
 1الصفحة 
 

  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  عاشرةالمحاضرة ال

ستخراج الثروة إ ستكشاف و إایة البیئة من التلوث الناجم عن حم* 
  :النفطیة والغاز الطبیعي

ار الثروة النفطیة وال یخفى ستثمإعراقي في الوقت الحاضر یقوم على قتصاد الن اإلأال شك     
هذه المسألة  قانون العراقيستثمار لذا عالج الهذا اإل ضرار البیئیة التي تصاحبحد األأعلى 

ستخراج الثروة النفطیة والغاز الطبیعي القیام بما إ ستكشاف و إلزام الجهات المعنیة بإمن خالل 
  :یأتي 

كشاف اتخاذ اإلجراءات الكفیلة للحد من األضرار والمخاطر التي تترتب عن عملیات االست: أوًال 
حتیاطات والتدابیر الالزمة لحمایة األرض والهواء والمیاه تخاذ اإلإ غاز و والتنقیب عن النفط وال

  .واألحواض الجوفیة من التلوث والتدمیر 

تخاذ التدابیر الالزمة للتخلص من المیاه الملحیة المصاحبة الستخراج النفط الخام إ: ثانیًا 
  .بطرق مأمونة بیئیًا 

حقنه في الطبقات التي تستخدم لألغراض منع سكب النفط على سطح األرض أو : ثالثًا 
   .البشریة والزراعیة 

 :في القانون العراقي االحكام العقابیة* 

عطى لوزیر البیئة الصالحیات الالزمة أحكام العقابیة و تناول القانون في فصله التاسع األ    
و أداریة والمالیة مة والتي تستوجب فرض الجزاءات اإللتطبیق القانون على المخالفین ألحكا

  :لي وكما ی ،حالة الى القضاء اإل

  : داریةالجزاءات اإل: والً أ 
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عطى القانون للوزیر أو من یخوله توجیه إنذار الى أیة منشأة أو معمل أو أي جهة أو أ     
 ،أیام من تاریخ التبلیغ باإلنذار عشرة ) 10(مصدر ملوث للبیئة إلزالة العامل المؤثر وخالل 

  .غي على المسؤول عن الضرر البیئي العمل على ازالة االضرار خالل المهلة المحددة حیث ینب

مر بإیقاف العمل أو الغلق أ یصدر بحق المخالفف، متثاله لألنذار إوفي حالة عدم      
  . قابلة للتمدید حتى إزالة المخالفة  ثالثین یوماً ) 30(المؤقت مدة ال تزید على 

  :الجزاءات المالیة : ثانیًا 

للوزیر أو من یخوله ممن ال تقل وظیفته عن مدیر عام فرض غرامة ال تقل عن  یحق   
قابلة للتكرار  ، نارعشرة ملیون دی) 10000000(ملیون دینار وال تزید على ) 1000000(

البیانات لیمات و حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتع
   0الصادرة بموجبه

  :ومنها:  الجزاءات الجنائیة: ثالثًا 

، توجیه االنذار وفرض الغرامة  بعدوامر الصادرة بتنفیذ األ  في حال عدم إالتزام المخالف -1
  0لقضاءل هلیح، وت ك الشكوى الجزائیة ضد المخالفین للوزارة تحر فإ

معاقبة المخالف ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعلیمات  صالحیة للمحكمة المختصة -2
ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ) 3(بالحبس لمدة ال تقل عن  ، والبیانات الصادرة بموجبه

لیون دینار أو بكلتا عشرین م) 20000000(ملیون دینار وال تزید على ) 1000000(
ني ان للقاضي سلطة تقدیریة في فرض یع ، دنى لعقوبة الحبسأوتحدید حد ، العقوبتین 

على لعقوبة الحبس وهي خمس سنوات لظروف وقوعها قد تصل الى الحد األالعقوبة وتبعًا 
  . المعدل 1969من قانون العقوبات العراقي  لسنة  88طبقًا الحكام المادة 

عتبر المشرع تكرار أحیث  ، رتكاب المخالفةإف العقوبة في كل مرة یتكرر فیها تضاع -3
   . مشددًا یستوجب مضاعفة العقوبة رتكاب المخالفة ظرفًا قانونیاً إ

  


