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Abstract 
The tremendous scientific progress in all works of life man has gained 

induces him to think of the harm resulting from this pogress particularity 

that which effects man's milien where he lives. He has recently become a 

ware of these risks and started enacting adhoc legislations and laws 

through whose applications he can preserve environment and protect it 

from all what he describes as criminal acts and through the sanctions he 

lies down, in addition to the regulations and uses enacted to hop fully 

achieve the legal protection of environment for the sake of preserving it.  

 


                          

  . ١٠/١/٢٠١٣في *** قبل للنشر  ٩/١٢/٢٠١٢(*) أستلم البحث  في 
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، دار النهضــة العربیــة، ١: د. اشــرف توفیــق شــمس الــدین، الحمایــة الجنائیــة للبیئــة، طینظــر )١(
، ١. وكذلك د. رفعت رشوان، االرهـاب البیئـي فـي قـانون العقوبـات، ط١٣، ص٢٠٠٤القاهرة 

، حیـث اسـتخدم مصـطلح (البیئـة) ألول مـرة فـي ١٧، ص٢٠٠٦دار النهضة العربیـة، القـاهرة 
  .  ١٩٧٢تمر االمم المتحدة عن البیئة المنعقد في مدینة استوكهولم في السوید عام مؤ 

: محمد بن ابي بكر عبـد القـادر الـرازي، مختـار الصـحاح، دار الكتـاب العربـي، بیـروت ینظر )٢(
  .٦٨، ص١٩٨١

، ١٨٨٢، المطبعــــة الكبــــرى فــــي بــــوالق، مصــــر ١: ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب، طینظــــر )٣(
  .٣٨٢ص
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  :رینظ )١(
Oxford word power Oxferd University press, 2004. 

  :ینظر )٢(
Janice M.Swanson and Mary A.Mies, Community Health Nursing 

2ed, London, p5.  
في ذلك: عبد اهللا الغامدي، التنمیة المستدامة بین الحق في اسـتغالل المـوارد الطبیعیـة  ینظر )٣(

، ٣مجلة جامعة الملـك عبـد العزیـز االجتماعیـة واالداریـة، العـدد والمسؤولة عن حمایة البیئة، 
، متاحـــة علـــى موقـــع المكتبـــة االفتراضـــیة العلمیـــة ١٧٩-١٧٧، ص ٢٠٠٩االصـــدار االول، 

  العراقیة على الرابط: 
www.Kau.edu.sa/centers/jkau/Doc/Eco/23-1/sustainable 

Development Between.pdf. 
: رشـــید الحمـــد ومحمـــد ســـعید صـــباریني، البیئـــة ومشـــكالتها، عـــالم المعرفـــة، الكویـــت ینظـــر )٤(

  .٣١-١٢، ص١٩٧٩
. وكـذلك محمـد حسـین عبـد القـوي، ١٤د. اشرف توفیـق شـمس الـدین، المصـدر السـابق، ص )٥(

  .٧، ص٢٠٠٢مطبعة النسر الذهبي، القاهرة،  الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة،
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د. محمـــود احمـــد طـــه، الحمایـــة الجنائیـــة للبیئـــة مـــن التلـــوث، منشـــأة المعـــارف، االســـكندریة  )١(

  .٥، ص٢٠٠٦
د. نظــام توفیــق المجــالي، نطــاق الحمایــة الجنائیــة للبیئــة، دراســة فــي التشــریع االردنــي، بحــث  )٢(

  .٢٨، ص٢٠٠٦، بغداد ١٩، ع٩هرین، مجلدمنشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة الن
  .٢-١، ص١٩٨١، ١انظر: محمد سعید الحفار، االنسان ومشكالت البیئة، ط )٣(
  نفسه، نفس الصفحة. انظر: المصدر) ٤(
مــن قــانون  ١١٠/١. نــص المــادة ٢٠انظــر: نقــال عــن رفعــت رشــوان، المصــدر الســابق، ص) ٥(

  :البیئة الفرنسي، والنص ورد بالفرنسیة كما یلي
(Les espaces ressources et milieu naturele, Les sites et paysages, 

La qualite, del'air, Les espaces animals et vegetales, Ladiversite 
et Les equilibers biologiques ils participant font partie du 
partrimoine commun de LaNation ).  
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، ٣لحمایـــة البیئـــة المصـــري، ط ١٩٩٤لســـنة  ٤اولـــى مـــن القـــانون رقـــم المـــادة االولـــى/ فقـــرة ) ١(
١٩٩٧.  

  .  ٢٠٠٣لسنة  ١المادة الثانیة/ من قانون حمایة البیئة االردني المرقم  )٢(
  .  ١٩٩٧لسنة  ٣، قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي المرقم ٤المادة الثانیة/ فقرة  )٣(
. وهالـــة صـــالح الحـــدیثي، المســـؤولیة ٢٠، ص: د. رفعـــت رشـــوان، المصـــدر الســـابقینظـــر )٤(

، ٢٠٠٢المدنیـــة الناجمـــة عـــن التلـــوث، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة القـــانون، جامعـــة الموصـــل 
  . ٨ص

  . ١٦: د. اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، صینظر )٥(
. و د. محمـــد حســـین عبـــد القـــوي، ٨: هالـــة صـــالح الحـــدیثي، المصـــدر الســـابق، صینظـــر )٦(

  . ١٦. و د. اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، ص٨سابق، صالمصدر ال
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، ٢٠٠١: عبــــد القــــادر الــــدبوني، اســــس توحیــــد القــــوانین العربیــــة، دار الحكمــــة، بغــــدادینظــــر )١(

  . ٢٢. و د. رفعت رشوان، المصدر السابق، ص١٢١ص
  . ٢٣: د. رفعت رشوان، المصدر السابق، صینظر )٢(
. و د. محمد حسین عبد القـوي، المصـدر ٢٣مصدر السابق، ص: د. رفعت رشوان، الینظر )٣(

  . ١٠السابق، ص
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. و د. اشـرف توفیـق شـمس الـدین، ٩-٨: هالة صالح الحدیثي، المصدر السـابق، صینظر )١(

  . ١٦المصدر السابق، ص 
  . ٢٤: د. رفعت رشوان، المصدر السابق، صینظر )٢(
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القانونیــة المخففــة للعقوبــة، دراســة مقارنــة، : د. فخــري عبــد الــرزاق الحــدیثي، االعــذار ینظــر )١(
  . ٦-٥، ص١٩٧٩مطبعة الحدیثي، بغداد 

ــــة، دار النهضــــة العربیــــة، مصــــر ینظــــر )٢( : د. احمــــد فتحــــي ســــرور، اصــــول السیاســــة الجنائی
  .٢١-٣، ص١٩٧٢

-١١٠، ص١٩٥٩: د. محمــد خلیفــة، النظریــة العامــة للتجــریم، دار المعــارف، مصــر ینظــر )٣(
١١٣  .  
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باســـم عبـــد الزمـــان مجیـــد الربیعـــي، نظریـــة البنیـــان القـــانوني للـــنص العقـــابي، رســـالة  :ینظـــر )١(
. واشــــرف توفیــــق شــــمس الــــدین، ٩-٧، ص٢٠٠٠دكتـــوراه، كلیــــة القــــانون، جامعــــة بغــــداد، 

  . ٢٩المصدر السابق، ص
  .٣٠-٢٩: اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، ص ینظر )٢(
  .  ١٩٦٩العراقي النافذ كان قد صدر عام  ١١١حظ ان قانون العقوبات المرقم یل )٣(
، فـــي مـــؤتمر االمـــم المتحـــدة عـــن ١٩٧٢ظهـــور واســـتخدام لمفهـــوم البیئـــة كـــان عـــام  أول إن )٤(

البیئة، المنعقد في مدینة استوكهولم فـي السـوید. انظـر: د. رفعـت رشـوان، المصـدر السـابق، 
  . ١٣. وكذلك اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، ص١٧ص
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د. اكـرم نشـأت ابـراهیم، القواعـد العامـة فـي قـانون العقوبـات المقـارن، مطبعـة الفتیـان، بغـداد،  )١(
  . ٤٧، ص١٩٩٨

: مــــاهر عبــــد شــــویش الــــدرة، االحكــــام العامــــة فــــي قــــانون العقوبــــات، مطبعــــة جامعــــة ینظــــر )٢(
  . ١٧٤، ص٢٠١١الموصل، 

. و د. مـاهر عبــد ٩، ص٢٠٠٠: باسـم عبـد الزمـان مجیــد الربیعـي، المصـدر السـابق، ینظـر )٣(
  .  ١٧٤-١٧٣شویش الدرة، المصدر السابق، ص
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  .  ٦٧-٦٦: د. اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، ص ینظر )١(
، دار النهضــة ٢: د. عبــد الفتــاح مصــطفى الصــیفي، المطابقــة فــي مجــال التجــریم، طینظــر )٢(

  . ٣٧و ص ٢٥، ص١٩٩١العربیة، القاهرة، 
ظــیم مرسـي وزیـر، الشــروط المفترضـة فـي الجریمــة، دار النهضـة العربیــة، : د. عبـد العینظـر )٣(

. وبـــنفس المعنــى انظـــر: باســـم عبــد الزمـــان مجیـــد ٤٧-٤٥و ص  ٤٣، ص١٩٨٣القــاهرة، 
  . ٨٥الربیعي، المصدر السابق، ص

  . ٨٧: باسم عبد الزمان مجید الربیعي، المصدر السابق، صینظر )٤(
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. وكذلك محمود احمد طـه، المصـدر السـابق، ٣٦بق، ص: اشرف هالل، المصدر الساینظر )١(
  . ٦ص

  . ٤٥: محمد حسین عبد القوي، المصدر السابق، صینظر )٢(
. ومحمـد حسـین عبـد القـوي، المصــدر ٦: د. محمـود احمـد طـه، المصـدر الســابق، صینظـر )٣(

  .٤٠. واشرف هالل، المصدر السابق، ص٤٥السابق، ص
  . ٦ر السابق، ص: د. محمود احمد طه، المصدینظر )٤(
  .٤٥: محمد حسین عبد القوي، المصدر السابق،صینظر )٥(
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  . ١٧: د. رفعت رشوان، المصدر السابق، صینظر) ١(
  . ٤١: اشرف هالل، المصدر السابق، صینظر )٢(
 . واشـرف هـالل، المصــدر ٦٦: د. اشـرف توفیـق شــمس الـدین، المصـدر الســابق، صینظـر  )٣(

  . ٤١السابق، ص
  .٦٦اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، ص : د.ینظر  )٤(
. و د. اشـرف توفیـق شـمس الـدین، ٨٩-٨٨: د. رفعت رشوان، المصدر السـابق، صینظر  )٥(

  . ٩٧و ص٦٦المصدر السابق، ص
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صــدر             . محمــد حســین عبــد القــوي، الم. و د٤٠: اشــرف هــالل، المصــدر الســابق، صینظــر  )١(
  .  ٤٦-٤٥ص  ابقسال

. و د. اشـــرف توفیـــق ٢٢و ص ١٩-١٧: د. رفعـــت رشـــوان، المصـــدر الســـابق، ص رینظـــ )٢(
  .١٦-١٥شمس الدین، المصدر السابق، ص
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) مــن قــانون العقوبــات العراقــي ویالحــظ فــي تعــدیل الغرامــات فــي المخالفــات ٤٧٧/١المــادة ( )١(

  .  ٧/٥/٢٠٠١في٣٨٧٧المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد١٠٧والجنح القرار
) من قانون العقوبات العراقي. ٤٨٢دة (الما )٢(   /اوًال
  ) من قانون العقوبات العراقي. ٤٧٩/١المادة ( )٣(
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  ) من قانون العقوبات العراقي. ٤٨٠المادة ( )١(
  .  ١٣: د. محمد حسین عبد القوي، المصدر السابق، صینظر )٢(
  ) من قانون العقوبات العراقي. ٤٩٧المادة ( )٣(
) من قانون العقوبات العراقي. / رابع٤٩٧المادة ( )٤(   ًا
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  .  ٣٤: نظام توفیق المجالي، المصدر السابق، صینظر )١(
. و د. محمـــود احمـــد طـــه، ١٣: د. محمـــد حســـین عبـــد القـــوي، المصـــدر الســـابق، صینظـــر )٢(

. واشــرف ٢٢. واشــرف توفیـق شـمس الــدین، المصـدر السـابق، ص٦٥المصـدر السـابق، ص
  .٨٥هالل، المصدر السابق، ص

  / ثانیا) من قانون العقوبات العراقي. ٤٩٦المادة ( )٣(
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  / رابعا) من قانون العقوبات العراقي. ٥٠٠المادة ( )١(
) من قانون العقوبات العراقي. ٤٩٧المادة ( )٢(   / اوًال
) من قانون العقوبات العراقي.٤٩٧المادة ( )٣(   / ثانیًا
) من قانون العقوبات العراقي. ٤٩٩المادة ( )٤(   / اوًال
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. وكـــذلك: د. اشـــرف توفیـــق ٩: د. محمـــد حســـین عبـــد القـــوي، المصـــدر الســـابق، صینظـــر )١(
. و د. نظـام توفیـق المجـالي، المصـدر السـابق، ٢٤-٢٣شمس الدین، المصدر السـابق، ص

  . ٣١ص



  حمایة البیئة في التشریع الجنائي العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١٤٨




































  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١٤٩




























                          

  . ٣٨: د. نظام توفیق المجالي، المصدر السابق، صینظر )١(
  . ٣٤ص: د. نظام توفیق المجالي، المصدر السابق، ینظر )٢(
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، قــــانون حمایــــة وتحســــین البیئــــة، ١٩٩٧لســــنة  ٣القــــانون رقــــم  إلصــــدارالموجبــــة  األســـباب )١(
  .  ٢٤/٣/١٩٩٧في  ٣٦٦٢المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 

  . ٣٦: اشرف هالل، المصدر السابق، صینظر )٢(
قوبـة خاصـة المشـرع من التشریعات التي افردت كل فعل یعد عدوانا على البیئة وافردت له ع )٣(

  .  ٢٠٠٣لسنة  ١والمشرع االردني في القانون رقم  ١٩٩٤لسنة  ٤المصري في القانون رقم 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١٥١

 






























                          

) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة ( )١(   / اوًال
) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة ( )٢(   / ثانیًا
) من قانون حمایة وتحسین البیئ١٩المادة ( )٣(   ة. / ثالثًا
) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة () ٤(   / خامسًا
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) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة () ١(   / سادسًا
  ) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ٢٠المادة () ٢(
) مـــن قـــانون العقوبـــات علــى ان (الجنحـــة: هـــي الجریمـــة المعاقـــب علیهـــا ٢٦نصــت المـــادة ( )٣(

الحــبس الشــدید او البســیط اكثــر مــن ثالثــة اشــهر الــى خمــس  -١التــالیتین)بإحــدى العقــوبتین 
  الغرامة. -٢سنوات، 

) مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى ان (الجنایـــة: هـــي الجریمـــة المعاقـــب علیهـــا ٢٥نصـــت المـــادة ( )٤(
الســـجن اكثـــر مـــن خمـــس  -٣الســـجن المؤبـــد،  -٢االعـــدام،  -١العقوبـــات التالیـــة:  بإحـــدى

  نة). سنوات الى خمس عشرة س
) مــن قــانون العقوبــات علــى ان (المخالفــة: هــي الجریمــة المعاقــب علیهــا ٢٧نصــت المــادة ( )٥(

 -٢العقــوبتین التــالیتین الحــبس البســیط لمــدة اربــع وعشــرین ســاعة الــى ثالثــة اشــهر.  بإحــدى
.(   الغرامة التي ال یزید مقدارها على ثالثین دینارًا
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  .٢١٧در السابق، ص: د. اشرف توفیق شمس الدین، المصینظر )١(
) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة ( )٢(   / خامسًا
) من قانون حمایة وتحسین البیئة. ١٩المادة ( )٣(   / سادسًا
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  .  ١٦: د. محمد حسین عبد القوي، المصدر السابق، صینظر )١(
. و د. اشـرف توفیـق شـمس ١٤-١٣: محمد حسـین عبـد القـوي، المصـدر السـابق، صینظر )٢(

  . ١٧الدین، المصدر السابق، ص
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. و د. محمد حسین عبـد القـوي، ١٦-١٣: د. محمود احمد طه، المصدر السابق، صینظر )١(
  .  ١٨. و د. اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السبق، ص١٤المصدر السابق، ص

راقیـة : في تفصیل هذه القوانین: عبد القادر الدبوني، النصوص الجزائیة فـي القـوانین العینظر )٢(
 ١٠٣و ٩٥و ٨٧، ص١٩٦٩، مطبعــة الحكومــة، بغــداد ١٩٦٨الــى ســنة  ١٩٢١منــذ ســنة 

  .  ٢٥٠و ٢٤١و ٢٣٩و ٢٣٥و ٢٢٧و ١٧٩و ١٧٢و ١٣٢و ١٣١و ١١٤و
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  .  ٩/٥/١٩٣٦في  ١٥١٣، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٣٦لسنة  ٦٨قانون رقم  )١(
  .١١/٢/١٩٤٦في  ٢٣٤٠راقیة بالعدد ، المنشور في الوقائع الع١٩٤٦لسنة  ٥قانون رقم  )٢(
  .  ٩/٦/١٩٥٥في  ٣٦٣٧، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٥٥لسنة  ٧٥قانون رقم ) ٣(
  .  ١٦/٢/١٩٦٥في  ١٠٧٥، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٥لسنة  ٣٢قانون رقم  )٤(
ـــــــم ) ٥( ـــــــانون رق ـــــــة با١٩٦٥لســـــــنة  ١٠٦ق ـــــــائع العراقی ـــــــي الوق فـــــــي  ١١٤٤لعـــــــدد ، المنشـــــــور ف

٢٦/٧/١٩٦٥  .  
  .  ٢٨/٢/١٩٩٦في  ١٢٣٧، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٦لسنة  ١٧قانون رقم ) ٦(
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  .  ٦/٣/١٩٦٦في  ١٢٤٠، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٦لسنة  ٢١القانون رقم  )١(
  .  ٢١٢: د. اشرف توفیق شمس الدین، المصدر السابق، صینظر )٢(
  .  ١٣/٢/١٩٦٢في  ٦٤٥، المنشور بالوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٢لسنة  ٦انون رقم الق )٣(
ائم االقتصــــادیة، المصــــدر : د. فخــــري عبــــد الــــرزاق الحــــدیثي، قــــانون العقوبــــات، الجــــر ینظـــر )٤(

  . ٢٠٩ -٢٠٨صالسابق، 
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  .  ١٩٦٣لسنة  ٦) من قانون الري المرقم ١٥المادة ( )١(
لسـنة  ٤٨. وقانون تنظیم صید واستغالل االحیاء المائیة رقـم ١٩٦٥لسنة  ٣٢القانون المرقم  )٢(

١٩٧٦  .  
  .  ٢٢٧: عبد القادر الدبوني، المصدر السابق، صینظر )٣(
  .  ١٩٧٩لسنة  ٢١القانون رقم  )٤(
  قانون حمایة الحیوانات والطیور البریة.  ١٩٧٩لسنة  ٢١الموجبة للقانون رقم  سباباأل )٥(
  .  ١٣١وني، المصدر السابق، ص: عبد القادر الدبینظر )٦(
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  .  ٢١٣: فخري عبد الرزاق الحدیثي، المصدر السابق، صینظر )١(
  .  ١٩٥٥لسنة  ٧٥القانون رقم  )٢(
  .  ٢١٣-٢١٠: د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، المصدر السابق، صینظر )٣(
  . ١٩٥٥لسنة  ٧٥) من قانون الغابات رقم ٩/١المادة ( )٤(
  . ١٩٥٥لسنة  ٧٥الغابات رقم  ) من قانون١١المادة ( )٥(
  .  ١٩٦٦لسنة  ٢١القانون رقم  )٦(
مـن قـانون  ١١عّد المشرع المصري الضوضاء من مكونات تلویث الهواء في المادة االولـى/ ) ٧(

ـــدین، ١٩٩٤لســـنة  ٤البیئـــة رقـــم  . وفـــي التلـــوث الســـمعي انظـــر: د. اشـــرف توفیـــق شـــمس ال
  . ٢١٢المصدر السابق، ص



  حمایة البیئة في التشریع الجنائي العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١٦٠


















  
–


 


 
 


 

                          

  .٢٢-١٩ق شمس الدین، المصدر السابق، ص: اشرف توفیینظر )١(
  .  ١٩٦٦لسنة  ٢١) من قانون منع الضوضاء رقم ٢و  ١/ فقرة ٢المادة ( )٢(
  .  ١٩٦٦لسنة  ٢١) من قانون منع الضوضاء رقم ٦المادة ( )٣(
  . ٦٦لسنة  ٢١) من قانون منع الضوضاء رقم ٥المادة ( )٤(
    .١٥٥-١٥٢: اشرف هالل، المصدر السبق، ص ینظر )٥(
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1/sustainableDevelopment Between .pdf.  
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