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 البيئةملدنية للمستثمر عن تلوث ا املسؤولية

 علي مطشر عبد الصاحبد.

 جامعة بغداد / كلية القانون / قسم القانون اخلاص

 لص امل

سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية حتول بعض رؤوس االموال اىل الدول الناميةة   تلقد شهد

رففعةة وفلةاليام ةايةة البي يةة يف مو نهةا      لتوظيفها يف مشروعات استثمارية وذلك لتفةاد  الرةرا ب امل  

االصلي ، فةاذا امةا قةررت دولةة مةا علة  سةبي  املثةال اءةاذ اجةراحلات حاامةة حلمايةة البي يةة فةان               

 االستثمارات ميلن ان فتحول اىل الدول اليت فرعام او فنعدم فيها اعتبارات احملافظة عل  البي ية.

وفرهةا قواعةد املسةيولية املدنيةة للبي يةة  ةد       لذا جاحل هذا البحث لدراسة مدى احلمايةة الةيت ف  

 التلوث الذ  ميلن أن يلحق بها نتيجة ألعمال ونشا ات املستثمرين.

 

Abstract  

The post Second world war years witnessed transference 

of some funds to the development states for employing it to 

invest projects in order and the to prevent the height excises and 

the castes of the protecting the environment in it's original 

locality – And if a state – for example – decided to take a firm 

procedures to protect the environment , the invests, world 

transfer to the state that the- demands of keeping the 

environment will weaken or die out.          

From this the present research come to study the rang of 

protection that the principles of civil responsibility provide it to 

the environment agents the pollution that may make to it as a 

result of the businesses and actions of investor. 
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 املقدمة :

 قد ا حت املرضفالشك يف أن البي ية وهي فراث مشرتك لالنسانية فستحق ك  أهتمام ودراسة 

يف   ية اءذ االن صورًا متعددةاملزمن للمدنية احلديثة واحلرارة الصناعية او التقنية ، ذلك أن فلوث البي

ك  شيحل مث  فلوث املاحل ، اهلواحل ، املةواد الغذا يةة هةذا التلةوث النةافح عةن حركةة التقةدم         ك  ملان و

التلنلوجي والصناعي اهلا   الذ  احرافه دول العامل املتقدم والذ  كان من فداعيافه حصةول فةدهور يف   

د الطبيعيةة  واملةوار لالسةتددام الواسةل للطاقةة    نتيجةة  ملونات البي ية التواان البي يي يف خمتلام مستوى 

 تالتقةدم هةذا ، لةذا اصةبح    عن حركةة  والسلبيات النامجة لالجيابيات وعي بي يي دون أدن  والبشرية 

ا ةرارًا  من ك  فعة  يشةل    للحفاظ عليها وةايتها الذ  يسع   من قيم اجملتمل قيمة جديدة للبي ية 

كما مل فغفة   (2)ففاقيات الدوليةواال(1)يف امليمتراتبها واجتهت معظم الدول اىل فأكيد هذه القيمة اجلديدة 

 القوانني الداخلية للدول من امر احلماية هذه.

ومن املعروف ان التشريعات الداخلية هلا فاثري واسل املدى عل  نطاق االستثمارات االجنبية ، 

فيزيد االستثمار كلما كانت التشريعات الداخلية اق  صرامة والعلس صحيح اذ يق  حجةم االسةتثمارات   

عليةه  و ،الداخليةة كانت التشريعات متشددة وحاامة ، وكذلك االمةر بالنسةبة للتشةريعات البي ييةة      كلما

جاحل هذا البحث لدراسة مدى احلماية اليت فوفرها قواعد املسيولية املدنية للبي ية من اال رار اليت ميلةن  

وحلد االن حتول نية الثااالستثمارات ، فقد شهدت سنوات ما بعد احلرب العاملية أن فلحق بها نتيجة 

ب الباهرةة   االموال اىل الدول النامية لتوظيفها يف مشروعات استثمارية وذلك لتفاد  الررابعض رؤوس 

وفلاليام ةاية البي ية يف مو نها االصلي فاذا ما قررت دولة ما " عل  سةبي  املثةال" اءةاذ اجةراحلات     
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دم فيهةا اعتبةارات   او فنع الدول اليت فرعام حلماية البي ية فان االستثمارات ميلن ان فتحول اىلحاامة 

 احملافظة عل  البي ية.

منه علة    11جند أنه نص يف املادة  2002لسنة  11وبالرجوع اىل قانون االستثمار العراقي رقم 

 -أن انه "يلتزم املستثمر مبا يأفي:

ملسةتثمر التةزام   قةد فةرض علة  ا    " ا  ان هةذا الةنص  العراقيةة  "احملافظة عل  سالمة البي يية –خامسًا 

 .برمان سالمة البي ية العراقية

، وهةو مةا سةتناوله يف    املدنية للمستثمر عن فلةوث البي يةة  هذا البحث لدراسة املسيولية  لل  ما فقدم جاحل

 ثالث مباحث.

 

 

 

 

 

 املبحث االول

 املفهوم القانوني للبيئة والتلوث

القانوني للبي ية ومن ثةم االنتقةال لتحديةد     أن حتديد مفهوم فلوث البي ية يتطلب منا حتديد املفهوم      

 مفهوم التلوث البي يي وهو ما سنبينه فباعًا.

 املطلب االول

 املفهوم القانوني للبيئة

لقد كان اول ظهور ملشللة اجياد فعريام قانوني للبي ية اثناحل االعداد مليمتر االمةم املتحةدة األول   

باالعمال التحرريية هلذا املةيمتر اسةتددام مصةطلح     اذ ورد 1792للبي ية والذ  انعقد يف استلهومل سنة 

 Millieu Du-human(1)بداًل من مصطلح الوسة  االنسةاني    ENVIRONMENTالبي ية

وأنته  امليمتر اىل اقرار التعريام األفي للبي يةة "مموعةة الةنظم الطبيعيةة واالجتماعيةة والثقافيةة الةيت        
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، ومل (1)تمدون منهةا اادهةم ويةيد  فيهةا نشةا هم"     يعيش فيها االنسان واللا نات االخرى ، واليت يسة 

ءتلام فعريفات النظم القانونية املدتلفة للبي ية عن التعريةام السةابق اذ عرفهةا املشةرع املصةر  بأنهةا       

"احملي  احليو  الذ  يشم  اللا نات احلية وما حيتويه من مواد وما حيي  بها من هةواحل ومةاحل وفربةة    

 .(5)وما يقيمه االنسان من منشأت"

فيةه  اما يف القانوني العراقي فقد عرفها املشرع بأنها " احملةي  مميةل عناصةره الةذ  فعةيش      

، وهةو  (2)ريات النامجة عن نشا ات االنسةان االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة"    اللا نات احلية والتأث

 .2002لسنة 19رقم  راقيف ألع من قانون واارة البي ية -1-فعريام مطابق لتعريام البي ية الوارد يف املادة 

مةن   1729لسةنة   -11-وقد وسعت بعض التشريعات مث  قانون ةاية البي ية الربفغةالي رقةم   

مرمون البي ية حبيةث يشةم  الةرتاث املشةرتك الطبيعةي والثقةايف وهةذا املفهةوم يشةم  االثةار واملبةاني            

يةًا و بيعيةًا ينبغةي احملافظةة     واملنشأت ذات الطابل التارخيي والثقةايف املتميةز والةيت فشةل  فراثةًا ثقاف     

 .(9)عليه

عليه ميلن القول بوجود عنصران اساسيان يدخالن يف فعريام البي يةة احملميةة بالقةانون بصةفة     

 -:(2)عامة سواحل يف القانون الو ين للدولة او قواعد القانون الدولي للبي ية وهما

ة ال دخ  لالنسان يف وجودهةا مثة    العنصر الطبيعي وهو ك  ما حيي  باالنسان من عناصر  بيعي اواًل /

املاحل ، اهلواحل ، الرتبة ، البحار، احمليطات ، واالشلال الطبيعية اليت متث  فةراث  بيعةي لالنسةانية    

نات االيت فأفي من فلوينات صدرية او جبلية أو رملية ومتث  قيمة ثقافية عاملية وايرًا النبافات واحليو

 وما اىل ذلك.

 

 

الطبيعيةة  الةيت سةاهم االنسةان بتدخلةه يف البي يةة      ناعي ويتمث  يف البي يةة الصةناعية   العنصر الص ثانيًا /

فراحل والصةناعات النوويةة ، ا ةافة اىل    صناعة الطا رات وسفن الكالصناعات الثقيلة  أنشاحلمث  بأقامتها 

معابةد وصةور   ومنا ق الرتاث الثقايف االنساني من اثار ونقوش ومتاثي   من ومااال قدميًا االنسان هانشأ ما

 نادرة متث  قيمة مجالية واستثنا ية.اينة 
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 املطلب الثاني

 املفهوم القانوني للتلوث البيئي

جانبةًا  ة ية وعةادة مةا ءصةص القةوانني البي ي    يعد التلوث أهم وأخطر املشاك  اليت فهدد البي ية 

راعية وخمتلام االنشطة والتجارية والسياحية والزكبريًا من قواعدها واحلامها لتنظيم االنشطة الصناعية 

عليهةا وأءةاذ التةدابري الالامةة مللافحةة التلةوث       للبي ية بهدف احلد منهةا والسةيطرة   االنسانية امللوثة 

 البي يي.

يف اوربةا علة  التعريةام    للتلوث خاصةة  وقد اعتمدت فشريعات البي ية يف دول كثرية يف فعريفها 

املذكورة قد اصدر فوصية يف كان ملس املنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيث الذ  صدر عن منظمة 

عرف فيها التلوث انه )) النافح عن التةدخ  املباشةر او  ةري املباشةر لالنسةان       1791فشرين الثاني  11

وصةحة  عليها أو حيتم  ان يرتفب عليها اثار  ارة وميذيةة للبي يةة   يرتفب وقيامه بأدخال مواد او  اقة 

 .(7)ي يي وفقًا لنصوص االففاقات الدولية((للنظام البصادر الطبيعية االنسان ، او احلاق ا رار بامل

ملوثة يف الوسة  احملةي    ففي فرنسا عرف املشرع الفرنسي فلوث البي ية بأنه )) ادخال اية مادة 

 .(10)بيولوجية او كيميا ية أو مادية((بصفة مباشرة او  ري مباشرة سواحل كانت 

  فغيري يف خواص البي ية مما قد يةيد  بطريةق مباشةر أو    بأنه )) اويف مصر عرف فلوث البي ية 

 .(11) ري مباشر اىل اال رار باللا نات احلية أو املنشأت او ييثر عل  ممارسة االنسان حليافه الطبيعية((

بلميةة  أما املشرع العراقي فقد عرف فلوث البي ية بأنه )) وجود ا  من امللوثات امليثرة يف البي ية  

فيد  بطريق مباشر او  ري مباشر اىل اال رار باالنسان أو اللا نات احليةة   ري  بيعية  او فركيز او صفة

، ومل خيرج عن هذا املفهوم فعريام التلوث الوارد  (12)االخرى أو امللونات الالحيافية اليت فوجد فيها((

بق مةل  والةذ  جةاحل بشةل  شةبه متطةا      2002لسةنة   -19-رقةم  من قةانون واارة البي يةة    -1-يف املادة 

 التعريام السابق.

مما فقدم ميلن القول أنه حت  يلون التلوث النافح عن التدخ  االنسةاني معتةربًا مةن الناحيةة     

 -:(11)عل  عناصر ثالثةأن يشتم  القانونية جيب 
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حدوث فغيري يف البي ية او الوسة  الطبيعةي وهةذا التغةيري فبةدأ معاملةه حبةدوث خلة  يف التةواان          اواًل / 

 صر وملونات البي ية.لعناالطبيعي 

ان حيدث هذا التغيري بفع  االنسان سواحل كان ذلك بصورة مباشرة او  ةري مباشةرة ومثةال ذلةك      ثانيًا /

التفجريات النووية ، ذلك أن التلوث النةاجم عةن ثةورات    القاحل املدلفات الرارة وافراغ النفايات واجراحل 

اىل فلةوث  فةيد    بيعيةة  ها من نلبةات وكةوارث   عليوالزالال و ري ذلك مما يرتفب كالرباكني الطبيعية 

ميلةن القةاحل   أو السةيطرة عليهةا او اجيةاد شةدص     للبي يةة  رقابة مث  فلك املصةادر امللوثةة   يصعب البي ية 

 املسيولية عليه.

أيًا كان مصدره ال يستدعي االهتمام أذا مل فلةن لةه نتةا ح    فتغيري البي ية  ، البي يةحدوث  رر يف  ثالثًا /

حليةاة االنسةان   او الالامةة  للبي يةة  فتمث  يف القراحل عل  امللونات والعناصر الطبيعية بي ية عل  العلسية 

ومعيةار  يري الناشئ عن عمة  االنسةان جيةب أن يلةون  ةارًا بالبي يةة       غالتاملدلوقات ، عليه فأن  وسا ر

حمةاًل  البي يةي والةيت فلةون    وفعترب فلةك هةي االثةار الرةارة للتلةوث      الررر هو حدوث اذى عل  البي ية 

 للحماية القانونية.

 

 املبحث الثاني

 قيام املسؤولية املدنية للمستثمر عن تلوث البيئة يف ضوء القواعد العامة

 -ر مبا يأفي :ثمنص قانون االستثمار العراقي عل  أن " يلتزم املست

تزامةًا علة    من هذا النص جند أن القانون العراقي قد القة  ال (11)احملافظة عل  سالمة البي ية" –خامسًا 

ر برمان سالمة البي ية العراقية من التلوث الةذ  ميلةن أن يةنجم عةن مشةاريعه االسةتثمارية       ثمك  مست

ر يلةون مسةيواًل مسةيولية مدنيةة عةن االخةالل بهةذا        ثماملقامة داخ  العراق ، وبعبارة أخةرى ان املسةت  

 االلتزام امللق  عل  عافقه.

فقرية يف ففصي  احلام خاصةة باملسةيولية املدنيةة عةن     وبالرجوع اىل القوانني البي يية جند أنها 

االمر الذ  يستدعي الرجوع اىل االحلةام العامةة الةواردة يف القةانون املةدني المتةام الصةورة        فلوث البي ية 

 اللاملة هلذه املسيولية.
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الثةاني  ور عن فلوث البي يةة  ثمعل  مطلبني األول ألساس املسيولية املدنية للمستعليه سنقسم هذا املبحث 

 ألركان هذه املسيولية.

 املطلب االول

 اساس املسؤولية املدنية للمستثمر عن تلوث البيئة

من املألوف أن فطرح املسيولية املدنية للمستثمر عل  صعيدين األول عقد  والثاني فقصري  وما 

ومةا هةو   رى ر عن االخالل بالعقود اليت يربمها مل ا ةراف اخة  ثمهو عقد  يدور يف نطاق مسيولية املست

 فقصري  يتعلق باالخالل بااللتزامات القانونية بوجه خاص.

املسيولية العقدية يف ا ار العالقة بني املستثمر ومن يدخ  معه يف عالقة عقدية واملالحة   وفنشأ 

يصةيب اشةداص لةيس      البًا ما وذلك ألن الرررانها  ري مدية بصدد فلوث البي ية عل  هذه احلماية 

 دية مل املستثمر ومن ثم فان مو وع دراستنا يدخ  يف نطاق املسيولية التقصريية.هلم عالقة فعاق

أن نبحةث يف   اان البحث يف اساس للمسيولية املدنية للمسةتثمر عةن فلةوث البي يةة يقترةي منة      

 ا  منها ملو وع حبثنا. مةالتقصريية بوجه عام لنرى مدى مالحلاالسس اليت  رحها الفقه للمسيولية 

 طأ كاساس للمسؤولية املدنية للمستثمر عن تلوث البيئةاواًل / اخل

اقدم االسس اليت اقيمت عليها املسيولية املدنية ويسةتند اىل عةدم مسةا لة الشةدص اال اذا      يعد

مسةيواًل عمةا   خطأ للةي يلةون   ان يرفلب الشدص اقيم الدلي  عل  خط يه ، ووفقًا هلذا االساس جيب 

وقتةًا  ةوياًل وهةي أن الشةدص     استنادًا اىل فلرة ظلةت بديهيةة    هلذا اخلطأ وذلكجم من  رر نتيجة ين

 .(15)وباملقاب  ال يسأل عن اثر خطأ مل يرفلبهاخلطأ الذ  يرفلبه عن اثر يسأل 

املسيولية بدون خطأ فشل  ظلمًا اجتماعيًا فيلون ذلةك  وقد قي  يف فأييد هذا االساس ان اقامة  

 .(12)انون اجلنا يالرب حل يف القيف القانون املدني كأدانة 

ان مل ووا ح ان هذا االساس يثق  كاه  املررور وحيمله مهمة اثبات اخلطأ وهذه مهمة صعبة 

والةذ  عةادة مةا يلةون بسةبب فةراكم       فلن مستحيلة يف بعض االحيان وخصوصًا يف حالة فلةوث البي يةة   

 مموعة من املرار فيد  مل مرور الوقت اىل اال رار بالبي ية.

 للمستثمر عن تلوث البيئة.املدنية ر كأساس للمسؤولية ثانيًا / الضر
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فارخييًا بدأ هذا االجتاه بالظهور بشل  عام يف نهاية القةرن التاسةل عشةر عنةدما بةدأ الفقهةاحل        

مبهامجة فلرة اخلطأ وحاولوا فاسيس املسيولية املدنية عل  فلرة الررر بةداًل عنهةا وهاجسةهم يف ذلةك     

خطةأ الفاعة  فقةد حبةث انصةار هةذا        اذا اعجز عةن اثبةات  ذ  قد يريل الهو الدفاع عن حق املررور 

معيةارًا  خةارج سةلوك املسةيول اذ هةامجوا اخلطةأ بوصةفه       املدنية للمسيولية االجتاه عن معيار او اساس 

 للمسيولية واستندوا اىل حجح اختلفت فبعًا الختالف الزمن ، وقد 

 

فلار استحدثت لتغيري اساس املسيولية واجلامل بني هةذه   متث  يف ظهور ا ًاعملي ًااصبح هلذا االجتاه بعد

 ،عةن فلةرة اخلطةأ والنزعةة الشدصةية الةيت اسسةت لةه        الر بة يف ابعاد اسةاس املسةيولية   االفلار هو 

أن االجتةاه الةذ  نةادى بالرةرر كأسةاس      واالجتاه بهذه املسةيولية وةو النزعةة املو ةوعية لةذا جنةد       

  التبعة قد ظهرت  منه اجتاهات عدة فبتعد باملسةيولية عةن اخلطةأ    املدنية وفق نظرية حتم للمسيولية

 -لتقيمها عل  افلار جديدة لع  ابراها:

 املصاطر املستحدثة: -1

ان مةن ميةارس نشةا ًا جيةب أن يتحمة        ية اليت فطورت يف القةانون املةدني  فترمن هذه النظر 

بح وحين يذ سيعد فعةويض اال ةرار الةيت    ويشرتط يف النشاط أن يلون خطرًا وأن يلون مصدرًا للراخطاره 

 .(19)ميلن أن يسببها هذا النشاط اخلطر مقاب  االرباح اليت حيص  عليها من ميارس النشاط

بشةل  عةام حبيةث    فبين هذا االساس للمسيولية النامجة عن فلوث البي ية اىل  رورة  (12)ويذهب البعض

كةان   وامانهةا ايةا  ًا ميس بسةالمة البي يةة   شي ي حاو يطرن يرر بالبي ية ك  من ميارس نشا ًا ميلن ايسأل 

 نوعه او مصدره عن فعويض الررر الناجم عن نشا ه سواحل كان للغري او للبي ية ذافها.

 ( الضمان 2

استنادًا اىل هذا االساس فأنه البد من النظر من ااوية حمدث الررر للبحث عن االسةباب الةيت   

ان لةه  من ااويةة املترةرر انطالقةًا مةن مبةدأ      بدراسة املس يلة فربر االلتزام بالتعويض ، فهنا جيب القيام 

اذ يوجةد حةد ادنة      (،لنشةا افه احلق بالتمتل اهلادئ بأمواله او املمارسة اهلاد ة )احلق بالسالمة ا  
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ان يلون مرةمونًا  ةد االعتةداحلات اخلارجيةة     ال  متمل ان يتجاواه وجيب ال ميلن للسالمة حبيث 

 .(17)حب هذه االعتداحلات ا  خطأحت  لو مل يصبشل  مطلق 

 ( الواجب العام بعدم االضرار بالغري 3

افيه الذ  يعرف اخلطأ بأنه )اخالل بواجب جب من مقرتحات الفقية الفرنسي سافأن هذا الوا

هةذا الواجةب عةام بالنسةبة لالشةداص الةذين يقةل        عام هو عدم اال رار بالغري( ويةرى هةذا الفقيةه ان    

 .(20)صاحل واحلقوق اليت حيميهااالخالل به منهم وامل

 ( محاية املتضرر 4

ميلن ان نتلمس اساس هلذه الفلرة لدى االستاذ ليللريك النا ةب العةام لةدى حملمةة الةنقض      

والذ  اراد ةاية املترررين من حوادث السيارات ثم اخذ يف فعميم نظريته يف مجيل حاالت البلجيلية 

 رر بةالغري او   االنسان ال فقوم اال حيث يقل منهان مسيولية لرأ  املسيولية املدنية وصورها ومفاد هذا ا

مساس حبق من حقوقه ، فمن يصاب بررر سواحل يف جسده او ماله من جراحل فع  الغري يلتفي منةه بةأن   

دون حاجةة  املدع  عليه فيعترب هذا االثبات اثبات خلطأ املةدع  عليةه   الررر وأنه قد وقل بفع  يثبت 

واالساس الةذ    (21)لديه او وقوع اهمال منهو اقامة الدلي  عل  فوفر ا  عنصر اراد  يف مسلله أللبحث 

 عليه مسيولية مرفلب الفع  يف هذه احلالة هو ةاية املتررر.فبن  

 ثالثا/ موازنة واستنتاج 

ال ميلةن  ما فقدم ميلن القول ان املسيولية املدنية للمستثمر عن فلةوث البي يةة    من خالل استقراحل

 اية  ع  امر اثبات خطأ املستثمر امرًاعل  اساس اخلطأ فطبيعة قيام هذه املسيولية  البًا ما جتبن  أن ف

هلةا اسةاس اال يف    دال ميلن أن جتة ان مل يلن امرًا مستحياًل ، وعليه فأن مسيولية املستثمر يف الصعوبة 

لية جند أن اقرب هذه االفلةار  الررر كاساس للمسيوالررر وأمام االفلار املستحدثة املطروحة  من فلرة 

هي فلرة ةاية املتررر اذا ان فلرة املدا ر املستحدثة فشرتط يف النشاط الذ  ينتح عنه  رر ان يلةون  

 ر ميارس او يستثمر نشا ًا خطرًا.ثمخطرًا وهذا ما ال يستقيم مل اعمال املستثمرين اذ ليس ك  مست

علة   جنةد انهةا مبنيةة    س للمسةيولية املدنيةة   كما اننا لو رجعنا اىل اصول فلرة الرةمان كاسةا  

 وقصةر واملعنويةة   (22)اال رار االقتصاديةمن اال رار االوىل اال رار اجلسدية والثانية التمييز بني صورفني 
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عل  الصورة االوىل دون الثانية وهو مةا ال ميلةن االخةذ بةه يف مةال      اقامة املسيولية عل  اساس الررر 

 تمث  فيها اال رار االقتصادية بشل  اكرب واوسل من اال رار اجلسدية.مسيولية املستثمر واليت ف

يد  اىل الغمةوض اكثةر منةه    أما اساس الواجب العام بعدم اال رار بالغري فمما ييخذ عليه أنه ي

مثالية وهي انه ال ميلن للشدص ان يرةر بةالغري وهةذا    ح كما أن هذا االساس ينطلق من رؤية اىل الو و

 قيقة.ما يبعده عن احل

 املطلب الثاني

 ر عن تلوث البيئةثماركان املسؤولية املدنية للمست

هةذا  وان كانت دراسة  ،اخلطأ والررر والعالقة السببيةهي من املعروف ان اركان املسيولية املدنية      

القةانوني    مةر بتطةور  وية  ، فمنةذ بدايةة التةاري        ذاملو وع فتداخ  مل دراسة اسةاس املسةيولية الة   

وقد  (21)نسان اىل وقتنا احلا ر واساس املسيولية املدنية يتأرجح بني فلرفني اساسيتني اخلطةأ والرررلال

علة  فلةرة الرةرر    رأينا يف املطلب السابق اننا اقمنا اساس املسيولية املدنية للمستثمر عةن فلةوث البي يةة    

 ومن ثم فان اركان هذه املسيولية فتمث  بة :

 اواًل / الفعل الضار 

دمنا ان هذه املسيولية فبتعد عن فلرة اخلطأ ومن ثم فأن مرد صدور فع   ار بالبي ية نتيجة ق 

مةن القةانون العراقةي    ر كايف لتوفري الركن االول من اركان هذه املسيولية وهذا ما يستشةام  ثمالعمال املست

 عل  أنه  الذ  نص 

 

مةن هةم حتةت رعايتةه او     او بفعة    )) يعد مسيواًل ك  من سبب بفعله الشدصةي او اهمالةه او فقصةريه   

القةوانني واالنظمةة والتعليميةات  ةررًا بالبي يةة      أو خمالفتةه  او االفبةاع  رقابته او سيطرفه من االشةداص  

قد يأفي بشل  اجيةابي او سةل، ، فقةد فةيد  اعمةال املسةتثمر مةثاًل اىل القةاحل او         وهذا الفع   (21)...((

 ها بأيةسلب او ففريغ املدلفات الصناعية او فصريف

املياه الداخلية أو امليةاه االقليميةة ليلحةق اال ةرار مبةا يف       ريقة كانت ، وقد يتجاوا هذا الفع  الرار  

مةار  الةدور او   داخ  هذه املياه من ثروات  بيعية حيوانية كانةت أم نبافيةة كقيامةه بةرب  فصةريام      
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 –دث فلويةث للمجةال اجلةو     املصانل واملنشأت االخرى اىل شبلات فصريام مياه االمطار، كما قد حي

بارفلاب سلوك اجيابي كأشعال النار يف املواد املطا ية او النفطية او القمامة و ريهةا مةن املةواد     -اهلواحل

التدلص منها يف املنا ق االهلة بالسلان كما قةد يقةل الفعة  الرةار بشةل  سةل،       العروية وذلك ألج  

ملستثمر باداحل عم  معةني يوجبةه عليةه القةانون كمةا يف      وحيدث ذلك عند وقوع البي ية نتيجة لعدم قيام ا

حالة اهمال مالك املصدر املشل من اءاذ االجراحلات الوقا ية للحيلولة دون وقوع االخطار الةيت يتسةبب   

امليينةة وكةذلك عةدم اءةاذ االجةراحلات اللافيةة ملنةل فسةرب         بها املصدر املشل عند فسرب االشعاعات 

 ة املسببة لتلوث اجلو.الغااات او الروا ح اللريه

 ثانيًا / الضرر 

فاجلزاحل فيها عبارة عن فعويض هذا الرةرر   ملدنية عل  فلرة اصالح الرررفقوم فلرة املسيولية ا

الرةرر بصةرف النظةر عةن جسةامة الفعة          فقوم املسيولية املدنية اذا انتف لة اثره قدر االملان فالااو اا

ن وصام هذا الفع  باخلطأ من عدمةه ، وميلةن فعريةام الرةرر     وبصرف النظر ع (25)الذ  ارفلبه الفاع 

 بأنه اذى يصيب الشدص يف حق او مصلحة مشروعة له.

يوجد  رران األول هو الررر البي يةي  وميلن القول بأنه يف مال الررر الناجم عن فلوث البي ية 

 والثاني هو الررر الناجم عن الررر البي يي.

  ( الضرر البيئي :1

ويرتكةز مفهةوم هةذا     (22)  يصيب املصادر االولية للطبيعة كاملاحل واهلةواحل والرتبةة  وهو االذى الذ

الررر يف اصابة البي ية بالتلوث نتيجة لالستغالل  ري الصةحيح كاصةطياد انةواع معينةة مةن احليوانةات       

اهةا  املعر ة لالنقراض او استعمال االت ومعدات مررة بالبي ية بلافة ماالفها ، وهذه اال رار وان مسين

نها يف الواقل ا رار اقتصادية مث  فلوث احملاصي  او فشة  السةياحة او فقةدان قيمةة      أالاا رار بي يية 

 االرا ي املعر ة لال رار.
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 ( ضرر الضرر البيئي:2

وهو الررر الذ  يصيب االنسان نتيجة لتوسةطه يف احملةي  البي يةي امللةوث فهةو اذى يصةيب       

بصورة مباشرة او  ري مباشرة والبي ية يف هةذا النةوع مةن الرةرر هةي       االنسان يف مصلحة مادية او معنوية

 الناقلة له وهي اليت فسمح بانتشاره.

وهذا الررر ال يشل  قانونًا اية خصوصية حبيث متيةزه عةن اال ةرار عمومةًا اذ ميلةن فقةديره       

فعةرتف اال  وأن كانةت ال   أ لةب القةوانني   بشل  يقرب من احلقيقة مما ادى اىل فقرير التعويض عنه يف

وعليه فأن  رر الررر البي يي ال خيتلام عن الررر وفقًا للقواعد العامة مةن حيةث    موخرًا بالررر البي يي

انواعه )مادية ومعنو ( ومن حيث شرو ه يف ان يلون حمققًا وأن يصيب حقًا او مصةلحة مشةروعة وان   

 ويره وان يلون مباشرًا.يلون شدصيًا ملن يطالب بتعويره وان ال يلون قد سبق فع

 ثالثًا/ العالقة السببية 

 (29)وهي عبارة عن ارفباط بني الفع  الرار وبني الررر ارفباط السبب باملسةبب واملعلةول بالعلةة    

الصةعوبة اذ  وفعد عملية اثبات العالقة السببية بني الفع  الرار بالبي ية والررر النافح عنه امرًا يف  ايةة  

لسببية وحتديدها دون االستناد اىل شهادات ذو  اخلربة واالختصةاص واللشةوفات   أنه ال ميلن اثبات ا

املتعلقة بتحديد املسيول عن الررر البي يي اذ واالدلة العلمية اليت  البًا مافلون مللفة فراًل عن الصعوبة 

اال ةرار  من النادر ان يلون الررر البي يي نافح عن فع  شدص واحد فق  لذلك  البًا ما جند يف دعاوى 

انه من الصعوبة ان مل يلن متعذرًا نسبة الررر البي يي اىل شدص معني الن من  ري اململن فصة   البي يية 

ففةي احةدى القرةايا     (22)اثار التلوث الصادر من شدص معني عن التلوث الصادر مةن الشةدص االخةر    

يف الرةرر البي يةي    اليت رفعت فيها الدعوى عل  احد املستثمرين حبجة ان مدخنة مصةنعه هةي السةبب   

الزام املدع  عليه  1792الثاني/ / فشرين 21حملمة النقض الفرنسية يف حلم هلا بتاري   تالواقل رفر

بالتعويض حبجة ان نسبة الررر اىل الدخان املتصاعد من مصنل االخري مةن املسةتحي  فأكيةدها بسةبب     

 .(27)للتلوث بالقرب من مصنل املدع  عليهوجود اكثر من مصدر 

ذا كان اثبات قيام رابطة السببية يقل عل  املدع  )املررور( فان نفي هذه الرابطة يلون عل  وا

املدع  عليه )املستثمر( اذ يستطيل االخري ان يتلدص من املسيولية اذا اثبت ان الررر البي يةي قةد نشةأ    
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او خطةأ   عن سبب اجن، ال يدلةه فيةه كافةة مساويةة او حةادث فجةا ي او قةوة قةاهرة او فعة  الغةري          

 .(10)املتررر

 املبحث الثالث

 ر عن تلوث البيئةثمآثار قيام املسؤولية املدنية للمست

اذا ما فوفرت اركان مسيولية املستثمر الةيت سةبق بيانهةا حةق للمرةرور ان يلتجة  اىل القرةاحل        

 للمطالبة بتعويره عما حلقه من  رر والةزم مرفلةب الفعة  الرةار بهةذا التعةويض ، وعلة  هةذا فاننةا         

 والتعويض. املسيوليةر يف هافني املسألتني وهما دعوى ثمسنلدص اللالم يف اثار املسيولية املدنية للمست

 

 املطلب االول

 دعوى املسؤولية

أو  افةراد قد يقل الررر البي يي سواحل كان  ررًا ماديًا أم معنويًا ويلحق االذى بفرد او مبجموعة  

يف اقتراحل التعويض وفلون وسةيلة احلصةول عليةه برفةل     ينتح عنه حق للمررور حبيث  بلا نات أخرى

يباشرها املررور او من ينوب عنه للمطالبة حبقه او مبا يدعيه امام القراحل املةدني صةاحب   دعوى مدنية 

الوالية العامة يف نظر الدعاوى املدنية كافة كما حيق للمررور رفل الدعوى املدنية امام القرةاحل اجلزا ةي   

عوى واهم الدفوع اليت ميلن ان فثةار  زا ية ، وسنقتصر يف هذا املطلب عل   ريف الدبالتبعية للدعوى اجل

 من قب  املدع  عليه )املستثمر(.

 اواًل / طرفا الدعوى 

 يتمث   رفا دعوى مسيولية املستثمر عن فلوث البي ية يف املدعي واملدع  عليه

 ( املدعي :1

عن الفع  الرةار فطبيقةًا للقاعةدة املعروفةة يف      ال فقب  دعوى املسيولية اال ممن اصابه  رر نشأ

قانون املرافعات )ال دعوى من  ري مصلحة( فاملدعي هو املررور او من ينوب عنه كالوكي  او الوصةي او  

ن جاا لل  منهم أن يرفل دعوى مستقله للمطالبة بةالتعويض عةن الرةرر الةذ      والقيم واذا فعدد املررور

بحث الثاني بني نوعني من الررر الناشئ عن فلةوث البي يةة النةاجم عةن     حلقه ، وحيث اننا ميزنا يف امل
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ني من املدعني الذين هلةم حةق املطالبةة بةالتعويض عةن      ين لذا فاننا جند انفسنا امام صنفرثماعمال املست

هو الشدص الذ  يعينه القانون حلماية البي ية وهو يف العراق ملس ةايةة   االولألصنف  رر التلوث 

بأعتباره شدصًا قانونيًا ، فلهذا اجمللس احلق يف املطالبة بالتعويض عةن الرةرر البي يةي    بي ية وحتسني ال

يف  و  ةرر  ةري شدصةي اصةاًل حتة  أن احلةق      ومن ثم فان الررر البي يي ليس  ررًا شدصةيًا وأاةا هة   

انون ةاية  ريها وهذا ما يستفاد من نصوص ق ذافها ال اىلالتعويض عنه ييول يف نهاية االمر اىل البي ية 

ان من بني قنةوات ايةرادات صةندوق    منه  22املادة  والذ  أعتربت 2007لسنة  29رقم حتسني البي ية و

 اال رار اليت فصيب البي ية. عن ةاية البي ية التعويرات اليت حيلم بها

اما الصنام الثاني من االشداص الذين هلم احلق باملطالبة بالتعويض فهةم كة  مةن فرةرر مةن      

قةدم مةثاًل لتو ةيح    بالتعويض عن  رر شدصةي وميلةن ان ن   لبي يي وهنا فان املدعي يطالب رر الررر ا

ففةي هةذه    1792ايلةول   22ذلك ما حلمت به حملمة باستيا )احدى احملاكم العليا يف ايطاليا( بتاري  

يف  –معروفةة بأسةم الطةني االةةر      –لفةات سةامة   ية بالقةاحل خم القرية قامت احدى امليسسات االيطال

فلةوث حبةر  كةبري لةيس فقة  يف       البحر الذ  يط  عل  جزيرة كورسليا وكان ان نتح عن ذلةك  عرض

 االقليمية جلزيرة كورسيلا ... ووفقًا لقرار   اعاىل البحار وللن ايرًا يف املياه

لفةات الصةناعية ادى اىل عرقلةة املمارسةة     بحر الزا د عن احلد من جةراحل املد احمللمة فان فلوث مياه ال

لعمليات الصيد واحلق الررر باملياه االقليمية والسواح  هذا من ناحية )الررر البي يي( امةا مةن    الطبيعية

الناحية االخرى ) رر الررر البي يي( فان هذا التلوث الةذ  ميةس القةرى ميلةن أن يلةون لةه عواقةب        

قيمةة  قالل من قيمة املمتللات اليت فقل علة  شةا   البحةر وهةروب السةا حني و ةياع       وخيمة مث  اال

الررا ب اليت يتم حتصيلها من قب  احملليات واحملافظات ونقص حمصول الصيد وبالتالي فيقةل علة    

عافق الشدص الذ  احدث هذا التلوث مسيولية ك  ذلك ويتعني عليةه اصةالح اال ةرار الواقعةة وذلةك      

 .(11)فطبيقًا لقواعد املسيولية املدنية

 ( املدعى عليه:2

ع( واذا صي او القيم او املتبو)او من يلون مسيواًل عنه كالولي او الو وهو من ارفلب الفع  الرار

مرفلب الفع  الرار عدة اشداص جةاا للمةدعي اقامةة الةدعوى علةيهم مجيعةًا او علة  ا  مةنهم          كان
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عليه فان املدع  عليةه يف مو ةوع   ( 12)للمطالبة بل  التعويض النهم يلونون مسيولني عل  سبي  الترامن

او معنةو  ميةارس فوظيةام املةال يف     ملستثمر وهو حسب القانون العراقي ك  شدص  بيعي دراستنا هو ا

 .(11)املشروعة عل  البلدا  نشاط او مشروع اقتصاد  يعود باملنفعة 

 ثانيًا / الدفوع

قد يثار التساؤل عن أهم الدفوع اليت ميلن أن يدفل بها املستثمر لدعوى املررور فاذا مةا فركنةا   

ود الررر او بانقطاع الرابطة السببية بني الفع  والررر باعتبار ان اثبةات ا  مةن هةذين    الدفل بعدم وج

احل مسيولية املستثمر بقيت لدينا بعض احلاالت االخرى اليت قد يةدفل  الدفعني ال يدع مال للشك بانتف

 -بها املستثمر وهي:

 الدفع بتقادم الضرر البيئي -1

وى املةدعي بالتقةادم ا  مبةرور الزمةان امللسةب حلةق       نتناول هنةا املانيةة دفةل املسةتمثر دعة     

االستمرار يف النشاط الرار بأعتباره ميارس نشا ًا  ارًا باملنا ق احمليطة ومستمرًا عل  ذلةك مةدة معينةة    

دعوى املسيولية الناش ية عن اال رار البي ييةة عليةه ، وميلةن     -املررور –الزمن دون ان يقيم املدعي  من

القانون املدني العراقي مل ينص عل  املان دفل املةدع  عليةه دعةوى املةدعي بتقةادم      القول أنه وان كان 

الررر اال أنه نص خبصوص ا ةرار اجلةوار الفةاحش علة  وجةوب ااالةة الرةرر سةواحل كةان حادثةًا او           

يف نشةا ه   بالتالي فلون الررر قدميًا واملررور ساكتَا ال يلسةب املةدع  عليةه حقةق االسةتمرار      (11)قدميًا

 .(15)رار ال

 ( تقادم دعوى الضرر البيئي2

وله اثر عةام بالنسةبة لسةا ر    التقادم وسيلة من وسا   انقراحل االلتزام عند مري مدة معينة  يعد

، وفسةق  الةدعاوى كةذلك بالتقةادم كقاعةدة      عةدا حةق امللليةة    احلقوق سواحل كانت شدصةية او عينيةة   

 .(12)عامة

الجند نصةًا خاصةًا    2007لسنة  -29-رقم  العراقي وبالرجوع اىل قانون ةاية وحتسني البي ية

ممةا يقترةي منةا الرجةوع اىل القواعةد العامةة يف       التقصريية عن اال ةرار البي ييةة   بتقادم دعوى املسيولية 

ثةالث  التقصةريية بانقرةاحل   منه يقرةي بتقةادم دعةوى املسةيولية     212القانون املدني فنجد ان نص املادة 



 لسياسية                                         العدد الحادي عشرمجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية وا

 
 

122 
 

122 122 

املررور حبدوث الررر وبالشدص الذ  احدثه وفتقادم هةذه الةدعوى يف    سنوات من اليوم الذ  علم فيه

 من يوم وقوع العم   ري املشروع.سنة قراحل مخس عشرة ناحوال بمجيل اال

 نرةرًا ملةا فتمتةل   ة يلبي يحتديد مدة فقادم خاصة باال رار ا ان عل  املشرع العراقيرى وبدورنا ن

لية النامجة عن اال ةرار البي ييةة فتقةادم مبةدة مخةس      به هذه اال رار من خصوصية وجع  دعوى املسيو

 بشدص املسيول. ملم وقوع الفع  الرار بالبي ية والععشرة سنة من يو

 ( الدفع بالرتخي  االداري:3

قد يثار التساؤل حول املانية دفل املستثمر مسيوليته عن اال رار الناجتة عن ممارسةة النشةاط   

  ميلةن أن فعصةم   ارسة اعماله من اجلهات املدتصة فهدارية ملمالرار بالبي ية حبجة وجود الرخصة اال

هذه الرخصة املستثمرة من املسيولية ؟ بالرجوع اىل نصوص القانون املدني العراقي جنده خالي من النص 

الصريح حول حلم اثر الرخصة االدارية يف مسةيولية املةدع  عليةه ومةن املسةلم بةه يف هةذا اجملةال ان         

 حيول دون قيام مسيولية املستثمر عن اال ةرار الةيت يسةببها للبي يةة ذلةك ان هةذا       الرتخيص االدار  ال

ملباشرة أنواع معينة من االستغالل وال يقصد به اباحة احلةاق   ةالرتخيص يراد به  مان فوفر شروط معين

 .(19)الررر باآلخرين

 

 املطلب الثاني

 التعويض

فعادل ماحلق املررور من خسةارة ومةا فافةه    وهو مبلغ من النقود او اية فر ية من جنس الررر 

 ، وسنقسم اللالم يف هذا املطلب عل  نقطتني. (12)من كسب كان نتيجة  بيعية للفع  الرار

 التعويض  اواًل / طرق

فوجد امام القا ي وقب  ان يصدر حلمه بالتعويض عةدة  ةرق واختيةار احةداها دون االخةرى      

 منه وهي:يلون له اثرًا بالغًا يف حتقيق الغاية 

 ( التعويض العيين 1
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وهو احللم بأعادة احلال اىل ما كانت عليه قب  أن يرفلب املسيول الفع  الةذ  ادى اىل وقةوع   

الررر والتعويض العيين بهذا املعن  يعد افر  من التعةويض مبقابة  ذلةك انةه يةيد  اىل حمةو الرةرر        

ال عو ةًا عنةه كمةا هةو احلةال يف التعةويض       وااالته بداًل من بقاحل الررر واعطةاحل املرةرور مبلغةًا مةن املة     

 .(17)مبقاب 

قةد اخةذ بهةذا الشةل  مةن       2007لسةنة   29واملالح  ان قانون ةايةة وحتسةني البي يةة رقةم     

/ اواًل عل  أنه ) يعد مسيواًل ك  من سةبب بفعلةه   12التعويض مانب التعويض النقد  اذ نصت املادة 

م حتةت رعايتةه او رقابتةه او سةيطرفه مةن االشةداص او       الشدصي او أهماله او فقصريه او بفع  من هة 

االفباع او خمالفته القوانني واالنظمة والتعليميات  ررًا بالبي ية ويلزم بالتعويض وااالة الررر خةالل مةدة   

مناسبة واعادة احلال اىل ما كانت عليه قب  حدوث الررر وذلك بوسا له اخلاصة و من املةدة احملةددة   

 .(ط املو وعة منهامن الواارة وبالشرو

 ( التعويض النقدي 2

يلون التعويض نقديًا مت  ما فرةمن حلةم احمللمةة الةزام حمةدث الرةرر بةدفل مبلةغ نقةد           

ايرًا وسةيلة للتقةويم ذلةك    للمررور جربًا للررر الذ  اصابه فالنقود فراًل عن كونها وسيلة للتبادل فعد 

ايةة وحتسةني البي يةة العراقةي بهةذا الشةل  مةن        أن ك   رر ميلن فقوميه بالنقد ، وقد اخذ قةانون ة 

/ رابعًا ) يودع مبلةغ التعةويض عةن اال ةرار احلاصةلة      12التعويض وليس ادل عل  ذلك من نص املادة 

 من هذا القانون(. 27نتيجة املدالفة يف الصندوق حلني استددامها يف ااالة التلوث وفق احلام املادة 

 ثانيًا / تقدير التعويض 

سبق بني نوعني من الرةرر النةاجم عةن فلةوث البي يةة الرةرر البي يةي و ةرر الرةرر           ميزنا فيما

 -وعليه فان فقدير التعويض يتم وفقًا لطبيعة ك  نوع من نوعي الررر وكاالفي:، (10)البي يي

 

 ( تقدير التعويض عن الضرر البيئي 1

واحل واالرض لرةرر الةذ  يصةيب احملةي  الطبيعةي كاملةاحل واهلة       وهو التعويض الذ  يدفل عةن ا 

والنبات واملدلوقات احلية االخرى مبعزل عن املصاحل الفردية لالنسان وهنا يتم الةزام املسةتثمر حمةدث    
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ومنةل ففاقمةه    بدفل مبلغ عل  سبي  التعةويض خيصةص للوقايةة مةن الرةرر البي يةي        الررر البي ييعن 

 .(11)وهناك ثالث  را ق ابتلرت لتقدير التعويض عن الررر الذ  يصيب البي ية

 )أ( طريقة التعويض اجلزايف :

ًا لل  عنصر مةن عناصةر الطبيعيةة يةتم فر ةها علة  حمةدث        انومبوجبها يتم و ل جداول حتدد امث  

 الررر الناجم عن فدمريها.

)ب(  ريقة التعويض املستعارة من القةوانني االقتصةادية : وهنةا يةتم حتديةد مقةدار التعةويض حبسةب         

لةغ الةذ  يلةون املرةرور مسةتعدًا الن يدفعةه       لية ويلون ذلةك حبسةب املب  وق احتمااملقاب  املتصور يف س

 للحصول عل  الرت ية املطابقة ملا مل يستطيل ان حيص  عليه نتيجة لالفالف او الررر البي يي الواقل.

)ج(  ريقة التعويض املسةتعارة مةن قةوانني االحيةاحل: وهنةا يةتم فقةدير التعةويض بةالنظر اىل االنتاجيةة           

 للتلة االحيا ية املدمرة.املفرت ة ل

 ( تقدير التعويض عن ضرر الضرر البيئي:2

وهنا التعويض ييول اىل اشداص النه ليس فعويض عن  رر بي يي مبعنةاه الفةين الةدقيق وأاةا      

هو فعويض عن  رر شدصي مبعناه التقليد  ناجم عن الرةرر البي يةي ولةذا فةان فقةدير التعةويض هنةا        

فقةدر احمللمةة التعةويض يف     -1اليت نصةت علة  أنةه )    العراقي املدني من القانون 209خيرل للمادة 

مجيل االحوال بقدر ما حلق املتررر من  رر ومافافه مةن كسةب بشةرط ان يلةون هةذا نتيجةة  بيعيةة        

 للعم   ري املشروع(.

ا  أن فقدير التعويض هنا يتم وفقًا للدسةارة الالحقةة واللسةب الفةأت واذا نتةيح عةن الرةرر        

مةن القةانون    205 رار معنوية حلقت باملررور فباالملان التعويض عنها استنادًا اىل نص املةادة  البي يي ا

 .العراقي املدني

 اخلامتة :

 ويف نهاية هذا البحث ندرج اهم ما فوصلنا اليه من استنتاجات:
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يف مشةروعات اسةتثمارية   من بني اسباب حتول بعض رؤوس االموال اىل الدول النامية لتوظيفها  .1

 ن االصةلي لةرؤوس   البي ية يف املةو بة املستثمرين يف ففاد  الررا ب الباهرة وفلاليام ةاية ر 

 االموال.

والتلةوث البي يةي   . وجود فداخ  يف التشريعات اليت فنظم البي ية فنجد عل  سبي  املثال فعريام البي ية 2

ان يتطةرق فقة  اىل التنظةيم     يف هذا القانونض رتيف حني أن من املف العراقي موجود يف قانون واارة البي ية

االدار  هلذه الواارة وهيلليتها ويرتك امةر حتديةد مفهةوم البي يةة وفلوثهةا اىل قةانون ةايةة وحتسةني         

 البي ية.

(  رورة ان يتوسل مفهوم البي ية يف مرمونه حبيث يشم  الرتاث املشرتك الطبيعي والثقةايف ا  االثةار   1

والثقةايف املتميةز والةيت فشةل  فراثةًا ثقافيةًا و بيعيةًا ينبغةي         واملباني واملنشةتت ذات الطةابل التةارخيي    

 احملافظة عليه.

اساسةها الرةرر   و ،. أن املسيولية املدنية للمستثمر عن فلوث البي ية مسةيولية بعيةدة عةن فلةرة اخلطةأ     1

 و ايتها ةاية املتررر.

ر بالبي ية فحسب وااةا فقةوم   . ان املستثمر ال يعد مسيواًل عن فعله الشدصي او اهماله او فقصريه الرا5

مسيوليته عن اال رار البي يية اليت فقل بفع  من هم حتت رعايته او رقابته او سيطرفه من االشداص او 

 االفباع.

 . وجود نوعني من اال رار اليت ميلن أن فلحق بالبي ية نتيجة افعال املستثمرين:2

انونيةةة الةةيت حتةةددها ثلةةة باجلهةةة القأ. الرةةرر البي يةةي وهةةو  ةةرر يةةيول التعةةويض عنةةه اىل البي يةةة مم

 ثاًل عن البي ية.مالتشريعات كم

ب.  رر الررر البي يي وهو  رر شدصي ييول التعويض فيه اىل االشداص الذين يلحق بهةم  ةرر مةن    

 الررر البي يي.

فةان قةانون ةايةة    . ان الررر البي يي ال يتقادم اما دعوى املسةيولية التقصةريية عةن اال ةرار البي ييةة      9

صوص عليه يف القةانون  وعليه فهي ءرل للتقادم املن هاعل  مدة لتقادم مل ينص العراقي سني البي يةوحت



 لسياسية                                         العدد الحادي عشرمجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية وا

 
 

122 
 

122 122 

 جعة  هةذه الةدعوى    وهي مدة قصرية االوىل باملشرع ان جيعلها مدة ا ول ونقرتح )ثالث سنوات( دنيامل

 ول.والعلم بشدص املسيفتقادم مبرور مخس عشرة سنة من يوم وقوع الفع  الرار بالبي ية 

النامجة عن ممارسة نشةا ه حبجةة وجةود    . ال ميلن للمستثمر ان يدفل مسيوليته عن اال رار البي يية 2

 الرخصة االدارية من اجلهات املدتصة للممارسة اعماله.

 :اهلوامش

 . من اهم امليمترات املهتمة بالبي ية 1

 .12/2/1792-5ميمتر استلهومل بالسويد  -

 .12/5/1722-10ميمتر نريوبي بلينا  -

 .11/2/1772-1ميمتر ريود  جانريو بالربااي   -

 . من أهم االففاقيات الدولية املهتمة بالبي ية 2

 .1722اففاقية االمم املتحدة لقانون البحار سنة  -

 .1722امليثاق العاملي للطبيعة سنة  -

 .1725اففاقية فينا حلماية  بقة االواون سنة  -

 .12، ص 2002زام الدولي حبماية البي ية من التلوث ، دار النهرة العربية ، القاهرة ، . د. صاحل حممد حممود ، االلت1

 .12، ص 2000املشللة واحل  ، دار اللتاب احلديث ، القاهرة ، . د. ابراهيم سليمان عيس  ، فلوث البي ية 1

 .1771لسنة  1من قانون البي ية رقم  -1-. املادة 5

 .2007لسنة  29اية وحتسني البي ية رقم خامسًا من قانون ة -2-. املادة 2

 .52-55، ص 2002عن التلوث البي يي ، دار النهرة العربية ، القاهرة ، اجلنا ية . د. حممد حسن اللندر  ، املسيولية 9

،  1771ة ، . د. اةد حممود سعد ، استقراحل لقواعد املسيولية املدنيةة يف منااعةات التلةوث البي يةي ، دار النهرةة العربيةة ، القةاهر       2

 .17ص

 .25. د. صاحل حممد حممود ، مصدر سابق ، ص7

، نقاًل عن د. معمر رفيب ، القانون الدولي للبي ية وظاهرة التلوث ، دار اللتب القانونيةة   1721لسنة 71من القانون رقم  -1-. املادة 10

 .122، ص 2002، مصر ، 

 .1771نة لس 1رقم  املصر  من قانون البي ية 9املادة االوىل /. 11

 .2007لسنة 29رقم  العراقي ثامنًا من قانون ةاية وحتسني البي ية -2-. املادة 12

 .15، ص 2002اهلوا ية ، النسر الذه، للطباعة ، القاهرة ، للبي ية . د. حممد حسني عبد القو  ، احلماية اجلنا ية 11

 .2002لسنة  11من قانون االستثمار رقم / خامسًا : -11-. املادة 11

املسيولية التقصريية ، حبث منشور يف ملة دراسات قانونيةة ، العةدد االول ، السةنة الثالثةة،     . د. صرب  ةد خا ر ، فطور فلرة 15

 .29، ص 2001
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 .212، ص 2002. د. ميد العنبلي ، القانون البحر  العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 12

 .222. املصدر السابق ، ص19

لعزيز ، املسيولية التقصريية عن اال رار البي يية )دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون ، جامعة بغداد ان عبد ا.  اف12

 .15، ص 1777، 

 .220-217. د. ميد العنبلي ، مصدر سابق ، ص17

 .91د. صرب  ةد خا ر ، مصدر سابق ، ص. 20

 .91، ص 2001، اخلطأ ، مطبعة العزة ، بغداد ،  2ة املدنية ، جة. د. حسن علي الذنون ، املبسوط يف املسيولي21

 .20. املصدر السابق ، ص22

. د. عدنان ابراهيم السرحان ، ود. نور  ةد خا ر ، شرح القانون املدني ، مصادر احلقوق الشدصية )االلتزامات( ، دار الثقافة ، 21

 .159، ص 2002عمان ، 

 . 2007لسنة  29وحتسني البي ية رقم ن ةاية اواًل من قانو -12-. املادة 21

 .155، ص 1771، الررر ، شركة التأميس للطبل والنشر ، بغداد ، 1. د. حسن علي الذنون ، املبسوط يف املسيولية املدنية ، ج25

 .22ان عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص اف. 22

، 1799ة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون والسياسة يف جامعة بغداد ، . علي عبيد عودة ، العالقة السببية بني اخلطأ والررر ، رسال29

 .12ص

 .111ان عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص.  اف22

 .101.نقاًل عن املصدر السابق ، ص27

 .1751لسنة  10من القانون املدني العراقي رقم  -211-املادة . مقتر  10

انوني للبي ية يف  وحل اسلمة القانون املعاصر ، دار اللتب القانونية ، احمللة اللةربى ،  . نقاًل عن د. اةد حممد حشيش ، املفهوم الق11

 .122، ص 2002

 .1751لسنة  10العراقي ، رقم  من القانون املدني 219مقتر  املادة  .12

 .2002لسنة  11من قانون االستثمار العراقي رقم  -1-. مقتر  املادة 11

 .1751لسنة  10انون املدني العراقي رقم من الق -219-. راجل املادة 11

 .152ان عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص.  اف15

،  2002، منشورات امللتبة القانونية ، بغداد ، 2. د. حسن علي الذنون ، شرح احلام القانون املدني العراقي ، احلام االلتزام ، ط12

 .111-112ص

 .97، ص1722، مطابل التعليم العالي ، بغداد ،  1حلقوق العينية ، ج. أ.م. حممد  ه البشري ، ود.  ين حسون  ه ،ا19

. د. عبد اجمليد احلليم و أ.عبد الباقي البلر  ، وأ.م. حممد  ه البشري ، الةوجيز يف نظريةة االلتةزام يف القةانون املةدني العراقةي ،       12

 .211، ص 2002، امللتبة القانونية ، بغداد  2، مصادر االلتزام ،ط1ج

 .117، ص 1721د. سعدون العامر  ، فعويض الررر يف املسيولية التقصريية ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، . 17

 من هذا البحث. 11. راجل ص 10
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 .172-175ان عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص. للتفصي  راجل  اف11


