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االعالن
أنا فريدون كمال حسين ،أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان جريمة تلوث البيئة والمسئولية
الجنائية الناجمة عنها دراسة مقارنة ،كانت تحت إشراف وتوجيهات االستاذ الدكتور سه نكه ر
داود محمد عمري ،ولقد أعددتها بنفسي تماماً ،وكل اقتباس كان مقيداً بموجب االلتزامات والقواعد
المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم االجتماعية .أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية
واإللكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم االجتماعية بجامعة الشرق األدنى .هذه الرسالة هي
من عملي الخاص ،وأتحمل مسؤولية كل االدعاءات واألفكار والتعليقات واالقتراحات والنصوص
المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف .معهد العلوم االجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي
تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف ،جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة
المنشورة تخصني كمؤلف.

 المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان.
 رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق األدنى.
 ال يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين ( .)2إذا لم أتقدم بطلب للحصول
على االمتداد في نهاية هذه الفترة ،فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها
من أي مكان.

تاريخ2021/06/25:
التوقيع:
االسم واللقب :فريدون كمال حسين
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شكر وتقدير
أحمد هللا تعالى أوالً على فضله وتوفيقه لي في أنجاز هذا البحث و أتقدم بخالص الشكر والتقدير
لمشرف البحث المساعد الدكتور( سنكر داود محمد) الذي تولى مهمة األشراف على هذا البحث .
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وأوجه شكري الخاص الى أعضاء لجنة المناقشة بتفضلهم بقبول هذا البحث ومناقشته .
وأيضا ً أوجه شكري الى كل أصدقائي والى كل أحبابي والى كل من ساعدني ودعمني معنويا ً ونفسيا ً
خالل مسيرتي في الحصول على شهادة الماجستير .
وأخيراً بكل حب و وفاء أوجه شكري وأمتناني الى زوجتي الغالية لمساندتي ولذلك أهدي اليها هذا
البحث
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ÖZ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ SUÇU VE BUNUN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN CEZAİ
SORUMLULUK
KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Çevre kirliliği suçu ve bunun sonucunda ortaya çıkan cezai sorumluluk karşılaştırmalı bir çalışma Çevre kirliliği suçu ve bunun sonucunda ortaya çıkan
cezai sorumluluk konusu, aşiret müdahalesinin önceden korunmasını sağlamak
ve farkındalık alanını harekete geçirmek için hukuk çalışmaları alanında - özellikle
de ceza sahasında - modern konulardan biridir. çevre için cezai korumanın
başarısı Genel olarak çevre ve özel olarak hava unsurları üzerinde, ceza
hukukunun genel caydırıcılık olarak adlandırdığı şeyde cezanın ulaşmayı
amaçladığı önleyici rol, ceza hukukunun caydırıcı olduğu gerçeğini yansıtır.
Herhangi bir ulusun uygarlığının yansıtıldığı ayna ve ayrıca belirli bir alan için
cezai korumanın, onu korumanın ve elbette hava ortamını korumanın en etkili yolu
olduğuna dair bize güvence verir ve bunun için bu çalışma yapılmıştır. Çevre
kirliliği suçu kavramını ve bu suçu oluşturan unsurların yanı sıra kirlilik türlerini
saptar.

Ayrıca,

ahlaki

ve

gerçek

kişiye

uygulanacak

cezai

cezaların

belirlenmesinin yanı sıra, kapsamı ve varlık koşulları bakımından ahlaki ve gerçek
kişilerin cezai sorumluluklarının belirlenmesini, yani kişilerin çevreyi kirletme
suçundan dolayı cezai sorumluluklarının düşürülmesini amaçlamaktadır. Bu
sorumluluğun önündeki engellerin tespit edilmesinin yanı sıra, karşılaştırmalı
analitik yaklaşımın kullanılması ve Irak mevzuatında çevreye yönelik cezai
sorumluluğun bir takım kanunlarda dağıtılması, bunların tespit edilmesini ve
bunlara atıfta bulunulmasını zorlaştırmaktadır. Kanun koyucu içtihatla birlikte
hareket etmeye başlamış ve çevre suçlarında cezai sorumluluğu hem gerçek kişi
hem de tüzel kişi için belirleyerek çevrenin cezai olarak korunmasını
genişletmiştir. kanun koyucu cezai sorumluluk ikiliğini üstlendiğinden gerçek kişi
cezai sorumluluktan kurtulmuş ve cezai sorumluluktaki bu gelişme, cezai sorumlu
kişi herhangi bir hukuki suç işlememiş olsa dahi başkalarının fiillerinden dolayı
cezai

sorumluluğun

tanınmasıyla

karşılanmıştır.

Cezai

sorumluluğun

bulunmamasının sebepleri ile ilgili olarak, kanun koyucunun gerçekleştirdiği

v

faaliyetler dikkate alınarak ve çevre hukukunun özelliklerini dikkate alarak, zaruret
ve mücbir hal hallerinde temsil edilen geleneksel engellere eklediğini belirtmek
isteriz. Ceza hukuku idari izinlerinde cezai sorumluluğun bulunmaması nedeni
olarak öngörülen mazeret, zaruret halinin kapsamını genişletmenin yanı sıra, Irak
çevre kanun koyucusunun çevreye zarar veren her eylemi suç saydığını tespit
etti. kanunun cezasına tabi olan davranış. Çalışmada Çevre Koruma ve
İyileştirme Kanununda yer alan hükümlerin daha ağır cezalar içermesi tavsiye
edilmiştir. Çevre suçlarını da ceza kanununun evrenselliği ilkesine tabi suçlar
olarak kabul etmek, böylece ceza kanunu, failin uyruğuna bakılmaksızın, devletin
toprakları dışında gerçekleşse bile onlara yayılıp uygulanır

Anahtar Kelimeler: Organize suç ،uluslar ötesi organize suç ،uluslararası
organize suçlarla mücadele makineleri ،kara para aklama ،uyuşturucu.
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ABSTRACT
THE CRİME OF ENVİRONMENTAL POLLUTİON AND THE RESULTİNG
CRİMİNAL RESPONSİBİLİTY
COMPARATİVE STUDY
The topic of the crime of environmental pollution and the resulting criminal
responsibility is one of the modern topics in the field of legal studies - especially
the criminal field - as tribal intervention to provide protection in advance and
activate the field of awareness are two important matters for the success of
criminal protection for the environment. On the elements of the environment in
general and the air in particular, it is the preventive role that punishment seeks to
achieve in what scholars call punishment as general deterrence, which reflects
the fact that criminal law is that mirror through which the civilization of any nation
is reflected, and also assures us that Criminal protection for a particular field is
the most effective way to preserve it and of course protect the air environment,
and for that this study was conducted, which aimed to identify the concept of the
crime of environmental pollution and the types of pollution in addition to the
constituent elements of this crime. It also aims to determine the criminal
responsibility of moral and natural persons in terms of its scope and conditions of
existence, in addition to determining the criminal penalties applicable to the moral
and natural person, i.e. dropping the criminal responsibility of persons for the
crime of polluting the environment, in addition to identifying the obstacles to this
responsibility, and used the comparative analytical approach, and reached to The
criminal responsibility for the environment in Iraqi legislation was distributed in a
number of laws, which makes it difficult to identify and refer to them. The legislator
began to go along with jurisprudence and expanded the criminal protection of the
environment by deciding the criminal responsibility for environmental crimes for
both the natural person and the legal person. As for the crimes of the legal person,
this does not mean that the natural person escaped from criminal responsibility,
as the legislator took the duality of criminal responsibility, and this development
in criminal responsibility met with recognition With criminal responsibility for the
act of others, even if the criminally responsible person did not commit any legal

vii

criminal act. With regard to the reasons for the absence of criminal responsibility,
we note that the legislator, given the activities practiced and taking into account
the characteristics of the environmental law, has added to the traditional barriers
represented in the case of necessity and the case of force majeure stipulated in
the criminal law administrative licenses as a reason for the absence of criminal
responsibility, in addition to expanding the scope of the case of necessity, and
found that The Iraqi environmental legislator has criminalized every act that
causes damage to the environment as a criminal behavior subject to the
punishment of the law. The study recommended that the provisions contained in
the Environmental Protection and Improvement Law include more severe
penalties. And considering environmental crimes as crimes that are subject to the
principle of the universality of the penal law so that the latter extends and applies
to them even if they occur outside the territory of the state, regardless of the
nationality of the perpetrator.

Key words: pollution - the environment - the responsibility of the natural person the responsibility of the legal person - criminal responsibility.
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الملخص
جريمة تلوث البيئة والمسئولية الجنائية الناجمة عنها
دراسة مقارنة
موضوع جريمة تلوث البيئة والمسؤولية الجنائية الناجمة عنها من الموضوعات الحديثة في مجال
الدراسات القانونية  -وخاصة المجال الجنائي منها  -حيث أن التدخل القبلي لتوفير الحماية مسبقا ً
وتفعيل مجال التوعية أمران هامان إلنجاح الحماية الجنائية للبيئة ،فاألمر يتعلق بتحديد المسئول عن
الجريمة المرتكبة بقدر ما هو ضرورة للحفاظ على عناصر البيئة بصفة عامة والهواء على وجه
الخصوص ،إنه الدور الوقائي الذي تسعى إلى تحقيقه العقوبة فيما يطلق عليه علماء العقاب بالردع
العام ،والذي يعكس حقيقة مفادها أن القانون الجنائي هو تلك المرآة التي تنعكس من خاللها حضارة
أية أمة من األمم ،ويؤكد لنا كذلك أن الحماية الجنائية لمجال معين هي أنجع السبل للحفاظ عليه
وبطبيعة الحال حماية للمحيط الهوائي ،ومن أجل ذلك تم إجراء هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف
على مفهوم جريمة التلوث البيئي وأصناف التلوث باإلضافة إلى األركان المكونة لهذه الجريمة .كما
تهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية والطبيعية من حيث نطاقها وشروط قيامها،
باإلضافة إلى تحديد الجزاءات الجنائية المطبقة على الشخص المعنوي والطبيعي ،أي إسقاط
المسؤولية الجنائية لألشخاص على جريمة تلويث البيئة باإلضافة إلى التعرف على موانع هذه
المسؤولية ،واستخدمت المنهج التحليلي المقارن ،وتوصلت إلى أن المسؤولية الجنائية للبيئة في
التشريعات العراقية جاءت موزعة في عدد من القوانين ،مما يجعل أمرها حصرها والرجوع إليها
أمراً صعباً .لقد بدأ المشرع بمسايرة الفقه وقام بتوسيع الحماية الجنائية للبيئة وذلك بتقرير المسؤولية
الجنائية للجرائم البيئية لكل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ،أما بالنسبة لجرائم الشخص
المعنوي ال يعني إفالت الشخص الطبيعي من المسؤولية الجنائية حيث أخذ المشرع بازدواجية
المسؤولية الجنائية ،وهذا الت طور في المسؤولية الجزائية قابله االعتراف بالمسؤولية الجنائية عن
فعل الغير وحتى و إن لم يأت الشخص المسؤول جزائيا ً بأي فعل مجرم قانون .وبالنسبة ألسباب
انتفاء المسؤولية الجنائية نالحظ أن المشرع ونظراً للنشاطات الممارسة ومراعاة لخصائص قانون
البيئة قد أضاف على الموانع التقليدية المتمثلة في حالة الضرورة وحالة القوة القاهرة المنصوص
عليها في القانون الجنائي الرخص اإلدارية كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية ،إضافة إلى
توسيع نطاق حالة الضرورة ،ووجدت أن المشرع البيئي العراقي قد جرم كل فعل تسبب األضرار

ذ

بالبيئة بوصفه سلوكا ً إجراميا ً يخضع لطائلة القانون .وأوصت الدراسة أن تتضمن األحكام الواردة
في قانون حماية وتحسين البيئة عقوبات أش َد .و اعتبار الجرائم البيئية من قبيل الجرائم التي تخضع
لمبدأ عالمية قانون العقوبات بحيث يمتد ويطبق عليها هذا األخير حتى في حالة وقوعها خارج إقليم
الدولة وأيا ً كان جنسية مرتكبها.

الكلمات المفتاحية :التلوث – البيئة – مسئولية الشخص الطبيعي – مسئولية الشخص المعنوي –
المسؤولية الجنائية
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المقدمة
 -1التعريف بموضوع الدراسة:
أن حماية البيئة تكاد تكون من اعقد قضـايا العصـر التي تسـتحوذ على اهتمام المتخصـصـين في شـتى المجاالت
ومختلف المجتمعات اإلنسانية مهما تباينت منظوماتها التشريعية ومقوماتها االجتماعية.
وبعد أن كان التفكير فيها وفي قضــاياها يعد نوعا ً من الترف والرفاهية ال قبل لدول العالم الثالث به ،أضــحى
اليوم  -وبإلحاح – الشغل الشاغل لدى الجميع.
وهكـذا ســـــارعـت الـدول  -في االهتمـام بـالبيئـة وحمـايتهـا  -إلى عقـد المؤتمرات وإبرام االتفـاقيـات والمعـاهـدات
على الصـــعيد الدولي أو اإلقليمي .كما عكســـت دســـاتيرها( )1ومنظوماتها التشـــريعية المتنوعة هذا االهتمام
وعلى المستويات كافة المحلية واإلقليمية والدولية(.)2
وكان من الطبيعي تماما ً في خضم ذلك كله أن يتدخل التشريع البيئي القانوني لبسط حمايته على البيئة ،وعلى
نحو خاص في المجاالت التي يحيا فيها وبها اإلنسـان وأن يعالج المشـكالت القانونية التي تثيرها المخاطر بما
يهدد سـالمتها وأمنها وسـبل اسـتغاللها وتنميتها .ينبغي اإلقرار بأن هذا التدخل قد جاء متأخراً ،وان المشـرع
الجنائي البيئي قد واجه  -وال يزال يواجه – الكثير من الصـعوبات والعديد من المشـكالت ،نظراً لما تتميز به
جرائم البيئة من خصائص وتنوع العناصر.
ومن ضــروب التشــابك والتداخل والتعقيد ،مما يجعلها تفتقر إلى وضــوح المعالم والســمات ،والدقة في تحديد
نطـاق المصـــــالح ،وهـاتـان الصـــــفتـان همـا ابرز مـا يتطلبـه التفكير القـانوني في مجـال التكييف القـانوني لهـذه
الجريمـة أو تلـك ،هـذا فضـــــال عن أن العـديـد من جرائم البيئـة يعـد جـديـداً على البحـث القـانوني بوجـه عـام ،وأن
البعض منها في تطور مستمر في عالمنا اليوم.
أقول :مع هذا كله يبقى التشـريع البيئي الجنائي من اهم األدوات التي تعتمدها المجتمعات اإلنسـانية في حماية
البيئة نظرا لما يوفره هذا التشريع من أساليب الردع والزجر والضبط وكل ما من شأنه أن يحقق للبيئة األمن

( )1علي صعيد جمهورية العراق ينظر :البنود ثالثاً ،رابعاً ،خامساً ،سابعا ً من المادة ( )114دستور جمهورية العراق لسنة (. )2005
( )2على سبيل المثال :مؤتمر األمم المتحدة بستوكهولم عام :1972
 مشروع الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعده االتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية عام  .1979والذي أقرته األمم المتحدة عام .1982 اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة ،والتخلص منها عبر الحدود عام.1989 . -مؤتمر البيئة والتنمية المنعقد في البرازيل عام  1992والذي أشتهر بمؤتمر قمة األرض.
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واالتزان والوقاية من الجريمة ،فضــالً عن الحد منها ،ومســـاءلة المخالف ،وهي المســـؤولية عن األضـــرار
البيئية ومن بين هذه المسؤوليات المسؤولية الجنائية.
 -2أهمية الدراسة:
إن لهذا الموضــوع أهمية علمية وعملية فمن الناحية العلمية هو موضــوع واســع من حيث جوانب دراســة لم
تلق االهتمـام الالزم من طرف البـاحثين القـانونيين .ممـا أثار داخلي االهتمـام لخوض هذا الموضـــــوع المتجـدد
إقليميا ً ودولياً ،أما من الناحية العملية يعد موضـــوع الحماية الجنائي من أهم مظاهر ســـيادة الدولة بمعنى أن
تشـريع النصـوص القانونية والتجريم والعقاب بموجبها هما من أهم المسـائل التي تدخل في السـيادة التشـريعية
للدولة فإن التشـــريع البيئية بوصـــفه جزءاً من المنظومة التشـــريعية القانونية البد من أن يكون مســـتمداً من
القانون الوطني ومكمالً له ،أعنى أن قانون العقوبات العام بوصـفه المصـدر األسـاسـي للقوانين الجنائية على
نحو عام.
كما تكمن أهمية موضـــوع المســـؤولية الجنائية لجريمة تلويث البيئة في كونه يعالج موضـــوعا ً حديثا ً جداً لم
يتناوله الباحثون بالدراسة والتمحيض كما يجب.
 -3مشكلة البحث:
مما سبق ذكره تتحدد اإلشكالية الرئيسية لموضوع هذه الرسالة ،والتي تمحورت حول اإلشكال التالي :ما هي
الطبيعة القانونية للجرائم البيئية؟ هل هي من جرائم الخطر؟ أم أنها من جرائم الضــرر؟ وهل أن االعتداءات
على البيئة أصــبحت تشــكل خطراً كبيراً على بقاء اإلنســان على وجه األرض ،وأن هذه االنتهاكات ال تزال
مسـتمرة وتأخذ أشـكاالً وصـوراً كثيرة ،لذا تزداد التسـاؤالت حول الدور الذي لعبه قانون العقوبات في إسـناد
المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئة المرتكبة في إطار تسيير الشخص المعنوي والطبيعي.
ولتـذليـل هـذه اإلشــــكـاليـة األم ،انبرى البحـث على مجموعـة من اإلشــــكـاليـات الفرعيـة والتي تمثلـت في :هـل
ا لمســـؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئة مطابقة للمســـؤولية في غيرها من الجرائم؟ هل االيات العقابية
كفيلـة في مجـال حمـايـة البيئـة ومـا مـدى مالئمتهـا مع قواعـد القـانون العـام من جهـة ومن جهـة أخرى قواعـد
القانون الخاص؟ ما مدى كفاية المعالجة القانونية الجنائية للبيئة في التشــريع الوطني ،والتشــريعات المقارنة،
وما مدى التزامها باالتفاقيات التي صـادقت عليها في هذا المجال؟ ما هي أهم الضـمانات التي أقرتها القوانين
الجنائية لحماية البيئة؟.
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 -4أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراســة إلى التعرف على مفهوم جريمة التلوث البيئي وأصــناف التلوث باإلضــافة إلى األركان
المكونة لهـذه الجريمـة .كمـا تهـدف إلى تحـديد المســـــؤوليـة الجنـائيـة لألشــــخـاص المعنوية والطبيعيـة من حيـث
نطاقها وشــروط قيامها ،باإلضــافة إلى تحديد الجزاءات الجنائية المطبقة على الشــخص المعنوي والطبيعي،
أي إســقاط المســؤولية الجنائية لألشــخاص على جريمة تلويث البيئة باإلضــافة إلى التعرف على موانع هذه
المسؤولية.
 -5منهج البحث:
يعتبر موضـــوع جريمة تلوث البيئة والمســـؤولية الجنائية الناجمة عنها في كل من الفقه اإلســـالمي والقانون
الوضــعي من الدراســات الحديث الهامة التي لم تســتوف بعد كل مجاالت الموضــوع ،على اعتبار أن مشــكلة
البيئة لم يول لها االهتمام الخاص إال منذ ثالثة عقود من الزمن ،ومن ثم فالدراســة تقتضــي منا اتباع المنهج
التحليلي المقارن.
تحليلي ألن ســـرد هذه النصـــوص يقتضـــي منا تحليلها وتمحيصـــها بالشـــكل الذي يجعلنا نتبين مدى كفايتها
وقصـورها ومدى فعالية الحماية التي تحققها على أرض الواقع بشـأن مختلف المصـالح البيئية المشـمولة بهذه
الحماية.
ومقارن ألن معالجة الموضــوع ســيكون على مســتوى التشــريعين اإلســالمي والوضــعي بشــأن النصــوص
والقواعد الواردة في كليهما والتي جاءت خصــــيصــــا ً لحماية البيئة والمحافظة عليها ،ومن ثم الوقوف على
أوجه االتفاق بين الت شـــريعين وكذا أوجه االختالف واالفتراق بينهما إضـــافة إلى تبيان فضـــل وســـبق الفقه
اإلسالمي بشأن العالج العلمي لمواضيع البيئة والتنبيه على حيوية هذه المصالح.
 -6الصعوبات التي واجهت الباحث:
خالل فترة الدراسة واجهت الباحث الصعوبات التالية:
 )1صـعوبة تحديد نطاق المصـلحة محل الحماية نظراً لصـعوبة تحديد ماهية البيئة فمصـطلح البيئة مصـطلح
مبهم وغامض وغير واضـح النطاق ،وغير واضـح بصـورة دقيقة تسـفر عن تحديد يتوافق مع القوانين والذين
ال يتعـاملون إال مع التحـديـد الـدقيق ،وبخـاصـــــة القـانون الجنـائي .كمـا توجـد صـــــعوبـة أخرى تتمثـل في تحـديـد
مدلول مصــــطلح التلوث ،فال يمكن حتى اان الجزم بالتوصــــل إلى مفهوم جامع ومانع للتلوث البيئي بكيفية
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علمية ودقيقة ومحددة .حيث أن جرائم تلوث البيئة أمر ال يخلو من الصـعوبة والدقة ألن هذه الجرائم عادة ما
تتم باشتراك عدة مصادر ال يربط بينها رابط مباشر.
 )2ندرة المؤلفات ونقص الدراسات الحديثة فيما يخص المسؤولية الجنائية الناجمة عن جرائم تلوث البيئة.
 )3عنـد البحـث عن المجالت العلميـة ال ممحكمـة في القـانون بـالجـامعـات العراقيـة ،وجـدت عـدم اهتمـام الجـامعـات
بالمجاالت العلمية المحكمة.
 -8هيكل البحث:
تم تقســيم الدراســة إلى فصــلين بعد المقدمة وكل فصــل يحتوي على عدد من المباحث والمباحث مقســمة إلى
عـدد من المطـالـب والفروع ،وذلـك على النحو التـالي حيـث تحـدث الفصـــــل عن مـاهيـة جريمـة تلوث البيئـة
وتناولها بتعريف جريمة تلوث البيئة في اللغة واالصـطالح والقانون ،والمبحث الثاني تحدث فيه عن األسـاس
القانوني لجر يمة تلوث البيئة وحماية البيئة من الجرائم في الدسـاتير الوطنية والمقارنة ،أما المبحث الثالث في
هـذا الفصـــــل تنـاول أركـان جريمـة تلوث البيئـة من حيـث الركن المـادي والمعنوي ،والفصـــــل الثـاني من هـذا
البحث تحدثنا فيه عن المسـؤولية الجنائية الناجمة عن جريمة تلوث البيئة حيث تناولت فيه المسـؤولية الجنائية
للشـخص الطبيعي في المبحث األول والمبحث الثاني المسـؤولية الجنائية للشـخص المعنوي ،والمبحث الثالث
تنـاول العقوبـات الجنـائيـة المقررة لجريمـة تلوث البيئـة وتنـاولـت فيـه العقوبـات األصـــــليـة والعقوبـات التبيعـة
والعقوبات التكميلية وأيضـ ـا ً تعويض الضـــرر لجريمة تلوث البيئة .ونرى أنه مهما بذلنا من جهد في عرض
الموضــوع وفي المقارنة بين النتائج وتبني ما نراه صــواباً ،فإنه يبقى جهداً إنســانيا ً يحتمل الخطأ والنســيان
وهذا من طبيعة البشر فالكمال هلل وحده .وهللا ولي التوفيق.
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الفصل األول
ماهية جريمة تلوث البيئة
تمهيد وتقسيم:
يعتبر موضـــــوع حمـايـة البيئـة من الموضـــــوعـات المســـــتجـدة في النظم القـانونيـة العربيـة وهو أيضـــ ـا ً من
الموضـــــوعـات التي تعـد حـديثـة التنظيم في النظم القـانونيـة المقـارنـة والتي القـت اهتمـامـا ً كبيراً من قبـل الفقهـاء
ورجال القانون باعتبار البيئة تراثا ً مشتركا لإلنسانية.
وإن دراسة المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئة كجزء من الدراسات المتعلقة بالحماية القانونية
للبيئة ،تفرض علينا الوقوف عند هذه الجريمة ومعرفتها بشكل دقيق من حيث التعريف وكذا أهم ما يميزها
لذلك كان عنوان هذا الفصل ماهية جريمة تلو ث البيئة وتم تقسيمه إلى ثالثة مباحث على النحو التالي:
 1-1تعريف جريمة تلوث البيئة.
 2-1األساس القانوني لجريمة تلوث البيئة.
 3-1أركان جريمة تلوث البيئة (الركن المادي والمعنوي).
 :1.1تعريف جريمة تلوث البيئة
إن دراســــة جريمة تلوث البيئة من الناحية القانونية يتط لب تحديد مفهوم البيئة وكذا مفهوم التلوث باعتبارهم
وجهين لعملة واحدة ،ولعل من أهم الصـعوبات التي توجه هذا النوع من الدراسـات تحديد المعنى الدقيق للبيئة
وكذا التلوث .وقسم هذا المبحث إلى عدة عناوين نتناول فيها مفهوم البيئة والتلوث ،وجريمة تلويث البيئة.
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 :1.1.1مفهوم البيئة
حتى نصـــل لتعريف يتصـــف ببعض الشـــمولية البد من النظر لذلك من الزاوية اللغوية وما تواتر من أقوال
العرب من ألفاظ .لذلك ســـنتناول في هذا الجزء مفهوم البيئة في اللغة في النقاط التالية :مفهوم البيئة في اللغة
العربية ومفهوم البيئة اللغة اإلنجليزية.
 :1.1.1.1مفهوم البيئة في اللغة العربية
يرجع األصــل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلي الجذر "بوأ" و الذي اشــتق منه الفعل الماضــي "باء"،
كما يقال "بوأ" :بمعنى الحلول و النزول و اإلقامة.
واالسم من هذا الفعل هو البيئة.
فقد ورد في لسان العرب البن منظور ما يأتي:
بوأهم منزالً :أي نزل بهم إلي سند الجبل و أبات في المكان :أقمت به.
و بوأتك منزالً :أي اتخذت لك بيتا ً(.)3
وقـد ورد المعني اللغوي للبيئـة في العـديـد من اايـات القرآنيـة مثـل قولـه تعـالى( :والـذين تبوءوا الـدار واإليمـان
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صـــدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفســـهم ولو كان
بهم خصـــاصـــة ومن يوق شـــع نفســـه فأولئك هم المفلحون ،)4()...بمعنى الذين أقاموا و توطنوا بالمدينة قبل
هجرة الرســــول صــــلى هللا عليه و ســــلم ،وقوله تعالى( :وكذلك ما ليوســــف في األرض يتبوأ منها حيث
يشاء ،)5()...أي يتخذ منها منزال.
وقوله جل و عال ...( :وبوأكم في األرض تتخذون من ســهولها قصــوراً ،)6()...وكذلك قوله تعالى( :وأوحينا
إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا.)7()...

( )3ابن منظور األنصاري :لسان العرب ،المجلد األول ،دار الكتب العلمية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2003 ،ص  45وما بعدها.
( )4سورة الحشر ،ااية .9
( )5سورة يوسف ،ااية .56
( )6سورة األعراف ،ااية .74
( )7سورة يونس ،ااية .87
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وجاء في السـنة النبوية المعنى اللغوي للبيئة وذلك في الحديث الشـريف الذي رواه مسـلم ،أن رسـول هللا صـلى
هللا عليه وسلم قال( :من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ،أي ينزل منزله من النار(.)8
وكذلك ما ورد عن عبد هللا بن عمر رضـي هللا عنهما أن رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم قال( :أيما رجل قال
ألخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما)(.)9
وللبيئة عدة معاني لغوية أخرى ،منها الرجوع واالعتراف فيقال باء بحقه أي اعترف هللا بحقه.
كذلك البيئة بمعنى الثقل :فيقال باء بذنبه أي ثقل به ،كما يعني بالبيئة أيضا الحالة.
ومن خالل كل ما سبق يتبين أن البيئة في اللغة هي النزول والحلول و اإلقامة.
 :2.1.1.1مفهوم البيئة في اللغة اإلنجليزية
أما بالنسبة للغة اإلنجليزية فيستعمل مصطلح " environmentللداللة على كافة الظروف واألشياء المؤثرة
والمحيطة بالحياة واإلنسـان ،كما يسـتعمل هذا المصـطلح للتعبير عن الحالة ،الماء واألرض والهواء والحيوان
والنبات وكافة الظروف الطبيعية المحيطة باإلنســــان ،كما تســــتعمل لتعبير عن الظروف المؤثرة على النمو
والتنمية(.)10
وتســــتخدم كلمة  ENVIRONMENTللداللة على كل الشــــروط والظروف والمؤثرات على تطور حياة
الكائن الحي أو مجموع الكائنات الحية .وكذلك تستخدم المحيطة والتي تؤثر للداللة على الوسط أو المحيط أو
المكـان الـذي يوجـد فيـه الكـائن الحي وفي نفس الوقـت يؤثر في حيـاتـه( .)11أمـا من الوجهـة العمليـة فهي المكـان
الذي يحيط بالشخص يؤثر على مشاعره وأخالقه وأفكاره(.)12
 أما قاموس  Long manفقد جاء تعريف البيئة أنها:Environment: the natural or social condition in which people liver.
كما جاء في قاموس  Websterأن البيئة:

( )8د .محمد عيسى الترمذي :سنن الترمذي ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،1983 ،الحديث رقم .2798
( )9أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل الحافظ (194ه 256-ه) :صحيح البخاري ،دار الحزم ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى.2003 ،
(10) Longman dictionary of contemporary English ،edition 1984 ،p367.
( )11عبد الفتاح مراد ،شرح تشريعات البيئة ،الهيئة القومية العامة لدار الكتاب والوثائق المصرية ،سنة .1996
(12) Oxford dictionary ،1970 ،p : 213. 3- Long man active study dictionary of English.1988. p :200. 4-Waster's new world dictionary. 2
edition. 1982.312 .
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and influences surrounding ،circumstances ،Environment: all the condition
and affecting the development of an organism or group of organisms.
كما نجد معنى كلمة البيئة في قاموس Black s Law dictionary
،aesthetic ،economic cultural ،The totality of physical

and social

circumstances and factors which surround and affect the desirability and
value of property and which also affect quality of people's livres. The
surrounding conditions influences or forces which influence or midify(13).
 :3.1.1.1مفهوم البيئة في االصطالح
البيئـة كلمـة تـدل على معنى كبير واســـــع ومترامي األطراف ،وإن كـافـة فروع العلم يمكن أن تكون مرتبطـة
بالبيئة ،وليسـت ثمة علم مختص لوحده يتناول موضـوع البيئة .والمالحظ في هذا الشـأن اختالف الباحثين في
وضع تعريف محدد ودقيق للبيئة ،حيث تعددت التعريفات االصطالحية للبيئة.
فيرى بعض الباحثين أن البيئة :هي ذلك اإلطار الذي يحيى فيه اإلنســــان ويحصــــل منه على مقويات حياته
ويمارس فيه عالقاته مع بني البشر(.)14
فتعرف البيئة اصـطالحا بأنها "المحيط الطبيعي أو الصـناعي الذي يعيف فيه اإلنسـان بما يتضـمن من عناصـر
من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت(.)15
ويرى البعض أن البيئة هي "الوســــط أو المجال المكاني الذي يعيف فيه اإلنســــان بما يتضــــمنه من ظواهر
طبيعية وبشرية ،يتأثر بها ويؤثر فيها بكل ما يشمله من عناصر ومعطيات سوى كانت طبيعية كالصخور بما
تضـــمنه من معادن ومصـــادر وطاقة وتربة و موارد مائية ،وعناصـــر مناخية من حرارة وضـــغط ورياح
وأمطار ونباتات طبيعية وحيوانات ،أو معطيات بشــرية ســاهم اإلنســان في وجودها من عمران وطرق نقل
ومواصالت ومزارع ومصانع وسدود وغيرها"(.)16

( )13بدرية العوضي ،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي ،مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد الثاني ،سنة  ،1985ص .39
( )14إبراهيم سليمان عيسى ،تلوث البيئة أهم قضايا العصر :المشكلة والحل ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،سنة  ،2002ص .18
( )15عارف صالح مخلف :اإلدارة البيئية الحماية اإلدارية للبيئة ،دار اليازوري العلمية ،عمان األردن ،2007 ،ص.30
( )16رائف محمد لبيب  :الحماية اإلجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2009 ،ص.22

9

كما ورد تعريف آخر للبيئة بأنها :الوسـط الذي يولد فيه اإلنسـان ،وينشـأ ويعيف فيه حتى نهاية عمره .وتشـمل
البيئة جميع العوامل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصـــــادية وكل ما يؤثر على اإلنســـــان
بطريق مباشر أو غير مباشر(.)17
وأيضـا جاء في خصـوص المفهوم االصـطالحي للبيئة بأن :للبيئة مفهوم عام وهو" :الوسـط أو المجال المكاني
الذي يعيف فيه اإلنسـان مؤثرا ومتأثرا وهذا الوسـط قد يتسـع ليشـمل منطقة كبيرة جدا ،وقد يضـيق ليتكون من
منطقة صغيرة جدا ،قد ال تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه(.)18
فالبيئة إذن في المعنى االصـطالحي تشـمل البيئة الجغرافية والبيئة الحضـرية والبيئة الريفية والبيئة الصـناعية
والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية....الخ.
كما أفرد بعض العلماء علما ً مسـتقالً للبيئة مهمته دراسـة عالقة النبات والحيوان والناس فيما بينهم من جانب،
وما يحيط بهذه الكائنات من جانب آخر.
وهنـاك من عرفهـا بـأنهـا" :كـل مـا يثير ســـــلوك الفرد أو الجمـاعـة ويؤثر فيـه وكـذا هي جملـة الموارد المـاليـة
واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته".
ويرى البعض أن هنـاك فرق بين المفهوم االصـــــطالحي للبيئـة في مجـال القـانون واالقتصـــــاد ومفهومهـا في
مجـال العلوم االجتمـاعيـة ،ففي هـذه األخيرة تعرف بـأنهـا" :مكونـات كـل المصـــــادر والعوامـل الخـارجيـة التي
يسـتجيب لها اإلنسـان و يكون ذو حسـاسـية لها" ،أما في المجال القانوني واالقتصـادي فهي" :مجموعة العوامل
والظروف الفيزيائية واالقتصـــادية والثقافية والجمالية واالجتماعية التي تحيط وتؤثر في رغبة وقيمة الملكية
كما تؤثر في نوعية الحياة"(.)19
وقد اســتخدم مصــطلح البيئة لدى العلماء المســلمين في القرن الثالث للهجري حيث كان ابن عبد ربه أقدم من
تناول المفهوم االصــــطالحي للبيئة في كتاب "الحجانة" إشــــارة إلى "الوســــط الطبيعي الجغرافي و المكان
اإلحيائي الذي يعيف فيه الكائن ،بما في ذلك اإلنســان ،وأيضــا لإلشــارة إلى المنام االجتماعي والســياســـي
واألخالقي والفكري  -المحيط باإلنسان"(.)20

( )17أحمد عبد الرحيم السائح ،أحمد عبده عوض ،قضايا البيئة من منظور إسالمي ،مركز الكتاب ،القاهرة ،طبعة  ،2004ص .20
( )18زين الدين عبد المقصود ،البينة واإلنسان عالقات ومشكالت ،دار عطوة ،القاهرة سنة  ،1981ص .7
( )19عادل ماهر األلفي :الحماية الجنائية للبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2009 ،ص 109وما بعدها.
( )20محمد حسين عبد القوي :الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،دار النسر الذهبي للطباعة ،مصر ،2002 ،ص .8
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أي أن مصطلح البيئة يستخدم في كافة المستويات وفي كافة مجاالت العلوم اإلنسانية ما يجعله يكتسب مفاهيم
متعددة ومضـــامين مختلفة ،وهذا ما أدي لصـــعوبة وضـــع تعريف للبيئة يحدد جميع عناصـــرها من طرف
الفقه( .)21وبالتالي هناك فرق بين علم البيئة والبيئة.
وعليـه فعلم البيئـة يعني دراســـــة التفـاعـل بين الحيـاة ومكونـات البيئـة في مجـاالت معرفيـة مثـل المجـاالت
االقتصـادية واالجتماعية ،وذلك لحسـن اسـتثمارها وعدم إهدارها ،كما يتضـمن دراسـة العوامل غير الحية مثل
خصـــــائص المنـام :الحرارة ،الرطوبـة ،اإلشــــعـاعـات ،الغـازات ،الميـاه والهواء ،والخصـــــائص الفيزيـائيـة
والكيميائية لألرض والماء والهواء( ،)22إضــافة إلى ما ســبق تعبر كلمة البيئة على المحيط الوســط ،الظروف
المحيطية الحاالت المؤثرة في المحيط.
ومن جهة أخرى فإن اصـطالح البيئة الدولي يقصـد به" :كل ما يحيط باإلنسـان من أشـياء تؤثر على الصـحة.
فكلمة البيئة تشـمل المدينة بأكملها مسـاكنها شـوارعها ،أنهارها ،آبارها ،وشـواطئها ،وتشـمل أيضـا ما يتناوله
اإلنســـان من طعام وشـــراب ،وما يلبســـه من مالبس ،باإلضـــافة إلى العوامل الجوية ،والكيميائية وغير ذلك
والبيئـة الصـــــحيـة في البيئـة النظيفـة الخـاليـة من الجراثيم النـاقلـة لألمراض ،وكـل الملوثـات المختلفـة مهمـا كـان
مصدرها(.)23
ومنه وبعد اســــتعراضــــنا لهذه المجموعة من التعاريف لمصــــطلح البيئة ،وجدنا أن :مفهوم يظهر أن البيئة
اصطالحا تعرف بأنها :األحوال الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لإلقليم الذي يعيف فيه الكائن الحي".
وهذا التعريف كما هو واضــح يشــمل :المواد والمنتجات الطبيعية واالصــطناعية التي تؤمن إشــباع حاجات
اإلنسان.
فقط نشير هنا إلى المالحظة التالية:
وهي أن بعضــا من المختصــين نوه إلى االختالف الموجود بين البيئة والطبيعة وعدم تطابق تعريفهما ،على
أساس أن البيئة تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها وبصفة خاصة المنشآت الحضرية.

( )21الجياللي عبد السالم ارحومة ،حماية البيئة بالقانون دراسة مقارنة للقانون الليبي ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،ص .22
( )22طارق إبراهيم الدسوقي عطية ،النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2014 ،ص.88
( )23إبراهيم سليمان عيسي ،المرجع السابق ،ص .18
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كما أن النظام البيئي مصــــطلح يتداخل مع مصــــطلح البيئة وهو تلك المســــاحة من الطبيعة وما تحتويه من
كـائنـات الحيـة ومواد غير حيـة في تفـاعلهـا مع بعضــــهـا البعض ومع الظروف البيئيـة ومـا تولـده من تبـادل بين
األجزاء الحية وغير الحية(.)24
 :4.1.1.1مفهوم البيئة في القانون
ال بد أن نشـــير قبل الوصـــول إلى المفهوم القانوني للبيئة إلى صـــعوبة وضـــع هذا المفهوم نظرا لدقة رجل
القانون وما يتطلبه هذا المصـــطلح من تحديد وتدقيق ،فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن اصـــطالح البيئة
صعب حيث ليس من السهولة بمكان إعطاء تعريف محدد له(.)25
ومع ذلـك ســـــوف نحـاول الوصـــــول إلى تعريف قـانوني للبيئـة من خالل التعريفـات الواردة في االتفـاقيـات
والمؤتمرات الدولية و كذا التشريعات المختلفة.
أ -تعريف البيئة في المؤتمرات الدولية:
مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشـــرية :اقر المؤتمر الدولي للبيئة ســنة  1972بمدينة ســتوكهولم بالعاصــمة
الســـويدية مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشـــرية حيث حمل هذا المؤتمر شـــعار نحن ال نملك إال كرة أرضـــية
واحدة ".)26("Nous N'avons Qu'une Terre-Only one earth
إشـارة إلى أن البيئة كل واحد ال يتجزأ ،ومنه مهما تباعدت مواقع البشـر ،فإنهم يعيشـون على األرض نفسـها
ويعانون من المشـاكل نفسـها .وقد انتهى المؤتمر إلى تبني مجموعة من المبادو والتوصـيات على درجة بالغة
من األهمية ال تزال حتى اان واألساس للمهتمين بكافة شؤون حماية البيئة(.)27
وتميز هذا المؤتمر باإلعالن العالمي للبيئة ووضــع توصــيات تمثل منطلقات لفهم البيئة ومواجهة مشــكالتها
التي تهـددهـا ،والـذي أعطى للفظ البيئـة فهمـا واســــعـا ،فعرف البيئـة في أول تعريف رســـــمي لهـا بـأنهـا "جملـة
الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشـــباع حاجات اإلنســـان وتطلعاته ".أي أنها
ليســـــت فقط مجرد مجموعـة العنـاصـــــر الطبيعيـة من (مـاء ،هواء ،تربـة ،معـادن ،مصـــــادر الطـاقـة النبـاتـات

( )24محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص .208
( )25داود عبد الرزاق  :األساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث في إطار المفهوم القانوني للبيئة و التلوث ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،طبعة  ،2007ص .34
( )26وائل إبراهيم الفاعوري ،الحرب والبيئة ،أبيض ...أسود ،دار الخليج ،الطبعة األولى ،األردن ،سنة  ،2019ص .2017
( )27معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ،دار الكتاب القانونية ،دار شتات للنشر والبرمجيات ،مصر ،المحلة الكبرى ،سنة  ،2014ص .53
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الحيوانات" )...بل هي مجموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيف فيها اإلنســان والكائنات
األخرى والتي يستمدون منها زادهم ،ويؤدون فيها نشاطهم"(.)28
وهو تعريف واســع للبيئة ال يدل على مجرد عناصــر طبيعية للبيئة (المفهوم الضــيق للبيئة) بل أكثر إذ تضــم
رصــيد الموارد المادية واالجتماعية .إذن المفهومين الســابقين للبيئة في مؤتمر ســتوكهولم ،نصــل إلى نتيجة
بخصــوص البيئة وهي أنها :ذلك المخزون الديناميكي للمصــادر الطبيعية واالجتماعية المتوفرة في أي وقت
من أجل تلبية احتياجات اإلنسان(.)29
 مؤتمر بلغراد لســــنـة  : 1975عرف مؤتمر بلغراد البيئـة على أنهـا" :العالقـة القـائمـة في العـالم الطبيعي والبيو فيزيائي بينه وبين العالم االجتماعي األساسي الذي هو من صنع اإلنسان(.)30
 في المؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد في مدينة تبليســي بجمهورية جورجيا خالل الفترة من 26-14أكتوبر فعرف البيئة  1977فعرف البيئة بأنها :اإلطار الذي يعيف فيه اإلنســـان ويحصـــل منه على مقومات
حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه عالقاته مع إخوانه من بني البشر"(.)31
ويتضح من هذه التعاريف أن المؤتمرات الدولية التي انعقدت بشان البيئة قد تبنت المفهوم الواسع للبيئة.
ب .تعريف البيئة في القانون العراقي:
فقد عرفتها المادة (الثانية /خامســا) من قانون حماية وتحســين البيئة العراقي رقم ( )27لســنة  2009بأنها "
المحيط بجميع عناصـره الذي تعيف فيه الكائنات الحية ،والتأثيرات الناجمة عن نشـاطات اإلنسـان االقتصـادية
واالجتماعية والثقافية "( .)32والذي يتضـح من نص المادة المذكورة بأن التأثيرات التي يمكن أن تتمخض عن
نشــاطات اإلنســان ســواء أكانت اقتصــادية أم اجتماعية أم ثقافية هي تندرج تحت مفهوم البيئة وحســنا ً فعل
المشـــــرع العراقي عنـدمـا ذكر أمـاكن التراث الثقـافي والطبيعي في تعريف البيئـة األمر الـذي لم يفعلـه أغلـب
تشريعات الدول العربية.

( )28لطرف علي عيسي عبد القادر ،حماية البيئة والتنمية المستدامة ،دار الفكر الجامعة اإلسكندرية الطبعة األولى ،2016 ،ص .26
( )29أحمد عبد الرحيم السايح ،عبده عوض ،المرجع السابق ،ص .18
( )30رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني ،البيئة ومشكالتها المجلس الوطني للثقافة والفنون و ااداب ،الكويت ،1997 ،ص .24
( )31فايزة جروني ،حبة عفاف ،البيئة وحقوق اإلنسان المفاهيم واألبعاد ،مجموعة أبحاث ،مطبعة سخري ،الوادي ،الجزائر ،سنة  ،2011ص.290
( )32كما عرف المشرع العراقي البيئة في المادة ( )2من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )3لسنة  1997الملغى" ،بانها المحيط بجميع عناصره الذي تعيف فيه الكائنات الحية".
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ج -تعريف البيئة في التشريعات المقارنة:
لقد اختلفت التشـريعات في وضـع تعريف للبيئة ،وانقسـمت إلى قسـمين منهما من أخد بالمفهوم الضـيق للبيئة
فيحصــرها في العناصــر الطبيعية ،والقســم األخر يأخذ بالمفهوم الواســع فيجعلها شــاملة للعناصــر الطبيعية
واإلنسانية ،أي الطبيعية والحضرية(.)33
 -1المفهوم الضيق للبيئة:
اتجهت بعض التشــريعات إلى األخذ بالمعنى الضــيق للبيئة ،وذلك بقصــرها على العناصــر الطبيعية ،التي ال
دخل لإلنسان في وجودها مثل الماء ،الهواء والتربة.
ومن هاته التشـريعات :التشـريع الليبي ،حيث تنص المادة األولى من القانون الليبي لحماية البيئة رقم  7لسـنة
 1982على أن البيئة هي " :المحيط الذي يعيف فيه اإلنســـان وجميع الكائنات الحية وتشـــمل الهواء والماء
والتربة والغداء.)34(...
كذلك قانون البيئة البولندي الصـادر عام  1980في مادته األولى جعل البيئة تتمثل في العناصـر الطبيعية من
أرض وتربة وهواء وثروة حيوانية ونباتية ومواقع طبيعية.
 -2المفهوم الموسع للبيئة:
لقد أخذت معظم التشــريعات المقارنة بالمفهوم الموســع للبيئة ،حيث يشــمل الوســط الطبيعي ،باإلضــافة إلى
الوسط االصطناعي المشيد بفعل اإلنسان.
ومن التشـريعات التي أخذت بالمفهوم الموسـع للبيئة نجد القانون الفرنسـي الصـادر في 10يوليو عام 1976
بشــــأن حماية الطبيعة ،وكذلك القانون اإلنجليزي الصــــادر عام  1990بشــــأن حماية البيئة كما أخذ بنفس
المفهوم كل من القانون اليوناني رقم  52لسـنة  1986الصـادر بشـأن تنظيم اإلقليم والقانون البرتغالي لحماية
البيئة(.)35
كما أخذت معظم التشريعات العربية بالمفهوم الموسع.

( )33حمشة نور الدين ،الحماية الجنائية ل لبيئة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية ،قسم الشريعة ،جامعة الحاج لخضر -باتنة -السنة الجامعية  ،2006-2005ص .23
( )34أحمد صـــادق الجهاني :موقف القانون الليبي من مشـــكالت البيئة ،بحث مقدم للمؤتمر الســـادس للجمعية المصـــرية للقانون الجنائي المنعقد في  28 ،25أكتوبر  ،1993دار النهضـــة
العربية ،القاهرة ،ص .229
( )35عادل ماهر األلفي :مرجع سابق ،ص .118-117
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حيث عرف المشـــرع األردني البيئة بأنها" :المحيط الذي يشـــمل الكائنات الحية وغير الحية ،وما تحويه من
مواد وما يحيط به من هواء وماء و تربة وتفاعالت أي منها وما يقيمه اإلنسان من منشآت(.)36
وعرف المشرع السوري البيئة في المرسوم التشريعي رقم  16لعام  1994في المادة األولى بأنها " :الوسط
الـذي يعيف فيـه اإلنســـــان واألحيـاء األخرى ،ويســـــتمـدون منـه إيرادهم المـادي والغير المـادي ،ويؤدون فيـه
نشـاطهم" .كذلك من التشـريعات التي أخذت بالمفهوم الموسـع التشـريع اللبناني رقم  444لسـنة  2002الذي
عرف البيئـة بـأنهـا" :المحيط الطبيعي أي الفيزيـائي والكيمـائي و البيولوجي واالجتمـاعي الـذي تعيف فيـه
الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط "(.)37
وجاء في التشــريع الكويتي رقم  21لســنة  1990تعريف للبيئة بأنها" :المحيط الحيوي الذي يشــمل الكائنات
الحية من إنسـان و حيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صـلبة و سـائلة
أو غازية أو إشعاعات طبيعية ،والثابتة والمتحركة التي يقيمها اإلنسان(.)38
كما عرفت المادة الثانية من قانون البيئة التونســــي رقم  91لســــنة  1983البيئة أنها" :العالم المادي بما فيه
األر ض والهواء والبحر والمياه الجوفية والســطحية واألودية والبحيرات الســائبة والســبخات وما شــبه ذلك،
وكـذلـك المســـــاحـات الطبيعيـة والمنـاظر الطبيعيـة والمواقع المتميزة ومختلف أصــــنـاف الحيوانـات والنبـاتـات
وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني"(.)39
وعرف المشـــــرع العمـاني البيئـة في المـادة الرابعـة من القـانون رقم  10لســــنـة  1980المتعلق بالبيئـة بأنهـا:
"مجموعة العوامل والنظم والموارد الطبيعية التي يتعامل معها اإلنســان ســوى في موقع عمله أو معيشــته أو
في األماكن السـياحية أو الترفيهية ،فيتأثر بها اإلنسـان أو يؤثر فيها كالماء والهواء والمواد الغذائية والكيمائية
المختلفة ومصادر الطاقة والعوامل االجتماعية المختلفة(.)40

( )36ابتسام سعيد الملكاوي ،جريمة تلويث البيئة ،دراسة مقارنة ،عمان ،دار الثقافة2008 ،م ،ص.29
( )37محمد خالد جمال رستم ،التنظيم القانوني للبيئة في العالم ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة األولى ،2006 ،ص .13
( )38عادل ماهر األلفي :مرجع السابق ،ص.120
( )39الطيب اللومي :مشـكالت المسـؤولية الجنائية و الجزاءات في مجال اإلضـرار بالبيئة بالجهورية التونسـية ،بحث مقدم للمؤتمر السـادس للجمعية المصـرية للقانون الجنائي المنعقد في ،28
 25أكتوبر  ،1993دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .112 ،111
( )40محمد لموســخ الحماية الجنائية الليبية ،دراســة مقارنة بين الشــريعة اإلســالمية و القانون الوضــعي ،أطروحة دكتورا في القانون الجنائي ،جامعة محمد خيضــر بســكرة ،كلية الحقوق و
العلوم السياسية ،فسم حقوق ،سنة جامعية  ،2009/2008ص.52
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أما المشــرع الســعودي فقد عرف البيئة في المادة األولى من المرســوم الملكي رقم م 34/بأنها" :كل ما يحيط
باإلنســـان من ماء وتربة وهواء و يابســـة وفضـــاء خارجي ،وكل ما تحتويه هاته األوســـاط من جماد ونبات
وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية(.)41
وبـالرجوع إلى القـانون المصـــــري رقم  04لســــنـة  1994المتعلق بحمـايـة البيئـة نجـده يعرف البيئـة بـأنهـا:
"المحيط الحيوي الذي يشــمل الكائنات الحية وما يحتويه من موارد ،وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما
يقيمه اإلنسان من منشآت "(.)42
المشـرع العراقي بدوره ذهب من خالل الفقرة ( )6من المادة ( )2قانون حماية البيئة العراقية رقم ( )3لسـنة
 ، 1997حيـث نص على مـا يلي (وجود أي من الملوثـات المؤثرة في البيئـة بكميـة أو تركيز أو صــــفـة غير
طبيعية تؤدي بطريق مباشـر أو غير مباشـر إلى اإلضـرار باإلنسـان أو الكائنات الحية األخرى في البيئة التي
توجد فيها).
يتضـــح من خالل هاته المادة أن ما ذكره المشـــرع ال يعتبر من قبيل التعريف المانع الجامع ،حيث لم يعرف
البيئة وإنما ذكر العناصر المكونة للبيئة.
نســتخلص من كل ما ســبق أن مصــطلح البيئة هو مصــطلح واســع حيث ال يمكن إدراجه في تعريف جامع
ومانع ،وكل ما يمكن أن نقوله هو أن للبيئة عناصر مكونة لها إحداها طبيعية وأخرى اصطناعية.
 :2.1.1تلوث البيئة
أدت العالقة السـلبية بين اإلنسـان والبيئة في هذا العصـر إلى ظهور طائفة جديدة من الظواهر البيئية الخطيرة
التي اسـترعت إلى اهتمام العالم أجمع رغبة في مواجهة هذه الظواهر الحديثة ودراسـتها ل للحد من أخطارها
وأثارها الضارة على اإلنسان والبيئة(.)43
ومن تلـك الظواهر ،ظـاهرة االحتبـاس الحراري ،والتغيرات المنـاخيـة ،واســـــتنزاف طبقـة األوزون وتـدهور
الغطاء النباتي ،واتســاع ر قعة التصــحر وازدياد الملوحة في المياه الجوفية وارتفاع نســب الملوثات النفطية،
كل هذه الظواهر التي لم تكن مألوفة من قبل أدت بدورها إلى اتســـاع االســـتنزاف للموارد الطبيعية وإحداث

( )41جمال خالد رستم :مرجع سابق ،مصر .14
( )42القانون المصري رقم  04لسنة  1994المتعلق بحماية البيئة.
( )43محمد السيد أرناؤوط ،التلوث البيئي ،وأثره على صحة اإلنسان ،أوراق شرقية ،الطبعة األولى ،ص .13

16

إخالل هائل بالتوازن البيئي ،وهذا ما يجعلنا نقول أن تلوث البيئة قد يأخذ عدة صــــور أو أشــــكال اســــتنادا
لمعايير مختلفة.
كما يعد التلوث البيئي جوهر الدراسـات التي تتعلق بالبيئة ،وذلك باعتبارها المشـكل األهم واألخطر في مجال
حماية البيئة ،حتى رسخ في ذهن الباحثين أن التلوث هو المشكلة الوحيدة التي تعاني منها البيئة(.)44
نتناول التلويث البيئي من خالل المفهوم اللغوي ثم االصـــطالحي ووصـــوالً إلى المفهوم القانوني على النحو
التالي:
 :1.2.1.1مفهوم التلوث في اللغة العربية
التلوث في اللغة العربية بمعنى التلطخ ،يقال تلوث الطين بالتبن ،ولوث ثيابه بالطين أي لطخها.
كما يعني التلوث خلط الشـيء بما هو ليس منه ،فيقال لوث الشـيء بالشـيء ،بمعني خلطه به ،ولوث الماء أي
كدره(.)45
والتلوث في اللغة العربية يشمل نوعين:
تلوث مـادي وهو اختالط أي شـــــيء غريـب عن المـادة بـالمـادة وتلوث معنوي وهو ذلـك التغيير الـذي ينتـاب
النفس ،يعني التغيير في الحالة النفسية إلى ما هو أسواء أو التغيير في الفكر فيفسده.
فيقـال تلوث بفالن رجـاء منفعـة منـه ،وفالن بـه لوثـة أي جنون .والتلوث بنوعيـه المـادي والمعنوي هو فســـــاد
الشيء أو التغيير في خواصه(.)46
يأتي معنى التلوث في اللغة العربية أيضـــا ً بأنه خلط الشــــيء بما هو خارجا عنه ومرســــه( )47ولقد جاء في
المعاجم :لوث األمر لبسـه ،وتلو ث بالطين وتلوث بفالن رجاء منفعة ،أي الذ به وتلبس بصـحبته ولوث الماء
أي كدره( . )48ويقال :التأثت عليه األمور ،أي التيسـت ،والتأث في عمله أي أبط والتأث بالدم ،أي تلطخ به،
وفالن به لوث أي به جنون(.)49

( )44داود عبد الرزاق  :مرجع سابق ،ص .39
( )45ابن منظور األنصاري  :مرجع سابق ،المجلد الثاني ،ص .212
( )46محمد حسين عبد القوى مرجع سابق ،ص .43
( )47الرازي (اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي) مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،سنة  ،1986ص .253
( )48نفس المرجع ،تفس الصفحة.
( )49مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،المطبعة األميرية ،مصر ،ص .470
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وعليه فمعنى كلمة التلوث هي اســـم من الفعل" :يلوث " ويدور حول تغيير الحالة الطبيعية لألشـــياء بخلطها
بما ليس من ماهيتها أي بعناصـــر غريبة أو أجنبية عنها فتكدرها أي يغير من طبيعتها ويضـــرها بما يعوقها
عن أداء وظيفتها المعدة لها(.)50
والمســـتفاد من ذلك أن كلمة "التلوث" تعني أن يختلط الشـــيء بغيره الغريب عنه فيكدره ويجعل منه شـــيئا
ضارا.
 :2.2.1.1مفهوم التلوث في اللغة اإلنجليزية
()52

جـاء في معجم اللغـة " )51("WEBESTERSالتلوث POLLUTION

هو حـالـة عـدم النقـاء أو عـدم

النظافة أو عدم الطهارة والتدنيس والفســاد وإســاءة االســتعمال .أو أنها كل عملية تنتج مثل هذه الحالة التلوث
أو يلوث " "unfitأو غير صـــالح لالســـتعمال " "MPUREيجعل الشـــيء غير نقي ""POLLUTEهذه
الحالة الملوث.
ومما ســـبق نقول :أن معنى التلوث يدور حول تغيير الحالة الطبيعية لألشـــياء ،بخلطها بما ليس من ماهيتها،
وهكـذا يتضـــــح لنـا أن مفهوم التلوث يكاد يكون واحدا في اللغات الثالث ويدور حول اختالط أشـــــياء غريبة
بالماء أو الهواء أو التربة يجعلها فاسدة وغير صالحة وتسبب أضرار للكائنات الحية جميعاً.
 :3.2.1.1مفهوم التلوث في االصطالح
وفي هذا الصـدد تجدر اإلشـارة أنه ثمة صـعوبة بالغة لدى الباحثين والمختصـين في وضـع تعريف اصـطالحي
دقيق للتلوث نظرا إلي تعـدد أنواع التلوث باإلضـــــافة إلى اختالف مصـــــادر التلوث إال أن هذا لم يحـل دون
الوصول إلى تعريف عام للتلوث.
فهنـاك من يعرف التلوث بـأنـه" :حـدوث تغيير أو خلـل في الحركـة التوافقيـة التي تتم بين العنـاصـــــر المكونـة
للنظـام اإليكولوجي بحيـث تشـــــل فاعليـة هذا النظـام وتفقـده القـدرة على أداء دوره الطبيعي في التخلص الذاتي
من الملوثات وخاصة العضوية منها -بالعمليات الطبيعية"(.)53

( )50انظر كذلك أحمد عبد الكريم سالمة ،حماية البيئة اإلسالمي مقارنة بالقوانين الوضعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة  ،1996ص .39
(51) Webster ،s new ،world dictionary. 2 edition. 1982.p 884 .
(52) Longman active study dictionary of English ،1988.p 461.
( )53رائف محمد لبيب  :مرجع سابق ،ص .28
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كما يعرف أيضـــا بأنه" :التغيير الكمي أو الكيفي في الصـــفات الكيمائية أو الفيزيائية أو البيولوجية للكائنات
الحية من إنسان ونبات و حيوان"(.)54
وهناك تعريف أخر لتلوث بأنه" :تغيير متعمد أو عفوي تلقائي في شــكل البيئة ناتج عن مخلفات اإلنســان ،أو
التغير في الوسط الطبيعي على نحو يحمل معه نتائج خطيرة لكل الكائنات الحية".
ويعرف أيضا بأنه" :إضافة اإلنسان لمواد أو طاقة على البيئة بكميات يمكن أن تؤدي إلى إحداث نتائج ضارة
ينجم عنها إلحاق األذى بالمواد الحية وصـحة اإلنسـان أو تعيق بعض أوجه النشـاط االقتصـادي أو تؤثر على
الهواء أو األمطار أو الضباب الطبيعي أو المناطق الجلدية"(.)55
 التلوث هو :قيام اإلنسان بإدخال مباشر أو غير مباشر ألي مواد أو طاقة إلى البيئة بحيث تؤدي إلى حدوثأضرار باإلنسان أو بالكائنات الحية والنظم البيئية أو تعطيل االستعمال الشرعي للبيئة(.)56
ويرى البعض أن التلوث هو" :إدخال مواد ملوثة باألنشــطة اإلنســانية إلى البيئة فينتج عنه عدد من التغيرات
في الهواء الجو أو الماء أو األرض أو البيئة الصوتية"(.)57
كما يعرف التلوث بأنه كل تغيير في أنظمة البيئة أو أحد عناصـرها ،يؤدي بشـكل مباشـر أو غير مباشـر إلى
أثار ضارة"(.)58
وعرف التلوث بأنه :إدخال اإلنسـان مباشـرة لمواد أو طاقة في التربة أو إتيانه نشـاطا يتصـل بالحياة الفطرية
والحيوانية يسـتتبع إضـرارا بالصـحة اإلنسـانية ،ويلحق الضـرر بالمواد البيولوجية والنظم البيئية وبالممتلكات
المادية ويعوق االستخدامات المشروعة للبيئة البرية بوجه عام(.)59
كما جاء تعريف أخر للتلوث بأنه" :الضـرر الحال أو المسـتقبلي الذي ينال من أي عنصـر من عناصـر البيئة،
والناجم عن نشـاط اإلنسـان الطبيعي أو المعنوي أو فعل الطبيعة والمتمثل في اإلخالل بالتوازن البيئي ،سـواء
كان صادرا من داخل البيئة الملوثة أو ورد عليها"(.)60

( )54يونسي إبراهيم أحمد مزيد  :البيئة و التشريعات البيئة ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2008 ،ص.21
( )55داود عبد الرزاق  :مرجع سابق ،ص .54 ،53
( )56الجياللي عبد السالم أرحومة ،المرجع السابق ،ص .33
( )57عادل ماهر األلفي :مرجع سابق ،ص 132و.133
( )58نفس المصدر ،ص .133
( )59أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ،المرجع السابق ،ص .72
( )60أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1994 ،ص.74
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وجاء تعريف التلوث في قاموس المصــــطلحات البيئية بأنه" :كل تغيير مباشــــر أو غير مباشــــر فيزيائي أو
حراري أو بيولوجي أو أي نشــاط إشــعاعي لخصــائص كل جزء من أجزاء البيئة بطريقة ينتج عنها مخاطر
فعالة تؤثر على الصحة واألمن والرفاهية لكل الكائنات الحية(.)61
والمالحظ من خالل جميع التعريفات التي أوردناها اتفاقها على أن التلوث هو إحداث تغيير في عنصــــر من
عناصر البيئة ينجم عنه ضرر بيئي.
وبالتالي يمكننا تعريف التلوث بأنه" :كل تغيير في عناصـر البيئة الطبيعية أو االصـطناعية يؤدي إلى اختالل
التوازن البيئي ويلحق ضرر بالبيئة ينتج عنه صعوبة العيف أو استحالته".
ويقصـد بالتوازن البيئي ،التوازن بين اإلنسـان والكائنات الحية ،وتأثر اإلنسـان مع العناصـر الطبيعية المحيطة
به وتأثيره فيها وتعامله مع غيره من الكائنات(.)62
 :4.2.1.1مفهوم التلوث في القانون
من الصــــعب الحديث عن المفهوم القانوني للتلوث ،حيث انه مازال في معظم التشــــريعات غير واضــــح،
وبالرغم من ذلك فان القوانين المنظمة لحماية البيئة  -بصــفة عامة  -ال تخلو من تعريف للتلوث يوضــح من
خالله المشـرع مفهوم التلوث ومصـادره وخصـائصـه ،وكل ما يرتبط به وفقا للسـياسـة التشـريعية التي يتبناها
في هذا الشأن.
عليه فإننا سـنقف في هذا العنصـر عند بعض تعريفات التلوث الواردة في القانون العراقي وبعض التشـريعات
المنظمة لحماية البيئة:
أ -تعريف التلوث في االتفاقيات الدولية:
جاء في تعريف تقرير المجلس االقتصـادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة عام  1965تعريف للتلوث بأنه:
"التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشـر وغير مباشـر لألنشـطة األسـاسـية في تكوين أو في حالة الوسـط على
نحو يخـل ببعض االســـــتعمـاالت أو األنشــــطـة التي كـان من المســـــتطـاع القيـام بهـا في الحـالـة الطبيعيـة لـذلـك
الوسط"(.)63

( )61محمد لموسخ :مرجع سابق ،ص.47-56
( )62احمد النكالوي :أساليب حماية البيئة العربية من التلوث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة األولى ،الرياض ،1999 ،ص .29
( )63أحمد محمود الجمل :حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات اإلقليمية و المعاهدات الدولية ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ب ت ن ،ص .29
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وقـد عرفتـه االتفـاقيـة الـدوليـة المتعلقـة بتلوث الهواء المنعقـدة في جنيف بتـاريخ  13نوفمبر  1979في المـادة
األولى بأنه" :إدخال اإلنسـان بشـكل مباشـر أو غير مباشـر لمواد أو الطاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول
ضــار يعرض صــحة اإلنس ـان إلى الخطر ،ويلحق الضــرر بالموارد الحيوية ونظم البيئة ،والفســاد باألحوال
المادية ،ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة"(.)64
كما عرفت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لســـنة  1982التلوث البحري بأنه" :إدخال اإلنســـان في البيئة
البحرية بما في ذلك مصـاب األنهار ،بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة ،مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن
ينجم عنها أثار مؤذية ،مثل اإلضـــرار بالمواد الحية والحياة البحرية ،وتعريض الصـــحة البشـــرية لألخطار
وإعاقة األنشطة البحرية ،بما في ذلك صيد األسماك وغيره من أوجه االستخدام المشروعة للبحار والحط من
نوعية قابلية مياه البحر لالستعمال واإلقالل من الترويح "(.)65
وتعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصـادية( )ocde( )66بأنه" :إدخال اإلنسـان في البيئة ،بطريقة مباشـرة أو
غير مباشـرة ،مواد أو طاقة من شـأنها إحداث نتائج ضـارة تعرض صـحة اإلنسـان للخطر ،أو تضـر بالمصـادر
الحيويـة أو النظم البيئـة ،أو تخـل بـاالســـــتمتـاع بـالوســـــط الطبيعي ،أو تعرقـل االســـــتعالمـات األخرى لهـذا
الوسط"(.)67
ب -تعريف التلوث في القانون العراقي:
لقـد عرف المشـــــرع العراقي تلوث البيئـة بـأنـه :وجود أي من الملوثـات المؤثرة في البيئـة بكميـة أو تركيز أو
صـفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشـر أو غير مباشـر إلى اإلضـرار باإلنسـان أو الكائنات الحية األخرى أو
المكونات الالحياتية التي توجد فيها(.)68

( )64رائف محمد لبيب :مرجع سابق ،ص .30
( )65رائف محمد لبيب ،نفس المرجع ،ص 30
(66) Organisation de coopération et de développent économique
( )67رياضي صالح أبو العطا  :حماية البيئة من منظور القانون الدولي ،دار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.21
( )68المادة( /2ثامناً) من قانون حماية وتحسـين البيئة رقم ( )27لسـنة  / 2009كما عرفت المادة (/2سـادسـا) من قانون حماية وتحسـين البيئة رقم ( )3لسـنة  1997الملغى ،التلوث " وجود
أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صـفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشـر أو غير مباشـر إلى اإلضـرار باإلنسـان أو الكائنات الحية األخرى أو البيئة التي تعيف فيها
".
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ج -تعريف التلوث في التشريعات العربية:
لقد عرفت المادة األولى من قانون البيئة المصـــري لســـنة  1994التلوث بأنه" :أي تغيير في خواص البيئة
مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة
اإلنسان لحياته الطبيعية"(.)69
أما المشـــرع األردني فقد عرف التلوث في المادة الثانية من قانون حماية البيئة رقم  12لســـنة  1995بأنه:
"وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر على عناصرها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها"(.)70
وعرف المشـــرع الكويتي التلوث في المادة األولى من القانون رقم  21لســـنة  1990المتعلق بإنشـــاء الهيئة
العامة للبيئة كما يلي" :أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد
تؤدي بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر وحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى اإلضـــرار بالصـــحة العامة أو القيام
بأعمال و أنشــــطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق االســــتمتاع بالحياة و االســــتفادة من
المشكالت الخاصة والعامة"(.)71
وانتهج المشـرع السـعودي نفس المنهج الذي سـلكه المشـرع الكويتي حيث عرف تلوث البيئة في المادة األولى
الفقرة التاســعة من النظام العام للبيئة الصــادر بالمرســوم الملكي رقم م 34/في تاريخ  1422/7/28هجري
أنه" :وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير
م باشر إلى اإلضرار بالصحة العامة أو باإلحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات ،أو تؤثر سلبيا على نوعية
الحياة ورفاهية اإلنسان"(.)72
أمـا المشـــــرع الليبي فهو بـدوره تنـاول تعريف التلوث في المـادة األولى من القـانون رقم  07لســــنـة 1982
الصـادر بشـأن حماية البيئة بأنه" :حدوث أية حالة أو ظروف ينشأ عنه تعرض صحة اإلنسان أو سالمة البيئة
للخطر نتيجة التلوث الهواء أو مياه البحر أو المصــادر المائية أو التربة أو اختالل توازن الكائنات الحية ،بما

( )69قانون مصري رقم  4لسنة  1994المتعلق بحماية البيئة.
( )70قانون األردن رقم  12لسنة  1995المتعلق بحماية البيئة.
( )71مصــطفى عبد الحميد عدوي :أضــواء على تشــريعات حماية البيئة المســؤولية القانونية ،بحث مقدم إلى مؤتمر نحو دور فاعل للقانون لحماية البيئة و تنميتها في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،مايو.12:40pm ،26/04/2021 ،www.4shared.com ،1999 ،
( )72رائف محمد لبيب مرجع سابق ،ص .32
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في ذلك الضـوضـاء والضـجيج واالهتزازات والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن األنشـطة
واألعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي"(.)73
كما عرف المشــرع التونســي التلوث في المادة الثانية من القانون رقم  91لســنة  1983المتعلق بالبيئة بأنه:
"إدخال أية مادة ملوثة في المحيط بصـفة مباشـرة أو غير مباشـرة سـواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية
 .58وقـد عرف المشـــــرع الجزائري التلوث في المـادة  04من قـانون حمـايـة البيئـة رقم  10/3بـأنـه" :التلوث
كل تغير مباشــر أو غير مباشــر للبيئة يتســبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضــعية مضــرة بالصــحة أو
سالمة اإلنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء واألرض والممتلكات الجماعية والفردية(.)74
ومن ما ســبق يالحظ الباحث أن المشــرع العراقي لم يخرج عن باقي التشــريعات العربية المقارنة حيث أنها
تناولت التلوث الذي يكون اإلنســــان ســــبب فيه ولم تشــــر إلى التلوث الناجم عن فعل الطبيعة مثل ما تحدته
البراكين كما اعتمد المشــرع ثالث عناصــر أســاســية لحدوث التلوث وهي :العنصــر األول :حدوث تغيير في
البيئة ،وهذا ما أشـــار إليه المشـــرع صـــراحة في المادة الرابعة بقولها" :ســـوى كان التغير مباشـــر أو غير
مباشــر" .العنصــر الثاني :أن يكون التغيير بفعل اإلنســان ،حيث يخضــع التلوث لتجريم إذا كان مرتكب من
فعل اإلنســـان ،وقد ســـبق و أن أشـــرنا إلى أنه ال يدخل التلوث الناجم عن فعل الطبيعة ضـــمن هذا التعريف
العنصـــر الثالث :حدوث ضـــرر بالبيئة ،حيث يحدث هذا التغير ضـــرر بالصـــحة العامة لإلنســـان والنبات
والحيوان ،وعناصر البيئة (الهواء ،الماء ،األرض).
 :2.1األساس القانوني لجريمة تلوث البيئة
نظرا لحداثة موضـوع البيئة وتعارض أراء الفقهاء حول موضـوع البيئة وصـعوبة دراسـة موضـوع البيئة في
شــــقه الفقهي إلعطاء طبيعة القانونية لجريمة البيئية ،خاصــــة وانه الكل يعلم أن التجريم البيئي نجد قواعدها
ليس إال في قـانون البيئـة ،وإنمـا مبعثر في عـدة قوانين وهـذه األخيرة تشــــعـب تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة لجرائم
البيئية ،ومن هنا قد خصـصـنا في الفرع األول أهمية تجريم األفعال الضـارة بالبيئة أما الفرع الثاني في نطاق
الحماية الجنائية للبيئة.

( )73عادل ماهر األلفي  :مرجع سابق ،ص 138
( )74الطيب اللومي  :مرجع سابق ،ص  ، 112وراجع منصور ماجي :المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي ،مجلة المفكر ،العدد الخامس ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،ص  - .103المادة  04ن قانون رقم  10/3المتعلق بحماية البيئة.
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 :1.2.1أهمية تجريم األفعال الضارة بالبيئة
إن موضــوع الســياســة الجنائية يســاهم في توجيه المشــرع نحو تطوير القانون الجنائي البيئي ،وخاصــة أنه
يتصـدى لنوعية من الجرائم في تطور مسـتمر وسـريع ،مما يقتضـي منه وضـع القواعد الالزمة لمواجهة هذا
التطور(.)75
إن موضـــوع حماية البيئة لم يلقى اســـتجابة ســـريعة على الصـــعيد القانوني ،وذلك لما يواجهه القانونيين من
صـــعوبات في هذا المجال ،على األخص من الناحية الجنائية ،فطبيعة جرائم البيئة تعد نمطا جديدا يتميز عن
غيرها من الجرائم ،سـيما في بعض أحكام المسـؤولية التي تختلف عن المسـؤولية الجنائية التقليدية ،وهذا في
خصـــــوص مـدى وضـــــوح الركن المـادي والمعنوي للجرائم ،وكـذا من حيـث النتيجـة اإلجراميـة ،فمن حيـث
اإلســـــنـاد المـادي للجرائم فال يمكن أن يغفـل أن تحـديـد الجـاني في الجرائم البيئيـة قـد يكون أمرا بـال الـدقـة
والصــــعوبة ،ذلك أن تلوث البيئة ،أيما كان ال يتم عادة بواســــطة فاعل واحد وإنما يتم غالبا بإشــــراك عدة
مصـــــادر متعـددة قد ال يربط بينهـا رابط فالصـــــعوبة الحقيقـة في مكـافحـة الجرائم البيئيـة تأتي مع التعـامل مع
الشـــخص المعنوي ال الطبيعي ،فال يمكن أن تقاس أبعاد وآثار الجرائم البيئية المرتكبة بمعرفة المؤســـســـات
والمنظمات بنفس مقياس ارتكابها من جانب األفراد ،ذلك أن النتيجة اإلجرامية تظهر بشـــكل غير محســـوس
وبطريقة تدرجية ،كما أنها تتحقق في مكان وز مان غير هذين الذين ارتكب فيهما السلوك اإلجرامي(.)76
وإزاء تطور وازدياد المشـــــاكل البيئيـة ازدادت جهود الدول من أجل الحـد من هاته الممـارســـــات الضـــــارة
واألنشــطة المدمرة للبيئة ،فانعقدت المؤتمرات الدولية الخاصــة بالبيئة كمؤتمر ســتوكهولم لســنة  ،1972ثم
مؤتمر ري ودي جانيرو بالبرازيل ســـنة  ،1992ومن ثم عمدت جل الدول إلى ســـن التشـــريعات الالزمة
للمحـافظـة على البيئـة وحمـايتهـا على غرار المشـــــرع الجزائري ،فكـان أول قـانون خـاص بحمـايـة البيئـة هو
القانون رقم  03-83المتعلق بحماية البيئة ،تدرجت بعده القوانين وصــــوال إلى القانون رقم  10-03وكانت
ن تيجة لذلك أن تضــمنت هاته التشــريعات أحكاما للتصــدي إلى مخالفة االلتزامات والواجبات المتعلقة بحماية
البيئة وتسـتوجب مسـاءلة المخالف وهي المسـؤولية عن األضـرار البيئية ومن بين هذه المسـؤوليات المسـؤولية
الجنائية(.)77

( )75رفعت رشوان ،سياسة المشرع اإلماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية ،بحث مقدم لندوة جرائم البيئة بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،2006 ،ص .8
( )76د .أسامة عبد العزيز ،إشكاليات المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة ،مجلة المكتبة القانونية للعلوم العدد  29سنة  ،2005ص .6-4
( )77لقمان بامون ،المسـؤولية الجنائية للشـخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة ،مذكرة ماجسـتير كلية الحقوق والعلوم السـياسـية ،جامعة قاصـدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،2012 ،ص -2
.3
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إن المسـاس بالبيئة قد يتخذ عدة صـور ،يمثل التلوث أكثر هذه الصـور شـيوعا خاصـة وان التلوث من الناحية
العلمية له أنواع متعددة ،إال أنه باإلضـافة إلى مصطلح التلوث فهناك مصطلحات أخرى مثل اإلضرار بالبيئة
واالعتداء على البيئة ،وإفســاد البيئة وجميع هذه المصــطلحات من شــأنها أن تؤدي إلى إلحاق الضــرر بالبيئة
وإلحاق أثار سلبية(.)78
فحماية البيئة من التلوث ،تفترض تغيير مصطلح التسمية ،فالمقتضي أن يقال فساد البيئة وليس تلوثها وطالما
أن فســـاد البيئة ترتد أســـبابه إلى اإلنســـان ،األمر الذي يمكن معه القول بأن اإلنســـان هو مشـــكلة البيئة فعال
فـاإلخالل بتوازن البيئـة يعـد عـدوانـا عليهـا يتطلـب الحمـايـة منـه لـه ،وتـأخـذ الحمـايـة في إطـار القـانون مفهومـا
أوســـــع من المفهوم العـادي ،ففي ميـدان القـانون والـذي ينظم ســـــلوك النـاس تتمثـل الحمـايـة في الحيلولـة دون
التلوث وذلك بمنع مســــبباته ،وحصــــر ما هو قائم منه في أضــــيق نطاق تمهيدا للتخلص منه كلما كان ذلك
ممكنـا ،ويفهم ممـا تقـ دم أن الحمـاية القـانونيـة للبيئة تتطلب أحد األمرين :إما منع أســـــباب التلوث ،وإما مكافحة
األسباب القائمة من أجل إعادة التوازن البيئي والقضاء على آثارها.
 :2.2.1نطاق الحماية الجنائية للبيئة
إن تحديد المصـلحة التي يحميها القانون باعتبارها قيمة في ذاتها ،فهي الموضـوع الذي تنصـب عليه الحماية،
وعلى الرغم من أن البيئـة ترتبط بمجموعة مهمـة من المصـــــالح األخرى ،بحيـث يمكن القول بوجود قدر من
الحماية المشـتركة فيما بينها ،إال أن البيئة بحسـبانها المصـلحة التي يحميها المشـرع هي مسـتقلة ومنفصـلة عن
المصـالح األخرى التي تتكفل نصـوص أخرى بحمايتها .ويبدو ذلك واضـحا في األفعال التي تنال من سـالمة
الجسـم أو من الصـحة العامة أو سـالمة الحيوان ،فهذه األفعال توجد نصـوص أخرى لحمايتها بخالف البيئة،
ولذلك فإن المســاس بالبيئة قد يتوافر ولو لم يصــب أي من هذه المصــالح باإليذاء أو كان الضــرر الناجم عن
الفعل الماس بالبيئة محتمل ،وليس من شأنه أن ينال أي منها باالعتداء(.)79
 -1الحماية غير المباشرة للبيئة:
شـكلت الحماية غير المباشـر للبيئة مرحلة مهمة لإلحاطة بصـورة المسـاس بالبيئة وحمايتها من بعض األفعال
التي تنال منها ،غير أن هذه الحماية لم تكن تستهدف البيئة ذاتها ،كما أنها لم تكن حماية كافية وال فعالة.

( )78وليد عايد عوض الرشيدي ،ا لمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،2012 ،ص .20
( )79د .أشرف توفيق شمس الدين ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضة العربية مصر الطبعة الثانية ،2012 ،ص .51
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فمن ناحية :فإن تجريم بعض األفعال التي يحمي بها المشـــرع حقوقا ومصـــالح أخرى قد ينطوي على حماية
البيئة على نحو تبعي ،ومثال ذلك النصـوص التي يحمي بها المشـرع الحق في حياة وسـالمة الجسـم والرقعة
الزراعية ،غير أن هذه الحماية ليســـت حماية أصـــلية للبيئة ،ذلك أن علة التجريم لهذه األفعال ليســـت البيئة
ذاتها ،ولذلك كان من المتصـــور وقوع اعتداء على هذه الحقوق دون أن يمتد إلى إحداث أثر على البيئة ،كما
كان من المتصور أن يقع مساس بالبيئة دون أن يثير هذا المساس تطبيق هذه النصوص العامة.
فتلويث الميـا ه والهواء بمخلفـات ســـــامة قد ال يؤدي إلى توافر جريمـة من الجرائم التي نص عليهـا المشـــــرع
لحماية الحق في الحياة أو ســــالمة الجســــم ،ذلك أن هذا التلويث قد ال ينتج أثره حاال ،وإنما قد يتراخى أثره
لفترات طويلة من الزمن ،كما أنه قد ال يحدث ضررا بشخص معين(.)80
ومن ناحية أخرى فان هذه الحماية غير مباشــرة ليســت كافية وال فعالة :فهي لم تحط بكافة صــور المســاس
بالبيئة كما قدمنا ،كما أن صــعوبة إثبات عالقة الســببية بين أفعال االعتداء على البيئة وبين النتيجة اإلجرامية
التي تطلبها المشرع في هذه النصوص العامة تبدو متعذرة في كثير من األحيان.
 -2تمييز جرائم المساس بالبيئة عن غيرها من الجرائم:
قـد يحمي المشـــــرع بنص واحـد حقوقـا متعـددة ،وفي هـذه الحـاالت ال تثور مشـــــكلـة ،ذلـك أن العبرة بمـا يبغي
المشـرع من حماية على الحق الذي يريد كفالته ،مهما تعددت هذه الحقوق التي يشـملها النص الواحد .غير أن
المشـكلة تثور في حالة ما إذا كان المشـرع يحمي حقا معينا ،ولكن هذه الحماية امتدت بطريق التبعية إلى حق
أخر ،ومثال ذلك أن المســاس بالعرض قد ينال أيضــا من حق اإلنســان في ســالمة جســمه ،وهنا يجب تحديد
الحق أو المصلحة التي عناها المشرع بحمايته.
ولهـذا التحـديـد أهميـة كبيرة في جرائم البيئـة :فهـذه الجرائم تنطوي على أفعـال قـد تنـال في النهـايـة من حقوق
ومصـــالح يحميها المشـــرع بنصـــوص أخرى ،وهو ما يلزم معه تحليل علة هذه النصـــوص لتحديد ما الذي
يحميه المشــــرع بها ،ومن أمثلة ذلك أن الكثير من األفعال الماســــة بالبيئة تنال من الكثير من الحقوق ،مثل
الحق في الحي اة وسـالمة الجسـم ،وكما أن هذه النصـوص قد تحمي مصـالح أخرى مهمة للمجتمع مثل حماية
الرقعة الزراعية ،والصحة العامة وغيرها من حقوق ومصالح(.)81

( )80نفس المصدر ،ص .52
( )81ابتسام سعيد المكاوي ،المرجع السابق ،ص .90
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والتحليل الدقيق لهذه النصوص قد يكشف عن أن المشرع لم يقصد حماية البيئة بها ،ذلك أنه لو يكن في ذهنه
أن تنصـب الحماية البيئة ،وإنما اسـتهدف بهذه النصـوص حماية مباشـرة على حماية البيئة تتضـمن في الوقت
ذاته حماية صـحة اإلنسـان وحياته وسـالمة جسـمه ،فإن الحماية المقررة لهذه الحقوق ليسـت مخصـصـة لحماية
البيئـة ،حتى ولو انطوت على حمـاية غير مبـاشـــــرة لهـا .والقول بغير ذلك يجعـل نطـاق الحمـاية المقررة للبيئـة
يتســع ليشــمل كافة صــور المســاس باإلنســان أو الحيوان أو النبات وغيرها من موجودات ،وهو اســتخالص
يتنافى مع علة النصـوص والمقصـود المشـرع ،وسـوف نتناول فيما يلي بعض صـور التجريم التي قد تتصـل
بالبيئة وتختلط بها ،هناك عدة تشــــريعات تتالقى مع التشــــريع الخاص بحماية البيئة ،غير أن التحليل الدقيق
للنصوص يكشف عن عدم اتصالها بحماية البيئة مباشرة.
 -3البيئة وجرائم المساس بالرقعة الزراعية:
ذهـب بعض الفقـه إلى اعتبـار جرائم تبوير وتجريف وإقـامـة مبـان أو منشـــــآت على األرض الزراعيـة والتي
نص عليها المشرع في القانون الزراعة هي من قبيل جرائم الماسة بالبيئة(.)82
 -4البيئة وجرائم المساس بالثروة الحيوانية والنباتية:
جرم المشرع في قوانين مختلفة بعض األفعال التي قد تنطوي بمساس بحصة الحيوان أو تهدد وجوده ،ومثال
ذلـك مـا ينص عليـه المشـــــرع في قـانون الزراعـة (رقم  53لســـــنـة  )1966من تجريم اإلهمـال في اتخـاذ
االحتياطات المقاومة األمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة.
ومن هذه الجرائم أيضــا حظر اســتيراد الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها من الخارج إال بترخيص من وزير
الزراعة( ،)83وتجريم ذبح الماشـية خارج األماكن المعدة لذلك( ،)84حظر اسـتيراد بعض النباتات أو المنتجات
الزراعية والتربة غير الصــالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضــوية محظورة ،حظر تصــدير النباتات
والمنتجـات الزراعيـة وغير المطـابقـة لتشـــــريعـات الحجر الصـــــحي ،والتـدابير التي تتخـذ في حـالـة أصـــــلبـة

( )82د .سلوى بكري ،الحماية الجنائية للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ،دار النهضة العربية ،2001 ،ص .136-135
( )83المســـتشـــار عدلي حســـين ،بصـــفة عامة هذه الجريمة :جرائم الماســـة بالرقعة الزراعية والحفاظ عل يها ،رؤية قانونية ،الحماية الجنائية لألرض الزراعية والمياه ،رؤية قانونية ،تقرير
منشــور في الدراســة التي أعدها المركز القومي للبحوث والدراســات االجتماعية والجنائية عن مســتقبل القرية المصــرية ،هدر موارد األرض و المياه ،القاهرة  ،1993ص  91وما
يليها.
( )84قضـت محكمة النقض المصـرية في تفسـيرها لنص الفقرة األولى من المادة  152من قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم  53لسـنة  1966من أن "أي مبان أو أي منشـآت" قد وردت
في النص الســـلف مطلقة دون قيد لهذا اإلطالق في اللفظ مما مفاده شـــمول الخطر كل بناء في األرض الزراعية ،وأيا كان نوعه أو شـــكله أو مادته ،ومهما كان الغرض منه ما عبره
بوجـه االنتفـاع بهـا واســــتغاللـه ويؤكـد ذلـك مـا ورد بـالمـذكرات للقوانين المتعـاقبـة التي جرمـت البنـاء في األرض الزراعيـة بـدءا بـالقـانون رقم  59لســــنـة  1973وانتهـاء بـالقـانون رقم
116لســـنة  1973ومن أنها تتوخى مواجهة ظاهرة االنكماف الملموس في الرقعة الزراعية بســـبب إقامة مختلف المباني عليها .نقض جلســـة  7مايو ســـنة  ،1994مجموعة أحكام
النقض ،س ،45رقم  ،95ص.619
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الحيوانات والطيور المســــتأنســــة بأمراض أو أوبئة( ،)85كما جرم المشــــرع كذلك اســــتعمال القســــوة مع
الحيوانات

()86

أو المساس بها.

وقد رأى البعض أن هذه الجرائم تدخل ضــمن الجرائم التي اســتهدف بها المشــرع حماية البيئة .وفي تقديرنا
أن هـذه الوجهـة محـل نظر ،ذلـك أن هـذه النصـــــوص وغيرهـا ممـا ورد في الكتـاب الثـاني من قـانون الزراعـة
والتي تســتهدف حماية الحيوانات ال تســتهدف حماية البيئة على نحو مباشــر .فالمشــرع في هذه النصــوص
يســـتهدف حماية صـــحة الحيوان من أمراض أو تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها مما قد يهددها في
حالة اســتيراد حيوانات مصــابة بأمراض معدية أو الرفق بالحيوانات من خالل تجريم اســتعمال القســوة معه،
وهذه المصالح تختلف عن المصلحة التي يستهدفها المشرع بحماية البيئة.
فهذه النصـوص ال تحمي الوسـط البيئي في ذاته مما يهدده من تلوث ،وإنما هدف المشـرع إلى حماية الحيوان
من األفعال التي قد تنطوي على المساس به.
 -5البيئة وجرائم اإلرهاب:
يبدو للوهلة األولى أنه ال صلة بين حماية البيئة وجرائم اإلرهاب.
غير أن هذه النظرة ليســت صــحيحة ،ذلك أن هذه األخيرة تتضــمن اســتخداما للعنف لتنفيذ مشــروع إجرامي
معين قد يكون من بينها االعتداء على البيئة .وقد أخذ المشرع المصري بهذه الوجهة فنص في المادة  86من
قانون العقوبات

()87

على أنه يقصــــد باإلرهاب "كل اســــتخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجا إليه

الجاني تنفيذا لمشــــروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض ســــالمة المجتمع
وأمنه لخطر من شــأنه إيذاء األشــخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أنهم للخطر
أو إلحاق الضرر بالبيئة."...

( )85المادة  71مكرر من قانون الزراعة المصــــري رقم  35لســــنة  1966المعدل بالقانون رقم  207لســــنة  1970تنص في فقرتها األولى على أنه ":يحظر بغير ترخيص من وزارة
الزراعة ونقل األتربة منها لصـناعة الصـوب أو لغير من األغراض ،ذلك وتوقف األعمال المخالفة بالطريق اإلداري وكانت مناط التأثيم وفقا لهذا النص أن تكون األرض التي يجري
تجريفها أو نقل األتربة منها أرضا زراعية ."...محكمة النقض المصرية  8مارس سنة  ،1983مجموعة أحكام محكمة النقض ،س  ،34رقم  ،66ص .331
( )86أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص  -3 55المادة  107من القانون الزراعة المصري رقم  35لسنة .1966
( )87المادة  136من قانون الزراعة المصـري رقم  35لسـنة  1966التي تنص على أنه ":ال يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصـصـة رسـميا للمذابح أو مجازر ذبح أو سـلخ
الحيوانات المخصصة لحومها لالستهالك العام خارج تلك األماكن أو المجازر المحددة لذلك وتحدد هذه األماكن بقرار من وزير الزراعة".
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ومفاد هذه الوجهة أن المشــرع قد اعتبر إلحاق الضــرر بالبيئة عمدا ضــمن الحاالت التي تتحقق فيها جريمة
اإلرهاب ،غير أن المشـــرع تطلب لتحقق الجريمة في هذه الحلة أن تركيب بهدف تعريض ســـالمة المجتمع
وأمنه للخطر الذي من شانه إلحاق الضرر بالبيئة ،وهنا يثور التساؤل عن أمرين:
األول هل يحمي المشـرع بالنص سـالف الذكر البيئة؟ ،والثاني ما هو ضـابط التفرقة بين الجريمة سـالفة الذكر
وبين جرائم االعتـداء على البيئـة التي نص عليهـا المشـــــرع في قـانون حمـايـة البيئـة؟ .ذهـب رأي الفقـه إلى أن
المشرع بهذا النص قد اعتبر االعتداء على البيئة
صورة من جرائم اإلرهاب وهذا ما صرح به الفرنسي بول شومو " .)88("paul chaumont
وعلـة التجريم في جرائم اإلرهـاب هي "اإلخالل بـالنظـام العـام أو تعريض ســـــالمـة المجتمع وأمنـه للخطر"
بالمعنى الضـيق لهذا التعبير( ،)89وهذه العلة تختلف عن قصـد المشـرع من تجريم أفعال االعتداء على البيئة.
فليس قصـد المشـرع بالنص على تجريم أفعال اإلرهاب هو حماية البيئة ذاتها ،وإنما كان االعتداء على البيئة
في هذه الحالة هو إحدى النتائج المترتبة على فعل الجاني .ويكون منسـجما مع هذه الوجهة أال يحدد المشـرع
في جريمة اإلرهاب وســائل االعتداء على البيئة ،باعتبار نتيجة لفعل الجاني ،بخالف جرائم المســاس بالبيئة
التي نص عليها المشرع في قانون حماية البيئة.
 :3.2.1حماية البيئة في التشريعات العراقية
أما في بلدنا العراق ،فقد اهتم المشـرع العراقي بحماية البيئة وتنظيم المنظر العام من خالل إصـدار العديد من
التشريعات نذكر منها:
 قانون الغابات العراقي رقم ( )75لسنة  1955ال مملغى. -قانون إدارة البلديات رقم ( )165لسنة  1964المعدل.

( )88صرح به الفرنسي بول شومو Paul (C)" Rapport de la Cour de cassation de France sur le droit penal de" l'environnement,2005,p12
( )89د .محمد حسـين عبد القوي ،حيث يقول أن إدراج الحق الضـرر بالبيئة ضـمن جرائم اإلرهاب المنصـوص عليها في المادة  86من قانون العقوبات كان بغرض حماية المصـلحة العامة،
وليس لحماية البيئة في ذاتها رســالته ص  . 151يعني أن ذلك أن ابتغاء تحقيق المصــلحة العامة هي الهدف األخير الذي يســعى المشــرع لتحقيقه في كافة نصــوص التجريم ،وليس ما
يتعلق منها بالبيئة أو اإلرهاب ،وإنما ما يستهد فه المشرع بتجريم اإلرهاب هو حفظ النظام العام والسالمة المجتمع وأمنه ،ويالحظ أن تعبير "النظام العام وسالمة المجتمع" يختلف عن
تعبير "المصـلحة العامة" - 2 .ذهب بعض الفقه إلى أن المشـرع ربط بين اإلرهاب في حال إضـرارها بالبيئة وبين وجوب أن تقضـى إلى رعب يصـيب المجني عليه من فعل الجاني،
وأن المشرع قد أوجب وصول الفعل بنتيجة الماسة بالبيئة إلى درجة الرعب  -د .محمد حسين عبد القاوي ،رسالته ،ص .154
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 قانون منع تشــييد الصــرائف والمحالت غير الصــحية رقم ( )44لســنة  ،1965وتعليمات اإلســكان لســنة ،1968الصـــادرة باالســـتناد إلى المادة الســـابعة من هذا القانون ،إذ يهدف القانون إلى عدم إفســـاح المجال
لتشييد مساكن غير صحية وبصورة مخالفة لما هو مسموح به قانوناً.
 قانون التصميم األساسي لمدينة بغداد رقم ( )156لسنة  ،1971والمتعلق بتخطيط مدينة بغداد وكيفية تنفيذتصميمها األساس والسيطرة على استعماالت األرض فيها.
 قانون المؤسـسـة العامة للسـياحة رقم ( )49لسـنة  1977المعدل ،الذي نص على إنشـاء مؤسـسـة (تسـمىالمؤســســة العامة للســياحة) ،يكون من واجبها تطوير المناطق الســياحية ،من خالل اســتصــالح المصــادر
الطبيعية وتطويرها مثل المناطق الجبلية ،وتطوير المناطق التاريخية واألثرية المختلفة واســتثمارها ،وتشــييد
المدن والمجمعات الســـياحية والمنتجعات والفنادق والدور والمخيمات والملحقات الضـــرورية لها ،وتشـــييد
أماكن ومحالت التسـلية والمنتزهات والمسـابح االصـطناعية والطبيعية والمالعب ومحالت التزحلق والتزلج
وتأجيرها ،وإنشاء مختلف المرافق العامة مثل األسواق الحرة والعامة وغيرها.
 قانون اســـتغالل الشـــواط رقم ( )59لســـنة  1987المعدل ،الذي يهدف إلى تنظيم اســـتغالل نهر دجلةوالفرات واألنهر الرئيســة وروافدهما والبحيرات والخزانات واألراضــي المجاورة لها ،ومنع التلوث وغيره،
كما أجاز تعديل رقم ( )7لســنة  ،1990إنشــاء البســاتين واألبنية والمشــاريع على جانبي النهر ،فضــالً عن
المنشأة السياحية التي تتوافر فيها األسباب الصحية والبيئية المقامة أو التي ستقام قرب شواط البحيرات.
 قانون مجالس الشـعب المحلية رقم ( )25لسـنة  1995الملغى ،الذي منح في المادة ( )47منه ،صـالحياتمتعددة لمجلس الشـعب المحلي ،يتعلق الكثير منها بضـرورة حماية البيئة واالهتمام بالعمران وإنشـاء المدارس
والمسـتشـفيات والمالعب والحدائق والمنتزهات العامة وتوسـيعها والكراجات واألسـواق والشـوارع وتبليطها
ورصفها وتشجيرها ،واالهتمام بالنظافة العامة وغيرها مما يتعلق بحماية المشهد العام للمدينة.
 قانون أمانة بغداد رقم ( )16لسنة .1996 قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )3لسنة  1997ال مملغى. قانون ااثار والتراث رقم ( )55لسنة .2002 قانون الطرق العامة رقم ( )35لســـنة  2002والمعدل بالقانون رقم ( )5لســـنة  ،2013ويهدف للمحافظةعلى سـالمة الطرق العامة والجسـور والتقاطعات واألنفاق وصـيانتها ومنع التجاوز عليها ،وتحديد المحرمات
فيهـا ،وتنظيم اســـــتعمـالهـا ،وتنظيم إجراءات تقـدير توابعهـا من منشـــــآت ومغروســـــات ومزروعـات وكيفيـة
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التعويض عنها ،وتنظيم منح إجازة بناء المنشــــآت التي تخدم الطرق العامة ،ومنح الموافقة على المشــــاريع
األخرى خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وغيرها مما يتعلق بتنظيم استعمال الطرق العامة وتحسينها(.)90
 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( )21لسنة  2008المعدل. قانون حماية وتحسين البيئة ( )27لسنة  ،2009الذي يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية بما يحققالصــحة والرفاهية والتنمية المســتدامة ونشــر الوعي البيئي ،والحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارســات
الخاطئة ،وبهدف تعزيز دور األجهزة التنفيذية في حماية وتحسين البيئة ،وتحقيق التعاون الدولي في ذلك.
 قانون رقم ( )29لســنة  ،2009تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع األنقاض رقم ( )67لســنة  ،1986الذيجاء في األسـباب الموجبة لتشـريعه هو " :لغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشـويه الطرق
العامة ولغرض فرض العقوبة المناسبة على المخالفين ،م
شرع هذا القانون ".
 قانون الغابات والمشـاجر رقم ( )30لسـنة  ،2009بوصـف الغابات والمشـاجر ثروة وطنية ،إذ يهدف هذاالقانون إلى تنظيم إدارة الغابات وحمايتها وصـيانتها وتحسـينها ،وزيادة المسـاحات الخضـراء ،وللمسـاهمة في
تحســين البيئة ومكافحة التصــحر ،وتشــجيع االســتثمار الزراعي ،والمحافظة على التراث العراقي الزراعي،
وتوفير مناطق سياحية ترفيهية.
 قانون وزارة الســياحة وااثار رقم ( )13لســنة  ،2012الذي يلزم وزارة الســياحة وااثار بوجوب تطويرمناطق الجذب السـياحي والمناطق األثرية والمراكز الدينية بوصـفها رافداً مهما من روافد االقتصـاد الوطني،
وتعزيز دور القطاع الخاص وتشـجيع االسـتثمارات الوطنية واألجنبية فيها بالتنسـيق مع األقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في إقليم ،بوصف االهتمام بمنظر هذه األماكن وجمالها هو واحد من أهداف هذه الوزارة.
 نظام الطرق واألبنية رقم ( )44لسنة .1935ومن القوانين التي أصدرها المشرع العراقي ،والتي عنيت بحماية البيئة من زاوية معينة نذكر:
 قانون منع الضوضاء رقم ( )12لسنة .1966 قانون الصــحة العامة رقم ( )89لســنة  1981المعدل ،الذي أشــار في المادة (الثانية  /ثامناً) إلى ضــرورةحماية البيئة وتطويرها وتحسينها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.

( )90التشريعات  /أمانة بغداد  /بحث منشور في اإلنترنيت على الموقع اإللكتروني :
www.amanatbaghdad.gov
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 قانون المراعي الطبيعية رقم لســنة  ،1983والذي يهدف إلى تنظيم شــؤون المراعي الطبيعية وتطويرها،وتنظيم الرعي وحماية النبات الطبيعي وصيانة المراعي الطبيعية من التجاوز والرعي الجائر.
 قانون مكافحة الكالب الســــائبة رقم ( )48لســــنة  ،1986والذي يهدف إلى القضــــاء على ظاهرة الكالبالسـائبة في المدن ،لما تسـببه من أضـرار بصـحة وسالمة المواطنين بوصفها ناقالً لكثير من األمراض المعدية
من الحيوان إلى اإلنسان ،فضالً عن كونها بحالتها هذه ،ظاهرة غير حضارية(.)91
كما أن هناك عدداً من القرارات التي أصــدرها مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بحماية البيئة نذكر منها:
" القرار رقم ( )37لســنة  1987بشــأن اســتعمال األرض أو البناء خالفا ً ألحكام قانون التصــميم األســاس
لمـدينـة بغـداد ،القرار رقم ( )51لســــنـة  1987الخـاص بتحجيم مـدينـة بغـداد ،وتغيير اســـــتعمـاالت األرض
الزراعية فيها ،والقرار رقم ( )472لسـنة  1989الخاص بتحديد ارتفاع األبنية كافة داخل مدينة بغداد بما ال
يزيد عن ( )40مترا ،والقرار رقم ( )559لسـنة  1989الخاص بالزام أصـحاب العمارات السـكنية وغيرها
بتوفير مواقف للســـيارات أو دفع رســـوم بدل عند عدم إمكانية توفيرها ،والقرار رقم ( )590لســـنة 1989
الخاص بأنشــاء المشــاريع الســياحية والكازينوهات على األراضــي العائدة للدولة ،والقرار رقم ( )81لســنة
 1994بشـأن منع الزراعة والسـكن وإقامة البناء على المواقع التي تعد من قبيل ااثار ،والقرار رقم ()184
لســنة  1997الخاص بتحســين أرصــفة الشــوارع التجارية أو تطوير ،والقرار رقم ( )1521لســنة 1981
الخاص بمنح أم ين بغداد الحق في ترتيب حقوق المســــاحة للعقارات العائدة ألمانة بغداد ولمدة ( )25ســــنة،
والقرار رقم ( )121لسنة  2000الخاص بمنع التشييد في منطقة مقطع النهر ولعمق ( )15مترا "(.)92
من كل ما تقدم نجد أن المشـرع في أغلب الدول لم يتوان أو يغفل عن االهتمام بحماية البيئة وروائها والعناية
بمنظرها ورونقها ،بل على العكس من ذلك نجد أن المشــرع وفي أغلب الدول عمل على إصــدار العديد من
التشــريعات التي تؤكد على االهتمام بهذا العنصــر الحيوي والفعال من عناصــر النظام العام أال وهو عنصــر
الجمال العام ،واذا كان الجمال العام ومسـألة االهتمام بالبيئة وحمايتها هي مسـألة تتعلق وتدخل في العديد من
المجاالت منها االهتمام بالتخطيط العمراني للمدن أو حماية ااثار واالهتمام بالســــياحة وغيرها أو من خالل
محاربة مشـكلة اختفاء المظاهر الجمالية من خالل محاربة البناء العشـوائي أو التسـول أو اإلقالق وغيرها .لذا

( )91التشريعات  /أمانة بغداد  /بحث منشور في اإلنترنيت على الموقع اإللكتروني :
www.amanatbaghdad.gov
( )92التشريعات  /أمانة بغداد  /بحث منشور في اإلنترنيت على الموقع اإللكتروني :
www.amanatbaghdad.gov
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نجد أ ن المشـرع في أغلب الدول ومنها العراق وهو في سـعيه لحماية البيئة قد انتهج أسـلوبين ،أحدهما مباشـر
من خالل إصـدار القوانين التي تتعلق بحماية البيئة بصـورة مباشـرة وأسـاسـية ومنها القوانين المتعلقة بالبناء
والمباني وتراخيص البناء أو شــــروطه أو التخطيط العمراني ،أو القوانين المتعلقة بإدارة البلديات أو بحماية
ااثار أو بحماية وتنمية المســاحات الخضــراء في المدن وغيرها ،أو بشــكل غير مباشــر من خالل إصــدار
القوانين التي تتعلق بحماية البيئة أيضــا ً ولكن من ناحية أو زاوية معينة ،ومنها القوانين المتعلقة بالســياحة أو
حماية المراعي والمحمي ات الطبيعية والعمل على إنشــائها وتنميتها ،وقوانين منع التســول أو مكافحة الكالب
السائبة أو محاربة اإلقالق واإلزعاج في المدن أو حماية الصحة العامة ،وغيرها من القوانين.
وبقـدر تعلق األمر ببلـدنـا العراق ،فـإننـا نجـد مقـابـل هـذا الكم من القوانين التي ضـــــمنـت حمـايـة قـانونيـة لجمـال
ورونق المدن ،غياب الحماية الفعلية من جانب الجهات المختصـــة بهذه الحماية وعدم تفعيل هذه القوانين كي
تحقق المغزى من تشريعها وكي يهنأ المواطن في بلده.
كما يفتقد التشــريع العراقي لقانون التخطيط العمراني الذي حرصــت العديد من الدول وكما الحظنا لســنه من
اجل حماية جمال مدنهم وبالتالي بلدانهم ،ومنهم المشـرع المصـري ،باإلضـافة إلى قانون النظافة العامة الذي
يحظر العديد من الممارسـات التي تشـكل خرقا ً للبيئة والصحة العامة ،كما يفتقد التشريع العراقي لقانون يتعلق
بحماية وتنمية المســاحات الخضــراء ،كغاية لتجميل المدن و تحســين اإلطار المعيشــي الحضــري لما للغطاء
النباتي من أهمية لصـحة اإلنسـان ،فهو ليس وسـيلة جمالية فحسـب وإنما يشـكل معدالً مناخيا ً خاصـة في ظل
التغيرات المناخية المؤثرة في البيئة وبالتالي الصــــحة العامة ،وان كان المشــــرع العراقي قد اصــــدر قانون
الغـابـات والمشـــــاجر رقم ( )30لســــنـة  ،2009والـذي يمعـد من القوانين المهمـة جـداً في مجـال حمـايـة البيئـة
والجمال العام ،إال أن تشــريع قانون خاص يتعلق بحماية وتنمية المســاحات الخضــراء ،له أهمية خاصــة في
هذا المجال ،من خالل تحقيق عدة أهداف منها ،تحسـين االطار المعيشـي الحضـري ،وصـيانة وتحسـين نوعية
المســاحات الخ ضــراء الموجودة ،وتوســيع المســاحات الخضــراء بالنســبة للمســاحات المبنية ،وإلزامية إدراج
المســاحات الخضــراء في كل مشــروع بناء يمراد إنشــائه ،على أن يتم إنشــاء هذه المســاحات بشــكل مدروس
ومنظم وباالستناد للدراسات الحضرية والمعمارية.
كما أن غياب التنســـــيق بين الجهات المختصـــــة بح ماية البيئة وقلة الوعي بهذه الحماية بل قلة الوعي البيئي
بشـــكل عام لدى جميع فئات المجتمع والســـيما األشـــخاص أو الجهات المعنية بهذه الحماية ،هو األمر الذي
نفتقده في العراق ،الشـيء الذي يحتاج إلى توحيد الجهات اإلدارية المختصـة بحماية البيئة بشـكل عام ،السـيما
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التنسـيق في العمل بين الوزارات المعنية ،وضـرورة محاربة الفسـاد اإلداري الذي ينخر في مؤسـسـاتنا فيمنع
البلد من جميع مظاهر التقدم والرقي ،فضالً عن ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى األفراد كافة(.)93
 :3.1أركان جريمة تلوث البيئة (الركن المادي والمعنوي)
التجريم سـنتكلم في هذا القسـم موضـوعين :أولهما الركن المادي في جرائم البيئة و الثاني الركن المعنوي في
جرائم البيئة
 :1.3.1الركن المادي في جرائم البيئة
لكي يقرر القاضي تجريم شخص ما ال بد من أن يأتي األخير بالفعل اإلجرامي الذي هو موضع التجريم .وقد
عرفه قانون العقوبات بالقول( :الفعل :كل تصـــرف جرمه القانون ســـواء كان إيجابية أم ســـلبية ،كالترك أو
االمتنـاع مالم يرد نص على خالف ذلك)( .)94هذا الفعـل اإلجرامي هو ما اصـــــطلح على تســـــميته في دائرة
()95

المصـطلح القانوني ب(الركن المادي)
()96

الجريمة الذي يجسـد كيان الجريمة المحسـوس (الواقعة اإلجرامية)

والـذي ال يمكن للجريمـة أن تقوم أو تكون من دونـه .ذلـك الن القـانون ال يعـاقـب على مجرد األفكـار

والرغبات .وللركن المادي عناصــــر جوهرية ثالثة ال بد منها لكي يكتمل ويتحدد في الجريمة على نحو عام
هي( :السلوك اإلجرامي) و (النتيجة الضارة) و (العالقة السببية) بينهما.
أم ا الســلوك اإلجرامي :فيراد به النشــاط المادي الخارجي المكون للجريمة ،وله صــورتان :إيجابية وســلبية،
وطبقا لنص المادة ( )28من قانون العقوبات في تعريفها للركن المادي بقولها :هو (ســلوك إجرامي بارتكاب
فعل جرمه القانون ،أو االمتناع عن فعل أمر به القانون)

()97

فارتكاب ما جرمه القانون هو النشـاط اإليجابي،

وهو شـــأن غالبية الجرائم القتل والســـرقة مثال .واالمتناع عما أمر به القانون هو النشـــاط الســـلبي ،كامتناع
الشاهد عن أداء الشهادة مثال.
وأما النتيجة الضــارة :فيراد بها التغيير الذي يحدثه الســلوك اإلجرامي (فيحقق عدوانا ينال مصــلحة ،أو حقا
قدر الشــــارع جدارته بالحماية الجزائية .مما يعني أن للنتيجة الضــــارة مدلولين أحدهما مادي ،وهو التغيير

( )93التشريعات  /أمانة بغداد  /بحث منشور في اإلنترنيت على الموقع اإللكتروني :
www.amanatbaghdad.gov
( )94ينظر :قانون العقوبات ...المادة ( ،)19البند الرابع ،مصدر سابق ،ص .8
( )95ينظر :قانون العقوبات ...المادة ( ،)28مصـدر سـابق ،ص . 12وعلي حسـين الخلف ،سـلطان عبدالقادر الشـاوي ،المبادو العامة في قانون العقوبات ،مكتبة السـنهوري ،بغداد ،شـارع
المتنبي ،2009 ،ص  ،139 -138ويقارن  :ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  70وما بعدها .ولقمان بامون ،مرجع سابق ،ص  46وما بعدها.
( )96ينظر :علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .138
( )97ينظر  :قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص .12
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الناتج عن الســــلوك اإلجرامي في العالم الخارجي ،واألخر قانوني وهو العدوان الذي ينال مصــــلحة أو حقا
يحميه القانون)(.)98
أما عالقة السـببية :فيراد بها (الصـلة التي تربط بين عنصـري الركن المادي ......رابطة العلة بالمعلول)

()99

وبذلك تقيم وحدته وكيانه.
هذا هو موقف المشـرع العراقي من معظم الجرائم التقليدية في هذا المجال ،فما موقفه من جرائم البيئة فيه ؟.
ينبغي اإلقرار  -ابتداء  -أن (المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية هي مسؤولية من نوع خاص)(.)100
نظرا لما تمتاز به هذه الجرائم من خصــائص وســمات .فضــال عن أوجه الغموض والتداخل بين ما هو عام
وخاص ،وتبعا لذلك فأن تحديد الركن المادي فيها بوصفه محل التجريم ومناط العقاب قد ال يخضع لألوضاع
التقليدية العادية ،والنمطية القانونية الشكلية ،وفيما يأتي التفصيل.
فبصـــدد الســـلوك اإلجرامي في جرائم البيئة ،فأننا نجد أن المشـــرع البيئي العراقي قد جرم كل فعل تســـبب
باألضــرار بالبيئة بوصــفه ســلوكا إجرامية يخضــع لطائلة القانون .غير أن هذا الفعل أنما يتعد ويتنوع بتعدد
وتنوع عناصر البيئة ،ذلك الن كل عنصر من هذه العناصر قد يتعرض لالعتداء على نحو مختلف ،وبطبيعة
مغايرة عما يتعرض إليه غيره من العناصـر األخرى ،سـواء أكان هذا االعتداء بنشـاط إيجابي أو سـلبي ،كما
أن الســـــلوك اإلجرامي في مثـل هـذه النوعيـة من الجرائم قـد يتخـذ طبيعـة خـاصـــــة تتفق والطبيعـة المتغيرة
والمتطورة لهذه الجرائ م .والخالصـــة في ذلك أن كل جريمة من الجرائم البيئية المنصـــوص عليها ســـتحدد
صورة النشاط المادي المتطلب للتجريم(.)101
ومن جانب ثاني أكثر أهمية ،أننا لو اســتعرضــنا أفعال اإلضــرار بالبيئة التي ســبق اإلفاضــة فيها ،لرأينا أن
المشــرع البيئي العراقي قد عرض المواد الجنائية المرصــودة لحماية البيئة على نحو مجمل ،وبمثابة أصــول
عامة  ،تاركا أمر تحديد األفعال التي من شـأنها األضـرار بالبيئة ،والتفصـيل فيها إلى اللوائح القانونية المسهبة
الخاصة بهذه المادة أو تلك ،وفي هذا المجال أو ذاك .فالبند الثامن من المادة ( )2م ن القانون  -مثال  -يعرف
(تلوث البيئة) بالقول:

( )98ينظر :علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .139
( )99المرجع نفسه ،ص .140
( )100رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .25
( )101رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص  26 - 25و ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص .74 -70
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هو (وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة أو تركيز أو صـــفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشـــر أو غير
مباشـر إلى األضـرار باإلنسـان أو الكائنات الحية األخرى ،أو المكونات األحيائية التي توجد فيها)( .)102والبند
التاســع من المادة نفســها يعرف لنا محدد ات البيئة بالقول :هي (الحدود المســموح بها التركيز كل ملوث من
الملوثات التي يســمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية) ( )103ومن الواضــح تماما أن تفصــيل ما
ورد في الدين يتطلب لوائح قانونية تفصـل في حدود هذه الملوثات المسـموح بها بموجب المعايير الوطنية....
الخ .واذا ما تصـــــفحنـا مواد القـانون نرى أن المـادة ( )14في بنـدها األول قد نصـــــت على :منع تصـــــريف
المخلفـات على اختالف أنواعهـا إلى الموارد المـائيـة (إال بعـد إجراء المعـالجـة الالزمـة عليهـا بمـا يضـــــمن
مطـابقتهـا للمواصــــفـات المحـددة في التشـــــريعـات البيئيـة الوطنيـة .واالتفـاقـات الـدوليـة ذات العالقـة الملزمـة
لجمهورية العراق)( . )104وهذا يعني أن الســـــلوك اإلجرامي إنما يتحقق اذا تم تصـــــريف المخلفات من دون
المعالجة الال زمة وعلى النحو الذي يطابق المواصـــفات المحددة في التشـــريعات البيئية ....الخ .وبالتالي فان
التجريم متعلق باللوائح القانونية التي تفصـل في هذه المعالجة ومطابقتها للمواصـفات المحددة في التشـريعات
الوطنية ،واالتفاقات الدولية.....
والمادة نفســها في بندها الســابع تنص على منع تلوث المناطق البحرية إال (بما يضــمن االلتزام بالتشــريعات
الوطنيـة ،ومبـادو وأحكـام القـانون الدولي)( .)105ومن ثم فان منـاط التجريم إنمـا يكون في ضـــــوء اللوائح التي
تفصل في هذه التشريعات الوطنية ،ومبادو أحكام القانون الدولي.
وهكـذا األمر في معظم مواد القـانون ،فـانبعـاث األدخنـة والغـازات ...مثال  -يعـد جريمـة بيئيـة إال اذا تم إجراء
المعالجات الالزمة (بما يضـمن مطابقتها للتشـريعات البيئية الوطنية)

()106

بوما ينتج عن اسـتخدام المحركات

أو المركبات من عوادم يعد جريمة بيئية أذا كان ذلك اكثر (من الحدود المســـموح بها في التشـــريعات البيئية
الوطنية)( . )107وممارســة األنشــطة الباعثة لألشــعة الكهرومغناطيســية من محطات البث الرئيســية ،واألبراج

( )102قانون حماية وتحسين البيئة ،مصدر سابق ،...ص .5
( )103المصدر نفسه ،...ص .5
( )104المصدر نفسه ،ص .17
( )105المصدر نفسه ،ص .17
( )106قانون حماية وتحسين البيئة  ،مصدر سابق ،المادة ( ،)15البند األول ،ص .19
( )107المصدر نفسه ،المادة ( ،)15البند الثاني ،ص .19
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والهوائيات الخاصـة بالهواتف النقالة وغيرها ،ال يسـمح بها (إال في نطاق التعليمات والضـوابط التي تصـدرها
الوزارة)( .)108والضوضاء تعد جريمة بيئية ،إال اذا كانت (ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات.)109()...
وأن االســـتخدام المبيدات أو المركبات الكيماوية ألغراض الزراعة أو الصـــحة ال يمكن الســـماح به (إال بعد
مراعاة الشـــروط والضـــوابط المعتمدة)( .)110وأن معالجة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها يجب أن
تكونا (طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض)(.)111
والسـياسـة الجنائية التي اتبعها المشـرع العراقي في هذا الشـأن إنما هي سـياسـة محمودة دعت إليها اعتبارات
هامة ،واقتضـــتها طبيعة األهداف والظروف الحضـــارية واالجتماعية ،ومســـتجدات البحوث العلمية في هذا
المجال أو ذاك .ف أفعال إفســاد البيئة قد يكون البعض منها فنية بحتة فضــال عن أن الكثير منها يتغير ويتطور
بتطور علوم الحيـاة ،كـل هـذا وغيره يســـــتوجـب أن يترك امر تحـديـد التجريم في هـذه الجريمـة أو تلـك إلى
الالئحة القانونية المفصلة فيها(.)112
أما بصــدد النتيجة الضــارة فأن األمر فيها في الجرائم البيئية يختلف تماما عما هو عليه في الجرائم الشــكلية.
إذ يبدو من ســياســة المشــرع العراقي في هذه الجرائم أنه يســعى لحماية البيئة بعناصــرها المتنوعة وجوانبها
المتعـددة ،وذلـك بتجريم األفعـال التي يمكن أن تشــــكـل تهـديـدا لهـا بخطر معين حتى ولو لم يترتـب على هـذا
التهد يد ضــرر محدد .فتجريم فعل (التلوث الهوائي) مثال يتم حتى ولو لم يتحقق من ورائه نتيجة مادية معينة
متمثلة باألضــرار بهذا الشــخص أو ذاك ،وتجريم فعل الضــوضــاء إنما يتم لغرض الصــالح العام بعيدا عن
التشــخيص أو التحديد .وينبغي التنويه هنا إلى أن قانون العقوبات قد أشــار إلى أن (النتيجة الضــارة كعنصــر
من عناصــر الركن المادي للجريمة ليســت ضــرورية التحقق في جميع الجرائم لتمام واكتمال الركن المادي
فيها ،أن هناك جرائم يتحقق ركنها المادي وبالتالي تتحقق بمجرد حصـول السـلوك اإلجرامي فيها دون حاجة
لوقوع نتيجة ضـارة)( )113وهذا ما اعتمده المشـرع البيئي في معظم صـور جرائم البيئة .ولعل مسـلك المشـرع
في هـذا الشـــــأن مبرر من نـاحيتين :األولى :قـد يكون من الصـــــعوبـة بمكـان في كثير من الحـاالت تحـديـد أو
تشـــخيص مجني عليه بالذات قد إصـــابة الضـــرر جراء الفعل اإلجرامي في هذه الجريمة أو تلك من جرائم

( )108المصدر نفسه ،المادة ( ،)15البند الخامس ،ص .19
( )109المصدر نفسه ،المادة ( ،)16ص .20
( )110المصدر نفسه ،المادة ( ،)19البند األول ،ص .23
( )111المصدر نفسه ،..المادة ( ، )20البند الخامس ،ص .24
( )112على سبيل المقارنة  :رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .32
( )113علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .140
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البيئة فأن فعل التلوث على ســبيل المثال قد يصــيب اإلنســان والحيوان والنبات ،ومن جانب آخر قد يصــيب
بالفعل بعض األشخاص،
ولكنه ليس بالضــرورة أن يصــيب الجميع لهذا كان ال بد من أن يجرم الفعل بمجرد تهديده للمصــلحة العامة
بالخطر(.)114
الثـانيـة :أن الســـــلوك اإلجرامي في الكثير من جرائم البيئـة قـد ال تترتـب عليـه نتيجـة فوريـة ضـــــارة بـالبيئـة.
وبتعبير أخر :أن هذه النتيجة قد ال تتحقق إال بعد مدة قد تطول أو تقصـر في هذه الجريمة أو تلك .وتحت هذا
الظرف أو ذاك ،وتأخر النتيجة هذا قد يفقد الفعل اإلجرامي مقوماته .حرصـــا على ضـــمان الحماية الجنائية
للبيئة نجد أن المشــرع الع راقي قد اضــفى على هذه الجرائم الطابع القانوني والعناية الالزمة بما يتناســب مع
أهميتهـا وقيمتهـا ،وذلك حين جعـل مجرد تعرض البيئـة  -ومن أي جانب من جوانبهـا – للخطر محال للتجريم،
ومن دون اشـــــتراط للنتيجـة ،أو انتظـار تحققهـا

()115

وبهـذا نعود إلى مـا قلنـاه :من أن الركن المـادي في معظم

جرائم البيئة يكاد يقتصــر على حدوث الفعل اإلجرامي بحد ذاته بوصــفه مناط التجريم .بيد انه ينبغي اإلقرار
أن المشــرع البيئي في هذا المجال أيض ـا ً قد اشــترط في بعض جرائم البيئة (النتيجة المادية) وتحققها كشــرط
أســاس التكامل الركن المادي للجريمة بوصــفه موضــع التجريم من جهة واكتمال الجريمة وتمامها من جهة
أخرى ،كما في جريمة قطع األشـجار أو المحيط من الشـجر( ،)116أو تلويث مجاري المياه وذلك بإلقاء المواد
الصلبة أو السائلة فيها(...)117الخ
 :2.3.1الركن المعنوي في جرائم البيئة
الجريمة ليسـت كيانا مادية خالصـة قوامة الفعل اإلجرامي وأثاره ،وإنما هي كذلك كيان نفسـي قوامه العناصـر
النفسية المكونة لها ،وهو ما اصطلح على تسميته بالركن النفسي أو المعنوي للجريمة ،بوصفه األصل للركن
المادي .ولذا قيل :إنه ال (جريمة من دون ركن نفسي (معنوي) ألنه روحها)(.)118

( )114على سبيل المقارنة :ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  73 - 72ورفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .32
( )115على سبيل المقارنة :ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص .73
( )116قانون حماية وتحسين البيئة ،المادة ( ،)18مصدر سابق ،ص  ،22وابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  ،73 - 74ورفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .23
( )117قانون حماية وتحسين البيئة المادة ( ،)15مصدر سابق ،ص .18-17
( )118علي حسـين الخلف ،سـلطان عبدالقادر الشـاوي ،ص  .148وينظر على سـبيل المقارنة ،ابتسـام سـعيد المكاوي ،مرجع سـابق ،ص  75وما بعدها ،ورفعت رشـوان ،مرجع سـابق ،ص
 .41 - 34ولقمان بامون ،مرجع سابق ،ص  61وما بعدها.
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والركن المعنوي يفترض اإلرادة األئمة من جهة ،كما يفترض  -من جهة أخرى  -توافر األهلية للمســــؤولية
الجزائية فيها التي قوامها اإلدراك والتمييز( .)119واال فليس هناك ثمة تجريم وعقاب .ولهذه اإلرادة في الركن
المعنوي للجريمة صــــورتان هما طبقا لقانون العقوبات( :القصــــد الجرمي والخطأ)( .)120والفرق بينهما أن
األول تتخذ فيه اإلرادة صــورة القصــد الجرمي العمد ،والثاني غير العمد .جاء في قانون العقوبات( :القصــد
الجرمي هو توجيـه الفـاعل إرادته إلى ارتكـاب الفعـل المكون للجريمـة هادفة إلى نتيجـة الجريمـة التي وقعـت أو
أية نتيجة جرمية أخرى)(.)121
و(تكون الجريمـة عمـديـة أذا توفر القصـــــد الجرمي لـدى فـاعلهـا ،)122()...و(تكون الجريمـة غير عمـديـة اذا
وقعـت النتيجـة اإلجراميـة بســــبـب خطأ الفاعل ســـــواء كان هذا الخطأ إهماال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم
احتـاط أو عـدم مراعـاة القوانين واألنظمـة واألوامر)( ،)123و هـذا هو موقف قـانون العقوبـات من الجرائم على
نحو عام .والسؤال األن :ما موقف قانون حماية وتحسين البيئة من الجرائم البيئية في هذا المجال؟.
قد يبدو من صياغة مواد هذا القانون  -وللوهلة األولى  -أنه يستوي لدى المشرع أن تكون الجريمة المستهدفة
للبيئـة قد ارتكبـت بفعـل (قصـــــد جرمي) أو (الخطـأ)  .وباإلمكـان تعليـل ذلـك على نحو ما بأن غاية المشـــــرع
وهدفه األسـاس حماية البيئة ،ودرء الخطر عنها .ذلك ألن المال واحد في كلتا الحالتين ،وهو اسـتهداف البيئة
باالعتداء وأثاره ،والتي من شانها أن تمتد على نحو ال سبيل معها عند ذاك للقول بالقصد الجرمي أو الخطأ.
ومما يؤيد هذا االتجاه أن المشـرع في تعريفه (تلوث البيئة) بوصـفه المصـطلح الذي يكاد ينتظم معظم جرائم
البيئة ســـاوى بين جريمة التلوث العمد وغير العمد وذلك بقوله( :وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة أو
تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر وغير مباشر إلى األضرار.)124()...

( )119اإلرادة األثمة وشــرطها حرية االختيار إنما هي النصــر الالزم لتحقق الركن المعنوي وبالتالي وقوع الجريمة ،ومن دونها ال قيام للجريمة .أما األهلية فهي شــرط لتحقق المســؤولية
العقابية .ومن دونها ال قيام لألخيرة .ينظر :علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص .151
( )120ينظر :قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص .15
( )121المـادة ( ،)33البنـد األول ،ص  .15وفي ســــيـاق هذا النص ،فأن ما أراده ا لجـاني في جريمـة القتـل مثال العمـل المـادي المكون للجريمـة (فعـل القتـل) أو الســــلوك اإلجرامي ،كمـا أراد
النتيجة الجرمية التي حصلت منه .ينظر :علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .150
( )122المادة ( ،)34قانون العقوبات العراقي ،مصدر سابق ص .15
( )123المادة ( ،)35المصدر نفسه ص .16
( )124المادة ( )2البند ( ،)8قانون حماية وتحسين البيئة ومصدر سابق ،ص .5
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فإذا ما اعتمدنا هذا التوجه في التفسـير ،أال يمكن الزعم عند ذاك :أن المشـرع يميل إلى اعتبار معظم الجرائم
البيئية بأنها من قبيل (الجرائم المادية)( )125؟ .أي الجرائم التي يكتفي لقيامها توافر الركن المادي فقط (ماديات
الجريمة).
ومن دون البحث في ركنها المعنوي .وبهذا يكون موقف المشـرع قد جاء متفقا مع بعض تطبيقات التشـريعات
البيئيـة الشـــــائعـة في القـانون المقـارن التي تميـل إلى اعتبـار مثـل هـذه النوعيـة من الجرائم من قبيـل الجرائم
المادية(.)126
غير أن القضـية وجهة آخر ،ذلك أن اسـتقراء قانون حماية البيئة يظهر لنا بوضـوح أن صـياغة مواد القانون
ل م تفصــح عن طبيعة الركن المعنوي في جرائم البيئة ،فضــال عن النص عليها  ،وهذا يعني  -بالضــرورة -
الرجوع إلى قانون العقوبات بوصــفه الشــريعة العامة التي يجب اعتمادها في كل حالة ال يوجد بخصــوصــها
نص في القوانين الخاصــة  ،وقد ســبق القول :إلى أن النص الخاص يغلب على النص العام فيما تولى تنظيمه
 ،وتبقى الحاجة إلى النصوص واألحكام العامة فيما لم يتناوله النص الخاص .وقانون حماية البيئة بما انطوى
عليه من مواد هو في جوهره امتداد لقانون العقوبات ،ومكمل له .وتأســـيســـا على ذلك ال بد له من أن يتبنى
فلسـفته القانونية وسـياسـته الجنائية في إطارها العام .وقد سـبقت اإلفاضـة أنفا في موقف المشـرع العراقي في
قانون العقوبات .الذي يؤكد فيه أن سـياسـته الجنائية ال تحبذ أبدا فكرة الجرائم المادية .ففسـر الجريمة  -قيامها
واكتمالها  -بركنيها معا :المادي والمعنوي بصـورتيه (القصـد الجرمي أو الخطأ) بوصـف األخير األصـل في
األول والمكون له(.)127
ومن جانب ثان ،فأن قانون حماية البيئة يكشـــف لنا أن المشـــرع في بعض الجرائم البيئية لم يســـتبعد الركن
المعنوي عنها ،فنفى فيها المسـؤولية الجنائية حين ادرك أنها ال تسـتند إلى ركن معنوي في أي من صـورتيه.
لـذا نجـده هنـا أو هنـاك يـأخـذ بـالظروف القـا هرة والحوادث المفـاجئـة ،ومـا إلى ذلـك من الحـاالت والوقـائع التي
ينتفي فيها القصد الجنائي ،نظرا النعدام اإلرادة األثمة أو الخاطئة.
وعلى سـبيل المثال جاء في المادة ( )19من القانون( :على صـاحب أي منشـأة أو نشـاط إخطار الوزارة عن
أي تصــريف يحدث بســبب قاهر إلى البيئة المواد أو منتجات خطرة ،واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي ما ينتج

( )125رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص  .35وابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  75وما بعدها.
( )126من ذلك  -على سبيل المثال  -بعض التطبيقات التشريعية البيئية في القضاء اإلنكليزي ،واألمريكي .ينظر :رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .37- 35
( )127قانون العقوبات ،الفصل األول من الباب األول من الكتاب األول ،وتحت عنوان مبادو عامة  ،مصدر سابق ص .3
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عن ذلك من أضـــرار)( . )128والداللة في ذلك أن صـــاحب المنشـــاة أو النشـــاط بإمكانه الدفع في حالة حدوث
التلوث بالسـبب القاهر أو الحادث المفاج المسـبب للتلوث ،وبالتالي تنتفي المسـؤولية الجنائية النتفاء القصـد
الجنائي أو الخطأ .وجاء في المادة ( )21منه :على الجهات المعنية باســـتكشـــاف واســـتخراج الثروة النفطية
والغــاز الطبيعي( ...اتخــاذ اإلجراءات الكفيلــة للحــد من األضـــــرار والمخــاطر التي تترتــب عن عمليــات
االســـتكشـــاف والتنقيب . )129()...والداللة المســـتوحاة ،أن المشـــرع يقر بوجود أضـــرار مصـــاحبة لعمليات
االسـتكشـاف والتنقيب من شـأنها أن تتسـبب بالتلوث ،غير أن هذه األضـرار ليسـت محل المسـؤولية الجنائية،
وإنما المسؤولية تكون في حالة عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفيها أو الحد منها.
ومن جانب ثالث ،فأن منطق العدالة الذي هو أســـاس قوانين العقوبات ال يمكن أن يســـلم ابدآ بالركن المادي
وحده كأسـاس للمسـؤولية الجنائية عن جرائم البيئة ،وأال فقدت هذه المسـؤولية قيمتها وجدواها ذلك ألن وظيفة
قانون العقوبات إنما هي حمل األفراد  -بفعل العقوبة  -على االلتزام بقواعد الســـلوك التي يفرضـــها القانون
وتفسير المسؤولية الجنائية بالركن المادة وحده إنما هو إهدار لهذه الوظيفية(.)130
في ضـوء ذلك نجد أن السـياسـة الجنائية في التشـريعات البيئية الحديثة قد اتجهت إلى نفي فكرة مادية الجرائم
البيئية ،والى نبذ فكرة المسـؤولية الموضـوعية التي تقوم على أسـاس مادي قوامه مجرد توافر الركن المادي،
و(أصــبحت تتطلب من اجل قيام المســؤولية الجنائية ،ضــرورة توافر الركن المعنوي في الجريمة)( ،)131في
أي من صــورتيه القصــد الجرمي أو الخطأ .كل هذا وغيره يدفعنا إلى تنزيه المشــرع البيئي العراقي من أن
يكون قـد انتهج ســــيـاســـــة مـاديـة في الجرائم البيئيـة ،وبهـذا ننتهي إلى القول :أن غيـاب (النص على الركن
المعنوي) وطبيعته في الجرائم البيئية عن قانون حماية وتحســــين البيئة) ليس معناه إمكانية قيام المســــؤولية
الجنائية عن هذه الجرائم على أسـاس مادي .فالجريمة البيئية بوصـفها جريمة تشـملها سـياسـة المشـرع الجنائي
العراقي ال بد من أن تقوم على ركنيها األساسين المادي والمعنوي في أي من صورتيه.

( )128البند الثالث ،قانون حماية وتحسين البيئة ،مصدر سابق ،ص .24
( )129البند األول ،المصدر نفسه  :ص .25-24
( )130رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص  ،39ويقارن  :ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص .77-76
( )131رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .39-38
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الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية الناجمة عن جريمة تلوث البيئة
تمهيد وتقسيم:
يقصــد بالمســؤولية الجنائية ،صــالحية فاعل الجريمة بتحمل العقوبة المقررة لها قانونا أو بمعنى أخر :التزام
مرتكب جريمة التلوث البيئي بالخضــــوع لألثر الذي ينص عليه القانون كجزاء على ارتكاب الجريمة ،وهو
الخضوع للعقاب(.)132
ينبغي قبل القول بخضـوع الجاني للمسـاءلة ،توافر كافة الشـروط – موضـوعية كانت أم شـخصـية – الالزمة
للخضوع للعقاب(.)133
أي توافر الصـفة غير المشـروعة للفعل ،وقيام الركن المادي للجريمة وتحقق الركن المعنوي .بتوافر الشـروط
الســـــابقـة يكتمـل البنيـان القـانوني للجريمـة وتقوم بالتـالي المســـــؤوليـة الجنـائية عنها ،ويتولد على عاتق الجاني
التزام بالخضوع للعقاب(.)134
غير أنـه وان كـانـت المســـــؤوليـة الجنـائيـة تقوم بمجرد توافر شـــــروطهـا القـانونيـة ،فـإنهـا في المقـابـل تمتنع إذا
توافرت بعض األســباب الموضــوعية المتعلقة بالفعل اإلجرامي ذاته أو الشــخصــية المتعلقة بالفاعل وإرادته،
حيث يترتب على توافر أي من هذه األســـباب الموضـــوعية أو الشـــخصـــية ،عدم مســـائلة الفاعل جنائيا عن
جريمة التلويث البيئي وعدم عقابه عنها(.)135

( )132محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص .244
( )133نور الدين حمشة ،الحماية الجنائية للبيئة ،المرجع السابق ،ص.142
( )134محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص .244
( )135فرج صالح الهريف ،جرائم تلويث البيئة ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1998 ،ص .296
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القاعدة الشرعية تقتضي شخصية المسؤولية ،أي أن اإلنسان اادمي الحر( )136وحده محل المسؤولية الجنائية
فال يتحملها الحيوان ،وال الجماد ،وإنما قد تترتب عن تلك األشــياء مســؤولية مدنية ،وهو بالتالي تطبيق لمبدأ
شـخصـية المسـؤولية فال يسـأل أحد إال عن فعله الشـخصـي ،وبالتالي ال يمكن معاقبته إال على الجريمة كفاعل
لها أو مسـاهم فيها كشـريك وذلك تطبيقا لمبدأ شـخصـية العقوبات ،الذي يعتبر من أهم مبادو التشـريع الجنائي
الحديث(.)137
مع ذلك ،فإن تطور النظام القانوني ،وبروز معطيات جديدة فإن ميدان المسؤولية الجنائية ،والرغبة في توفير
حماية فعالة سـواء على المسـتوى الوطني أو الدولي والتي تفتضـيها بعض المصـالح المشـروعة ،ضـد بعض
صــــور اإلجرام الخطيرة والمعقدة ،خاصــــة على المســــتوى البيئي ،وهو ما يعرف بجرائم المشــــروعات
االقتصــادية والصــناعية( ،)138ونظرا لكل هذه المعطيات ،دعت الضــرورة إلى الخروج عن مبدأ شــخصــية
المسـؤولية وشـخصـية العقوبة المبنيان على أسـاس حرية اإلرادة ،إلى مسـؤولية وعقاب أشـخاص لم يكونوا في
الواقع هم الفاعلين المادين للجريمة ،وال يمكن أن توجه إليهم تهم االشـتراك بمعناه القانوني ،ومن هنا ظهرت
فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير(.)139
مما تقدم عرضـــه ،ولبيان من المســـئول جنائيا عن جرائم تلويث البيئة اتخذنا لذلك فرعين ،بحيث نتناول في
المبحـث األول المســـــؤوليـة الجنـائيـة للشـــــخص الطبيعي في جريمـة تلويث البيئة ،وفي المبحث الثاني نتناول
مسـؤولية األشـخاص المعنوية عن ذات الجريمة والمبحث الثالث سـنتناول الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة
تلوث البيئة.
 :1.2المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي
أن تكون مســـئوال في القانون الجزائي يعني أن تكون قابال الســـتحقاق العقاب ،فالفرد يكون مســـئوال عندما
يمكن توقيع عقوبة عليه نتيجة تسببه فعليا في جريمة معينة( ،)140أي أن المسؤولية الجنائية شخصية فال توقع
عقوبـة الجريمـة إال على من ارتكبهـا أو اشـــــترك فيهـا ،أي من توافر في حقـه أركـان الجريمـة وانتفـت موانع
المسؤولية الجزائية.

( )136مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1990 ،ص .286
( )137نور الدين حمشة ،المرجع السابق ،ص .143
( )138عبد الرؤوف م هدي ،المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن – المرجع السابق ،ص .355
( )139محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص .246
(140) Maurice CUSSON ،pourquoi punir ? librairie ،Dalloz ،France ،édition 198 ،p 120.
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هنا يقوم المشـــرع بتحديد األشـــخاص الممكن متابعتهم جزائيا وفقا لألفعال التي ارتكبوها وعليه فمتى نســـب
لشــخص معين ســلوك إجرامي بإدخال مواد من شــأنها تلويث الهواء أو حتى االمتناع عن القيام بأفعال تحول
دون وقوع هذا التلوث ،فإن المسؤولية الجزائية لهذا الشخص تقوم(.)141
إال أن تطبيق مبدأ شــخصــية المســؤولية الجنائية ،غالبا ما تكتنفه بعض الصــعوبات من الناحية العملية نظرا
ألن تحديد الفعل الشـخصـي الذي يقود إلى تعيين األشـخاص الطبيعيين المسـئولين عن الجريمة ليس أمرا سـهال
في كثير من الحاالت وخاصـــة فيما يتعلق بجرائم تلويث البيئة والتي تتميز كما رأينا بطبيعة خاصـــة ،وذلك
من حيث األســباب المؤدية لها ومصــادرها ألنها عادة ما تتعدد وتتشــابك وتتداخل مع بعضــها البعض وهنا
ت كمن صـــعوبة تحديد مصـــدر معين أو فعل محدد باعتباره المســـبب األصـــلي والوحيد لها وبالتالي تحميل
مرتكبه المسؤولية النتائج المترتبة عليه(.)142
وجرائم تلويـث البيئـة خير مثـال عليهـا ،بحيـث أن هـذا النوع من التلويـث قـد يحـدث في منطقـة معينـة ،أين يمكن
أن يكون مسئوال عنها أصحاب المصانع والمنشآت التجارية والخدمية وبالخصوص التي لم تتخذ االحتياطات
القـانونيـة الالزمـة لمنع تلويـث البيئـة وبـالتـالي ينبـث من مـداخنهـا غـازات وأبخرة ملوثـة للبيئـة وغيرهـا ،كـل هـذا
من شــأنه أن يلوث البيئة ،وبالتالي يصــعب تحديد الســبب األســاســي أو المســئول الحقيقي والرئيســي لهذه
الجرائم.
لمناقشة هذه اإلشكالية نتناول في هذا الفرع المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي.
 :1.1.2المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي في جريمة تلويث البيئة
األصـــــل في الجريمـة أن عقوبتهـا ال يتحملهـا إال من أدين بهـا كمســـــئول عنهـا ويجـب أن تتوازن العقوبـة في
وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضـوعها بما مؤداه أن الشـخص ال يزر غير سـوء عمله ،وأن جريرة الجريمة
ال يؤخذ بها إال جناتها ،وال ينال عقابها إال من قارفها ،وأن شـخصـية العقوبة ،وتناسـبها مع الجريمة مرتبطان
بمن يعد قانونا مسـئوال عن ارتكابها ،ومن ثم تفترض شـخصـية العقوبة ،أي أن الشـخص ال يكون مسـئوال عن
الجريمة وال تفرض عليه عقوبتها إال باعتباره فاعال لها أو شريكا فيها(.)143

( )141جواد عبدالالوي ،الحماية الجنائية للهواء من التلوث  -دراســـة مقارنة  -أطروحة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الســـياســـية ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمســـان ،2014-2013 ،ص
.196
( )142نور الدين هنداوي ،الحماية الجنائية للبيئة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1985 ،ص  .86أنظر كذلك ،نور الدين حمشة،المرجع السابق ،ص .151
( )143أشرف هالل ،جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق ،ص .44
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يعد تحديد الفاعل ومســــؤوليته الجنائية في جرائم البيئة من المســــائل الدقيقة نظرا لتعدد الفاعلين كما ســــبق
وأوضـحنا ،سـواء بوجود أكثر من ف اعل للجريمة أو بوجود فاعل ومسـاهمين معه في النشـاط المجرم وهنا ال
بد من أن تثار صعوبة إثبات المسؤولية على أحد الفاعلين وذلك لو كنا في نطاق المسؤولية الجنائية التقليدية،
ولكن األمر متعلق هنا بمســؤولية من نوع خاص هي أن مســؤولية كل فاعل تترتب حتى ولو أدى ذلك لنفس
النتيجة اإلجرامية التي تحققت وهي هنا حدوث التلوث(.)144
ونظراً لكل تلك الصــعوبات لتحديد المســؤولية الجنائية لألشــخاص الطبيعة في جريمة تلويث البيئة ،رأينا أنه
من الممكن تحديدها عن طريق ثالث عناصـــر :بحيث نتناول في األول اإلســـناد القانوني ،ونتناول في الثاني
اإلسناد المادي أما الثالث نتناول فيه اإلنابة في االختصاص.
 )1اإلسناد القانوني:
مفاده أن القانون أو الالئحة ،من يتولى تعيين أو تحديد الشـخص المسـئول عن الجريمة بصـرف النظر إذا كان
هو من ارتكب األفعال المادية المكونة لها أم ال ،وبالتالي تتم مســــاءلة الشــــخص عن أخطائه الشــــخصــــية
باإلضافة إلى إمكانية مساءلته عن األفعال التي أرتكبها األعوان التابعون له.
وبالتالي فإن الشـخص الذي يحدده النص التشـريعي يظل مسـئوال جنائيا عن الجريمة في جميع األحوال(.)145
واإلســناد القانوني قد يتم بطريقة صــريحة أين يحدد القانون الشــخص المســئول صــراحة باالســم أو الوظيفة،
فصــاحب المصــنع الذي يبث غازات خانقة في الهواء يكون مســئوال عن تلويث هذا الهواء الذي نتج عنه هو
شخصيا أو عن مجموعة من عماله ،ألنه طبقا للقانون يستطيع بل يجب عليه منعهم من ذلك.
كما أن اإلسـناد القانوني قد يتم بطريقة ضـمنية أي ال يفصـح القانون صـراحة عن إرادته في تحديد الشـخص
المسئول لكنها تستخلص ضمنيا من النظام القانوني نفسه(.)146
وفي الغالب فإن اإلسـناد القانوني يتوافر في الحاالت التي يفرض فيها القانون على جهة ما كشـركة أو منشـأة
أو وســــيلة من وســــائل النقل ،القيام ببعض االحتياطات والتدابير أو تنفيذ بعض االلتزامات أو االمتناع عن
بعض التصــرفات ،مع تحديده في نفس الوقت للشــخص الذي يعتبره مســئوال عن القيام بهذه التدابير أو تنفيذ
تلك االلتزامات أو االمتناع عن ارتكاب األفعال المنهي عنها ،كمدير الشركة أو صاحب المنشأة.

( )144علي سعيدان ،حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائي ،دار الخلدونية ،الطبعة األولى2008 ،م ،ص .318
( )145عبد الرؤوف مهدي،المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن ،المرجع السابق ،ص  .357وراجع في ذلك فرج صالح الهريف ،المرجع السابق ،ص .341
( )146نور الدين حمشة ،المرجع السابق ،ص .152
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يتجســد هذا النوع من اإلســناد في مجال تســيير المنشــآت المصــنفة ،فطبقا لألحكام الخاصــة بهذه األخيرة يعد
المسئول الشخص المتقلد لمهام التسيير بعد تسلم رخصة استغالل المنشأة المصنفة( ،)147ألنه يشترط في حالة
تغير المســـتغل أن يقدم المســـتغل الجديد أو ممثله تصـــريحا إلى الســـلطة المختصـــة خالل شـــهر من بداية
االسـتغالل .وإال فسـيبقى المسـتغل األول هو المسـئول جنائيا في نظر القواعد البيئية ألنه هو الذي حصـل على
ا لترخيص وال تســقط مســؤوليته إال إذا أثبت انتقال االســتغالل إلى مســتغل جديد بوثائق تثبت ذلك وبمفهوم
المخالفة إذا لم يسـتطيع المسـتغل القديم أن يثبت انتقال االسـتغالل لمسـتغل جديد لشـركة أخرى ،يظل المسـتغل
القديم مسـئوال جنائيا عن أعمال التلوث التي تسـبب فيها المسـتغل الجديد( .)148وفي حالة تصـفية المؤسـسـة أو
حلها فإن المســـؤولية الجنائية تنتقل إلى المصـــفى ألنه يكون المســـئول عن تســـيير المؤســـســـة خالل هذه
المرحلة(.)149
كما عالج المشـــرع العراقي نفس المســـألة من خالل قانون حماية وتحســـين البيئة رقم ( )27لســـنة ،2009
والذي جاء فيه" :اتخاذ االحتيا طات المنصـــوص عليها في القوانين واألنظمة ،والتعليمات النافذة بما يضـــمن
عدم حدوث أي أضرار بيئية"(.)150
 )2اإلسناد المادي:
يقوم اإلسـناد المادي على محاولة إدراك للصـلة المادية بين الفعل المجرم والفاعل وبإدراك هذه الصـلة ،يعتبر
الشــخص فاعال للجريمة إذا كان هو المنفذ للعناصــر المادية المكونة للجريمة كما حددها القانون وفي جرائم
االمتناع ،يعد فاعال كل من يقع على عاتقه االلتزام بالعمل(.)151
وعليه فالمسـؤولية الجنائية بموجب هذا اإلسـناد تقوم عندما ينسـب لشـخص ما الفعل المادي ،سـواء كان إيجابيا
أو سـلبيا ،أو بمعنى أخر أن اإلسـناد المادي هو ال مسـؤولية اإلنسـان إال عما كان لنشـاطه دخل في وقوعه من
األعمال التي نص القانون على تجريمها ،ومن ثم استحقاق العقاب(.)152
وعليه يعتبر مســئوال عن جريمة تلويث البيئية ،كل شــخص يرتكب النشــاط المادي المكون لجريمة التلويث
لهذه البيئة بنفســه أو مع غيره ،أو الشــخص الذي يمتنع عن اتخاذ التدابير واإلجراءات التي تفتضــيها مختلف

( )147المواد  20-18من قانون البيئة الجزائري رقم .10-03
( )148يحي وناس ،االيات القانونية لحماية البيئة ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2007 ،ص .366
( )149مدين أمال ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة -دراسة مقارنة -كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،2013-2012 ،ص .199
( )150البند الثالث من المادة  20من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )27لسنة 2009م ،ص.24-23
( )151محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص .251
( )152حمشة نور الدين ،المرجع السابق ،ص .153
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القوانين واللوائح( ، )153وبالتالي فإن إسـناد جرائم تلويث البيئة يخضـع لنفس التقنيات واألسـاليب المعمول بها
بـالنســـــبـة لجرائم القـانون العـام ،ومثـالهـا عـدم قيـام رئيس البلـديـة أو من هو مخول لبعض مهـامـه بـاتخـاذ
االحتياطات والتدابير الالزمة لمنع تلوث هوائي كأن تؤدي بعض نشــاطاتها في مجال النقل أو حرق النفايات
لحدوث تلوث هوائي خطير نتيجة عدم احترام النصـوص التنظيمية وإهمال في رقابة المسـتخدمين ،وبالمقابل
ال تكاد تذكر جرائم تلويث البيئة عندما ترتكب بصــور فردية خارج الشــخص المعنوي أو البلدية باســتثناء ما
إذا تمت بغرض اســـتهداف أمن الدولة ،أو في جرائم حرائق الغابات ،وقد أخذ المشـــرع البيئي العراقي بهذا
النوع من اإلسناد ،حين ألزم في القانون الرئيسي لحماية وتحسين البيئة رقم ( )27بعض األشخاص ضرورة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من التلوث وفي حالة عدم قيام األشـخاص بهذه اإلجراءات اعتبروا مسـئولين
جنائيا بحكم هذا اإلسناد المادي(.)154
وبالتالي نقول ال يمكن تصــور جريمة دون إســناد مادي ،أي أن الجريمة ال تقوم لها قائمة ما لم يتجســد هذا
االعتقاد في كيان مادي تدركه الحواس ،بل أن توافره يعد شـرط للبدء في البحث عن قيام الجريمة من عدمه،
وبمفهوم المخـالفـة فـإن مجرد االعتقـاد الجرمي ال يتضـــــمن عـدوانـا على المصـــــالح والحقوق التي تحميهـا
التشــــريعات الجنائية ،ألن البحث في كوامن النفس ودخائل العقائد أمر مســــتحيل وهللا وحده يتولى ســــرائر
خلقه(.)155
لتوفير أقصـى درجات الحماية لكل عناصـر البيئة فقد أخضـع المشـرع هذه الطائفة من الجرائم لمعاملة خاصـة
وذلك بتوســيع مفهوم النشــاط المادي المنســوب لفاعل الجريمة وكذلك توســيع مفهوم المســاهمة الجنائية في
جرائم البيئة ،كما أن القضاء له كلمته في هذه المسألة حيث:
 على مســتوى التشــريع ،نجد أن المشــرع الجنائي تبنى مفهوما خاصــا بالنســبة للمســاهم في جرائم تلويثالبيئة ،بموجبه تم إضــفاء صــفة الشــريك في جريمة تلويث البيئة على أي مســاهم فيها كما لو أنه ارتكب هو
فعل التلويث للهواء بصـورة أصـلية ،وكما لو أنه ارتكب أفعاله بصـورة فردية ال شـريكا ،حتى ولو لم يصـدق
على مساهمته وصف المساعدة أو االتفاق أو التحريض.

( )153نور الدين هنداوي ،المرجع السابق ،ص .106
( )154المـادة ( )14من قـانون حمـايـة وتحســــين البيئـة العراقي رقم ( ) 27البنـد األول والتي تنص على (منع تصــــريف المخلفـات على اختالف أنواعهـا إلى الموارد المـائيـة (إال بعـد إجراء
المعالجة الالزمة عليها بما يضـــمن مطابقتها للمواصـــفات المحددة في التشـــريعات البيئية الوطنية .واالتفاقات الدولية ذات العالقة الملزمة لجمهورية العراق) وهذا يعني أن الســـلوك
اإلجرامي إنما يتحقق اذا تم تصريف المخلفات من دون المعالجة الالزمة وعلى النحو الذي يطابق المواصفات المحددة في التشريعات البيئية ....الخ).
( )155محمد زكي أبو عامر ،علي عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات اللبناني القسم العام ،الدار الجامعية ،بيروت ،1984 ،ص .75
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ومن التشــريعات التي وســعت من مفهوم المســاهمة الجنائية ،نجد المشــرع الفرنســي قد أخذ بهذا المفهوم من
خالل المادة الخامسـة من قانون البيئة الفرنسي حين نص" :يعتبر ربان السفينة فاعال أصليا في جريمة تلويث
مياه البحر بواســــطة الســــفن ،وهذا في حالة ما إذا كان المالك أو المســــتغل قد أعطى أمرا بارتكاب الفعل
المجرم ،فإنه يعامل كما لو كان فاعال له"(.)156
كمـا أن المشـــــرع البلجيكي هو األخر نص في المـادة  623من قـانون البيئـة بشـــــأن إدارة النفـايـات على أنـه:
"يعتبر شـريكا في مخالفة أحكام هذا القانون ،أي شـخص مختص بإعطاء أوامر أو تعليمات إلى المخالف ،إال
إذا لم يكن في استطاعته منع المخالفة.)157("...
وبمتابعة قانون حماية وتحســين البيئة العراقي رقم ( )27لســنة  2009نجد أنه قد تبنى هذا التوجه في المادة
( )20حيث جرم المشـــرع بموجب بنو دها الخمســـة كل فعل يتعمد (إدارة المواد والنفايات الخطرة) وفي أي
صـــورة من صـــوره غير المشـــروعة مثل (رف أو اســـتخدام مبيدات اافات أو أية مركبات كيماوية أخرى
ألغراض الزراعة أو الصـحة العامة أو غير ذلك ...بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة أنيا ً ومسـتقبالً) من غير
مراعاة الشـروط والضـوابط المعتمدة بيئياً .و(نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص
من النفايات الخطرة أو اإلشـعاعية) من غير اسـتخدام الطرق السـليمة بيئياً ،ومن دون اسـتحصـال الموافقات
الرسـمية في ذلك ،و (إنتاج أو نقل أو تداول أو اسـتيراد أو تخزين المواد الخطرة) من دون اتخاذ االحتياطات
المنصوص عليها(.)158
هذا وقد تبنى المشـــرع المصـــري هذا التوجه ،وتجســـد ذلك من خالل قانون البيئة رقم ( )4لســـنة 1994م
المعدل حيث جاء فيه" :يكون ربان السـفينة أو المسـئول عنها وأطراف التعاقد في عقود اسـتكشـاف واسـتخراج
عن جميع األضـرار التي تصـيب أي شـخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون وسـداد
الغرامات التي توقع تنفيذا له وتكاليف إزالة أثار تلك المخالفة"(.)159
 أما على مسـتوى القضـاء ،نأخذ القضـاء الفرنسـي كمثال على ذلك ،بأنه توسـع في مفهوم المسـاهمة الجنائيةفي جرائم تلويث البيئة لتشــمل كل من ســاهم فيها بصــرف النظر عن عالقته ببقية المســاهمين فيها ،فقد جرم
القضـاء الفرنسـي فعل ألربعة مصـانع قامت بإلقاء مواد مضـرة في مجرى أحد األنهار ،وذلك بصـرف النظر

( )156المادة ( )5من قانون البيئة الفرنسي رقم ( )663لسنة 1976م.
( )157المادة ( )62من قانون البيئة البلجيكي الصادر في  2يوليو لسنة .1981
( )158المادة ( )20من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ( )27لسنة 2009م.
( )159المادة ( )96من قانون البيئة المصري رقم ( )4لسنة  1994المعدل بالقانون رقم ( )27لسنة 2009م.
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عما إذا كان التلوث قد تم بفعل أحد هذه المصـــانع من عدمه ،فالجريمة تقوم حتى ولو لم يكن بين فاعليها أية
رابطة معنوية(.)160
ومما تقدم نقول :أن الغرض من التوســع من مفهوم المســاهمة الجنائية هو فرض المزيد من الحماية الجنائية
للبيئة مما ينعكس ذلك على حماية البيئة ،باعتبار هذا األخير أحد عناصـر هذه البيئة ،وأحد المصـالح الحيوية
التي ينبغي مراعاتها ،مما يوحي بالتوســع من قبله في األخذ بهذا اإلســناد خاصــة وأن له أهمية خاصــة على
مستوى اإلجرام البيئي.
 )3نظرية اإلنابة في االختصاص:
تعني هذه النظرية أن يقوم صـاحب العمل أو مدير المؤسـسـة أو المنشـأة باختيار شـخص من بين األشـخاص
العاملين لديه وتحميله تبعا لذلك المســؤولية الجنائية عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بســبب األنشــطة
التي تمارسها المنشأة أو المؤسسة(.)161
إال أن لهذه النظرية بعض الضوابط البد من احترامها وهي:
 يجب أن تكون المؤسسة كبيرة بحيث يتعذر تسييرها من طرف شخص واحد منفردا. يجب أن يصدر التفويض من المسير ويكون دقيقا ومحددا ،بحيث ال يكون تفويضا شامال. يجب أن تتوفر في المفوض مؤهالت تقنية وقانونية تخوله اإلدارة والســــهر على احترام التنظيمات لتفاديأي أضرار بالبيئة.
 يجب أن ال يتم تفويض نفس الصـالحيات لعدة أشـخاص ألن هذا سـيؤدي لصـعوبة تحديد المسـئول جزائيا،والتي تعد إحدى مبررات األخذ بفكرة اإلنابة في القانون الجزائي(.)162
 أن التفويض ال يعفي المســـــير كليـة من المســـــؤوليـة ،بـل يمكن متـابعتـه إذا ثبـت ضـــــلوعـه في الجريمـةالبيئية(.)163

( )160نور الدين هنداوي ،مرجع سابق ،ص .110
( )161محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص  ،253نقال عن:
J.M Piret et C.H.Hubti,les crimes contre L’environnement ,Rev.Dr.Pen Crimin ،1993. P268.
( )162عبد الالوي جواد ،المرجع السابق ،ص .206
( )163مدين أمال ،المرجع السابق ،ص .199
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 ال يجب أن يكون التفويض مطلقا أي يشــمل جميع الصــالحيات بل ال بد أن يحدد في موضــوعه ،والحكمةمن ذلك منع صـاح ب المنشـأة من التهرب من المسـاءلة الجزائية بصـفة مطلقة ،ما سـيدفعه إلى القيام بالرقابة
على المفوض ،وال يمنع القضاء تفويض عدد كبير من الصالحيات(.)164
 وال يشـترط في التفويض عموما شـكل معين فقد يكون بقرار أو عقد ،وعليه أجاز الفقه إثباته بكل الوسـائل،وألجل القضـاء على التفويض السـري اشـتراط القضـاء الفرنسـي أن يكون التفويض رسـمي لحد معين لينتج
أثاره ،فتم اسـتبعاد جميع التفويضـات التي لم يتم إشـهارها رسـميا أو واقعيا ،وال يشـترط في هذا اإلشـهار أية
شكلية محددة(.)165
وقد أيد جانب من الفقه هذا األسـلوب من اإلسـناد وتحفظ جانب أخر لهذه الطريقة وسـوف نبين مواقف بعض
الفقهاء في هذه المسألة ،كما يلي:
* الفقه المؤيد ألسلوب اإلنابة:
من الفقهاء الذين أخذوا بأســـــلوب اإلنابة نجد كل من األســـــتاذ محمد حســـــين عبد القوي وD.Donckier
و J.Mathusوحججهم في ذلك أنه:
 يعد التفويض هنا عقدا بين صـاحب المنشـأة والمفوض وعليه فمتى قبل الشـخص باالمتيازات التي يحتويهاالعقد فعلية القبول باالمتيازات والتبعات التي تنشأ عنه.
 مسـألة تفويض الصـالحيات تسـمح بحماية فعالة للهواء ،فالمفوض يعلم مسـبقا أن المسـؤولية الجزائية سـتطالهمتى وقعت انتهاكات للقانون ،فيعمد على الحرص أكثر ألجل تفاديها.
 يسـهل تفويض الصـالحيات من مهمة أجهزة اإلثبات والقضـاء في تحديد المسـئول جزائيا عن النشـاط الضـاربالبيئة(.)166

(164) Dominique GUIHAL,o.p.cit ,p 108 .
( )165جواد عبد الالوي ،المرجع السابق ،ص .206
()166جواد عبد الالوي ،المرجع السابق ،ص .204
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* الفقه المتحفظ ألسلوب اإلنابة:
أما الفقهاء الذين تحفظوا على أســلوب اإلنابة كوســيلة لتعيين الشــخص الطبيعي المســئول عن جرائم تلويث
البيئة ،والذين من ضـمنهم كل من األسـاتذة جواد عبد الالوي  J.M.PIREو J.D.Haenenesفيرون أن
القبول بفكرة تفويض الصالحيات من شأنه أن يؤدي إلى عدة نتائج سلبية ،فقد قدموا حججهم كما يلي:
 أنه ال يمكن تعميم هذه الطريقة على جميع األشــــخاص المعنوية ألن تعيين أشــــخاص دون ســــلطة حقيقيةوتحميلهم المسؤولية الجنائية قد يؤدي إلى إدانة أشخاص عن جرائم معينة ويفلت المسئولون الحقيقيون.
 تصـعب مهمة القاضـي الجزائي في تحديد المسـئول جزائيا عن تلويث البيئة ،خصـوصـا إذا قصـد المسـير أوصـاحب المنشـأة تفويض صـالحياته ألجل التهرب من المتابعة الجزائية الحقا مع علمه بأن نشـاطات المؤسـسـة
من شأنها إحداث تلوث هوائي.
 تســمح مســألة تفويض الســلطات للجانح الفعلي من اإلفالت من العقاب ،وذلك من خالل تفويضــه لشــخصأخر ألجل تحمل المسؤوليات عنه سواء كانت مدنية أو جزائية.
وعلى الرغم من أغلب التشــريعات الجزائية تســمح بمتابعة المفوض عن النشــاطات غير المشــروعة ومنها
تلوث البيئة ،إال أن هذا ال يجب أن يتخذ كوســيلة يتهرب بها صــاحب المنشــأة من المســؤولية الجزائية ،بل
يجب األخذ بمفهوم اإلنابة في المسـائل الجزائية بصـفة نسـبية وليسـت مطلقة ،فمتى تبين أن صـاحب المنشـأة
هـدف من خالل التفويض التهرب من المســـــؤوليـة فالبـد من معـاملتـه بنقيض نيتـه وتحميلـه المســـــؤوليـة عن
الجنوح المرتكب(.)167
ويرى البـاحـث أنـه ال مـانع من األخـذ بـأســـــلوب اإلنـابـة خـاصـــــة في جرائم تلويـث البيئـة ،ونـأســـــس رأينـا من
زاويتين:
 -1المبدأ المســلم به اليوم هو أن رئيس المنشــأة ليس هو وحده المســئول عن فعل غيره من الجرائم المرتكبة
في منشـآته ،بل يسـتطيع أن ينيب عنه بعض تابعيه المؤهلين في بعض مهمات اإلشـراف على مراعاة تطبيق
اللوائح ،ويترتب على هذه اإلنابة أثر معف له من العقاب.
 -2أن العقـد في القـانون المـدني  -شـــــريعـة المتعـاقدين  -وطالمـا أن هذا الشـــــخص المســــنـد إليـه قد قبـل هذه
المسؤولية فمن المؤكد أنه علم قبل هذا االتفاق أن لديه من اإلمكانيات والسلطات ما يجعله يستطيع أن يسيطر

()167جواد عبد الالوي ،المرجع السابق ،ص .205
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أو يمنع أي فعل من شـأنه تلويث البيئة ،ولوال أنه كان يعلم ما هي سـلطاته ما كان ليقبل هذه المسـؤولية الملقاة
على عاتقه مسبقاً.
 :2.2المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
كان السـائد فقها وقضـاء في فرنسـا ومصـر والعراق وغيرها من الدول التي تنتمي نظمها القانونية إلى األصـل
الالتيني هو عدم مســاءلة األشــخاص المعنوية جنائيا ،عما يقع من ممثليها من الجرائم أثناء قيامهم بأعمالهم،
ولو كان ذلك لحسابها ،ولمصلحتها( ،)168ولعل ذلك يرجع إلى ارتباطه بمفاهيم تقليدية للمجرم والذي ال يمكن
أن يكون إال ش ـخصــا طبيعيا وارتباط هذه المفاهيم باإلرث العقائدي والشــعبي لألمم والتي ال تعترف بمعاقبة
شخص أو كيان غير ملموس ماديا ً(.)169
فعلى الرغم من أن الشـخص المعنوي يشـكل خطورة إجرامية وخاصـة في مجال التلوث البيئي وأن ما يرتكبه
من جرائم بيئية أخطر وأكبر بكثير مما يرتكبه الشـــخص الطبيعي ســـواء كان ذلك على الصـــعيد الوطني أو
الـدولي ،فجرائم تلوث البيئـة خـاصـــــة التلوث الهوائي يمكن أن يرتكبهـا أي فرد عـادي إال أن ارتكـابهـا من
أشــخاص معنوية يتســم بخطورة خاصــة ،وذلك لتزايد األضــرار التي تنجم عنه والتي تمس قطاع كبير من
المجني عليهم(.)170
ك ما أن مســـألة اإلقرار بمســـئولة الشـــخص المعنوي لم ترق بعد للعالمية ،فكثير من الدول ال تعترف بها مع
العلم أن هناك دول تقر بالمســـؤولية المدنية لهذه األشـــخاص ،أما في أوربا فكانت إنجلترا الدولة األولى التي
أقرت بهذا النوع من المســـؤولية ،أما حاليا فأصـــبح الجدل قائما حول الطبيعة القانونية لألشـــخاص المعنوية
السيما عبارة الفقيه  JEZEالشهيرة بأنه لم يتناول قط غذائه مع شخص معنوي من الماضي(.)171
لذلك كان لزاما على التشــــريعات المختلفة ســــواء وطنية أو دولية ،أن تقر لهؤالء األشــــخاص في قوانينها
العقابية بالشخصية القانونية ألنها أصبحت حقيقة قانونية.

( )168عبد الحكم فودة ،امتناع المسائلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .54
( )169جواد عبد الالوي ،المرجع السابق ،ص .179
( )170علواني أمبارك ،المســؤولية الدولية عن حماية البيئة – دراســة مقارنة – أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ،تخصــص العالقات الدولية ،جامعة محمد خيضــر -بســكرة -2016 ، -
 ،2017ص .332
(،France ،Université de Nice Sophia Antipolis ،L’ordre public pénal et les pouvoirs prives économiques ،Joseph KAMGA )171
.Page20
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وقد شـهدت المسـؤولية الجنائية للشـخص المعنوي تطورا كبير في التشـريعات سـواء الداخلية منها أو الدولية
وقد أقرت هذه الدول بهذه المســؤولية في العديد من تشــريعاتها البيئية ،وهذا هو نهج العراق في قانون حماية
وتحسـين البيئة العراقي رقم ( )27لسـنة  ،2009في المواد ( )12 ،11 ،10والتي أقرت مسـؤولية الشـخص
المعنوي في جريمة التلوث البيئي .و كذلك الحال بالنسبة للمادة( )80من قانون العقوبات العراقي رقم()111
لسنة .1969
 :1.2.2نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
إن نجاح مبدأ المسـؤولية الجزائية للشـخص المعنوي في القضـاء يتوقف على إجرام هذه الكيانات ،في حسـن
تنظيم هذا المبدأ ،من حيث تحديد الجرائم التي يمكن من خاللها مســاءلة الشــخص المعنوي جزائية عنها ،فقد
تكون هذه الجرائم جسـيمة وغير جسـيمة ،وقصـدية وغير قصـدية ،وهكذا .فهل يتمتع الشـخص المعنوي بأهلية
ارتكاب كل هذه الجرائم أ م بعضــــها فقط؟ كما أن من المســــائل التي تســــاعد في نجاح هذه المبدأ يتمثل في
الحماية الجزائية من الســـلوك اإلجرامي لهذه الكيانات ،من حيث تحديد األشـــخاص المعنوية ،الذين يســـألون
جزائيـة ،وهـذا يتطلـب تحـديـد نطـاق المســـــؤوليـة الجزائيـة للشـــــخص المعنوي في فرعين يتنـاول الفرع األول
إلقرار المسـؤولية في التشـريعات المقارنة ،والفرع الثاني يخصـص لبيان األشـخاص المعنوية الذين يخضـعون
للمساءلة الجزائية ،ثم العامة بشيء من التفصيل(.)172
 :2.2.2إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بالبيئة
يمكن القول بأن التشــريع البريطاني يعد أق دم تشــريع أخذ بالمســؤولية الجزائية للشــخص المعنوي ،وكان ذلك
نتاج اتجاه قضــائي أقره بهذه المســؤولية ،كما كان للقضــاء األمريكي دور كبير في إرســاء قواعد المســؤولية
الجزائيـة لألشــــخـاص المعنويـة ،حيـث صـــــدرت عـدة أحكـام تقرر هـذه المســـــؤوليـة منهـا حكم محكمـة واليـة
نيوجيرسـي في سـنة  1852والتي أصـدرت حكما بالغرامة على شـركة أقامت طريقة فوق نهر مالحي أدى
إلى تعطيل المالحة ،كما أن التشــــريعات الالتينية لم تقرر المســــؤولية الجزائية للشــــخص المعنوي ،إال في
العصر الحديث ،وعلى سبيل االستثناء وبنصوص خاصة وفي جرائم محددة(.)173

( )172شريف ،سيد ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ،ص .27
( )173سليم صمودي ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي ،دار الهدى ،الجزائر ،2008 ،ص .21
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ولم ينص المشرع المصري في قانون العقوبات لسنة  1810على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،إال
أن هناك نصـــوص كانت تقرر هذه المســـؤولية على ســـبيل االســـتثناء كالقانون الخاص بالجرائم الضـــريبية
الصادر في  12نوفمبر  1938والذي اقر مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي في المادة الثانية منه(.)174
ك ما أن المشـرع المصـري لم يأخذ بالمسـؤولية الجزائية لألشـخاص المعنوية غير أنه نص على هذه المسـؤولية
في نصـوص خاصـة ،وقد تبنى المشـرع المصـري مسـاءلة األشـخاص المعنوية عن الجرائم الماسـة بالبيئة،
وذلك من خالل القانون رقم ( )4لسنة  1994والذي يتعلق بالبيئة(.)175
كما أخذ ال مشــرع األردني بالمســؤولية الجزائية لألشــخاص المعنوية كمبدأ عام ،وأســســها على مبدأ الحقيقة،
حيـث نصـــــت المـادة ( )3/2/74من قـانون العقوبـات األردني على أنـه" :تعتبر الهيئـات المعنويـة بـاســـــتثنـاء
الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسـسـات العامة الرسـمية مسـؤولة جزائية عن الجرائم التي يرتكبها مديروها
أو ممثلوها أو وكالئها باسـمها أو لحسـابها ،ال يحكم على األشـخاص المعنويين إال بالغرامة والمصـادرة .وإذا
كـان القـانون ينص على عقوبـة أصـــــليـة غير الغرامـة اســـــتعيض بـالغرامـة عن العقوبـات المـذكورة وأنزلـت
باألشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من ).)176("(24-22
ويرى الباحث أن هذا النص واضـح وأن المشـرع األردني قد تبنى فكرة قيام المسـؤولية الجزائية لألشـخاص
المعنوية ،وبما أن العقوبة السـالبة للحرية مسـتحيلة التنفيذ بحقهم فقد لجأ المشـرع األردني السـتبدالها بغرامة
أو المصادرة إذ اقتضى األمر.
كما حدد المشرع األردني األشخاص المعنوية العامة في القانون المدني األردني لسنة  1976من خالل نص
المادة ( )50على أن األشخاص الحكمية هي(:)177
 -1الدولة والبلديات بالشــروط التي يحددها القانون والمؤســســات العامة وغيرها من المنشــآت التي يمنحها
القانون شخصية حكمية.
 -2الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية،
 -3الوقف.

( )174يحيي موافي ،الشخص المعنوي ومسؤوليته قانون مدنية ،إدارية ،جنائية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1987 ،ص.102
( )175عبد الرؤوف هدي ،المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1976 ،ص 477
( )176نص المادة رقم ( )3/2/74من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1996وتعديالته.
( )177نص المادة ( )50من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة .1976
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 -4الشركات التجارية والمدنية.
 -5الجمعيات والمؤسسات والمنشأة وفقا ألحكام القانون.
 -6كل مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت لها الشخصية الكمية بمقتضى نص القانون.
ويرى الباحث أنه من خالل اسـتقراء النصـوص السـابقة ،فإن المشـرع األردني لم يضـع معياراً يوضـح به متى
يكون الشـــخص المعنوي عامة ومتى يكون خاصـــة ،علما بأن التفرقة بينهما أمر ضـــروري ،وذلك لمعرفة
الغرض الـذي أنشــــ من أجلـه ومن الـذي أنشـــــأه ومـا هي طبيعـة الخـدمـة التي يؤديهـا ،بـاإلضـــــافـة إلى نوع
االمتيازات التي يتمتع بها.
كمـا أن المشـــــرع األردني نص من خالل المـادة ( )74من قانون حمـاية البيئـة رقم ( )6لســــنـة  2017على
مسـؤولية الشـخص المعنوي الذي ال يخضـع للقانون العام ،كما أخذ بالمسـؤولية المزدوجة للشـخص الطبيعي
والمعنوي ،بحيث شـكلت هذه المادة أسـاسـا ً قانونية لمسـؤولية الشـخص المعنوي الجزائية في التشـريع األردني،
كما أن المادة ( )8من قانون حماية البيئة األردني رقم ( )6الســـنة  ،2017حظرت تحت طائلة المســـؤولية
القانونية إلقاء أي مادة ملوثة أو ضـــارة بالبيئة البحرية في المياه اإلقليمية للمملكة ،أو على منطقة الشـــاط ،
ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير(.)178
كمـا ويحظر على أي شـــــخص طبيعي أو معنوي القيـام بـأي حفريـات في المواقع األثريـة بحثـا عن الـدفـائن
الذهبية وغيرها ،ويشمل ذلك التعاطي بااثار والمتاجرة بها(.)179
وقد تبين من خالل الرجوع لقانون حماية البيئة العراقي رقم ( )27لسـنة  2009أن المشـرع قد تبنى اإلسـناد
القانوني وتحديد المسـؤول جزائية عن جريمة تلوث البيئة ،وكذلك فعل المشـرع األردني من خالل المادة ()4
من قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة .2017
ويرى الباحث أن ما تم إيراده من موقف التشــريعات المقارنة حول المســؤولية الجزائية لألشــخاص المعنوية
ســواء من أ خذ بها كأصــل أو من أخذ بها كاســتثناء إقرارها بالمســؤولية الجزائية في الجرائم الماســة بالبيئة،
وذلك بما يتالءم مع السياسة الجزائية الفعالة لحماية البيئة من التلوث.

( )178بســمة ال حوراني ،المســؤولية الجنائية عن تلوث البيئة في القوانين األردنية والمواثيق الدولية ،رســالة دكتوراه ،جامعة العلوم اإلســالمية ،العالمية ،كلية الدراســات العليا ،قســم القانون
العام ،عمان2014 ،م ،ص .164
( )179نص المادة ( )14من قانون ااثار األردني رقم ( )31لسنة .1988
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 :3.2.2تحديد األشخاص المعنوية الذين يتم مساءلتهم جزائية
إن األشـخاص المعنوية الذين يتم مسـاءلتهم جزائية ،مختلفون فقد يكون شـخص معنوي عام أو شـخص معنوي
خاص ،ثم أن هؤالء األشــخاص المعنوية يتنوعون ،فمثال األشــخاص المعنوية العامة منهم من يكون إقليمي،
ومنهم من يكون مرفقي ،ويصــاحب هذه االختالف أن تخضــع بعضــها لقواعد القانون العام وبعضــها لقواعد
القانون الخاص ،مع اختالف األهداف والوسائل واألساليب واألنشطة(.)180
أوالً :األشخاص المعنوية الخاصة الذين يتم مساءلتهم جزائية:
من المســلم به في التشــريعات التي تقرر المســؤولية الجزائية لألشــخاص المعنوية ،أن جميعهم يخضــعون
لمســاءلة جزائية أيا كان الشــكل الذي تتخذه هذه األشــخاص المعنوية أو الغرض من إنشــائها ،وســواء تهدف
للحصول على الربح أو التي ال تسعى لتحقيق ربح مادي ،كالجمعيات ،ويذهب الفقه إلى تبرير إخضاع جميع
األشــخاص المعنوية الخاصــة للمســاءلة الجزائية بمبدأ المســاواة أمام القانون وإزالة الفوارق بين األشــخاص
المعنوية واألشخاص الطبيعية في الخضوع للقانون(.)181
وقد أورد قانون العقوبات الفرنســي الجديد لســنة  1992نصــا ً لم يســتبعد إال الدولة فقط ،مقررة المســؤولية
الجزائية لألشــخاص المعنوية الخاصــة وأيض ـا ً العامة باســتثناء الدولة ،وبعض القيود على مســاءلة الوحدات
البلدية وتجمعاتها ،حيث اســــتبعد مســــاءلتها عن النشــــاط الذي ال يمكن فيه التفويض االتفاق المرفقي العام،
فالمادة ( ) 2/121منه تنص على أن األشــــخاص المعنوية عدا الدولة تســــاءل عليها في جنائية وفق القواعد
المنصوص عليها في المواد من ( )2/121وفي الحاالت المنصوص القانون أو الالئحة عن الجرائم المرتكبة
لحسابها بواسطة أعضائها أو ممثليها(.)182
أما الفئات التي ال تثير خالف حول المســاءلة الجزائية للشــخص المعنوي فهي جميع التجمعات اإلدارية التي
منحها القانون ،فيدخل فيها الشـركات والجمعيات والنقابات والمؤسـسـات التقليدية ،ومؤسـسـات المشـروعات،
وغيرها ،مادام أن المشرع اعترف لها بالشخصية المعنوية(.)183

( )180سيد شريف ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ،مرجع سابق ،ص .22
( )181يحيى موافي ،الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونا ،مرجع سابق ،ص .23
( )182محمود طه ،الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .145
( )183سيد شريف ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ،مرجع سابق ،ص .28
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كما تتبنى التشـريعات األنجلو أمريكية المسـائلة الجزائية لألشـخاص المعنوية عموما ففي التشـريع اإلنجليزي
مثال ،تخضـــع جميع األشـــخاص المعنوية للمســـاءلة الجزائية ســـواء كانت من أشـــخاص القانون الخاص أو
أشخاص القانون العام(.)184
ثانياً :األشخاص المعنوية العامة الذين يتم مساءلتهم جزائية:
يعد األشــخاص المعنوية أشــخاص قانونية تتمتع بالشــخصــية القانونية ،وتخضــع للقانون العام ،حيث تنظمها
قواعد وتحكم روابطها نصـــوصـــه ،وقد كانت التقســـيم الشـــائع أن هذه األشـــخاص تضـــم نوعين فقط ،هما
األشــخاص اإلقليمية واألشــخاص المرفقية ،إال أن القضــاء الفرنســي أضــاف نوعا آخر أطلق عليه أشــخاص
القانون العام ،وقد سـاير المشـرع المصـري هذا االتجاه ،باسـتبعاد األشـخاص المعنوية صـراحة أو ضـمنا من
نطاق هذه المســؤولية كقاعدة عامة ،ومن ذلك نص المادة ( )74من قانون العقوبات األردني إال أن التشــريع
العقابي الفر نســي الجديد اتجه اتجاها آخر ،حيث اعتبر المســاءلة الجزائية لهذه األشــخاص العامة هي القاعدة
العامة ،حيث قرر مســــؤوليتها عن جميع الجرائم التي يمكن أن ترتكبها في الحاالت التي نص عليها القانون
أو الالئحة ،ولم يسـتثني من هذه الالئحة سـوى األشـخاص اإلقليمية ،إذ اسـتبعد الدولة بصـورة مطلقة من نطاق
تلك المسؤولية(.)185
أما بالنســبة لألشــخاص المعنوية اإلقليمية ،فهي أشــخاص معنوية عامة يتحدد اختصــاصــها بنطاق جغرافي
محدد تباشــر فيه نشــاطها وال يجوز أن تتعداه إلى غيره ،مع تقييدها داخل هذا النطاق بما حدده المشــرع من
ألوان األنشطة التي تمارسها(.)186
كما تتمتع الدولة بالشــخصــية المعنوية على المســتوى الداخلي ،حيث أنها صــاحبة الســلطة والســيادة ،وهذه
الشـخصـية هي التي تكفل لها اسـتمرار قيام كيانها القانوني بعد انقضـاء أو زوار األشـخاص الطبيعيين القائمين
عليهـا ،وتعـد الـدولـة من أهم األشــــخـاص المعنويـة العـامـة في المجتمع الوطني ،ذلـك أنهـا هي التي تقرر منح
الشــخصــية المعنوية العامة أو الخاصــة لغيرها من الجماعات ،فهذه الجماعات تســتمد وجودها من شــخصــية
الدولة ذاتها ،وتمتاز هذه الشــخصــية بالشــمولية ،وال يعني تمتع الدولة بطابع الســلطة العامة إطالق ســلطانها
وحريتها في التصرف ،بل أنها مقيدة في تصرفاتها بما أرده الدستور والقانون من قيود(.)187

( )184محمود عثمان الهمشري ،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ،دار الفكر العربي ،عمان ،ص .379
( )185احمد بالل ،مبادو قانون العقوبات المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ،ص .591
( )186محمود العادلي ،موسوعة حماية البيئة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،1999 ،ص .68
( )187سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،ص .29
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أما األشـخاص المرفقية ،فهي أشـخاص معنوية عامة تقوم على أنواع محددة من األنشـطة أو الخدمات ،سـواء
على مسـتوى إقليم الدولة كله أو على جزء منه ،ومن هذه األشـخاص المؤسـسـة العامة للبترول ،وبذلك فإنها
تختلف عن األشـخاص اإلقليمية في قيامها على أنشـطة محددة على كل إقليم الدولة فيكون لها طابع قومي ،أو
على جزء منه ،فيكون لها طابع محلي(.)188
وقـد انطلق الفقهـاء في شـــــأن تقرير المســـــاءلـة الجزائيـة لألشــــخـاص المرفقيـة من عـدمـه من فكرة محـددة،
مضـمونها أن األشـخاص المرفقية ،إذا عدت من أشـخاص القانون اإلداري بما يعني أن قواعد هذا القانون هي
التي تتولى تنظيمهـا وتحكم أنشـــــطتهـا ،فـإنهـا ال تكون خـاضــــعـة للمســـــاءلـة الجزائيـة ،بينمـا إذا اعتبرت هـذه
األشــخاص القانونية من أشــخاص القانون الخاص فإنها تكون محال للمســاءلة الجزائية ،وال يوجد خالف بين
الفقها ء على اعتبار الهيئات العامة والمؤسـسـات العامة في ذاتها من أشـخاص القانون اإلداري بما يكون مؤداه
استبعادهما من نطاق المسؤولية الجزائية(.)189
ويرى البـاحـث أن مـا قرره الفقهـاء غير مقبول وال نقر بـالنتيجـة التي انتهوا إليهـا ،إذ ليس هنـاك مـا يمنع بـأن
يكون الكائن القانو ني من أشــخاص القانون اإلداري ،ويكون خاضــعة للمســؤولية الجزائية ،وكذلك ضــرورة
مسـاواة األشـخاص العامة مع األشـخاص الخاصـة في الخضـوع ألحكام القانون الجزائي وهذا هو منهج قانون
العقوبات الفرنسي.
كما ظهرت على الســـاحة القانونية كائنات قانونية جديدة منحتها الدولة الكثير من امتيازات الســـلطة العامة،
كما منحت شـخصـية معنوية مسـتقلة ،وهذه األشـخاص الجديدة هي المرافق العامة المهنية التي تجسـد النقابات
المهنية أوضح صورها(.)190
وقد ذهب االتجاه القديم إلى أن المرافق العامة المهنية ال تعد من قبيل األشـــخاص اإلقليمية وال تدخل ضـــمن
األشخاص المرفقية ،لذلك عدها القضاء نوعا جديدة ثالثة من األشخاص المعنوية الدولة الفرنسي في أحكامه،
العامة ،وهو ما يسمى بأشخاص القانون العام .وهذا ما تبناه مجلس وكذلك مجلس الدولة المصري(.)191
أما االتجاه الحديث ،فذهب إلى أن المرافق العامة ذات الطابع المهني تعد مؤســســات عامة وقد اعتنق مجلس
الـدولـة المصـــــري في بعض أحكـامـة هـذا الرأي مرتـدة عن وجهتـه الســـــابقـة ،كمـا ذهبـت محكمـة العـدل العليـا

( )188بشار الملكاوي ،جريمة تلوث البيئة ،مرجع سابق ،ص .69
( )189مبروك بوخزنة ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،مرجع سابق ،ص.172
( )190محمد الصواف ،النظرية العامة للتمييز بين الجريمة اإليجابية والسلبية في القانون المقارن ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس ،1991 ،ص .130
( )191بشار ملكاوي ،جريمة تلوث البيئة ،مرجع سابق ،ص .71
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األردنية في أحكامها إلى أنه" :قضـــت بأن نقابة المحامين ليســـت من أشـــخاص القانون العام ،ثم عدلت مرة
أخرى عن قضـائها ،حيث اعتبرت نقابة المحامين من أشـخاص القانون العام ،ويبدو أن هذا الحكم محل نظر
وذلك ألهمية مساءلة النقابات جزائية عن أموال أعضائها"(.)192
ومن المتفق عليه ،أن هذه المرافق هي من أشـــخاص القانون العام اإلداري ،حيث تخضـــع أنشـــطتها القواعد
وأحكام هذا القانون ،وبحسـبانها من أشـخاص القانون اإلداري ،فإن مؤدى تطبيق الرأي الفقهي هو اسـتبعادها
من نطـاق المســـــاءلة الجزائيـة ،ذلك أن األشـــــخاص المعنوية التي تســـــأل جزائية في منطق هذا الرأي هي
األشخاص المعنوية الخاصة التي تخضع لقواعد وأحكام القانون الخاص(.)193
ويرى الباحث أن الفقه الحديث يتجه إلى تحميل األشــــخاص المعنوية العامة المســــؤولية الجنائية في جرائم
البيئة ،ألن معظم حاالت التلوث تتم بسـبب أنشـطة األشـخاص المعنوية العامة ،سـواء كانت أنشـطة صـناعية أو
خدماتية أو زراعية فهي تتم بواســـطة منشـــأة تابعة ألشـــخاص معنوية عامة ،فقد ســـاهمت الكثير من المدن
برصــــيـد وفير من التلوث العـام ،فليس من العـدل أن تتم المتـابعـة الجزائيـة للشـــــخص المعنوي الخـاص عن
جريمة من جرائم تلوث البيئة ،وال يتابع الشخص المعنوي العام عن نفس الجريمة المرتكبة.
 :4.2.2شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
تعد المســؤولية الجزائية للشــخص المعنوي مســؤولية غير مباشــرة ،ألنه ال يمكن أن نتصــورها إال بتدخل
الشـخص الطبيعي ،باعتباره كائنة غير مجسـم ال يمكنه أن يباشـر النشـاط إال عن طريق األعضـاء الطبيعيين
المكونين له ،وهذا الشـــرط تضـــمنته أغلب التشـــريعات التي أقرت باألشـــخاص المعنوية جزائية ،كالقانون
األردني لسـنة  1960وذلك في نص المادة ( )2/74منه .وقد نصـت أغلب التشـريعات صـراحة على اشـتراط
ارتكاب الجريمة لحسـاب الشـخص المعنوي ،فال يسـأل إال عن الجرائم المرتكبة لحسـاب الشـخص المعنوي،
لتحقيق مصلحة أو ربح أو تجنب إلحاق الضرر به ،ويترتب منطقية على هذا الشرط أنه إذا ارتكبت الجريمة
من أحد أعضـائه أو ممثليه لحسـابه الشـخصـي أو لمصـلحته الشـخصـية أو لإلضـرار بالشـخص المعنوي ،فال
يجوز مساءلة الشخص المعنوي(.)194

( )192عليا عدل1974/11/4 ،م ،نقابة المحامين  ،1974ص  1284منشورات مركز عدالة ،عمان ،األردن.
( )193سيد شريف ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ،مرجع سابق ،ص .70
( )194عائشة بشوف ،المسؤولية الجنائي ة للشخص المعنوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2006 ،ص .118
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ولكي تقوم المسـؤولية الجزائية للشـخص المعنوي ،فال بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها المادية والمعنوية
ســــواء في مواجهة شــــخص طبيعي أو معنوي من طرف جهاز أو ممثل هذا األخير ،إما بهدف تحقيق ربح
مالي ،كتقديم رشـوة لحصـول مؤسـسـة اقتصـادية على صـفقة أو للحصـول على فائدة أو تفادي خسـارة ،طالما
قام بها وهو بصدد ممارسة صالحياته في اإلدارة والتسيير حتى وإن لم يحقق من ورائها أي ربح مالي(.)195
ويرى البـاحـث ،أنـه يكفي ألن تكون األفعـال اإلجراميـة قـد ارتكبـت بهـدف ضــــمـان تنظيم أعمـال الشـــــخص
المعنوي ،أو حسـن سـيرها ،أو تحقيق أغراضـها ،حتى وإن لم يحصـل هذا الشـخص في النهاية على أية فائدة،
كمسؤولية الشركة عن جريمة القتل غير القصدية ،عند عدم التزامها بقواعد الوقاية أو الصحة.
وإذا ارتكبت الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشــخص المعنوي فإن هذا الشــرط يحظى بأهمية بالغة ،من
حيث فصـل المسـؤولية الجزائية للشـخص المعنوي عن مسـؤولية الشـخص الطبيعي ،الذي قد يرتكب أفعاال ال
عالقة لها مع نشــاط الشــخص المعنوي ،إذ يجب أن يكون مرتكب الفعل الممثل القانوني للشــخص المعنوي
ألن الشــخص المعنوي ال يعبر عن إرادته لعدم أدميته ،وإنما الذي يعبر عنه أعضــاؤه الطبيعيون الذي يتألف
منهم ،بالتالي ال يمكن أن يباشر عمله اإلجرامي إال بواسطتهم(.)196
ولكي يمكن أن يســـأل الشـــخص المعنوي عن أفعال ارتكبها أحد أعضـــاؤه الطبيعيين متى كان الفعل ضـــمن
نشــاط الشــخص المعنوي ،أما إذا وقعت جريمة من أحد أعضــاء الشــخص المعنوي ،الذين ليس لهم الحق في
التعبير عن إرادة الشـــخص المعنوي ،فإن هذا األخير ال يســـأل جزائية بل يســـأل مرتكب الفعل شـــخصـــية
فقط(.)197
ويرى الباحث أنه يمكن إســناد المســؤولية الجزائية إلى الشــخص المعنوي على أن تراعى طبيعته عند تقدير
العقوبة بحقه ،وذلك لعدم إمكانية تطبيق بعض العقوبات عليه كالحبس مثال.
ولم يميز المشــرع األردني بين العضــو والممثل والعامل ،فاألشــخاص المعنوية تكون مســؤولة جزائية عن
أعمـال مـديريهـا ،أو أعضـــــاء إدارتهـا أو ممثليهـا أو عمـالهـا ،وعنـد وقوع الجريمـة من هؤالء فـإنـه يتم إســــنـاد
المسـؤولية الجزائية للشـخص المعنوي سـندا لما نصـت عليه المادة ( )2/74من قانون العقوبات األردني لسـنة

( )195محمد الشروف ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن ،2006 ،ص .88
( )196ميرفت صادق ،الحماية الجنائية للمستهلك ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاهرة ،1996 ،ص .127
( )197محمد الكندري ،المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة ،مرجع سابق ،ص .180
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 1960وتعديالته" :تعتبر الهيئات المعنوية باسـتثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسـسـات العامة الرسـمية
مسؤولة جزائية عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكالؤها باسمها أو لحسابها"(.)198
ويرى الباحث أنه ما يســتنتج من هذا النص أن الشــخص المعنوي ال يســأل فقط إال عن الجرائم التي ترتكب
من مديريها أو أعضــائها القائمين على إدارة الشــخص المعنوي والمؤثرين في اتخاذ القرارات ،وإنما يســأل
أيضـــا عن الجرائم التي ترتكب أيضـــا من قبل الموظفين البســـطاء كالعامل أي بمعنى أن جميع األشـــخاص
القائمين على إدارة الشـخص المعنوي من مديرين وعمال عندما يأتون أفعال إجرامية باسـم الحسـاب الشـخص
المعنوي فـإنـه يعـد مســـــؤوال جزائيـة عن جرائمهم ،وهـذا هو منحى المشـــــرع العراقي من خالل نص المـادة
( )80من قانون العقوبات العراقي.
وحتى يســأل الشــخص المعنوي عن األعمال أو األفعال التي ترتكب باســمها ،البد من توافر عدة شــروط من
أبرزها(:)199
 -1أن يكون الفاعل مفوض قانونية ،وإدارية ،عن الشخص المعنوي.
 -2أن يكون التصرف الذي أقدم عليه الفاعل ضمن األعمال المفوض بها.
 -3أن يكون الفاعل قد أقدم على التصـرف أثناء ممارسـته للعمل ومن خالل الوسـائل التي يضـعها الشـخص
المعنوي تحت تصرف وكيله(.)200
ويرى البـاحـث أن المشـــــرع العراقي مقـارنـة بمـا جـاء بـه القـانون الفرنســـــي وبعض القوانين العربيـة قـد نهج
المشرع الفرنسي في هذه المسألة ،وبذلك فهو يساير االتجاه الحديث في األخذ بمبدأ مساءلة الشخص المعنوي
عن الجرائم التي ترتكب لحســابه ،وهو ما يطابق ما ذهبت إليه الفقرة األولى من المادة ( )2/121من قانون
العقوبات الفرنسي الجديد الذي أقر فيه المشرع الفرنسي بالمسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية صراحة.
 :3.2الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة تلوث البيئة
تتفق جميع التشـريعات بما فيها التشـريع العراقي على تقرير العقوبة كجزاء عن مخالفة فرقة األحكام المنظمة
للبيئة وحمايتها ،فبدون هذا الجزاء لن يتحقق للقوانين التنظيمية الخاصة بحماية البيئة الفعالية الكافية لمواجهة
مختلف صـور االعتداء على البيئة التي تعد قيمة أسـاسـية من قيم المجتمع ،فالجزاء هو األثر القانوني العادي

( )198نص المادة ( )2/74من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960وتعديالته.
( )199عبد الواهب ،محمد ،المسؤولية عن األضرار الناتجة عن تلوث البيئة ،مرجع سابق ،ص .56
( )200نائل صالح ،الجرائم االقتصادية في التشريع األردني ،دار الفكر للنشر ،عمان ،1990 ،ص .158
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الذي يرتب للمشــرع عن ارتكاب أي فعل إجرامي ،وال شــك أن هذا الجزاء يشــكل المظهر القانوني لرد فعل
المجتمع اتجاه الجناة والذي يتمثل في صـورة العقوبة تواجه الجريمة المرتكبة أو في صـورة تدبير أمن يواجه
من تثبت لديه خطورة إجرامية .ويمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يقرره المشــرع ويوقعه القاضــي على
من ثبتت مســـؤوليته في ارتكاب الجريمة ،وتتمثل في اإلدانة الجاني باإلنقاص من بعض حقوقه الشـــخصـــية
وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية.
قضـى الحكم الجزائي بعقوبة نهائية إلى هذا الجانب اتسـامها بالطابع الشـرعي وذلك بأن تخضـع العقوبة بمبدأ
الشــــرعية "ال عقوبة بغير قانون" ،كما تخضــــع العقوبة لمبدأ الشــــخصــــية أي ال توقع إال على من ارتكب
الجريمة أو شارك في ارتكابها(.)201
والعقوبـة (هي الجزاء الـذي يقرره القـانون الجنـائي لمصـــــلحـة المجتمع تنفيـذاً لحكم قضـــــائي على من تثبـت
مســؤوليته عن الجريمة)( ،)202غايتها وهدفها( )203وفقآ لقانون العقوبات العراقي  -تحقيق العدالة ،عن طريق
ضــبط الســلوك االجتماعي وذلك بمنع الجريمة في صــورتيها (العام والخاص) ،وإيثار مصــالحة على نحو
متوازن .وتبعا ً لذلك فأن للعقوبة وجهان:
األول :أنها بوصـــفها (تقابل ضـــرراً وتكاف خطاً)( )204فأن هذا الوصـــف من شـــأنه أن يخلع عليها طابعا ً
أخالقياً ،ويمنحها دورها التربوي في المجتمع.
والثـاني :أنهـا بوصـــــفهـا جزاء تقويميـا ً فان هذا الوصـــــف يخلع عليهـا طابعـا ً جنـائيـا ً فيميز بينها وبين جزاءات
أخرى(.)205
إذا ال عقوبة مالم ترتكب جريمة ،تتوافر لها أركانها وتنشـأ المسـؤولية الجنائية عنها .هذا الجزاء ال بد من أن
ينطوي على إيالم مقصــود ينزل بحق مرتكب الجريمة طالما كان أهالً للمســؤولية الجنائية .وذلك عن طريق
المســـــاس بحق من حقوقـه إمـا بـاالنتقـاص أو الحرمـان .كمـا أن تحـديـد هـذا الجزاء قـانونـا مرتبط بطبيعـة الحق
المعتدى عليه وأهميته(.)206

( )201عادل ماهر سيد أحمد األلفي ،المرجع السابق ،ص .38
( )202علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .405
( )203المرجع نفسه ،ص .412-409
( )204ينظر على سبيل المقارنة :رفعت رشوان ،مرجع سابق ،ص .43
( )205علي عدنان الفيل ،دراســة مقارنة التشــريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي ،مجلة الزرقاء للبحو ث والدراســات اإلنســانية ،المجلد التاســع ،العدد الثاني،2009 ،
ص .110
( )206علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص  ،405و علي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص .11
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ولقد تحدث المشـرع العراقي في قانون العقوبات عن ثالثة أنواع من العقوبات هي(( :)207العقوبات األصـلية،
والعقوبات التبعية ،والعقوبات التكميلية) .كما تحدث المشـرع في القانون المدني على التعويض بوصـفه جزا ًء
مدنيا ً في مقابل الضرر(.)208
وفي ضــوء ذلك ســتنقســم دراســتنا في هذا المبحث إلى ثالثة مطالب هي :األول :العقوبات األصــلية .الثاني:
العقوبات التبعية والتكميلية .الثالث :التعويض .وفيما يأتي التفصيل.
 :1.3.2العقوبات األصلية
وهي (الجزاء األسـاسـي الذي نص عليه المشـرع وقدره للجريمة ،ويجب على القاضـي أن يحكم به عند ثبوت
إدانة المتهم ،وال يمكن تنفيذها على المحكوم عليه أال اذا نص عليها القاضـي صـراحة في حكمه)( ،)209محددا
نوعها ومقدارها في نطاق ما هو منصــــوص عليه قانونا ،ويمكن أن يقتصــــر عليها الحكم ألنها هي الجزاء
المفروض في القـانون لتحقيق األغراض المتوخـاة من العقـاب ،أو مع عقوبـة تكميليـة عنـد االقتضـــــاء(.)210
والضـــابط في أصـــالتها (هو أن تكون مقررة كجزاء أصـــيل للجريمة ،من دون أن يكون توقيعها معلقا ً على
الحكم بعقوبة أخرى)(.)211
وهذه العقوبات تختلف فيما بينها من حيث الطبيعة ،ومن حيث األحكام التي تخضــــع لها .ويمكن إجمالها في
ثالثة أنواع رئيسة هي(:)212
 العقوبات الماسة بالنفس :كاإلعدام. العقوبات السالبة للحرية :كالسجن بنوعيه (المؤبد والمؤقت). والحبس بنوعيه (الشديد والبسيط) .والحجز.جاء في المادة ( ) 34من (قانون حماية وتحســين البيئة) ،في بندها األول( :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشــد
ينص عليهـا القـانون ،يعـاقـب المخـالف ألحكـام هـذا القـانون واألنظمـة والتعليمـات والبيـانـات الصـــــادرة بموجبـه

( )207الباب الخامس من الكتاب األول .حيث أفرد الفصـــل األول للحديث عن العقوبات األصـــلية ،وذلك في المواد ( )94-85وأفرد الفصـــل الثاني للحديث عن العقوبات التبعية وذلك في
المواد ( )99-95وافرد الفصل الثالث للحديث عن العقوبات التكميلية .وذلك في المواد ( )102-100وينظر أيضاً :علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص .415-413
( )208القانون المدني رقم ( )40لسنة  1951وتعديال ته ،إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ،المواد ( )194-186والمادة (.)204
( )209علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،المرجع سابق ،ص  ،414وعلي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص.111
( )210علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،المرجع سابق ،ص  .414وعلي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص .111
( )211علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،المرجع السابق ،ص .414
( )212علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص  .415وعلي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص  ،112-111وقانون العقوبات ،المادة ( )85ص .31
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بالحبس لمدة ال تقل عن ( )3ثالثة اشــهر أو بغرامة ال تقل عن ( )1,000,000مليون دينار ،وال تزيد على
( )20,000,000عشرين مليون ،أو بكلتا العقوبتين)(.)213
وجاء في بندها الثاني( :تضــاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة)( .)214وطبقا لمنطوق هذا
النص فأن هذه العقوبات إنمـا تنتظم معظم الجرائم البيئيـة التي نص عليهـا القـانون على نحو (عام) .فإذا عمـدنا
إلى التخصــيص ،فإن المادة ( )35تنص على عقوبة (الســجن)( .)215لكل من حاول (نقل أو تداول أو إدخال
أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو اإلشـعاعية)( .)216من دون (اسـتخدام الطرق
الســلمية بيئياً ،واســتحصــال الموافقات الرســمية)( ،)217ومن دون (اتخاذ االحتياطات المنصــوص عليها في
القوانين واألنظمـة ،والتعليمـات النـافـذة بمـا يضـــــمن عـدم حـدوث أي أضـــــرار بيئيـة)( .)218أو محـاولـة إدخـال
ومرور هـذه النفـايـات من الـدول األخرى إلى األراضـــــي العراقيـة أو المجـاالت البحريـة العراقيـة من غير
(إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية)(.)219
إن ســـياســـة المشـــرع الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية في ضـــوء ســـياق نص المادتين المذكورتين يمكن
إجمالها على النحو ااتي:
أوالً :أن العقوبات المرصـــودة في هذا القانون بوصـــفها عقوبات أصـــلية أنما تتنوع ما بين الســـجن والحبس
والغرامة ،وتشـديد العقوبة بمضـاعفتها في حالة (العود الجنائي)  .أي :أنها أما عقوبة سـالبة للحرية .أو عقوبة
مالية ،أو كلتيهما معاً.
ثانياً :من الواضــح أن المشــرع في نصــه صــراحة على عقوبة (الســجن) في الجريمة التي تســتهدف البيئة
بالمواد الكيماوية الخطرة ،أو النفايات الخطرة أو اإلشعاعية وإنما قد عد هذه الجريمة (جناية) كبرى ،وليست
من قبيل الجنح أو المخالفات البســيطة ،لذا فهي تســتدعي تشــديد العقوبة (الســجن) بما يتناســب مع أهميتها
وخطو رتهـا .والـداللـة الضـــــمنيـة أن هـذه العقوبـات التي قررهـا المشـــــرع في الجرائم البيئيـة إنمـا تتفـاوت في
جسـامتها وأهميتها في نظر القانون بحسـب نوع الجرم المرتكب وطبيعة اسـتهدافه للبيئة ،وفداحة أثاره عليها،

( )213قانون حماية وتحسين البيئة ،المصدر السابق ،ص .31
( )214المصدر نفسه ،ص .31
( )215المصدر نفسه ،ص .32-31
( )216المادة ( )20المصدر نفسه ،البند الثاني ، ،ص .23
( )217المصدر نفسه ،ص .23
( )218البند الثالث ،المادة ( )20المصدر نفسه ،ص .24-23
( )219البند الرابع ،المادة ( )20المصدر نفسه ،ص .24

64

ووفقا للمصطلح القانوني أن تكون أما (جناية أو جنحة أو مخالفة)  .فال خالف في أن جرائم استهداف الثروة
الحيوانية في عمليات الصـيد ،أو اسـتهداف الطبيعة بقطع األشـجار مثال ،أو اسـتهداف السـكينة العامة والهدوء
بالضوضاء ال يمكن أن تقاس بأي حال من األحوال بجرائم التلوث المائي بالمواد السامة مثالً أو تلوث الهواء
بالغازات القاتلة ،فضــالً عن جرائم المواد الكيماوية ،أو النفايات الخطرة اإلشــعاعية ....الخ .وهذا ما اعتمده
المشرع كما هو واضح من منطوق نص المادتين المذكورتين فيما قرره من عقوبات.
والحق أن مبدأ التناســب يعد الســمة الجوهرية للســياســة الجنائية المثلى إذ كلما تناســبت العقوبة مع الجريمة
الم رتكبة ،كلما زاد ذلك من الثقة والقناعة بعدالة الحكم الجنائي الذي ينطوي عليها.
ثالثاً :إن المشرع قد اعتبر الجرائم البيئية من قبيل الجرائم (التعزيرية)  ،ويتضح لنا ذلك من جانبين:
الجانب األول :أن المشــرع قد ترك للقاضــي الحرية في إيقاع (العقوبة الســالبة للحرية) أو (العقوبة المالية) ،
أو كلتيهما معا .وتشــديد العقوبة في حالة (العود)  ،وذلك بحســب تقدير القاضــي للجرم المرتكب بحق البيئة،
وطبيعة استهدافه لها.
الجانب الثاني :أن المشــرع قد ترك للقاضــي الحرية في تقدير العقوبة (الســالبة للحرية) أو (العقوبة المالية)
وتحديدها ،وذلك ضــمن الحدود المنصــوص عليها قانونا .بمعنى أن المشــرع قد حدد ألي عقوبة منها ســقفان
اعلى أو ادنى ،أو اقتصـر على األخير تاركا تحديد السـقف األعلى لتقدير القاضـي وبذلك أتاح له أن يسـتعمل
ســـــلطتـه التقـديريـة في (تفريـد العقوبـة) بحيـث يهبط بـالعقوبـة إلى حـدهـا االدنى ،أو يرتفع بهـا إلى حـدهـا األعلى
المقرر قانونا ،أو باجتهاده( .)220وفي هذا تأكيد لما سـبقت اإلفاضـة فيه من أن قانون (حماية البيئة وتحسـينها)
وأن لم يفصـح عن الركن المعنوي وطبيعته في جرائم البيئة ،إال أن المشـرع فيه قد اعتمده اعتمادا حيويا في
سـياسـته الجنائية في تقدير العقوبة وضـمن الحدود المنصـوص عليها صـعودا أو هبوطا .أذ يمكن تفسـير اعتماد
القاضــي الحد األعلى في العقوبة المقرر نصــا أو باجتهاده في حالة العمد (القصــد الجرمي)  ،واعتماده الحد
االدنى في حالة غير العمد (الخطأ)  ،وما بينهما من درجات بحسـب قناعته وتقديره .مع اإلقرار أن السـياسـة
الجنائية للمشرع في العقاب تميل إلى أخذ الجاني بالشدة.

( )220دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجرائية ،ص .113-110
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وإيقاع اش ـ َد العقوبات بحقه ،وحرمانه من وســائل التخفيف من العقوبة ،ولعل هذا ما يفســر نص المشــرع في
القانون ،حين اسـتهل األحكام العقابية الواردة في نص المادة ( )34بالقول( :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـَ د
ينص عليها القانون ،يعاقب المخالف ألحكام هذا القانون).
 :2.3.2العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية
العقوبـات التبعيـة والعقوبـات التكميليـة همـا العقوبـات التي ال يحكم بـأي منهـا بمفردهـا كعقوبـة للجريمـة ،وإنمـا
تضـــــاف إلى غيرها من العقوبات األصـــــليـة  ،و التشـــــابه بين العقوبة التبعيـة و التكميليـة  ،هي أن العقوبـة
التكميلية ال تلحق المحكوم علية إال بشـرط أن يأمر القاضـي بها ،فهي تشـبه العقوبة التبعية في كونها ال تلحق
بـالمحكوم عليـه إال تبعـا لعقوبـة أصـــــليـة ،و لكنهـا تختلف عنهـا في كونهـا ال تلحق بـالمحكوم عليـه إال اذا نص
عليها صـراحة في الحكم( .)221وسـنتكلم عن العقوبتان بشـكل مفصـل و اكثر وضـوحا في هذا المطلب حيث تم
تقسيمه إلى قسمين:
 :1.2.3.2العقوبات التبعية
أما العقوبات التبعيـة فقـد عرفتهـا المـادة ( )95من قانون العقوبات بالقول( :هي التي تلحق المحكوم عليـه بحكم
القـانون دون الحـاجة إلى النص عليهـا في الحكم)( .)222بمعنى أن هذه العقوبات أنمـا تتبع (العقوبة األصـــــليـة)
التي ينطوي عليها الحكم القضــــائي من غير النص عليها ،ال نها نتيجة العقوبة األصــــلية تدور معها وجوداً
وعدما من دون تدخل قضائي .ووفقا لقانون العقوبات فإن هذه العقوبة تتلخص باالتي:
األول :فقـد فصــــلـت فيـه المواد ( )98-96كـالحق في الوظـائف والخـدمـات التي كـان يتوالهـا ،والحق في أن
يكون نـائبـا أو منتخبـا ،والحق في أن يكون عضـــــوا في المجـالس اإلداريـة أو البلـديـة أو مـديرا إلحـدى
الشركات(...)223
الثـاني :ففصــــلـت المـادتـان ( )108-99في هـذه المراقبـة للمحكوم عليـه بعـد انقضـــــاء محكوميتـه ،وطبيعتهـا
وشروطها.

( )221علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .412
()222وعلي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص .436-432 ،415-414
( )223ومن ذلك أيضـاً ،الحق في أن يكون وصـياً ،أو قيماً ،أو وكيالً ،أو الحق في أن يكون مالكا ً أو رئيسـا ً لتحرير احدى الصـحف ،أو الحق في إدارة أمواله والتصـرف فيها ....إال بأذن من
محكمة األحوال الشخصية ،وما إلى ذلك.
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وبمراجعة األحكام العقابية الواردة في (قانون حماية وتحســين البيئة)  ،يمكننا رصــد هذه العقوبات وتحديدها
في هذا الحكم أو ذاك .وعلى ســبيل المثال ،فأن المادة ( )35من القانون قد نصــت على عقوبة (الســجن) في
الجرائم التي تســتهدف البيئة بالمواد الكيماوية الخطرة أو النفايات الخطرة والشــعاعية بوصــفها جناية كبرى.
وتبعا ً لذلك فأن هذه العقوبة بوصــفها أصــلية ســيلحق بها بقوة القانون وعلى نحو تلقائي العقوبات التبعية أنفة
الذكر ال نها نتيجة لها بحكم القانون.
 :2.2.3.2العقوبات التكميلية
أن هذه العقوبات إنما تلحق المحكوم عليه إذا ما تم النص عليها صــــراحة في الحكم القضــــائي ،بوصــــفها
جزاءات ثانوية تكميلية للعقوبة األصلية.
وهي على نوعين :وجوبيـة يجـب على المحكمـة أن تحكم بهـا ،وجوازية يترك أمرها لقنـاعة المحكمـة وتقـديرها
في الحكم بهـا .وقـد خصـــــص قـانون العقوبـات المواد ( )102-100في التفصــــيـل فيهـا .ووفقـا ً للقـانون فـإن
أنواعها هي( :الحرمان من بعض الحقوق والمزايا) و(المصادرة) و (نشر الحكم) (.)224
()225

وبمراجعـة التشـــــريعـات البيئيـة العراقيـة

في هـذا المجـال نجـد أن ابرز العقوبـات التكميليـة التي اعتمـدهـا

المشرع الجنائي في جرائم البيئة هي عقوبة (المصادرة) .
فمـا الذي نعنيـه بهـا تمـاما ؟ جاء في المـادة ( )101من قانون العقوبات( :فيمـا عدا األحوال التي يوجب القـانون
فيها الحكم بالمصـــادرة ،يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصـــادرة األشـــياء
المضــبوطة التي حصــلت من الجريمة ،أو التي اســتعملت في ارتكابها ،أو التي كانت معدة الســتعمالها فيها.
هذا كله بدون إخالل بحقوق الغير حســــن النية .ويجب على المحكمة في جميع األحوال أن تأمر بمصــــادرة
األشياء المضبوطة التي جعلت أجراً الرتكاب الجريمة).
ويتضح من داللة منطوق النص جملة أمور أهمها(:)226

()224وعلي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص  .415وعلي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص .117
( )225يعد قانون (حماية وتحســين البيئة) الشــريعة (األم) للتشــريعات البيئية المتنوعة التي ترتبط به بمثابة قوانين تفصــيلية تفســر مواده القانونية .وعلى ســبيل المثال :يعد(قانون الغابات
العراقي)  ،و(قانون تنظيم صــيد واســتغالل األحياء المائية) ،و(قانون رقم  17لســنة  2010الخاص بحماية الحيوانات البرية) ،قوانين تفصــيلية للمادة( )18ببنودها الثمانية من قانون
(حماية وتحسين البيئة) ،وفي اطار (حماية التنوع اإلحيائي) ،ويعد (قانون منع الضوضاء) رقم  31لسنة  1966تفصيل للمادة  16من قانون (حماية وتحسين البيئة) ،وفي اطار الحد
من الضوضاء .وهكذا الشأن في بقية القوانين البيئية.
( )226علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،ص  .439-438ودراسة مقارنة للتشريعات البيئية ،ص .117
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 -1أن المصــادرة عقوبة ت تمثل باالســتيالء على األموال أو األشــياء العينية ذات الصــلة بالجريمة ونقلها من
ملكية المحكوم عليه إلى الدولة بحكم قضائي ،ومن دون أي تعويض.
 -2أم المصــادرة بوصــفها عقوبة مالية إنما تختلف عن الغرامة المالية كل االختالف .ذلك ال نها ال تطبق إال
على األموال واألشـياء ذات الصـلة بالجريمة ذاتها أو هي جسـم الجريمة نفسـها كالمخدرات مثالً .في حين أن
الغرامة تسـتهدف مقدارا معينا من النقود .وبتعبير موجز :إن األولى توصـف بأنها عقوبة (عينية) في حين أن
الثانية عقوبة (نقدية) .ومن جانب آخر ،أن المصــادرة بوصــفها عقوبة تكميلية من شــانها أن تتبع على الدوام
عقوبـة أصـــــليـة ،وأن المتهم يحكم بهـا وجوبـا أو جوازا تبعـا لتقـدير المحكمـة .خالفـا للغرامـة فـأنهـا قـد تشــــكـل
بنفسها عقوبة أصلية للمتهم في هذه الجريمة أو تلك.
 -3أن من شروط المصادرة أن تكون األموال أو األشياء العينية التي يحكم بمصادرتها قد ضبطت فعالً وقت
الحكم بـالجريمـة ،أو (أنهـا قـد تحصــــلـت من الجريمـة ،أو اســـــتعملـت ،أو كـان من شـــــأنهـا أن تســـــتعمـل في
ارتكابها)(.)227
فإذا عدنا إلى التشـريعات البيئية المتنوعة والمتعاقبة نجد أن المشـرع الجنائي قد نص في اكثر من جريمة من
جرائم البيئة على عقوبة المصـادرة بوصـفها عقوبة تكمي لية تقضـي بها المحكمة وجوبا أو جوازا .فعلى سـبيل
المثـال ،جـاء في الفقرة (ثـانيـا) من المـادة ( )9من (قـانون الغـابـات العراقي) .....( :يجوز مصـــــادرة جميع
المزروعات واألشجار التي غرسها فيها خالفا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه)(.)228
وجاء في الفقرة (أوالً) من المادة ( )28من (قانون تنظيم صــيد واســتغالل األحياء المائية العراقي)( :يعاقب
من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة ال تزيد على ( )200دينار أو الحبس لمدة ال تزيد على ســتة اشــهر أو
بهما معا ً مع مصادرة الصيد)(.)229
وجاء في الفقرة (ثالثاً) من المادة نفسـها ،من القانون نفسـه( :يجوز مصـادرة عدد الصـيد أو سـفنه أو األحياء
المائية المعدة للتصـدير أو المسـتوردة عند تكرار المخالفة)( .)230أما بخصـوص الضـوضـاء  ،فتم إنشـاء قانون
السـيطرة على الضـوضـاء  ،الذي يعاقب كل من يؤدي الضـوضـاء أو يخل بالنظام العام بأنشـاء الضـوضـاء،
حيث نص في المادة الثا منة (مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـــد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن

( )227علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص .439
( )228علي عدنان الفيل ،مرجع سابق ،ص .118
( )229نفس المرجع و نفس الصفحة.
( )230سالم محمد عبود ،صالح نور خلف ،مناهج وأساليب الرقابة والتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق ،دار الدكتور للعلوم ،الطبعة األولى ،بغداد ،شارع المتنبي ،2011 ،ص .406
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( )50000خمســــين ألف دينار وال تزيد على ( )1000000مليون دينار ،كل من خالف أحكام هذا القانون
واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه)(.)231
وجـاء في البنود الثالثـة من المـادة ( )9من قـانون رقم ( )17لســـــنـة  2010الخـاص ب(حمـايـة الحيوانـات
البريـة)( :يعـاقـب المخـالف ألحكـام هـذا القـانون والتعليمـات الصـــــادرة بـالحبس وبـالغرامـة ،أو بـإحـدى هـاتين
العقوبتين ،ومصــادرة الصــيد وعدته وأدواته ووســائط النقل المســتخدمة) .وأن تؤول األموال المصــادرة إلى
وزارة الزراعة ،وأن (تصـادر األسـلحة المشـمولة بأحكام هذا القانون إلى وزارة الداخلية للتصـرف فيها وفقا
للقانون)(.)232
بقي أن أشـــير هنا إلى أن المشـــرع البيئي قد تفرد في إيقاع عقوبة تكميلية أخرى هي (إيقاف المنشـــآت عن
العمل) بصـــفة مؤقتة أو دائمة أذا اســـتهدفت أنشـــطتها على اختالف أنواعها البيئة باالعتداء ،كالتســـبب في
التلوث مثال كما في حالة رمي المخلفات في المياه ،أو تصاعد األبخرة السامة منها .....الخ.
وعلى ســبيل المثال ،جاء في اطار األحكام العقابية لقانون (حماية البيئة وتحســينها) في البند (أوالً) من المادة
(( )33للوزير أو من يخولـه إنـذار أيـة م نشـــــأة أو معمـل أو أي جهـة أو مصـــــدر ملوث للبيئـة إلزالـة العـامـل
المؤثر خالل ( ) 10أيـام من تـاريخ التبلي بـاإلنـذار .وفي حـالـة عـدم االمتثـال فللوزير أيقـاف العمـل أو الغلق
المؤقت مدة ال تزيد على ( )30ثالثين يوما ً قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة)(.)233
وجاء في البند (ثانياً) من المادة نفسـها( :مع مراعاة األحكام المنصـوص عليها في البند (أوالً) من هذه المادة،
فـلـلـوزيـر أو مـن يـخـولـــه ...فـرض غـرامـــة ال تـقـــل عـن ( )1000000مـلـيـون ديـنـــار ،وال تـزيـــد عـلـى
( )10000000عشــرة مليون دينار تكرر شــهريا ً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون
واألنظمة والتعليمات والبيانات الصـادرة بموجبه( .)234ومن الواضـح أن عقوبة الغرامة التي نص عليها البند
الثاني هي عقوبة أصلية ،وان عقوبة (إيقاف العمل أو الغلق المؤقت) هي عقوبة تكميلية.

( )231الفصل الثاني  ،قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم ( )41لسنة  ،2015ص.3
( )232سالم محمد عبود ،صالح نور خلف ،مرجع سابق ،ص .465
( )233قانون حماية وتحسين البيئة ،مصدر سابق ،ص .30
( )234مصدر سابق ،ص .31
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 :3.3.2التعويض
في القانون المدني العراقي تحدث المشــرع في المســؤولية المدنية لألعمال الشــخصــية المتســببة في حاالت
اإلتالف والضرر ،والتي تقتضي التعويض .وساق في المواد ( )191-186األحكام التفصيلية وتطبيقاتها في
هذا المجال( .)235فما المراد بالتعويض؟.
جاء في المادة (( :)204كل تع َد يصـــيب الغير بأي ضـــرر .....يســـتوجب التعويض)( .)236ووفقا لمنطوق
النص ،فإن التعويض هو (الجزاء المدني) في مقابل الضـرر المتسـبب .فبحسـب القاعدة القانونية :أن المتسـبب
بالضــرر يدفع حتى وأن كان نتيجة خطأ .أذ (ال ضــرر وال ضــرار)( .)237وأن الضــرر يزال بأي حال من
األحوال .وعلى ذلك نصت القوانين المدنية(.)238
يتضــح أذن أن التعويض ( هو وســيلة القضــاء لجبر الضــرر محوا أو تخفيفا .وهو يدور مع الضــرر وجودا
وعدما ،وال تأثير لجسامة الضرر فيه)( .)239ويشترط فيه على اختالف صوره(.)240
أن يكون امر تقديره متروكا للمحكمة من جهة ،وأن ال يتجاوز مقدار الضـرر المتسـبب من جهة أخرى .جاء
في المـادة ( )207من القـان ون( :تقـدر المحكمـة التعويض في جميع األحوال بقـدر مـا لحق المتضـــــرر من
ضرر)(.)241
وبناء على ذلك فإن (التعويض) بوصــــفه الجزاء المدني في مقابل الضــــرر إنما يختلف جذريا عن (العقوبة
الجزائيـة) التي تهـدف إلى ردع المخـالف وتـأديبـه .كمـا أنـه من جـانـب ثـان ال يخـل بهـا .جـاء في المـادة (:)206
(ال يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية أذا توافرت شــــروطها ....وتبت المحكمة في المســــؤولية

( )235القانون المدني العراقي ،رقم  40لسنة  1951وتعديالته ،ص .49-48
( )236المصدر نفسه ،ص .51
( )237المصدر نفسه ،المادة ( )216الفقرة ( ،)1ص .54
( )238ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  ،114-113نقالً عن :هالة صالح ،المسؤولية الناجمة عن تلويث البيئة ،ص .78
( )239ابتسـام سـعيد المكاوي ،مرجع سـابق ،ص  ،113نقالً عن عبد المجيد الحكيم ،عبد الباقي البكري ،محمد طه البشـير ،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ،ج ،1ص
.244
( )240قد يتخذ التعويض صـورة إزالة الضـرر المتسـبب أو محو أثار المخالفة القانونية وإعادة األمور إلى ما كانت عليه ما دام ذلك ممكنا ،كهدم األبنية المقامة على األراضـي الزراعية على
نحو مخالف لألنظمة أو القوانين ،ورفع القمامة وإزالة المخلفات الملقاة في غير أماكنها ....وقد يتخذ التعويض صـــورة التعويض المادي ،اذا تعذر إزالة اثر المخالفة واســـتحالة محو
الضـرر الناتج عنها ،كمن تسـبب بموت ماشـية جيرانه بفعل اسـتخدامه للمبيدات السـامة ف جداول المياه ،فإن السـبب في موتها يلزمه وجوبا التعويض ....ينظر  :ابتسـام سـعيد المكاوي،
مرجع سابق ،ص .114-112
( )241القانون المدني ،مصدر سابق ،ص .52
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المدنية وفي مقدار التعويض دون أن تكون مقيدة بقواعد المســـؤولية الجزائية أو بالحكم الصـــادر من محكمة
الجنح) (.)242
فإذا ما عمدنا إلى التشــريعات البيئية في هذا المجال ،فأن في اإلمكان القول :أن كل من تســبب في األضــرار
بالبيئة وبأي صـــورة من صـــوره ،يعد مســـؤوالً مدنيا عن هذا الضـــرر ،وعليه االلتزام بالتعويض عنه .فقد
نصــــت المادة ( )13من (قانون الوقاية من اإلشــــعاعات المؤنية) ،رقم ( )99لســــنة ( )1980يكون مالك
المصـدر (اإلشـعاعي) دون غيره مسـؤوالً عن تعويض جميع األضـرار المتحققة فعليا من مصـادر اإلشـعاع،
وتعتبر مسؤولية المالك بهذا الشأن مفترضة بحكم القانون)(.)243
وجاء في المادة ( )32من قانون (حماية وتحســين البيئة)( :يعد مســؤوالً كل من ســبب بفعله الشــخصــي أو
إهماله أو تقصــــيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو ســــيطرته من األشــــخاص أو االتباع .ويلزم
بالتعويض وإزالة الضرر خالل مدة مناسبة ،وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر(.)244
وعلى سـبيل المثال في (إدارة المواد والنفايات الخطرة) نصـت المادة ( )35على إيقاع عقوبة (السـجن) بحق
كـل من نقـل هـذه المواد والنفـايـات أو تـداولهـا ....أو إنتـاجهـا ،أو اســـــتوردهـا ...أو ادخلهـا ومررهـا من الـدول
األخرى إلى األراضــي أو األجواء أو المجاالت البحرية العراقية ...و(يلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة
أو اإلشعاعية إلى منشئها ،أو التخلص منها بطريقة أمنة مع التعويض)(.)245
المســـؤولية المدنية عن األضـــرار في جرائم البيئة إذن إنما تعني التزاما بالتعويض عن الضـــرر ،والتزاما
بإزالته بوصف ذلك جزاء مدنيا جراء الضرر المتسبب .ذلك الن الجري – أيا ً كانت – اذا ما توافرت أركان
المسؤولية التقصيرية ،وامكن إثباتها ،ترتب حكمها وهو التعويض(.)246

( )242الفقرة ( )2القانون المدني ،المصدر سابق ،ص .52
( )243سالم محمد عبود ،صالح نور خلف ،مرجع سابق ،ص .412
( )244قانون حماية وتحســين البيئة ،البند (أوالً) ،ص  .29وجاء في البند (ثانياً) من المادة نفســها( :في حالة إهماله أو تقصــيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصــوص عليه في البند (أوالً)
من هذه المادة فللوزارة وبعد إخطاره اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة بإزالة الضـرر ،وا لعودة على المسـبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضـافا إليه النفقات اإلدارية .)...ص -29
.30
( )245قانون حماية وتحسين البيئة ،ص .32-31
( )246ابتسام سعيد المكاوي ،مرجع سابق ،ص  ،113نقالً عن عبد المجيد الحكيم ،وأخرون ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .24
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الخاتمة
إن الدفاع عن البيئة وحمايتها هو دفاع عن الصـحة وعن السـعادة بل هو دفاع عن الحياة واذا كان العالم اليوم
قد أصبح قرية صغيرة بسبب سعة وسرعة االتصاالت وشبكات البث المرئي عبر األقمار الصناعية وشبكات
المعلومـات "اإلنترنـت" وغير ذلـك ،فـانـه أصـــــبح كـذلـك أمـام انتقـال الملوثـات بين منـاطق الـدولـة الواحـدة وعبر
الحدود بين الدول .ويظهر ذلك جليا ً في انتقال أغلب هذه الملوثات عبر الهواء الجوي ،بحيث أصـــبح الجميع
عرضـة ألخطار التلوث بما فيها الدول التي ال تصـدر منها ،وبالتالي أصـبح الخطر عاما ً ومهدداً بانهيار البيئة
على رؤوس البشر المتسبب األول في هذا االنهيار.
لذلك فانه ولكي ينجو الكـل ،ال بد من منع كل متســــبـب في هذا الخطر ،ويحضـــــرني في هذا المقـام الحـديث
الشـريف الذي مفاده أن قوما اسـتلهموا في سـفينة فصـار بعضـهم في أسـفلها وبعضـهم في أعالها  ،فكان الذي
في أسـفلها يمر بالماء على الذي في أعالها فتأذوا به ،فأخذ فأسـا فجعل ينقر أسـفل السـفينة فاتوه فقالوا  :مالك؟
قال :تؤذينهم والبد لي من الماء ،فإن اخذوا على يديه نجا ونجوا ،وان تركوه هلك وهلكوا.
وقد تناولنا في هذا البحث أحد الســــبل القانونية التي نراها من أكثر الســــبل نجاعة للحفاظ على البيئة والتي
تت مثـل في المســـــؤوليـة في القـانون الجنـائي والذي يعتبر المرآة التي تنعكس من خاللهـا حضـــــارة أية أمة من
األمم ،والذي تشـــكل قواعده أداة للتحرك القبلي من خالل ما يتضـــمنه من أجهزة لمكافحة تلوث البيئة ،وبما
يملكه من أدوات رادعة ال قامعة لمكافحة تلويث البيئة والمحافظة عليها.
وبعـد أن تم البحـث في ثنـايـا الحمـايـة الجنـائيـة للبيئـة الهوائيـة خلصـــــنـا إلى بعض النتـائج و اإلســـــتنتـاجـات
والمقترحات:
أوالً :النتائج و اإلستنتاجات:
 -1المســـؤولية الجنائية للبيئة في التشـــريعات العراقية جاءت موزعة في عدد من القوانين ،مما يجعل أمرها
حصرها والرجوع إليها أمراً صعباً.
 -2لقد بدأ المشـرع بمسـايرة الفقه وقام بتوسـيع الحماية الجنائية للبيئة وذلك بتقرير المسـؤولية الجنائية للجرائم
البيئية لكل من الشــخص الطبيعي والشــخص المعنوي ،أما بالنســبة لجرائم الشــخص المعنوي ال يعني إفالت
الشـخص الطبيعي من المسـؤولية الجنائية حيث أخذ المشـرع بازدواجية المسـؤولية الجنائية ،وهذا التطور في
المسؤولية الجزائية قابله االعتراف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير وحتى و إن لم يأتي الشخص المسؤول
جزائيا ً بأي فعل مجرم قانون.
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 -3بالنســـبة ألســـباب انتفاء المســـؤولية الجنائية نالحظ أن المشـــرع ونظراً للنشـ ـاطات الممارســـة ومراعاة
لخصــــائص قانون البيئة قد أضــــاف على الموانع التقليدية المتمثلة في حالة الضــــرورة وحالة القوة القاهرة
المنصـوص عليها في القانون الجنائي الرخص اإلدارية كسـبب من أسـباب انتفاء المسـؤولية الجنائية ،إضـافة
إلى توسيع نطاق حالة الضرورة.
 -4تنشـأ المسـؤولية الجزائية عن فعل الغير في اطار المنشـأة الصـناعية التي تنظم أنشـطتها بنصـوص قانونية
تهدف لضمان األمن والسالمة.
جرم المشــرع البيئي العراقي كل فعل تســبب باألضــرار بالبيئة بوصــفه ســلوكا ً إجراميا ً يخضــع لطائلة
ّ -5
القانون.
 -6حرص المشــرع في مجال الجرائم الماســة بالبيئة على اســتخدام التدابير االحترازية إلى جانب العقوبات
األصلية المقررة للجريمة.
 -7إن سـياسـة المشـرع الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية تتنوع ما بين السـجن والحبس والغرامة ،وتشـديد
العقوبة بمضاعفتها في حالة (العود الجنائي) ،وفي الجريمة التي تستهدف البيئة بالمواد الكيماوية الخطرة ،أو
النفايات الخطرة أو اإلشـــــعاعية قد عد هذه الجريمة (جناية) كبرى  ،وليســـــت من قبيل الجنح أو المخالفات
البسيطة.
ثانياً :المقترحات:
 -1أن تتضمن األحكام الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة عقوبات أش َد.
 -2اعتبار الجرائم البيئية من قبيل الجرائم التي تخضـع لمبدأ عالمية قانون العقوبات بحيث يمتد ويطبق عليها
هذا األخير حتى في حالة وقوعها خارج إقليم الدولة وأي كان جنسية مرتكبها.
 -3أوصــي بتعديل نصــوص قانون حماية وتحســين البيئة العراقي وذلك فيما يتعلق فقط بإضــافة نصــوص
تتعلق بالمسؤولية الجزائية والتعويض عنه ا ،إلى جانب النص حق الجمعيات العاملة في مجال البيئة أن تكون
صاحبة صفة في االدعاء ،دون أن تكون هذه المسؤولية مفترضة.
 -4تـأكيـد اإلســــهـام الفـاعـل في االتفـاقيـات والمؤتمرات الـدوليـة المعنيـة بـالبيئـة ومكـافحـة جرائمهـا ،وعلى نحو
خاص الجرائم الكبرى.
 -5أن تتولى محاكم مختصة القضاء في القضايا البيئية ،نظراً لخصوصيتها وطابعها الجنائي المتميز.
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 -6التأكيد على أن يأخذ الكتاب العراقي في مجال البيئة دوره في المكتبة العربية ،فضالً عن العالمية.
 -7الحـث على الوعي البيئي والســـــعي فيـه وتطويره ،وتـأكيـد جـديـة العمـل والمثـابرة في االلتزام والتطبيق،
واألخذ بالشدة في العقاب.
أن البيئة بما تنطوي عليه من قيم وخصـــائص وثراء ،إنما هي ميراث ااباء واألجداد ،وهي موروث األبناء
واألحفاد .لذا يجب أن تبقى دائما ً في أمن وســـالم ونمو وارتقاء .قال تبارك وتعالى( :وخلق ي
فقدره
كل شـ ـيرء
م
تقديرا) .صدق هللا العظيم ( .ااية ( )2من سورة الفرقان).
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قائمة المصادر
أوالً :الكتب والمراجع باللغة العربية:
.1

ابتسام سعيد الملكاوي ،جريمة تلويث البيئة ،دراسة مقارنة ،عمان ،دار الثقافة2008 ،م.

.2

إبراهيم ســـليمان عيســـى ،تلوث البيئة أهم قضـــايا العصـــر :المشـــكلة والحل ،دار الكتاب الحديث،

القاهرة ،سنة .2002
.3

ابن منظور األنصاري :لسان العرب ،المجلد األول ،دار الكتب العلمية الطبعة األولى.2003 ،

.4

أبي عبد هللا محمد بن إســــماعيل الحافظ (194ه 256-ه) :صــــحيح البخاري ،دار الحزم ،بيروت،

لبنان ،الطبعة األولى.2003 ،
.5

احمـد النكالوي :أســـــاليـب حمـايـة البيئـة العربيـة من التلوث ،أكـاديميـة نـايف العربيـة للعلوم األمنيـة،

الطبعة األولى ،الرياض.1999 ،
.6

احمد بالل ،مبادو قانون العقوبات المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2003 ،

.7

أحمد عبد الرحي م الســــائح ،أحمد عبده عوض ،قضــــايا البيئة من منظور إســــالمي ،مركز الكتاب،

القاهرة ،طبعة .2004
.8

أحمد عبد الكريم ســالمة ،حماية البيئة اإلســالمي مقارنة بالقوانين الوضــعية ،دار النهضــة العربية،

القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة .1996
.9

أحمـد محمود الجمـل :حمـايـة البيئـة البحريـة من التلوث في ضـــــوء التشـــــريعـات الوطنيـة واالتفـاقيـات

اإلقليمية و المعاهدات الدولية ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ب ت ن.
.10

أحمد محمود ســـعد :اســـتقراء لقواعد المســـؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ،دار النهضـــة

العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى.1994 ،
.11

أشــــرف توفيق شــــمس الدين ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضــــة العربية مصــــر الطبعة الثانية،

.2012
.12

أشرف هالل ،جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق.

.13

بشار الملكاوي ،جريمة تلوث البيئة.

.14

الجياللي عبد السالم ارحومة ،حماية البيئة بالقانون دراسة مقارنة للقانون الليبي ،الدار الجماهيرية

للنشر والتوزيع واإلعالن.
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.15

داود عبد الرزاق  :األســـاس الدســـتوري لحماية البيئة من التلوث في إطار المفهوم القانوني للبيئة و

التلوث ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،طبعة .2007
.16

الرازي (اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي) مختار الصـــحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ســـنة

.1986
.17

رائف محمد لبيب  :الحماية اإلجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمية دراســة مقارنة ،دار النهضــة

العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى.2009 ،
.18

رشــيد الحمد ،محمد ســعيد صــباريني ،البيئة ومشــكالتها المجلس الوطني للثقافة والفنون و ااداب،

الكويت.1997 ،
.19

ريـاضـــــي صـــــالح أبو العطـا  :حمـايـة البيئـة من منظور القـانون الـدولي ،دار الجـامعيـة الجـديـدة،

اإلسكندرية.2009 ،
.20

زين الدين عبد المقصود ،البينة واإلنسان عالقات ومشكالت ،دار عطوة ،القاهرة سنة .1981

.21

سـالم محمد عبود ،صـالح نور خلف ،مناهج وأسـاليب الرقابة والتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق،

دار الدكتور للعلوم ،الطبعة األولى ،بغداد ،شارع المتنبي.2011 ،
.22

سـلوى بكري ،الحماية الجنائية للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السـعودية ،دار النهضـة العربية،

.2001
.23

سـ ـ ليم صـــمودي ،المســـؤولية الجنائية للشـــخص المعنوي ،دراســـة مقارنة بين التشـــريع الجزائري

والتشريع الفرنسي ،دار الهدى ،الجزائر.2008 ،
.24

سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري.

.25

سيد شريف ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ،ص .22

.26

صـباح صـادق جعفر األنباري ،دسـتور جمهورية العراق لسـنة ( ،)2005المكتبة القانونية ،بغداد –

شارع المتنبي.
.27

طارق إبراهيم الدسوقي عطية ،النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة،

دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2014 ،
.28

عادل ماهر األلفي :الحماية الجنائية للبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2009 ،

.29

عارف صــــالح مخلف :اإلدارة البيئية الحماية اإلدارية للبيئة ،دار اليازوري العلمية ،عمان األردن،

.2007
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.30

عبد الحكم فودة ،امتناع المسـائلة الجنائية في ضـوء الفقه وقضـاء النقض ،دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية.2003 ،
.31

عبد الرؤوف مهدي ،المسـ ـؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصـــادية ،منشـــأة المعارف ،اإلســـكندرية،

.1976
.32

عبد الفتاح مراد ،شـرح تشـريعات البيئة ،الهيئة القومية العامة لدار الكتاب والوثائق المصـرية ،سـنة

.1996
.33

عبـد المجيـد الحكيم ،عبـد البـاقي البكري ،محمـد طـه البشـــــير ،الوجيز في نظريـة االلتزام في القـانون

المدني العراقي ،ج.1
.34

علي حسين الخلف ،سلطان عبدالقادر الشاوي ،المبادو العامة في قانون العقوبات ،مكتبة السنهوري،

بغداد ،شارع المتنبي.2009 ،
.35

علي ســـــعيـدان ،حمـايـة البيئـة من التلوث بـالمواد اإلشــــعـاعيـة والكيمـاويـة في القـانون الجزائي ،دار

الخلدونية ،الطبعة األولى2008 ،م.
.36

فرج صالح الهريف ،جرائم تلويث البيئة ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،القاهرة ،الطبعة األولى،

.1998
.37

لطرف علي عيسي عبد القادر ،حماية البيئة والتنمية المستدامة ،دار الفكر الجامعة اإلسكندرية الطبعة

األولى.2016 ،
.38

مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1990 ،

.39

مبروك بوخزنة ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

.40

مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،المطبعة األميرية ،مصر.

.41

محمد السيد أرناؤوط ،التلوث البيئي ،وأثره على صحة اإلنسان ،أوراق شرقية ،الطبعة األولى.

.42

محمد الكندري ،المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة.

.43

محمد حسين عبد القوي :الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،دار النسر الذهبي للطباعة ،مصر.2002 ،

.44

محمد خالد جمال رستم ،التنظيم القانوني للبيئة في العالم ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان

الطبعة األولى.2006 ،
.45

محمـد زك ي أبو عـامر ،علي عبـد القـادر القهوجي ،قـانون العقوبـات اللبنـاني القســـــم العـام ،الـدار

الجامعية ،بيروت.1984 ،
.46

محمد عبد الواهب ،المسؤولية عن األضرار الناتجة عن تلوث البيئة.

77

.47

محمد عيسى الترمذي :سنن الترمذي ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية.1983 ،

.48

محمود العاد لي ،موسوعة حماية البيئة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.1999 ،

.49

محمود طه ،الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2006 ،

.50

محمود عثمان الهمشري ،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ،دار الفكر العربي ،عمان.

.51

معمر رتيـب محمـد عبـد الحـافظ ،القـانون الـدولي للبيئـة وظـاهرة التلوث ،دار الكتـاب القـانونيـة ،دار

شتات للنشر والبرمجيات ،مصر ،المحلة الكبرى ،سنة .2014
.52

نائل صالح ،الجرائم االقتصادية في التشريع األردني ،دار الفكر للنشر ،عمان ،1990 ،ص .158

.53

نور الدين هنداوي ،الحماية الجنائية للبيئة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر،

.1985
.54

هالة صالح ،المسؤولية الناجمة عن تلويث البيئة.

.55

وائل إبراهيم الفاعوري ،الحرب والبيئة ،أبيض ...أســود ،دار الخليج ،الطبعة األولى ،األردن ،ســنة

 ،2019ص .2017
.56

يحيي موافي ،الشـــــخص المعنوي ومســـــؤوليتـه قـانون مـدنيـة ،إداريـة ،جنـائيـة ،منشـــــأة المعـارف،

اإلسكندرية.1987 ،
.57

يونسـي إبراهيم أحمد مزيد  :البيئة و التشـريعات البيئة ،دار الحامد للنشـر و التوزيع ،عمان ،األردن،

الطبعة األولى.2008 ،
ثانياً :الرسائل و األطاريح والدوريات العلمية:
.58

أحمد صـادق الجهاني :موقف القانون الليبي من مشـكالت البيئة ،بحث مقدم للمؤتمر السـادس للجمعية

المصرية للقانون الجنائي المنعقد في  28 ،25أكتوبر  ،1993دار النهضة العربية ،القاهرة.
.59

أســـامة عبد العزيز ،إشـــكاليات المســـؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة ،مجلة المكتبة القانونية

للعلوم العدد  29سنة .2005
.60

بـدريـة العوضـــــي ،دور المنظمـات الـدوليـة في تطوير القـانون الـدولي البيئي ،مجلـة الحقوق ،الكويـت،

العدد الثاني ،سنة .1985
.61

بســـــمـة الحوراني ،المســـــؤوليـة الجنـائيـة عن تلوث البيئـة في القوانين األردنيـة والمواثيق الـدوليـة،

أطروحة دكتوراه ،جامعة العلوم اإلســــالمية ،العالمية ،كلية الدراســــات العليا ،قســــم القانون العام ،عمان،
2014م.
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.62
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