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 المقذمـــة

ّعلىّعبادقأّالتيعؿمّالوعمّأمهّّالنياقّتعذّّ ؽًٌّمٌردّّ،نعمّهللاّزبخانهّكتعالىّبًا

فّىراّالنٌردّالؼبيعيّإلإّإخيٌمّلأسلاؿّالخياةّكاؽة،ّخيثّلإّغوىّعوهّلحنيعّاللائواتّالخية،ّ

ّإقذّتعرضّ نٌاعّالنلٌثاتّأكالرمّيقطذّبهّكجٌدّأمّنٌعّمهّلىّذؼرّكبيرّتنجلّبالتلٌث،

كتتعذدّمطادرّتلٌثّّ،زتعناؿّالنرادّبهإبوسبةّتؤثرّؽيّشلإخيةّالناءّكتحعلهّغيرّموازبّلل

ّال ّكبرلكّزٌؼّتزداد ّأالنياق ّالتصريعية ّبالسلؼة ّخذا ّمنا ّعوًا ّالواجنة التذذلّّلىإضرار

ّمهّذلإؿّالقياـّبإشذارّتصريعاتّلخنايةّالبيئةّالنائيةّمهّالتلٌث،ّكمهّىواّاب ّيلـز تداذّما

كزوركزّّضرارّتلٌثّالنياقأةّلؤزالةّعلواجلىّكٌنًاّتنجلّالٌزيلةّاإىنيةّالنسؤكليةّنؿراّنأتبرزّ

كذلكّللٌفّالعصرّّ،القانٌفّالنذنيّمخٌرّتعذّ ّىراّعلىّالنسؤكليةّالنذنيةّكالتيّؽيّبخجوا

فّالبصريةّقذّتقذمتّألىّإكيعٌدّالسببّكراءّذلكّّ،هّاليٌـّىٌّعصرّالنسؤكليةؽيالرمّنخياّ

ّىائلإنّ ّكالتلوٌلٌجياّّ،تقذمان ّالعاشف ّبالتؼٌر ّالنتنجلة ّالخذيث ّالعصر ّزنة ّىي كىرق

ّألتيّاالنتؼٌرةّ ّؽيؤلىّخذكثّتػيراتّؽيّخياةّالإدتّنتائحًا ّ،ًانسافّكالؼبيعةّالتيّنخيا

ّكىراّماّينلهّمصاىذتهّبالتػييراتّالسلبيةّالًائلةّالتيّتعرضتّلًاّمٌاردناّالنائية.ّ

  ختيار مًضًع البخث.وسبب ا ومية البخثأ:  أولا  

لتيّيحبّالنخاؽؿةّامهّالجركاتّالؼبيعيةّالنًنةّالناءّّعتباراىنيةّالبخثّؽيّأتلنهّ

ّبالنياقّالوقيةّلللّإنسافّالخقّبأفّيوعمرلّؽإفّذأعليًاّمهّالتلٌثّىراّمهّجًة،ّّكمهّجًةّ

ّللصربّكبالتالي ّالّالطالخة ّعلىّشخة ّؤالنخاؽؿة ّالقانٌنيةّّذّّالتيّتعنساف ّالخناية مخٌر

ّإلىزببّاّأماّ،لحنيعّالتصريعات ّللبخثّيعٌد ّمهّالأركافّاّذتيارنا ّأزازيان ّركوان ّالناء عتبار

لياتّلللّالؾعاّكىٌّيصللّالعنٌدّالؾقرمّ،زتنرارىاالؿركؼّالنلإئنةّللخياةّكاّيءيّتًالت

ّغيرىاّالأنصؼةك ّأـ ّكانت ّالنذنيةّّ،البصرية ّعليه ّكتقٌـ ّقامت ّالرم ّالأزاس ّإنه كنا

ّ.قكالخعارةّمورّؽحرىاّإلىّاليٌـّكإلىّماّبعذ

ّبالنائةّمهّكزنه65ػػ58ّالناءّضركرةّللخياةّكلبقاءّالؤنسافّإذّيختٌمّجسمّالؤنسافّالبالؼ

ّالؼاقةّ ّكتٌليذ ّالنزركعات ّكزقي ّللرم ّيستعنل ّؽإنه ّاليٌمية، ّالخاجات ّعه ّكؽعلإن ماءن،

 ينلهّتطٌرّقياـّالتونيةّمًناّكانتّنٌعًاّبذكفّالناء.ّكالترؽيه،ّكلإ

 

 

 .مشكلة البخث  :نيا  ثا

ّ،يرانيةؤكالنتنجلةّبالخربّالعراقيةّالّ،التيّعانىّموًاّالعراؽلىّالؿركؼّالقازيةّإنؿرانّ

ّخربّاللٌيتّكالخطار ّثم ّقتطادمإالّكمه ،ّ ّماكمه ّمخاربة ّالّيسنىّثم ّ،زلإميةؤبالذكلة
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ّالثّ أّكالتي ّاكّ،دماقتطإرتّعلىّالٌاقع ّالنائية ّ،كتلٌثًانعلستّبصللّزلبيّعلىّالنٌارد

كالسببّّ،غلبّمخاؽؿاتّالعراؽأّشبختّؾاىرةّموتصرةّيعانيّموًاألٌثّالنياقّتّخيثّإفب

ّّلإ ّالخلٌمةّؽيّمعالحةّالتلٌثّؽقغّبلّإيعٌد عاتقّّىفّالنسؤكليةّملقاةّعلإلىّتقطير

اخيةّالنصاريعّالسيمهّّفّىواؾّاللجيرأّنًارّيحذأالىّالرمّيؼلعّعلّخيثّإفّ،يعانّأالنٌاػهّ

كزاخّؽيّأالتيّتتنجلّبرميّالذرلّأُّالكالخالإتّالؾرديةّّ،نًارللأّزٌاؽّكالنؼاعمّالنخاذيةأكال

ّمذيّرككرلكّّ،نًارأال ّالنحارمّؽيًايقياـ ّالنحارمّبطبّسبلة ّكبيرانّّبرلكّتلٌثانّّمسببيهّ،ة

يواّرتألراّاّ،ذرلأُّككاؽةّاللائواتّالخيةّالّ،نسافؤبنياقّالصربّكالتيّتؤثرّبذكرىاّعلىّشخةّال

البخثّؽيّىراّالنٌضٌعّبػيةّكضعّمعالحاتّلًرقّالؿاىرةّكدرازةّالتصريعاتّالنوؿنةّ

ّ ّذلل ّمه ّيصٌبه ّكما ّؽيّبخجواّكنٌاقضله ّمهّّىعلّكزٌؼّنركز ّللنياق ّالنذنية الخناية

كذلكّلطذكرّالعذيذّمهّالتصريعاتّالحزائيةّالتيّبيوتّؽيّّ،كجرّمهّالخنايةّالحزائيةأالتلٌثّ

ليةّالنذنيةّكللنسؤماّبالوسبةّأؾًاّلالنسؤكليةّالحزائيةّالنترتبةّعلىّعاتقّمهّيدانطٌشًاّ

ّلإتزاؿّتدععّلإؽ ّتعذيلإتّعلإدكفّّ،القانٌفّالنذنيخلاـّأنًا النسؤكليةّّقٌاعذّىجراءّأمّ

ّعهّ،النذنية ّالعّؽعلإن ّالٌّءتسليغ ّجًاز ّدكر ّالخنايةّإعلى ّتلك ّتٌؽير ّؽي ّالعاـ دعاء

عاتقّأسداصّالقانٌفّّالتقطيريةّالنلقاةّعلىّكّعقذيةككرلكّبيافّالنسؤكليةّالّ،القانٌنية

 ّّالعاـّكالداص.

ّ.البخث  أوذاف:  ثالجا  

ّػّيًذؼّالبخثّإلىّتسليغّالعٌءّعلى:

ّبيافّماىيةّالنياقّكػرؽّتلٌثًاّ.ّ-1

ّمٌقفّالقٌانيهّمهّتلٌثّالنياق.ّ-2

ّالإدعاءّالعاـّؽيّالخنايةّالقانٌنيةّللنياقّمهّالتلٌث.ّػّدكر3

ّالنسؤكليةّالنذنيةّالواجنةّعهّتلٌثّالنياق.ّ-4

ّبيافّنٌعّالنسؤكليةّؽيناّإذاّكانتّعقذيةّأـّتقطيرية.ّّ-5

ّػّبيافّمسؤكليةّالأسداصّالؼبيعيةّكالنعوٌية.6

ّ

 .: مهيحية البخثرابعا  ّ

ّىراّعتنذناا ّبخجوا ّّؽي ّدرازة ّالتخليليّؽي ّالنوًح ّعلى الوطٌصّالقانٌنيةّكتخليل

 الواجنةّعهّتلٌثّالنياق.ّالحزائيةكّالنذنيةّكالنسؤكلية

 .: ويكلية البخث  خامسا  
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كػرؽّّلنياقكؿّزأتواكؿّؽيهّماىيةّاأالالنبخثّّ-اخثّ:مبثلإثةّزأقسمّبخجيّىراّإلىّ

أماّالنؼلبّّ،النياقّمؾًٌـالنؼلبّالأكؿّزأذططهّلبيافّّ،تلٌثًاّكذلكّمهّذلإؿّمؼلبيه

ّكؿّؽيهّزبلّخنايةأماّالنبخثّالجانيّزأتواّّ،الجانيّؽقذّذططتهّلبيافّمؾًٌـّتلٌثّالنياق

مٌقفّالقٌانيهّالعراقيةّمهّالنؼلبّالأكؿّزأبيهّؽيهّّمؼلبيهّالتلٌثّكذلكّؽيهّالنياقّم

ّالنؼلبّالجانيّزأكضدّؽيهّدكرّالذكلةّؽيّخنايةّالنياقّمهّالتلٌثّ،تلٌثّالنياق أماّّ،أما

ّكذلكّؽيّأربع ّالواجنةّعهّتلٌثّالنياق ّالنذنية ّالنسؤكلية ّةالنبخثّالجالثّزأتواكؿّؽيه

ّّ،مؼالب ّالنياقالالنؼلب ّتلٌث ّعه ّالواجنة ّالعقذية ّالنسؤكلية ّؽيه ّزأشرح أماّّ،أكؿ

ّتلٌثّالنياق ّعه ّالواجنة ّالتقطيرية ّالنسؤكلية ّؽيه ّالنؼلبّّ،النؼلبّالجانيّزأشرح أما

ّالنياق ّتلٌث ّعه ّالأسداصّالتقطيرية ّمسؤكلية ّؽيه ّزأشرح ّالرابعّّ،الجالث ّالنؼلب أما

كألخقّالبخثّبداتنةّأبيهّريةّالواجنةّعهّتلٌثّالنياق،ّزأشرحّؽيهّآثارّالنسؤكليةّالتقطي

ّؽيًاّالإزتوتاجاتّكالنقترخاتّالتيّتٌشلتّإليًا،ّكمهّهللاّالتٌؽيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبخث الأول

 ماوية المياه وعرق تلًثيا

ّالنياقّلبياف ّأكلإنّّماىية كمهّثمّّ،لنياقّكمطادرىالّالعلنيّنؾًٌـالمهّأفّنبيهّّلإبذ

ّالقانٌنيّللنياقبيافّ ّّ،النؾًٌـ ّبياف كمطادرّّ،لتلٌثلّالعلنيّكالقانٌنيّنؾًٌـالكمهّثم

ّ.الآتيةكىراّماّزوتواكلهّؽيّالنؼالبّّ،تلٌثّالنياق

 المغلب الأول

ّالمياه مفيًم
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ّالنؼلبّ ّكالبيئةّالنائيةّكمهّثمّلّالعلنيّنؾًٌـالزوتواكؿّؽيّىرا لنياقّكمطادرىا

ّّ.الآتييهّيهعالؾّركىراّماّزوٌضخهّؽيّّ،النؾًٌـّالقانٌنيّللنياق

 الفرع الأول

ّلمياهل العلمي مفيًمال

ّ ّيتلٌفّمهّتعذ ّكينيائيا ّمركبا ّذرتيهّمهّغازاالنياق الًيذركجيهّمعّذرةّمهّغازّّتخاد

كللنياقّمطادرّّ،الأككسحيهّكللناءّذٌاصّؽيزيائيةّككينيائيةّتحعلهّمهّأىمّعواصرّالؼبيعة

ّالؼبيعةّكىيّعلىّنٌعيه.ّعذيذةّّؽي

كتتنجلّبالأمؼارّكالأنًارّكركاؽذىاّكالنياقّالحٌؽيةّكالبخارّّ-:ّالمياه التقليذية صادر/ مأولا  

ّكالنخيؼات.

زتطلإحّالنياقّالنالخةّاكتتنجلّبنياقّالصرؼّالطخيّكّّ-:/ مصادر المياه غير التقليذية ثانيا  

ّلتحنيعّالنياق.كجنعّمياقّالأمؼارّؽيّمستٌدعاتّػبيعيةّ

ّيع ّالناء ّأف ّللخياةّّذّّكبنا ّالنلإئنة ّالؿركؼ ّتًيئ ّالتي ّالأركاف ّمه ّأزازيا ركوا

ّّ،زتنرارىاكا ّكالتي ّالنائية، ّالبيئة ّمؾًٌـ ّعلى ّالعٌء ّتسليغ ّمه ّلإبذ معرؽةّّتعويلرا

ّكملٌناتّ ّجًة ّالبعظّمه ّبععًا ّمع ّالندتلؾة ّالنائية ّالأخياء ّبيه ّالنٌجٌدة العلإقات

ّمهّجًةّأذرل.ّةاللإخياتيّائيالنالنخيغّ

ّمهّذلإؿّما ّالنائية ّالبيئة ّأىنية ّبػّكتؿًر ّمهّمساخاتّتقذر ّالنياق %ّمه71ّتػؼيه

ّالأرضية ّالزرقاءّاللرة ّباللؤلؤة ّأخيانا ّالأرضية ّاللرة ّ ّتعّ،خيثّتٌشف ّغويّّذّّكإنًا مطذر

مطذراّنّالعالمّتعذسنليةّؽيّالّالجركةّخيثّإفّ،السلانيّيوعبّلنٌاجًةّالتزايذّللػراءّلإ

ّمًنانّ غرائيان
(1)ّ ّعه، ّالنائيةّؽعلإن تختٌمّعلىّالؼخالبّالتيّتقٌـّبتخٌيلّّذلكّؽإفّالبيئة

ّ.كتسنىّىرّالعنليةّبالبواءّالعٌئيّ،العٌءّإلىّػاقةّكينيائية

للػراءّلحنيعّالخيٌاناتّالنائيةّذّّكعليهّتعذّالؼخالبّكائواتّذاتيةّالتػريةّكتعّ ّ،مطذراّن

كالطٌديٌـّكالللٌرّكالنػوسيٌـّكغيرىاّمهّككرلكّإفّ البخارّتختٌمّأكجرّمهّذنسيهّعوصراّن

ّالواخيةّّ،النعادف ّمه ّموًا ّكالإزتؾادة ّموًا ّالنعادف ّتلك ّازتدراج ّتخاكؿ ّالذكؿ كإف

ؽيّتٌليذّالؼاقةّالّفّالنياقّتعذّّأكناّّ،قتطاديةإال مًناّن ّ.ّّلًربائيةمطذراّن

 الفرع الجاني 

 للمياهالمفيًم القانًني 

ّّالٌاقعّإفّمسألةّتخذيذّؽي ّالقانٌنيّللنياق ّأفّنبيهّمعوىّيالنؾًٌـ ّأكلإ تؼلبّموا

كلّشيءّ-2"ىٌّّالنوقٌؿّكالعقارّؽًلّتعذّالنياقّمهّالنوقٌلإتّأـّمهّالعقاراتّ؟ّؽالنوقٌؿ

ّ.ّ"...ينلهّنقلهّكتخٌيلهّدكفّتلف
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ّ ّبه ّؽيراد ّالعقار ّ-1"أما ّينله ّثابتّبخيثّلإ ّمستقر ّله ّدكفّكلّشيء ّتخٌيله ّأك نقله

ّمهّالقانٌفّالنذنيّالعراقي.ّ(62)نطتّعليهّالنادةّكىراّماّ،"...تلف

ّّ ّّاذتلفكقذ ّكذلك ّللناء ّالقانٌني ّالنؾًٌـ ّبياف ّؽي ّالعلنيةّلأالؾقًاء ّالتخاليل ف

لؼبيعةّالناءّتجبتّبأفّلهّزناتّكذطائضّكمنيزاتّعذيذةّمتواقعةّينلهّتٌضيخًاّمهّ

ّ-ذلإؿّالآراءّالتيّقيلتّبًراّالطذدّ:

ّالأكؿ ّاّ،ؽالرأم ّيتحذد ّعوصر ّالناء ّأف ّمهّّ،بازتنرارعتبر ّػابعان ّكجٌدق ّينود ّما كىرا

ّؽًٌّمستقرّّ،ستنرةّمهّموابعهبؾعلّؾاىرةّتذؽقّالناءّالنّكالإزتنراريةالذينٌمةّ كلًرا

ؽإنهّبًراّالطؾاتّيصترؾّؽيّزناتّالعقاراتّالجابتةّغيرّالنوقٌلةّؽًٌّموذمحّّ،ؽيّملانه

ّمعّالأرضّالتيّيحرمّؽٌقًا.ّ

ّغيرّثابتّمورّذركجهّمهّأؽإنهّيرلّّ،أماّالرأمّالجاني ّمتخركان فّالناءّيتسمّبلٌنهّجسنان

نذؽاعهّلنذةّػٌيلةّختىّاكمهّالطعٌبةّإيقاؼّمقاكمةّّ،النوبعّختىّكشٌلهّإلىّالنطب

ّ.(1)مهّذلإؿّالعقباتّالعدنةّكالسذكد،ّلًراّؽقذّأضؾىّعليهّزنةّعقارّغيرّقابلّللتنلكّ

ّمؾادقّ ّالنٌضٌعّيجيرّتساؤلإن الدارجةّّأسياءىلّتعذّالنياقّمهّالّ،كؽيّالٌاقعّإفّىرا

أـّآعهّالتعاملّكذلكّبسببّػبيعتًاّالنركٌرةّ ّماذاّ؟نؾاّن

ّّ:(ّعهّىراّالتساؤؿّخيثّنضّعلى61ؽيّالنادةّ)ّلقذّأجابّالنصرعّالنذنيّالعراقي

"ّ ّللخقٌؽّّ-1ّ كلّشيءّلإّيدرجّعهّالتعاملّبؼبيعتهّأكّبخلمّالقانٌفّيطدّأفّيلٌفّمخلإن

ّّ.النالية

التيّتدرجّعهّالتعاملّبؼبيعتًاّىيّالتيّلإّيستؼيعّأخذّأفّيستأثرّبخيازتًاّّأسياءالّ–2ّّ

ّمخلإّنّأسياءكال ّتلٌف ّأف ّالقانٌف ّيحيز ّلإ ّالتي ّىي ّالقانٌف ّبخلم ّالتعامل ّعه ّتدرج التي

ّ.ّ"للخقٌؽّالنالية

ّيتعدّمهّالوضّأعلإقّجنلةّأمٌرّىيّ.

ّال ّمه ّنٌعيه ّىوالك ّّ،أسياءإف ّاّأسياءّالأكؿالوٌع ّالعقاراتّيحٌز ّمجل ّبًا لتعامل

أمّّ،مخلإنّللخقٌؽّالناليةّأسياءالكبًراّيطدّأفّتلٌفّىرقّّ،كالسياراتّكالبساتيهّكغيرّذلك

ّأكّىبتًاّكغيرّذلكّمهّالخقٌؽّالناليةّ.ّكإيحارىاينلهّبيعًاّ

إماّبسببّّ،لإّتقبلّالتنلكّأسياءلإّيحٌزّالتعاملّبًاّأمّىيّّأسياءأماّالوٌعّالجانيّؽًيّّّّّّّ

ّالداشةّخيثّلإّيستؼيعّأمّ ّبصللّمؼلقّبلّىيّذاتّإػبيعتًا نسافّأفّيستأثرّبخيازتًا

ّ.(1)موؾعةّعامةّللحنيعّكأسعةّالصنزّكالًٌاءّؽيّالحٌّكالنٌاردّالنائيةّ
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ّؽّّّّّّ ّذلك ّمه ّبالرغم ّإكلله ّىوالك ّأف ّيلإخؽ ّالّازتجواءنه ّقابلةّّ،أسياءلًرق ّتلٌف ؽقذ

ّكالًٌاءّالنعػٌطّؽيّ ّأملهّالإزتئجارّبنقذارّمعيهّموًا ّمتىّما ّالأزؼٌاناتللتعاملّبًا

أكّقذّّ،أكّالعبٌاتّالنعقنةّ،أكّمياقّالصربّالتيّتباعّؽيّالقوانيّ،الرمّيستدذمهّالػٌاشٌف

ّمخلإكعليهّؽّ،كغيرّذلكّمهّالطٌرّّ،تتدرّالنياقّخالةّشلبةّمجلّالجلح ّتلٌفّ ّللخقٌؽّنًا إن

ّالناليةّأمّينلهّبيعًاّ.

ّالوٌعّالجانيّمهّالّّّّّّ الدارجةّعهّالتعاملّبخلمّالقانٌفّكذلكّبسببّكركدّنضّّأسياءأما

ّذاصّينوعّالتعاملّبًاّكأمٌاؿّالذكلةّمجلإن.ّ

(ّمهّالقانٌفّالنذنيّالعراقيّخيثّنطت71ّمهّالنادةّ)ّ(2)ليهّالؾقرةّإكىراّماّأسارتّّّّّّّ

ّ.ّ"ىرقّالأمٌاؿّلإّيحٌزّالتصرؼّؽيًاّأكّالخحرّعليًاّأكّتنللًاّبالتقادـ"ّعلىّأف

عليهّلللّماّتقذـّؽإفّالنياقّتعّذّمهّالأسياءّالدارجةّعهّالتعاملّبؼبيعتًا،ّكللهّمتىّ

للخقٌؽّالنالية. ّماّتمّالإزتئجارّبخيازةّجزءّموًاّؽإنًاّتطبدّمخلإّن

ّ

 المغلب الجاني

 المياه مفيًم تلًث

ّ ّالعالمتختل ّتٌاجه ّالتي ّالبيئية ّالنصاكل ّبيه ّمه ّكبيرة ّأىنية ّالنياق ّتلٌث ّ،مصللة

كيعزلّالسببّكراءّذلكّإلىّأفّالنياقّتنجلّشريافّالخياةّكالتؼٌرّكالتونيةّلأيةّدكلةّمهّ

ّمهّ ّالنائية ّالنٌارد ّخناية ّباتحاق ّذؼٌاتّعنلية ّباتداذ ّبذأتّالذكؿ ّؽقذ ّلًرا ّالعالم، دكؿ

ّذلّ،التلٌث ّالأكضاعّكذلكّمه ّالخناية ّأمر ّتعذل ّكقذ ّالٌػوية، ّكالأنؿنة ّالقٌانيه إؿّزه

كمهّأجلّذلكّلإبذّمهّأفّنبيهّمعوىّالتلٌثّّ،يعانّأالنخليةّإلىّالقٌانيهّكالأنؿنةّالذكليةّ

ّزوخاكؿّبخجهّؽيّماّّ،تلٌثّالنياقّككرلكّمطادرّ،مهّالواخيةّالعلنيةّكالقانٌنية ّما كىرا

ّيأتي.ّ

 الفرع الأول

ّالمياه العلمي لتلًثالمفيًم 

كذلكّللٌفّّ،إفّمسألةّتخذيذّؽلرةّالتلٌثّتعذّإخذلّالنسائلّالنًنةّؽيّمذارّبخجواّ

ؽعلإنّعهّكٌنًاّتنجلّنقؼةّمًنةّيتمّّ،ؽلرةّالتلٌثّتعذّمؾتاحّقانٌفّخنايةّالنٌاردّالنائية

ّالإنؼلإؽّبتخذيذّمؾًٌـّ"العنلّالنلٌث"ّكمهّثمّزيتمّتخذيذّالأدكاتّا لقانٌنيةّمهّذلإلًا

ّ-كمهّالواخيةّاللػٌيةّؽإفّالتلٌثّيعويّ:ّّ،النوازبةّلنلاؽختهّكترتيبّالنسؤكلية

:ّلٌثّالناءّأمّذلؼهّبصيءّؽيقاؿّ،ذلغّالصيءّبالصيءّمهّغيرّجوسهّّ،:ّكيرادّبهّالاختلاطأ.ّ

ّذارجّعوهّكيقاؿّللندتلغّعقلهّبلٌث،ّأمّذالغّعقلهّشيءّمهّالعتهّأكّالحوٌفّ.
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ككذرقّبنعوىّّ،ّلٌثّالناءّأمّكذرقّأكّ،:َّلٌثّالجٌبّبالؼيهّأمّتلؼرّبهقاؿ:ّؽيّب. التلغخ

ّ.(1)ّغيرقّكأشبدّعذيمّالوقاء

ّ ّالتلٌثّكؽق ّتعريؾات ّمه ّالعذيذ ّكردت ّكالقانٌنييهالقذ ّالبيئة ّعلناء ؽقذّّ،شؼلإح

خذكثّتػيرّكذللّؽيّملٌناتّالبيئةّالخيةّكغيرّالخيةّبخيثّتؤدمّإلىّعرؽهّبععًمّبأنهّ"

سللّالوؿاـّالإيلٌلٌجيّأكّيقللّمهّقذرتهّعلىّأداءّدكرقّالؼبيعيّؽيّالتدلضّالراتيّمهّ

ّّّّّ.ّ(2)"الؤنسافالنلٌثاتّالواجنةّعهّعٌاملّكجيرةّػبيعيةّكشواعيةّبؾعلّ

ّمو ّالإقتطاديةأما ّكالتونية ّالتعاكف ّأكّّؿنة ّمباشرة ّالؤنساف ّ"إدذاؿ ّبأنه ّعرؽته ؽقذ

علىّّتًذدّبالدؼرّبؼريقةّغيرّمباشرةّلنٌادّأكّػاقةّؽيّالبيئةّتوتحّآثاراّضارةّبالؼبيعة،ّأك

ّ ّالبيئية ّبالأنؿنة ّأك ّالبيٌلٌجية ّبالجركات ّالطرر ّتلخق ّأك ّالؤنساف ّتطرّّ،ّالأذرلشخة أك

ّّّ(3)ّ"بالإزتعنالإتّالأذرلّالنصركعةّللبيئة

 الفرع الجاني

 المفيًم القانًني لتلًث المياه

يعذّالتلٌثّمخلّالتحريمّلًراّؽإفّمسألةّتخذيذّالنؾًٌـّالقانٌنيّلتلٌثّالنياقّتعذّّ

ّالنٌجبّللنسؤكلية ّالطرر ّالٌقٌؼّعلىّمعيار ّينله ّذلإله ّخيثّمه ّإذ كتحذرّّ،ضركرية،

ّ،نٌعيةّبدطٌصّتلٌثّالنياقّتؾاقياتّالذكلية،ّأكردتّتعريؾاتالإالؤسارةّإلىّأفّالعذيذّمهّ

ّاللٌيتّ ّعرؽتّاتؾاقية ّالتلٌثّلعاـّّالؤقلينيةؽنجلإ ّمه ّالبخرية ّالبيئة ّؽيّخناية للتعاكف

1978ّّ ّبؼريقةّّالأكلىبالنادة ّزٌاء ّالؤنساف ّقياـ "ّ ّبأنه ّالنائية ّتلٌثّالبيئة ّموه ّ)أ( ؽقرة

ّأكّ،ةّالبخريةّتترتبّعليًاالبيئّإلىمطادرّللؼاقةّّأكمٌادّّأيةمباشرةّأكّغيرّمباشرةّبإدذاؿّ

ّ ّأيختنل ّعليًا ّتترتب ّضارةآف ّكالؤّ،ثار ّشخة ّكتًذيذ ّالخية ّبالنٌاد كتعٌيقّّ،الؤنسافضرار

ؽسادّشلإخيةّمياقّالبخرّللإزتدذاـّكالخذّمهّكإزناؾّالأالبخريةّبناّؽيّذلكّشيذّّالأنصؼة

ّقياـّالنراؽقّالترؽيًيةّ"ّ.

ّ ّالٌارد ّالتعريف ّىرا ّآإف ّإلى ّيصير ّمباشرةّنؾا ّغير ّأك ّمباشرة ّبؼريقة ّالؤنساف قياـ

بوصاطّضارّملٌثّبالبيئةّالبخريةّبنؾًٌمًاّالٌازعّأمّبنعوىّآذرّإفّالطررّأشابّالنٌاردّ

للتعٌيظّؽيّ الخيةّؽيّالبيئةّالبخريةّكالأزناؾّكاللائواتّالخيةّالأذرلّكعليهّزتلٌفّمخلإّن

رمّمهّذلإلهّتمّتخذيذّالنؾًٌـّالقانٌنيّإفّالنعيارّالّ،خالةّتعرضًاّللطررّكمهّناخيةّثانية

كؽيّالخقيقةّّ،ختناؿّخذكثهّكعذـّالطلإخيةّللإزتدذاـاّأكّللنياقّالنلٌثةّيقٌـّعلىّالطرر

ّ.(4)ختناليااإفّالطررّالنٌجبّللتعٌيظّيحبّأفّيلٌفّمؤكذاّكليزّ
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ّ،تلٌثأماّؽيناّيتعلقّبالتصريعاتّالٌػويةّالنؼبقةّؽيّسأفّخنايةّالبيئةّالنائيةّمهّال

ّلقانٌفّ ّالجانية ّالنادة ّمه ّالسادزة ّالؾقرة ّؽي )ّ ّالبيئة ّالعراقيّعرؼّ)تلٌث ّالنصرع ؽإف

خيثّأسارّإلىّأنهّعبارةّعهّ"ّالنعذؿّّ(1997لسوة3ّّّ)ّّّّّّّّّّّّّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقم

كجٌدّأمّمهّالنلٌثاتّالنؤثرةّؽيّالبيئةّبلنيةّأكّتركيزّأكّشؾةّغيرّػبيعيةّتؤدمّبؼريقةّ

ّّ"بالؤنسافّأكّاللائواتّالخيةّالأذرلّأكّالبيئةّالتيّتٌجذّؽيًاّالؤضرارمباشرةّأكّغيرّمباشرةّإلىّ

.ّ

ؽقذّعرؼّؽيّالنادةّ،ّ(2009لسوةّ 27)ّأماّقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالعراقيّالنرقم

(ّ ّأكّ"ّ،تلٌثّالبيئةّ(انّثاموّ/الجانية ّبلنية ّأمّمهّالنلٌثاتّالنؤثرةّؽيّالبيئة ّأكّكجٌد ّتركيز

ّإلىّالؤضرار ّمباشرة ّغير ّأك ّمباشرة ّتؤدمّبؼريقة ّػبيعية ّغير ّاللائواتّّشؾة ّأك بالؤنساف

ّ."ّتٌجذّؽيًاّالتيالخيةّالأذرلّأكّالنلٌناتّالخياتيةّ

مهّقانٌفّّ(تازعاّ/ّالأكلى)ؽقذّعرؼّتلٌثّالبيئةّؽيّالنادةّّاللٌردزتانيّالنصرعّأما

ّبّ(2008لسوة8ّ)خنايةّكتخسيهّالبيئةّرقمّ أكّغيرّمباشرّؽيّملٌناتّأكّّأمّتػيرّمباشرّ"ػ

ّ."ّيدلّبالتٌازفّالؼبيعيّلًاّبًاّأكّذٌاصّالبيئةّيؤدمّإلىّالؤضرار

يؤذرّعلىّالتعريؾاتّالٌاردةّؽيّالتصريعاتّالٌػويةّأنًاّعرؽتّتلٌثّالبيئةّبطٌرةّّما

ّعامةّكلمّيردّتعريؾاّذاشاّلتلٌثّالنياقّذلإؽاّلناّجاءّؽيّتصريعاتّالذكؿّالأذرلّ.

ّ(1994لسوة4ّّ(ّمهّقانٌفّرقمّ)12عرؼّتلٌثّالنياقّبالنادةّ)ّؽالنصرعّالنصرمّمجلإنّ

نضّعلىّأفّالتلٌثّالنائيّىٌّعبارةّعهّ"ّإدذاؿّأيةّمٌادّأكّؽيّسأفّخنايةّالبيئةّخيثّ

ػاقةّؽيّالبيئةّالنائيةّبؼريقةّإراديةّمباشرةّأكّغيرّمباشرةّيوتحّعوًاّضررّبالنٌادّالخيةّأكّ

ّالخية ّّ،غير ّيعٌؽ ّأك ّالؤنساف ّشخة ّيًذد ّالأزناؾّّالأنصؼةأك ّذلكّشيذ ّؽي ّبنا النائية

مياقّالبخرّللإزتعناؿّأكّيوقضّمهّالتنتعّبًاّأكّيػيرّالسياخيةّأكّيؾسذّشلإخيةّّالأنصؼةك

ّ.ّمهّذٌاشًاّ"ّ

الداصّبخنايةّالنياقّمهّالتلٌث1970ّّهّبالقانٌفّالطادرّعاـّالنصرعّاللوذمّبيّّّفّ أكناّ

مصيرةّإلىّأفّّ(الأكلى)مهّالنادةّّ(الؾقرةّالأكلى)مؾًٌـّتلٌثّالنياقّكىراّماّنطتّعليهّ

ّ ّتػير ّكل ّ"ىٌ ّالععٌيةتلٌثّالنياق ّمائيّكالتػيراتّالنائية ّكنٌرد ّ،ؽيّذطائضّالنياق

البلتيريةّكالؤسعاعيةّكماّسابهّذلكّكإفّىراّالتػيرّالرمّيخذثّللنياقّيوحمّعوهّّ،الؾيزيائية

بالطخةّالعامةّلخياةّالؤنسافّكالخيٌافّكالوباتّكيحعلّالنياقّّانّضرراّكيختنلّأفّيخذثّضرّر

ّ.(1)ّ"ؽيناّبعذّازتدذامًالؤملافّّأكّلإزتدذامًاغيرّملإئنةّ

تقذـّيتبيهّلواّبأفّالنصرعيهّاللوذمّكالنصرمّأكرداّتعريؾاتّذاشةّلتلٌثّالنياقّّمنا

ّذاشاّبًاّبيوناّنلإخؽّقطٌرّؽيّالتصريعاتّالعراقيةّبًراّالصأف.ّىتنامانّاكأعؼياّ

ّ

                                                           

 .455،د. احمد عبد الوهاب عبد الجواد ، مصدر سابك ص (1)
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ّ

 الفرع الجالث

 مصادر تلًث المياه

،ّكبػيةّخنايةّالنياقّلإبذّاالواجنةّعوًّتزدادّالأضراركبالتاليّّتتعذدّمطادرّتلٌثّالنياق،

ّ-:ّىنًاأكمهّّمهّمعرؽةّمطادرّتلٌثًا

لنوزليةّؽسٌؼّتلٌفّالنحارمّا:ّػػّعوذّعذـّمعالحةّؽعلإتّّفطلات المحاري المهزليةأولا  /  

زتًلإؾّاختٌائًاّعلىّمٌادّععٌيةّتعنلّعلىّلإلنائيةّكذلكّالنلٌثةّللبيئةّامطذرانّللنٌادّ

ّككرلكّا ّعلىّمسبباتّالأككسحيهّالنرابّؽيّالناء ّالأمراضّاختٌائًا ّلبلترياالتيّتصنل

ّكا ّّ،لؼؾيلياتكالؾايركزات ّؽي ّالؾعلإت ّتلك ّرمي ّتم ّاؽإذا ؽإنًاّّ،لنائيةالنسؼخات

ّزتتسببّبتلٌثًا.

ّّلصهاعةافطلات  ثانيا  / ّ ّتختٌم ّػػ ّالعلىّّلطواعيةالؾعلإتّا: ّمه ّاعذيذ لنلٌثةّالنٌاد

لنائيةّؽإنًاّتسببّالنسؼخاتّالنٌادّإذاّتمّتصريؾهّإلىّاكىرقّّ،لرغٌةكالذىٌفّكاكالزيٌتّ

ّلنائيةّ.الأخياءّاتسنيمّ

ّاعيةر لعمليات الز افطلات ثالجا  /  ّعنليات ّكىنا ّللنلٌثات ّمطذريه ّكتصنل ّػػ لتسنيذّا:

لرمّيختٌمّعلىّاللينياكمّالسنادّالنخاشيلّتختاجّإلىّاأغلبّّخيثّإفّلزراعيةالنبيذاتّكا

لنٌادّتتؾاعلّكمهّثمّتوزؿّإلىّأزؾلّالرمّؽإفّتلكّاكمهّذلإؿّّلوايتركجيهالؾسؾٌرّاأملإحّّ

ّبتلٌثًاالنياقّالتربةّكمهّثمّإلىّا ّللرمّإلىّّلحٌؽيةّمسببةن لأنًارّأكّاأكّكشٌؿّجزءّموًاّنتيحةن

ّالنسؼخاتّا ّللأراضيّالنائية ّالنحاكرة ّمباشرةّنلزراعيةّمسببةن لخاؿّبالوسبةّاكرلكّّ،بتلٌثًا

ّ.ّكينياكيةّتتسببّبتلٌثّالنياقّمٌادلزراعيةّإذّأنًاّتختٌمّعلىّاللنبيذاتّ

ّىٌّمعركؼّؽإفّّلخراريالتلًث ا رابعا  / ّ ّكنا ّػػ لخيةّتعيشّؽيّدرجاتّخراريةّاللائواتّا:

لراّّ،لأخياءالصذيذةّتؤدمّإلىّسللّؽيّنصاطّالبركدةّكالعاليةّالخرارةّالراّؽإفّدرجاتّّ،معيوة

لبيئيّللنياقّكبالتاليّتؤدمّإلىّالتأثيرّؽيّالتٌازفّالنياقّزيؤدمّإلىّادرجةّخرارةّّارتؾاعؽإفّ

ّيقطذّبالتلٌثّالخرارم.ّقتلًاّكىراّما

للاربٌىايذراتّمعّعذدّمهّالوؾغّعبارةّعهّذليغّمعقذّمهّا:ّػػّإفّّلتلًث بالهفظاخامسا  / ّ

ّا ّالنعادف ّمجل ّالأُذرل ّّ،لؾايوذيٌـكالويلل ّللنٌاد ّرئيسان ّمطذران ّػرحّاكيعذ ّكإف لععٌية

ّلنياقّ.اإلىّتلٌثّّمؤدالنسؼخاتّالنائيةّيّإلىمدلؾاتًاّ

تلكّّلنيلركباتّذاشةّنالتلٌثّبندتلفّالنياقّإلىّا:ّػػّتتعرضّالتلًث بالميكروبات سادسا  / ّ

إذّّ،لنحازركالتعليبّالطواعيةّمجلّمعاملّالنواػقّاأكّبعظّّ،لسلويةالنواػقّالقريبةّمهّا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ(1)لنياقالتيّتؤدمّإلىّتلٌثّالنيلركباتّابعظّّّعلىّلنطانعّتختٌمافّمدلؾاتّتلكّإ
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ّّلخامطيةاالأمغار سابعا  / ّّ ّتتلٌف ّػػ ّا: ّخامظّالأمؼار ّتلٌف ّجراء للبريتيكّالخامعية

لأنًارّالخيٌيةّؽيّالؤذلإؿّبالؤتزاناتّالنياقّتؤدمّإلىّاكخامظّالوتريكّكإفّزيادةّخامعيةّ

ّ ّأنٌاع ّاكالبخيراتّكبالتاليّإلىّتػير ّلٌفّالأخياء ّيؤدمّإلىّتػير ّكنا ّكمهّثمّلنياقالنائية ،

ّتلٌثًا.

ّّلإشعاعياالتلًث ثامها  / ّ ّتستدذـ ّػػ ّا: ّمحالإت ّؽي ّالؤسعاع ّكالؼب لطواعةّكالزراعة

ّللأنسحةّافّإّتبيهكقذّّ،لندتلؾةالعلنيةّالتحاربّكا كقذّيؤدمّّ،لخيةالؤسعاعاتّتسببّضرران

لنياقّمهّالنصعةّؽيّالنٌادّاكقذّتتسربّكنياتّمهّّ،لسرػافكاخالإتّمرضيةّكالعقمّّإلى

ّ ّمؼركخات ّاذلإؿ ّالطواعات ّذاشةن ّالندتلؾة ّمؾاعلإت ّأك ّموًا ّالوٌكية ّأك لتؾحيراتّالررة

ّالررية.

لأراضيّالنلٌخةّؽيّالتربةّتؤثرّزلبانّؽيّشلإخيةّا:ّػػّإفّزيادةّنسبةّّلملخياالتلًث / تاسعا  

ّّؽعلإّ،لزراعيةا ّؽطل ّذلإؿ ّكذاشةن ّالحٌؽية ّللنياق ّملخي ّتلٌث ّخذكث خيثّّ،لصتاءاعه

كبالتاليّزيادةّنسبةّالنلٌخةّؽيّّ،لتربةالصعريةّإلىّداذلّالنياقّالنالخةّبالداشيةّاتتسربّ

ّ.ّ(1)زتدذاماتّالبصريةللإالنياقّالحٌؽيةّكعذـّشلإخيتًاّ

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 المبخث الجاني

 سبل حماية المياه من التلًث
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ّكجٌدّ ّمه ّلإبذ ّالتلٌث ّمه ّالنياق ّلخناية ّاللإزمة ّالقانٌنية ّالخناية ّتٌؽير ّأجل مه

كىراّّالأمركلإبذّمهّكجٌدّمؤزساتّمتدططةّؽيّالذكلةّتقٌـّبًراّّ،تصريعاتّملرزةّلًا

ّ.ّالآتييهماّزوسلغّالعٌءّعليهّذلإؿّالنؼلبيهّ

 المغلب الأول

 المياه من تلًث العراقية مًقف القًانين

ّ ّبالؤسارة ّالحذير ّإمه ّإليه ّالػاية ّكالتصريعاتّّالأزازيةف ّمٌقفّالقٌانيه مهّدرازة

كضاعّالقانٌنيةّالتيّعالحتّليغّالعٌءّعلىّالأيتنجلّبتسّ،النلرزةّلخنايةّالنياقّمهّالتلٌث

ّالنٌضٌع ّّ،ىرا ّؽيه ّالععفّكالقٌة ّنقاط ّإّ،كبياف ّيأتي ّؽينا ّعلىّكزوخاكؿ ّالعٌء لقاء

ّي.ّالتصريعاتّالنلرزةّلخنايةّالنياقّمهّالتلٌثّؽيّالقانٌفّالعراق

 الفرع الأول 

 من التلًثعات خاصة بخماية المياه تشري

ّأكؿّتصريعّيوؿمّخنايةّالنٌاردّالنائيةُّعرؼّّتأزيزّالذكلةّالعراقيةّؽيّبذاية شذر

ّزباؿّكإزالةّالنلارقّكموعّتلٌيثّالأنًار(ّالنرقمأنؿاـّالنلارقّلتوؿيفّالصٌارعّكنقلّال)بازمّ

العذيذّمهّالنٌادّالقانٌنيةّالتيّعالحتّمسألةّموعّكقذّتعنهّىراّالوؿاـّ(1935ّلسوة4ّّّّ)

ّتلٌيثّالأنًار.

موهّعلىّ"لإّيحٌزّلأمّسدضّكافّأفّيرميّأكّأفّيلقيّأكّأفّ(15ّّ)ّتّالنادةطخيثّنّ 

يسببّأكّيسندّلأخذّبعلمّموهّبأفّيرميّأكّأفّيلقيّججثّالخيٌاناتّكالؤؽرازاتّأكّالػائغّأكّ

أيةّمادةّعؾوةّجامذةّكانتّأكّمائعةّأكّالرمادّأكّالآجرّأكّالأزباؿّمًناّكافّنٌعًاّؽيّأمّنًرّ

ّاةّأكّمحرلّأكّزاقيةّأكّؽيّأمّماءّعنٌميّكاف".ّكافّأكّعلىّساػئّأمّنًرّأكّقو

ّى ّعالحّػرؽّكمهّذلإؿّنطٌصّمٌاد ّقذ ّأنه ّنرل ّالقانٌف ّالعامةّّازتدذاـرا النياق

اجنةّعهّتلٌثّالنياقّكدرءّبعظّالآثارّكمياقّالصربّؽعلإنّعهّأنهّعالحّبعظّالنصاكلّالو

خيثّخؿرّصرؼّالؾعلإتّكرميًاّكالنياقّالعادمةّؽيّأمّنًرّأكّّالنياقّلإزتدذاماتالسلبيةّ

ّالألبسةغسلّالحلٌدّأكّّككرلكّّموعّ،(15دة)قواةّأكّمحرلّأكّزاقيةّىراّماّنطتّعليهّالنا

ّ(ّ.16ليهّالنادةّ)إ،ّكىراّماّأسارتّ(1)أكّأيةّخاجةّملٌثةّؽيّأمّنًرّأكّقواةّأكّمحرلّماءّ

كتعذيلإتهّالتيّنؿمّمهّّ(1962ّلسوة6ّّّ)ّاقيّالنرقمثمّشذرّبعذّذلكّقانٌفّالرمّالعّر

ّالنائية ّالنٌارد ّكخناية ّالرم ّأعناؿ ّكتصػيلّّ،ذلإلًا ّمراقبة ّمسؤكلية ّللذكلة ّموخت كؽيه

نصاءىاّلدزفّإلتيّيتمّانًارّكمحارمّالنياقّالؼبيعيةّكالنحارمّالطواعيةّأكخنايةّالبخيراتّكال

ّكتصريؾًا ّكتٌزيعًا ّخالةّّ،النياق ّؽي ّالندالؾيه ّعلى ّعقٌبات ّالقانٌف ّؽرضّىرا ككرلك

ّ.ّّ(2)رنقاضّؽيّالوًرميّأّأكلنائيةّمهّجراءّغرؽّمركبّتلٌيثّالنطادرّا

                                                           

 4)     ممن نظام المكاره لتنظٌف الشوارع ونمل األزبال وإزالة المكاره ومنع تلوٌث األنهار المرل (66، 65)أنظر نص المادتٌن  (1)

 ( الملغً.6935لسنة 
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كالرمّبنٌجبهّتمّّ(1)ّ(1986ّلسوة76ّ)ّكمهّثمّشذرّقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقم

ككرلكّمحلزّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّكلّّ،علىّلخنايةّكتخسيهّالبيئةتصليلّالنحلزّالأ

ذرلّتتنجلّبنذيريةّخنايةّأككرلكّتصليلّىيللياتّإداريةّّ،مرتبؼةّبٌزارةّالطخةمخاؽؿةّ

ّالنتعلقةّ ّالؾخٌشات ّبإجراء ّتتنجل ّشلإخيات ّكموخًا ّلًا ّالتابعة ّكالذكائر ّالبيئة كتخسيه

ّالبيئية ّالنلٌثات ّمٌاّ،بحنيع ّشلإخية ّاكدرازة ّمه ّالنصاريع ّالبيئيةقع عذادّكإّ،لٌجًة

ّ،كالنراقبةّكالسيؼرةّعلىّمطادرّالتلٌثّ،الداشةّبخنايةّكتخسيهّالبيئةّالذرازاتّكالبخٌث

كغيرىاّ،ؼرةّالوٌعيةّكالتعاكفّمعّالحًازّالنركزمّللتقييزّكالسيّ،كإجراءّالنسٌخاتّالبيئية

يعاقبّّ"ّموهّعلى(16ّّ)كناّكتعنوتّنطٌصّعقابيةّخيثّنطتّالنادةّ،ذتطاشاتإمهّال

كبًناّكلّمهّذالفّانّديواّر(500)تزيذّعلىّّكّبػرامةّلإأسًرّأتزيذّعلىّزتةّّبالخبزّمذةّلإ

ّّ."العٌابغّكالتعليناتّالتيّيطذرىاّمحلزّكخنايةّتخسيهّالبيئة

ّ ّقانٌف1997كؽيّعاـ ّالنرقمّشذر ّالبيئة ّكتخسيه 3ّّّ)ّخناية ّموعّ(1997ّلسوة كقذ

ّيةّأكّزراعيةّأكّموزليةموهّعلىّتصريفّأيةّمدلؾاتّشواع(19ّّ)القانٌفّالنركٌرّؽيّالنادةّ

جراءّبعذّإّإلإّالأرضالًٌاءّأكّّأكنًارّأكّالنسؼخاتّالنائيةّأكّالنياقّالحٌؽيةّألأكّذذميةّإلىّا

ّ،لىّالنياقرلكّموعّتصريفّالندلؾاتّالوؾؼيةّأكّبقاياّالٌقٌدّإككّ،لإزمةّعليًالالنعالحاتّا

ككرلكّموعّّ،لنطادرّالنائيةكمدلؾاتًاّؽيّاّكموعّرميّالوؾاياتّكؽعلإتّالخيٌاناتّكجججًا

يةّأكموعّتصريفّّ،كّالنتؾحرةالنٌادّالسامةّأّبازتدذاـيٌرّكالخيٌاناتّزناؾّكالؼشيذّالأ

ّلىّسبلاتّالنحارم.إمدلؾاتّخاكيةّعلىّمٌادّزامةّكالنبيذاتّكالنعادفّالجقيلةّ

ّّإلإّّ ّأف ّّالنركٌرالقانٌف ّالنادة ّمه ّالسادزة ّالؾقرة ّؽي ّربغّ(19ّ)زند ّعلى موه

(2)مؼارلّإلىّسبلاتّتصريفّمياقّالأذّرآتّالأكالنطانعّكالنوصّكتصريفّمحارمّالذكر
ّإلإّ،

ذكرّكالنطانعّبصبلاتّكذلكّلأفّربغّتصريفّمحارمّالّ،كانتقادأفّىرقّالنادةّمخلّنؿرّ

ّ.لىّتلٌثّالنياقيؤدلّإّمؼارتصريفّمياقّالأ

ّ-قليمّكٌردزتافّؽيّإ(2008ّلسوة8ّّ)ّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّكمهّثمّشذرّقانٌف

كلإّّخيثّإفّ،(ؽيّالعراؽ2009ّلسوة27ّ)ّالعراؽّككرلكّقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقم

ّأتعنوّالقانٌنيه ّالبيئةّخلامانّا ّلخناية ّللندالؾيهّلًاّ،تؾطيلية ّبالوسبة ّالعقٌبة ّكسذد ّكنا

ّّخيث ّالنادة ّالنرقمّ(كلإأّ/34)نطت ّالعراقي ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّقانٌف 27ّّ)ّمه

2009ّّلسوة ّال"علىّ( ّعذـ ّبؤمع ّأذلإؿ ّعقٌبة ّيأية ّيعاقبّالندالفّسذ ّالقانٌف وضّعليًا

عهّتقلّّبالخبزّلنذةّلإّكالأنؿنةّكالتعليناتّكالبياناتّالطادرةّبنٌجبهّخلاـّىراّالقانٌفلأ

ّ ّاسًر ّبػرامةأثلإثة ّعلى)ّكلإّ(مليٌفّديوار1000000تقلّعهّ)ّلإّك (عصريه20000000ّتزيذ

ّانيا(خلاـّالبوٌد)ث"يعاقبّالندالفّلأّ(35كناّكنطتّالنادة)ّ،"بللتاّالعقٌبتيهّكأمليٌفّديوارّ

ّالنادة)ّك)رابعا(ّك)ثالجا( ّّ(20مه ّكيلـز ّبالسحه ّالقانٌف ّىرا ّّبإعادةمه الوؾاياتّّكأالنٌاد

كنطتّّكناّ،"موةّمعّالتعٌيظآكّالتدلضّموًاّبؼريقةّألىّموصئًاّإسعاعيةّكّالؤأالدؼرةّ
                                                           

 الملغً. (6986لسنة  76) لانون حماٌة وتحسٌن البٌئة المرلم :انظر (1)

 الملغً. (6997لسنة 3) لانون حماٌة وتحسٌن البٌئة المرلم :انظر (2)
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علىّ(2008ّلسوة8ّّّ)ّقليمّكٌردزتافّالنرقمإمهّقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّ(42)ّالنادة

خلاـّىراّأذرلّيعاقبّالندالفّلأيةّعقٌبةّاسذّتوضّعليًاّالقٌانيهّالأذلإؿّبؤكلإػّمعّعذّالأّ"

ّبنٌجبهّالقانٌف ّكالتعليناتّالطادرة ّلإّكالأنؿنة ّّبالخبزّمذة ّعه ّبػرامةّأّ(سًر)تقل ك

ّتزيذّعلى)ّ(مئةّكذنسيه150000لإتقلّعه) ّمليٌفّديوار200000000الفّديوارّكلإ ّمائتا )"،ّ

خلاـّأالسحهّعلىّكلّمهّذالفّإلىّعقٌبةّهّسذدتّالنؾسمهّالقانٌفّّ(43)ّالنادةّإفّكنا

ّالؤقليمكّمركرّالوؾاياتّالدؼرةّعبرّأّبازتيرادالنتعلقةّ(35)مهّالنادةّّ(كثالجانّّكثانيانّّكلإنّأالبوٌد)

.ّ

 الفرع الجاني

 تشريعات ذات نصًص قانًنية ليا علاقة بخماية المياه من التلًث

لقذّتعنوتّبعظّالتصريعاتّالقانٌنيةّالعراقيةّعلىّنطٌصّقانٌنيةّلًاّعلإقةّ

ّ.ّبخنايةّالنياقّمهّالتلٌثّنركرّموًا

ّّػػّ:تشريعات صخية /ّأكلإنّ

(1981ّلسوة89ّّطخةّالعامةّالنرقم)ّأؽردّالنصرعّالعراقيّالؾطلّالدامزّمهّقانٌفّالّّّّّ

ّالصرب ّعلىّألىّإّنؿراّ،لنسألةّمياق ّالنلٌثة ّالنياق ّالرمّتؤديه ّاللبير ّكالذكر ّالنياق ىنية

(ّموهّبيه64ّؽوحذّالنصرعّؽيّالنادةّ)ّ،نياقالطخةّالعامةّكناّكردّزابقانّؽيّمسألةّتلٌثّال

لتيّيحبّعلىّالحًةّالنسؤكلةّبتحًيزّالنياقّؽيّالذكلةّ)كىيّالنوصأةّالعامةّاجراءاتّؤال

ّ ّكالنحارم( ّّ،مهّأجلّتٌؽيرّمياقّشالخةّللصربّللنٌاػويهّاتداذىاللناء لىّجانبّأفّإىرا

ّبيوتّضركرةّ طخيةّالندتطةّعوذّدرازةّمٌاؽقةّالحًاتّالّازتخطاؿالنادةّالنركٌرةّآنؾان

ّ.(1)ّكتطنيمّالنصاريعّالداشةّبتحًيزّماءّالصرب

 : ــ تشريعات تتعلق بالهقل والمًصلات ثانيا /

ّالنٌ ّتعلينات ّؽي ّالنائية ّالنٌارد ّخناية ّمسألة ّأيعان ّالعراقيةّكردت ّكالنراؽئ انئ

ّالداصّبالعوايةّبالبيئةّّ(1998ّلسوة1ّّالنرقنةّ) النائيةّكملاؽخةّؽيّالؾطلّالتازعّموًا

ّخيثّعالحت ّّالتلٌثّؽيًا ّالنائيةّمهّقبل182ّلىّإ64ّالنٌادّمهّ) ّبالبيئة ّالعواية ّقعية )

ّربافّالسؾيوةّبّ،السؾهّالتيّترزٌ بلإغّالسلؼاتّالندتطةّبأسرعّكقتّبخذكثّإخيثّيلتـز

ّإّ،لٌثالت ّمركبّمه ّأك ّزؾيوة ّأية ّتلٌفكتنوع ّمدلؾاتّقذ ّأية ّأكّلقاء مياقّّ)علبّؽارغة

ّأك ّّمتسدة ّغير ّمياق ّّلىّالوًر،إشخية( ّمياىًا ّالقياـّبعرّمٌازير ّعوذّألّ،لىّالوًرإأك نه

ّ ّأمّمه ّؽّالأمٌرخذكثّتلٌثّأك ّالقانٌف ّبًرا ّزيتخنلّإالٌاردة ّربانًا ّأك ّمالكّالسؾيوة ف

ّكالتعٌيعاتّكاؽة ّالقانٌفّالنسؤكليةّ،النسؤكلية ّعالحّىرا كذلكّخسبّخحمّكنٌعّّ،كقذ

ّموه167ّ،168ّ،178ّ،180ّّ)ّالتلٌثّكالرمّتقذرقّالسلؼاتّالندتطةّكىراّماّتعنوتهّالنٌاد

)(2)ّّ

                                                           

 .(6986لسنة89)لانون الصحة العامة المرلم: انظر (1)

 .22/7/6998 فً 3736 عددالالمنشور فً الولائع العرالٌة ب (6998لسنة 6)المرلمة  مات الموانئ والمرافئ العرالٌةتعلٌ :أنظر(2)
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 : ــتشريعات جزائية  ثالجا /  

ّ)العراقيّّقانٌفّالعقٌباتّكردّؽيّ 111ّّالنرقم ّلًاّ(النعذؿ1969ّّلسوة ّ ّمٌاد عذة

تزيذّّيعاقبّبالخبزّمذةّلإّ"ّ(ّمهّىراّالقانٌف368النادةّ)ّنطتّخيثعلإقةّبنٌضٌعّبخجواّ

...ّّؽرادأعلىّثلإثّزوٌاتّكلّمهّارتلبّعنذاّؽعلإّمهّسأنهّنصرّمرضّذؼيرّمطرّبخياةّال

تزيذّعلىّزتةّّعهّسًرّكلإّقلتّيعاقبّبالخبزّمذةّلإ"ّ(/ّثانيان496ّ)كنطتّالنادةّّاكنّ،"

ججةّخيٌافّّمّمحرلّمهّمحارمّالنياقأّكأكّمبزؿّأترعةّّكأّنًرّؽيّالقىمهّّكّبالػرامةأّاسًر

كّأجراءاتّالٌقائيةّلؼنرىاّؤفّيتدرّالأتركًاّملصٌؽةّدكفّّكأّكّضارةّبالطخةأكّمٌادّقررةّأ

ّ.ّ"ّخرقًا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 نيالجاالمغلب 

 التلًثمن الذولة في حماية المياه دور 

النياقّمهّالتلٌثّلإبذّمهّكجٌدّمؤزساتّّاللإزمةّلنوعّالخنايةّالقانٌنيةّمهّأجلّتٌؽير

ّال دعاءّالعاـّمهّإبذّمهّكجٌدّدكرّللذلكّلإّؽعلإنّعهّ،مرأمتدططةّؽيّالذكلةّتقٌـّبًرا

ّالجلّالنخاؽؿةّعلىّأ ّّنياق ّالنؼلبّدكر الذكلةّؽيّمؤزساتّّلرلكّزوتواكؿّذلإؿّىرا

ّـّ.دعاءّالعاإككرلكّدكرّجًازّالّ،رشذّتلٌثّالنياقّكمراقبته

 ولأالالفرع 

 الذولة في رصذ تلًث المياه ومراقبته مؤسسات دور

ّيالعاـّالرمّيقطّإلتزاـكاجبّرشذّملٌثاتّالبيئةّالنائيةّكمراقبتهّنتيحةّػبيعيةّللّذّّيع

كنقطذّىواّّبّمهّالحًاتّالنعويةكىراّماّيتؼلّ،بخؾؽّالبيئةّالنائيةّكخنايتًاّكموعّتلٌيجًا

ّالؤقليم ّؽي ّالبيئة ّمحالزّ،دكائر ّّخنايةّككرلك ّالعراقيةّكتخسيه ّالنخاؽؿات ّلذل البيئة

ّ ّالنركزية ّللخلٌمة ّتٌؽيرّباالتابعة ّخيث ّمه ّلًا ّالنتاخة ّالعلنية ّالٌزائل ّأؽعل زتدذاـ

كللقياـّبًرقّالنًنةّّ،جراءّالؾخٌشاتّالنستنرةّللنٌاردّالنائيةجًزةّاللإزمةّلؤأالنعذاتّكال

ّإنصاءّسبلةّلنراقبةّالنٌاردّا ّلتقٌيمّالٌضعّالبيئييلـز ّّ،لنائيةّكرشذىا فّإلىّجانبّإىرا

بػيةّتحوبّخذكثّالطررّأكّالعنلّعلىّذؾعهّؽيّّتداذّالإختياػاتّاللإزمةباّالذكلةّملزمة

ّ ّكقٌعه ّإخالة ّالخذ ّعليالأدنىلى ّالسيؼرة ّكجٌب ّعلى ّزيادة ّأ، ّالتلٌه ّمطذر ّكاف ّ،ثيان

كتعزيزىاّلنٌاجًةّخٌادثّّػٌارئعلىّكضعّذؼغّالعنلّالذكلةّّعلىّإلتزاـكتخقيقانّلًراّال

ّالتلٌثّ.
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ّأفّىوالكّ يتنجلّبطركرةّتٌؽيرّّ،عاتقّدائرةّالناءّكالنحارمأذرّيترتبّعلىّّالتزاـكنا

ّّ،مذاداتّالنياقّللنٌاػويهإ زالةّكموعّخذكثّيتؼلبّموًاّضركرةّمراقبةّسبلةّالؤكىراّما

كلةّأكّآجراءّتبذيلّمستنرّللصبلةّالنتجانبّكٌنًاّملزمةّبإّإلىىراّّ،موًاليًاّأكّأمّتسربّإ

ؽيّّككرلكّتؾعيلّسعبةّؽخضّالنياقّ،شبّمياقّالنحارمّإلىّمياقّالأنًار،ّكعذـّالقذينة

ّ.دائرةّالطخةّالعامةّلؾخضّنسبةّالللٌرّكالبلترياّؽيّالنياقّالندطضّللصرب

ّك ّإكلنا ّداذل ّالسيادة ّخق ّلًا ّؽيّمنارزةّانتّالذكلة ّخرية ّيترتبّعليه ّمنا قلينًا

بالرغمّمهّكجٌدّىراّالخقّّذرلأمهّناخيةّكّ،ىراّمهّناخيةّختىّلٌّكانتّذؼرةّبيئيانّّالأنصؼة

ّ،العارةّبالبيئةّالأنصؼةثارّآرّبٌاجبّتقذيّىّعاتقًاّكاجبّقانٌنيّينلهّتسنيتهإلإّأنهّيقعّعل

ّكإ ّالٌاجبف ّىرا ّاّمعنٌف ّبطركرة ّيتنجل ّكل ّلتتداذ ّالطركرية ّكالؤجراءات عنهّالتذابير

ّداذلّإقلينًاّالأنصؼةالسيؼرةّعلىّ ّّالٌاقعة ّتقٌيمّدكرمّلًرق ّعهّإجراء ّالأنصؼةؽعلإن

ّالأنصؼةثارّالواجنةّعهّىرقّآكّالعاـّكالتخققّمهّاليّقذّتلٌفّملليتًاّللقؼاعّالداصّأالت

8ّّ)قانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّقرارّلإّأنهّكبعذّإإّ،(1)كمذلّتأثيرىاّؽيّالنٌاردّالنائية

محلزّّؽقذّتمّّتصليلّبنٌجبّأخلاـّالنادةّالرابعةّموهقليمّكٌردزتافّكإؽيّ(2008لسوة

ـّالرقابيةّكالتوؾيريةّنركرّغّبهّالعذيذّمهّالنًاينكالرمّأقليمّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّالؤ

ّموًا:ّػػ

ّاكلإنّأ ّػ ّلخن: ّالعامة ّقتراحّالسيازة ّالبيئة ّالأؽيّالؤاية كلٌياتّالبيئيةّلأىذاؼّكاقليمّكتخذيذ

ّؽيًا.

ّعتنادّالنٌاشؾاتّكالنعاييرّالقيازيةّلعواصرّالبيئة.ا:ّػّإقرارّكثانيانّ

ّإثالجانّ ّػ ّالصركطّكا: ّؽيّالنوصآقرار ّتلعٌابغّالتيّيحبّتٌؽرىا ثيرّأتّكالوصاػاتّالتيّلًا

ّضارّعلىّالبيئة.

ّخلاـّىراّالقانٌف.قراراتّكالعٌابغّاللإزمةّلتوؾيرّأعتنادّالتعليناتّكالا:ّػّإقرارّكرابعانّ

ّالتيّتعذىاّالحًاتّالنعويةّلنٌاجًةّاللٌارثّالبيئية.ّئ:ّػّتٌخيذّذؼغّالؼٌاّرذامسانّ

ّإزادزانّ ّػ الننوٌعةّّالأزلخةزتدذاـّالبيئيّالواتحّعهّاّالأثرةّلتعيهّجراءّالنسٌخاتّاللإزم:

بيئيانّ
ّ.ّ

ّ ّلقانٌف ّبالوسبة ّالنرقم)ككرلكّالخاؿ ّالبيئة ّكتخسيه ّلذلّّ(2009لسوة27خناية الواؽر

موهّالعذيذّمهّالطلإخياتّلنحلزّخنايةّّ(السادزة)ّالخلٌمةّالعراقيةّؽقذّأناػتّالنادة

ّّ(2)كتخسيهّالبيئة

كّإقليمّّالخلٌمةّالعراقيةّؤزساتمهّأىمّمّذّّزّخنايةّكتخسيهّالبيئةّتععليهّؽافّمحل

ّ ّعلىكٌردزتاف ّبالنخاؽؿة ّعامةّالنعوية ّبطٌرة ّذاشةّ،البيئة ّبطٌرة ّمهّ،كبالنياق ّكلإبذ

                                                           

 .626د. هالة صالح الحدٌثً، مصدر سابك، ص  (1)

 .(2002لسنة  22)وتحسٌن البٌئة المرلم  من لانون حماٌة (السادسة)نص المادة  :أنظر (2)
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ّ ّكتعاكف ّالنحلزّالنركٌر ّالّتؾعيل ّأالأّزساتنؤكاؽة ّمه ّمعه ّعلىّذرل ّالنخاؽؿة جل

ّ.النٌاردّالنائيةّكموعًاّمهّالتلٌث

ؽيّإقليمّكٌردزتافّػػّالعراؽّ(2008لسوة8ّّتخسيهّالبيئةّالنرقم)ّكّفّقانٌفّخنايةأإلإّ

قانٌفّىيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّإقليمّكٌردزتافّّ(2010ّلسوة3ّّرقم)ّؿّبالقانٌفقذّعذِّّ

ّ ّالعراؽ ّّ،ػػ ّالنادة ّباّ(الجانية)كبنٌجب ّىيئة ّتصليل ّتم ّالقانٌف ّىرا ّخنايةّمه ّىيئة زم

ّؽيّإقليمّك ّالبيئة ّتخسيه ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّالنعوٌيةّالعػػّكٌردزتافّ ّبالصدطية راؽّتتنتع

ّبرئازةّمحلزّالٌزراءّلتخلّمخلّكزارةّالبيئةّؽيّّ،مالؤداّركزتقلإؿّالناليّكالإ كترتبغّإداريان

ّ.(1)إقليمّكٌردزتافّػػّالعراؽّ

ؽقذّتمّدمحّكزارةّالبيئةّمعّكزارةّالطخةّلتطبدّّعوذّالخلٌمةّالعراقيةّككرلكّالخاؿ

ّكزارةّالطخةّكالبيئة.

 

 

 الفرع الجاني

 دعاء العام في حماية المياه من التلًثادور ال

دعاءّالعاـّتلنهّؽيّالذؽاعّعهّخقّالنحتنعّكرؽعّالذعٌلّأفّالٌؾيؾةّالأزازيةّّللإبناّ

ّا ّالإبالخق ّخاؿ ّؽي ّعليهلعاـ ّّ،عتذاء ّالنحتنع ّثركات ّمه ّتعتبر ّالنياق ّأف ّمهّؽكبنا لإبذ

عليهّّ،دعاءّالعاـّأفّيلٌفّلهّدكرّؽعاؿّبًراّالصأفلراّعلىّالإّ،النخاؽؿةّعليًاّمهّالتلٌث

ّالإٌءّزوسلغّالع ّالعاـّؽيّخنايةّالنياقّمهّالتلٌثّمهّالواخيتيهّعلىّدكر ّالحزائيةدعاء

ّ:ّػػالنذنيةّك

ّ: ــ دعاء العام في حماية المياه من التلًث من الهاحية الحزائيةادور ال / أولا  

ّ،إّللخقّالعاـعتبارقّمنجلبادعاءّالعاـّإيقٌـّعليًاّجًازّالّالتيّالأزازيةفّمهّالنبادئّإ

إجتناعيةّكتخقيقّالعذالةّكخنايةّالًيئةّالّدعاءّالعاـّبٌاجباتهّؽيّخنايةإجًازّالّكبػيةّقياـ

ّزًاـّؽيّرشذؤيحابيّكالؾعاؿّكالدعاءّالعاـّبذكرقّالؤلةّكثركاتًاّكتنليهّأععاءّالإأمهّالذك

لسوة159ّّ)عاءّالعاـّالنرقمّدإمهّقانٌفّال(ّأكلإنّ/2ّّ)النادةّتؽقذّأناػّ،جرائمّّتلٌثّالنياق

عليهّيحبّعلىّأععاءّّ،كّالذعٌلّالحزائيةدعاءّالعاـّشلإخيةّتخريإأععاءّاللّالنعذؿّ(1979

قياـّأمّسدضّزٌاّؽيّخاؿّكركدّأمّإذبارّإليًمّخٌؿّّدعاءّالعاـّتخريكّالذعاكلّالحزائيةإال

لخاؽّاتّالقانٌنيةّبخقًمّبػيةّمجٌلًمّأماـّالقعاءّكإاءجّرتداذّالؤاككّمعوٌياّيعياّأكافّػبأءّ

ذلإؿّعنلواّنهّمهّفّأبيهّإأكىواّأكدّّ،الحزاءّالعادؿّبخقّكلّمهّيرتلبّجرينةّتلٌيثّالنياق

هّالنٌؾؾيهّؽيّقاـّعذدّمّؽقذ،2018دعاءّالعاـّؽيّػقّػقّؽيّعاـّالنيذانيّؽيّنيابةّالإ

ّّ،ؽيّذزاناتّتوقيةّالنياقّزتعنالهالللٌرّالنوتًيّشلإخيةّاّزتعناؿّغازدائرةّماءّػقّػقّبا

ؽقذّقاـّالنٌؾؾٌفّؽيّنؾزّالذائرةّبسلبّّ،مرّمهّقبلّاللحافّالرقابيةكتصاؼّالأكلذلّا

ّالزابّال ّأدلّإلىّتلٌثّالبيئةّالنائيةزؾلّمنأمختٌلّقوانيّالػازّؽيّنًر شراؽواّكلذلّإّ،ا

                                                           

 .(2010لسنة  3)للٌم كوردستان المرلم إمن لانون هٌئة حماٌة وتحسٌن البٌئة فً  (الثانٌة)نص المادة  :أنظر (1)
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موًاّتٌجيهّالعقٌباتّّ،لىّعذةّتٌشياتتٌشلتّاللحوةّإّؽقذ،علىّاللحوةّالتخقيقيةّالنصللةّ

ّ(1)القانٌنيةّبخقًم.ّالؤجراءاتداذّالقعاءّبػيةّاتّإلىثمّإخالتًمّبخقّالنٌؾؾيهّكمهّّالؤدارية

خلاـّالنادةّالرابعةّمحلزّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّالؤقليمّبنٌجبّأّكرلكّبعذّتصليل

ّ ّالبيئة ّكتخسيه ّكتوؾيرّمتّليهإّكالنواطّ،النعذؿ(2008لسوة8ّ)النرقممهّقانٌفّخناية ابعة

بيهّأععاءّجًازّّالتوسيقّكالتعاكفّالنصترؾّمانواّنرلّبانهّلإبذّمهّؽإّ،البيئةذؼغّكخنايةّ

ّك ّالعاـ ّاّالإدعاء ّكتخسيه ّؽيّالنخاؽؿاتمحالزّخناية ّأؽعاؿّّ،لبيئة ّأية كؽيّخاؿّرشذ

ّإ ّمؤدية ّالصلاكلىّجرمية ّتخريك ّمه ّبذ ّؽلإ ّتلٌثّالنياق ّكالحل ّالؾاعليه ّبخق تداذّازائية

ّشخةّّالؤجراءات ّكخناية ّالنائية ّالنٌارد ّعلى ّالنخاؽؿة ّبػية ّكذلك ّبخقًم القانٌنية

ّالنٌاػويه.

ّما ّالنرقمّكلله ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّقانٌف ّعلى ّ(2008ّلسوة8ّّ)يلإخؽ قليمّإؽي

ّ،قانٌفّىيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّ(2010ّّلسوة3ّّالنعذؿّبقانٌفّرقم)ّّالعراؽّّػػّكٌردزتاف

ّػػّ ّكٌردزتاف ّإقليم ّؽي ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّلًيئة ّؽقغ ّالنعوٌية ّالصدطية ّموخت أنًا

ّؽيّمخاؽؿاتّّ،العراؽ ّالأذرلّالنٌجٌدة ّللًيللياتّالؤدارية ّالنعوٌية ّالصدطية ّتنود كلم

ّالؤقليمّّكذكائرّالبيئةّ.

لخلٌمةّعوذّاّ(2009لسوة27ّرقم)نككرلكّالخاؿّبالوسبةّلقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّال

ايةّكتخسيهّالبيئةّركٌرّلمّينودّالصدطيةّالنعوٌيةّلنحلزّخننالّالقانٌفّخيثّإفالنركزيةّ

ّالنخاؽؿات، ّبٌزارةّؽي ّمخطٌرة ّالنعوٌية ّالصدطية ّيلٌفّّ،البيئةكّالطخةّكإف ّأف دكف

ّ،ةّسدطيةّمعوٌيةأي(2009ّلسوة27ّالأذرلّالنصللةّبنٌجبّالقانٌفّرقم)الؤداريةّّللًيلليات

كلّالنوؿٌرةّأماـّالنخاكمّمهّتؼبيقاتّقانٌفّخنايةّانعلزّزلبانّعلىّالذعكإفّىراّالأمرّا

ّالعراؽ(2008ّلسوة8ّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّ) كقانٌفّخنايةّّ،النعذؿّؽيّإقليمّكٌردزتافّػػ

النخاكمّبػيةّخسمّّخيثّإفّ،لذلّالخلٌمةّالنركزية(2009ّلسوة27ّرقمّ)نكتخسيهّالبيئةّال

بالخقّّتلتؾيّبالنصتليّؽيّتلكّالذعاكلّ،ضنهّالأزقفّالزمويةّأمامًاّنوؿٌرةالذعاكلّال

العاـّدكفّدعٌةّالننجلّالقانٌنيّلًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّالؤقليمّبػيةّتذكيهّأقٌالهّ

ّككرلكّالخاؿّبالوسبةّللنخاكمّالتابعةّللخلٌمةّالنركزيةّؽإنًاّىيّالأذرلّ،بطؾتّمصتلي

ّبا ّتلتؾي ّالذعٌل ّؽي ّالنصتلي ّعتبار ّالعاـىٌ ّخسمّ،الخق ّبػية ّضنهّّكذلك الذعٌل

عوٌيةّلنحلزّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّنلعذـّكجٌدّالصدطيةّالّكذلكّ،الأزقفّالزموية

ّزارةّالطخةّكالبيئةّيؤدمّإلىّتأذيرّخسمّالذعٌلكإفّدعٌةّالننجلّالقانٌنيّلٌّ،النخاؽؿة

ّىراّمهّجًةّ.

ّإ ّأذرل ّجًة ّعذـكمه ّّف ّأم ّالنعويةكجٌد ّللحًة ّقانٌني ّتلكّلّمنجل ّؽي لخعٌر

ّبا ّللنؼالبة ّالذعاكل ّزلبانّّنٌنيةالقاّالؤجراءاتتداذ ّّيؤثر ّالذعٌل ّّ،أيعانّّالنذنيةعلى فّإإذ

وهنا نشٌر الى عدد ّ،تبتّبالذعٌلّالنذنيةّلإّؽإنًاكلعذـّكجٌدّجًةّمؼالبةّبالتعٌيظّالنخلنةّ

                                                           

 لى مدٌرٌة الماء فً لضاء كوٌسنجك.إمجلس تحمٌمً ممدم  (1)
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ٌدّالننجلّنهّلمّنلإخؽّكجأّإلإّدانتّالنتًنيهالنخلنةّأّخيثّإفمن لرارات محكمة جنح السلٌمانٌة، 

ّ.(1)للنؼالبةّبالخقّالحزائيّكالنذنيّقليمّلًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّالؤالقانٌنيّ

ّ

 : ــ من الهاحية المذنية حماية المياه من التلًثدعاء العام في االدور  / ثانيا  

ععاءّلأّّ(1979لسوة159ّّ)النرقمّّدعاءّالعاـإالمهّقانٌفّّ(الرابعةّعصر)النادةّأجازتّ

ّالعاـّالخعٌرّؽيّالذعاكلّالنذنيةإال ّكالنتعلقةّبخقٌؽّّيلتاّدعاء ّؽيًا تلٌفّالذكلةّػرؽا

ّعهّدعاكلّجزائية ّللذكلة ّناسئة ّّككناّ،مذنية ّالنادة ّمهّؾاىر ّأيبذك ّعهّؽإعلإق ّتتللم نًا

دعاءّإالمرّقياـّأالقانٌفّلمّيتواكؿّّفّّأمّأّ،تذذلهّؽيًاّكأدعاءّالعاـّؽيّتلكّالذعاكلّإالّخعٌر

ّالذعٌلّابتذا ّبرؽع ّّءالعاـ ّؽيّالذعٌلّابل ّعلىّالخعٌر ّالتذذلّؽيًاأقتصر واّرأيكؽيّّ،ك

ّ ّؽإالنتٌاضع ّنرلّلٌ ّأنوا ّللافّللإّأجازفّالنصرع ّالعاـّتخريكّالذعاكلّالنذنية ؽعلّأدعاء

ّ:ّػػكذلكّمهّعذةّجًات

ّشلإخيات1ّ ّتٌزيع ّالإّءععاأػ ّالعاـ ّالبادعاء ّالًيئة ّمنجل ّكالخريضّإعتبارق ّعلىجتناعية

ّ،دعاءّالعاـّيحعلّموهّمذعياّؽيًاللإفّمودّىرقّالطلإخيةّإخنايةّمطالخًاّكقذّيقٌؿّالبعظّ

(1979ّّلسوة159ّّ)ّدعاءّالعاـّالنرقمالإفّقانٌفّبأمّالراىّىراّكبالتاليّذطناّكللوواّنردّعل

قامةّالذعٌلّبالخقّالعاـّكمعّذلكّلمّإدعاءّالعاـّللإموهّّ/ أوالً(الجانية)ؽيّالنادةّّأجازقذّ

ّال ّمه ّإيحعل ّّدعاء ّالعاـ ّالحزائية ّؽيّالذعٌل ّكإذطنا ّلتخريكّآلاف ّالنتبعة ّالقانٌنية لية

بٌقٌعّجرينةّلًاّدعاءّالعاـّإللإذبارّدعاءّالعاـّيلٌفّبعذّكشٌؿّإالالذعٌلّالحزائيةّمهّقبلّ

كذلكّبنؾاتخةّّ،دعاءّالعاـّيقٌـّبتخريكّالذعٌلّالحزائيةإالععٌّؽإفّّ،مساسّبالخقّالعاـ

كمهّّ،جراءاتّالقانٌنيةّبخقّالحواةالؤتداذّاتخقيقّالندتضّبلتابّرزنيّيؼلبّؽيهّالقاضيّ

ؽادةّالننجلّالقانٌنيّإشذارّالقراراتّالقانٌنيةّكمهّضنوًاّتذكيهّبإثمّيقٌـّقاضيّالتخقيقّ

ّؽيّالذعٌل ّمصتليا ّباعتبارق ّالرزنية ّالٌزاراتّكالذكائر ّمه ّالنعوية ّيذذلّّ،للحًة كمهّثم

ّالعاـّؽيّالذعٌلإالععٌّ شراؼّعلىّالحًاتّكالؤّ،بذاءّملإخؿاتهّكػلباتهّالقانٌنيةؤلّدعاء

ّ.بيهّالدطٌـّكمراقبةّالنصركعيةكالخيادّالقانٌنيّّختؾاظّبنركزقالإمعّّ،التخقيقية

ّبّماّ ّنٌضخه ّأف ّأنٌد ّينله ّإنه ّالآتباع ّالنذنيةًّانؾسلية كذلكّّ،ؽيّتخريكّالذعٌل

ضراراّأسداصّالريهّيلخقٌفّالأبنؾاتخةّقاضيّمخلنةّالبذاءةّبتخريكّالذعٌلّالنذنيةّعلىّ

كّأؽادةّالننجلّالقانٌنيّللٌزارةّإّتذكيهمّيقررّقاضيّمخلنةّالبذاءةّكمهّثّ،بالنٌاردّالنائية

ّؽيّالذعٌلباالذائرةّالنعويةّ ّالّ،عتبارقّمذعيا ّإكمهّثمّيذذلّععٌ ؽيّالذعٌلّالعاـّدعاء

النصرعّّاكمهّىواّنذعٌّ،عتبارقّذطناّؽيّالذعٌلاالنذنيةّمختؾؿاّبنركزقّالقانٌنيّكعذـّ

ّ ّكاللٌردزتاني ّإالعراقي ّإلى ّقانٌف ّؽي ّقانٌنية ّتعذيلإت ّيسندّالإجراء ّبخيث ّالعاـ دعاء
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عتبارقّالقانٌفّباتعذيلّقانٌفّالنراؽعاتّالنذنيةّّؽعلإنّعهّ،تخريكّالذعٌلّالنذنيةّلأععائه

ّقامةّالذعٌل.إجرائيّالرمّيوعمّكيؾيةّالؤ

2ّ ٌرّعخّأجازت (1979لسوة159ّّ)النرقمّّدعاءّالعاـإالمهّقانٌفّّ(الرابعةّعصر)فّالنادةّإػ

ّ.دعاءّالعاـّؽيّالذعاكلّالنتعلقةّبخقٌؽّمذنيةّناسئةّللذكلةّمهّدعاكلّجزائيةإال

خلاـّقانٌفّأزتقرّؽيّالذعاكلّالحزائيةّالواجنةّمهّتؼبيقّافّالقعاءّقذّأليهّإنركـّّماّ

ّالنعذؿّؽي2008ّّلسوة8ّّّ)خنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقم ككرلكّالقانٌفّكٌردزتافّّقليمإ(

ّ،ؽادةّالننجلّالقانٌنيإعلىّعذـّتذكيهّ(ّالواؽرّلذلّالخلٌمةّالعراقية2009ّّلسوة27ّ)النرقم

ّاكالإ ّباعتبار ّالعاـّلنصتليكتؾاء ّّالخق ّيؤدم ّإكىرا ّالنخلنة ّتؼرؽ الذعٌلّلىّإلىّعذـ

ّالبيئةالطخةّكةّّركزاأكّّ،الؤقليملًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّؽيّختؾاظّالإككرلكّعذـّّ،النذنية

ّ ّالعراقية ّالخلٌمة ّللنؼالبةّبإقامةلذل ّمذنية ّّدعاكل ّعهّالأبالتعٌيظّعه ّالواجنة ضرار

ّالنياق ّّ،تلٌث ّتذكيه ّيحب ّانه ّخيه ّالنعويةّإؽادةؽي ّللحًات ّالقانٌني كذلكّّ،الننجل

الذذٌؿّؽيّالذعاكلّّدعاءّالعاـّمستقبلإنّإكلليّيتسوىّللّ،للنؼالبةّبالخقّالحزائيّكالنذني

ّالنذنيةّالواسئةّمهّتلكّالذعاكلّالحزائية.

دعاءّالعاـّكمهّثمّخعٌرقّؽيّتلكّالذعاكلّإالتمّتخريكّالذعٌلّالحزائيةّمهّقبلّّذاّماإػ3ّ

ّكالنخاكنة ّالتخقيق ّبأنهؽإّ،ؽيّمرخلتي ّنرل ّّنوا ّبابّإلليخق ّمه ّالعاـ ّتخريكّأدعاء كلى

ّمهّتلكّ ّالواسئة ّعلىّالخقٌؽّالنذنيةّالذعاكلّالنذنية ّكذلكّللنخاؽؿة الذعاكلّالحزائية

ّللذكلة.

4ّ ّيعويإالفّتخريكّالذعٌلّالنذنيةّمهّقبلّإػ ّلإ ّالعاـ جعلهّّالأسلاؿمّسللّمهّبأّدعاء

فّالدطٌـّسأسدطيةّكناّىٌّّكأيتذذلّلتخقيقّمطلخةّذاتيةّّنهّلإأذّإذطناّؽيّالذعٌلّ

بذاءّرأيهّبؼريقةّمخايذةّبًذؼّتؼبيقّالقانٌفّإزازيةّالأفّمًنتهّإليًمّبلّإّكالنوعنيه

فّبأعلىّذلكّينلهّالقٌؿّّكبواءّ،تؾيّعوهّشؾةّالدطميولراّّ،تؼبيقاّزليناّكتخقيقّالعذالة

ّإال ّيعتبر ّالعاـ ّالداشةإدعاء ّالؼبيعة ّذات ّالنستقلة ّالقعائية ّالًيئات ّخعٌرّكإّ،خذل ف

الخقّىٌّّخقاؽإفّلأنهّيقفّمعّالخقّإذّإّ،ىذاؼّزاميةأدعاءّالعاـّؽيّالذعٌلّالنذنيةّلًاّالإ

ّأجازفّالنصرعّكإّ،ليهإيسعىّّما ّاللإّعوذّما تلٌفّّلعاـّالذذٌؿّبالذعٌلّالنذنيةّالتيدعاء

يؼلبهّمنجلّالذائرةّّدعاءّالعاـّدائناّمعّماالإفّيلٌفّأالذكلةّػرؽاّؽيًاّلمّيعهّبرلكّالحٌازّ

فّيلٌفّكأيؤيذقّبؼلبهّّكّلإأنجلّالذائرةّدعاءّالعاـّمعّػلباتّمالإؽقذّيلٌفّمٌقفّّ،النعوية

ضراراّبنطالدّالذكلةّبالنعوىّالنادمّؽًراّغيرّمتطٌرّكجٌدقّبلّإلهّرأمّيدتلفّعوهّليزّ

ىنيةّأكىواّتؿًرّّ،(1)ليهّالنصرعّكىٌّركحّالوضإيسنٌّّكىراّماّخقاؽّالخقإّلىإىٌّكشٌؿّ

ّ ّإالكجٌد ّالعاـ ّكمذلّدعاء ّاؽيّالذعٌلّالنذنية ّتحاىًاتساع ّفّدكرؽإككرلكّّ،مسؤكلياته

ّالعاـّيدتلفإال ؽؼلبّّ،فّلللّدعٌلّذطٌشيةّتنيزىالأكذلكّّ،ذرلألىّإمهّدعٌلّّدعاء

ّإ ّمه ّيستلـز ّمجلإ ّالبلذية ّتلٌفّمذيرية ّبالتعٌيظّقذ ّالنذعىّعليًا ّإاللزاـ ّالعاـ فّأدعاء
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هّالنذعىّعليًاّضرارّكالرابؼةّالسببيةّكجسامةّكخحمّالدؼأّالطادرّمالأيتخرلّعهّكقٌعّ

ّ ّأكيقذـ ّالٌاضخة ّالٌقائع ّعلى ّالنستوذة ّقواعاته ّضٌء ّعلى ّكمؼالعته زانيذّكالأقٌاله

ػراؼّالذعٌلّذلإؿّالنراؽعةّأالقانٌنيةّكتقريرّالدبيرّكاللصفّالحارمّكالذؽٌعّالنتبادلةّبيهّ

ّعه ؽيّّفّلقواعتهّالصدطيةؽإكراؽّتخقيقية...الرّكلرلكّأقذّيتعلقّبالذعٌلّمهّّماّؽعلإن

كّيؼلبّألزاـّالنذعىّعليًاّكإييذّالنذعىّتأدكرّمًمّلبواءّمؼالعتهّؽقذّيؼلبّّالأمٌرتلكّ

ّردّالذعٌلّمعّتسبيبّذلك.

ّاللأّكنؿرا ّدكر ّالتنييزإىنية ّقعتّمخلنة ّؽقذ ّالنذنية ّؽيّالذعٌل ّالعاـ ؽيّّدعاء

ّبٌجٌبّدعٌةّععٌّال ّالعاـّللخعٌرّؽيّالذعٌلّالنذنيةّإإخذلّقراراتًا لذلّّ"ّالنبذأدعاء

دعاءّالعاـّللنراؽعةّإالةّععٌّبذعٌكجذّأفّمخلنةّبذاءةّاللٌتّلمّتقمّّالتذقيقّكالنذاكلة

ّقررّنقظّالقرارّخيثّإفك كؽيّّ،(1)ّ"دعٌتهّكاجبةّعلىّالنخلنةّللٌفّالذكلةّػرؽاّؽيًاّلرا

ّالنتٌاضعّيحبّ ّالعاـّكجعلّالإلتعذيلّنطٌصّقانٌفّّفّيخذثّتذذلّتصريعيأرأيوا دعاء

كّأتلٌفّالذكلةّػرؽاّؽيًاّّـّالنخاكمّالنذنيةّؽيّالذعٌلّالتيماأدعاءّالعاـّكجٌبياّالإخعٌرّ

ّالنتعلقةّبخقٌؽّمذنيةّناسئةّللذكلةّعهّدعاكلّجزائية.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ّلثالجاالمبخث  

 المسؤولية المذنية الهاجمة عن تلًث المياه

فّالذكلةّأكبناّّ،النذنيةّالواجنةّعهّتلٌثّالنياقزوتواكؿّؽيّىراّالنبخثّالنسؤكليةّ

ّك ّكالسيادة ّالسلؼة ّالنعويةّإشاخبة ّكالذكائر ّبالٌزارات ّالنتنجلة ّالخلٌمة ّػريق ّعه نًا
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نًاّالحًةّإقٌؿّىواّػّدائرةّالناءّػّتقٌـّبتحًيزّالنٌاػويهّبالنياقّالطالخةّللصربّؽلكندضّبا

ّ.الرزنيةّالنباشرةّلتخنلّىرقّالنسؤكليةّ

نٌعّّاؽنّ؟ّماذاّلٌّكانتّالنياقّالتيّتحًزّللنٌاػويهّملٌثةّكالسؤاؿّالرمّيؼرحّنؾسه

ّالناء ّدائرة ّعلى ّالنترتبة ّالنذنية ّكّ،النسؤكلية ّإىل ّعقذية ّمسؤكلية ّتقطيريةأنًا ّ،ـ

ّ،النسؤكليةّالعقذيةّالواجنةّعهّتلٌثّالنياقّ،الأتيةذلإؿّالنؼالبّّوتواكؿكلتٌضيدّذلكّز

كمذلّمسؤكليةّالأسداصّعهّتلٌثّّ،التقطيريةّالواجنةّعهّتلٌثّالنياقّككرلكّالنسؤكلية

ّالنترتبةّعهّذلك.ّكالآثارّ،النياق

 المغلب الأول

 المسؤولية العقذية الهاجمة عن تلًث المياه

ّلإبذّمهّأفّنسلغّالعٌءّعلىّتعريفّالعقذّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّىرقّالنسؤكليةّلبياف

ّّ ّلػة ّىٌؽالعقذ :ّّ ّجنع ّمطذر, ّالعقذ ,ّ ّأخلنه ّالبيع ّكعقذ ّنقيظّخله ّالخبل عقادّاعقذ

ّ.ّ(1)كعقٌد

أكّنقلهّأكّّالتزاـأماّالعقذّؽيّالإشؼلإحّالقانٌنيّؽيعويّ,ّتٌاؽقّإرادتيهّأكّأكجرّعلىّإنصاءّ

ّ.تعذيلهّأكّإنًاءي

يحابّالطادرّمهّؤالّارتباط"بأنهّ(73)أماّّالقانٌفّالنذنيّالعراقي,ّؽقذّعرؽهّؽيّالنادة

ّكافّللعقذّثلإثةّأركافّ,ّ(2)"ذرّعلىّكجهّيجبتّاثرقّؽيّالنعقٌدّعليهآأخذّالعاقذيهّبقبٌؿّال

يحازّكندطضّالؾرعّؤبصيءّمهّالّتيةآ,ّالسببّّّزوبيوًناّؽيّالؾركعّالجلإثةّالالنخلّ,التراضي

ّل ّأالرابع ّعوًا ّالواجنة ّكالنسؤكلية ّبالنياق ّالنتعلقة ّالعقٌد ّّّنٌاع ّأػراؽًاّإذا ّأخذ أذل

ًّا.الواسئةّعوّاتإلتزامبال

ّ

ّ

  الأولالفرع 

 التراضي

ّبالتراضي ّ,إّيقطذ ّالعقذ ّإنصاء ّؽي ّالنتعاقذيه ّؽّبأثارقّإلتزاـكالرادة ّكبالتالي فّإ,

كىواؾّعذةّشٌرّّ،يحبّالتعبيرّعوًاّالؤرادةكافّّ،كشخيخانّّفّيلٌفّمٌجٌدانّأالتراضيّيوبػيّ

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالؤرادةللتعبيرّعهّ

ّ.ّكالأذرسلنهّىٌّعاجزّعهّالوؼقّّإلإّالؤسارةكّأّبالأؽعاؿيوعقذّالعقذّّكلإّالأقٌاؿّ-:ّأكلإنّ

                                                           

 .815ص ،الكاثولٌكٌة  المطبعة والعلوم، بٌروت، واألدبالمنجد فً اللغة  لوٌس معلوف، (1)

نظرٌة االلتزام فً المانون المدنً العرالً ، الجزء  ، الوجٌز فً  عبد البالً البكري و دمحم طه البشٌرالحكٌم ود. عبد المجٌد  (2)

 . 12، ص 1250األول فً مصادر االلتزام ، 
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ّلدياػتهّ.علىّالنقطٌدّكنهّيذؽعّثٌباّلدياطّّالذالةّالأؽعاؿّ-:ّثانيانّ

ّؽعلّأكّإسارةّؽللّماّمهّقٌؿّأكّيذؿّعلىّمقطٌدقّالتصرؼّالصرعيّيوعقذّبللّماّ-:ّانّثالج

كاللتابةّتعذّػرقاّللتعبيرّّكالؤسارةعذقّالواسّدالإّعلىّالبيعّيوعقذّالبيعّبهّ,ّؽاللؾؽّكالؾعلّ

ّ.ّالؤرادةعهّ

ّؽيّالقانٌ ّّفأما ّعهّأّؽالأشلالنذنيّالعراقي, سلليةّّإلىيدععّّلإّالؤرادةفّالتعبير

كلّلؾؿيهّمستعنليهّّقبٌؿكالّالؤيحاب -1"ػؽفّزادّمبذاّالرضائيةّؽيّالعقٌدّ,ّأبعذّّّمعيوة

ّل ّكؤعرؽا ّماّ،"...كالجانيّقبٌؿّالؤيحابكلإّؽًٌّأمّلؾؽّشذرّأنصاءّالعقذّ, نطتّعليهّّكىرا

القبٌؿّبالنصاؽًةّأمّّأكّالؤيحابكناّيلٌفّ"ّ,ّكّمهّالقانٌفّالنذنيّالعراقيّ(77ّّ/1ّ)النادة

ّؽيحٌز ّّفأّباللؾؽ ّبالنلاتبة ّالإزتعناؿّبالؤسارةّأكيلٌف ّّالصائعة ّغير ّمه ّالأذرسكلٌ

ذرّلإتذعّؾركؼّالخاؿّأمسلكّّكباتداذكبالنعاػاةّأمّبالنبادلةّالؾعليةّالذالةّعلىّالتراضيّ

ّّ،ّذنيّالعراقيمهّالقانٌفّالن(79)ّ,ّكىراّماّنطتّعليهّالنادةّ"علىّالتراضيّهسلاّؽيّدلإلت

فّيلٌفّرضاّأىليةّاللإزمةّلعقذقّكأكيصترطّلطخةّالتراضيّأفّيلٌفّالنتعاقذافّمتنتعيهّبال

ّ.ّّ(1)كلّموًناّذالياّمهّالعيٌبّالتيّتصٌبّالرضا

 الفرع الجاني

ّالمخل

ىٌّالأداءّالرمّيحبّعلىّالنذيهّأفّيقٌـّبهّلطالدّالذائهّكالنخلّإماّأفّّإلتزاـمخلّال

مخلّأياّكافّمطذرّّالتزاـكلللّّالقياـّبعنلّأكّالإمتواعّعهّالعنل،ّيلٌفّنقلّخقّعيويّأك

ّال ّثّ،إلتزاـىرا ّخٌؿّماّراكقذ ّؽيّإّذلإؼّبيهّالؾقًاء ّأـّركوا ّؽيّالعقذ ّكافّالنخلّركوا ذا

ّكيرلّالذكتٌرّتحاقّأذرّإلىّالرامّالجاني،ااتحاقّإلىّالرامّالأكؿّؽيّخيهّذىبّؽرىبّّ،إلتزاـال

ؽنخلّالعقذّىٌماّكردّعليهّّ،إلتزاـلّالخملانيةّالتنييزّبيهّمخلّالعقذّكمإعبذالنحيذّالخليمّ

ّ،ؽؾيّعقذّالبيعّمجلإنّّاتؾقّعليهّالنتعاقذافّبطذدّالنخلّتوؾيرّماّىٌّإلتزاـكمخلّالّالعقذ،

النصترمّىٌّّالتزاـالبائعّىٌّتسليمّالنبيعّكمخلّّالتزاـكمخلّّىٌّالنبيعّكالجنه،ّالعقذّمخل

(2)دؽعّالجنه
ّ.ّ

ّ،أكّقابلإّللتعييهّفّيلٌفّمعيواأككرلكّّ،كيصترطّؽيّالنخلّأفّيلٌفّمٌجٌداّأكّمنلوا

ّإلتزاـالالوسبةّلصرطّالٌجٌدّؽإذاّكافّمخلّب،ّؽللتعاملّؽيهّأمّمصركعانّّكأفّيلٌفّالنخلّقابلإنّ

النؤجرّبتنليهّّالتزاـكمعيهّّءبصيبعنلّيتعلقّّأكّالقياـّءشيكوقلّملليةّّنقلّخقّعيوي

فّيلٌفّمخلّالعقذّمٌجٌداّكقتّالتعاقذ،ّؽإذاّأبالعيهّالنؤجرةّؽيحبّّالإنتؾاعالنستأجرّمهّ

ّ ّّ،كقتّالتعاقذّءالصيكجذ ّيوعقذ ّالتعاقذ ّبعذ ّىلك ّكللوه ّؽيّالعقذ ّازتخالة ّإزاء كتطبد

مختنلّالٌجٌدّكناّؽيّبيعّالنخطٌلإتّّءشيفّيلٌفّمخلّالعقذّأر،ّكمعّذلكّيحٌزّالتوؾي

                                                           

، اربٌل  ،منشورات جامعة جٌهان6،مصادر االلتزام،  ط6ت، ج تعبد المجٌد بكر النظرٌة العامة لاللتزاما د.عصمت (1)

 بعدها. وما 689،ص 2266

 وما بعدها. 362،ص 6967الوسٌط فً نظرٌة العمد، بغداد، ،د.عبد المجٌد الحكٌم (2)
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مهّالقانٌفّالنذنيّّ(129)نطتّعليهّالنادةّّفّتوبتّبسعرّالٌخذةّكىراّماأالنستقبليةّقبلّ

القينيةّكالنجليةّؽاذاّكافّّأسياءبالوسبةّلصرطّالتعييهّؽيحبّافّنؾرؽّبيهّالّأما،ّ(1)العراقيّ

ذاّكافّإفّيلٌفّمعييواّتعييواّكاؽياّينيزقّعهّغيرقّؽنجلإّأمهّالقينياتّؽيحبّّإلتزاـمخلّال

ّّإلتزاـمخلّال ّكافّالنخلّمهّّأماّ،رضّؽيحبّتعييهّالنٌقعّكالخذكدّكالنساخةأقؼعة اذا

ّكمقذارىا، ّالتعاملّّأماّالنجلياتّؽيحبّتعييهّنٌعًا ّلصرطّجٌاز فّجنيعّأّؽالأشلبالوسبة

ّّأسياءال ّالنالية ّللخقٌؽ ّمخلإ ّتلٌف ّلإف ّكالناءّأشالخة ّبؼبيعتًا ّالتعامل ّمه ّتدرج ّلم ف

ّ.(2)العامةّالندططةّللنوؾعةّالعامةّكالأمٌاؿكّبخلمّالقانٌفّأكالًٌاءّ

 الفرع الجالث

 السبب

ّّن ّّلإّّرادةؤفّالألّ،رادةؤبالّكثيقانّيتطلّّالسببّاتطالإ ّكلإّ،يهمعلتخققّغرضّّلإإتتخرؾ

ّسدضّبفّأيتطٌرّ ذاّكافّالسببّإنهّإؽيّالقانٌفّدكفّزببّعلىّّمعتبرانّّانّالتزامرادتهّإيلتـز

ّمؤكال ّعوصريه ّؽرادة ّيإتلإزميه ّالسبب ّعوصرانّؿف ّالّيزانّمتنّل ّؽالسببّليزّىٌّؤعه رادة

رادةّإلىّتخقيقهّكينيزّالإتحاقّالسائذّؽيّالؾقهّؤتحًتّالؤرادةّذاتًاّبلّىٌّالػرضّالرمّاال

ّؽسببّالّإلتزاـبيهّزببّال ّّإلتزاـكزببّالعقذ ّالًذؼّالنباشر ّالتقليذية ّالوؿرية ّكأكؽق

ّالرمّلإ ّالٌاخذّمهّالعقٌدّالػرضّالنباشر ّؽيّالوٌع ّؽًٌّأّيتػير ّالخذيجة ّكؽقّالوؿرية ما

كّالذاؽعّالصدصيّالرمّيخنلّأفّزببّالعقذّىٌّالباعثّأؽيّخيهّّإلتزاـالباعثّالذاؽعّإلىّال

نناّيتعلقّبوٌاياّالعاقذّؽيّإكّ،يذذلّؽيّتلٌيهّالعقذّمرّلإأالعقذّؽًٌّّإنصاءالنتعاقذّعلىّ

ؽويةّّإلتزاـّكؾيؾتهيخطلّعليًاّبنٌجبّالعقذّؽسببّالىذاؼّتلنهّكراءّالؾائذةّالتيّأسأفّ

ذرّكمهّآلىّإفّزببّالعقذّيدتلفّمهّعقذّإكبرلكّؽّ،ماّزببّالعقذّؽٌؾيؾتهّاجتناعيةأ

ّ.(3)شةّلللّمتعاقذذرّبخسبّالذكاؽعّالداآلىّإسدضّ

ّال ّعذـ ّاتحاق ّزببّالأكيرل ّبيه ّبالتؾرقة ّكزببّّإلتزاـذر ّالقطذم ّالسبب ّىٌ الرم

ّىٌ ّالرم ّّالعقذ ّيقطذ ّؽالػرضّالرم ّالػرضّإالباعثّالذاؽع ّىٌ ّكاف ّزٌاء ّالعاقذاف ليه

كافّىٌّالػرضّالبعيذّغيرّالنباشرّالباعثّىٌّؽيّالٌقتّذاتهّأكّالنباشرّالسببّالقطذمّ

ليهّإالعاقذّىٌّزببّالعقذّبالوسبةّّالتزاـبراـّالعقذّؽسببّإهّكزببّلرضاقّبإلتزاملّزبب

ذاّكافّللعقذّإلإّإّإلتزاـعهّزببّالّمدتلؾانّّمرانّأعتبارّزببّالعقذّايطدّّكالعلزّشخيدّكلإ

كليزّذلكّىٌّالنقطٌدّّ،كلّموًناّالتزاـزببّكاخذّبالوسبةّللؼرؽيهّمعاّيدتلفّعهّزببّ

ذرّأكقذّّ(4)علىّالسببّالقطذمّكزببّالعقذّعلىّالباعثّزببّالإلتزاـّؼلإحشاػلإؽّإعهّ

ّفأموهّعلىّ(132)مهّالنادةّّ(1)ّالقانٌفّالنذنيّالعراقيّبوؿريةّالسببّخيثّنطتّالؾقرة

                                                           

 ( وتعدٌالته.6956سنة ل 42) رلمالممن المانون المدنً العرالً  629نص المادة  :أنظر (1)

 وما بعدها. 95دمحم طه البشٌر،  مصدر سابك ،ص عبدالبالً البكري، د.عبد المجٌد الحكٌم، (2)

 وما بعدها. 667،ص6972توفٌك حسن فرج ، النظرٌة العامة لاللتزام ،نظرٌة العمد ،االسكندرٌة، سنة  (3)

 .286د.عصمت عبد المجٌد بكر ، مصدر سابك ،ص (4)
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ّالنتعاقذّدكفّزببّإيلٌفّالعقذّباػلإّّ-1ّ" فّللوؿاـّمدالكلسببّمنوٌعّقانٌناّّكأذاّالتـز

ّذرّبالوؿريةّالتقليذيةّللسبب.أفّالنصرعّالعراقيّإكبًراّيتبيهّلواّّ"ّداب...آكّللأالعاـّ

ّالفرع الرابع 

 بالمياه العقًد المتعلقة 

 ػػّ:ّلليّتتخققّالنسؤكليةّالعقذيةّلإبذّمهّتٌؽرّشرػيهّىنا

ّبيهّالنتعاقذيهّالنطركرّكالنسؤكؿ.ّكجٌدّعقذّشخيدّماػّػّأكلإ:

ّ.إلتزاـبتوؾيرّالّللؤذلإؿحةّيفّيلٌفّىواؾّضررّخاشلّنتأّػػّثانيا:

ّ ّالؾرع ّىرا ّذلإؿ ّزوتواكؿ ّعهّأعليه ّالواجنة ّكالنسؤكلية ّبالنياق ّالنتعلقة ّالعقٌد ىم

ّاتًا.التزامبّالؤذلإؿ

  

 

 

 

                                                           

 : ــالعقًد المتعلقة بتحييز المياه من قبل دائرة الماءأولا  / 

الخقيقةّؽلبخثّىراّالنٌضٌعّيحبّالٌقٌؼّعلىّخقيقتيهّأزازيتيهّنوؼلقّمهّذلإلًاّ

ّ.ختلاراّناكلةّالتيّتختلرىاّالذّمٌاؿّالعامة،أكلىّتتنجلّبأفّالنٌاردّالنائيةّتعذّمهّالأال

ّالناء ّؽتتنجلّبأفّدائرة ّالجانية ّالخقيقة ّّأما ّإبّالتزاـيترتبّعلىّعاتقًا مذاداتّإيطاؿ

مهّإالنياقّ ّاتًاّالأزازيةّتحاقّمٌاػويًاّ.التزاملىّالنٌاػويهّكاؽة،ّخيثّيعذّىراّجزءاّن

ذعافّؤفّعقذّتحًيزّالنياقّيعتبرّمهّعقٌدّالإلىّىاتيهّالخقيقتيهّينلهّالقٌؿّإزتواداّناك
ّال(1) ّالحًة ّأف ّالناءإذ ّللناء)دائرة ّتعرضّنحًزة ّالنؼبٌعةّإ( ّشركػًا ّيتعنه ّالرم يحابًا

لىّالحنيعّكتتسمّىرقّالصركطّإكالنٌضٌعةّؽيّمستوذّعقذمّبٌازؼةّالنٌجبّكالنٌجًةّ

ّكعلىّنخٌّمستنرّؤبأنًاّكاخذةّكلإّتقبلّمواقصةّؽيًاّكبعبارةّأذرلّيتنيزّال يحابّبلٌنهّباتان

كّأيةّأّدائرةّالناءبّعلىّعقٌدّملزمةّللحانبيهّمناّيحفّىرقّالإك،(2)لىّمذةّغيرّمخذدةإأمّ

ّعهّالتحًيزّ فّىراّإعليهّؽلنٌاػويًا،ّّللإزتدذاـقّالطالخةّتٌؽيرّالنياجًةّمسؤكلةّقانٌنيان

                                                           

 .422،ص 6977،، مطبعة الندٌم، بغداد5،مصادر االلتزام ، ط6الموجز فً شرح المانون المدنً، ج المجٌد الحكٌم، د.عبد (1)

 .42،ص 2222 ،الماهرة ، اإلداري، الحكم والمرار لتزاممصادر اال د. سمٌر عبد السٌد تناغو، (2)
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ّمسؤكلياتًاّإلتزاـال ّنؼاؽ ّضنه ّيقع ّؤالّكيحب، ّسارة ّإأيعا ّيبرمهّألى ّالرم ّالعقذ ف

يعاّنألإّيقتصرّعلىّتحًيزّالؼرؼّالنرعهّبالنياقّؽخسبّبلّيحبّّالنستًلكّمعّدائرةّالناء

ّالنستًلكّإلتزاـال ّزلإمة ّّبعناف ّمه ّيتبعه ّكما ّالنياق ّلتلٌث ّتعرضه فّإكّ،(1)ضرارأمه

التحًيزّقذّّكذلكّللٌفّالحًةّالنسؤكلةّعهّ،مافّخيوناّيستعنلّالنياقأالنستًلكّيتٌقعّال

ّّالإختياػاتكلّّباتداذقامتّ ّمهّجراء ّبنوعّكقٌعّأمّضرر النياقّكبعبارةّّازتدذاـاللؾيلة

ّأ ّكمؼابقتهّإذرل ّشلإخيته ّمه ّالتأكذ ّبعذ ّالناء ّبعر ّقامت ّقذ ّالنسؤكلة ّالحًة ف

ّللنٌاشؾاتّالقيازيةّالعراقية.ّ

ّ ّالناء ّدائرة ّيحبّعلى ّالكرلك ّعلىّشيانةّأتػيير ّكالعنل ّالنستًللة ّالقذينة نابيب

عهإلىّإزالةّلأفّأمّنعٌحّبًاّزيؤدمّؤسبلةّال نهّزيؤدمّذلكّإّىذارّالجركةّالٌػويةّؽعلإّن

ّإ ّملٌثة ّالإلىّتسريبّمٌاد ّزتتسببؤلىّسبلة ّثم ّكمه ّعذيذة ّمطادر ّمه أضرارّبّزالة

ّبالوسبةّّ،للنٌاػويه يطاؿّالنياقّإّفّذذمةإؽالتيّتقعّعلىّعاتقّالنستًلكّّاتإلتزامللأما

جٌرّػلبّىرقّالدذمةّكالقياـّبذؽعّأعلىّالنستًلليهّدؽعّّبليستّذذمةّمحانيةّبلّيح

ّ ّالصًريةأقائنة ّالناء ّّ،جٌر ّإؽعليه ّبدّالإتؾاؽف ّتخقق ّقذ ّالؼرؽيه طٌصّالعواصرّبيه

ًاّػويزتدذاـّلنٌاإالطالخةّللتّالنياقّمذاداإملزمةّبتٌؽيرّفّدائرةّالناءّإكّالحٌىريةّللعقذ،

ّإلتزاـلعقٌدّالبًرقّاّإلتزاـكعادةّماّيلٌفّمعنٌفّال،ّاتلٌثتلٌفّذاليةّمهّالنكيستٌجبّأفّ

بأفّيقٌـّالنذيهّبعنلّيخققّّإلتزاـخيثّيقطيّىراّالّ،مخذدّبتخقيقّغايةّكليزّّبرؿّعواية

ذاّلمّإاتًاّالتزامبتوؾيرّّةمدلّزاسّتعذّدائرةّالناءأكعلىّىراّالّإلتزاـنتيحةّتلٌفّىيّمخلّال

كلناّكافّالنصرعّلمّيخذدّّ،خققّالنسؤكليةّالتعاقذيةالػايةّالتيّتعًذتّبًاّمهّىواّتّتتخقق

ّال ّعقٌد ّؽي ّللنسؤكلية ّذاشة ّؽؤقٌاعذ ّلرا ّالنتعلقةّإذعاف ّالقانٌنية ّالقٌاعذ ّنؾز ف

ّه.التزامبالنسؤكليةّالتعاقذيةّزٌؼّتؼبقّإذاّأذلّأخذّأػراؼّالعقذّب

القانٌفّالنذنيّالعراقيّخيثّتوضّعلىّ"ّ(ّمه168ّكؽيّىراّالنعوىّتقطيّالنادةّ)

ّ ّالاإذا ّيوؾر ّأف ّبالعقذ ّالنلتـز ّعلى ّالٌؽاءّّإلتزاـزتخاؿ ّبالتعٌيظّلعذـ ّعليه ّخلم عيوا

ّلمّيجبتّالتزامب ّيذّلهّؽيهّككرلكّيلٌفّاهّما زتخالةّالتوؾيرّقذّنصأتّعهّزببّأجوبيّلإ

ّؽيّتوؾيرّ ّ".ّّّّّّّّّّهّالتزامالخلمّإذاّتأذرّالنلتـز

 : ــياهمبيع ال عقًدثانيا  /  

القابلةّللتعاملّؽيًاّّأسياءلىّأنًاّتعذّمهّالإبيّواّؽيّمٌضٌعّالؼبيعةّالقانٌنيةّللنياقّ

جازةّلأخذّأسداصّإكعليهّقذّتقٌـّالذكلةّبنودّّ،(2)زتئجارّبنقذارّمخذدّموًاإمتىّماّأملهّال

)معنلّثلح(ّأكّلبيعّالنياقّبطٌرتًاّنصاءّمعنلّلبيعّالنياقّبطٌرتهّالطلبةّإالقانٌفّالداصّب

كؽيّّ،السائلةّ)ّمعنلّتعبئةّالنياقّ(ّخيثّتدععّالنياقّمهّذلإلهّلذرجةّعاليةّمهّالتوقية

                                                           

،دار النهضة العربٌة 2مصادر اإللتزام،ط اإللتزام،،نظرٌة 6الوسٌط فً شرح المانون المدنً، ج عبدالرزاق السنهوري،د. (1)

 .739، ص6964

 .65د.جعفر الفضلً ، مصدر سابك ، ص  (2)
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ّبيعّىرق ّالخالةّزيدععّالنستًلكّلعقذ ّيقٌدنا ّما ّكىرا ّالنوطٌصّإ، ّالعامة لىّالقٌاعذ

ّالواؽر ّالنذنيّالعراقي ّكؽيّالقانٌف ّالبيع ّؽيّعقذ ّإّ،عليًا ّأف ّبٌجٌدّلإ ّيتسم ّالعقذ ىرا

ّبعنافّزلإمةّالنستًلكّكناّّ،(1)اتّتترتبّعلىّعاتقّالنوتحّتحاقّالنستًلكالتزام ؽًٌّملتـز

ّبالرقابةّكالخيؼةّبخيثّإ ّإكّ،نتاجّغيرّملٌثؤيلٌفّالنهّملتـز علىّعاتقّتقعّّّلتزاـإلافّىرا

ّالعقذية.ؽيترتبّعليهّالنسؤكليةّّاتهالتزامأذلّالنوتحّباّؽإذاّمّالنوتح

ّ

ّ

 : ــمًال الذولةأيحار إعقًد ثالجا  / 

مساخاتّّكّبتأجيرأمهّمياقّبخيرةّماّّبتأجيرّمساخاتّمخذدةّ)الخلٌمة(ّدارةؤقذّتقٌـّال

كّأزتجنارىاّبإنصاءّمؼاعمّاجلّأنًارّللنٌاػويهّمهّأراضيّالعائذةّلًاّعلىّضؾاؼّالأمهّال

ّالتييحارّؤكؽقّشركطّموطٌصّعليًاّؽيّعقذّالّالنصاريعّالترؽًيةكّغيرىاّمهّأكازيوٌىاتّ

بخنايةّالنٌاردّالنائيةّمهّالتلٌثّّإلتزاـخيثّيحبّعلىّالنستجنرّالّ،دارةّبتوؿينًاؤقامتّال

ّذاّماؽإّ،ضرارّبًاؤلىّالإنًارّبخيثّتؤدمّألىّالإكعذـّالقياـّبتصريفّأمّنٌعّمهّالؾعلإتّ

ّعوذىاّيترتبّعليهّالنسؤكليةّالعقذية.نًارّأاتهّكقاـّبصرؼّالؾعلإتّؽيّالالتزامذلّبأ

 نيالمغلب الجا

 تلًث المياه الهاجمة عن تقصريةالمسؤولية ال

الواجنةّعهّتلٌثّّالتقطيريةرتبةّللنسؤكليةّتالعواصرّالنؼلبّنالّنتواكؿّؽيّىراّّّّّّ

،ّأكؿّتلكّالتقطيريةّكؽيّىراّالطذدّعرضّالؾقهّعذةّعواصرّلتأزيزّالنسؤكليةّّ،النياق

ذلإؿّؤكؽيّالٌاقعّيتخققّىراّالّ،(2)العواصرّىٌّالدؼأّكالرمّيعرؼّبأنهّإذلإؿّبٌاجبّقانٌني

ّأكّبخالةّقياـّسدضّبعنلّماّ،عهّالقياـّبعنلّكافّعلىّالصدضّأفّيقٌـّبهّالإمتواعبخالةّ

أماّالعوصرّالجانيّمهّعواصرّالنسؤكليةّؽيتنجلّبالطررّكالرمّيرادّّ،كافّيحبّعليهّأفّيعنله

ّا ّمصركعةبه ّبنطلخة ّأك ّؽيتنجلّّ،لنساسّبخق ّالنسؤكلية ّعواصر ّالجالثّمه ّالعوصر أما

فّكلّعوصرّإعهّالقياـّبعنلّكبيهّالطرر،ّكّالإمتواعبقياـّرابؼةّزببيةّبيهّالعنلّالعارّأكّ

يحب ّشركػاّن كعليهّزوخاكؿّمهّّ،تٌاؽرىاّبهّلليّتتخققّالنسؤكليةّمهّىرقّالعواصرّيستلـز

ّىرقّّالعواصر.ّىالتعرؼّّعلؼلبّذلإؿّىراّالن

 الفرع الأول

 الدغأ الهاجم عن تلًث المياه

                                                           

جامعة  كلٌة المانون، ،دكتوراه أطروحة ارنه فً المانون المدنً الممارن،الحماٌة المانونٌة للمستهلن، دراسة مم حمد،أعامر لاسم   (1)

 .48، ص6998 ،بغداد

 .265لحكٌم وعبد البالً البكري ودمحم طه البشٌر، مصدر سابك، صعبد المجٌد ا (2)
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ّ،نسانيؤفّكلنةّالدؼأّكلنةّكاخذةّإلإّأنهّيوذرجّتختًاّأعذادّلإّخصرّلًاّمهّالسلٌؾّالإ

لذلّللهّّكّ،(1)لقعاءّكضعّتعريفّمانعّجامعّللدؼأنهّلمّيلهّزًلإنّعلىّالؾقهّكاإكلًراّؽ

فّىوالكّتعريؾاتّتقتربّبصللّكبيرّمعّمؾًٌـّنرلّألىّأراءّالؾقًاءّكرجاؿّالقانٌفّإالرجٌعّ

ّالإالرنٌفّيقٌؿّّعليّخسهّؽالذكتٌرّ،الدؼأ ّعبارةّعهّ" ّىٌ قانٌنيّّالتزاـذلإؿّبؤفّالدؼأ

ضراراّنإضرارّبالػيرّؤلرمّيؾرضهّالقانٌفّعلىّالحنيعّبعذـّالاّإلتزاـكيقطذّبهّالّ،(2)ّ"زابق

ّ.غيرّمصركعّ

ّبأنهّ" دراكهّإؽيّزلٌؾّالصدضّعهّالسلٌؾّالنعتادّمعّّانخراؼككرلكّعرؼّالدؼأ

ّ ّأّ"ّالإنخراؼلًرا ّالواجنةّعهّتلٌثّالنياقّإما ّالنذنية ّالنٌجبّللنسؤكلية ّالدؼأ ّتواكلوا ذا

ذلإؿّالصدضّبٌاجبهّالقانٌنيّتحاقّالنٌاردّالنائيةّمعّإعؼاءّتعريفّمبسغّلهّبأنهّإؽينلهّ

ّإدراكهّلؾعله.

أكّالتعذمّّبالإنخراؼيتنجلّّ(3)يقٌـّعلىّعوصريهّأخذىناّمادمّّ،كالدؼأّكقاعذةّعامة

مهّقبلّالصدضّؽيّزلٌكهّعهّالسلٌؾّّانخراؼكلّّ"كيعرؼّالدؼأّبعوصرقّالنادمّبأنهّ

ّالدارجية ّنؾزّؾركؽه ّؽي ّيٌجذ ّكالرم ّالعادم ّللرجل ّ"النألٌؼ ّؽًٌّ، ّالجاني ّالعوصر أما

أزازياّنّػانّأفّالدؼأّيتسمّبلٌنهّينجلّشّرّبناكّ،دراؾّأكّالتنييزؤالبالعوصرّالنعوٌمّكيتنجلّ

ّا ّمذركاّنلتقطيريةؽيّالنسؤكلية ّيلٌف ّأف ّقانٌنان ّمساءلته ّيحبّعلىّالصدضّالنراد ّلرا ،

لىّكٌفّالدؼأّلإّإأكّتنييزّنؿرانّّدراؾإلناىيةّالؾعلّالرمّيقذـّعليهّؽلإّمسؤكليةّمهّدكفّ

ّ ّإلإ ّيوسب ّأف ّكالصرّلىّسدضّمذرؾإينله ّالدير ّبيه ّما ّقعتّّ،(4)ينيز ّالنؾًٌـ كبًرا

ّعلىّما ّلًا ّبقرار إفّالنسؤكليةّالتقطيريةّتقٌـّعلىّركويهّأخذىناّ"يأتيّّمخلنةّالتنييز

ّكثان ّإفكّالؤدراؾّيًناالتعذم ّّخيث ّؽي ّمتٌاؽر ّالركويه ّؽتلٌفىكلإ ّالقعية دعٌلّّرق

ّكالتعٌيظّلإزما ّعهّ(5)"التعٌيظّشخيخة ّالقانٌفّالنذنيّنؿرياتّعذيذة ّؽقًاء ّذكر .كقذ

ّ.يحازإنركرّموًاّبّالدؼأ

 : ــ نظرية الدغأ الجابتأولا  / 

ّالوؿرية ّثابتانّّىرق ّذؼأ ّبلٌنه ّالدؼأ ّىرا ّكيتسم ّللنسؤكلية ّأزازان تؾترضّالدؼأ

ّلل ّنتيحة ّبؤيتخقق ّالحنيعّالتزاـذلإؿ ّعلى ّالقانٌف ّؽرضه ّّ،مخذد ّللػير،ّإبعذـ خذاثّضرر

انّبتخقيقّغايةّكيعتبرّمخذثّالتزامببرؿّعوايةّكليزّّالتزاـىٌّّإلتزاـفّػبيعةّىراّالإكالٌاقعّ

                                                           

 .226السٌد تناغو ، مصدر سابك،  ص د.سمٌر عبد (1)

 . 248، ص 69972بغداد، مطبعة المعارف، ،مصادر اإللتزام،6لتزام، جالنظرٌة العامة لال د. حسن علً ذنون، (2)

 .435ص، 6972،مطبعة المعارف،بغداد الكتاب األول، الوجٌز فً النظرٌة العامة لاللتزام، ،د.غنً حسون طه (3)

نمد مولف العالمة السنهوري من تطبٌماتها التشرٌعٌة فً العراق، مجلة المضاء  ،مكً إبراهٌم لطفً ، المسؤولٌة التمصٌرٌة  (4)

 .77ص، 42العدد
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ؽيّخالةّ أكّؽيّخالةّقيامهّّ،متواعهّعهّالقياـّبعنلّكافّيتٌجبّعليهّالقياـّبهاالطررّمدؼئاّن

ّعذـّالقياـّ ّللػيربعنلّكافّيستلـز بهّللٌنهّقذّنحمّعوهّضرران
فّالنسؤكؿّقانٌنانّيلٌفّكإ،(1)

كيتمّذلكّّ،قانٌنيّمخذدّيتنجلّبعذـّقيامهّبتلٌيثّالنٌاردّالنائيةّبالنلٌثاتّالتزاـملتزمانّب

يحبّعليهّعذـّرميّالنٌادّ مهّذلإؿّعذـّقيامهّبأؽعاؿّيوحمّعوًاّتلٌثّالنٌاردّالنائية،ّمجلإّن

ّمهّال ّإؽلإتّمهّرقابتهّالناديةّكؤالنلٌثةّكموعًا عهّفّأمّتلٌثّيوحمّإؽّ،للػيرخذاثّضرر

ثباتّإّعليهّؽؾيّىرقّالخالةّعلىّالنذعيّالنتطررعلىّذؼأّالنسؤكؿّقانٌنان،ّّيلإنّدلّيعذّّّذلك

نسؤكؿّالعليهّالنذعىّّأكقعهثباتّالطررّالرمّإّعليهكّالرمّيذعيّكقٌعهّمهّالػير،الدؼأّ

ّكالطرر.ّأفّىوالكّعلإقةّزببيةّبيهّالدؼأّكّ(2)عوهّ

 : ــ نظرية الدغأ المفترضثانيا  / 

ّالوؿّر ّلأةّعلىّيتقٌـّىرق ّقابلإن ّالنؾترضّمهّالقانٌفّؽرضان ّالدؼأ ثباتّؤزاسّؽلرة

ّّ،العلز ّنٌد ّبأكىوا ّنٌضد ّؽيّالنادةأف ّجاء ّكلّمهّكافّتختّّ(231ّ)نه مذنيّعراقيّ"

مسؤكلإّنلٌفّأذرلّتتؼلبّعوايةّذاشةّللٌقايةّمهّضررىاّيّأسياءتصرؽهّآلإتّميلانيليةّأكّ

ّما ّمهّضرر ّتخذثه ّّلمعنا ّالطررايجبتّأنه ّكقٌع ّلنوع ّاللاؽية ّالخيؼة ّؽّ، "...ّتدر فّإعليه

ذؼأّخارسّالنٌادّالنلٌثةّلتيّتؾترضّابالقريوةّالبسيؼةّّأذرالقانٌفّالنذنيّالعراقيّقذّ

ّما ّبّكىرا ّالخق ّعلسًاإيعؼيه ّعلى ّالذليل ّقامة ّأم ّإ. ّالقانٌفّّالتزاـف الخارسّبنٌجب

ّ.ّّ(3)ببرؿّعوايةّلإّبتخقيقّغايةّّالتزاـالنذنيّ

ّّ ّيعوي ّإمنا ّالنعنل ّشاخب ّالنلٌثة ّالنٌاد ّخارس ّدؽعّأف ّيستؼيع ّالنطوع ك

ّالواجنةّعهّالنٌادّأالنسؤكليةّعهّال ّإلتيّتختّتصرؽهّاضرار تدرّكلّالتذابيرّانهّأثبتّأذا

فّالطررّقذّأفّيجبتّأماّإكّ،الدؼأّةبرلكّيوؾيّقريوالٌقائيةّاللإزمةّلنوعّكقٌعّالطررّكىٌّ

فّيقيمّالذليلّعلىّأكّذؼأّالنطركرّنؾسهّأمّبنعوىّأكّخادثّؽحائيّأنحمّعهّقٌةّقاىرةّ

ّّّّّّذرّكلّمهّقانٌفّخنايةّالبيئةّالنرقمأكقذّجوبيّأكجٌدّالسببّال ؽيّّ(2008لسوة8ّ)ّّ

ّالنادةإ ّؽي ّكٌردزتاف ّخنايةّ(ثانيانّّ/21ّ)قليم ّقانٌف ّالنرقمّكتخسيهّككرلك ّّّّّّّّّّّّّالبيئة

ذاّإ،ّكىراّيعويّ(4)النؾترضّأبوؿريةّالدؼّ(ثالجانّّ/32)ؽيّالعراؽّؽيّالنادةّ(2009ّلسوة27ّ)

ّالنتطرر ّالنذعي ّّلحأ ّأمه ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّقانٌف ّإخلاـ ّالنخاكم للنؼالبةّلى

فّالنذعىّعليهّالنسؤكؿّعهّالطررّيللفّإكّأثباتّالطررّدكفّالدؼإنهّيللفّبإبالتعٌيظّؽ

ّ.أثباتّنؾيّذلكّالدؼإب

                                                           

الماهرة، دار النهضة العربٌة  كأساس للمسؤولٌة فً المجتمع المعاصر ،المطبعة العربٌة الحدٌثة، د.دمحم نصر رفاعً ، الضرر (1)

 .668،ص

 ، حماٌة البٌئة فً التشرٌع اإلسالمً ، بحث ممدم لمؤتمر نحو دور فاعل للمانون لحماٌة البٌئة وتنمٌتهاد.احمد عبد الكرٌم سالمة (2)

 .452، ص6999 دولة األمارات، جامعة العٌن،

 .328د.حسن علً الذنون ، مصدر سابك، ص (3)

من  (32)وكذلن المادة  ،للٌم كوردستانإفً  (2228لسنة  8)من لانون حماٌة وتحسٌن البٌئة المرلم  (26)نص المادة  :أنظر (4)

 فً العراق. (2229لسنة  27)لانون حماٌة وتحسٌن البٌئة المرلم 
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ّ: ــو المداعر المستخذثةأنظرية تخمل التبعة ثالجا /   

ّ ّلإ ّالوؿرية ّالنسؤكليةّتىرق ّتخقق ّشركط ّمه ّشرػا ّبٌشؾه ّالدؼأ ّعلى عتنذ

ّإكّتقطيريةال ّلتخققًا ّيلؾي ّأننا ّبؾعل ّالطرر ّيخطل ّتختّّأسياءلاف ّالنٌجٌدة الدؼرة

لإّإفّتقٌـّبيوًناّرابؼةّزببيةّكاؽيةّكماّعلىّالنطركرّأك(ّعليهّّسؤكؿّ)النذعىتصرؼّالن

خرازةّّتختّشابهّكرابؼةّزببيةّبيهّىراّالطررّكبيهّالصيءّالنٌجٌدأفّيجبتّالطررّالرمّأ

فّالخارسّإثباتّكقٌعّالدؼأّمهّجانبّالخارسّكمهّثمّؽإلىّإالنذعىّعليهّمهّدكفّالخاجةّ

كؽقّىرقّالوؿريةّتتخققّّفّالنسؤكليةأذّإفّيوؾيّالدؼأّأفّيذؽعّمسؤكليتهّبألإّيستؼيعّ

فّألإّإفّيوؾيّمسؤكليتهّؽناّعليهّأرادّالخارسّأذاّإبػظّالوؿرّعهّكقٌعّالدؼأّمهّعذمهّك

نهّلمّيلهّخارزاّللصيءّكقتّخذكثّأيًذرّشرػاّمهّشركطّىرقّالنسؤكليةّكذلكّبأفّيجبتّ

ّ فّالصيءّمخلّالخرازةّلمّيتذذلّؽيّأابؼةّالسببيةّكذلكّبأفّيجبتّالّرفّيوؾيّأكّأالطرر

ّ.(1)ّجوبيّعهّالخارسألىّزببّإفّالطررّيعٌدّأكّأخطٌؿّالطررّ

عليهّإفّىرقّالوؿريةّتقيمّالنسؤكليةّالنذنيةّالواجنةّعهّخذكثّالتلٌثّالبيئيّعلىّ

ّشرطّالطررأشرػيهّ ّ كعلإقةّالسببيةّبيهّالطررّكؽعلّالنٌادّالنلٌثةّالتيّّ،زازييهّىنا

لىّزلٌؾّخارسّىرقّالنعاملّكؽقاّلًرقّالوؿريةّإماّبالوسبةّأتؼرخًاّالنعاملّكالنطانعّ

فّيعٌضّالنطركرّعناّلخقّبهّمهّضررّتسببتّبهّالنٌادّالنلٌثةّألإّإؽلإّيعتذّبهّكماّعليهّ

ّـّلإّ.أذرّموهّذؼأّالتيّتختّخرازتهّكبػظّالوؿرّعهّالصدضّزٌاءّش

فّالنٌادّالنلٌثةّلمّأذاّاثبتّإلإّإفّيوؾيّمسؤكليتهّأكلإّيستؼيعّخارسّالنٌادّالنلٌثةّ

هّبيفّالعلإقةّالسببيةّغيرّمتٌاؽرةّإكّمطوعهّكأنًاّلمّتؼرحّمهّمعنلهّأتلهّؽيّخرازتهّأمّ

ّ.شابّالنطركرّكؽعلّالنٌادّالنلٌثةّالتيّتختّخرازتهأالطررّالرمّ

ّ

ّ

 الجاني الفرع

 الطرر الهاجم عن تلًث المياه

أنهّلليّتترتبّالنسؤكليةّالنذنيةّ)عقذيةّأكّغيرّعقذية(ّكالخقّّمهّالجابتّؽيّالقانٌف

ّّ،ؽيّالتعٌيظ ّكجٌدّالطرر موًاّّكقٌعهّينجلّالصرارةّالأكلىّالتيّيوبعثّخيثّإفيستلـز

ّالؾاعل ّمسألة ّؽي ّالدؼّ(2)التؾلير ّالنسؤكلية ّلقٌاعذ ّكؽقان ّالنسألة ّتلك ّأكانت يةّأزٌاء

لقٌاعذّالنسؤكليةّالنٌضٌعيةّ.ّّّأسياءكالنسؤكليةّعهّؽعلّالػيرّأكّعهّال ّأكّكؽقاّن
                                                           

المسؤولٌة عن األشٌاء غٌر الحٌة وتطبٌماتها المضائٌة، بحث منشور فً مجلة العدالة ،تصدر عن  ،د.غازي عبدالرحمن ناجً (1)

 .82،ص6986،ار المادسٌة للطباعة، بغداد، د2مركز البحوث المانونٌة فً وزارة العدل، العدد

، 6986،وزارة العدل، بغداد ،د.سعدون العامري، تعوٌض الضرر فً المسؤولٌة التمصٌرٌة، منشورات مركز البحوث المانونٌة (2)
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ّال ّمخل ّالطرر ّكيعذ ّدعٌلّّإلتزاـىرا ّتقبل ّلإ ّعوذئٍر ّانتؾىّالطرر ّما بالتعٌيظّؽإذا

لمّيلهّّإذاالنسؤكليةّلأنهّلإّدعٌلّبػيرّمطلخةّيخنيًاّالقانٌف،ّأمّأنهّلإّكجٌدّللنطلخةّ

كمهّناخيةّأذرلّتتسمّىرقّالذعٌلّبلٌنًاّدعٌلّؽردّمهّأؽرادّّ،ىوالكّضررّلخقّبالنطركر

(ّمه6ّكىراّماّأسارتّإليهّالنادةّ)ّ،(1)نٌنيّأفّتلٌفّمستوذةّإلىّخقّقاّلًراّيحبّ،النحتنع

يصترطّؽيّالذعٌلّأفّيلٌفّالنذعيّ"قانٌفّالنراؽعاتّالعراقيّالواؽرّخيثّنطتّعلىّأنهّ

ذاّكافّىواؾّإلهّمطلخةّمعلٌمةّكخالةّمنلوةّكمخققةّكمعّذلكّؽالنطلخةّالنختنلةّتلؾيّ

ّ.ّّّ..."ّتدٌؼّمهّالخاؽّالطررّبركمّالصأف

ّبالطؾةّكيعذّكقٌعّالطررّمسألةّ كيحبّعلىّراؽعّدعٌلّالنسؤكليةّأفّيلٌفّمتنتعان

كالقرائهّّالصدطيةّالبيوةكثباتّّؤثباتًاّبحنيعّػرؽّالإهّكاقعةّماديةّيحٌزّخيثّإنمٌضٌعيةّ

.ّ

ّالطررّالواجمّعهّتلٌثّالنياقّؽوعتقذّأنهّأمّأذلّناجمّعهّتلٌثّالنياقّيؤدمّإلىّ أما

ّمحن ّسدضّأك ّمطلخةّإشابة ّؽي ّأك ّخقٌقًم ّمه ّخق ّؽي ّمباشر ّأسداصّبصلل ٌعة

ّأكافّذلكّالخقّأكّتلكّالنطلخةّتتعلقّبسلإمة أـّبأمٌالًمّأجسامًمّّمصركعةّلًمّزٌاء

ّ ّيطيب ّاللاأكقذ ّالأذل ّغيرىرا ّأك ّالأذرل ّالخية ّؽّ،الخيةّئوات ّشركطّإعليه ّعذة ّللطرر ف

ّّ:ّػػّيأتيزوبيوًاّؽيناّ

ّ:ّػػّمخققا  ن يكًن الطرر أ / ولا  أ

ّلقياـّالنسؤكليةّأفّيلٌفّالطررّمخققّالٌقٌع فّيلٌفّالطررّأكالنقطٌدّبًراّّيستلـز

فّىراّالٌشفّإكعليهّؽّ،ؽتراضيانّاقذّكقعّؽعلإنّكبصللّمؤكذّعلىّكجهّثابتّاليقيهّكليزّ

كتذاذلتّآثارقّّ(2)ّكالطررّالنستقبلّالرمّتخققّزببهّ،عّالؾعليّيتعنهّالطررّالخاؿاقمهّالٌ

ّ،تعٌيظّىراّالوٌعّمهّالطررّّكقعاءّنّكمهّالنتؾقّعليهّؽقًانّّ،بععًاّأككلًاّإلىّالنستقبل

ؽنجلإنّتواكؿّّ،ضرارّتتسمّبلٌنًاّكجيرةّالٌقٌعّؽيّمحاؿّتلٌثّالنياقأفّىرقّالإكؽيّالخقيقةّ

ّ ّثقيلة ّبنعادف ّملٌثة ّأمياق ّالنلٌثة ّالنياق ّبًرق ّإركاءىا ّتم ّزراعية ّمخاشيل تسببّضرراّنك

الآثارّقذّلإّتؿًرّمباشرةّإلإّبعذّّقذّيعحزّالأػباءّعهّتخذيذّمذلّالطررّكذلكّللٌفّ،للنطاب

ّأذرلّليزّبالؤملافّخصرىا ّآثار ّمطيّؽترةّمهّالزمهّكقذّتؿًر ّبإملافكؽيّىرقّالخالةّ،

ّ ّخؾؽّالخقّللنطركرّإالقاضي ّمع ّعواصر ّمه ّلذيه ّلنا ّكقتيّبالتعٌيظّػبقان ّخلم شذار

ّ)عوذّمعاعؾةّالطررّأكّؽيّخالةّالطررّالنتػيرّكىراّماّنطتّعليهّالنادةّبنراجعةّالقعاء،

ّّنذنيّعراقيمهّالقانٌفّال(208 ّأفّتخذدّمقذارّإخيثّنطتّعلىّ" ّللنخلنة ّلمّيتيسر ذا

ّ ّؽلًا ّكاؽيان ّمعقٌلةّأالتعٌيظّتخذيذان ّمذة ّيؼالبّذلإؿ ّبالخقّؽيّأف ّتختؾؽّللنتطرر ف

ّالتقذير"ّ.عادةّالوؿرّؽيّإب

                                                           

 .655د.حسن علً الذنون، مصدر سابك ،ص (1)
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ّالنستقبل ّتعررّعلىّالنخلنةّمعرؽةّجسامةّالطرر ّإذا ّّيأما لىّكٌنهّيستػرؽّإنؿران

ّالأسداصّ ّالأمراضّالتيّيعانيّموًا ّؽنجلإن ّالنطركر ّخياة ّيذكـّػٌؿّؽترة ّقذ ّػٌيلإن كقتان

ّتخ ّمياىان ّأك ّأسعاعيان ّملٌثة ّمياىان ّتواكلٌا ّيستؼيعّتالريه ّؽعوذئٍر ّثقيلة، ّمعادف ّعلى ٌم

ّتقررقّالؾقرةالقا ّما مهّ(209ّمهّالنادة1ّّ)ضيّأفّيخلمّللنطركرّبنرتبّمذلّالخياةّكىرا

ّّّعراقيالنذنيّالّالقانٌف 1ّكتوضّعلىّ" ّللؿركؼّػ ّالتعٌيظّتبعان ّػريقة تعيهّالنخلنة

أكّ كيحٌزّؽيّىرقّالخالةّإلزاـّالنذيهّبأفّيقذـّإكيطدّأفّيلٌفّالتعٌيظّأقساػاّن مرتباّن يراداّن

ّ.ّ"...ّتأميوانّ

ماّبيهّالطررّالنستقبلّكالطررّالنختنلّكماّّالإلتباسكقذّيجيرّىراّالنٌضٌعّنٌعانّمهّ

ّ،بيهّتؾٌيتّالؾرشة ّيٌجبّالتعٌيظّأماّّخيثّإفّ ّمخققّالٌقٌع ّالنستقبليّضرر الطرر

ّالنختنلّيدتلف ّغيرّمخققّالٌقٌعّالطرر عوهّبلٌنهّضرران
ّبيهّ,ّ ّيتعلقّبالتؾرقةّما ّؽينا أما

يترتبّعليًاّضررّّؽالأذيرةفّالؾرؽّجٌىرمّبيوًناّإؽّ,ّكماّبيهّؽٌاتّالؾرشةالطررّالنختنلّ

فّيتسببّسدضّبتلٌيثّمياقّمزرعةّؽيؤدمّذلكّأمجاؿّذلكّّ(1)مخققّكليزّضررانّمختنلإنّ

ّ ّّإلىالعنل ّكالنٌاشي ّالزراعية ّالنخاشيل ّّةأًينالإتلإؼ ّكعليه ّىراّؽإللتسٌيق ّقياـ ف

ّالعنلّأدلّإلىّتؾٌيت ّعلىّالنالكّبالإنتؾاعّمهّمللهّالصدضّبًرا ّّ،الؾرشة ّازتقركقذ

ّ.ّّ(2)لعراقيّعلىّتعٌيظّتؾٌيتّالؾرشةّالقعاءّا

 : ــ أن يصيب الطرر حقا  مكتسبا  أو مصلخة مشروعة للمتطرر / ثانيا  ّّ

ّبالطررّالنٌجبّللتعٌيظّأفّيطيبّخقانّملتسبانّللنطركرّ ّكّمطلخةّمصركعةأيستلـز

ّالقانٌفّكلإّيسندّّ(3) ّأكّالإعتذاءيخنيًا كمهّشٌرّالنساسّبًرقّّ،ضرارّبًاؤالقياـّبالّعليًا

كناّلٌّيقٌـّسدضّبتلٌيثّمياقّبئرّمنلٌكةّّ،الخقٌؽّكالنطالدّالنصركعةّإتلإؼّماؿّالػيرّ

ّماسيته ّعلى ّكالقعاء ّالزراعية ّأرضه ّتذمير ّبقطذ ّّ،لصدضّآذر ّالقياـ علىّّبالإعتذاءأك

للتعٌيظّ. مٌجباّن ّالصدضّكىراّماّيعذّضرراّن

 : ـ أن يكًن الطرر مباشرا  ثالجا   

ّتتٌالىّ ّثالثّكىلرا ّثافّثم ّضرر ّيعقبه ّثم ّبالنياق ّيوحمّعهّنصاطّالصدضّضرران قذ

ؽًلّياّترلّيسأؿّمخذثّالطررّعهّجنيعّىرقّالأضرار؟ّأـّّ،زلسلةّالأضرارّّكتبذأّالنصللة

ّيسأؿّعهّبععًاّدكفّالآذرّككيفّياّترلّيتخذدّىراّالبعظ؟

أكّغيرّمباشرفّنٌضدّبأفّأىواّعليواّ ذلّأكيرادّبالطررّالنباشرّالّ،الطررّقذّيلٌفّمباشراّن

يلهّبازتؼاعةّالرمّيلٌفّنتيحةّػبيعةّمتٌقعةّللؾعلّالعارّالطادرّعهّنصاطّمخذثهّكلمّ
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ضرارّغيرّالنباشرةّؽلإّتلٌفّنتيحةّػبيعيةّللؾعلّأأماّالّ،النتطررّأفّيتٌقاقّببرؿّجًذّمعقٌؿ

عوهإالعارّالرمّأخذثّالطررّكمهّثمّؽ زتقرّعليهّاّكىراّماّ(1).فّالنذعىّعليهّليزّمسؤكلإّن

ّالتني ّمخلنة ّمهّقراراتًاّزيقعاء ّؽيّالعذيذ ّالنبذأّّالعراقية ّموًا ّنركر ّلإأ" ّ ّالنتطرر ّف

ّ.(2)ّ"لإّعهّالطررّالنباشرإيعٌضّ

ّ:ّػػّا  شدصيأن يكًن الطرر  /  رابعا  ّ

ّبؼلبّ ّالنخلنة ّتستٌجبّالتعٌيظّكلليّتوؿر ّعذيذة ّأضرار ّتلٌثّالنياق ّعه يوتح

ّكليزّ ّبالتعٌيظّنؾسه ّالصدضّالنؼالب ّأشاب ّقذ ّالطرر ّيلٌف ّأف التعٌيظّيصترط

الأذيرّّبإملافذّإكالٌكيلّأكّالدلفّالعاـّكالٌارثّّ(3)سدطانّآذرّغيرقّّأكّمهّلهّشؾةّقانٌنيةّ

ّمهّالتركةّالتيّكرثًاّعهّالنٌرثّالرمّكقعّعليهّالطررّّّ،أفّيؼالبّبخقه الرمّأضخىّجزءان

ّأفّيؼالبّالّخيثّإف ّتستلـز ّالأمٌر ّبخقٌؽّغيرقّمهّالنطركريهّؤػبيعة ّلإ نسافّبخقٌقه

ّ ّالتيّتطيبًمّدكفّخاجة ّبخقٌقًمّعهّالأضرار لىّقياـّإالريهّكافّالأكلىّبًمّأفّيؼالبٌا

ّالػيرّبًرقّالنًنةّّّ.

 : ــ لا يكًن الطرر قذ سبق تعًيطهن أ/  ا  خامس

ثراءّالنطركرّإفّإزازيةّمهّالتعٌيظّتتنجلّبحبرّالطررّالخاشلّؽألناّكانتّالػايةّال

للعذالة كجرّمهّمرةّأكلرلكّلإّيحٌزّللنطركرّالنؼالبةّّ،علىّخسابّمخذثّالطررّيعذّمواؽياّن

للقاعذةّالتيّتقطيّب فّيحنعّتٌشياتّعذيذةّعهّأطررّنهّ)لإّيحٌزّللنتأعهّنؾزّالطررّكؽقاّن

ّعهّانهّلإّيخقّللنطركرّ ّلحبرّالطررّأالطررّنؾسه(ّؽعلإن ّيلـز ّالخطٌؿّعلىّاكجرّمنا يعان

ّّّّّ.(4)ّكالؤنطاؼؽًراّمحاؼّلقٌاعذّالعذالةّ

ّالفرع الجالث

 الرابغة السببية الهاجمة عن تلًث المياه

مهّعواصرّالنسؤكليةّالنذنيةّ)عقذيةّكغيرّعقذية(ّأتنجلّالرابؼةّالسببيةّعوصراّن زازياّن

ماّبيهّالدؼأّّارتباطًاّخيثّإننًاّذاتّػبيعةّكاخذةّؽيّجنيعّشٌرّالنسؤكليةّإؽعلإنّعهّ

كقذّجرتّالعادةّّ،(5)ّالسببّبالنسببّارتباطًاّبلٌنهّارتباػكّالؾعلّالعارّكيتسمّأكالطررّ

ّالرابؼة ّّعلىّتسنية ّالنباشرة( ّ)السببية ّبػ ّبالؾعلّالعار ّإالتيّتربغّالطرر نهّؽيّخالةّألإ

ّ ّعٌامل ّالرابؼةّأذرلتذاذل ّىرق ّقؼع ّعلى ّالسببيةّ،تعنل ّتوتؾي ّللٌفّّ،ؽعوذئر كذلك
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ّم ّغير ّبالسببّالوتيحة ّارتباػرتبؼة ّػبيعيان ان
ّبنعوىّ(1) ّأ، ّالقٌؿ ّينلووا ّالسببيةّإذر فّؽلرة

ّكللهّليزّمعوىّإفّالسببّيسبقّالوتيحةّكيؤدمّإتعويّتعاقبّضررّبيهّخادثتيهّأمّ ليًا

ّإذلكّ ّزٌؼّنعنم ّالتعاقبّأفّكلّخادثّيسبقّإنوا ّعه ّبلّيحبّؽعلإن ّله ّزببان ّيعتبر ذر

ّالخادثّالأالزمويّ ّلٌقٌع ّتبعان ّالخادثّالجانيّبالطركرة كؿّأالّانعذاـّخيثّإفكؿّبأفّيؿًر

كّألىّعذـّتخققّالجانيّكناّلٌّخذثّتلٌثّللنياقّمهّمٌادّملٌثةّتسربتّمهّمعاملّإدمّيؤ

عوذئرّيعذّؽعلّّ،ذرلأؽعاؿّأفّتساىمّمعهّأكقذّخذثّالطررّدكفّّ،لىّالذكلةإموصآتّعائذةّ

ّالرمّ ّالسببّالٌخيذ ّالنٌادّىٌ ّيلٌفّالسببّخادثاّنإدلّأىرق ّلإ ّكقذ ّىرا ّالطرر لىّكقٌع

ّ ّكأكاخذان ّبلّينلهّكّؽعلإن ّدائنان ّؽيّمحنٌعةّمهّالخٌادثّأاخذان ّ،الأؽعاؿّكأفّيلٌفّالطرر

ّ.ّّ(2)ّالأؽعاؿوتيحةّّلٌّتدلفّاخذّىرقّكقذّلإّتؿًرّالّ،كيوحمّعهّتٌاؽرىاّالوتيحة

خذثهّأفّالطررّكافّنتيحةّمباشرةّلؾعلّالطررّالرمّإيةّمصللةّخيوناّيجبتّأكلإّتؿًرّ

زًنتّأتلٌفّقذّّالأؽعاؿفّالنصللةّالخقيقيةّتؿًرّؽيّخالةّكجٌدّمحنٌعةّمهّإلإّإالؾاعلّ

كّقذّأّأسياءقذّيلٌفّمطذرقّالّالآذرنسافّكبععًاّإخذاثّالطررّؽقذّيطذرّبععًاّمهّإؽيّ

نتاجّالطررّّكناّلٌّقاـّسدضّبرميّمٌادّزامةّعهّتعنذّؽيّإتسًمّالقٌلّالؼبيعيةّؽيّ

ّّ،الوًر ّعه ّإؽعلإن ّالبلذية ّأف ّالنعالحة( ّالؾعلإتّ)غير ّبتصريفّمياق ّتقٌـ ّ،لىّالوًرإيعان

فّكلّأؽّشخابّالنعاملّكالنطانعّبرميّمدلؾاتًمّالطواعيةّالنلٌثةّإلىّالوًرأكقياـّبعظّ

ّلىّتلٌيثّالوًرّ.ّإدتّأالعٌاملّالسابقةّ

للتعٌيظ؟ّكىلّّالأؽعاؿىرقّّكالسؤاؿّالرمّيؼرحّنؾسهّأمّمهّ مٌجباّن رئيساّن يعذّؽعلإّن

فّكلّىرقّالتساؤلإتّإّمسؤكلةّعناّنحمّللوًرّمهّتلٌيثعلىّالسٌاءّالأؽعاؿّعتبرّكلّىرقّت

ّتجيرّمصاكلّبصأفّالعلإقةّالسببيةّمهّخيثّاستراؾّعذةّعٌاملّؽيّ ّ،خذاثّالطررإكغيرىا

ّ ّتقذـّيتعدّلوا ّإكجرّمهّزببّكاخذّزاىمّؽيّأفّإكمنا ّالنصللةّأخذاثّالطرر ّالأذرلما

ّخيثّإفّ،ضرارّمتعذدةّكمتعاقبةأنهّيوتحّعوهّإلإّإذاّكافّالسببّكاخذانّإماّتتنجلّبخالةّّؽإنًا

ّ.ّّالآذربععًاّيعقبّ

ّإ ّكغيرىا ّالنصاكل ّىرق ّأف ّبالؾقه ّخذا ّمنا ّالقانٌني ّالؾقه ّخؾيؿة ّكضعّإثارت لى

ّػػّ:ّ(3)علىّتٌضيدّىرقّالوؿرياتّّبإيحازنؿرياتّلخلّىرقّالنصاكلّكعليهّزوعنلّ

زبابّعذةّأنهّؽيّخالةّكجٌدّإمؾادّىرقّالوؿريةّّ:ّػػّو تكافؤواأ الأسبابنظرية تعادل  ولا  /أ

ّؽيّ ّموًا ّّإخذاثزاىنتّكل ّالطرر ّكقع ّلنا ّبخيثّلٌلإىا ّتعّ،الطرر ّالخالة ّذّّؽؾيّىرق

ّالنسؤكليةّعلىّخذق ذرّمجلإنّكناّلٌّّ،النسؤكليةّمتساكيةّكيخنلّكلّمهّارتلبّؽعلإنّضاران
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كالتيّتتعنهّمستصؾياتّخلٌميةّكغيرّخلٌميةّّ،النبانيّالنؼلةّعلىّالوًرغلبيةّأقامتّ

ّللقّكموصآت ّعهّمياقّالبلذيةّّ،عيهّالداصّكالعاـّاؼخلٌميةّكمعاملّتؤكؿّملليتًا ؽعلإن

ّيعنلٌفّعلىّرميّؽعلإتًمّ ّكلّىؤلإء ّالنعالحة ّكيخذثّإغير ّالؾعلإتّإلىّالوًر فّىرق

ّؽيناّبيوًاّكلىّمساؽاتّبعيذةّكإتوؼلقّعبرّالوًرّ ّبالوًرأخذثتّأقذّتؾاعلتّكينيائيان ّ،ضراران

فّبعظّىرقّالتؾاعلإتّتندعتّعوًاّمٌادّجذيذةّقذّيطعبّتؾللًاّللٌنًاّاذتلؾتّإختىّ

لنؾًٌـّىر تتقررّالنسؤكليةّعلىّقّالوؿريةّزعهّالنادةّالنلٌنةّلًاّؽؾيّىرقّالخالةّككؽقاّن

ّ.ّ(1)لنصترؾّزاسّقاعذةّالدؼأّاأجنيعّالنساىنيهّكذلكّعلىّ

ّّو الكافيةأنظرية السببية المهتحة  /ثانيا   ّػػ :ّ ّللخادثّكخذىاّّالأزبابفّإكمؤداىا النوتحة

خذاثّؤبلٌنًاّغيرّكاؽيةّلزبابّالعرضيةّ)الجانٌية(ّكالتيّتتسمّأخذاثّالطررّدكفّالؤكاؽيةّل

ّّالطرر ّأبلّيستلـز كبعبارةّّ،الطررّبإخذاثذرلّؽعالةّتساىمّجنيعًاّأزبابّأفّيلٌفّمعًا

ّتعذد ّالنوتحّّأذرلّيوبػيّعوذ ّبيهّالسببّالجانٌمّكبيهّالسببّالؾعاؿّأك الأزبابّالتنييز

ّكافّنتيحةّلهّكإنّذّّكيعّليعتذّبالجانيّكخذق، ّثبتّأفّالطرر ّإذا ّأكّموتحا هّكافّالسببّؽعالإ

ّكاؽياّلؤخذاثّالطرر.

ّلمغلب الجالثا

ّالتقصيرية عن تلًث المياه الأشداصمسؤولية 

ّ ّبالدؼأّأبعذ ّكالنتنجلة ّتلٌثّالنياق ّعه ّالواجنة ّالتقطيرية ّالنسؤكلية ّعواصر ّبيوا ف

ّكالرابؼة ّىراّكالطرر ّؽي ّنتواكؿ ّزٌؼ ّّالسببية ّالأسداصّالؼبيعيةّالنؼلب مسؤكلية

ّعهّتلٌثّالنياق.ّ،العامةّكالداشةّكالنعوٌية،

 ولأال الفرع 

 المياهالمسؤولية التقصيرية للأشداص الغبيعية عن تلًث 

ّأفّالناءّخقّلللّب ّإنا ّالخقّيقابلهّإنسافّإلإ لللّّخيثّإفّ،يرزمّخذكدقّالتزاـفّىرا

فّإكؽيّالخقيقةّّ،اّبخنايةّىراّالخقالتزامانسافّالخقّؽيّالخطٌؿّعلىّمياقّنقيةّكإفّعليهّ

ىراّالخقّيتسمّبلٌنهّخقاّثابتاّؽيّذاتهّمٌجٌداّلقينةّخقيقيةّيعترؼّبًاّالنصرعّمذعٌمةّ

كبناّ،ّ(2)ّ(33)ؽيّالنادة2005ّدزتٌرّجنًٌريةّالعراؽّلعاـّأقرقّكىراّماّ،يةّؽعالةّقٌيةبخنا

ّال ّؤأف ّالخق ّله ّالخقٌؽّؽإف ّمه ّكغيرىا ّكالسلإـ ّالخقّؽيّالتونية ّله ّؽيّبيئةّأنساف يعا

ّىؽيحبّعلّنؿيؾةّكالخقّؽيّالنٌاردّالؼبيعيةّبطؾةّعامةّكالنٌاردّالنائيةّبطؾةّذاشة،

3ّ)نؾسًمّالعخاياألىّجعلّالبصرّإنسافّخنايةّىراّالخقّكإفّأمّانتًاؾّلًراّالخقّزيؤدمّؤال

بّعليهّالنسؤكليةّتيتّرّإلتزاـلاذلإلهّبًراّإكؽيّخاؿّّ،بالنخاؽؿةّعليًاّإلتزاـلالرلكّيحبّّ،(

ّ.التقطيرية
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ّإ ّالصرؼّالطخيّؽعلىّزبيلّالنجاؿ ّكالتيّفّالتدلضّمهّمياق خذلّمطادرّإتعتبر

ّتلٌيجًاإلىّمناّيؤدمّّنًارأؽيّالًاّبٌازؼةّشًاريحّكمهّثمّتؾريػّيتمّنقلًاّكّالنياقتلٌثّ

ّ ّيؤدم ّمنا ّالزراعية ّالأراضي ّؽي ّإأك ّثم ّكمه ّالتربة ّتلٌث ّاّاتسربًلى ّالحٌؽيةإلى ّ،لنياق

ّّككرلك ّمه ّؽتعذ ّالزراعية ّللأنصؼة ّعلىّتلٌثّالنياقّإبالوسبة ّالتيّتعنل ّالنطادر خذل

ّبلٌنًاآزتدذاـّمبيذاتّالافّأذّإالحٌؽيةّ حةّينتّتتخللّكّذؼيرةّؽاتّالزراعيةّيتسمّبععًا

كقذّّ،نخٌّالنياقّالحٌؽيةّالأزؾللىّإّتوحرؼّتلكّالنٌادّاللينياكيةّخيثّالزراعيةّيراضألرمّال

ّال ّلزيادة ّالنستدذمة ّاللينياكية ّالأزنذة ّكالبٌتازيٌـّؤتلٌف ّكالؾسؾٌر ّالزراعي نتاج

كّمركباتّأتؾاعلّمعّمٌادّىرقّالنٌادّاللينياكيةّتّخيثّإفكالويتركجيهّمهّمطادرّالتلٌثّ

(1)ذرلّتلٌفّلًاّتأثيراتّسرػانيةّعلىّالنذلّالؼٌيلأ
ذكرناّىواؾّالعذيذّمهّّماّؽعلإنّعهّ،

ّبزيارةّميذانيةّلبخيرةّدككافّكدربوذيدافّ التصرؽاتّالؾرديةّالنسببةّلتلٌثّالنياقّؽلٌّقنوا

ّ ّكألٌجذنا ّالبخيرتيه ّتلك ّؽي ّمرمية ّالؾارغة ّالبلإزتيلية ّالنياق ّقواني ّمه ّىرقّإكذازا ف

ّ ّؽإالتصرؽاتّتعتبر ّعليه ّتلٌثّالنياق، ّالتصرؽاتّالتإخذلّمطادر ّزابقاّذّيفّجنيع كرناق

ّيرتبّعلىّؽاعلًاّالنسؤكليةّالتقطيريةّّالنٌجبةّللتعٌيظ.

 الجاني لفرع ا 

 شداص المعهًية العامةأالمسؤولية التقصيرية لل

ككرلكّشركاتّّ،دارةّكتخذيذاّمذيريةّالنحارمؤسداصّالنعوٌيةّالعامةّىواّالأبالّنقطذ

سداصّأمهّّكغيرىاّ،لٌزارةّالطواعةعّالعائذةّكالنطانّ،دكائرّالطخةكّ،الوؾغّالعائذةّللذكلة

ّموًاّنواّنرلّؽيّالعذيذّمهّالنذفّالعراقيةّنركرإةّالنحارمّؽيؽبالوسبةّلنذيّرّ،القانٌفّالعاـ

ّ ّقذّخيثّإفّ(كركٌؾ)علىّزبيلّالنجاؿّمخاؽؿة ّالنركٌرة ّقسمّمهّّالنذيرية قامتّبنذ

ّالأراضيّالزراعيةّنخٌّرذآكشبّالنياقّالجقيلةّؽيًاّكالقسمّالنًرّالداشةّّسبلةّالنحارمّنخٌ

ّّككرلكّالخاؿّ(،جوٌبّكركٌؾ) ّالّخيثّإفّ(ربيلأ)ؽيّمخاؽؿة نحارمّقامتّبربغّمذيرية

النخاؽؿةّّدةّؽيّأػراؼٌالنٌجّ(عٌيوة)نخٌّقريةّّ(دارّتٌك)ناخيةّكّ(بوطلإكق)ّقعاءمحارمّ

ّ ّثم ّاكمه ّموؼقة ّبناء ّ ّكٌد)ذتلإػًا ّ(رقق ّّ ّالنياق ّبتلٌثّتلك ّنؾزّكمسببة ّقياـ كرلك

ّكمهّثمّ(ترجاف)كّ(تٌرقّؽ)قريةّّنخٌّ(اربيل)النذيريةّبربغّقسمّمهّسبلةّمحارمّمخاؽؿةّ

ّنخٌّالزابّ مسببةّبتلٌثّمياقّتلكّالنوؼقةّكدكفّإنصاءّّ(كٌير)علىّؽيّموؼقةّالأتٌجًًا

ّمذيريةّالنحارمّقامتّخيثّإفّ(ػقّػق)ناخيةّككرلكّالخاؿّؽيّّأيةّمخؼاتّمعالحةّعليًا

ػقّ)يلإخؽّؽيّناخيةّّنامكّ،الزابّالأزؾلّكشبّالنياقّالجقيلةّؽيهبلةّالنحارمّبوًرّبربغّس

ّخٌاليّ(ػق ّتبعذ ّالناء ّتقٌـ500ّّأفّدائرة ّالأذيرة ّكإف ّمهّسبلاتّالنحارمّالنركٌرة متر

ّالبعظّبأنهّ ّيقٌؿ ّكقذ ّالنٌاػويه ّعلى ّكتٌزيعًا ّتطؾيتًا ّبػية ّالوًر ّمه ّالنياق بسخب

ّذلك ّؽي ّنردّ،لإضير ّمتؼٌرةّّكللووا ّتقويات ّإلى ّيختاج ّالنلٌثة ّالنياق ّتوقية ّبأف كنقٌؿ

ّ.قليمّكٌردزتافإكتلاليفّباىؿةّغيرّمتٌؽرةّخالياّؽيّالعراؽّكؽيّ
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ّ ّؽي ّالخاؿ ّككرلك ّّ(كٌيسوحق)قعاء ّيتم ّؽيّخيث ّالطخي ّالصرؼ ّسبلات شب

مًاّبوطبّمخؼاتّرّكالنياقّالحٌؽيةّدكفّقياالوًمسببةّبرلكّتلٌثّمياقّّالزابّالأزؾلّرنً

ّ(2008لسوة8ّّ)ةّالنرقمّئفّقانٌفّخنايةّكتخسيهّّالبيكىواّنصيرّإلىّأنعالحةّتلكّالنياقّل

ّ ّػرح ّأتصريفّّكأخؿر ّزائلة ّ ّضارة ّمٌاد ّأية ّغازية ّمّكأك ّؽيّالنطادرّّكأصعة خرارية

ّعلإقأمهّالقانٌفّ(22)نطتّعليهّالنادةّّماكّمحاريًاّمالمّتتمّمعالحتًاّكىراّأالنائيةّكاؽةّ

ّؽ،(1) ّالطخة ّلذكائر ّإككرلكّبالوسبة ّمهّالنستصؾياتّالعراقية ّنرلّؽيّاللجير ّتقٌـّأنوا نًا

ّؽيّ ّ ّالندتبراتّالؼبية ّمه ّالواتحة ّ ّالدؼرة ّكالنركباتّاللينيائية برميّالندلؾاتّالؼبية

ّ ّدكف ّالنحارم ّللنستصؾياتإسبلات ّاللينيائية ّالنعالحة ّ ّمخؼات ّالخاؿّّ،نصاء ككرلك

ّللذكلة ّلصركاتّالوؾغّالعائذة ّالوؾغّأسربّؽيّتخطل2006ّؽؾيّعاـّبالوسبة نابيبّنقل

باذتلإطّالوؾغّالداـّمعّّتسببمناّّ(ائاكرخيمّ)كتخذيذاّؽيّموؼقةّّ(كركٌؾ)الداـّؽيّمذيوةّ

نابيبّالواقلةّللنياقّالطالخةّللصربّللنوازؿّككرلكّبالوسبةّللنعاملّكالنطانعّالعائذةّأال

ّ ّالّكالتيللذكلة ّىي ّؽإنًا ّاللينياكية ّالنٌاد ّبطواعة ّمدلؾاتًاّأتقٌـ ّبرمي ّتقٌـ ذرل

عليهّلللّّ،مسببةّبرلكّتلٌثاّللنياقّالأنًارلىّإّكأسبلاتّالصرؼّالطخيّّإلىماّأاللينياكيةّ

ّيترتبّأؽعاؿّالطادرةّمهّالأفّجنيعّالإتقذـّؽّما سداصّالنعوٌيةّالعامةّالنركٌرةّزابقا

علىّّلراعليًاّالنسؤكليةّالتقطيريةّالنٌجبةّللتعٌيظّكذلكّلتسببًاّمباشرةّبتلٌثّالنياق،ّ

ّبالنخاؽؿةّعلىّالنياقّمهّالتلٌثأالذكلةّعهّػريقّمؤزساتًاّ لإّأفّتتسببّبتلٌثًاّّفّتلتـز

.ّ

 الجالث فرعال 

 شداص المعهًية الداصةأالمسؤولية التقصيرية لل

ّتخذيذانّ ّىوا ّالنعبئةّكنقطذ ّالنياق ّلقواني ّالنطوعة ّالنعاملّّ،الصركات ككرلك

ؽبالوسبةّللنعاملّالنوتحةّلقوانيّالنياقّّ،ىليةّالنتنتعةّبالصدطيةّالنعوٌيةأكالنطانعّال

خيثّيتمّّ،النٌاشؾاتّالقيازيةّالعالنيةتوؼبقّعليًاّّنحذّبأفّالقوانيّالبلإزتليةّالنطوعةّلإ

ّمعّّليةيتعبئةّالنياقّؽيّقوانيّبلإزت النعبئةّّالنياقمهّنٌعياتّرديئةّتتسببّؽيّتؾاعلًا

ّعهّ،بذاذلًا ّبتلٌثّالنياقّنتّؽعلإن ككرلكّالخاؿّبالوسبةّللنعاملّّ،حةّلعذـّتخللًايتسببًا

تقٌـّبرميّّفّقسناّموًاإؽّ،ينياكيةشباغّكالنٌادّاللأكالّذرلّكنعاملّالذباغةأكالنطانعّال

ّ ّمباشرة ّالطواعية ّأّ،لىّسبلاتّالنحارمإمدلؾاتًا ّبرلكّتلٌثّالنياقألىّالإك ّمسببة ّ،نًار

ّ ّؽإدكف ّالنلٌثات، ّتلك ّلنعالحة ّذاشة ّمخؼات ّالإنصاء ّجنيع ّتلكّأف ّمه ّالطادرة ؽعاؿ

ؽعلإّن,ّّلتعٌيظلريةّالنٌجبةّيليةّالتقطكالصدطياتّالنعوٌيةّالداشةّيرتبّعليًاّالنسؤ

ّالنسؤكليةّالحزائيةّ.ّعه

ّ

ّ
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 الرابعالمغلب   

 التقصيرية الهاجمة عن  تلًث المياه آثار المسؤولية 

ّيتنجلّؽيّالتعٌيظّ ّعهّتلٌثّالنياق ّالواجنة ّالنذنية ّمترتبّللنسؤكلية ّأثر إفّأىم

بًاّؽيّخالةّلتيّيؤذرّاّ،خذلّشٌرّالحزاءّالنذنيإكيعذّالتعٌيظّّ،كحزاءّللنسؤكليةّالنذنية

ّ.تعررّمخٌّأثرّالندالؾةّالقانٌنية

كعذمانّّ فّالتعٌيظّينجلّالخلمّإؽّكعليهّ،كيتسمّالتعٌيظّبلٌنهّيذكرّمعّالطررّكجٌداّن

ّّالرمّيترتب ّكإف ّجزاؤىا، ّكىٌ ّلإّعلىّتخققّالنسؤكلية ّللنتطرر ّبه التعٌيظّالرمّيخلم

ّ.ّنناّىٌّلحبرّالطررإررّكلآذرّأكّمطذرّربدّللنتطأيطدّكشؾهّبلٌنهّعقاباّعلىّالدطمّ

ّالر الرمّيستتبعهّمّتسببهّالنٌادّالنلٌثةّللنياقّككعليهّؽالتعٌيظّالواجمّعهّالطرر

ّمخذثّالطررّزٌاءّأكافّسدطانّػبيعيانّأـّم ّتطررّالؾردّىٌّعبارةّعهّالناؿّالرمّيلـز عوٌياّن

ّ.ّ(تهلىّكؾيؾإضاؽةّإلىّكٌنهّالنسؤكؿّعهّالتلٌثّ/ّإنؿراّنّإنّ)كالٌزيرّمجل

خاػةّبسلؼةّالقاضيّؽيّتقذيرّالتعٌيظّالنوازبّككقتّتقذيرقّيوبػيّلواّؤالّةكبػي

ّالنؼلبّ ّآلىّالؾرعيهّالإأفّنقسمّىرا ّالتعٌيظّاللإـز ّتقذير ّآلية ّنبخثّؽيّأكلًنا تييهّ:

كؽيّثانيًناّكقتّنصٌءّالخقّؽيّالتعٌيظّعهّّ،لحبرّالطررّالنتٌلذّعهّخٌادثّتلٌثّالنياق

ّخٌادثّتلٌثّالنياقّككقتّتقذيرقّ.

 ولأالفرع ال

 لية تقذير التعًيض اللازم لحبر الطرر المتًلذ عن حًادث تلًث المياهآ

ّالعاـّكالنٌاردّالنائيةّأّبذايةّلإبذّأفّنٌضدّ فّالقٌانيهّالداشةّبخنايةّالبيئةّبصللًا

أيةّقٌاعذّقانٌنيةّتعالحّقعيةّتقذيرّالتعٌيظّعهّخٌادثّتلٌثّبصللًاّالداصّلمّتتعنهّ

ّّ،النياق ّيعوي ّبتقذيرّإمنا ّكالنتعلقة ّالنذني ّالقانٌف ّؽي ّالٌاردة ّالقانٌنية ّالقٌاعذ ف

ّّؽيناّيأتيّ:ّّبيانهّّالتعٌيظّىيّالتيّتؼبقّؽيّىراّالنحاؿّكىراّماّزوخاكؿ

القانٌفّالنذنيّكالنتعلقةّبنٌضٌعّمهّذلإؿّمراجعةّالوطٌصّالقانٌنيةّالٌاردةّؽيّ

ّأفّالقانٌفّالنذنيّالعراقي ظّقذّأكردّمٌادّقانٌنيةّعذةّتتعلقّبالتعٌيّ،البخثّيتعدّلوا

(ّمهّالقانٌف191ّ/3ّؽالنادةّ)ّ،كيتلإءـّمعّمركزّالدطٌـالعادؿّكالنوازبّكالرمّيتوازبّ

ّ ّيأتي ّما ّؽيًا ّجاء ّخيث ّالنياق ّتلٌث ّبخٌادث ّيتعلق ّما ّعلى ّتوؼبق 3ّ"أعلإق ّتقذيرّعوػ ذ

ّالطرر ّعه ّالدطٌـلإّالتعٌيظّالعادؿ ّتراعيّؽيّذلكّمركز ّأف ّللنخلنة ّالنادةّّ،"بذ أما

ّيأتي2ّ/213) ّما ّؽيًا ّجاء ّؽقذ )"2ّ ّلػيرقّمهّضررّػ ّأك ّلوؾسه ّكقاية ّلػيرق ؽنهّزببّضررا

ّمخذؽّي ّيلٌفّملزما ّلإ ّالرمّزببه ّعلىّالطرر ّكجيرا ّالنخلنةّإزيذ ّبالتعٌيظّالرمّتراق لإ

تقذرّػ1ّ"نًاّتوضّعلىّماّيأتيّإنيّالعراقيّؽذ(ّمهّالقانٌفّالن207ّّ/1أماّالنادةّ)،ّ"موازباّ

ّؽاتهّمهّكسبّ ّكما ّمهّضرر ّلخقّالنتطرر ّما ّالأخٌاؿّبقذر ّالتعٌيظّؽيّجنيع النخلنة

ّ."نتيحةّػبيعيةّللعنلّغيرّالنصركعّبصرطّأفّيلٌفّىرا

ّػػّفّالرمّنستصؾهّمهّالوطٌصّالسابقةّجنلةّأمٌرّتتنجلّبناّيأتيّ:إكالٌاقعّّّّّّّ
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ّؽينّ-أكلإنّ ّتقذيرية ّبسلؼة ّؽيّخٌادثّتلٌثّالنياق ّالنٌضٌع ّقاضي ّيتعلقّبتقذيرّيتنتع ا

ّالنوازبّ.التعٌيظّالعادؿّك

تلٌفّالنخلنةّملزمةّبخلمّالقانٌفّبنراعاةّمركزّالدطٌـّكّمقتعياتّالعذالةّعوذّ -ثانيا  ّ

ّؽرضًاّللتعٌيظّكبالصللّالعادؿّكّالنوازبّ.

كذلكّّ،زبلّاللسبّكاذتلإؼّلتيّتذذلّؽيّتقذيرّالتعٌيظّخالةّالنطركراكمهّالأمٌرّّ-ثالجا  

ؽنوًمّمهّيتؼلبّعنلهّمًارةّّ،بواءّالنحتنعّالٌاخذّمتؾاكتيهّؽيّزبلّكسبًمّللرزؽأللٌفّ

ّأكّمًارةّؽلرية ّععليان كموًمّمهّيعنلّؽيّالقؼاعّالداصّأكّيعنلّؽيّّ،جسذيةّأمّجًذان

ّالعاـ ّكبعبارةّّ،القؼاع ّأسذ ّالرمّيخيقّبه ّزيلٌفّالطرر ّخيوئر ّأكبر ّمهّكافّكسبه كموًم

بّأفّتؤذرّؽيّكلّىرقّالأمٌرّيتؼلّ(1)التعٌيظّخالةّالنطركرّالنًويةّّأذرلّيذذلّؽيّتقذير

ّعوذّتقذيرّالتعٌيظّ.ّالإعتبارنؿرّ

ّالطررّّ-رابعا   ّلقينة ّؽيّمقذارق ّيلٌفّمساكيا ّأف ّالطرر ّلحبر ّؽيّالتعٌيظّاللإـز يستلـز

كّيعبرّعهّذلكّّ،أمّأفّيلٌفّالتعٌيظّعادلإّ،كمتلاؽئاّمعهّدكفّزيادةّأكّنقطافّ،النباشر

ّ ّبيهّالتعٌيظّكبنبذأ ّالذعٌلّأفّتقذرّّ،(2)الطررالتعادؿّما كيحبّعلىّالنخلنةّعوذّنؿر

هّليزّمهّغايةّخيثّإنّ،لتيّكقعتاضرارّأالتعٌيظّتقذيراّمتلاؽئاّبخيثّيتوازبّمعّقينةّال

لًراّيحبّأفّيتمّتعييهّالطررّالخاشلّّ،ثراءّالنطركرّعلىّخسابّمخذثّالطررإالتعٌيظّ

ّلحبرق،ّإنّأكل هّالؾقهّيرلّأفّيتمّتعييهّالطررّكىوالكّجانبّمّ،كمهّثمّتقذيرّالتعٌيظّاللإـز

ّأشابهّ ّالرم ّالطرر ّػبيعة ّخيث ّمه ّللصدضّالنطركر ّالصدصي ّللنعيار ّكؽقا الخاشل

ّالصدطيةاك ّلّ،نعلزّعلىّؾركؽه ّعنله ّػبيعة ّالؿركؼّالصدطيةأكلإزينا النخيؼةّّف

ّ.ّ(3)ّبالنطركرّتذذلّؽيّتقذيرّالتعٌيظّأمّأفّتقذيرّالتعٌيظّيلٌفّعلىّأزاسّذاتي

نتدابّالدبراءّاتقٌـّب التعٌيظّبتقذير قيامًاّعوذ الواخيةّالعنليةّإفّالنخاكم مه -خامسا  

ّ ّؽيّرئازة ّالدبراء ّالتيّتعترمّّ،الإزتئواؼالقعائييهّالنسحليهّؽيّقائنة ّأفّالنصللة إلإ

التعٌيظّّؽيّمحاؿّتلٌثّالنياقّبػيةّتقذيرّالإذتطاصالنخاكمّعذـّكجٌدّذبراءّمهّذكمّ

إلىّمؾاتخةّإماّالبلذيةّأكّكليةّّفّالنخاكمّتعؼرإإذّّ،التيّلخقتّبالنياقّالعادؿّعهّالأضرار

ّالأمرّّ،نهّلذيهّالدبرةّالؾويةّؽيّذلكّالنحاؿمنتدابّابػيةّّ،العلٌـّأكّالذكائرّالأذرل كىرا

ّذلإؿّالأزقفّّإلىيؤدمّبالنخاكمّ تأجيلّالذعاكلّلؾتراتّػٌيلةّكعذـّالتنلهّمهّخسنًا

ّبخسنًا ّالنخذدة ّؽّ،الزموية ّالندتطيه ّالدبراء ّكجٌد ّتلٌثّككرلكّؽيّخاؿّعذـ يّمحاؿ

ّإلىّتعيؽإّ،النياق ّتعؼر ّمهّذكمّيفّالنخلنة ّليسٌا الذقيقّكبالتاليّّالإذتطاصهّذبراء

ّم ّىرا ّالتعٌيظّالعادؿ ّتقذير ّمه ّتنلوًم ّجًةعذـ ّللقعاءّّ،ه ّبالوسبة ّأذرل ّجًة كمه

                                                           

 .36, ص6983،مطبعة الحضارة العربٌة , مصر ،عن الضرر الجسدينتمال الحك فً التعوٌض احمد شرف الدٌن , أد. (1)

براهٌم , مشكالت تعوٌض األفراد الجسدٌة فً المانون المدنً فً ضوء الفمه والمضاء , دار الفكر والمانون إالمولى   د.طه عبد (2)

 .667, ص 2222للطباعة والنشر المنصورة , مصر
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ّالنستعحلة ّالنسائل ّؽي ّالندتضّبالوؿر ّالقعاء ّكىٌ ّمهّّالتيّالنستعحل ّعليًا يدصى

ّأذرل،ّ ّمصللة ّتجير ّمدتطيهّؽيّمحاؿّتلٌثّالنياق ّتعييهّذبراء ؽٌاتّالٌقتّؽإفّمسألة

ّ)أخلاـّالؾقرةإلىّّزتوادانّاالبيئةّكذلكّالطخةّكؽؾيّخاؿّتقذيمّػلبّمهّجًةّمعيوةّكٌزارةّ

ّّ(1)ّمهّقانٌفّالنراؽعاتّالنذنيةّ(144مهّالنادة1 ؽؾيّّ،تجبيتّخالةّتلٌثّؽيّموؼقةّمال،

ّكصفّمستعحلّلتجبيتّتلكّالخالة ّإجراء ّعلىّالنخلنة ّالخالة كؽيّخاؿّعذـّكجٌدّّ،ىرق

جراءّاللصفّكمهّثمّؽٌاتّالأمرّيؤدمّإلىّتأذرّإؽإفّىراّّ،ذبراءّمدتطيهّؽيّتلٌثّالنياق

ّلخقتّبالنياقّجراءّالتلٌث.ّالأضرارّالتي

 الفرع الجاني 

 وقت تقذير الخق في التعًيض عن حًادث تلًث المياه

ّؽيهّالخقّبالتعٌيظّتعذّمسألةّؽيّغايةّالأىنإ يةّفّمسألةّتخذيذّالٌقتّالرمّيوصأ

ّّ،كذاشةّؽيّخٌادثّتلٌثّالنياق كلليّيتمّتخذيذّالٌقتّالنوازبّلتقذيرّالتعٌيظّيستلـز

ّراءّالتيّقيلتّبًراّالطذد.إالرجٌعّالىّال

 ــالرأي الأول : 

بقينةّالطررّعوذّتقذيرقّبٌقتّشذكرّالخلمّّالإعتذادأنطارّىراّالرأمّيركفّأنهّيحبّإفّ

مقذارّالتعٌيظّفّالخلمّبرأيًمّىٌّالرمّيخذدّأّكقذّأزسٌاّرأيًمّىراّعلىّأزاسّالوًائي

ّلحبرّالطرر ّأفّيعتذّبعذةّأمٌرّالإتحاقىراّّاكّيرلّمؤيذكّ،اللإـز عوذّشذكرّالخلمّّأنهّيستلـز

بتػيرّّأـّزعارأالّرتؾاعبادةّكقتّشذكرّالخلمّزٌاءّتنجلتٌّالؿركؼّالنٌجّإؽنجلّ،بالتعٌيظ

ّالتعٌيظّكيركفّ ّالنؤثرةّؽيّتقذير ّمهّالعواصر ّأقينةّالوقذّكغيرىا بًرقّّعتذادالإفّإيعا

ّكال ّالعذؿ ّمبادئ ّأيعان ّتخلنه ّإالعواصر ّالػاية ّلتخقيقّىرق ّمحاؿ ّإّإلإنطاؼّكلإ ناّعتذاذا

ّبقينةّالطررّكقتّشذكرّالخلمّلإّكقتّخطٌؿّالطررّ.

 ــالرأي الجاني : 

ّ ّؽأأما ّالرأم ّىرا ّإنطار ّيركف ّإنًم ّيحب ّالخاشل ّالطرر ّقينة ّتقذير ّيتمأف بيٌـّّف

نناّيوصأّمهّإفّمسألةّالخقّؽيّالتعٌيظّإّ،برلكّزوذىمّكليزّيٌـّشذكرّالخلمّ،خطٌله

ّكالٌاقعّ ّالخقّبالتعٌيظّكّليزّالخلمّإكقتّخطٌؿّالطرر، فّتخققّالطررّىٌّالرمّأنصأ

كعليهّّ،لهّةكذلكّللٌفّأخلاـّالنخاكمّبرأيًمّكاسؾةّللخقّكليزّموصأّ،الطادرّمهّالنخلنة

ّلٌفّؽيّيٌـّخطٌؿّالطرر.ّفّتقذيرّالتعٌيظّيحبّأفّيإؽ

 ــالرأي الجالث : 

ّإ ّبيهّمسألتيهّمهّخيثّالّالإتحاقفّأنطارّىرا ّما ّ،شلإحّالطررّمهّجًةإبّإلتزاـؽرقٌا

ّزّ،ؽالأكؿّيٌجذّخاؿّكقٌعّالطررّ،بذؽعّالتعٌيظّمهّجًةّأذرلّإلتزاـكال ّالخقّكبًرا يوصأ
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يلٌنٌفّكرثةّالنطركرّؽيّخالةّلىّمستخقيهّالريهّقذّإكّيوتقلّّ،ؽيّالتعٌيظّبرلكّالٌقت

لإّمهّتاريرّشذكرّالخلمّؽيتخذدّمقذارّالتعٌيظّبتلكّإفّالجانيّلإّيٌجذّإؽيّخيهّّ،كؽاته

ّالتاريرّعوذّتقذيرّالطررّّالإعتذادذّيتٌجبّإّ،الؾترة ّيتعيهّمعهّال،بًرا عتذادّبالتػيراتّؤمنا

كقذّ،(1)ّشذكرّىراّالخلملىّكقتّإالتيّتسيؼرّعلىّقينةّالطررّكمقذارقّمهّكقتّكقٌعهّّ

زتقرّقعاءّمخلنةّتنييزّالعراؽّعلىّتقذيرّالتعٌيظّكقتّكقٌعهّكليزّكقتّالنؼالبةّإ

ّ ّنصير ّكىوا ّقراّرّإخذلّلىإبه ّات ّالتنييز ّإف)كّالنبذأّمخلنة ّقذركاّالّخيث ّعوذما دبراء

ّيلإالتعٌيظّللنذع ّخؿٌيّلم ّالخادثّالنطادؼّؽيّا تقذيرّّخيثّإف16/12/1996ّتارير

ّتاريرّالخادثّكليزّكؽقّتاريرّفّيلٌفّكؽقأالتعٌيظّكؽقّالنسؤكليةّالتقطيريةّيحبّ

ّ ّكؽق ّللخلم ّزببا ّلإيطد ّالتقذير ّىرا ّؽاف ّلرلك ّبه ّأالنؼالبة ّالنادة ّقانٌف140ّخلاـ مه

ّ.(2)(زاسّكقتّالخادثأىّعلعادةّالتقذيرّكافّعلىّالنخلنةّتلليفّالدبراءّبإثباتّكؤال

ّ

ّ

ّ

 الداتمــة

ّ اّككناّىنًأنٌردّّإزتوتاجاتّكالنقترخاتلىّمحنٌعةّمهّالإمهّذلإؿّدرازتواّىرقّتٌشلوا

ّيأتيّ.

 ستهتاجات اولا  : الأ

كضختّمؾًٌـّمصللةّتلٌثّالنياقّيصٌبًاّالقطٌرّؽنطادرّالتلٌثّألتيّافّالتعريؾاتّإّػ1

دذلّّػبيعيةّلإفّيخذثّالتلٌثّبؾعلّعٌاملّأنسافّؽخسبّبلّينلهّؤالّؽعلّّتقتصرّعلىّلإ

ّعاشيرّكالخرائقّكالزلإزؿ.أنسافّؽيًاّكالؾيعاناتّكالؤرادةّالؤل

البيئةّكمهّضنوًاّتؼرؽّإلىّخنايةّّخنايةلػّلقذّكرسّالنصرعّالعراقيّتصريعاتّقانٌنية2ّ

مّبسهّتصريعاتّذاشةّلخنايةّالنياقّمهّالتلٌثّبالرغمّكلمّيقّ،مهّالتلٌثّالنٌاردّالنائيةّ

ّّ.ّمهّأىنيته

لىّالتؾعيلإتّالؾويةّكالعنليةّاللإزمةّإؽتقارّالتصريعاتّالقانٌنيةّالنلرزةّلخنايةّالنياقّاّ-3

ّ.مهّالتلٌثّالنائيةاتّالٌاجبةّلخنايةّالنٌاردّإلتزاملعنافّدقةّتوؾيرّال

فّالحًةّإذّإذعافّؤفّعقذّتحًيزّالنياقّيتسمّبلٌنهّمهّعقٌدّالإتبيهّلواّمهّذلإؿّالبخثّّ-4ّ

ّتعرضّ ّللناء ّمستوذّإالنحًزة ّؽي ّكالنٌضٌعة ّالنؼبٌعة ّشركػًا ّيتعنه ّالرم يحابًا

                                                           

 .976ص ،6959 ،سابك مصدر  ، السنهوري عبدالرزاق.د  (1)

 غٌر منشور. 32/62/6999فً 2499/32/99لرار محكمة تمٌٌز العراق المرلم :انظر  (2)
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ّ ّكالنٌجه ّالنٌجب ّبٌازؼة ّكتتإعقذم ّاللاؽة ّبسلى ّالصركط ّىرق ّلإام ّكاخذة تقبلّّنًا

اتهّالتزامكّالعقذّيرتبّعلىّالندلّباتّالواسئةّعهّتوؾيرّذلإلتزامكإفّالؤذلإؿّبالّ،النواقصة

ّبالنياقّالعّالنسؤكلية ّالنٌاػويه ّبتزكيذ ّقيامه ّخاؿ ّؽي ّالناء ّمذيرية ّىوا ّكنقطذ قذية

ّالنلٌثة.

قليمّّكٌردزتافّككرلكّقانٌفّؽيّإ( 2008لسوة8ّّ)يهّالبيئةّالنرقمإفّقانٌفّخنايةّكتخسّ-5

ّالنرقم ّالعراقي ّالبيئة ّكتخسيه 27ّّ)ّخناية ّلا(2009لسوة ّالنسبب ّمسؤكلية لأضرارّعتبر

ّ ّأخلامه ىلّالؤثباتّعلىّكاّكبرلكّذؾفّمهّعبءّ،مسؤكليةّمؾترضةالواجنةّعهّمدالؾة

ّكأفّّ,النتطررّالنذعي ّأفّيذؽعّعوهّالدؼأ كبعبارةّأذرلّإفّعلىّالنذعىّعليهّ)النسؤكؿ(

ّالعلإقةّ ّلقؼع ّالأجوبي ّالسبب ّإثبات ّأك ّللصدضّالنعتاد ّاللإزمة ّالعواية ّبرؿ ّبأنه يجبت

ّدؼأّكالطرر.السببيةّبيهّال

ّالنرقمّ-6 ّالبيئة ّكتخسيه ّقانٌفّخناية ّإف (8ّّ ّخنايةّّ(2008ّلسوة ّىيئة ّبقانٌف كالنعذؿ

ّ ّالنرقمّ) ّكٌردزتافإؽيّّ(2010لسوة3ّكتخسيهّالبيئة ّالنعوٌيةّّقليمّ لمّينودّالصدطية

بلّمودّالصدطيةّالنعوٌيةّلًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّّلذكائرّالبيئةّؽيّمخاؽؿاتّالإقليم

ّالنرقمّ،ؽقغ ّالعراقي ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّقانٌف 27ّّ)ّككرلك ّينود(2009ّلسوة ّلم

ؽيّالنخاؽؿاتّالتابعةّللخلٌمةّالنركزيةّلصدطيةّالنعوٌيةّلنحلزّخنايةّكتخسيهّالبيئةّا

ّ.ذتطاشاتّالعذيذةّالننوٌخةّلهالإّبالرغمّمه

  : المقترحات .يا  ثان

لىّالعنلّعلىّإضاؽةّإنصاءّكخذاتّلنعالحةّمياقّالصرؼّالطخيّإضركرةّقياـّالذكلةّبّّّ-1

ّالجقي ّللنياق ّسبلات ّمذ ّمعالحة ّبٌخذات ّكربؼًا ّللنذف ّلة ّصرؽًا ّقبل ّالنياق لىّإتلك

ّالنسؼخاتّالنائيةّ.ّ

ّ2-ّّ ّعلى ّالعنل ّإضركرة ّالأشذار ّتخذد ّكتعلينات ّالنائيةّأنؿنة ّبالنٌارد ّالعارة ؽعاؿ

ّكالتصذيذّعلىّعذـّالقياـّبًاّ.ّ

ّ3-ّّ ّالنائيةّتعذّمهّالأبنا ّؽأفّالنٌارد ّلًرا ّالقٌؿّإمٌاؿّالعامة ّيسعوا ّلإ ّبنسؤكليةّإنوا لإ

ؽيّخاؿّقطٌرىاّعهّفّتطيبّالنٌاػهّمهّجراءّتلٌثّالنياقّألتيّينلهّاضرارّأالذكلةّعهّال

ّبخنايةّالنياقّمهّالتلٌث.أداءّكاجباتًاّالنتنجلةّ

ّلقذّا4 ىّالذعاكلّالواجنةّعهّتؼبيقاتّقانٌفّاللٌردزتانيةّعوذّنؿرىاّإلزتقرتّالنخاكمّػ

ّكالنعذؿّبقانٌفّىيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئة2008ّّلسوة8ّّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّ) )

لًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّّننجلّالقانٌنيإؽادةّالّه(ّّإلىّعذـّتذكي2010ّلسوة3ّّالنرقمّ)

ّّ–ؽيّاقليمّكٌردزتافّ ّأكالإّالعراؽّ ّالخقّالعاـ ّبلتابة ماـّخقّالنصتليّدكفّبيافّكتؾاء

ّ ّإضرار ّالأمر ّىرا ّكؽي ّبالصلٌل ّالنعوية ّالنائيالحًة ّالنعويةّباّةللنٌارد ّالحًة عتبارىا

ّالرئيسيةّالنللؾةّبخنايةّالنياقّمهّالتلٌث.
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ّرئازّّّّّّ ّنذعٌ ّىوا ّالإكمه ّة ّؽي ّمحلزّالقعاء ّككرلك ّالعاـ ّإلىّإدعاء ّكٌردزتاف قليم

ّ.لًيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّتٌشيةّالنخاكمّبتذكيهّإؽادةّالننجلّالقانٌني

ّالإ5ّّ ّدكر ّتؾعيل ّػ ّالذعٌل ّؽي ّالعاـ ّمعّدعاء ّالإجتناعية ّالًيئة ّمنجل ّباعتبارق النذنية

تعذيلإتّّجراءإاللٌردزتانيّكالعراقيّإلىّكمهّىواّنذعٌّالنصرعّّ،ختؾاظّبنركزقّالقانٌنيالإ

دعاءّالعاـّشلإخياتّأكجرّكمودّأععاءّالإ،ّ(1979لسوة159ّّ)نرقمّدعاءّالعاـّالؽيّقانٌفّالإ

ّتعذيلإتّؽيّككرلكّ،بخيثّينلوًمّإقامةّالذعاكلّالنذنية قانٌفّالنراؽعاتّالنذنيةّّإجراء

ّالأـّالرمّيوؿمّكيؾيةّإقامةّالذعٌلّ.عتبارقّالقانٌفّالؤجرائيّبا ،(1969لسوة83ّّ)النرقمّ

لعاـّإلىّالتعاكفّدعاءّانذعٌّرئازةّالإّ،ردزتافقليمّكٌأجلّخنايةّالنٌاردّالنائيةّؽيّإػّمه6ّ

ّكتخسيهّالبيئةّؽيّال ّخناية مهّأجلّّةمهّأجلّكضعّذؼغّكبرامحّمصتركّقليمؤمعّىيئة

ّالنخاؽؿةّعلىّالنٌاردّالنائيةّكموعًاّمهّالتلٌث.

ّبالوؿر7 ّ ّاللٌردزتانيّإلىّتعذيلّّػ ّالنصرع ّنذعٌ ّكذؼٌرته ّتلٌثّالنياق ّمٌضٌع لأىنية

ّ(ّكالنعذؿّبقانٌف2008ّلسوة8ّّّ)ّمهّقانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّ(21)أخلاـّالنادة

ّالنرقم) 3ّّىيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئة 2010ّلسوة ّبوؿريةّتخنلّالتبعةّعهّالأضرارّ( كالأذر

ّالنؾترضّكذلكّلتٌزيعّنؼاؽّالواجنةّعهّتلٌثّالنياق ّالدؼأ ّمهّنؿرية النسؤكليةّّبذلإ

ّضّمسؤكلإّكملزماّبالتعٌيظّبنحردّكقٌعّالطرر.ثّيلٌفّالصدالنذنيةّالتقطيريةّبخي

ّ.ّالتٌؽيقّنيّقذّكؽقتّؽيناّكتبتهّكمهّهللاإكؽيّذتاـّىراّالبخثّأرجٌّ

ّ
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 المصــــادر

 الكتب القانًنية أولا ـ 

ّ،الذارّالعربيةّللوصرّكالتٌزيعّ،التصريعاتّالبيئيةّ،عبذّالٌىابّعبذّالحٌادد.ّأخنذّ -1

ّ.1995ّّ،القاىرةّ،1ط

ّمؼبعةّّخنذأد.ّ -2 ّالحسذم، ّالطرر ّعه ّالتعٌيظ ّمه ّالخق ّانتقاؿ ّالذيه، شرؼ

ّ.1982الخعارةّالعربية،ّّاللٌيت،

ّ.دكفّزوةّػبعّ،القاىرةّبيئتواّؽيّذؼر،ّ،زناعيلّدمحمّالنذنيإد.ّ -3

ّزلؼافأد.ّّّّ -4 ّللالوؿّرّ،نٌر ّ ّالعامة ّال1،جإلتزاـية ّػّإلتزاـ)مطادر ّالنعارؼ (ػذار

ّ.1962ّمصر

ّالأد.ّ -5 ّعه ّالنسؤكلية ّػ ّملٌكي ّالحبار ّعبذ ّالأسداصّّأسياءياد ّعلى كتؼبيقًا

ّ.1980ّمؼبعةّبابلّػّبػذادّػّػ1النعوٌيةّبٌجهّذاصّػّط

ّللّ،تٌؽيقّخسهّؽرجّ -6 ّالعامة ّإلتزاـالوؿرية ّالعقذ، ّنؿرية دكفّزوةّّالإزلوذرية،،

ّّػبع.

ّ.1981ّقٌدّالنذنية،ّجامعةّالنٌشلّالٌجيرّؽيّالعّدمحمّجٌادّالؾعلي،ّد.جعؾرّّ -7

ّ.1970ّمؼبعةّالنعارؼ،بػذاد،ّّ،إلتزاـالّمطادرّ،د.خسهّعليّالرنٌفّّ -8

ّالذىاـّكليثّعبذالحليلّالخطاف،د.د.خسيهّعليّالسعذمّكّ -9 علمّالبيئةّّنحمّقنر

ّ.1ّ،1986طّالنائية،

ّالنذني،ّّ -10 ّالقانٌف ّشرح ّؽي ّالٌاؽي ّمرقز، ّالإكؿ)ؽيّّد.زليناف النحلذ

ّالعارإلتزامال ّالؾعل ّّات(،)ؽي ّالإكؿ، ّالنذنية(،القسم العامة،ّّالأخلاـكالنسؤكلية

ّ.1999ّ،5ط

2000ّ،ّالخلمّكالقرارّالإدارم،القاىرة،إلتزاـعبذّالسيذّتواغٌ،ّمطادرّالّد.ّزنيرّّ -11

ّ.ّ

موصٌراتّمركزّّتعٌيظّالطررّؽيّالنسؤكليةّالتقصرية،ّ،د.زعذكفّالعامرمّّ -12

ّ.1981،ّكزارةّالعذؿ،ّبػذادّالبخٌثّالقانٌنية،

ّعبذّّ -13 ّابراىيم،ّد.ػه ّتعٌيظّالّالنٌلى ّالقانٌفّأمصللإت ّؽي ّالحسذية ؽراد

ّدارّالؾل ّ،النوطٌرةّكالقانٌفّللؼباعةّكالوصر،ّرالنذنيّؽيّضٌءّالؾقهّكالقعاء،

ّ.2000ّ،مصر

ّ،5طّ،إلتزاـ،مطادرّال1ؽيّشرحّالقانٌفّالنذني،جّالنٌجزّذّالخليم،د.عبذالنحيّّ -14

ّ.1977ّّمؼبعةّالوذيم،ّبػذاد،
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ّ.1967الٌزيغّؽيّنؿريةّالعقذ،بػذاد،ّ،د.عبذّالنحيذّالخليمّّّ -15

الٌجيزّؽيّنؿريةّّعبذّالباقيّالبلرم،ّدمحمّػهّالبصير،ّد.عبذّالنحيذّالخليم،ّ -16

ّ،ّّ.1980،إلتزاـ،مطادرّال1ؽيّالقانٌفّالنذنيّالعراقي،جّإلتزاـال

ّللّ -17 ّالعامة ّالوؿرية ّبلر، ّالنحيذ ّعبذ ّعطنت ّالإلتزاـ،ّّ،1ات،جإلتزامد. نؿرية

ّ،موصٌراتّجامعةّجيًافّالداشة،ّاربيلّ.1ّ،2011ّ،طإلتزاـمطادرّال

ّالقانٌفّّّ -18 ّشرح ّؽي ّالٌزيغ ّالسوًٌرم، ّعبذالرزاؽ د.

ّ.1964ّّ،ّدارّالوًعةّالعربية،2،طإلتزاـالنؿرية،1النذني،ج

مؼبعةّّ،ّاللتابّالإكؿ،إلتزاـالٌجيزّؽيّالوؿريةّالعامةّللّدّ.غويّخسٌفّػه،ّ -19

ّ.1970بػذاد،ّالنعارؼ

ّ.1965.ّمؼبعةّالعاني.ّبػذاد.ّإلتزاـلمطادرّاّد.ؽريذّؽتياف،ّ -20

النؼبعةّّللنسؤكليةّؽيّالنحتنعّالنعاصر.ّكأزاسالطررّّد.دمحمّنصرّرؽاعي.ّ -21

ّ.1977القاىرةّ،العربيةّالخذيجةّ

ّالّ،إلتزاـالّؽيّنؿريةّلٌجيزاّ،ىيللّخسويهّد.دمحمّ -22 ّكأخلامًااتّإلتزاممطادر

 .1995ّ،الحزائرّالٌػويةّلللتاب،ّالنؤزسةّؽيّالقانٌفّالحزائرم،

،ّدارّالوًعةّالعربيةّ،النياقّكزبلّخنايتًاّمهّالتلٌثّ،د.ّىالةّشلإحّالخذيجي -23

ّ.2019ّ،1ط

 ـ المعاجم اللػًية  ثانيا  

ّالأنطارماـ 1 ّالذيهّدمحمّبهّملـر ّجناؿ ّالعربّ،بهّموؿٌر ّللتػأليفّّ،لساف ّالنصرية الذار

ّبذكفّزوةّػبعّ.ّ،القاىرةّ،كالترجنة

ّ.اللاثٌليليةّةالنؼبعّبيركت،ّكالعلٌـ،ّكالآدبالنوحذّؽيّاللػةّّػّلٌيزّمعلٌؼ،2

ّالأػاريدّكالرزائلّالحامعية.ّػّانّلجثا

ّللنستًلك،ّ .1 ّالقانٌنية ّالخناية ّاخنذ، ّقازم ّالنذنيّعامر ّؽيّالقانٌف ّمقارنة ّدرازة

ّ.1998كليةّالقانٌفّجامعةّبػذاد،ّّإلىخةّدكتٌراقّمقذمةّكػّرأُّ،ّالنقارف

رزالةّماجستيرّمقذمةّالىّكليةّّكالطرر،ّالعلإقةّالسببيةّبيهّالدؼأّ،عليّعبيذّعٌدة .2

ّ.1977القانٌفّجامعةّبػذاد،

 البخًث والمقالات ـ  رابعا  

نخٌّّخنايةّالبيئةّؽيّالتصريعّالؤزلإميّ,ّبخثّمقذـّلنؤتنرّ,ّةأخنذّعبذاللريمّزلإم .1

ّ.1996ّدكرّؽاعلّللقانٌفّلخنايةّالبيئةّكتونيتًاّ,ّجامعةّالعيهّدكلةّالؤماراتّ,ّ

ّكآذركف .2 ّجابر ّالأكزغّ،بساـ ّؽيّالصرؽ ّالنياق ّالذرازاتّالإزتراتيحيةّّ،مصللة مركز

 .1994ّ،بيركتّ،كالبخٌثّكالتٌثيق

بخثّمقذـّللنؤتنرّّ،الؤنسافدّ.ّعطاـّاخنذّدمحم،ّالخقّؽيّبيئةّملإئنةّكأخذّخقٌؽّ .3

 .1993السادسّللحنعيةّالنصريةّللقانٌفّالحوائي
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ّّ،عليّدمحمّيٌزفّالنخنذمّ .4 ّؽيّالصريعة ّالبيئة ّؽيّالؤزلإميةخناية ّبخثّمقذـ ،

ّ.1999دكلةّالإماراتّالعربيةّالنتخذة،ّالعيه،جامعةّ

غيرّالخيةّكتؼبيقاتًاّالقعائية،ّبخثّّأسياءالنسؤكليةّعهّالّ،د.غازمّعبذّالرخنهّناجي .5

ّ.1981،زوة2موصٌرّؽيّمحلةّالعذالة،العذد

نقذّمٌقفّالعلإمةّالسوًٌرمّمهّّالنسؤكليةّالتقطيرية،ّمليّابراىيمّلؼؾي، .6

 .40محلةّالقعاءّالعذدّّاؽ،تؼبيقاتًاّالتصريعيةّؽيّالعّر

نعاؿّؽاذرّخرؽش،ّدكرّالإدعاءّالعاـّؽيّالذعٌةّالنذنيةّبخثّمقذـّإلىّمحلزّ .7

ّالقعاءّالأعلى.

ّـ القًانين خامسا  

ّ.2005دزتٌرّجنًٌريةّالعراؽّلعاـّ .1

ّ.كتعذيلإتهّ(1951لسوة40ّّ)القانٌفّالنذنيّالعراقيّرقمّ .2

ّ.النعذؿّ(1981لسوة89ّّ)الطخةّالعامةّالنرقمّّقانٌفّ .3

ّ.(1994لسوة4ّّ)قانٌفّخنايةّالبيئةّالنصرمّالنرقمّّ .4

ّالنرقمّ .5 ّالبيئة ّكتخسيه ّخناية ّكٌردزتاف(2008ّلسوة8ّ)قانٌف ّاقليم ّالعراؽّػّؽي

ّ.النعذؿ

ّ.ّعراؽالؽيّإقليمّكٌردزتافّػّ(2010لسوة3) قانٌفّىيئةّخنايةّكتخسيهّالبيئةّّالنرقم .6

ّالّّ .7 ّكإزالة ّالأزباؿ ّكنقل ّالصٌارع ّلتوؿيف ّالنلارق ّالأنًارّنؿاـ ّتلٌيث ّكموع نلارق

ّ.الملغً (1935لسوة4ّ)النرقمّ

ّ.(1962لسوة6ّّ)قانٌفّالرمّالعراقيّالنرقمّّ .8

ّالملغً.(1986لسوة76ّّ)قانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّ .9

ّالملغً.(1997لسوة3ّّ)قانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالنرقمّّ .10

 (.2009لسوة27ّ)قانٌفّخنايةّكتخسيهّالبيئةّالعراقيّالنرقمّ .11

ّ.النعذؿ(1979لسوة159ّّّ)دعاءّالعاـّالنرقمّإقانٌفّالّ .12

 كتعذيلإته.(1969لسوة83ّّ)قانٌفّالنراؽعاتّالنذنيةّالنرقمّّ .13

 ( وتعدٌالته.1969لسنة  111)قانٌفّالعقٌباتّالعراقيّالنرقمّّ .14

ّ

 ـ الأنظمة والتعليمات سادسا  

1. ّّ ّالنرقم ّالعراقية ّكالنراؽئ ّالنٌانئ 1ّّ)تعلينات ّجريذةّّ(1998لسوة ّؽي النوصٌر

ّ.20/7/1998ؽي3731ّالٌقائعّالعراقيةّالنرقنةّ

ّالأحكام القطائية ـ سابعا  

ّ،غيرّموصٌر.5/8/2015ؽي2015ّّ/ج/633قرارّمخلنةّجودّالسلينانيةّبالعذدّّ .1

ّ،غيرّموصٌر،18/8/2015ؽي2015ّ/ج/358قرارّمخلنةّجودّالسلينانيةّبالعذدّ .2
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ّغيرّموصٌرّ.،12/9/1984ؽي1984ّّ/خقٌقية/37قرارّمخلنةّتنييزّالعراؽّالنرقمّّ .3

4. ّّ ّالنرقم ّالعراؽ ّتنييز ّمخلنة 64ّّ/ح/290قرار ّقراراتّ،6/4/1964ؽي ّؽي النوصٌر

ّ.1964قرارات2ّّمخلنةّالتنييزّالنحلذّ

ّالعراؽّالنرقمّّ .5 ّموصٌرّؽي7/2/1980ّؽي1980ّّمذنيةّأكلى//76قرارّمخلنةّتنييز ،

1ّّالعذد،محلةّالأخلاـّالعذلية

ّالعراؽّالنرقمّّّّ .6 ّتنييز ّمخلنة ّثانية/1933قرار ،موصٌر19/2/1976ّؽي1975ّّ/مذنية

ّؽيّمحلةّالأخلاـّالعذلية.

،ّالنوصٌرّؽيّمحلةّالأخلاـ1976ّ/مذنيةّرابعة/1363قرارّمخلنةّتنييزّالعراؽّالنرقمّّ .7

ّعة.السوةّالساب2ّبالعذدّّ،العذلية

النوصٌرّؽيّمحلةّالأخلاـّ،1979/مذنيةّأكلى/664قرارّمخلنةّتنييزّالعراؽّالنرقمّّّ .8

ّالسوةّالعاشرة.4ّالعذلية،العذدّ

ّ،غيرّموصٌر.30/12/1999ؽي2499/32/99ّّقرارّمخلنةّتنييزّالعراؽّالنرقمّ .9

 : ـ المحالس التخقيقيةثامها  

ّػّالنحلزّالتخقيقيّالنقذـّإلىّمذيريةّالناءّؽيّقعاءّكٌيسوحق.1ّ

 

 

ّ

ّ

 المختًياتّ

ّالطؾخةّالنٌضٌع

 3 –1ّّالنقذمة

4ّ ماوية المياه وعرق تلًثيا :المبخث الأول

4ّ مؾًٌـّالنياقالمغلب الأول: 

 5 –4ّ مياهالمفيًم العلمي للالفرع الأول: 

 6 –5ّّلمياهلالقانًني الفرع الجاني: المفيًم 

7ّ فيًم تلًث المياهمالمغلب الجاني: 

 8 –7ّ المفيًم العلمي لتلًث المياه :ّالفرع الأول

 9 –8ّّالمفيًم القانًني لتلًث المياه الفرع الجاني: 

 11 –10ّّالفرع الجالث : مصادر تلًث المياه

12ّ المبخث الجاني : سبل حماية المياه من التلًث

12ّ مًقف القًانين العراقية من تلًث المياه مغلب الأول :ال

 14 –12ّ الفرع الأول : تشريعات خاصة بخماية المياه من التلًث

 15 –14ّالفرع الجاني :  تشريعات ذات نصًص قانًنية ليا علاقة بخماية المياه 
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 من التلًث

16ّّ المغلب الجاني : دور الذولة في حماية المياه من التلًث 

 17 –16ّ الأول : دور مؤسسات الذولة في حماية المياه من التلًثالفرع 

  22 –18ّ الفرع الجاني : دور الادعاء العام في حماية الميا ى من التلًث

 19 –18ّ أولا : دور الادعاء العام في حماية المياه من التلًث من الهاحية الحزائية

 22 –20ّ التلًث من الهاحية المذنيةثانيا : دور الادعاء العام في حماية المياه من 

23ّ : المسؤولية المذنية الهاجمة عن تلًث المياهلثالمبخث الجا

23ّّالمسؤولية العقذية الهاجمة عن تلًث المياه: المغلب الأول

24ّّّالفرع الاول : التراضي

 25 –24ّّالفرع الجاني: المخل

 26 –25ّ الفرع الجالث: السبب

 29 –26ّّالعقًد المتعلقة  بالمياه:ّالفرع الرابع

 28 –27ّ : العقًد المتعلقة بتحييز المياه من قبل دائرة الماءا  أول

 28ّّ: عقًد بيع المياها  ثاني

  29 –28ّّعقًد إيحار أمًال الذولة:ّّجا  لثا

29ّّرية الهاجمة عن تلًث المياهيالمغلب الجاني: المسؤولية التقص

 32 –29ّ الفرع الأول: الدغأ الهاجم عن تلًث المياه

 31 –30ّ نظرية الدغأ الجابت:ّا  أول

 31ّ : نظرية الدغأ المفترضا  ثاني

 32 –31ّّنظرية تخمل التبعة أو المداعر المستخذثة:ّا  ثالج

 36  -32ّ الفرع الجاني: الطرر الهاجم عن تلًث المياه

 37 –36ّ الفرع الجالث: الرابغة السببية الهاجمة عن تلًث المياه

 38ّّمسؤولية الاشداص التقصيرية عن تلًث المياه:ّالمغلب الجالث

الفرع  الأول: المسؤولية التقصيرية للأشداص الغبيعية عن تلًث 

 المياه

38ّ– 39  

 40 –39ّ العامةالفرع  الجاني: المسؤولية التقصيرية للأشداص المعهًية 

40ّّ الفرع الجالث: المسؤولية التقصيرية للأشداص المعهًية الداصة

 40ّ المغلب الرابع: آثار المسؤولية  التقصيرية الهاجمة عن  تلًث المياه

الفرع الأول: ألية تقذير التعًيض اللازم لحبر الطرر المتًلذ عن حًادث 

 تلًث المياه

41ّ– 43 

 44 –43ّ وقت تقذير الخق في التعًيض عن حًادث تلًث المياه:ّالفرع الجاني

 47 –45ّ الداتمــة

 51 –48ّ المصادر
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