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 المقدمة

ث يوميا دالمواضيع التي تشاهد وتححيوي وشائع ويعتبر من  امرسيكون موضوع بحثنا عن 

 ..مناقشته في هذا البحث المتواضع الذي نأمل ان ينال ارضائكم  الى ماحدانا وهذا

فمن لكل انسان مجموعة حقوق وحريات هذه الحقوق والحريات مكفولة ومحمية من قبل القانون 

 ..استخدم حقه بشكل طبيعي وغير متعد على حرية غيره اوجب له القانون الحماية الكاملة 

متعسفا بأستعماله ونأخذ فيها هنا الحالة التي يستخدم فيها االنسان لحقه يكون  اال اننا نبين 

تربية الحيوانات داخل المنازل في االحياء السكنية كصورة من صور التعسف بأستعمال  صورة

يعتبر الحق كون الشخص الذي يقوم بتربية هذه الحيوانات يقوم بتربيتها داخل منزله الذي هو 

ملكه الخاص اي انه يتصرف داخل نطاق حقه اال انه في واقع الحال يقوم بمضايقة جيرانه بما 

الحيوانات من امراض وجراثيم واصوات ورائحة كريهة  وحتى خارج نطاق حدود  هذه تلحقه

منزله كرعيها في الطرقات والشوارع وقرب المنازل مما يؤدي الى ارباك حركة السير واتالف 

 ..المزروعات واحيانا حتى الدخول الى منازل الغير 

 .يسبب ضرر لالخرين  ونهلك فنحن هنا امام حالة يكون بها الشخص متعسفا بأستعمال حقه

فنود ان نوضح هنا بوجود  عالقة قوية ووطيدة بين تربية الحيوانات في المنازل داخل االحياء 

لذا فأننا نحاول جاهدين ان نقدم هذا الموضوع بصورة ، السكنية والتعسف باستعمال الحق 

التحدث الى هذا وبمجرد تكاد تسيطر على الشارع العراقي مبسطة وواضحة كون هذه الظاهرة 

الشخص والتعبير له عن مدى الضرر واالذى الذي يلحق االجيران من حوله لما تصدره هذه 

الحيوانات وكما ذكرنا مسبقا من امراض وروائح واصوات ومايتبعها من امور اخرى يكون 

( ملكه الخاص )داخل منزله جوابه بأنه حر في تصرفاته كونه يقوم بتربية هذه الحيوانات 

 !!يحق الحد التدخل بشؤونه وال

ولتغيب االجهزة المختصة ولتنحي دور ممثلي القانون والرقابه الصحية ودوائر البيئة عن هذا 

بل نشاهدها على مدار  المجال فاصبحت هذه الظاهرة منتشرة ومسيطرة على كل مدن العراق

هذا الضرر الجسيم   لذا فاليستطيع المواطن دفع..  الساعة يوميا في شوارعنا وقرب منازلنا 

 .واالذى عنه بجهوده المنفردة 

 

 

(1) 



 

 

 

 

لذا فلو اردنا التطرق الى هذه الظاهرة ومايترتب عليها من اثار وكون هذه الحيوانات تربى 

داخل المنازل اي الملكيه الخاصة بالشخص لذا فعلينا ان نوضح نظرية التعسف بأستعمال الحق 

 .وهذا موضوع بحثنا االول 

هي ظاهرة تربية الحيوانات داخل المنازل في االحياء السكنية و سنتناول هذه الظاهرة اال وبعدها

وهذا سيكون موضوع  الخاص بها  ونذكر ماشرع بهذا المجال من قوانين والحكم القانوني

 (.بعون هللا ) المبحث الثاني 

ئج ونحاول ان نقترح ماتوصلنا اليه من نتا اسنطرح به والتيوبعدها  سنعرج الى خاتمة البحث 

 .بعض الحلول والتوصيات  لهذه المشكلة التي بحق باتت تهدد المجتمع العراقي ككل 
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 المبحث االول

 التعسف بأستعمال الحق 

 

 .ان نظرية التعسف بأستعمال الحق ليست نظرية حديثة ولم تكن خاصة بمجتمع دون غيره 

الباري عزوجل  هللاوبال شك فان الشريعة االسالمية الغراء هي االسبق لكون ان  مشرعها هو 

حيث امرت هذه الشريعة بعدم جواز استعمال الحق على نحو يضر بأالخرين وهذا ما تجسد في 

 (( .الضرر والضرار )) مبدأ 

 .سان بالمخالفة الشرعية فأذا اساء االنسان استعمال حقه ونشأ عن ذلك ضرر للغير فقد وقع االن

للحكم الشرعي وهذا يشمل المعامالت  فالشارع اوجب على المكلف ان يكون قصده موافقاً 

والعبادات وااليمان والنذر وسائر العقود واالفعال فأساءة استعمال االنسان لحق  من حقوقة فيها 

 .(1)مخالفة لقصد الشارع من التشريع 

واالحسان والرحمة واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما فالشريعة السمحاء تأمر بالبر 

ان هللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاى ذي القربى وينهى )) بقوله تعالىنص عليه القران الكريم 

 (2)((.عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

فأذا اساء االنسان استعمال حقه ونشأ عن ذلك ضرر للغير فقد تقررت مسؤوليته والزم 

 ( 3)بالتعويض 
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 ( 1) ((تلك حدود هللا فال تعتدوها ))  في محكم كتابه الكريم وقد قال هللا تعالى

وتحث  هذه الشريعة دوماً على تقويم اخالق االنسان  ليكون فرد جيد ونافع في المجتمع كما قال 

 (2)(( .اكرمكم عند هللا اتقاكم ان )) تعالى 

وتتجلى هذه النظرية اي نظرية التعسف بأستعمال الحق بشكل واضح وجلي في قول العزيز 

 (.3)(( وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم )) الكريم في محكم كتابه الكريم 

عمال الحقوق اذا تجاوز بها فاالسالم يكفل الحقوق ويحصنها  اال انه بنفس الوقت يقيد است

الى المحافظة على حريات وحقوق االخرين حيث  االنسان على الغير فأنها تهدف في ذلك 

التكون الحقوق الخاصة السبب في احداث الخلل بالمصلحة العامة والتجاوز على حريات 

 .االخرين 

وان الفكر االسالمي يحقق التكافل بين الفرد والمجتمع  فهو اليذيب شخصية الفرد في المجتمع 

 (4.)بل يبقي على خصائص كل منهم 

وكذلك وضعت الشريعة االسالمية العقوبات الرادعة لضمان عدم االعتداء على حقوق االخرين 

ية الشريفة حيث وردت احاديث ليس فقط في محكم الكتاب القران الكريم بل ايضا بالسنة النبو

ان )) ومنها قوله (( صلى هللا عليه واله وصحبه وسلم )) كثيرة عن رسولنا االكرم محمد 

دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا وستلقون 

 (( .ربكم فيسألكم 

سعي للحفاظ على تلك الحدود والمصالح وكذلك  الزمت الشريعة االسالمية الحاكم المسلم بال

 . (1)فكما للمالك حق فاللجار حق ايضاً فحرية التملك هي رخصة والملكية ذاتها حق 
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وبعد بحث  مفهوم التعسف بأستعمال الحق ومفهومها بالشريعة االسالمية  نقوم ببحثها بالقوانين 

واوائل  19والتشريعات القانونية التي لم تكن تأخذ بهذه النظرية اال في اواخر قرن الــالوضعية 

 ( .1) 29قرن الــ

 .فالتعسف لغة يعني من باب ضرب اخذ بالقوة 

 ( .2)وقانوناً  هو استعمال االنسان لحقه على وجه غير مشروع 

بين الناس او استخدام ملكه كأن يستعمل االنسان حقه الثابت في ملكه استعماال غير متعارف 

على نحو مخالف لما هو مخصص الجله كمن يملك ارض زراعية وقام بسقيها سقيا غير 

اعتيادي فأتلف بذلك زرع جاره ومثلها من قام بتربية الحيوانات في منزله المخصص لسكن 

 .( 3)االنسان مما اضر بجيرانه 

تحيق المصالح الخاصة المشروعة فبمجرد فالحق بذاته منحة خولها الدستور للشخص من اجل 

 .الخروج عن هذه الحدود المنصوص عليها عـد الشخص متعسفا في استعمال حقه 

حيث يركز فقهاء القانون على حلقة الوصل بين المذهب الفردي الذي يوسع في دائرة الحقوق 

 .وبين المذهب االجتماعي الذي يضيق من هذه الدائرة 

متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معياراً من معايير قصد ق لذا يعتبر صاحب الح

فهو . الى الحاق الضرر بالغير من جراء استعمال حقه ( القصد ) الضرر اي كلما اتجهت نيته 

يكون بذلك يلحق  ضرر جسيم بالغير وغير مكترث بهذا لكونه يحقق مصلحة خاصة به بحكم 

 .موقعه 
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ان معيار التعسف بأستعمال الحق يشمل مبدأ عدم التعسف لجميع انواع الحقوق فهو مبدأ 

استعماال مشروعا ً التزاماً (الذي كفله له الدستور ) يستوجب من كل شخص ان يستخدم حقه 

صورة من صور الخطأ التقصيري ويدخل ويعد التعسف بأستعمال الحق . للمنحة الدستورية 

 .بهذا االعتبار في نطاق المسؤوليه التقصيرية 

فهناك ثالث معايير ليعد الشخص متعسفاً بأستعمال حقه وكما وردت في القانون المدني العراقي 

ـ من 1)) التي تنص على االتي ( 1)المادة رقم (  وتعديالته )النافذ  1911لسنة   49المرقم  

ويصبح استعمال الحق غير جائز في ـ2حقه استعماال غير جائز وجب عليه الضمان استعمل 

 ـ:االحوال االتية 

 .أـ اذا لم يقصد بهذا االستعمال سوى  االضرار بالغير 

ب ـ اذا كانت المصالح التي يرمي هذا االستعمال الى تحقيقها قليلة االهمية بحيث التتناسب 

 .يسببها مطلقاً مع مايصيب الغير من ضرر 

 .ج ـ اذا كانت المصالح التي يرمي هذا االستعمال الى تحقيقها غير مشروعة 

 .ورجحان الضرر والمصلحة غير المشروعة  اما ان تكون نية االضرار بالغير 

 ـ  فنية االضرار تكون مقابلة للخطأ العمدي1

 .ـ رجحان الضرر تكون مقابلة للخطأ الجسيم 2

 .( 1)تكون مقابلة للخطأ غير الجسيم ـ المصلحة غير المشروعة 3

فليس المقصود هو تحقيق توازن كامل فال يكفي ألعتبار الشخص متعسفاً في استعمال حقه ان 

يتساوى الضرر والمصلحة او ان يزيد الضرر على المصلحة بعض الزيادة ففي مصلحة 

على المصلحة صاحب الحق مايكفي لتبرير الضرر في مثل هذه الحاالت اما ان رجح الضرر 

 (2)رجحاناً كبيراً كان هذا تعسف 

حيث ان حرية االنسان مقيدة في التصرف في حقه بعدم االضرار بأالخرين وهذا ماذهبت نحوه 

  (3)المحكمة االتحادية 
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حيث ان القانون كان ومازال يهدف الى تحقيق العدل والمساواة وكفالة الحقوق والحريات 

 .والعمل على الموازنة بين كل هذه االمور 

بشكل معتاد فيكون هذا االمر طبيعي اال ان من تجاوز في استخدام فمن قام بالتصرف بحقه  

تعسفا في استعمال الحق وان الحق  حقه الى تقييد واالضرار بمصالح االخرين فهذا هو الذي يعد

 . (1)اوسع نطاقاً من القانون 

وان نظرية التعسف بأستعمال  لم تكن مقصورة  في بلد  دون غيره او تشريع دون غيره فهي 

نظرية قديمة جداً فمن الجدير بالذكر ان الفقه الغربي له دور فعال بها رغم االعتراضات 

هم امثال ــها من بلد الخر ففي فرنسا مثال فقد ذهب مفكريواالختالفات التي كانت تشوب مفهوم

 (GOSRAN, BLANULE, ASMAN,REBER ) 

بتعريف هذه النظرية الى انه كل من اساء استعمال   (جوسران وبالنيول واسمان وريبير )  

 ( .2)حقه والحق ضرراً باالخرين فأنه يستوجب مساءلته 

ويستحق  الجزاء لكون القواعد القانونية قواعد مصحوبة بالجزاء وليست كالقواعد االخالقية 

 .(3)التي تكون خاليه من الجزاء 

اصبحت الدول االوربية تنادي بوجوب تعزيز المصلحة العامة وتغليبها  19وفي اواخر قرن الـ

ة الفرد وتفضيلها على على المصالح الفردية  ولو كانت ضرورية بعد ان كانت تقدم مصلح

 .مصلحة المجتمع 

انه نتيجة تطور االفكار فأن حماية حرية االخرين من ( 4)حيث يرى االستاذ مراد سيد احمد 

اعتداءات الفرد المستخدم حقه استخداما خاطئ هو تحقيق لهدف المصلحة العامة وبالتالي وجب 

 . (1)على المتجاوز الجزاء 
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نحت باقي الدول هذا المنحى حيث اصبحوا ينادون بوجوب تغليب  19وفي اواخر قرن الـ 

ى المصلحة الفردية بعد ان كانوا يفضلون ويحمون مصالح الفرد  واقرت المصلحة العامة عل

قوانينهم وجوب احترام وحماية المصلحة العامة وتعزيزها على المصالح الخاصة ولو كانت 

 (1)ضرورية 

مستثنين بذلك انكلترا فأن الفقه . مثل القانون الفرنسي وااللماني وغيرها من الدول االوربية 

 ( .2)عارض استعمال الحق ولو يؤدي الى ضرر بالغير االنكليزي الي

 ( .3)لذلك بقي مفهوم سوء استعمال الحق غير مقبول في القانون االنكليزي 

ماحذته انكلترا لكونها االخرى تفضل مصلحة ( USA)وقد حذت الواليات المتحدة االمريكية 

فلم تطبق هذه النظرية اال في بعض مصلحة المجتمع  على الفرد على مالمصلحة العامة اي

 ( .4)القضايا المعينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 311ص/1911/الجزء االول /االسكندرية / المدخل لدراسة القانون / ـ حسن كيرة 1

  21ـ 19ص/ 1993جامعة بغداد لسنة / التعسف في االنظمة القانونية الكبرى / ـ سعيد مبارك 2

 paion.G.W.A book of Jurisprodence.4thed /1912 /p414ـ 3

          Deutsces .G.revatrecue. 1thed.london.1989.p419-499ـ4

 

(8) 

  



 

 

 المبحث الثاني

 تربية الحيوانات داخل المنازل في االحياء السكنية

 

بعد الخوض في غمار نظرية التعسف باستعمال الحق وقد وضحنا دور الشريعة االسالمية 

ء في هذا المجال وبعض التشريعات القانونية لبعض الدول ودور المشرع العراقي في هذا الغرا

 .المجال 

كاحد  نعرض في المبحث الثاني صورة تربية الحيوانات داخل المنازل في االحياء السكنية 

صور التعسف باستعمال الحق وكما وضحنا مسبقاً فان هناك عالقة وطيدة بينهما ، فيكون 

الشخص قد اساء في استعمال حقه في ملكيته الخاصة اذا ماقام بتربية الحيوانات واضرت هذه 

 .الحيوانات بشكل وبأخر بجاره او بالمارة 

 1551لسنة ( 44)عراقي النافذ رقم من قانون المدني ال(  1262و  1261)فتحدد المادتين 

بأنه يكون تملك المنفعة ( هو احد صور حق االنتفاع ) تبين ان حق االستعمال والسكنى 

قاصراً على االستعمال او السكنى ويتحدد حق االستعمال والسكنى   بمقدار مايحتاجه صاحب 

صاحب الحق الحق واسرته في خاصة انفسهم ، فنطاقه اذن محدود بالحاجات الخاصة ل

فالقيام بتربية الحيوانات ليست من الحاجات الخاصة بالفرد او اسرته لكون هذه ، (1) والغيرها

 .الحيوانات تربى في مناطق و اماكن محددة لتربيتها كالقرى واالرياف الفي المدينة 

ال فالقانون يتخيرمن الحقوق مايكون جدير بالحماية والتستحق مصلحة الفرد حماية القانون ا

 .(2) اذا اتفقت مع المصلحة العامة للجماعة لذلك يتقيد استعمال الحق بمصلحة الجماعة
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لذا فأن حق المالك للسكن يكمن في السكن به وليس لغرض امتالك الحيوانات و تربيتها تحت 

مختلف التسميات فقد تكون الغراض الزينة او الغراض االستفادة من منتوجاتها الستخداماتهم 

الغراض التجارة الشخصية او كما يحصل  بالعادة فأن الشخص الذي يقوم بتربيتها يستخدمها 

 .الذي يقوم ببيعها وشرائها والعمل على تكاثرها 

فالشخص الذي يقوم بتربية الحيوانات داخل منزله يكون متعديا باستعمال حقه ومضرا بمصالح 

االخرين ومتعديا على المصلحة العامة فهو وفقاً لهذا التصور ليس مطلق التصرف في ماله 

الجتماعية لملكيته فال يقوم باستعمالها استعماال غير مشروعاً وانما هو محكوم بتأدية الوظيفة ا

لحدود الحق الن الحقوق من  اً فيكون بذلك متعسفا باستعمال حقه ومجافيا للضمير ومتخطي

 .( 1) الوجهة االجتماعية نسبية المطلقة بما في ذلك حق الملكية

ين االفراد والعمل على تضييق مبدا حيث ان القواعد القانونية االمرة تهدف الى اقامة المساواة ب

 .( 2) سلطان االرادة واعتبار الملكية وظيفة اجتماعية وليست حقاً مطلقاً 

ولكن مايحصل في واقع االمر  هو وقوع االذى واالضرار بكافة انواعه من قبل صاحب 

كون  الحيوانات وحيواناته على االخرين كالجار واالشخاص المارين واحياناً بالطرق  العامة

بعض مالكي الحيوانات يقوم بالتجوال بها في الشوارع بل واكثر من ذلك نرى احياناً شرطي 

 .المرور يقوم بأيقاف السيارات لغرض عبور هذه المواشي الى الجهة االخرى 

 !فهل اصبحت المدن وشوارعها مرعى لهذه الحيوانات ؟

ول الى المنازل الخاصة بالناس اذا فهي تقوم بأكل كل ماتراه امامها من حدائق واشجار والدخ

كان باب الدار مفتوح مثال ، وترك مخلفاتها على اراضيهم وقد تنقل احيانا االمراض وهي 

 . تتجول من شارع الى اخر ومن منطقة الى اخرى وال احد يستطيع ايقافها

لشخص من او السلطة االرادية التي يخولها القانون فصاحبها تجاوز حقه كون الحق هو القدرة 

 .( 3)االشخاص في نطاق معلوم 

وهنا نطاق هذا الشخص اصبحت غير معلومة وغير محدودة متجاوزاً على حريات وحقوق 

 .االخرين 
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فمنهم من يقوم بتربية الطيوروهذه مجموعة من االفراد اصبحوا معروفين بكل المناطق تقريباً  

( كالتصفير )ويقومون بأصدار االصوات العالية والمزعجة فهم يقومون بأطالقها للطيران بالجو 

من مخلفات على ( الحمام تحديداً )واحيانا قذفها بالطابوق والحجارة وماتتركه هذه الطيور 

 .سطوح المنازل واالماكن االخرى المجاورة 

كبر  الذي يعتبر المحدث االكبر للضرر  بسبب( كاالغنام واالبقار )ومن يقوم بتربية المواشي 

حجم هذه الحيوانات وماتصدره من رائحة كريهة وتجلبه من ذباب وحشرات وجراثيم لكونها 

بالعدة التتلقى العناية الصحية الالزمة  فتربيتها باالحياء والمناطق السكنية بحد ذاته يكون مضراً 

بصحتها حيث تحتاج هذه الحيوانات الى المراعي الخضراء والعلف الخاص بها واالماكن 

لنظيفة والواسعة المهيأة اليوائها وتحتاج الى االشراف الطبي المستمر وهذا الذي التحصل عليه ا

 .في االحياء السكنية   مطلقاً عندما تربى داخل المنازل

فما هو ذنب الجار الساكن .. ولما تقدم فتعتبر المواشي االكثر ضرراً وايذاًء على صحة االنسان 

 .ذه الحيوانات التي تصدر كل هذا االزعاج  واالضرار بجوار او بالقرب ممن يملك ه

لكل شخص )) من القانون المدني العراقي النافذ ( 221)من المادة  ( 1)ونالحظ ان نص الفقرة 

حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السالمة فال يضر غيره والينضر في الحاالت التي 

 (( يمكن التحرز منها 

والذي هو ليس ) المسؤولية التقصيرية بالتعسف بأستعمال الحق  هومفيختلط مف وكما ذكرنا

موضوع بحثنا ولكننا نتطرق اليه ولو بشكل مبسط بهدف رفع االشكال الذي قد يقع في ذهن 

 ( وعين من بعضهما احياناً ضالقارئ القتراب المو

 animaux)داجنة فأالنسان سواء كان مالكاً او حارساً للحيوانات الحية المملوكة سواء كانت 

savages )( domestq ues  animaux) او غير داجنة مفترسة او اليفة صغيرة كانت او

 (.1)كبيرة 

ويضمن الضرر كذلك ))  221من المادة ( 2)فأنه يكون مسؤوال عنها استناداً الى نص الفقرة 

الكافية لمنع من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة 

 ((تسربها 
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فهذا الراعي الذي يرعى حيواناته في الطرق العامة او بالشارع القريب من داره عليه ان يضمن 

التي تسببها الماشية اثناء سيرها  بالطرق العامة وكذلك عليه ان يضمن اي ضرر  االضرار 

 .من القانون المدني النافذ ( 222)يلحقه الحيوان بمال الغير اذا كان يراه ولم يمنعه المادة 

وهذه الحاالت تقابل بالفقه الغربي المسؤوليه التي تقوم على الخطأ المفترض افتراضاً قاطعاً 

 .(1) اثبات العكساليقبل 

فمجرد أيواء الحيوانات في االحياء السكنية هو تعسف بأستعمال الحق ولكن اذا الحقت هذه 

الحيوانات اضرار بالغير فعلى الشخص سواء كان مستاجر او مالك او اي شخص حائزاً للبيت 

 ( 2).او قطعة االرض مسؤال مسؤلية تقصيرية 

فيقوم صاحبها بمقاضاة الشخص الذي الحق االذى  فأذا ماحدث مكروه ما لهذه  الحيوانات

 . او غير مباشربسبب مباشر  بحيواناته سواء

واصبح بدال من مقاضاة المذنب الذي هو من اخل بالبيئة والطبيعة واساء استعمال الحق ينقلب 

 .االمر على المتضررين بسبب تلك الحيوانات التي يقوم بتربيتها ومايجر ذلك من اثار تبعية 
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 الموقف القانوني من تربية الحيوانات في االحياء السكنية 

وتحديداً في الفصل السادس المادة ( المعدل )  1981لسنة  89صدر قانون الصحة العامة رقم 

نصت هذه المادة على منه مايخص ايواء وتربية الحيوانات في االحيـاء السكنية فقد (  13)

 ـ:االتي 

لدواجن في االحياء السكنية بأعداد تتجاوز حدود اـ يمنع أيواء وتربية الحيوانات بما فيها :اوالً 

 .االستعمال العائلي او الشخصي 

 

من هذه ( اوالً )ـ يحدد بيان يصدره  وزير الصحة االحياء السكنية المشمولة بحكم البند :ثانياً 

 .المادة 

 

ـ على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعاله ترحيلها خالل ثالثة اشهر من تاريخ :ثالثاً 

 .نشر البيان في الجريدة الرسمية 

 

ـ اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خالل المدة المذكورة فعلى الجهة :رابعاً 

في المنطقة والصحاب الحيوانات الصحية ان تقرر حجزها او بيعها عن طريق السلطة االدارية 

 .والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف  والنفقات منه 

اشهر من تاريخ بيعها وبأنتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايراد  1وذلك خالل مدة 

 (1).للخزينة 
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بنفس شأن موضوع بحثنا   1983لسنة   33وبعد عامين من صدور هذا القانون صدر بيان رقم 

من القانون اعاله  13حيث جاء محدداً للمدن العراقية المشمولة باحكام البند اوال من المادة 

 ـ:وكما االتي .

لسنة  89رقم  من قانون الصحة العامة( 13)استناداً الى الصالحيات المخولة لنا بموجب المادة 

وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظاً على صحة وسالمة المواطنين نصدر  1981

 ـ: البيان التالي 

اوالًـ يمنع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها بما فيها الدواجن  والطيور في االحياء السكنية 

كز المحافظات واالقضية ضمن حدود امانة  العاصمة بغداد او ضمن حدود البلدية في مر

 .والنواحي في القطر كافة 

 11ثانياًـ يجوز السماح بالتربية الفردية للدواجن في االحياء السكنية على ان اليزيد عددها عن 

الغراض االستعمال الشخصي وليست الغراض تجارية بشرط ان اليؤثر ذلك على الصحة 

 .العامة  واليسبب اي مكروهية صحية 

السماح بأيواء وتربية الحيوانات في المناطق السكنية التي يغلب عليها الطابع الريفي  ثالثاًـ يجوز

بعد اجراء الكشف عليها من قبل السلطات الصحية المختصة للحصول على االجازة الصحية 

 .الالزمة بذلك 

البعد رابعاًـ اليجوز القيام بأنشاء او فتح اي محل لمشروع حقل الدواجن او تربية الحيوانات ا

 .الحصول على االجازة الصحية من الجهة الصحية المختصة 

 89خامساًـ كل من يخالف هذا البيان يعاقب وفق االحكام الواردة في قانون الصحة العامة رقم 

 . 1981لسنة 

سادساًـ تشكل لجنة محلية في كل مركز محافظة او قضاء او ناحية برئاسة رئيس الوحدة 

حة المدينة ومدير البلدية الصدار تعليمات محلية عن كيفية االدارية وعضوية طبيب ص

 .من قانون الصحة العامة المذكور اعاله  13من المادة ( 4)التصرف بما جاء بالفقرة 

 .اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  3سابعاًـ ينفذ هذا البيان خالل مدة 
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القول بأنه مجرد حبر على ورق الن الواقع مغاير جداً ورغم صدور هذا القانون اال اننا يمكننا 

لماتتضمنه هذه المادة وهذا البيان من نصوص قانونية فأننا نالحظ بأنه الشي مما ذكر يعمل به 

  (اعداد كبيرة)وضمن حدود االقضية  والنواحي  فهم يقومون بتربية الحيوانات  داخل العاصمة

ها الغراض تجارية وليس فقط لالستخدام الشخصي او من العدد المسموح به ويقومون بتربيت

األسري كما ورد في البيان اعاله  وكذلك فأنها التخضع لألشراف الصحي و اليحصل من يقوم 

 بتربيها على االجازة المذكورة 

وضعف الجهات المعنية كالمجالس المحلية ومجلس المحافظة ودوائر الصحة  ولكن لتغيب 

ومنظمة حماية البيئة واالجهزة المكلفة  بحماية هذا االمر في العراق  يةوالبيطرة ودوائر البلد

بغداد فأننا نالحظ تفاقم هذه الحالة واصبحت منتشرة في كل مدن العراق السيما العاصمة 

( من طيور ودجاج واغنام وحتى االبقار والكالب والقطط وغيرها )فأصبحو مربين الحيوانات 

الضرر وغير قادرين على رده  ويتحمل المواطنون المدينة  موجودين بكل شارع من شوارع

عنهم او ايقافه بل واكثر من ذلك اذا اصيب احد الحيوانات بضرر من قبل اي شخص سواء 

بقصد او بغير قصد فأن صاحب الحيوانات يحمل هذا الشخص المسؤولية وقد تصل الى حد 

 !!قيامه بمقاضاته عشائريا ودفعه تعويضا مادياً له 

واذا ما اخذنا الجانب االخر اي جانب الحيوان نفسه فأن من يقوم بتربيتها داخل منزله او داره 

فأن يكون منتهكاً لحقوق هذه الحيوانات بنفس الوقت اي انه يكون متعسفاً بأستعمال حقه ومضراً 

اية باالخرين ويكون ايضاً مضراً بالحيوانات بذات الوقت لكون هذه الحيوانات تحتاج الى رع

صحية وتغذية خاصة واشراف صحي متكرر ومساحات واسعة لكي تعيش بها وهذا كله النجده 

متوفراً عندما يقوم شخص بتربيتها داخل منزله  وبهذا يكون قد تعدى على حقوق الحيوان الذي 

 .ومن قبلها الكتب السماوية تنادي به هيئة االمم المتحدة 

نسان وحقوق الحيوان بذات الوقت ومتعسفاً باستعمال فهذا الشخص يكون متعدياً على حقوق اال

حقه مفضالً مصلحته الخاصة  على المصلحة العامة وحيث ان القانون يتخير من الحقوق 

 (.1)مايكون االجدر لحمايته اي انه يختار مصلحة حماية المجتمع على الفرد 

ال الحق ليدخل ضمن نطاق هذا غير اننا ذكرنا سابقاً بأنه قد يخرج من نطاق التعسف بأستعم

 .المسؤولية التقصيرية 
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 الخاتمة

حيث اننا نشاهده يومياً نستخلص من موضوع بحثنا والذي هو موضوع مهم ألنتشاره وتوسعهة 

ويسبب لنا الضرر بشكل متكرر وهي ظاهرة تربية الحيوانات داخل المنازل في االحياء السكنية  

وقرب المنازل  وماتحدثه من ضرر للناس سواء وانتشار هذه الحيوانات بالطرقات العامة   

ات على االرض  بشكل مباشر اي مايصدر منها من اصوات اوروائح كريهة وما تتركه من مخلف

 .او غير مباشر مثل ماتجذبه من حشرات وجراثيم ناقلة لالمراض 

في الفصل السادس منه تحديداً  1981لسنة  89رقم ( المعدل )وان قانون الصحة العامة النافذ 

بشأن ايواء الحيوانات في االحياء  1983لسنة  33منه  وصدور بيان رقم  13في المادة 

اال ان واقعنا .. واضح وجلي على عدم جواز أيوائها داخل المنازل السكنية  قد نصت بشكل 

الحالي يعكس صورة اخرى مختلفة تماماً عما ورد ضمن ثنايا هذه النصوص فأي شخص 

يستطيع ان يربي مايشاء من الحيوانات وله مطلق الحرية واليستطيع شخصاً ما ان يردعه او 

د ان يتدخل بشؤونه  اي انه الحبداره وال يجوز  كونه  يقول بأنه يربي هذه الحيوانات يمنعه

يكون متعسفاً بأستعمال حقه  الخاص في ملكه وعلى االكثر يكون هذا الشخص اليعرف  بمفهوم 

في المادة  1911لسنة  49التعسف بأستعمال الحق  وما تضمنه القانون المدني النافذ رقم 

متعدي على حقوق السادسة والسابعة منه بوجوب عدم استعمال الحق استعماال غير مشروع او 

واالهم  من هذا فأنه اليهتم ايضا للنصوص القرأنية الكثيرة  وماجاءت به . وحريات االخرين 

من وجوب احترام حقوق االخرين وعدم التعدي عليها والمبدأ المهم  الغراءالشريعة االسالمية 

 (.رر والضرار الض) الذي تقوم عليه  اصول الفقه االسالمي في حياتنا العامة الذي هو مبدأ 

درء المفاسد اولى )من القانون المدني العراقي النافذ  في نصها ( 8)وهذا مانصت عليه المادة 

 (من جلب المنافع 

ـ:فأالستنتاجات هي كاالتي   

ـ وجود قوانين تحضر على الشخص ان يستعمل حقه استعماال غير مشروع وعدم جوازتربية 1

بغداد وفي ضمن حدود االقضية والنواحي اال انه  الحيوانات داخل المنازل ضمن العاصمة

.اليوجد من يلتزم بها   

منتهكاً لحقوق االنسان وحقوق الحيوان معاً  ومتعسفاً  فهو بذلك يعد ان من يقوم بهذا العملـ 2

بأستعمال حقه بل واحياناً يكون مقصراً ومسؤوالً مسؤولية تقصيرية  والنستطيع التوسع بهذا 

.في مفهموم التعسف وليس في نطاق المسؤولية التقصيرية النطاق  لكوننا   
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ـ:االقتراحات او التوصيات  

التي قد يستضاء بها في ظلمة هذه  ا المتواضعـنوصي ببعض المقترحات في موضوع بحثن

نتشال البلد من هذه الظاهرة ألل الجهات المعنية  ـــؤخذ بعين االعتبار من قبـــالتي قد ت الظاهرة

والتي تسبب االضرار للمواطنين وتحديدأ في ف ـــالى الخل بلدناي ترجع ـــغير الحضارية والت

ـ:ا يأتي ــالمناطق الشعبية التي تكثر بها هذه الظاهرة وكم  

أن ــبش 1983لسنة  33وبيان رقم  1981لسنة  89ـ تفعيل العمل بقانون الصحة العامة  رقم 1

حتى اليعد من يقوم بهذا العمل متعسفاً فقط بأستعمال حقه .كنية ايواء الحيوانات في االحياء الس

.وانما ايضاً مخالفاً للقانون  

ة ـــ العمل على تفعيل دور مجلس المحافظة ودوائر البلديات ومنظمة حماية البيئة  ودوائر البيئ2

نفيذيةلطة تــلشأن على اعتبارها سودوائر الصحة والبيطرة  وكافة االجهزة المكلفة بهذا ا  

( الغرامات )ـ مالحقة من يقوم بتربية الحيوانات داخل منزله و فرض العقوبات المالية 3

لمن يخالف القانون من قبل الجهات المعنية المذكورة في اعاله وعقوبة الحبس   

ـ  فتح باب الشكوى في مراكز الشرطة  للمواطنين  لكي يقدموا شكواهم ضد كل من يقوم بهذا 4

.فور التبليغ والشكوى االجراء الالزم من قبل الشرطة  العمل واتخاذ  

ـ نشر اعالنات في كافة الوسائل االعالمية  كالتفاز والمواقع االلكترونية والمنشورات ولوحات 1

االعالن التي تعلق  في كافة المناطق يكون مضمونها توعية المواطنين بضرورة عدم ايواء 

من مدى المخاطر التي تحيط بسالمتهم وصحتهم  رهمذالحيوانات داخل االحياء السكنية  تح

.جراء تربية الحيوانات وماتجره من تبعات مؤذية   

 

 

 

 ومن هللا التوفيق
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One of the abuse pictures by using 

right  

(Animal breeding in houses and 

neighborhoods) and its in law. 

 

 Here In our research we discussed very important and rife Phenomenon 

which it is the animal breeding in houses and neighborhoods and what 

its law. When this Phenomenon’s become rife on streets and cities and 

notably in the capital of Baghdad, we have considered these 

Phenomenon’s as an abusing of using rights. 

Who’s doing the animal breeding like caws,sheeps, chicken, birds, or 

dogs, cats, in his house using his rights, but the truth is he’s abusing by 

using his rights, because he’s harming others one way or another 

because of what is resulting from these animals like smells, health 

damages, sounds, also the flies bugs germs and ailments caused for the 

people and neighbors. 

The law role was limited at paperwork like issuing a referee  

, so issuing the health law (num89 in 1981 specifically article 13 in 

chapter sixth) was very clearly ban harboring animals inside 

neighborhoods but what happening that who’s harboring  working 

against the law and no one stop him or deterring him  even when the 

law above said  there’s penalty against the gainsaid like arresting or fine. 
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For the absence of the law and the absence of the executing of the 

castigation against those people and for the absence of locomotion the 

authority like the environment offices, provinces councils, local 

councils, health and veterinary offices, environment protection 

organization and the special security force even more we seen the traffic 

police who’s represent the law in the street he’s the one who’s stopping 

the traffic and people for these animals to cross with their lead. As if 

streets and cities become a pasture for it. So we had to be taken this 

important issue in two researches preceded by introduction and Ends 

with conclusion we can reach the eventually in this research and what’s 

included in this research and the most important recommendation and 

some suggestion which used in the dark of this Phenomenon which we 

hope to get active by the authority to get rid of this uncivilized 

Phenomenon, which is due the country behind 
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