاط بطريقة مؤقتو.

ادلطلب الثاين
اجلزاءات القانونية حلماية البيئة
اجلزاءات اإلدارية البيئية بوصفها احد أساليب الضبط االداري يف رلال محاية البيئة واليت تتميز أبهنا
ذات طابع وقائي وعالجي يف آن واحد دلا تنطوي عليو من معٌت العقاب لكوهنا تًتتب على أفعال
سلالفة إلحكام التشريعات اخلاصة حبماية البيئة أي أهنا تطبق بعد وقوع اإلخالل ابلبيئة ابلفعل
لتوقي تكرارىا ،وتتميز ىذه اجلزاءات عن اجلزاءات ادلذكورة سابقاً غَت اإلدارية بسرعة تطبيقها شلا
يؤدي اىل تفادي اتساع نطاق اإلضرار ابلبيئة وابلتايل فإهنا تعمل على تدعيم دور الضبط االداري يف
محاية البيئة فضالً عما ؽللكو من أساليب وقائية دبنحو إمكانيات واسعة لردع مرتكب ادلخالفة البيئية
 . 30ماجد راغب احللو  ،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة االسالمية ،ادلرجع السابق ،ص.149
 . 31رائف دمحم لبيب ،احلماية االجرائية للبيئة من ادلراقبة اىل احملاكمة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر  ،ط ،2009 ،1ص.258
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وتوقيع اجلزاء ادلناسب لو .وعموماً اجلزاء االداري ىو ذلك اجلزاء الذي تفرضو اإلدارة او السلطات
اإلدارية ادلستقلة ( جلان رلالس سلطات ) على مرتكب ادلخالفة من اإلفراد او ادلؤسسات دون
الرجوع للقضاء،ألهنا تعد اعتداء على مصلحة ػلميها ادلشرع هبدف محاية ادلصلحة العامة او النظام
االقتصادي او النظام العام(.)32
الفرع االول
اجلزاءات ادلالية ادلفروضة حلماية البيئة
أوالً -:الغرامة اإلدارية  :الغرامة االدارية عبارة عن مبلغ من النقود تفرضو االدارة بقرار اداري ،دون
اللجوء اىل القضاء  ،وتنفيذا لنص تشريعي ؽلنحها ىذه السلطة ،
ومثاذلا يف إل عراق نص قانون محاية البيئة على الغرامة اإلدارية كجزاء إداري بيئي وخول ىيئات
الضبط اإلداري البيئي سلطة فرضها يف إطار حدين أدىن وأقصى اتركاً ذلا سلطة األخذ ابدلقدار
األنسب بُت احلدين حيث نص على انو (...للوزير أو من ؼلولو شلن ال تقل وظيفتو عن مدير عام
فرض غرامة ال تقل عن ( )1000000مليون دينار وال تزيد على( )10000000عشرة مليون
دينار تكرر شهرايً حىت إزالة ادلخالفة على كل من خالف أحكام ىذا القانون واألنظمة والتعليمات
والبياانت الصادرة دبوجبو)( .)33والواقع ان الغرامة اإلدارية الواردة يف التشريعات البيئية ترد إبشكال
عدة فقد ػلددىا ادلشرع بشكل مبلغ من ادلال تفرضو اإلدارة على ادلخالف اي يكون بشكل مبلغ
زلدد واثبت يدفع عن كل سلالفة ،ويف غالب األمور ربدد الغرامة من قبل ادلشرع كما يف الغرامة
النسبية ادلقررة لبعض اجلرائم البيئية وأحياانً يًتك ادلشرع لإلدارة سلطة تقديرية يف ربديد مقدار الغرامة
 ،وقد ترد الغرامة بشكل حدين زبتار اإلدارة يف إطارعلا ادلقدار ادلناسب علماً أن القرار االداري
 32د .امساعيل صعصاع البدري ،االساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث  ،رللة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثاين السنة السادسة ،
ص .97
 . 33د.موسى مصطفى شحاتة:اجلزاءات االدارية يف مواجهة ادلنشآت ادلصنفة الضارة ابلبيئة ورقابة القضاء االداري يف فرنسا عليها،رللة احلقوق للبحوث
والدراسات القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق  -جامعة اإلسكندرية،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، 2004،ص .24
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الصادر بشأن مقدار الغرامة ؼلضع للرقابة القضائية ومن مث غلوز الطعن بو إمام اجلهة ادلختصة وفقاً

للقانون وطبقاً للشروط وادلوعد احملدد لذلك (.)34

وان ىذه الغرافة االدارية زبتلف عن الغرامة اجلنائية حيث تتميز عنها من عدة وجوه  ،فمن انحية
اجلهة اليت ربدد مقدار الغرامة ذىب الفقو اال ان االدارة ىي اليت ربدد مقدارىا اما ابلنسبة للغرامة
اجلنائية فان القضاء ىوه من ػلددىا بقانون ،وكذلك فان ظروف ادلوقع عليو الغرامة يف تكون زلل
اعتبار فذىب الفقو اىل ان الغرامة االدارية تعتم بعنصر الردع اكثر من اسبامها بتفريد ادلعاملة العقابية
يف حُت ان الغرامة اجلنائية تراعي العنصرين معا ( .)35كما يوجد فرق ايضا بينها وبُت الغرامة
التهديدية وغرامة التأخَت يف نطاق العقد االداري ،فالغرامة التهديدية ىي احدى الوسائل الضاغطة
اليت تلجأ اليها االدارة ادلتعاقدة الجبار ادلتعاقد معها على الوفاء ابلتزاماتو الواردة يف العقد االداري،
اما غرامة التاخَت فهي مبلغ من ادلال زلدد سلفاً يف العقد من قبل االدرة وادلتعاقد معها يكون ذلا
ربصيلو يف حالة اخالل ادلتعاقد ابلتزاماتو ،وقد تكون زلسوبة ابليوم او االسبوع او الشهر او غَت
ذلك ،وىي دبثابة تعويض اتفاقي ليس لالدارة ان تطالب بتعويض يزيد على مقداره ،كما اهنا ليست
ملزمة ابثبات وقوع ضرر الستحقاقو.

()36

اثنياً  -:ادلصادرة اإلدارية:بصورة عامة يقصد ابدلصادرة كجزاء إداري نقل ملكية مال معُت من
صاحبو جرباً اىل ملك الدولة دون مقابل وىي جزاء عيٍت وان كان زللها مبلغ من ادلال. ،وبذلك
فادلصادرة االدارية من ضمن اجلزاءات االدارية ادلالية اليت أتخذ هبا األجهزة االدارية حلماية البيئة
،

كوهنا جزاء عيٍت ينصب على الشيء زلل ادلخالفة البيئية أكثر من اذباىها ضلو الشخص ادلخالف

فقد ػلدد القانون األشياء اليت ترد عليها ادلصادرة واليت تشكل مصدر التلوث مثل ادلواد ادلشعة او
 34ينظر رأفت دمحم لبيب  :احلماية اإلجرائية للبيئة  ،مرجع سابق،ص .203
. 35ينضر يف ذلك  -:عبد دمحم مناحي ،احلماية الدارية للبيئة يف النظام الكوييت وادلقارن  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة االسكندرية ،2008،ص -240
.241
 36ينضر يف ذلك  -:عبد دمحم مناحي ،احلماية الدارية للبيئة يف النظام الكوييت وادلقارن ،مرجع سابق ،ص .422
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شحنات األغذية الفاسدة وكذلك بعض أنواع ادلبيدات احملظورة. ،وإذا كان األصل يف ادلصادرة أهنا
جزاء جنائي  ،فأن ذلك ال ؽلنع من تقريرىا كجزاء إداري مايل فادلصادرة اليت يقررىا الوزير او من
ؼلولو ىي وبال شك مصادرة إدارية ، ،ؽلكن لإلدارة طبقاً لنص القانون ان تقررىا كجزاء إداري

تكميلي او تبعي دلواجهة بعض اجلرائم االدارية( .)37وقد تكون ادلصادرة عامة او خاصة وقد تكون

وجوبية او جوازية  ،فادلصادرة العامة ىي اليت يكون زللها كل ثروة الصادر ضده احلكم او قرار
ادلصادرة ،اما اخلاصة فهي تلك اليت تنصب على شيء معُت قد يكون جسم ادلخالفة او يكون قد
استعمل فيها او ربصل عنها ،كما ان ادلصادرة تكون وجوبية يف حالة اذا ما اوجب النص الذي
قررىا احلكم هبا او تطبيقها من االدارة وتكون جوازية اذا ما ترك ىذا االمر لسلطة القاضي او جهة
االدارة التقديرية.

()38

الفرع الثاين
اجلزاءات غري االدارية ادلفروضة حلماية البيئة
أوالً :اجلزاء اجلنائي  :ان احلديث عن العقوابت السالبة للحرية يعٍت احلديث عن عقوبيت (السجن
واحلبس).ويقصد ابلعقوابت السالبة للحرية تلك العقوابت اليت يفقد فيها احملكوم عليو حريتو
الشخصية،من خالل إيداعو يف احد ادلؤسسات العقابية ادلعدة لذلك وؼلضع فيها لربانمج يومي
إلزامي(.)39وتعد العقوابت السالبة للحرية من أىم العقوابت اجملدية وادلؤثرة يف محاية البيئة،نظراً دلا
ربققو ىذه العقوابت من ردع عام وخاص ابإلضافة اىل زجرىا للمحكوم عليو ألهنا تصيبو يف حريتو.
وتعد عقوبة السجن من اشد العقوابت ادلقررة بعد عقوبة اإلعدام ابلنسبة للتشريعات اليت أتخذ
 37د.دمحم سعد فودة :النظرية العامة للعقوابت االدارية ( دراسة فقهية قضائية مقارنة) ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2008،ص .114
. 38أ.د.غنام دمحم غنام ،القانون االداري اجلنائي والصعوابت اليت ربول دون تطوره  ،القسم االول والثاين ،الكويت ،1994 ،ص.336
 . 39د.امحد شوقي أبو خطوة :شرح اإلحكام العامة لقانون العقوابت،دار النهضة العربية ،القاىرة،2007،ص  675وكذلك ماىر عادل األلفي :
احلماية اجلنائية للبيئة (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتوراه،كلية احلقوق  -جامعة ادلنصورة(مصر)،2008،ص .368
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ابإلعدام  -كدولة اإلمارات كما سنبُت ذلك الحقاً  -واشد عقوبة مقررة جلرائم تلوث البيئة ابلنسبة
للتشريعات اليت مل أتخذ ابإلعدام  -كالعراق  -وىي وفقاً دلا نص عليو قانون العقوابت العراقي
(السجن ىو إيداع احملكوم عليو يف إحدى ادلنشآت العقابية ادلخصصة قانوانً ذلذا الغرض دلدة
عشرين سنة ان كان مؤبداً وادلدد ادلبينة يف احلكم ان كان مؤقتاً ومدة السجن ادلؤقت أكثر من مخس
سنوات اىل مخس عشرة سنة ما مل ينص القانون على خالف ذلك وال يزيد رلموع مدد العقوابت
السالبة للحرية على مخس وعشرين سنة يف مجيع األحوال.)40()...
اثنياً  :اجلزاء ادلدين  :فضال عن اجلزاءات اجلنائية السابقة يوجد ايضا جزاء مدين يهدف اىل محاية
البيئة ويتمثل بذلك االثر الذي يًتتب على ادلسؤول عن الضرر نتيجة سلالفتو لقاعدة قانونية ربمي
مصلحة خاصة وتنقسم اجلزاءات ادلدنية اىل بطالن والتعويض :
 -1البطالن  :فقد يتخذ اجلزاء ادلدين صورة البطالن فتعد التصرفات ادلربمة على خالف احكام
القانون ابطلة ال يعًتف هبا القانون وال يًتتب عليها اي اثر قانوين من ذلك بطالن العقد اذا كان
زللو سلالفا للنظام العام واآلداب العامة كما لو كان زلل العقد من االشياء احملظور تداوذلا
كادلتفجرات وبعض انواع ادلبيدات( .)41
 -2التعويض :وىو عبارة عن نوعُت اما تعويض عيٍت يكون يتمثل إبعادة احلال اىل ما كان عليو
قبل ارتكاب اخلطأ الذي تسبب بوقوع الضرر( ،)42ويقصد بو ايضا جزاء مدين لتلوث البيئة والزام
ادلسؤول عن اخلطأ دبوجب حكم قضائي إبزالة اضرار التلوث اليت اصابت البيئة ان كان شلكنا .او
يكون عبارة عن تعويض نقدي يستحق يف اغلب االحيان االخذ جبزاء التعويض العيٍت واعادة احلال
اىل ما كان عليو قبل وقوع الضرر البيئي عندئذ يكون للقاضي ان يلجأ للتعويض النقدي الذي يعد

 40ينظر ادلادة ( )87من قانون العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة  1969ادلعدل.
 . 41ماجد راغب احللو  ،احلماية القانونية للبيئة يف ضوء الشريعة  ،مرجع سابق ،ص.188
 42د.مسَت حامد اجلمال ،احلماية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2007 ،ص.215
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تعويضا احتياطيا مىت كان التعويض العيٍت غي شلكن لوجود عقبات ربول دون االخذ بو( .)43وفيما
يتعلق بشكل التعويض النقدي فان للقاضي تقديره تبعا للظروف وؽلكن ان يكون التعويض اقساطا
او ايرادا مرتبا وغلوز يف ىذه احلالة الزام ادلدين بتقدًن اتمينا

()44

. 43د.عبد الرشيد مامون ،دور القانون ادلدين يف محاية البيئة ،حبث منشور على ادلوقع االلكًتوين التايل http;//www.4shared.compp12
 . 44ادلادة  171من القانون ادلدين ادلصري رقم  131لسنة .1948
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اخلامتة
بعد ان تعرضنا يف ىذا البحث اىل الوسائل الوقائية والعالجية اليت تتخذىا االدارة حلماية البيئة يف
مواجهة االضرار البيئية فتطرقنا اىل الًتخيص الذي يعترب اىم االدوات دبا يتيحو لالدارة من رقابة
قبلية على ادلشاريع اليت ؽلكن ان تسبب اضرار بيئية وكذلك تطرقنا ادوات الرقابة البعدية اليت تعترب
ادوات رادعة دلخالفة تدابَت محاية البيئة كاالنذارات و الغاء النشاط  ،فمن كل ما تقدم اعتمدان
اسلوب عرض وربليل النصوص قدر االمكان  ،فبعدىا نقف على اىم النتائج التالية:
-1

شهد رلال محاية البيئة على مستوى التشريعات احلديثة متمثل بقانون محاية وربسُت البيئة

رقم  27لسنو  2009والذي عاجلت نصوصو ىذا ادلوضوع من جوانب سلتلفة ،لكن ىذا التطور
التشريعي مل يثمر جهوده وذلك بسبب غياب االسًتاتيجية الدقيقة وغياب جهات التنفيذ لضمان
فعالية ىذه التشريعات
-2

ابلرغم شلا حضيو بو البيئة يف العراق اال ان طلاطر التلوث ما زالت قائمة ومستمرة شلا يدل

على ان البيئة مل ربظ ابلعناية الكافية
-3

ان مفهوم البيئة وطبيعة النظر اليها زبتلف وفقا لتخصص العامل ادلتناول ذلا فهي زبتلف يف

ضوء علم االجتماع او علم االنسان واجلغرافيا او االقتصاد ....
-4

ان ربديد معٌت البيئة البد ان يتضمن يف ثناايه امورا كثَتة ومهمة حيث من الضروري ان

يشمل الوسط ادلادي وكل ما ػليط االنسان من عناصر ضرورية.

 التوصيات:-1

غلب توفَت ىيئات فنية متخصصو دبعرفة االثر البيئي تعمل اىل جانب اذليئات االدارية

التقليدية وتدعمها للوصول اىل التطبيق السليم لكل التدابَت واالجراءات الضبطية.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 72-96

Rasha Khaleil ABD & Omer Musa JAFAR

-2

دعوة وزارة البيئة ال صدر تعليمات بصدد منح ادلكافأة والتدابَت التحفيزية اىل اجلهات

واالفراد واجلمعيات االىلية للقيام أبنشطة فردية ومجاعية دلصلحة البيئة
-3

من الضروري العمل على ان يكون ىنالك قانون متعلق ابلتخطيط العمراين دلا ذلذا القانون

من اعلية ابلغة يف وضع خطة عمرانية زلكمة وموحدة.

ادلصادر
أوالً  :الكتب العربية
 .1د.امحد شوقي أبو خطوة :شرح اإلحكام العامة لقانون العقوابت،دار النهضة العربية
،القاىرة.2007،
 .2د.امحد عبد الوىاب عبد اجلواد ،تلوث ادلواد الغذائية ،دائرة ادلعارف البيئة  ،الدار العربية
للنشر والتوزيع،القاىرة،ط.1995،
 .3حسُت عثمان دمحم عثمان ،د.ميادة عبد القادر ،اصول القانون االداري،ج،1دون دار النشر
. 2013
 .4حيدر ادلوىل ،الوجيز يف القانون البيئة ادلقارن ،منشورات زين احلقوقية  ،بَتوت .2016 ،
 .5رائف دمحم لبيب ،احلماية االجرائية للبيئة من ادلراقبة اىل احملاكمة ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
مصر  ،ط.2009 ،1
 .6د.مسَت حامد اجلمال ،احلماية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2007 ،
 .7عامر موابدي  ،القانون االداري  ،اجلزء االول ،النشاط االداري.
 .8عبد الغٍت بسيوين عبد هللا  ،القانون االداري  ،منشأة ادلعارف  ،االسكندرية  ،مصر،
.1991
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 .9عماد دمحم عبد  ،احلماية القانونية للبيئة  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،االسكندرية .2017 ،
 .10غنام دمحم غنام ،القانون االداري اجلنائي والصعوابت اليت ربول دون تطوره  ،القسم االول
والثاين ،الكويت.1994 ،
 .11كمال معيفي  ،الضبط االداري ومحاية البيئة  ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،
.2016
0 12 .12ماجد راغب احللو  ،القانون االداري  ،االسكندرية.1994 ،
 .13ماجد راغب احللو  ،قانون محاية يف ضوء الشريعة االسالمية ،دار اجلامعة اجلديدة،
االسكندرية.2006،
 .14د.دمحم سعد فودة :النظرية العامة للعقوابت االدارية ( دراسة فقهية قضائية مقارنة) ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية .2008،

اثنياً :الرسائل واالطاريح اجلامعية
 .1محيدة مجيلة  ،الوسائل القانونية حلماية البيئة (دراسة على ضوء التشريع اجلزائري )  ،رسالة
ماجستَت جامعة البليدة ،كلية احلقوق .2001 ،
 .2سوزان عثمان قادر  ،النظام القانوين لرتاخيص البناء ،دراسة مقارنه ،رسالة دكتوراه  ،كلية
القانون والسياسية  ،جامعة صالح الدين ،اربيل .2005 ،
 .3عبد دمحم مناحي ،احلماية الدارية للبيئة يف النظام الكوييت وادلقارن  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة
االسكندرية.2008،
 .4ماىر عادل األلفي  :احلماية اجلنائية للبيئة (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتوراه،كلية احلقوق -
جامعة ادلنصورة(مصر).2008،
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اثلثاً  :البحوث
 .1امساعيل صعصاع البدري ،االساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث  ،جملة احملقق احللي
للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثاين السنة السادسة.
 .2زلمود سعد الدين شريف ،النظرية العامة للضبط االداري ،جملة جملس الدولة ادلصري  ،العدد
.1962 ،11
 .3د.موسى مصطفى شحاتة:اجلزاءات االدارية يف مواجهة ادلنشآت ادلصنفة الضارة ابلبيئة ورقابة
القضاء االداري يف فرنسا عليها،جملة احلقوق للبحوث والدراسات القانونية واالقتصادية ،كلية
احلقوق  -جامعة اإلسكندرية،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية .2004،

رابعاً  :القوانني واالنظمة والتعليمات
القانون ادلدين ادلصري رقم  131لسنة 1948
قانون محاية وربسُت البيئة  27لسنة 2009
قانون ادلرور العراقي رقم  48لسنة 1971
قانون ادلرور العراقي رقم  86لسنة 2004
قانون التعديل االول رقم 73لسنة  2001لقانون محاية وربسُت البيئة العراقي رقم  3لسنة 1997
ادلعدل
قانون البيئة ادلصري رقم  4لسنة 1994
قانون العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة  1969ادلعدل.
ادلواقع االلكًتونية
http;//www.4shared.compp12
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