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في ضل الصراع الدولي ومحاولة خلق صناعات ثقیلة، و  قتصاداللإن النمو المتسارع       

�تطو�رها، دفع المجتمع الدولي و تطو�عها ألغراض خاصة �الدول و  المستد�م على مقالید الثروة

التنمو�ة على االعت�ار اإل�كولوجي هذا األخیر لم �كن له الصناع�ة و  االعت�اراتلمحاولة تغلیب 

 ي تقی�م في مختلف المشار�ع.أ

أفرز لنا وضع�ة مترد�ة للعناصر  ما ع�ة التي استمرت لعقود �أكملها وهوهذه الوض      

 بوجود أضرار تمس األشخاص و األموال. دتهد يالطب�ع�ة و أص�ح األمر ینبئ �الخطورة الت

الجهود الدول�ة ر من خالل تضاف ة�الكارثقد ظهرت أول محاولة لمجابهة هذه الوضع�ة و       

م الذي �عتبر بدا�ة التشر�ع البیئي، حیث نجد أنه 1972سنة  ستو�هولمتجسد ذلك في مؤتمر و 

ألقى �ضالله على التشر�عات الوطن�ة التي حاولت أن توافقه عن طر�ق توفیر مجموعة من 

 اآلل�ات للحما�ة المدن�ة منها و الجزائ�ة و ذلك للقضاء على األضرار البیئ�ة.

 ي�اعت�ار أن الجزائر عضو في المجتمع الدولي فقد �انت لها تشر�عاتها الخاصة و التو       

 أخرى.ا الدولة من إیدیولوج�ة إلى جاءت �عد تطورات زمن�ة انتقلت فیه

 هل�إالتطرق  وأنالمدن�ة عن الضرر البیئي من مواض�ع الساعة  الحما�ةموضوع  و�عد      

ل�ة من اآلل�ات التي قررها القانون لمواجهة الحما�ة المدن�ة للبیئة أ، وذلك إلعت�ار أن أمرا مهما

وال و األشخاص و �ذلك العناصر البیئ�ة و هو ما �طلق عل�ه ـ�ة التي تمس األمـاألضرار البیئ

، وهو ضرر مستقل بذاته وله خصوص�ات خاصة تجعله صعب  الضرر البیئي ال�حت

 .من المجاالتاإلصالح في العدید 
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ها الس�اسة المت�عة تالمدن�ة دور فعال في التصدي لمختلف األضرار التي أفرز  حما�ةللو       

 �عد االستقالل و ما خلفه المستعمر من أضرار بل�غة �البیئة و تحط�م للبن�ة التحت�ة.

هذا الوضع الذي دفع �السلطة في الجزائر ألن تسعى جاهدة من أجل النهوض �القطاع       

قي القطاعات و لو �ان على حساب االعت�ارات البیئ�ة، مع عدم االهتمام �أي الصناعي و �ا

لعل الواقع التشر�عي یبین لنا ذلك إال �عض النصوص القانون�ة التي و ،  منها للعناصر الطب�ع�ة

ام�ة ــــــــــــم و ما ثار ف�ه من نزاعات بین الدول الن1972مؤتمر أستو�هولم  إجراءتمخضت �عد 

 المتطورة و هذا بتفسیر الدول للحما�ة البیئ�ة على أنها ��ح لعجلة التنم�ة.الدول و 

المدن�ة عن الضرر البیئي فإن ذلك �عني �طب�عة الحال ما هو مقرر  الحما�ةو�ذا ما قلنا       

في أحكام القانون المدني الجزائري و إن �ان األمر مزدوج المفهوم من خالل و جود األضرار 

المتطورة خاصة التشر�ع  هو حال الدولو تي تعالج في أحكام القوانین البیئ�ة و البیئ�ة و ال

 .األمر�كي

 75/58 مر رقمول�ة المدن�ة وفقا ألحكام األ�قابل مفهوم الحما�ة المدن�ة مفهوم المسؤ و       

 . المعدل و المتمم و المتعلق �القانون المدني

�م موضوع �حثنا إلى ثالثة فصول ، إذ أن الفصل من خالل ماسبق ب�انه إرتأینا إلى تقسو       

األول �ان تمهید�ا نستهل ف�ه دراستنا �عرض موجز ل�عض المفاه�م األول�ة وقد �ان تحت 

عنوان ماه�ة الضرر البیئي ، والذي نرى لزوم استعراضه قبل أن نخوض في غمار قواعد 

 المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة. 

وم البیئة في الم�حث األول ، إلرت�اط البیئة �الضرر البیئي وهذا من خالل ب�ان مفه      

بتحدید مجموعة من المفاه�م المتعلقة �البیئة والعناصر المكونة لها ، مع إبراز اإلهتمام القانوني 

 بها من جانب المشرع الجزائري لكونها محل للحما�ة المدن�ة. 
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لفصل التمهیدي م�حث ثاني تحت ومن أجل توض�ح الصورة أكثر أدرجنا في نها�ة ا      

عنوان مفهوم الضرر البیئي �اعت�اره لب موضوعنا مادام أن الضرر البیئي ر�ن من أر�ان ق�ام 

المسؤول�ة المدن�ة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى خصوص�ة هذا النوع من األضرار تقتضي 

 منا إبراز أنواعه المختلفة. 

ك إلى فصلین ، تناولنا في الفصل األول التأصیل ثم قسمنا دراستنا للموضوع عقب ذل      

القانوني لقواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة ،عرضنا من خالله مدى است�عاب قواعد المسؤول�ة 

 المدن�ة التقلید�ة في صورتها العقد�ة والتقصیر�ة لألضرار البیئ�ة. 

�موجب آل�ة ضمان العیوب  والتي قد �كون تدخلها عن طر�ق قواعد المسؤول�ة العقد�ة وذلك   

الخف�ة ، �ال�حث عن مدى توافق أحكام ضمان العیوب الخف�ة الواردة في القانون المدني 

الجزائري مع خصوص�ة األضرار البیئ�ة ، �ل ذلك مع عرض ماجاءت �ه مختلف قوانین البیئة 

ي القانون و�عض التنظ�مات الخاصة في المجال البیئي ، و�التعر�ج �ذلك مع ماهو موجود ف

 المقارن. 

ونض�ف إلى هذه اآلل�ة و�موجب دائما قواعد المسؤول�ة العقد�ة االلتزام �اإلعالم �آل�ة       

لحما�ة البیئة وذلك في صورة اإلخالل بهذا االلتزام ، مع التطرق لما جاءت �ه القوانین المنظمة 

 لهذه اآلل�ة. 

ساهم قواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة التقصیر�ة و�لى جانب قواعد المسؤول�ة العقد�ة قد ت      

كأساس لق�ام المسؤول�ة عن الضرر البیئي ، وهذا ماتناولناه في الم�حث الثاني  وذلك �إعمال 

قواعد المسؤول�ة عن الفعل الشخصي �اعت�ارها القاعدة العامة ، �اإلضافة للمسؤول�ة 

ي صورة مسؤول�ة حارس الشيء أو على الموضوع�ة والتي تقوم على أساس الخطأ المفترض ف

 أساس الضرر في صورة مضار الجوار ، ومجال تطبیق �ل واحد منها في المجال البیئي . 
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ومالحظاتنا عند تحلیلنا لقواعد المسؤول�ة المدن�ة سواءا العقد�ة أو التقصیر�ة جعلنا       

ر�ها من نقص في أر�انها ، وهو نستنتج أنها قاصرة على است�عاب �افة األضرار البیئ�ة لما �عت

ماجعلنا نتناول في الم�حث الثالث من هذا الفصل عرض للتجر�ة الحدیثة �ما یتوافق مع 

مبررات المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة ومضمونها والذي یتضمن أحد الضرر البیئي من خالل إبراز 

الم�ادئ الهامة التي جاء بها التشر�ع البیئي الجزائري ألى وهو مبدأ الملوث الدافع ومدى 

 إستعا�ه للضرر البیئي. 

و�ذا �انت دراستنا لقواعد المسؤول�ة المدن�ة الناشئة عن الضرر البیئي أمر جوهري في       

نا ، إال أن ذلك ال�كتمل إال �التطرق إلى األثر المترتب عن إعمال قواعد المسؤول�ة دراست

 المدن�ة البیئ�ة وهو التعو�ض عن هذه األضرار. 

ومن هنا فإننا تطرقنا في الفصل الثاني تحت عنوان التعو�ض عن األضرار البیئ�ة       

العیني والتعو�ض النقدي والتي والوسائل المكملة لها آلل�ات التعو�ض في صورة التعو�ض 

 �مكن القضاء بها تعو�ضا عن الضرر البیئي. 

إلى جانب التطرق للوسائل المكملة للتعو�ض عن الضرر البیئي والتي تضمن حصول       

المضرور�ن على حقهم في التعو�ض حالة ما إذا فرض المشرع على أصحاب األنشطة الخطرة 

م لنظام التأمین الجبري وهو نظام �ضمن للمضرور�ن والمهددة للبیئة أن تخضع أنشطته

 حصولهم على التعو�ضات المقضي بها. 

وفي إطار تحقیق نظام التأمین �وسیلة مكملة للتعو�ض عن الضرر البیئي فإنه البد من       

إعمال فكرة الصنادیق وتدخلها ، من خالل إدخالها �صورة إحت�اط�ة �غرض تكملة العجز في 

 ز الكامل . توفیر العج
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ي تؤرق العالم ـــالموضوعات المتعلقة �األضرار البیئ�ة تعد من الموضوعات الت و�ما أن      

هو الواقع الذي تعاني منه الكرة األرض�ة، و عل�ه فإن أي عل�ه و  تدق ناقوس الخطروم و ــــالی

تنب�ه للواقع المر�ر، دراسة في هذا المجال تعتبر ذات أهم�ة علم�ة سواء �انت �حتة من خالل ال

 أو ذات أهم�ة علم�ة قانون�ة للمساهمة و لو �القلیل في تفصیل ما هو موجود.

ف �تكثتحرك و و الموضوع من شأنها أن تخلق لنا وع�ا بیئ�ا  �ما أن �ثرة اإلشارات لهذا      

 جهود المجتمع المدني من أجل مواجهة هذه األضرار.ل

ن�ة عن الضرر البیئي ذو أهم�ة �الغة لكل فاعل في حما�ة �عتبر موضوع الحما�ة المدو       

 البیئة سواء �انت الدولة �مختلف أجهزتها أو الفرد.

هذا األخیر الذي �جب أن نبین له سبل طرق �اب القضاء عن طر�ق التأس�س القانوني       

طلق منها من أجل والذي من شأنه أن �خلق قاعدة نن المتمثل في قواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة

تطو�ر القانون البیئي الجزائري ، �اإلضافة إلى ضرورة معرفة المتضرر�ن آلل�ات تعو�ضهم 

  عما أصابهم من أضرار بیئ�ة والوسائل األخرى المكملة لها . 

 : ، نتطرق لمعالجة اإلشكال�ة التال�ةيعن الضرر البیئ الحما�ة المدن�ةمن خالل موضوع و      

 المدن�ة للبیئة في القضاء عن الضرر البیئي؟ المسؤول�ةاهم إلى أي مدى تس

 و التي نترجمها في التساؤالت التال�ة:

           واعد المسؤول�ة التقصیر�ةـالمدن�ة عن الضرر البیئي مقتصرة في قمسؤول�ة هل أن ال .1

 و العقد�ة؟

 دني؟هل هناك استثناءات عن القواعد العامة المتعارف علیها في القانون الم .2

 التعو�ض عن الضرر البیئي؟آل�ات  هيما .3

 ماهي الوسائل المكملة للتعو�ض عن الضرر البیئي ؟ .4
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عن المدن�ة  مسؤول�ةالمسألة  إثارةإلى  و�كمن هدف دراسة موضوع ا�حما�ة المدن�ة      

 تمس الممتلكات و األشخاص أو البیئة في حد ذاتها. الضرر البیئي التي

ري توس�ع مجال ال�حث في هذا الموضوع و الذي قد یوصلنا لب�ان �ما أنه من الضرو       

 القواعد القانون�ة التي من شأنها خلق قاعدة متینة تتعلق �الحما�ة �مختلف صورها.

و�هدف الموضوع �ذلك لب�ان وسیلة الحما�ة المدن�ة في طا�ع تحلیلي مقارن حتى نقف       

قانون البیئي و القانون المدني الجزائري في احتواء هذه على فعال�ة القاعدة القانون�ة و تقی�م ال

 المشكلة.

تفصیل  طاءــإعدم ـــد خصب، �اإلضافة إلى عـعا �كرا و مجال ال�حث ف�ه جو موض �عتبر      

تنظ�م محكم من قبل المشرع الجزائري �الرغم من وجود ترسانة من النصوص القانون�ة �ل هذا و 

 تلف القوانین البیئ�ة �اإلضافة للموازنة مع أحكام القانون المدني.یدفعنا لمحاولة ال�حث في مخ

تعكس جهود الدولة التي تیرة المتسارعة للتشر�ع البیئي و الو  وماتجدر اإلشارة إل�ه أن      

حمایتها أفرز لنا ترسانة من النصوص القانون�ة التي �صعب حق�قة اإللمام بها و  للنهوض �البیئة

إشتملتها من تعدیل، و إن  النصوص القانون�ة البیئ�ة مع ما جمع فیهافي ضل غ�اب مدونة ت

 وجدت فإننا نعتقد �ضرورة ض�طها �صورة جیدة.

ضف إلى ذلك البیئي و �عض القوانین األخرى،  �ذلك نلمس تداخل بین نصوص القانون       

 كثرة اإلحاالت على التنظ�م و على الرغم من ذلك لم �صدر أغلبها لحد اآلن.

القانون المدني هو وارد في القانون البیئي و  المقارنات بین ما إجراء�ما أنه من الصعب       

التعو�ض عن الضرر البیئي في ضل ندرة للمراجع سألة تتعلق �المسؤول�ة المدن�ة و طالما أن الم

 الخاصة ذات التأل�ف الجزائري.
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التطبیق القضائي الذي یتمثل في  من الصعو�ة أ�ضا غ�اب واقع النص القانوني، �معنىو       

 الحكم أو القرار الذي قد �مثل اجتهاد �فصل في المسائل المتنازع عنها.

من أجل معالجة هذا الموضوع نحاول استخدام المنهج التحلیلي و السبب في ذلك یرجع و       

م القانون لل�حث عن تقر�ب القواعد المقررة في أحكام القانون المدني و ما هو ثابت في أحكا

 البیئي.

مسؤول�ة ال فلسفة المشرع الجزائري في تقر�ر عن ونلجأ لهذا المنهج من أجل التعرف      

 المدن�ة  التي لم تكن واضحة في أحكام القانون البیئي.

المجال قطع أشواطا طو�لة في هذا �ما أنه توجد نت�جة لكون التشر�ع البیئي األجنبي       

ما قد للمقارنة بین التشر�ع الجزائري و د تستخدم أدوات المنهج المقارن یزخر �ه من قواع ولما

 األجنب�ة.یوجد ف�ه من أحكام و نظیره من التشر�عات 
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  بیئيــــضرر الــــــاه�ة الـــــــــــم :التمهیديفصل ــــال

ط�قا التفكیر في مساءلة من تسبب ف�ه ،�عد الضرر البیئي الشرارة األولى الذي یبدأ معها       

 .)1(لقواعد المسؤول�ة المدن�ة المتعارف علیها

والمفاه�م فهو یرت�ط إرت�اطا  أن الضرر البیئي �مثا�ة المشكلة المتعددة األ�عاد و�اعت�ار      

 . العناصر الطب�ع�ة �الدرجة األولىوث�قا �مفهوم البیئة على أساس أن الضرر �صیب 

لذلك فمن الضروري ال�حث أوال في مفهوم البیئة بب�ان تعر�فها وعناصرها واإلهتمام       

 . صلیئي وهو ماسنتناوله في هذا الفالقانوني بها ، ثم نحدد مفهوم الضرر الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حسن حنوش رشید الحسناوي ، الضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه  - 1 

 .8ص ،2004، جامعة بغداد ، مقدمة إلى كلیة القانون
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 یئة ــــــــفهوم البـــــم :األولالم�حث 

تعددت المفاه�م حول البیئة ومجاالتها ، �ما ت�اعدت األ�عاد التي ینطلق منها �ل مفهوم       

لهذا المصطلح ، فرجل القانون ینظر إلیها من حیث تحدید طب�عة الحما�ة القانون�ة ، وعلماء 

أخر  إلىالمفاه�م من تخصص  فاختلفتخالل مكوناتها البیولوج�ة  البیولوج�ا ینظرون إلیها من

أن هذه العناصر و�براز العناصر المكونة لها حیث ومن األهم�ة �مكان تحدید تعر�ف للبیئة 

التشر�ع البیئي  اهتمها و��ف �ة من الضرر البیئي الذي �صیب إحدا محل الحما�ة القانون لتشك

 . بها

 �ف البیئةعر ــــــت :األولالمطلب 

�قتضي تعر�ف البیئة معرفة األصل اللغوي لها ، وهذا من خالل اإلطالع على اللغة       

العر��ة ومعانیها �اإلضافة إلى اللغة األجنب�ة الفرنس�ة واإلنجلیز�ة ، مع اإلشارة إلى المعنى 

 لها .  اإلصطالحي

  اللغوي التعر�ف  :أوال

أي نزل وأقام والتبوء هو التمكن  )بوأ(من الفعل الر�اعي البیئة في اللغة العر��ة مشتقة       

 واإلستقرار ، �ما تحمل �لمة بیئة عدة معاني من أهمها : 

الرجوع واإلعتراف : �قال �اء �حقه أي �معنى رجع أو أقره لقوله تعالى ( و�ني أر�د أن  -

حقه أي و �قال �اء � تدائك علي ،أي ترجع بهما �سبب إع، )1()و إثمك تبوء �إثمي

 .)2(عترف �هإ 

أهله أي أرجع ، أما تسدیده فمن قولهم  �اء أي ألى لهمو التسدید و الرجوع من قو الرجوع  -

 . بوأ الرمح

                                                           
 - سورة المائدة ، اآلیة 1.29 

    - أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، بیروت ، 1991 ، ص312 .  2   
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التساوي والتكافؤ : �قال �اء دمه بدمه بواء ، أي عدله ، وفالن بواء فالن أي �فؤه إن  -

وم بواي أي سواء ، و�قال قال لقلبواء التكافؤ ، وقال أبو عبیدة �قتل �ه ، وقال أبو �كر ا

  . )1(هم بواي في هذا األمر أي أكفاء نظراء

) �أنها مجموعة الظروف التي (environmentوفي اللغة اإلنجلیز�ة نعني �كلمة بیئة       

�ما تستخدم للتعبیر عن الظروف الطب�ع�ة مثل الهواء والماء واألرض التي  ، �ع�ش فیها الناس

  .)2(�ع�ش فیها اإلنسان

 notion d’environnementأما في اللغة الفرنس�ة فتم تعر�فها �التالي       

التي  واالصطناع�ة) �أنها مجموعة من العناصر الطب�ع�ة ل في شأنها الفق�ه (م�شال بر�ورف�قو 

 . )3(تكون ح�اة اإلنسان

وسط نها هي الوعل�ه فإنه یتبین من خالل إستعراض المعنى اللغوي للبیئة �مكن تعر�فها �أ      

الذي �مارس ف�ه مناشط الح�اة ، فهي الهواء الذي تصلح الذي �ع�ش ف�ه اإلنسان أو اإلطار 

 اوما علیهبنقاء صحة اإلنسان وتعتل �فساده ، وهي الماء الذي �شر�ه و�غتسل �ه فهي األرض 

ى إنتاج ات تعا�ش اإلنسان ، وهي العناصر التي �حولها اإلنسان �الجهد والمعرفة إلمن �ائن

 . وثروة 

 ثان�ا : المعنى اإلصطالحي 

لمتعلقة �مكونات للبیئة عن المعنى اللغوي إال �التفاصیل ا االصطالحيال�ختلف المعنى       

 . البیئة وعناصرها

                                                           
، دار الفكر الجامعي  1طبعة  ، زكي زكي حسین زیدان ، األضرار البیئیة وأثرھا على اإلنسان وكیف عالجھا اإلسالم -1

  10ص 2004اإلسكندریة ، 
           ي ظل أحكام القانون المدني والتشریعات البیئیة ،فجبر ضرر التلوث البیئي ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، یوسفي نور الدین  -2

 .  314 ص 313، ص   2012بسكرة دكتوراه قانون خاص ، كلیة الحقوق 
prieur . droit delennement . dalloz . delt . uedition . 2001 . p1 et 02  chelmi -3   
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 استخدامتم  دفق 1972�السو�د لسنة  مستو�هولفحسب اإلعالن الصادر عن مؤتمر       

والذي mileudu humain مرة بدال من مصطلح أول   environnementمصطلح البیئة 

�عني الوسط اإلنساني حیث إعتبرت البیئة �أنها �ل ماتخبرنا �ه حاسة السمع وال�صر والشم 

 . )1(والتذوق سواءا �ان هذا من وضع الطب�عة أو من وضع اإلنسان

 .) 2()مایتذ�ره �ل ماینشئه اإلنسان و�ل ما�ح�ط �ه و�ل مایتلقنه و�ل  (و�عرفها أور�خان �أنها 

مجموع العوامل الماد�ة والك�م�ائ�ة والبیولوج�ة و�ذا  (�ما عرفها محمد بودهان �أنها       

م�اشر عاجال أو �عد مجموع العناصر اإلجتماع�ة الكفیلة �أن �كون لها تأثیر م�اشر أو غیر 

ط حما�ة الطب�عة نات الح�ة وعلى النشاطات ال�شر�ة لذلك فحمایته التستلزم فقحین على الكائ

 . )3()والموارد ولكنها تستلزم حما�ة �ل مایرت�ط �إطار الح�اة وظروفها  واآلثار

والمالحظ على هذه التعر�فات العلم�ة أن غالبیتها ترتكز على الحیز الذي �مارس ف�ه       

ت ال�شر مختلف أنشطة ح�اتهم ، على عكس التعر�فات القانون�ة التي إنقسمت فیها التشر�عا

فقط ، ومنها ما�ض�ف یؤخذ �المفهوم الضیق الذي �قر العناصر الطب�ع�ة  إلتجاهین ، منها ما

 . أو المستحدثة أي أعطت مفهوم واسعلها العناصر اإلنسان�ة أو البیئ�ة الحضر�ة 

والذي عرف البیئة  )4(1983لسنة  91األول نجد مثال القانون التونسي رقم  االتجاهفمن       

عالم المادي �ما فیها األرض والهواء وال�حر والم�اه الجوف�ة والسطح�ة ، و�ذلك ال(�أنها 

المساحات الطب�ع�ة والمناظر الطب�ع�ة والمواقع المتمیزة ومختلف أصناف الحیوانات والن�اتات 

 . )�شمل التراث الوطني و�صفة عامة �ل ما

                                                           
 179، ص 1120لمؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ،، ا 01البیئة وتلوث األنھار الدولیة ، طبعة نوري رشید نوري الشافعي، - 1
 .  17، ص 2009رفعت رشوان ، اإلرھاب البیئي في قانون العقوبات ، كلیة الحقوق ، بني سویف ، دار الجامعة ،  -  2
محمد بودھان ، حمایة البیئة في النظام القانوني الجزائري ، مجلة حقوق اإلنسان ، المرصد الوطني لحقوق اإلنسان ،   - 3

 .  11، ص  1994لجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ا
، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط ، الرائد الرسمي  1991أوت  02المؤرخ في  83/91قانون رقم  -4

 .  451للجمھوریة التونسیة ، ص 
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المفهوم الواسع للبیئة فنص في الثاني مثال القانون المصري الذي أخذ � االتجاهومن       

المح�ط الحیوي الذي �شمل  (�أنها  1994لسنة  04من القانون رقم  01مادته األولى فقرة 

اإلنسان من  هوما �ق�مبها من هواء وماء وتر�ة  طوما �ح�من مواد  هوما تحتو�الكائنات الح�ة 

 . )1() منشأة

فإنه لم �عطي تعر�ف للبیئة   ، )2(83/03انون أما �النس�ة للمشرع الجزائري ومن خالل الق      

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار التنم�ة  03/10وهو القانون الذي تم إلغائه �موجب القانون 

�النص على مكوناتها في نص  واكتفىنجد أن المشرع لم �عطي تعر�فا دق�قا للبیئة فالمستدامة ، 

 لموارد الطب�ع�ة الالحیو�ة والحیو�ة �الهواء والماء البیئة تتكون من ا (منه  07فقرة  07المادة 

واألرض و�اطن األرض والن�ات والحیوان �ما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه 

 . )الموارد ، و�ذا األماكن والمخاطر والمعالم الطب�ع�ة 

لى مشتمالتها مما والمالحظ على هذا التعر�ف للمشرع الجزائري أنه إكتفى بتعر�فه ع      

 . )3(�جعله مفهوم ضیق للبیئة

 

 

 

 

                                                           
جریدة  ، 1994فیفري  03المتعلق بقانون البیئة المصري ، الصادر برئاسة الجمھوریة ، المؤرخ في  04قانون رقم  -1

 .  1994جانفي 27ھـ الموافق لـ  1414شعبان  15الصادرة في  05رسمیة عدد 
المتعلق بحمایة البیئة ، الجریدة  1983فیفري  05، الموافق لـ  1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  83/03قانون رقم  -2

 .   1983لسنة  06الرسمیة عدد 
المتعلق بحمایة البیئة في  2003یولیو  20ھـ الموافق لـ  1424ألولى عام جمادى ا 20المؤرخ في  03/10قانون رقم  - 3

المتعلق بتسییر  2007مایو  13المؤرخ في  06/07، المعدل بموجب القانون  2003لسنة  49إطار التنمیة المستدامة ، عدد 
 .   83/03لقانون من نفس القانون التي تلغي ا 113المساحات الخضراء وحمایتھا وتنمیتھا ، أنظر المادة 
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 القانوني بها  واالهتمام: عناصر البیئة  المطلب الثاني

تشكل محل  ذلك أن هذه العناصر، هم�ة �مكاناألن إبراز العناصر البیئ�ة له من إ      

ومتنوعة و�ل  الحما�ة القانون�ة من الضرر البیئي الذي �صیب إحداها ، ومكونات البیئة متعددة

التي  االجتماع�ةعنصر عندما یتناوله المشرع �التنظ�م القانوني فإنه ینزل منزلة إحدى الق�م 

 . یها �إعت�ارها إحدى عناصر البیئة�حرص المشرع على الحفاظ عل

ن موضوعها هو ف�مكن القول أننا �صدد البیئة المحم�ة قانونا عندما �كو  كوعلى ضوء ذل      

 : )1(اآلت�ةأحد العناصر 

: وتتحقق عندما �متثل الناس إلحترام إرادة المشرع في تصوره العلمي لما �جب  البیئة العمران�ة

والتي تشكل في  االجتماع�ةالصح�ة والخدمات  االشتراطات ومراعاةأن تكون عل�ه البناءات 

�الكثیر من  العمراني محكوم االمتدادالنها�ة الوسط البیئي الذي �ع�ش ف�ه اإلنسان ، وهذا 

 وارتفاعهااللوائح والقوانین التي تحدد الشروط المتطل�ة في التخط�ط العمراني وتصار�ح البناء 

األح�اء السكن�ة من مناطق خضراء ومرافقها وغیرها ، فمثال �عد مساسا �البیئة ماتشمله  ومدى

لنادرة لتستخدم في العمران�ة البناء على األراضي الزراع�ة عندما تستقطع األراضي الزراع�ة ا

 .اإلنتاج�ة الزراع�ةالتوسع العمراني واألغراض 

فأص�ح قانون العمران یهتم �حما�ة  ، وهذا ما�ظهر جل�ا من خالل إلتقاء قانوني العمران والبیئة

المجاالت الطب�ع�ة التي لم تعد تقتصر على قانون البیئة وقد تتجسد العالقة بینهما في إطار 

تولي إهتماما �البیئة ، وهو مانستخلصه من دی�اجة النصوص القانون�ة مایتضمنه من م�ادئ 

 المنظمة للعمران والتهیئة العمران�ة الجزائري ونجدها تستند في صدورها إلى قانون البیئة .

                                                           
لجدیدة ، اإلسكندریة ، طبعة یاسر محمد فاروق المیناوي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة ، دار الجامعة ا - 1 

 .  24، ص 2001
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 رقم �موجب القانون  )1(تعلق �التهیئة العمران�ة والملغىالم 87/03رقم  فكل من القانون       

المتعلق �التهیئة  90/29رقم والقانون ، )2(ة اإلقل�م والتنم�ة المستدامةالمتعلق بتهیئ 01/20

الذي  )5(08/15، و�ذا القانون رقم  )4(40/05رقم  تم تعدیله �موجب القانون والذي  )3(والتعمیر

المتعلق  03/10�حدد قواعد مطا�قة البنا�ات في إتمام إنجازها ، �لها قوانین تستند للقانون رقم 

 ة في إطار التنم�ة المستدامة . ئی�حما�ة الب

من القانون  01ة من خالل نص المادة ئو�ظهر جل�ا التوفیق بین التعمیر وحما�ة البی      

والتي تهدف إلى تنظ�م إنتاج األراضي للتعمیر وتكو�ن وتعمیر الم�اني في إطار  90/29

والمحافظة على البیئة تسییر مقتصد لألرض والتوازن بین وظ�فة السكن والفالحة والصناعة 

  الطب�ع�ة.واألوساط 

وعل�ه ومن خالل �ل هذا فقانون البیئة مقید لقانون العمران وهذا األخیر ملزم في إطار       

مایتضمنه من قواعد وأحكام �إحترام البیئة و�تقو�م للمصادر الطب�ع�ة وحما�ة ومحار�ة �ل 

 الح�اة . أشكال األضرار البیئ�ة بهدف تحسین إطار ونوع�ة 

والغا�ات التي تح�ط �المح�ط  ة: و�دخل في مدلول هذا العنصر مح�ط الخضر  البیئة الطب�ع�ة

الجغرافي لل�ا�س ، وقد عنى هذا العنصر �أهم�ة تشر�ع�ة في أغلب الدول �إعت�اره أحد عناصر 

لى القوم�ة فیها لما یؤثر النیل منه على مصدر من أهم مصادر الدخل القومي ، وع ةالثرو 

الخاص بتنظ�م األمن المدني وحما�ة  87/565رقم  سبیل المثال في فرنسا صدر القانون 

                                                           
ینایر  27في الصادرة  05المتعلق بالتھیئة العمرانیة ، جریدة رسمیة عدد  1987ینایر  27مؤرخ في  87/03قانون رقم  - 1

 .  01/20من القانون  61ألغي بموجب المادة  1987
الصارة  77المتعلق بتھیئة اإلقلیم وتنمیتھ المستدامة ، جریدة رسمیة عدد  2001دیسمبر  12مؤرخ في  01/20قانون رقم  -2 

 .  2001في
دیسمبر  02 الصادرة في 52المتعلق بالتھیئة والتعمیر ، جریدة رسمیة عدد  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون  - 3

 . 04/05، معل ومتمم بموجب القانون رقم  1990
 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29الذي یعدل ویتمم القانون رقم  2004أوت  14المؤرخ في  04/05رقم  قانون -4 

   .   2004صادر في  51المتعلق بالتھیئة والتعمیر جریدة رسمیة عدد 
 44عدد، یحدد قواعد مطابقة البنایات في إتمام إنجازھا ، جریدة رسمیة  2008جویلیة  20في المؤرخ  08/15قانون رقم  - 5

 .  2008أوت  03الصادرة في 
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الغا�ات ضد الحر�ق وذلك �عد أن ثبت تزاید أخطار األمطار الحمض�ة التي تمثل أخطر 

التي تعرضت لها الطب�عة من جانب اإلنسان نظرا ألثارها الضارة على الكرة  االعتداءات

من غا�ات ون�اتات  هوما عل�ال�شر والحیوانات واألح�اء المائ�ة األرض�ة وسكانها من 

 .  )1(ومزروعات

في مادته  03/10حاول من خالل ال�اب الثالث من القانون  و�النس�ة للمشرع الجزائري       

وسع�ا منه للمحافظة على البیئة الطب�ع�ة والتنوع البیولوجي أن �منع إتالف أو قطع أو  40

في أي شكل تتخذه هذه  استثمارهاأو قطف الن�اتات غیر المزروعة أو  الاستئصتشو�ه أو 

الفصائل أثناء دورتها البیولوج�ة ، أو نقلها أو إستعمالها أو عرضها للب�ع أو ب�عها أو شرائها أو 

حتى ح�ازة عینات مأخوذة من الوسط الطب�عي والذي �ان محل حما�ة �منع تخر��ه أو تعكیره 

 . )2(أو تدهوره

علیها وتحتفظ  روما یدو : ونقصد بها الغالف الجوي الملتف حول األرض  جو�ةـیئة الـلبا

اإلنسان وغیره األرض �س�طرتها على هذا الغالف �ما �حتو�ه من غازات هي ضرور�ة لح�اة 

 . من الكائنات الح�ة

على  ازن مر��اته على نحو �حمل أخطار �بیرةو�عترض وظ�فة الغالف الجوي إخالل بتو       

على بیئة الغالف  هر األرض مما �جعلها مهددة بتلوث بیئة ، بل أن التلوث لم �عد �قتصرظ

منطقة التي تعلو هذا الغالف وهي منطقة الفضاء الخارجي �فعل إكتشاف الإلى  الجوي بل إمتد

 ب األخرى . كاإلنسان للفضاء وغزوه للكوا

أثر ذلك على ح�اة  وانعكاسیئة الجو�ة وقد تنبهت الدول قاط�ة لخطورة المساس �الب      

ف�ادرت �إصدار قوانین متعاق�ة تمنع في مجملها  األرض،الكائنات الح�ة على وسائر اإلنسان 

  النفاذة.وتلو�ث الهواء واأل�خرة والروائح  ان�عاثمصادر 
                                                           

  - یاسرمحمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 26 . 1 
  - أنظر المادة 40 فقرة 01 من القانون 10/03 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة .  2 
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فنص وقد حذى المشرع الجزائري حذو هذه القوانین من خالل سع�ه لحما�ة البیئة الجو�ة       

ن مقتض�ات حما�ة الهواء والجو على وتحت عنوا 03/10لثالث من القانون في الفصل ا

الصناع�ة والتجار�ة والحرف�ة  والمؤسساتالن�اتات  واستعمال واستغاللإخضاع عمل�ات بناء 

، وألزم المتسببین في إن�عاثات ملوثة للجو أو  )1(والزراع�ة و�ذلك المر��ات والمنقوالت األخرى 

ر الالزمة إلزالتها أو تقل�صها ل تهدیدا لألشخاص والبیئة أو األمالك أن یتخذوا التدابیتشكی

ونفس األمر ینطبق على الوحدات الصناع�ة �حیث یلتزم �الكف عن إستعمال المواد المتسب�ة 

، وترك ألمر التنظ�م الحاالت والشروط التي �منع فیها أو ینظم  )2(في إفقار ط�قة األزون 

لغاز والدخان وال�خار التي �ستجاب خاللها إلى األحكام المتعلقة �البنا�ات والمر��ات إن�عاث ا

 . )3(والمنقوالت األخرى الموجودة بتار�خ صدور النصوص التنظ�م�ة الخاصة بها

ي للكرة األرض�ة ة ال�حر�ة دور حیوي في المحافظة على التوازن البیولوج: للبیئ بیئة ال�حر�ةـــال

أو المح�طات �عد إخالل �التوازن البیولوجي الطب�عي لألرض وتهدیدا �حار فكل ضرر �ال

 الح�اة ال�شر�ة . الستمرار

 یدا ه �الماء لم �كن حر�صا أو رشولما �ان الماء أساس الح�اة فیبدو أن اإلنسان في إنتقال     

م لثرواتها وتلو�ثها فقد بدأ �أتي من األنشطة ما�ضر �البیئة ال�حر�ة �إستغالله الجائر غیر المنظ

ة ال�حر�ة من المشكالت الخطیرة التي ة وأص�حت مشكلة تلوث البیئ�النفا�ات والفضالت السام

 تهدد وجود اإلنسان ذاته فضال عن سائر الكائنات الح�ة األخرى الن�ات�ة والحیوان�ة .  

ل هناك نوع من وقد ساعد على تفاقم تلك المشكلة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي جع      

حیث ال�حر اهرة تلوث م العالمي �ظ، وهو ما�فسر اإلهتماتعسف في إستغالل ال�حار واألنهارال

                                                           
  - أنظر الفصل الثاني من القانون 10/03 تحت عنوان مقتضیات حمایة الھواء . 1 

  - المادة 45 و46 من القانون 10/03 . 2 
  - المادة 47 من نفس القانون . 3 
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لوضع إتفاق�ة دول�ة لحفر تصر�ف المواد البترول�ة  1926أول مؤتمر في واشنطن عام  انعقد

 .  )1(رومشتقاتها في ال�حا

رض حما�ة البیئة ال�حر�ة حیث نص في �غ االتجاهولم �غب على التشر�ع الجزائري هذا       

داخل الم�اه على منع صب أو غمر أو ترمید  03/10من القانون  54إلى  52المواد من 

اء الجزائري لمواد من شأنها اإلضرار �الصحة العموم�ة واألنظمة البیئ�ة ال�حر�ة الخاضعة للقض

ة المائ�ة والصید ال�حري ، و�فساد ال�حر�ة ، وعرقلة األنشطة ال�حر�ة �ما في ذلك المالحة والتر�

والمناطق  نوع�ة الم�اه ال�حر�ة من حیث إستعمالها ، والتقلیل من الق�م الترفیه�ة والجمال�ة لل�حر

الق�ام �عمل�ات الصب أو الغمر أو الترمید في  زوال �جو الساحل�ة والمساس �قدرتها الساحل�ة ، 

�البیئة بناءا على تحقیق عمومي و�شرط  المكلفال�حر إال �موجب ترخ�ص من قبل الوز�ر 

وال�مكن الق�ام بهذه العمل�ات في حالة القوة القاهرة الناجمة عن  ،إنعدام الخطر و�نعدام األضرار

، �ما أن عمل�ات الشحن أو  )2(التقل�ات الجو�ة أو عندما تتعرض للخطر ح�اة ال�شر أو الطائرة

تحمیل �ل المواد والنفا�ات الموجهة للغمر في ال�حر تشترط الحصول على ترخ�ص �سلم من 

 .  )3(الوز�ر المكلف �البیئة

من نفس القانون في س�اق وجوب �ل  58إلى  56�اإلضافة إلى ذلك جاءت المواد من       

اضعة للفضاء ة وتعبر �القرب من الم�اه الخر�ان سفینة تحمل �ضائع خطیرة أو سامة أو ملوث

التبل�غ عن �ل حادث مالحي �قع في مر��ة ومن شأنه أن یهدد بتلو�ث أو  الجزائري أو داخلها

فساد الوسط ال�حري والم�اه والسواحل الوطن�ة و�تحمل المسؤول�ة عن التلو�ث الناتج عن 

لمتعلقة �المسؤول�ة المدن�ة عن المحروقات �ل من تسبب فیها �موجب اإلتفاق�ة الدول�ة ا

 . ) 4(األضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

                                                           
  - یاسر محمد فاروق المنیاوي ، مرجع سابق  ، ص 29 و30 . 1 

  - أنظر المواد من 52 إلى 54 من القانون 03 /10 . 2 
  - أنظر المادة 55 من نفس القانون . 3 

  - أنظر المواد من 56 إلى 58 من نفس القانون . 4 



 ماھیة الضرر البیئي                  الفصل التمھیدي                                                                                                               
 

18 
 

 ضرر البیئي ـــفهوم الـــ: م الم�حث الثاني

�كتسي تحدید مفهوم الضرر البیئي في موضوع المسؤول�ة المدن�ة أهم�ة �الغة و�األخص       

خرى ألن الضرر هو الذي �عطي جهة ، ومن جهة أ أنه �مثل الر�ن األساسي لق�امها ، من

 . )1(الحق في طلب التعو�ض من مسب�ه وهو الذي یبرر الحكم �ه

وعل�ه فإنه من الضروري �مكان تعر�ف هذا النوع من األضرار �اإلضافة إلى ب�ان أنواعه       

  الم�حث.نتناوله في هذا وهو ما س

 ضرر البیئي ــعر�ف الــــت :األولالمطلب 

 بیئي تعر�فات متعددة ، نبدأ �التعر�ف اللغوي ثم التعر�ف اإلصطالحي . للضرر ال      

 التعر�ف اللغوي  أوال:

، وهو الذي ینفع من �شاء من خلقه و�ضره وهو خالق  )النافع الضار(من أسماء هللا       

األش�اء �لها خیرها وشرها ونفعها وضرها ، الضر والضر لغتان ضد النفع ، والمضرة خالف 

فعة ، وضره �ضره ضرا وضر �ه وأضر �ه وضاره مضار وضرار ، وروي عن النبي صلى المن

و�قال ضر، ضرا ، وضرا فالن �فالن  )في اإلسالم الضرر والضرار(هللا عل�ه وسلم أنه قال 

 . )2(أي ضد منفعته والضرر �معنى األذى

 صطالحي ثان�ا : التعر�ف اإل

أي تأثیر على (إلى تعر�فه �أنه  اتجاهذهب عرف الضرر البیئي تعار�ف عدة فقد       

�ما في ذلك الضرر في الح�اة  ةاإل�كولوج�المكونات الح�ة أو غیر الح�ة في البیئة والنظم 

 .  )ال�حر�ة أو األرض�ة أو الجو�ة 

                                                           
  - حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة ، الطبعة 03 ، دار المعارف 1979 ، ص 332 . 1 

، ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ئي وتعویضھ في المسؤولیة المدنیة یعبد هللا حمد العیال الطائي ، الضرر الب -2
 .  28، ص  2013
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أخر إلى القول أن الضرر البیئي هو األذى الحال أو المستقبلي الذي ینال من  اتجاهوذهب 

بیئة المترتب على نشاط اإلنسان الطب�عي أو المعنوي أو فعل الطب�عة عنصر من عناصر ال

  )1(والمتمثل في اإلخالل �التوازن البیئي سواءا أكان صادرا من داخل البیئة الملوثة أم وارد علیها

من أجل اإللحاح عن األضرار غیر  H :RESPAXوأستعمل لفظ الضرر البیئي من طرف 

البیئة ، فإصا�ة عنصر من عناصرها قد یؤدي إلى إصا�ة �اقي  الم�اشرة الناتجة عن إصا�ات

العناصر البیئ�ة ، مثال ذلك تلوث الم�اه حتما ینعكس على األسماك والكائنات الح�ة التي 

 تع�ش ف�ه . 

إلى األذى الذي �صیب اإلنسان نت�جة لتوسطه في لبیئي هوم الضرر او�نصرف مف      

ى الذي �صی�ه سواءا أصا�ه في مصلحة ماد�ة أم معنو�ة المكان الذي �ع�ش ف�ه فهو األذ

�صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة فالبیئة في هذا النوع من الضرر هي الناقلة لهذا الضرر وهي 

 . �انتشارهالتي تسمح 

األذى  أنه وهو جامع لكل مفاه�م الضرر البیئيمن �ل ماتقدم �مكن وضع تعر�ف       

شطة الطب�ع�ة واإلنسان�ة التي تغیر من صفات المح�ط البیئي المترتب من مجموعة من األن

ر م�اشرة �عرضهم لإلصا�ة في أجسامهم وأموالهم ة من األشخاص �صورة م�اشرة أو غیلمجموع

 .)2(أو یؤذیهم معنو�ا أو أن یلحق األذى �كائنات أخرى ح�ة أو غیر ح�ة

 

 

 

                                                           
 العربیة  النھضةأحمد محمود سعد ، إستقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي ، الطبعة األولى ، دار  -1

 .  64إلى  61، ص  1994
  - عبد هللا تركي حمد العیال الطائي ، مرجع سابق ، ص 32 . 2 



 ماھیة الضرر البیئي                  الفصل التمھیدي                                                                                                               
 

20 
 

 ضرر البیئي ــــــــواع الـــــأن :الثانيالمطلب 

نت�جة لتوسطه المكان رر البیئي �ما عرفناه سا�قا إما أن �صیب اإلنسان م�اشرة الض      

و�ما أن ینصب على مكونات الوسط البیئي دون أن ینعكس على المصلحة  ف�ه،الذي �ع�ش 

  م�اشرة.ال�شر�ة �صورة م�اشرة و�نما یتضرر �صورة غیر 

البیئي الذي  �صیب اإلنسان والضرر وعل�ه سنتناول في مایلي الضرر البیئي الذي      

 . �صیب المح�ط البیئي

 الضرر البیئي الذي �صیب اإلنسان  أوال:

اإلنسان نت�جة توسطه للمح�ط الطب�عي الذي �ع�ش ف�ه  وهي تلك األضرار التي تصیب      

�ما قد �كون فقد �صیب جسم اإلنسان وهو ما�عرف �الضرر البیئي الجسدي أو �صیب ماله 

 ا .معنو�

فهذا النوع من الضرر تتضح معالمه على الشخص فور  �النس�ة للضرر البیئي الجسدي :

تعرضه له أو �معنى أدق خالل فترة وجیزة من لحظة هذا التعرض أي �كون حاال �ما في 

حاالت التسمم �سبب التعرض للمبیدات الك�م�او�ة السامة ، وقد التتضح معالمه �عد فترة زمن�ة 

�كون في هذه الحالة متراخ�ا فهذه األضرار تراكم�ة وغال�ا ماتكون في صورة بل قد تطول و 

 . )1(أمراض سرطان�ة أو أمراض الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي

خالل فهو ذلك الضرر الذي یلحق �األموال أي اإل :الماليأما �النس�ة للضرر البیئي 

 للمضرور.�المصلحة المال�ة 

�األدخنة أو تهش�م  منزل أو تلوثهعلى عقار �تصدع جدران الضرر الذي �قع  أمثلتهومن 

 الكهر�ائ�ة.�تهش�م �عض األجهزة  أو قد �قع على �عض محتو�ات منزل زجاج نوافذه

                                                           
  - یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 120 .1 
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دون أن �صیب  االقتصاد�ةمن الناح�ة  الشيء�كمن الضرر البیئي المالي في نقص ق�مة  وقد

قارات التي تعتمد على موقعها فقد تفقد �أي تلف مادي وهذا غال�ا ما�حصل �النس�ة للع الشيء

أو تنقص نت�جة إلنشاء مصنع أو معمل ی�عث أشعة أو مواد  االقتصاد�ة�عض العقارات ق�متها 

 .  )1(قد یؤثر علیهامما مجاورة لهذه العقارات سامة 

المحاصیل الزراع�ة  إنتاج انخفاضوقد تبرز األضرار البیئ�ة التي تلحق �األموال في       

الجدیدة المقاومة للمبیدات المستخدمة �ما �ستدعي محاولة  اآلفاتهور العدید من أو ظ نتشاروا

 .تب علیها بال شك أثار ضارة جدیدةإ�جاد أنواع أخرى من المبیدات والتي یتر 

�نما �قع ال�صیب الشخص في ماله و : فهو األذى الذي  رر البیئي المعنوي الضو�خصوص 

مصاب في هذه الحالة تلحقه أضرار أدب�ة �ثیرة منها شعوره �األلم على مصلحة غیر مال�ة، فال

، فضال  اآلخر�نالنفسي نت�جة اإلصا�ة ونظرة اإلشفاق والعطف عل�ه التي قد یراها في عیون 

عما ینتج عن إصابته من تشوه في أعضاء جسمه وشعوره �الضعف والعجز عن ممارسة ح�اته 

بیئي المعنوي �فقد الشخص م�اهج الح�اة الطب�ع�ة النق�ة ، ومن ثمة فالضرر ال )2(�شكل طب�عي

 والنقص في أس�اب المتعة والراحة التي �مكن أن توفرها البیئة الخال�ة من التلوث . 

 رر البیئي الذي �صیب المح�ط البیئي الض ثان�ا:

 األضرار البیئ�ة المحضة وهي التي تنصب على مكونات الوسط البیئي �ه تلكونعني       

 فتؤدي إلى حدوث خلل في توازنه �إحداث تغییر ضار في صفاته الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة . 

ومن ثمة فإن األضرار البیئ�ة التي تنصب على عناصر البیئة قد تكون مترت�ة إما عن       

أي بیئة الغالف الجوي وقد تكون مترت�ة عن تلوث الهواء �عوادم المر��ات تلوث البیئة الجو�ة 

الكازولین والن�كل والزئبق ، �ما  تمضاعفاالذي هو من  هاستخدامة الدخان فضال عن نت�ج

                                                           
  - سلیمان مرقص ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد العربیة ـ القسم األول ، القاھرة ، 1971 ، ص 127 . 1 

  - یاسر فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 124 . 2 
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تكون األضرار البیئ�ة مترت�ة عن تلوث الهواء �المواد المشعة خاصة �عد تزاید إجراء التجارب 

 النوو�ة و�قامة محطات الطاقة الذر�ة . 

لى تلو�ث البیئة المائ�ة نت�جة تلوثها و�لى جانب تلوث البیئة الجو�ة قد تنصب األضرار البیئ�ة ع

�النفط أو الز�ت البترولي أو �النفا�ات الناتجة عن النشاط ال�شري أو نت�جة إلستنزاف موارد 

 . )1(البیئة المائ�ة

والجدیر �المالحظة أن أخطر أنواع الضرر البیئي هو الذي �صیب البیئة ذاتها ذلك ألنه       

، فمصادر الطب�عة التي تدمر ال�مكن صناعتها من جدید في  في الغالب غیر قابل لإلصالح

 معمل أو مصنع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  - عبد هللا تركي حمد العیال الطائي، مرجع سابق ، ص 66 . 1 
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 خاتمة الفصـــــل التمهیدي 

إن ب�ان مفهوم البیئة بتحدید مختلف التعار�ف المتعلقة بها والعناصر المكونة لها یرت�ط       

 .وث�قا �الضرر البیئي ارت�اطا

ذلك اإلطار الطب�عي الذي �ستوعب اإلنسان والحیوان والن�ات أن البیئة هي  اعت�اروعلى       

والعوامل الطب�ع�ة للمحافظة على هذه الكائنات وعناصرها وتعددها والمحافظة علیها من خالل 

ل القوانین الصادرة في من خال يالبیئالتوازن بینها ، فقد أولت مختلف التشر�عات وزنا لل�عد 

 . هذا الصدد

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار التنم�ة المستدامة  03/10لنصوص القانون  او�استقرائن      

نجده متمیزا �حیث خصص ال�اب األول لمقتض�ات حما�ة البیئة ، �ما خصص ال�اب الرا�ع 

القانوني من جانب المشرع للعناصر  االهتماملمقتض�ات الحما�ة من األضرار ، وهذا مایؤ�د 

 . محال للحما�ة القانون�ةالمكونة للبیئة والتي تعد 

و�تحدید مفهوم الضرر البیئي وهو الضرر الذي �مكن القول أنه ینجم عن إهمال أو عدم       

اإلنسان أو تلك التي تلحق المح�ط القواعد البیئ�ة و��ان أنواعه سواءا تلك التي تصیب  احترام

ئذ مسألة حققا وتدق عندالبیئي ، �ل هذا �جعل الضرر البیئي على مستوى الواقع ممكنا وم

 . التعو�ض عن هذه األضرار

التعو�ض عن الضرر البیئي التتأتى هكذا بل البد من ال�حث عن  آل�ةإال أن تجسید       

قواعد المسؤول�ة التي تستوعب هذه األضرار حتى یتمكن المضرور من الحصول على تعو�ض 

 . ي سنتولى دراسته في الفصل الالحقوهو األمر الذ

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



واعد المسؤولیة المدنیة البیئیة الفصل األول                                                                                               التأصیل القانوني لق  
 

24 
 

 ةالمدن�ة البیئ�د المسؤول�ة ـقواعـانوني لقـتأصیل الـ: ال فصل األولـــــــال 

على المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار البیئ�ة إال أنه مادام  �الرغم من عدم النص الصر�ح      

ألحكام المتعلقة أن القاعدة تحیلنا لتطبیق القواعد العامة فإننا سنلجأ لل�حث عنها ضمن ا

نحاول و  والتقصیر�ة،ة المدن�ة في صورتها العقد�ة ـه ینظم المسؤولیـخاصة و أن �القانون المدني

ضرورة أن تتالئم هذه القواعد مع الطب�عة الخاصة لهذه  مع ن هذه األضرارأن نقر�ها م

 األضرار، و�التالي تعو�ض المضرور و��جاد األساس القانوني الذي یؤسس عل�ه المدعى دعواه 

 ولما �ان من الصعو�ة �مكان إعمال القواعد التقلید�ة للمسؤول�ة �أساس للتعو�ض عن      

التي �متاز بها ، �ل هذا إنعكس على األحكام القانون�ة  الضرر البیئي وهذا نظرا للخصوص�ة

  . خاصة لتغط�ة هذه األضرار آل�ةلق وهو مادفع أغلب التشر�عات ومنها التشر�ع الجزائري �خ
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 د�ةـقـعـبیئ�ة الـدن�ة الـمـمسؤول�ة الـال قواعد : م�حث األولـال

التي  البیئ�ة قواعد المسؤول�ة البیئ�ة العقد�ة ذات أحكام قد تكون �فیلة بتغط�ة األضرارإن       

نا تطب�قها على حاالت ، و هذا إذا حاولالمح�ط البیئي أو تلك التي تصیب اإلنسانتصیب قد 

ر�ما الشيء اإل�جابي في هذه المسألة هو ما توفره من تنوع في األحكام خاصة في األضرار، و 

 .المسؤول عن الضررلك العالقة العقد�ة بین المتضرر و توفر تحالة 

قواعد  لالفقه في هذا اإلطار للقول أن األضرار البیئ�ة �مكن معالجتها �إعما اتجهوقد       

 آل�ةالمسؤول�ة العقد�ة خاصة تلك المتولدة عن النفا�ات السامة أو الضارة ، وذلك بتطبیق 

�اإلعالم  االلتزامالمب�ع ، �ما �مكن أن یثار في هذا المجال  للشيءضمان العیوب الخف�ة 

 وهو ماسنحاول ب�انه على الوجه التالي:    )1(كأساس لق�ام المسؤول�ة العقد�ة عن الضرر البیئي

 في ـالخ عیوبـالضمان : لمطلب األولا

قبل التطرق لمفهوم العیب الخفي و ��ف�ة تبر�ر الدعوى على أساسه البد من اإلشارة إلى       

أنه ل�س من المست�عد إقامة الدعوى وفقا لقواعد المسؤول�ة العقد�ة في �ل حالة �ستط�ع فیها 

إث�ات وجود العالقة العقد�ة بیـن المتضـرر  والمسؤول عن الضرر و �كون فیها إخالل �التزام 

مع ضرورة أن تكون هذه المسؤول�ة مكتملة ، دي ناتج عن عقد صح�ح و مكتمل األر�ان عق

األر�ان و �كون الضرر م�اشرا ناتجا عن عدم التنفیذ و التأخیر في تنفیذ التزام عقدي و �كون 

كذلك متوقعا، مع ضرورة التفرقة �طب�عة االلتزام الذي قد �كون التزاما بتحقیق نت�جة ف�مجرد 

ا �كون الخطأ ثابت، أما في االلتزام ببذل عنا�ة �جب ف�ه إث�ات اإلخالل  �االلتزام تحق�قه

العقدي ، و في جم�ع األحوال ضرورة توافــــر العالقة السبب�ة �ر�ن من أر�ان المسؤول�ة المدن�ة 

 .)2(ككل

                                                           
 68، ص  2002األضرار البیئیة ، محسن عبد الحمید البیھ ، المسؤولیة المدنیة عن  -  1
 .63ص،  2004دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة لاللتزام، دار العلوم ,عنابة,  - 2
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المسؤول�ة العقد�ة ضمان العیوب الخف�ة �أساس لق�ام  آل�ة و�الرغم من محدود�ة تطبیق      

التي نجد أساسها القانوني في نص و في المجال البیئي في الجزائر إال أننا نقدمها �صورة مطلقة 

ضمان ال�كون ال�ائع ملزما � (من القانون المدني الجزائــري  والتي تنص على أنه  379المادة 

التي تعهد بوجودها  وقت التسل�م  للمشتري أو إذا �ان إذا لم �شمل المبب�ع على الصفات 

�المب�ع عیب ینقص من ق�مته أو االنتفاع �ه حسب ما �ظهر من طب�عته أو استعماله، ف�كون 

ال�ائع ضامنا لهذه العیوب و لو لم �كن عالما بوجودها غیر أن ال�ائع ال �كون ضامنا للعیوب 

ع أو �ان في استطاعته أن �طلع علیها لو أنه فحص التي �ان المشتري على علم بها وقت الب�

المب�ع �عنا�ة الرجل العادي إال إذا أثبت المشتري أن ال�ائع أكد له خلو المب�ع من تلك العیوب 

 . )أو إتقاها غشا منه

ــخفي فا للعیب الـــو�النظر ألحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم �عطي تعر�      

 ارت�ط �كل عقد یتعلق بنقل الملك�ة أو �كون محله انتفاعا.قد و 

 ه محكمة النقض المصر�ة بــــأنه هب إلـــ�ه الفقه و القانون المقارن، فــعرفتذا خالفا لما ذـــــوه      

أما محكمة لیون الفرنس�ة فعرفته �أنه:  )الطارئة التي تخلو منها الفطرة السل�مة للمب�ع  اآلفة(

 .)1()�شكل عارض ، �حیث الیوجد في �ل األش�اء المماثلة  الشيءالنقص الذي �صیب (

وحتى �كون العیب الخفي أساسا لتبر�ر المسؤول�ة العقد�ة البد أن تتوفر ف�ه مجموعة من       

 أن �كون العیب مؤثرا ، وهيمن القانون المدني الجزائري  01فقرة  379 ط�قا للمادةالشروط 

�حیث أنه ینقص من ق�مة المب�ع و االنتفاع �ه حسب الغا�ة المقصودة و حسب ما هو مبین 

وقد �ختلف نقص الق�مة عن نقص  ع أو وفقا لطب�عته أو الغرض الذي أعد له في عقد الب�

�كون دون منفعته والعكس صح�ح ، �ما �جب أن  الشيءالمنفعة ألنه قد ینقص من ق�مة 

من ق�مته أو ق�مة   العیب موج�ا للضمان إذا �ان من الجسامة على قدر یؤدي لإلنقاص

                                                           
  - زاھیة سي یوسف ، عقد البیع ، طبعة 3 ، دار األمل ، تیزي وزو ، 2000 ، ص170 . 1 
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ال �كون المشتري غیر عالم �العیب و  مخف�ا �حیث العیب �ما �جب أن �كون  االنتفاع منه

المب�ع من العیب للمشتري خلو �ستط�ع العلم �ه ببذل عنا�ة الرجل العادي خاصة إذا أكد ال�ائع 

مع ضرورة أن �كون العیب قد�ما في المب�ع وقت تسلمه من طرف ،  )1(تعمدا أو غشا منه

سواءا �ان العیب موجودا وقت الب�ع و�قي لحین التسل�م و�كون ال�ائع ضامنا في هذه  المشتري 

ففي هذه الحالة الحالة ، و�ما أن �كون العیب موجودا �عد الب�ع وقبل التسل�م و�قي لوقت التسل�م 

 .الضمان على ال�ائع و�تحمل المشتري ت�عته 

ن معلوما للمشتري حتى ولو �ان العیب �ما �شترط �ذلك لضمان العیب الخفي أال �كو       

 .)2(خف�ا ألنه إذا ثبت أن المشتري �ان �علمه وقت التسل�م فذلك �عفي ال�ائع من الضمان

أما �النس�ة لل�ائع فال عبرة �جهله للعیب أو إخفائه عنه فهو �ضمنه دائما خاصة إذا       

تدل�س �ما یؤدي لتشدید غش منه أو  المشتري �ه صدور ترتب على علمه �ه دون إخ�ار

)3(مسؤولیته
 . 

فإننا نجد لها مجاال في نطاق أحكام العیب الخفي في المجال البیئي و�ذا حاولنا أن نطبق       

، و ��ف تطبق الجزاءات على المنتجین لها، و �الرغم الخطرة  العقود المتعلقة �معالجة النفا�ات

إال أنه ال �منع ذلك من االطالع على ما جاء   في هذا المجال  من عدم وجود سوابق قضائ�ة

 �ه القانون الفرنسي.

من القانون المدني  1641ونالحظ أن المشرع الفرنسي قد توسع في تطبیق المادة       

مدني جزائري و حاول أن یر�ز تطب�قها على حالة النفا�ات، و ذلك  379المقابلة لنص المادة 

النفا�ات ال �مكنه أن �جهل العیوب الخف�ة طالما أن المهني ال�س�ط فقط من �اعت�ار أن منتج 

                                                           
 .186، ص2002دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة ، 1أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكیة  ،طبعة  - 1
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  3عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، الجزء الرابع ، البیع والمقایضة ، طبعة  -  2

 . 722، ص  1998
 . 180زاھیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص  -  3
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�افة األضرار التي تصیب  علىالعقد�ة المفروض أن �كون عالما بها و تقوم المسؤول�ة 

 . )1(رالمشتري في شخصه أو في ماله أو مایترتب عن ذلك في مواجهة الغی

وتقوم الصعو�ة إذا أخذنا �المفهوم الضیق للعیب الخفي في حالة وجود النفا�ات في موقع       

مادي  اضطرابأن العیب ماهو إال تدهور أو  �اعت�ارما و�ان هذا األخیر محل تعاقد �الب�ع 

 الشيء، أما إذا أخذنا �المفهوم الواسع للعیب الخفي فإن هذه الصعو�ة تتالشى ألن  للشيء

 .)2(لما أتفق عل�ه في العقد غیر مطابق

ال یتوقف األمر عند هذا الحد بل �ما أشرنا سا�قا فإن المشرع الفرنسي قد توسع في و       

المستغل إلى أن مدى تطبیق آل�ة العیوب الخف�ة في مجال األضرار البیئ�ة، و السبب راجع 

ألرض �ق�م علیها المصنع أو �مارس فیها تدو�ر النفا�ات قد �كون مستغال  لعمل�ة إنتاج و

تكون مضرة �البیئة ففي هذه الحالة �جب أن ال نطبق النص القانوني �مفهوم  نشاطاته التي قد

دقیق بل البد من التوسع في فكرة العیب الخفي و ال �جب أن نعتبره مجرد اضطراب في 

الشيء المسلم أو مجرد وجود آفة تصب�ه خاصة إذا �ان ذلك الموقع محل ب�ع أو أي تصرف 

 آخر �كون محله انتفاع.

�اطن األرض و بین  فيمدفونة النفا�ات  تمر في هذه الحالة ف�ما إذا �انو�ختلف األ      

ففي الحالة األولى نكون �صدد العیب  ،للمشاهد ت هذه النفا�ات ظاهرة وواضحـةعما إذا �ان

 الخفي إذ ال �مكن أن �كشف �الفحص المعتاد.

ف�ما إذا �انت ملوثة أم ال فهنا  م�عل والاألرض محل التعاقد  كون فیهاخالفا للحالة التي ت      

�عیدة عنه ، فإذا �انت قر��ة و�الرغم من أن  إذا �انت قر��ة من مصادر التلوث أو نمیز بین ما

 .، فإن إهمال المشتري �سقط حقه في الضمان�الفحص المعتاد  اكتشافهعیب التلوث ال�مكن 

                                                           
، دار الخلدونیة ،  1في القانون الجزائري ، طبعة  والكیماویةعلي سعیدان ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة  -1

 .  350، ص  2008
  - محسن عبد الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص 69 و70 .2 
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�الفحص  اكتشافهأما إذا �انت األرض �عیدة عن مصدر التلوث فإن هذا العیب ال�مكن       

 .)1(المعتاد ، و�التالي �قوم هذا الضمان في حق ال�ائع

تم بین مهنیین متخصصین  الموقع ب�عت البد من التمییز ف�ما إذا �ان وفي جمع الحاال      

مقدوره التعرف على العیب ، والحالة الثان�ة هي ل�س في المهني غیر ألن غیر مهنیین  وآخر�ن

التخصص  مراعاةولكن البد من  ین فهنا ال�مكن أن �عذر المشتري أن یتم الب�ع بین متخصص

أم ال ، و�مكن  الشيءالفني وطب�عة العیب والظروف التي تم فیها الب�ع وهل تم فحص 

فة اإللتزام �التسل�م لعدم مطا�قة للمضرور في جم�ع الحاالت التمسك في مواجهة ال�ائع �مخال

 .)2(لما أتفق عل�ه الشيء

 تطبیقو�الرغم من عدم وجود أحكام مطا�قة لما تم اإلشارة إل�ه أعاله ، فإنه �مكن القول ب      

من القانون المدني الجزائري في هذا الصدد ، �ما یوفر الحما�ة للمضرور�ن  376نص المادة 

 فسرت ب�عض المرونة .  ىالمبینة في القانون الفرنسي ، مت اآلل�اتمن النفا�ات بذات 

تعلق �حما�ة البیئة في مال 03/10من القانون  26المشرع في المادة  أن  ونشیر إلى      

یتعین على �ائع أرض استغلت أو تستغل فیها منشأة  (أنه على نص إطار التنم�ة المستدامة 

االنعكاسات الناجمة ب�ا �كل المعلومات حول األخطار و خاضعة لترخ�ص إعالم المشتري �تا

         .)ر �األرض أو المنشأة من هذا االستغالل سواء تعلق األم

ف�النظر لهذا النص القانوني �مكن أن �ستفاد أن اإلعالم الكتابي �قوم مقام عدم التمسك       

ــــغش جأ للـــــائع قد لـــان البـــــإذا � �ضمان العیوب الخف�ة طالما أنه تم ب�ان حالة المب�ع �كل إال

 . )3(�عطي الحق للمشتري �التمسك بدعوى ضمان العیب الخفي هذاو 

                                                           
سلط قویعان الشریف المطیري ، المسؤولیة عن األضرار البیئیة ومدى قابلیتھا للتأمین ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ،  - 1

 .  149و  148، ص  2007جامعة اإلسكندریة ، 
  - محسن عبد البیھ ، مرجع سابق ، ص 79 و80 . 2 

  - یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص 244 و 245 . 3 
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قانون مدني ، وذلك  383قوط دعوى الضمان ، فقد حددتها المادة أما �النس�ة لس      

 العیب إال �عد إنقضاء هذا األجل �إنقضاء سنة من یوم تسل�م المب�ع ، ولو لم �كتشف المشتري 

إذا تبین أنه أخفى العیب مالم یلزم �الضمان لمدة أطول ، وال �جوز لل�ائع التمسك �سنة التقادم 

 . )1(غشا منه

 زام �اإلعالم تـــــــ: االلالمطلب الثاني

لآلل�ة السا�قة الذ�ر هناك مكنة أخرى منحها المشرع من أجل مواجهة األضرار  استكماال      

البیئ�ة و هي االلتزام �اإلعالم و النصح و الذي �كون في االتفاقات العقد�ة، و �شمل هذا 

االلتزام �افة االتفاق�ات المدن�ة التي �كون محلها أش�اء خطرة خاصة تلك المتعلقة �معالجة 

م المسؤول�ة المدن�ة العقد�ة في هذه الحالة في �ل مرة �خل فیها أحد األطراف النفا�ات و تقو 

ـــــــطرة �اء خــــأش احلهــــ�التزامه، و ال �جب أن �خلط في هذا الصدد بین المسؤول�ة التي �كون م

فلت قد أ الشيءتلك المتعلقة �المسؤول�ة المدن�ة الشیئ�ة هذه األخیرة التي �فترض فیها أن زمام و 

 من الحارس .

 مالــــــــن یرى �أن اإللتزام �اإلعـــــــي إعطاء مفهوم لهذا اإللتزام فمنهم مــــــــــــالفقه ف اختلفوقد       

واجب على عاتق المتعاقد الذي �علم أمرا متصال �العقد �أن �علم �ه المتعاقد اآلخر الذي ال  (

عادة ما یتعلق هذا األمر �مضمون العقد في حد ذاته �مدى أو مالئمة األمر، و �عرف هذا 

 .  )2()مضمون في العقد �النس�ة للطرف اآلخر

                                                           
  - أنظر المادة 383 من القانون المدني الجزائري .1 

 . 7، ص1985محمد إبراھیم دسوقي، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، دار الشھاب للنشر, أسیوط  -2
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سابق للمتعاقد �ه یتحدد محله في ق�ام المدین �إخطار الطرف  التزام (و�رى ال�عض �أنه       

األخر الدائن �كافة الب�انات المتعلقة �العقد المراد إبرامه ، سواءا من ناح�ة شروطه أو أوصاف 

 . )1()محله ، أو مدى سعة التعهدات المت�ادلة الناشئة عنه الشيء

 ة �مخالفة اإللتزامات التعاقد�ة ، له عالق أن هذا اإللتزام ذو طب�عة خاصةوهناك من یرى       

فترة ماقبل التعاقد إلى غا�ة تنفیذ العقد �اإلضافة لمخالفة اإللتزامات  وذلك وفقا لما تمل�ه

   .المهنة �أخالق�اتالمتعلقة 

محله توج�ه إرادة المتعاقد نحو التعاقد في عدمه فاإللتزام �اإلعالم في �ل األحوال �كون       

ونجد �أن هذا االلتزام له تطبیق واسع في مجال النفا�ات و معالجتها أو نقلها، و تقوم المسؤول�ة 

 . )2(العقد�ة في هذه الحالة إذا أصاب الغیر أو البیئة أضرار جراء الق�ام بهذه العمل�ات

لتعامالت المتعلقة �األدو�ة والك�م�او�ات ادورا هاما في مختلف  االلتزامو�لعب هذا       

 والمنتجات المعقدة . لالشتعالوالمنتجات البالست�ك�ة القابلة 

و�عتبر هذا االلتزام التزام بتحقیق نت�جة و �ظهر ذلك من خالل القانون الفرنسي الصادر       

المتعلق �المنشآت المصنفة و المعدلة  01فقرة  08في نص المادة  1976جو�ل�ة  19في 

عندما تكون إحدى المنشآت المرخصة قد تم ( 1993جول�ة 13�موجب القانون الصادر في 

ألراضي، یتعین على �ائع األراضي أن �علم المشتري �تا�ة عن حالتها، استغاللها على إحدى ا

 .)كما یتعین أن �علمه �المخاطر أو العواقب الناجمة عن استغالل هذه المنشأة

ومن خالل هذا النص فإنه �قع على عاتق ال�ائع تزو�د المشتري �كافة المعلومات التي       

المنتجات والمخلفات و�ذالك طرق معالجة التلوث في لد�ه حتى �كون عالما �طب�عة المنشأة و 

   األولى.المستقبل أو إزالة التلوث و�عادة الموقع إلى حالته 
                                                           

تعلقة بالعقد وتطبیقاتھا على بعض أنواع العقود ، دار نزیھ محمد الصادق المھدي ، اإللتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبیانات الم -1
 .  10، ص  1999النھضة العربیة ، 

 .43، ص 2007الن، المسؤولیة المدنیة عن األضرار البیئیة، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة، نبیلة إسماعیل رس -2
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في حال مخالفة ذلك �مكن للمشتري أن �ختار أن �ستمر في  (ووفقا للفقرة الثان�ة منه       

ب إعادة الموضع إجراءات فسخ العقد أو أن �خصم جزءا من الثمن، �ما �مكنه أ�ضا أن �طل

 .)إلى الحالة التي �ان علیها على نفقة ال�ائع، و ذلك إذا �انت التكلفة مناس�ة لسعر الب�ع

الذي شدد على  699/03وقد ض�ط هذا االلتزام �صورة أكثر من خالل قانون �اشلو رقم       

وقد تضمن هذا ، االلتزام �اإلعالم ف�ما �خص المخاطر التقن�ة الناتجة عن الصفقات العقاري 

نصا یتعلق �المخاطر التقن�ة و الطب�ع�ة التي �مكن أن تؤثر على البیئة و تلحق  84القانون 

بها األضرار، �اإلضافة لكافة المخاطر التي تهدد البیئة و احتوائها في حال فشل الوسائل 

 .)1(الوقائ�ة

المرت�طة �الصفقات العقار�ة و�ظم القانون ثالثة التزامات ف�ما یتعلق �المخاطر التقن�ة       

فإنه من هذا القانون  77�موجب المادة  التي �مكن أن ینتج عنها أضرار بیئ�ة حیث نجد أنه

على المالك الذي �قع ملكه في دائرة مخاطر �برى �أن �كون �القرب من منشأة مصنفة قادرة 

اث منتجات مؤذ�ة منها، على إلحاق األذى �الغیر وفقا لما تسب�ه من أخطار �االنفجار أو ان�ع

أو قد تسبب في مخاطر شدیدة الضرر �الصحة أو �أمن السكان أو �البیئة، إذ على المالك في 

حالة الق�ام بب�ع أو تأجیر هذا الملك �كون ملزم �اإلعالن عن وجود مخاطر سواء �انت 

 محتملة أو مؤ�دة و ال �عد علم المنتفع بهذه األماكن قبوال بهذه المخاطر.

من هذا القانون �أنه �جب على �ائع األرض المقام علیها منشأة  35وقد ورد في المادة        

مصنفة �ضرورة االلتزام �اإلعالم إال أن هذا االلتزام یرت�ط �العقود الخاصة بب�ع األرض فقط 

 دون اإل�جار، أو أي شكل من أشكال الح�ازة العقار�ة، و یتضمن هذا االلتزام مایلي :

                                                           
1 -Mair peire, compound diffère, le renforcement des obligation , d’information e, matière de 
risque technologique dans les transactions immobilières, collection de l’mérité robert Sinan, 

presses universitaires de Strasbourg,2005, P37       
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على ال�ائع الق�ام �اإلعالم الكتابي بوجود منشأة مصنفة في السابق و�عفى من ذلك في �جب  -

 حالة جهله.

هو على اطالع علیها، و  ضرار الناتجة عن االستخدام والذياإلعالم �كافة األخطار أو األ -

لكن دون حاجة لكتابتها و في حالة الخالف �قع على عاتق المنتفع إث�ات أن المالك �ان مالكا 

ا اإلعالم إال أنه لم �س�قه تسل�مه له و ال �كون المالك مسؤوال في حالة إث�اته أنه لم �كن ذله

 لد�ه علم.

مصنفة فإنه �جب عل�ه اإلشارة �تاب�ا في إذا �ان مالك األرض هو نفسه المستغل للمنشأة ال -

عقد الب�ع إذا �ان نشاطه قد أدى لتناول أو تخز�ن مواد ��ماو�ة أو مواد مشعة مع ضرورة أن 

�شمل اإلعالم على التلوث المحتمل الناتج عن هذه المنتجات و في حال التقصیر فللمشتري 

اللجوء لقانون العقد أو إلزام ال�ائع برد االخت�ار بین فسخ العقد أو إرجاع قدر من ثمن الب�ع أو 

 .الموقع لحالته الطب�ع�ة على نفقته الخاصة مع مراعاة سعر الب�ع، في هذه الحالة

�قع على عاتق المستخدم إعالم مالك األرض �حالة ملوثات األرض و مختلف التغیرات   -

المستقبل، مما �سمح لمالك الطارئة على هذه األرض سواء الواقعة فعال أو تلك التي تهددها في 

 الموقع المقام علیها المنشأة األشد خطورة �متا�عة درجة تلوث األرض. 

والجدیر �الذ�ر أن هذا اإللتزام قد نجد له تطب�قا �ذلك في عمل�ات اإلستهالك التي تؤدي       

 إلى الضرر البیئي ، إذ أن هناك مجموعة من الب�انات التي �جب على المنتج أن �خبر

 اتخاذهامستعمل هذا النوع من المنتجات من ذلك طر�قة اإلستعمال ، و�ذا اإلحت�اطات الواجب 

 . )1(االحت�اطات اتخاذعند ح�ازته لهذه المنتجات ، و�حذره من خطر عدم 

                                                           
، دار الفكر العربي ، القاھرة  1منتجاتھ الخطرة ، طبعة محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا  - 1 

 ،1983 .  
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أن �كون التحذیر �امال واضحا ولص�قا �المنتجات ، وعل�ه �مكن للمتضرر من و�جب       

یلجأ للمطال�ة �التعو�ض عن الضرر الذي لحقه على أساس قواعد المسؤول�ة الضرر البیئي أن 

 . )1(العقد�ة ، متى أخل المنتج بواجب اإلعالم

الدرا�ة له �المب�ع و�ستوي في ذلك المتخصص  ي و�عد دائنا �اإللتزام �اإلعالم �ل مشتر       

والمستهلك متى �انت حرفة المتخصص التمكنه من اإللمام �كل الخصائص ، أما إذا �ان 

المشتري من نفس تخصص ال�ائع فتخصصه �حد من نطاق إلتزام ال�ائع �اإلعالم و�كون سب�ا 

المدین بهذا اإللتزام ، لتوفره على لتخف�ف مسؤولیته ، و�قع اإللتزام �اإلعالم على عاتق المنتج 

المعلومات المتعلقة �السلع التي �قوم �إنتاجها ، فضال عن ذلك فإن المنتج لملك الوسائل التي 

 . )2(إعالم المستهلك بهذه األمورتمكنه من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  90، ص  1990، القاھرة ،  علي سید حسین ، اإللتزام بالسالمة في عقد البیع ، دار النھضة العربیة - 1
حول البیئة والقانون حمداني محمد ، األساس القانوني للمسؤولیة العقدیة عن األضرار البیئیة في الملتقى الوطني األول  - 2

 .  ، قالمة 45ماي  08تحت عنوان الحمایة المدنیة للبیئة ، كلیة الحقوق واألداب والعلوم اإلجتماعیة ، جامعة 
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 صیر�ةـقـتـبیئ�ة الـمدن�ة الـمسؤول�ة الـد الـواعـ: ق م�حث الثانيـال  

المادة غا�ة إلى 124ي نص المادة لما جاء في أحكام القانون المدني الجزائري فط�قا       

فإننا نالحظ أن المشرع الجزائري حاول  تحت عنوان الفعل المستحق للتعو�ض, 01مكرر 140

و�اختالف األسس القانون�ة اختلفت الصور �الغیر،  ة األفعال التي تلحق أضرارأن ینظم �اف

�ل فعل أي �ان یرتك�ه الشخص  (124القاعدة العامة نجدها في نص المادة المعطاة إال أن 

 . )�خطئه و�سبب ضررا للغیر یلزم من �ان سب�ا في حدوثه �التعو�ض

واألصل في المسؤول�ة التقصیر�ة أنها تقوم على أساس الخطأ سواءا �ان الخطأ واجب       

ال الذي نستط�ع ف�ه أن نقرب منه عن المجاإلث�ات أو مفترض ، وهذا ما یدفعنا لل�حث 

اإلث�ات المسؤول�ة عن األضرار البیئ�ة �إعمال قواعد المسؤول�ة على أساس الخطأ الواجب 

 . وعلى أساس الخطأ المفترض

ونت�جة لما تفرضه المسؤول�ة المدن�ة في صورة الخطأ الواجب اإلث�ات أو الخطأ       

أخرى تحت المفترض من صعو�ة اإلث�ات في �ثیر من األح�ان ، فإنه وجب وضع وسائل 

تصرف المتضرر �غرض الرجوع على محدث الضرر وحتى �ستط�ع أن �ختار من بینها 

ة التي تكمن في الصورة الموضوع�ة التي التقوم وزنا ما�كون أكثر إش�اعا لحاجاته ، هذه الوسیل

 . أ وهذا ماسنتولى تفصیله في مایليللخط

 المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة على أساس الخطأ الواجب اإلث�ات :المطلب األول

مدني �كون على أساس الخطأ الواجب 124إن ق�ام المسؤول�ة المدن�ة وفقا لنص المادة       

والذي �قع على عاتق المضرور وال �كفي في هذا الصدد أن �كون هناك ضرر  اإلث�ات ,

 فحسب بل البد أن �كون السلوك خاطئا.
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م یتم وضع تعر�ف جامع للخطأ من قبل شراح القانون ، فنجد بالنبول عرفه �أنه لوالمالحظ انه 

لعقد أو القانون أو إخالل �إلتزام سابق ینشأ من ا( ، وعرفه ر�ییر �أنه )إخالل �إلتزام سابق(

سلوك معیب ال �أت�ه شخص ذو �صیرة وجد في (، �ما عرفه اإلخوة مازو �أنه )قواعد األخالق 

 .)1()ذات الظروف التي أحاطت �المسؤول

المألوف للشخص سلوك النحراف عن والخطأ في المسؤول�ة التقصیر�ة �مكن القول �أنه إ      

و�لزم أن  ،اإلخالل �اإللتزام القانوني �عدم اإلضرار �الغیرالعادي و�تمثل هذا اإلنحراف في 

�كون لد�ه القدرة على التمییز حیث یدرك أنه قد إنحرف ، فالخطأ �قوم على عنصر�ن األول 

إث�اته على المضرور ألن المسؤول�ة في هذه الحالة هي  ءمادي وهو التعدي الذي �قع عب

الحاالت التي ال�كون فیها  مراعاةمسؤول�ة عن الفعل الشخصي والتي تستوجب إث�ات الخطأ مع 

 ،)2(التعدي خطأ وهي حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة وحالة تنفیذ أمر صادر من الرئ�س

طالما أن مناط  فال مسؤول�ة دون تمییز أو إدراك معنوي وهو اإلدراك هو العنصر الوالثاني 

و�خضع الخطأ من القانون المدني ،  125الخطأ في القانون الجزائري هو التمییز ط�قا لمادة 

      . لرقا�ة المحكمة العل�ا

األذى الذي (و�شترط �ذلك لق�ام المسؤول�ة المدن�ة ق�ام ر�ن الضرر والذي �عتبر �أنه       

مع التفرقة بین ما هو  )الشخص نت�جة المساس �مصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه�صیب 

و�شترط في الضرر أن ، مدني 182مادي وما هو معنوي ط�قا لما هو وارد في نص المادة 

االحتفاظ �حقوق  �كون محققا وم�اشرا وشخص�ا مع عدم غلق المجال أمام قض�ة التقدیر أو

 . )3(تداده في المستقبلالة إمكان�ة ار المضرور في ح

                                                           
 .89, ص 2003-2002بن شعبان حنیفة , محاضرات في نظریة اإللتزام ، كلیة الحقوق , الجزائر  -1

  - أنظر المواد من 128 إلى 130 من القانون المدني الجزائري . 2 
، الجزء الثاني ، مصادر اإللتزام ، الواقعة القانونیة ،  2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري ، طبعة  -3

 75.، ص 2004دار الھدى، الجزائر ، 



واعد المسؤولیة المدنیة البیئیة الفصل األول                                                                                               التأصیل القانوني لق  
 

37 
 

المسؤول�ة ر�ن السبب�ة ولعالقة السبب�ة أهم�ة �برى في مجال ق�ام لرط �ذلك تو�ش      

المسؤول�ة المدن�ة فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط األفعال المتنوعة المح�طة 

المسؤول�ة تنشأ السبب في وقوعه هو فعل المدعى عل�ه فإن  �الحادث فإذا وقع الضرر و�ان

وعلى العكس فإذا أثبت أن الفعل الذي وقع من جانب المدعى عل�ه لم �كن  ،  في هذه الحالة

له أي أثر في حدوث الضرر فإن المدعى عل�ه س�كون معفى من المسؤول�ة ، ولعالقة السبب�ة 

 نطاق المسؤول�ة فالضرر في أغلبأهم�ة أخرى عالوة على ماسبق فهي تستعمل في تحدید 

ترتب عل�ه أضرار أخرى وفي هذه الحالة یلزم معرفة هل سیتحمل الشخص الذي تاألح�ان 

سبب الضرر األول �ل األضرار األخرى المترت�ة عل�ه ، ولإلشارة فإن إستخالص عالقة 

   . )1(محكمة الموضوعمن إختصاص  السبب�ة بین الخطأ والضرر

في األحكام المعالجة لهذه المسؤول�ة والسبب ر�ما و�استقراء األحكام القضائ�ة نجد ندرة       

ألنه  یرجع لنقص الثقافة القانون�ة للمتقاضین وأن االعت�ارات البیئ�ة هي مجرد اعت�ار فكري 

�الخالف من ذلك نجد القضاء الفرنسي قد أوجد لقواعد المسؤول�ة المبن�ة على الخطأ الواجب 

تصیب البیئة وذلك �أعمال نص المادة اإلث�ات مكانا للتطبیق على األضرار التي 

مدني جزائري، ولعل المجال الخصب الذي تجد 124قابلة لنص المادة مدني الم1383و1382

�التلوث البیئي سواءا بتلو�ث الهواء أو التر�ة أو تلك المنازعات المتعلقة  تطبیق له هذه القواعد

زمة لمنع حدوث التلوث من النشاط الذي اإلمتناع عن إتخاذ التدابیر واإلجراءات الال الماء ، أو

   .  )2(�مارسه

                                                           
  . 213یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
، لسنة  459أحمد عبد الكریم سالمة ، التسمیة السیاحیة والتشریعات البیئیة في مصر ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد  - 2

  . 56، ص  2000أكتوبر  1991
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و�نصرف مفهوم الخطأ لإلخالل �التزام أو واجب قانوني وفي النطاق البیئي یتعلق       

�اإلخالل عن طر�ق اإلهمال أو التقصیر في أخذ االحت�اطات الالزمة واألكثر حداثة لمخالفة 

 القوانین بها في هذا المجال.

نفس الس�اق فقد اتجه القضاء الفرنسي لتطبیق النص المبین أعاله على مختلف وفي       

ضرارا �الجیران في حین �ان �إمكانه اتخاذ إنة والروائح المقززة ـعمل�ات التلوث الناتج عن األدف

كافة األعمال واالحت�اطات التي تحول دون اإلضرار بهم وقد أق�مت المسؤول�ة في هذه الحالة 

 �الخطأ الواجب اإلث�ات.

�ما أنه قررت محكمة النقض الفرنس�ة في حكم لها مسؤول�ة صاحب المخبز عن الروائح       

مما أدى النصراف  المقززة الناتجة عن استخدام مادة المازوت والضج�ج الذي �حدثه العمال ,

ر�طت المسؤول�ة هنا راحتهم و العمالء عن التأجیر في الفندق المجاور ألن المضا�قات تقلق 

ؤول�ة عن ونفس الحكم أخذت �ه محكمة النقض الفرنس�ة في تقر�ر المس،  �مفهوم الخطأ

للوقا�ة من  الالزمةالم�اه �اعت�ار أن المتسبب لم یتخذ االحت�اطات  عمل�ات التلوث في مجاري 

االحت�اطات اآلزمة و�دخل ضمن الخطأ في نطاق األضرار البیئ�ة عدم اتخاذ ، )1(التلوث

ك من أجل والوسائل الممكنة التي وضعها العلم الحدیث تحت تصرفه �ما یتفق ومألوف�ة السلو 

 .تقلیل األضرار البیئ�ة

المتعلق �البیئة  94سنة  04ونفس التوجه عمل �ه القانون المصري من خالل القانون       

 1985سنة  488مجلس الوزراء رقم  والالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون الصادرة �قرار رئ�س

المتعلق �حما�ة نهر النیل  1982سنة  48والقانون رقم  1982سنة  48والقانون رقم 

المتعلق �قانون الزراعة المعدل  1961سنة  53والمجاري المائ�ة من التلوث والقانون رقم 

ألراضي الزراع�ة المتعلق �حظر التجر�ف والتبر�د والبناء في ا 1983سنة  116�القانون رقم 
                                                           

الحقوق ، عبد الوھاب محمد عبد الوھاب محمود ، المسؤولیة عن األضرار الناتجة عن تلوث البیئة ، رسالة دكتوراه ، كلیة  - 1
 .324، ص  1994القاھرة ، 
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فكل هذه القوانین نجدها تفرض مجموعة من االلتزامات التي بتطب�قها نتجنب ونتوقى األضرار 

 .)1(�البیئة وفي حالة مخالفتها نكون �صدد المسؤول�ة البیئ�ة المترت�ة عن الخطأ التقصیري 

و�النس�ة للتشر�ع الجزائري و�الموازنة مع ماجاءت �ه القوانین المشار إلیها أعاله  فإنه       

من القانون المدني على أضرار التلوث البیئي متى أثبت  124�مكن إعمال نص المادة 

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار  03/10القانون المضرور خطأ محدث الضرر ، فنجد أن 

نه �قر مبدأ التعو�ض عن األفعال التي تلحق ضررا م�اشرا أو غیر م�اشر أالتنم�ة المستدامة 

 . ار حما�ة البیئة واإلطار المع�شي�المصالح الجماع�ة في إط

مدني عن األفعال المسب�ة للتلوث المائي  124�ما �مكن أن نقر سر�ان نص المادة       

�منع تفر�غ الم�اه القذرة مهما  )2(المتعلق �الم�اه 05/12من القانون  46 المادةحیث نجد نص 

الم�اه ، وفي هذا اإلطار �جب مراعاة  التقاءوالحفر وأروقة  اآل�اركانت طب�عتها أو صبها في 

المحدد لك�ف�ات منح الترخ�ص بتفر�غ  09/209من المرسوم التنفیذي  03المادة  ماجاء في

، إذ أن �ل )3(الم�اه القذرة غیر المنزل�ة في الش�كة  العموم�ة للتطهیر أو محطة التصف�ة

 . ؤول�ة المدن�ة القائمة على الخطأمخالفة لهذه األحكام �عد خطأ موج�ا ألحكام المس

ونظرا لتعدد األمثلة في هذا المجال فإنه �مكن القول أن الخطأ �صفة عامة في المجال       

یتمثل في مخالفة القوانین التي تنظم األنشطة المتعلقة �البیئة �قوانین حما�ة البیئة من البیئي 

 . )4(التلوث

                                                           
  - محسن عبد الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص23 . 1 

ینایر  23المؤرخ في  08/08ل والمتمم بالقانون دالمتعلق بالمیاه ، المع 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12قانون  -  2
 .  2009یولیو  22المؤرخ في  09/02واألمر رقم  2008

المتواجدة في المیاه  محتوى المواد الضارةالیمكن أن یتجاوز  (تنص على أنھ  09/209من المرسوم التنفیذي  03المادة  - 3
  )غھا في شبكة عمومیة للتطھیر ، أو محطة التصفیة القذرة غیر المنزلیة ، بأي حال من األحوال أثناء تفری

4 -Michel priem , droit de l’envierennement, 4emeedition DALLOZ, Paris , 2000,P871. 
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تفسیر المسؤول�ة ضرار البیئ�ة قد توسع في لألة تالقانون الفرنسي في معالجوالمالحظ أن       

وذلك من خالل اتجاه الفقه الفرنسي للقول �إمكان�ة  ،  البیئ�ة على أساس الخطأ الواجب اإلث�ات

مدني جزائري �لما �نا �صدد أفعال مخالفة 124المقابلة لنص المادة 1382عمال نص المادة إ 

 لاللتزامات المفروضة �موجب قوانین البیئة.

ي توفرها المسؤول�ة المدن�ة على أساس الخطأ �أساس لتبر�ر و�الرغم من الخصائص الت      

خطأ في مجال  المسؤول�ة إال أن الحدیث عن ر�ن ال،  )1(دعوى المسؤول�ة عن الضرر البیئي

البیئي یواجه صعو�ات جمة ، حیث أنه إذا أمكن إث�اته �عنصر�ه المادي والمعنوي عن الضرر 

الضرر البیئي ، فإنه من الصعب القول �إث�ات ذللك في �صدد �عض النشاطات الناجم عنها 

 .    صوره كل

مما یتعذر القول بهذا النظام للمسؤول�ة لفقده الر�یزة األساس�ة أال وهو الخطأ الواجب       

اإلث�ات و�رجع ذلك إلى الطب�عة الخاصة للنشاط الناتج عنه الضرر البیئي ، فإذا أخذنا مثال 

مة على الخطأ فإنه یتعذر بنا التسل�م بها �صدد النشاط ن تلوث الم�اه القائل�ة الناجمة عالمسؤو 

محل المسؤول�ة إذا أدر�نا أن المواد الملقاة في الم�اه �صعب القول �صددها أنها السبب 

جسام ��م�ائ�ة لتعو�ض حیث ینجم عن هذه المواد أالم�اشر في إحداث الضرر موضوع دعوى ا

ید من الملوثات األخرى مما یتعذر الوقوف على هذا الخطأ دون جدیدة تذوب فیها مع العد

  .)2(ع األشخاص العادیین تحمل نفقاتهمال�ستط� فنیینالرجوع إلى خبراء 

 ترضـمفـأ الـاس الخطـلى أسـؤول�ة المدن�ة البیئ�ة عـمسـال : يـالمطلب الثان

ة في الخطأ المفترض �صفة عامنجد األساس القانوني للمسؤول�ة المدن�ة على أساس        

,وقد تناول المشرع المسؤول�ة )1مكرر140إلى غا�ة المادة 134المادة(ي نصوص القانون المدنـ

                                                           
 - یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص 261 . 1 

 - یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 123 . 2 
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�شقیها,المسؤول�ة عن فعل الغیر والمسؤول�ة عن فعل األش�اء وهو ما نولي ب�انه على الوجه 

 الموالي :

متعلقة المسؤول�ة المتولي الرقا�ة و ل�ة ل الغیر في صورة مسؤو لمسؤول�ة عن فعل ف�النس�ة       

، فالصورة األولى المتعلقة �متولي الرقا�ة نجد ندرة األحكام القضائ�ة في هذا �التا�ع والمتبوع 

ل�ه القضاء ، لذلك نستدل ب�عض ما إستقر ع انعدامهاالجزائري إن لم نقل  عالمجال في التشر�

 .الفرنسي في هذا الصدد

محكمة النقض الفرنس�ة على تأس�س المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار  استقرتحیث       

عندما �شكل الفعل الضار صخ�ا أو تلوثا الالحقة �الجار على أساس مسؤول�ة متولي الرقا�ة 

 .  )1(سمع�ا ، ف�فترض في هذه الحالة التقصیر من قبل الملتزم بهذا الواجب

الفرنس�ة �مسؤول�ة متولي الرقا�ة عن اإلستعمال الطائش �ما قضت محكمة النقض       

 . )2(للرادیو من قبل من هو خاضع لرقابته و�لزامه �التعو�ض عن هذه األضرار

�ما قضي �مسؤول�ة مالك المدرسة من قبل محكمة �ار�س اإلبتدائ�ة �مسؤول�ة مالك       

هم وخروجهم منها �ما �مس �أمن المدرسة عن الصخب المزعج الصادر من التالمیذ أثناء دخول

 . )3(وسكینة المنطقة

و  136و�خصوص المسؤول�ة البیئ�ة وفقا ألحكام مسؤول�ة التا�ع والمتبوع ط�قا للمواد       

من القانون المدني الجزائري �ذلك النجد لها تطبیق في النطاق البیئي ، إال أنه �مكن  137

حیث أن محكمة النقض الفرنس�ة أصدرت قرار  اإلستدالل �ما توصل إل�ه القضاء الفرنسي

�مناس�ة ق�ام سائق شاحنة بتفر�غ �م�ة من المازوت في مكان مهجور من الطر�ق ، أدى إلى 

                                                           
 - أحمد محمود سعد ، مرجع سابق ، ص240 1 

، القاھرة ،  1لعربیة ، طبعة أحمد عبد التواب محمد بھجت ، المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار بالبیئة ، دار النھضة ا -2
 .  93، ص2000

 - نفس المرجع ، نفس الصفحة . 3 
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تلوث الم�اه في تلك المنطقة و�عد إكتشاف ذلك تبین أنه إحتفظ بهذه الكم�ة لحسا�ه الخاص 

عن  مهذا التلوث الشر�ة لتعو�ضه�عد تسل�م الشحنة ألحد العمالء و�مطال�ة المضرور�ن من 

هذه األضرار ، أیدت محكمة النقض حكم اإلستئناف ف�ما ذهبت إل�ه برفض تطبیق المسؤول�ة 

من القانون المدني  136المقابلة لنص المادة  05فقرة  1384لعدم إنط�اق نص المادة 

     . )1(الجزائري 

د نظمها المشرع الجزائري في نصوص الشيء فقأما �النس�ة لصورة المسؤول�ة عن فعل       

المعدل ألحكام 05/10مكرر وفقا لما جاء �ه التعدیل في القانون رقم140 إلى 138المواد

 .75/58األمر 

�ل من تولى حراسة  (مدني �أنه 138د جاءت من حیث المبدأ ط�قا لنص المادة ـوق      

والرقا�ة �عتبر مسؤوال عن الضرر الذي �حدثه ذلك شيء �انت له قدرة االستعمال والتوج�ه 

الشيء و�عفى من هذه المسؤول�ة حارس الشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر �ان �سبب لم یتوقعه 

 .)مثل عمل الضح�ة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ش�اء التي تتطلب عنا�ة و�قصد �الشيء تلك المنقوالت والعقارات واألش�اء الجامدة ومختلف األ

 .)2(خاصة �سبب حالتها أو طب�عتها أو الظروف التي وجدت فیها

لمسؤول�ة فترض هذه اإأما عن أساس هذه المسؤول�ة فإننا نجد �أن المشرع الجزائري       

، �حیث جعلها )3(ه الذي سلكته �اقي التشر�عاتمتجها نفس التوج 138�موجب نص المادة 

تقوم على عاتق الحارس �مجرد أن یتسبب الشيء الذي في حراسته في أضرار للغیر والمتضرر 

                                                           
 - أحمد محمود سعد ، مرجع سابق ، ص 247 . 1 

، مصادر اإللتزام الواقعة القانونیة ، دار  2، الجزء  1محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، طبعة  -2 
 .   247، ص 2004الھدى ، الجزائر ، 

 - نفس المرجع ، ص 247  3 
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هنا ال یثبت الخطأ و�نما یثبت الضرر الذي لحقه جراء هذا الشيء,وأن هذا الشيء هو محل 

 حراسة من قبله .

ونالحظ في هذا الصدد أن تطبیق هذا النص في المجال البیئي یلزمه شيء من التوسع       

في تفسیر النص وهو مذهب القضاء الفرنسي و�رجع السبب من أجل �فالة العدالة للمتضرر 

في جانب الحارس وهي قر�نة غیر ، وتحقیق التعو�ض العادل طالما أن الخطأ هنا مفترض 

مكن للملوث في هذه الحالة التنصل من مسؤولیته ولو أثبت أنه بذل قابلة إلث�ات العكس وال �

 .)1(عنا�ة في عدم إلحاق ضرر �الغیر

و�ذا �ان تطبیق هذا النص �حتاج لتوسع في التغییر �غیره من النصوص فإننا نجد أن       

لب عت�ار األدخنة المتصاعدة في المصانع �مثا�ة األش�اء التي تتطإلالقضاء الفرنسي ذهب 

حراسة وعنا�ة خاصة من ذلك ما ذهبت إل�ه محكمة النقض الفرنس�ة �مسؤول�ة مسؤول السكك 

و�ذا مسؤول�ة من أشعل النیران تن�عث منها أدخنة  الحدید�ة عن الدخان الصادر من القاطرات,

 .)2(تسببت في حوادث مرور

منتجات ��ماو�ة وأق�مت المسؤول�ة �ذلك على عاتق مدیر المصنع الذي تسرب منه      

 تسببت في تلوث الم�اه الجوف�ة و�ذا األراضي الزراع�ة نت�جة ترسب الرصاص علیها.

وفي اعتقادنا أنه �مكن إعمال قواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة في مجال األضرار البیئ�ة       

مالمسة الشيء رط تخاصة ما یتعلق �مجال النفا�ات مع العلم أنه وفقا للقواعد العامة فإنه ال�ش

بهذا محكمة �ار�س �اعت�ار أن الضوضاء  تمحل الحراسة مالمسة ماد�ة للمتضرر وقد أخذ

�ما قضت محكمة  المتولدة من الجهاز الكهر�ائي �ما �قلق راحة السكان یتحملها مالك الجهاز,

                                                           
، القاھرة ،  02سعد ، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي ، دار النھضة العربیة ، الطبعة أحمد  -1

 . 207، ص  2007
2 -Cassivil . P Nov , 1955 . R . Gazette de pallais , 1961 – 1-jar .P 332. 
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ة النقض الفرنس�ة �مسؤول�ة شر�ة الك�ماو�ات عن األضرار المترت�ة عن شرب الغازات السام

 .)1(او ـوفـمن األنابیب الموجودة تحت األرض �الرغم من عدم مالمستها لألشخاص الذین ت

البد من  و�الرجوع لقض�ة النفا�ات ومدى إمكان�ة إعمال قواعد المسؤول�ة الشیئ�ة �صددها,      

یرتكز على والذي نجده  )2(یر النفا�ات ومراقبتها و�زالتهاالمتعلق بتسی01/19النظر للقانون 

أساس وقائي �الدرجة األولى و�ظهر ذلك من خالل نص المادة الثالثة منه حیث نجد �أنه حدد 

 مجموعة من المصطلحات �موجب هذا النص من ذلك :

النفا�ات �اعت�ارها ال�قا�ا الناتجة عن عمل�ات اإلنتاج والتمو�ل واالستعمال و�صفة أعم �ل مادة 

لك أو الحائز �التخلص منه أو قصد التخلص منه أو یلزم أو منتوج و�ل منقول �قوم الما

 �التخلص منه أو إزالته.

والنفا�ات المنزل�ة وما شابهها هي �ل النفا�ات الناتجة عن النشاطات المنزل�ة والنفا�ات   

المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناع�ة والتجار�ة والحرف�ة وغیرها والتي �فعل طب�عتها 

ل�ة ومكوناتها تش�ه النفا�ات المنزل�ة,والنفا�ات الضخمة هي النفا�ات الناتجة عن النشاطات المنز 

 والتي �فعل ضخامتها ال �مكن جمعها مع النفا�ات المنزل�ة.

والنفا�ات الخاصة هي �ل النفا�ات الناتجة عن النشاطات الصناع�ة والزراع�ة والعالج�ة  

والخدمات و�ل النشاطات األخرى والتي �فعل طب�عتها ومكونات الموارد التي تحتو�ها ال �مكن 

 شروط مع النفا�ات المنزل�ة وما شابهها.جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس ال

والنفا�ات الخاصة الخطرة هي �ل النفا�ات الخاصة التي �فعل مكوناتها وخاص�ة المواد السامة  

 التي تحتو�ها �حتمل أن تضر �الصحة العموم�ة و/ أو �البیئة.

                                                           
 .107أحمد عبد التواب محمد بھجت ، مرجع سابق ، ص  - 1

  - القانون 19/01 المؤرخ في 12دیسمبر 2001 المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ، جریدة رسمیة عدد 77  2 
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عة والعالج ونفا�ات النشاطات العالج�ة هي �ل النفا�ات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتا�  

 الوقائي أو العالجي في مجال الطب ال�شري والب�طري.

والنفا�ات الهامدة هي �ل النفا�ات الناتجة الس�ما عن استغالل المحاجر والمناجم وعن أشغال   

الهدم والبناء والترق�م والتي ال�طرأ علیها أي تغییر فیز�ائي أو ��م�ائي أو بیولوجي عند إلقائها 

ي لم تلوث �مواد خطرة أو �عناصر أخرى تسبب أضرار �حتمل أن تضر في المفارغ والت

 . �الصحة العموم�ة و/أو البیئة

من خالل ما سبق ب�انه من النص المذ�ور أعاله في اعتقادنا أنه �مكن تطبیق و�جراء       

النفا�ات من القانون المدني على أصناف 138المفهوم المتعلق �الشيء وفقا لنص المادة 

السا�قة الذ�ر,خاصة إذا �ان ق�ام المسؤول�ة المدن�ة ناتجا عما تتسبب ف�ه من أضرار عن 

 طر�ق تدخلها اإل�جابي.

المتعلق بتسییر النفا�ات  03/10من القانون  03ونالحظ �ذلك أنه وط�قا لنص المادة       

 بیر.ومراقبتها و�زالتها تكون النفا�ات في وضع�ات مختلفة إن صح التع

 وذلك من خالل التعر�فات التي جاء بها النص حیث أن هناك:

 منتج النفا�ات: وهو �ل شخص طب�عي أو معنوي یتسبب بنشاطه في إنتاج النفا�ات. -

 حائز النفا�ات: هو �ل شخص طب�عي أو معنوي �حوزته النفا�ات. -

لها وتخز�نها وتثمینها و�زالتها تسییر النفا�ات: �ل العمل�ات المتعلقة �جمع النفا�ات وفرزها ونق -

 �ما في ذلك مراق�ة تلك العمل�ات.

 جمع النفا�ات: تجم�عها �غرض نقلها لمكان المعالجة.                    -

 فرز النفا�ات: �ل العمل�ات المتعلقة �فصل النفا�ات حسب طب�عة مكانها قصد معالجتها. -
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اإلجراءات العمل�ة التي تتعلق بتثمین النفا�ات  المعالجة البیئ�ة العقالن�ة للنفا�ات: �ل -

وتخز�نها و�زالتها �طر�قة تضمن حما�ة الصحة العموم�ة و/ أو البیئة من اآلثار الضارة التي قد 

 تسببها النفا�ات .

 تثمین النفا�ات: �ل العمل�ات الرام�ة إلى إعادة استعمال النفا�ات أو رسكلتها. -

�ات المتعلقة �المعالجة الحرار�ة والفیز�و��م�ائ�ة والبیولوج�ة والتفر�غ إزالة النفا�ات: �ل العمل -

والتخز�ن و�ل العمل�ات األخرى التي ال تسفر عن إمكان�ة تثمین هذه النفا�ات أو عن أي 

 استعمال آخر لها........الخ.

لخطورتها إن األش�اء السابق اإلشارة لها تعتبر أش�اء تتطلب عنا�ة خاصة والسبب یرجع       

على الصحة العامة والبیئة وهو األمر الذي یتطلب بذل عنا�ة خاصة,و�قع واجب العنا�ة على 

 .)1(كل شخص مبین في المادة أعاله.والذي �قوم �العمل�ات السا�قة

ع في مجتمعنا �مكن التساؤل عن قدرة ئو�صدد اإلشارة إلى النفا�ات �إعت�ارها أمر شا      

ن غیر المرخصة كالمسؤول�ة الشیئ�ة على هذه النفا�ات المترو�ة على األرصفة واألماإعمال 

�مكن إعمال القواعد الواردة  هفي هذا الصدد �قول الد�تور یوسفي نور الدین وحسب رأ�ه أن

خص �قوم �إلقاء على هذه الحالة و�تحمل المسؤول�ة �ل شمدني جزائري  138بنص المادة 

كنها المخصصة لها ، أو خارج األوقات المحددة �موجب القوانین ، في القمامة في غیر أما

حین تتحمل البلد�ة هذه المسؤول�ة وتكون �مثا�ة الحارس لها إذا إحترمت معاییر إلقاء القمامة 

إال أن عمالها لم �قوموا أو یتأخروا في جمعها مما یترتب عل�ه أضرار �السكان نت�جة لذلك 

 . )2(التلوث

                                                           
أنظر: یوسفي نور الدین , المسؤولیة عن فعل الشيء كأساس للمسؤولیة عن النفایات , الملتقى الوطني النظام القانوني  - 1

 , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , جامعة قالمة . 2015دیسمبر  02و 01لتسییر النفایات 
 - یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص 274 . 2 
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�ما �مكن التساؤل عن مدى إشتراط مالمسة األش�اء محل الحراسة مالمسة ماد�ة م�اشرة       

لألش�اء المتضررة حیث نجد وفقا للقواعد العامة عدم إشتراط ذلك وهو ماینطبق على مجال 

التلوث البیئي ودلیل ذلك ماقضت �ه محكمة �ار�س �مسؤول�ة مالك الجهاز الكهر�ائي الذي 

أصوات مزعجة مقلقة لراحة السكان ومسب�ة لصخب ال�طاق �إعت�اره حارس لألش�اء ین�عث منه 

 )1(مالمستها للمضرور�نغیر الح�ة ومسؤوال عن ذلك �الرغم من عدم 

بین أكثر من حارس إذا ترتب وفي األخیر �جب اإلشارة إلى أن المسؤول�ة الشیئ�ة تنشأ       

 المسؤول�ة التضامن�ة.ضرر خالل عملیتین متصلتین وهو ما �عرف �

 : المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة على أساس الضررالمطلب الثالث

نت�جة لما تفرضه المسؤول�ة المدن�ة في صورة الخطأ الواجب اإلث�ات أو حتى المفترض       

من إقامة الدلیل الذي �قع على عاتق المتضرر فقد توجهت اإلرادة التشر�ع�ة نحو عدم إلقاء 

العبء على المتضرر واالكتفاء بوجود الضرر فحسب من أجل توفیر حما�ة أكثر وأكفأ هذا 

طالما أنه قد یتعذر على المضرور إث�اتها �عجزه عن إث�ات العالقة  البیئي لضررللمتضرر من ا

 . هذا من جهة ،  بین الخطأ أو النشاط البیئي والضرر الذي أصا�ه سبب�ةال

اللجوء لقواعد المسؤول�ة القائمة على أساس الخطأ أو الخطأ من جهة أخرى فإن       

المفترض قد ال ینصف المضرور، مما یوجب اللجوء لقواعد أخرى أكثر إنصافا للمضرور من 

ور�ما نجد في قواعد المسؤول�ة الموضوع�ة ما�غطي ذلك �إعت�ارها التقوم  ، جراء النشاط البیئي

ثمة فشروطها قائمة على الضرر والفعل الضار الذي  دفعها ومن �مكن والخطأ العلى أساس 

ل�س له وصف الخطأ ، �اإلضافة لرا�طة السبب�ة بین الضرر والفعل الضار وهذه الرا�طة الغیر 

             قابلة للقطع .   

                                                           
 - أحمد عبد التواب محمد بھجت ، مرجع سابق ن ص 107 . 1 
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الصور التي قد یلجأ إلیها المتضرر و�عفى أهم أن و�ناءا على ماسبق أنه �مكن القول       

هي المسؤول�ة عن مضار الجوار التي و  تندرج ضمن المسؤول�ة الموضوع�ة   اإلث�اتمن هذا 

ني أن هذه ع، وهذا ال�مدني من القانون ال 691�موجب المادة الجزائري المشرع علیها   نص

الصورة الوحیدة من صور المسؤول�ة الموضوع�ة إذ أن هناك صور أخرى مثل نظر�ة تحمل 

  الت�عة ونظر�ة الضمان . 

وتعد نظر�ة مضار الجوار غیر المألوفة من النظر�ات التي إعتمدها الفقه والقضاء لجبر       

البیئة وذلك ط�عا إذا �ة �األضرار البیئ�ة خاصة تلك التي تحدثها المنشأت الصناع�ة والتجار 

فإن الشخص عندما المذ�ور أعاله  691المادة  صلن تطب�قا و،  تطب�قهاشروط توافرت 

یتعرض ألضرار بیئ�ة �مختلف أنواعها و�كون مصدرها الجار أو منشأة في مح�ط الجوار �حق 

له اللجوء ألحكام المسؤول�ة عن مضار الجوار ، و�ما ذ�رنا أعاله فإنه لتطبیق هذه األحكام 

ضرار المطالب بتعو�ضها أضرار غیر البد من توافر شروط تتعلق �صفة الجار وأن تكون األ

 مألوفة ، وسنبین في مایلي هذه الشروط بنوع من التفصیل . 

: یتطلب المشرع من أجل إنعقاد المسؤول�ة بناءا على نظر�ة مضار  �النس�ة لصفة الجار  

الجوار غي المألوفة أن �ملك المضرور والمسؤول صفة الجار ، وهذا ما�ستفاد من نص المادة 

مدني ، فبهذا النص �كون المشرع قد إشترط من أجل المطال�ة �التعو�ض عن األضرار  691

خص المضرور ، وقد أجمع الفقه والقضاء أن التجاوز غیر المألوفة توافر صفة الجار في ش

 . )1(هذه المسؤول�ة النعقاد�عد عنصر أساس�ا 

إلى القول أن نظر�ة مضار الجوار غیر وقد ذهب جانب من الفقه والقضاء الفرنسي       

المألوفة ترت�ط �فكرة الملك�ة ، ولذلك فإن صفة التجاور تكون قاصرة على المالك المجاور�ن 

                                                           
, , دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه  محمد الشریف المطیري , المسؤولیة عن األضرار البیئیة ومدى قابلیتھا للتأمین - 1

 . 85 , ص 2007اإلسكندریة , 
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ط ألن المنازعة في هذه الحالة تكون بین حقین مطلقین ال�مكن تصورها إال بین إثنین من فق

لعقار المالك ، ومن ثمة فإن اإللتزام �التعو�ض �فرض في جم�ع األحوال على شخص المالك ل

 . مصدر األضرار غیر المألوفة

ات الفجر�ة المستمرة وتطب�قا لذلك قضى �مسؤول�ة الحلواني والقصاب والخ�از عن األصو       

والشدیدة الناجمة عن ممارسة المهنة نفسها والتي أدت إلى قلق راحة الجیران ، و�ذلك قضت 

محكمة النقض الفرنس�ة في هذا اإلطار �مسؤول�ة المقاول دون رب العمل وفقا لنظر�ة مضار 

اول ول�س رب الجوار غیر المألوفة على أساس أنه �ملك صفة الجار ، �ما قررت مسؤول�ة المق

 . )1(ءالعمل عن األصوات الشدیدة والمستمرة الناتجة عن سیر العمل في ورشة البنا

من �عض الفقه والذي یرى أن قت نقدا حادا إال أن فكرة إرت�اط الملك�ة �مسألة الجوار ال      

عینا معینة م القانوني لشخص الجار الیرت�ط �فكرة الملك�ة ، بل �كفي أن �شغل الشخص و المفه

وأن �سبب �فعله المادي مضا�قات غیر عاد�ة للجیران أو یتحمل من هؤالء األخر�ن مضا�قات 

تجاوز دائرة المألوف�ة ، و�التالي فإن اإلضرار �الغیر ضررا غیر مألوف �قع على �ل صاحب 

حق سواءا �ان مالك أو غیر مالك ، وقد �متد إلى المستأجر �إعت�اره صاحب حق شخصي 

 . )2(م �عدم اإلضرار �الغیر ضررا غیر مألوفو�لز 

و�النس�ة لموقف القضاء الجزائري من مسألة صفة الجار فإنه فضل التوسع في صفة      

الصادر بتار�خ  443620الجار، حیث قضت المحكمة العل�ا في قرار لها تحت رقم 

�ستخلص من ملف الدعوى ومستندات الملف أن الدعوى ترمي إلى إزالة  ( 12/03/2008

منشأت فالح�ة أق�مت في منطقة سكن�ة ، وأحدثت أضرار بیئ�ة في المح�ط ، وهذا الفعل أدى 

 . )3()إلى وجود مضار الجوار غیر المألوفة 

                                                           
 - یاسر فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص280 . 1 

 - محمد محسن البھ ، مرجع سابق ، ص 32 . 2 
 - مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني ، 2008 ، ص257 و259 . 3 
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مسؤول�ة الجار وفقا لقواعد إلنعقاد  یلزم :�النس�ة لشرط تجاوز المضار أع�اء الجوار المألوفة 

نظر�ة مضار الجوار غیر المألوفة أن تكون األضرار المدعاة تشكل أع�اء غیر مألوفة ، أي 

تز�د عن القدرة الذي تستلزمه ضرورة الجوار ف�ما یرى القاضي �عد أن یرجع إلى العرف والبیئة 

ل�س  (ني الجزائري أنهمن القانون المد 2فقرة  691وقد جاء في نص المادة  وظروف الدعوى،

للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غیر أنه �جوز له أن �طلب إزالة هذه 

، فبهذا النص ألزم المشرع الجار بتحمل قدر من  )المضار ، إذا تجاوزت الحد المألوف ....

  .عنهااألضرار دون إمكان�ة المطال�ة �التعو�ض 

إنطالقا من اإلعت�ارات التي على المألوف  الضرر المألوف عن غیرو�ختلف مدلول       

ومن هذه اإلعت�ارات أن  ،  ضوئها تبدأ عمل�ة التحول من المألوف�ة إلى نطاق غیر المألوف�ة

وخطورة معینة مع ضرورة استمرار�ة الجسامة وأن یتجاوز أهم�ة  �كون الضرر على درجة من

مل�ات روائح الوقت�ة أو األدخنة االستثنائ�ة المترت�ة عن عفال یؤخذ �عین االعت�ار ال الضرر

                                                                                 . ، هذا من جهة)1(س�طاالحتراق ال�

بد من التمییز بین هذه الملوثات الفإال أنه من جهة ثان�ة وفي ظل التطور التكنولوجي       

طالما أن ذا المع�ار إذا �ان التحقق فور�افما �ان احتمال تحق�قه للضرر ال نعمل �صدده ه

 . )2(الضرر مثال یتمثل في تأثیر سرطاني

والتي  02مدني فقرة  691دة مع عدم إغفال المعاییر المنصوص علیها �موجب نص الما      

إعتمد فیها �الظروف الموضوع�ة للعقار في حد ذاته ف�جب أن یراعى في ذلك العرف وطب�عة 

 . )3(العقار وموقع �ل منها �النس�ة لألخر والغرض الذي خصصت له

                                                           
 - مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكیة ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، بدون سنة نشر، ص 259 .1 

 .182نفس المرجع , ص  -2
فیصل زكي عبد الواحد ، أضرار البیئة في محیط الجوار والمسؤولیة المدنیة عنھا ، مكتبة سید عبد هللا وھبة ، القاھرة  -3

 .  203، ص  1988-1989
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نه لكل منطقة أللضرر غیر المألوف نجد �أنه مع�ار مرن ذلك ف�النس�ة للعرف �مع�ار       

ى ، أما �خصوص طب�عة أعرافها فما �عد مألوف في منطقة قد ال�كون مألوف في منطقة أخر 

العقار فهذا المع�ار یدخل في تقدیر الضرر الغیر مألوف ف�ما إذا �ان العقار محال عاما أو 

طب�عة الحي الذي یتواجد ف�ه والمحدد عن طر�ق قواعد فندق مثال فالعبرة �طب�عة العقارات هي 

 . والذي �صنفه إلى تجاري أو صناعي التهیئة والتعمیر

و�خصوص مع�ار موقع �ل عقار �النس�ة لألخر فالتالصق بین العقارات �قتضي أن       

العقارات دون یتحمل الجیران �عض المضار المألوفة ، والناتجة عن اإلستخدام الطب�عي لهذه 

تجاوز لهذا الحد المألوف ، فمثال قد یتضرر الجار المق�م �عیدا عن المصنع جراء الضرر 

البیئي في صورة التلوث الناتج عن األدخنة المتصاعدة منه والمنقولة في الجو مثلما یتضرر 

 .)1(الجار المق�م قر��ا من المصنع

�حیث أنه  غرض الذي خصص من أجله العقار�اإلضافة إلى هذه المعاییر �جب مراعاة ال      

�الرغم من حصول المتسبب في الضرر على ترخ�ص لممارسة هذا النشاط إال أن ذلك ال�حول 

 دون تحمل مسؤول�ة هذه األضرار غیر المألوفة . 

إلى جانب هذه المعاییر التي أوردانها نجد أن فكرة األس�ق�ة في اإلستغالل تطرح نفسها       

   اإال أن هذه الفكرة هناك من الفقه من أخذ بها وهناك من إنتقده ،مضار الجوار ةنظر�ضمن 

فالرأي المساند یرى �أنه ال�مكن المطال�ة �التعو�ض عن األضرار غیر المألوفة إذا �ان تشغیل 

و�برر أصحاب هذه الفكرة على أساس  ، المصنع مثال سا�قا على إستغالل العقارات المجاورة

خطأ في  اقد إقترفو  �كونوعلى علم بوجود هذه األضرار ألنهم بذلك إما أن  ا�انو تضرر�ن أن الم

أن  علىالبناء �جوار المنطقة الملوثة أو متنازلون على حقهم وقد قبلوا تحمل هذه المخاطر 

                                                           
 - یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، 281 . 1 
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الرأي المعارض لهذه الفكرة یرى �أنها تتعارض مع القواعد العامة فبناء شخص �جوار منشأة 

 .  )1(�عتبر خطأ طالما أن القانون �سمح له �إستعمال حقه ��ف �شاءصناع�ة ال

في هذا وأمام عدم التوافق على فكرة األس�ق�ة في اإلستغالل حاول المشرع الفرنسي       

اإلتجاه األخذ �أس�ق�ة اإلستغالل الفردي �حیث ال�جوز لألشخاص المتضرر�ن من المنشأة أو 

�طالبوا �التعو�ض على أساس مضار الجوار غیر أن المصانع المتسسب�ة في األضرار البیئ�ة 

نشأة ، إال أنه ر�ط ذلك بنوع�ة وصفة هذه الم في تواجدها سا�قةهذه المنشأة  المألوفة إذا �انت

ذات الص�غة اإلقتصاد�ة فحسب ، وقد قضت محكمة تولوز الفرنس�ة  المنشآت�حیث �طبق 

ینتشر من مصانعها �عض الغازات  اعة األلمنیوم التي �ان�شأن الدعوى المتعلقة �شر�ة لصن

ذات التأثیر الضار على المحاصیل الزراع�ة ، مما دفع المزارعین المتضرر�ن المجاور�ن لهذه 

 الفن�ة التي تحول دون حدوث تلوث بتر�یب األجهزة والمعدات للمطال�ة إللزام الشر�ة المصانع 

و�الرغم من تأكد المحكمة �أنه �ستحیل توفیر المعدات المستخدمة ذات الفعال�ة التامة ، إال أنها 

قامت �إدانة الشر�ة و�لزامها تعو�ضات سنو�ة للمزارعین �قدر ماعاد علیهم من أضرار ، وذلك 

  . )2(ط�قا لألسعار السنو�ة للمحاصیل الزراع�ة

ول�ة على عاتق الشر�ة التي تنشئ مصنعا في أح�اء �ما أقام القضاء المصري المسؤ       

من �ق�م سكن�ة عما یلحق الجیران من أضرار غیر مألوفة جراء الغازات السامة ، وقضى �أنه 

ق�مته لحرق الجیر �سأل عن األضرار التي تلحق الجیران جراء تناثر الغ�ار والغازات 

  )3(المن�عثة

 

                                                           
 . 329یاسر محمد فاروق المیناوي , مرجع سابق ، ص  -1
الوھاب محمود ، المسؤولیة عن األضرار الناتجة عن تلوث البیئة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، عبد الوھاب محمد عبد  -2

  . 332، ص  1994جامعة مصر 
 - عبد الكریم سالمة ، مرجع سابق ، ص 464 .3 
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 حدیثة البیئ�ة المسؤول�ة ال :  الم�حث الثالث

إن تطبیق قواعد المسؤول�ة المدن�ة التقلید�ة على األضرار البیئ�ة والتي تناولناها سا�قا       

على األر�ان المعروفة سواءا الخطأ أو الضرر  اوهذا إذا ماحاولنا تطب�قه، یثیر صعو�ات جمة 

الدول األورو��ة ومختلف الدول  هجتانتأو العالقة السبب�ة ، ومن أجل تحقیق العدالة للمتضرر 

المتطورة نهجا أخر لتحقیق الحما�ة للعناصر البیئ�ة دون التقید �كافة األسس واألر�ان التي 
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تفرضها المسؤول�ة المدن�ة في صورتها التقلید�ة وهو ما�عرف �المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة والتي 

لمبررات حسب ، وسنتولى في مایلي التطرق التق�م وزنا للخطأ و�نما نرجع فیها لمفهوم الضرر ف

    . هذه المسؤول�ة وممیزاتها

 بیئ�ة الحدیثة : مبررات التوجه نحو مسؤول�ة  المطلب األول

د من اإلشكاالت التي ال حصر إن التطبیق الصارم للقواعد القانون�ة �ضعنا �صدد العدی      

�مكن أن نصف القواعد  �جوز التوسع في تفسیر القواعد الموضوع�ة واإلجرائ�ة وال طالما ال لها 

ورد في نص المادة  الخاصة �المسؤول�ة المدن�ة �المرنة طالما أن القاعدة العامة فیها هي ما

تبنى على  المسؤول�ة الشخص�ة التيمدني جزائري ، من خالل إعت�ار أن المبدأ هو  124

لتطبیق على حالة هذه األر�ان و�مكان�ة ا مراعاةوعل�ه البد من الخطأ الواجب اإلث�ات ، 

 .األضرار البیئ�ة

 ووفقا للقواعد المتعارف علیها في القانون المدني فإن الخطأ البد إلنعقاده من توافر      

 .)1(ي وفقا لما �حمله اللفظ من مدلولنو المادي والمع العنصرین وهما یأساس عنصر�ن

و�ستوي في هذا الصدد أن �كون الخطأ مرتكب من قبل شخص طب�عي أو معنوي هذا       

عن طر�ق مساءلة ممثل�ه أو هو في حد ذاته من خالل تحمله  األخیر الذي نستط�ع مساءلته

عن سلوك الرجل  االنحرافالمسؤول�ة في صورتها الخاصة �ه ، طالما أن الخطأ یتمثل في ذلك 

   .مع ضرورة إدراك الضرر المسئولالمعتاد الموجود في ذات الظروف التي وجد فیها 

تطبیق مجموعة من  التفاق�ةوعند مناقشة هذا الجانب من الموضوع فإننا نر�د أن نصل       

األر�ان والشروط الواجب توافرها وفقا لما هو متعارف عل�ه ضمن القواعد العامة في المسؤول�ة 

 .نظر للطب�عة الخاصة للضرر البیئيالمدن�ة ومدى إمكان�ة تحقق ذلك �ال

                                                           
 .100، ص  2004دربال عبد الرزاق ، الوجیز في النظریة العامة لإللتزام ، دار العلوم ، عنابة ،  - 1
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امة المتمثلة في مفهوم المسؤول�ة المدن�ة الشخص�ة فإنه �قع على ف�الرجوع للقاعدة الع      

یدع�ه عن طر�ق إث�ات الخطأ في حق من أخل �إلتزام قانوني  عاتق المدعي ضرورة إث�ات ما

 عن السلوك المعتاد أدى إلى ذلك .  انحرافهوأدى ذلك لوقوع ضرر بیئي ، أي 

حاولنا تطبیق هذه القاعدة فإن المتضرر بیئ�ا ی�قى عاجزا عن إقامة هذا  إال أننا إذا ما      

  الخطأ.الر�ن خاصة وأنه قد یتعذر عل�ه أن یبني الخطأ وفقا ألر�انه و�ذلك المتسبب في 

وذلك ألن بناء المسؤول�ة في هذه الحالة على قواعد المسؤول�ة الشخص�ة یؤدي ذلك لوجود    

�كون خطأ �المفهوم التقلیدي الذي �عبر  أن سبب الضرر قد الضرر من دون تعو�ض طالما 

القواعد القانون�ة ، ألن الضرر یترتب  احترامعن السلوك المعتاد أو عدم  االنحرافعن مدلول 

 تام للقواعد المنظمة لألنشطة المضرة �البیئة .  احترامفي ظل 

الحدیثة في مخبزه و�مارس نشاطه في  اآلالتفصاحب المخبزة مثال الذي �ستخدم       

�افة  واتخاذله �موجب الترخ�ص الممنوح له من طرف الجهة المختصة ،  ةالمواعید المحدد

أن ینسب إل�ه الخطأ  في هذه الحالة ك�ف للمتضررف آالتهفي تشغیل  ةالالزماإلحت�اطات 

 سلوك المعتاد وألحق أضرارا تمثلت في تلوث أقلق راحته . �إعت�اره أنه إنحرف على ال

و�ذلك أ�ضا الشخص الذي �قوم �إست�عاد النفا�ات مهما �ان نوعها ط�قا للقوانین وفي المواقیت 

و�ؤمن إست�عاد مایترتب علیها من نفا�ات �عد إستغاللها و�عادة تصن�ع ما�مكن المحددة 

اإلستفادة منه فأي ضرر ناتج عن ذلك ال�مكن ر�طه �الخطأ ، �ما أن ق�ام المستغل لمشروع 

مایترتب على صناعته من مخلفات في مجرى مائي أو نهر وفقا  بتصر�فصناعي مثال 

اق أضرار �الكائنات الح�ة أو تضرر حا �ما یؤدي إللللقوانین و�نسب و�م�ات مسموح به

 .  )1(األراضي المجاورة لهذا النهر فك�ف �مكن نس�ة الخطأ في هذه الحالة للفاعل

                                                           
 - عبد الوھاب محمد عبد الوھاب محمود ، مرجع سابق ، ص  344 . 1 



واعد المسؤولیة المدنیة البیئیة الفصل األول                                                                                               التأصیل القانوني لق  
 

56 
 

ومن جهة ثان�ة تكمن صعو�ة الخطأ في النطاق البیئي في عدم إمكان�ة المتضرر من       

ه ال�حار واألنهار والتي یترتب عنها تحدید هو�ة المتسبب في الضرر ، فمثال في حالة تلوث م�ا

�اإلنسان والمزروعات إن�عاثات ثاني أكسید الكبر�ت هذه األخیرة التي تتسبب في أضرار بل�غة 

عه والثروة الحیوان�ة والمائ�ة ، ففي هذه الحالة �صعب تحدید المسؤول عن هذه األضرار وم

  . )1(إث�ات الخطأ الموجب للمسؤول�ة

تقوم عل�ه  التي و�ستنادا على الصعو�ات التي أوردناها �خصوص الخطأ الواجب اإلث�ات      

نظر�ة الخطأ التصلح لتأس�س مسؤول�ة الشخص عن �أن  المسؤول�ة البیئ�ة ، �مكن القول

   األضرار التي لحقت �الغیر أو �البیئة �فعل ممارسة األنشطة .  

الضرر فإنه وفقا للقواعد العامة � والمتعلقوعن الر�ن الثاني من أر�ان المسؤول�ة المدینة       

البد من توفر مجموعة من الشروط حتى �كون قابال للتعو�ض أول هذه الشروط هو أن �كون 

محققا �معنى أنه حال الوقوع مع ضرورة أن نضع فاصال بین التأكید واإلمكان�ة وال �جب أن 

�جب  رر الذي �مكن أن �قع أوال �معنى الوهو ذلك الض االجتماعيتت�ع للضرر ینصرف الم

فرت رر ال�قیني الوقوع أو أن أس�ا�ه تواأن نخلطه مع مفهوم الضرر المستقبلي ، وهو ذلك الض

 .إال أن أثاره تراخت للمستقبل

الخصائص متمثلة في تلك نا تطبیق هذه الشروط فإننا نصطدم �معوقات حاول و�ذا ما      

التي یتمیز بها الضرر البیئي طالما أنه في الغالب قد �كون متراخي الوقوع ال حال الوقوع ، 

ثار الالحقة �حیث أن أثاره ال تظهر دفعة واحدة ، وقد یتصف حتى �االحتمال�ة التي ترت�ط �اآل

الذي یؤدي لقطع العالقة  الشيءزمن�ة قد تطول �ثیرا وهو  ة�مد الرت�اطهلوجود األضرار 

                                                           
  - محمد إبراھیم دسوقي ، اإللتزام باإلعالم قبل التعاقد ، دار اإلیھاب للنشر ، أسیوط ، 1985 .1 
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السبب�ة فال تستط�ع الر�ط بین الخطأ والضرر من ذلك مثال األضرار اإلشعاع�ة ، و�ذا 

 .)1(األضرار المرت�طة �الفیروسات

ومن شروط الضرر القابل للتعو�ض أن �قع على حق مكتسب قانونا أو على مصلحة       

 واآلدابإال أنها التكون مخالفة للنظام العام مشروعة ، حتى و�ن لم ترق لمرت�ة الحق الثابت ، 

أما المصلحة المشروعة  ، )2(العامة ، فلكل شخص الحق في السالمة سواءا في ح�اته أو جسده

 .)3(العامة واآلدابفهي الرا�طة التي التخالف النظام العام 

أن �كون شخص�ا �معنى أن الضرر أصاب طالب التعو�ض  و�شترط �ذلك في الضرر      

تقبل إال من طالب التعو�ض وهو المتضرر أو من له  شخص�ا ألن الدعوى في هذه الحالة ال

صفة منحها له القانون وذلك وفقا لما هو مقرر في قانون البیئة الذي منح للجمع�ات  البیئ�ة 

 . ة بتعو�ض األضرارالبیئة والمطال�رفع الدعوى للمطال�ة �حما�ة 

عمال هذا الشرط نجد أن أغلب األضرار البیئ�ة ل�ست �الشخص�ة و�نما هي إ  حاولةو�م      

یئة والحق في التعو�ض في هذه الحالة من مس مكونات البتة ألنه في الغالب أضرار عین�

وهنا تقوم الصعو�ة حتى نمیز بین مفهوم الضرر  المفروض أن یؤول للبیئة في حد ذاتها ،

البیئي الذي �مس األشخاص وذلك الضرر الذي �مس المكونات البیئ�ة ، ودون أن نخوض في 

التفاصیل التي قد تؤدي بنا لطر�ق مسدود �عجز ف�ه القاضي عن إ�جاد حل للقضا�ا المعروضة 

ة �إعت�ارها متكونة من جانب طب�عي الرجوع للمفهوم الموسع للبیئر�ما �كمن الحل في و عل�ه 

 .)4(وجانب �شري وعمراني یدخل ضمن البیئة التي أنشأها اإلنسان

                                                           
 .210أحمد سعد ، مرجع سابق ، ص  -1

 - السنھوري ، مرجع سابق ، ص981 . 2 
 - منذر الفضل ، النظریة العامة لإللتزامات ، الجزء 1 ، مصادر اإللتزام ، مكتبة دار الثقافة ، األردن ، 1996 ، ص 9813

 .11 محمد إبراھیم دسوقي ، مرجع سابق ، ص - 4
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و�شترط في الضرر الواجب التعو�ض أن �كون م�اشرا أي أنه نت�جة طب�ع�ة للفعل       

�كون في إستطاعة  وهو ذلك الضرر الذي ال ، الضار �غض النظر عن توقعه أو عدم توقعه

تفاد�ه ببذل عنا�ة الرجل المعتاد ، هذا المع�ار الذي �جب عدم التقید �ه في �ل المضرور 

فهناك �عض تها حسب الحالة التي نكون �صددها، الحاالت ألن العنا�ة المبذولة تختلف درجا

تكفي لتحدیدها وتنظ�مها القواعد العامة في القانون المدني ، ومثال ذلك  المجاالت التي ال

األنشطة الصناع�ة والعلم�ة الخطرة �تشغیل مولدات الطاقة الذر�ة وأجهزة الكومبیوتر ممارسة 

عتماد على معاییر وأحكام المسؤول�ة المدن�ة و�نما اإلیتولد عنها من إشعاعات فال �مكن  وما

 .)1(ییر خاصة �الشخص الحر�ص والحازمعتماد على معااإلیلزم 

أن  �اعت�ارأثرنا هذا الشرط فإنما نثیر مسألة مهمة وهي إث�ات العالقة السبب�ة  و�ذا ما      

، ومن خالل هذا اإلث�ات للرا�طة السبب�ة  لؤو المسهو إال نت�جة م�اشرة لخطأ  الضرر ما

هو غیر م�اشر هذا األخیر الذي ال یتصل  هو ضرر م�اشر وما ز بین ماینستط�ع التمی

إنما تداخلت عوامل أخرى أدت إل�ه والتعو�ض المستحق وفقا  م�اشرة مع الخطأ أو الفعل

 .)2(�كون  إال عن األضرار الم�اشرة ال مدني 182ألحكام المادة 

و�ذا ما سلمنا �حكم القواعد العامة في القانون المدني نقول �أنه ال تعو�ض عن األضرار       

البیئ�ة غیر الم�اشرة خاصة وأنه ضرر �صیب في الغالب األوساط الطب�ع�ة ثم ینتقل ل�صیب 

األشخاص والممتلكات وهو التوجه الذي ذهب إل�ه االجتهاد القضائي الفرنسي �حیث ال 

 هذا من جهة . ، )3(الضرر الم�اشرتعو�ض إال على 

                                                           
 .227، ص  1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة ، طبعة  - 1
،  2003، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ،  1محمد حبیب ، المفھوم القانوني للرابطة السببیة ، طبعة أنظر : صبري  - 2

 .241ص 
3Jean Yves chérot , Droit et l’environnement propos juridique plinaires  sur un droit en  - 

construction, presse universitaires d’aix Merseille 1995 P 115 , P116. 
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وفي اعتقادنا أن األمر البد من ترجمته ، ومن جهة أخرى البد من التوسع في المدلول      

كون �مثا�ة إشارة في أحكام تنصوص قانون�ة قد تكون محتواة في القانون البیئي أصال أو إلى 

التعو�ض العادل , ألننا عندما ننظر القانون المدني, ودوما من أجل تحقیق مبدأ العدالة في 

للضرر البیئي نجده في الحق�قة أنه ضرر غیر م�اشر طالما أنه �مس في البدا�ة المكونات 

البیئ�ة ثم ینتقل �عد ذلك للممتلكات , مع التنو�ه أنه من الصعو�ة حقا الجزم �أن هذا الضرر 

 .نت�جةذه الهو الذي �ان سب�ا في المساس بهذه الحقوق وهو الذي أدى له

 المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة ممیزات :  المطلب الثاني

نت�جة للعق�ات التي تواجه تطبیق أحكام المسؤول�ة المدن�ة عن  األضرار البیئ�ة , وهو       

أعاله , فقد اتجهت مختلف التشر�عات الحدیثة لخلق آل�ات لمواجهة هذه األضرار في  اهمابین

 محاولة لتحقیق الحما�ة المدن�ة وتحقیق التعو�ض العادل للمتضرر�ن بیئ�ا .

خالل إقرار مجموعة من الم�ادئ التي یرتكز علیها القانون البیئي و�برز هذا التوجه من       

ن األنشطة الممارسة �غض النظر عن مخالفة النشاط أو ع�النظر لمجموعة المخاطر المترت�ة 

 موافقته للمعاییر القانون�ة.

�مة من أهم الم�ادئ التي �رست في القانون البیئي مبدأ الملوث الدافع والذي �ان نتاج قو       

ین�غي أن تسعى السلطات الوطن�ة (ر�ود�جانیرو وفقا لما جاء في المبدأ السادس عشر لاألرض 

إلى تشج�ع الوفاء �التكال�ف البیئ�ة داخل�ا واستخدام األدوات االقتصاد�ة آخذة في الحس�ان 

ع النهج القاضي �أن �كون المسؤول عن التلوث هو الذي یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث م

 .)1()مراعاة الصالح العام ودون اإلخالل �التجارة واالستثمار الدولیین

                                                           
: مبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص  10/  03من القانون  03ورد المبدأ في الفقرة السابعة من المادة  - 1

 یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منھ وإعادة األماكن وبنیتھا لحالتھا األصلیة .
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والمالحظ أن المشرع الجزائري قد أهمل هذا المبدأ �موجب قانون حما�ة البیئة الصادر في       

وذلك  25 /91رقم , وقد ظهر هذا المبدأ �موجب قوانین المال�ة منها القانون 1983سنة 

وقد سبق ذلك ما ورد في المرسوم الخاص �المنشآت المصنفة لسنة ، 117�موجب نص المادة

1988. 

مجموعة من الم�ادئ التي یرتكز علیها هذا القانون  2003ضمن قانون البیئة لسنة وقد ت      

�اإلضافة لمبدأ الملوث الدافع وهي مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي ، مبدأ عدم تدهور 

مبدأ اإلستدالل ، مبدأ اإلدماج ، مبدأ النشاط الوقائي وتصح�ح األضرار ، الموارد الطب�عة 

 ولو�ة عند المصدر ، مبدأ الح�طة ، مبدأ اإلعالم والمشار�ة . البیئ�ة �األ

ومن خالل هذا التوجه الجدید للمشرع الجزائري فإن �ل تلوث �كون مسؤوال عن �افة       

ومن  ا�قا للقواعد القانون�ة البیئ�ةاألضرار التي تصیب البیئة حتى و�ن �ان نشاطه مشروعا مط

فإنه �قع عل�ه تعو�ض جم�ع األضرار التي تمس  03/10من القانون  03خالل نص المادة 

البیئة في حد ذاتها �معنى مجموعة األضرار العین�ة وما قد یترتب علیها من أضرار تمس 

 األشخاص والممتلكات . 

البیئ�ة الخروج و�تطبیق مبدأ الملوث الدافع نجد �أن المشرع قد حاول في مجال األضرار       

عن مفهوم النظر�ة الشخص�ة وذلك من خالل التعمق في مفهوم النظر�ة الموضوع�ة دون 

 .)1(قانون�ة المتعلقة بتلو�ث البیئةالتطرق لمخالفة المقای�س ال

من أجل تحقیق التنم�ة و�عتبر مبدأ الملوث الدافع ذو طا�ع إقتصادي داعم لإلستثمار       

مبدأ یتالءم وطب�عة األضرار البیئ�ة فهو قد یتجاوز مفهوم المسؤول�ة الموضوع�ة ،  المستدامة

التي تعجز القواعد العامة على إحتوائها و�التالي تم التحول من المفهوم الضیق للمسؤول�ة 

                                                           
1  - Mercel Source , la notion de reparation de dommages en droit administratif, Dalloz , 1994 , 

P396. 
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�عرف �المسؤول�ة اإلجتماع�ة من خالل تحمل التكلفة اإلجتماع�ة لألضرار  إلى ما المدن�ة

 الماسة �البیئة التي تعتبر عناصر مشتر�ة بین الجماعة . 

 ل من أجل تحقیق الحما�ة البیئ�ة وقد حاولت مختلف التشر�عات البیئ�ة خلق نظام متكام      

منها متوافقا أو مخالفا للنظم أو المقای�س �ان  حیث �ستعمل على �افة األنشطة سواءا ما

بل تجاوز األمر كن أن �عفى المتسبب من المسؤول�ة البیئ�ة ، ففي جم�ع الحاالت ال �م

لمحاوالت من أجل ضمان المخاطر المستقبل�ة ، و�ل هذه النشاطات تخضع للمبدأ السابق 

 . )1(اإلشارة إل�ه مبدأ الملوث دافع

ومن أمثلة الحما�ة التي تشملها المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة نجد القانون األلماني للبیئة لسنة       

الذي أوجب التعو�ض الموسع لجم�ع األضرار المتمثلة في الموت واألذى الجسدي  1990

الجوار واألضرار الالحقة �المزروعات والغا�ات  اضطرا�اتو�تالف األموال وما یترتب من 

، أما �اقي األضرار ذات الطب�عة المال�ة المرت�طة �فوات الكسب فإنها تدخل ضمن  والحیوانات

 األحكام المتعلقة �المسؤول�ة المدن�ة وفقا للقواعد العامة . 

وتوجه نظام المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة للت�سیر في إث�ات العالقة السبب�ة وذلك من خالل       

ذهب إل�ه  على األحداث المؤد�ة لألضرار ومثال ذلك ما على قر�نة قانون�ة تعتمد االعتماد

 یرت�ط ت�ار أن را�طة السبب�ة بین النشاط الذيـ�إع 61القانون األلماني للبیئة في نص المادة 

ات صفة مشروع ما والضرر الحاصل لألشخاص �كون مفترضا ، طالما �ان هذا النشاط ذ�

 . )2(رراـؤدي إلى األضـ�مكن أن ت

وعلى العموم فإن الفرق بین المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة والمسؤول�ة التقلید�ة یرجع للعدید       

حیث تقوم المسؤول�ة التقلید�ة على أساس الخطأ في حین  ، من النقاط منها أساس المسؤول�ة

                                                           
   1 -Nicolas de sadeler – les principes du pollueur – payeur de prévention et de précaution , 

Universités Francophones imprimé en Belgique, 1999 , P 50. 
 .103الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص محسن عبد  -2
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فوفقا للنظام  ، �ذلك �النس�ة لحدود المسؤول�ةل�ة الحدیثة تقوم على أساس الضررأن المسؤو 

رور على تعو�ض �سمح له �أن �ع�ش في نفس الظروف التي �جب أن لیدي �حصل المضالتق

ال�مكن صى أقتتوافر إذا لم �قع الضرر ، أما في ظل المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة فإنه �حدد حد 

 .  )1(تجاوزه مهما بلغ قدر الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص 308 . 1 
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 األول صلــــــاتمة الفــــــخ

التأصیل القانوني لقواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة وتعدد صورها في صورة �مكن القول أن       

للمتضرر العدید من الحلول لتبر�ر دعواه عما  تت�حالحدیثة ،  المسؤول�ة العقد�ة والتقصیر�ة أو

 أصا�ه من أضرار بیئ�ة مختلفة نت�جة ممارسة �عض النشاطات . 

األضرار البیئ�ة نظرا  است�عابعضها قاصر في والمالحظ على هذه األحكام و�ن جاء �      

المسؤول�ة التقصیر�ة قواعد عند تطبیق  تمت إثارتهاومن ذلك الصعو�ات التي  ، لخصوصیتها

 . �أر�انها الثالث الخطأ والضرر والعالقة السبب�ة 

 التي جاءت �ه المسؤول�ة الحدیثة إال أن تطبیق هذه األحكام �ما فیها مبدأ الملوث الدافع       

، ألن هذه األحكام تساهم  والتي أقرها التشر�ع البیئي الجزائري  تحمل في ط�اته مفهوم الجبر

التي قد التوفر تغط�ة �املة في سد العجز الذي قد �عتري الوسائل الوقائ�ة إلى حد �بیر 

ومن ثمة حما�ة البیئة  ول المتضرر�ن على التعو�ض المستحق عما أصابهم من أضرارلحص

�صفة عامة ، خاصة أن السمة الغال�ة على التشر�ع البیئي الجزائري من خالل القانون 

التنم�ة المستدامة هي الوقا�ة مما �جعله قانون وقائي  إطارالمتعلق �حما�ة البیئة في  03/10

 �الدرجة األولى .

و�إعمال قواعد المسؤول�ة المدن�ة البیئ�ة �مختلف صورها مای�قى على المتضرر إال       

والذي هو األثر المترتب عن تطبیق هذه الالزم  حصوله على التعو�ض آل�اتال�حث عن 

    القواعد  وهذا ماسنبینه في الفصل الالحق .
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  والوسائل المكملة لها  : التعو�ض عن األضرار البیئ�ةفصل الثانيـــــال

إن المتعارف عل�ه ضمن أحكام المسؤول�ة المدن�ة ، �أن التعو�ض �عد األثر المترتب عن       

وجود األضرار سواءا مست األشخاص أو الممتلكات ، وهو المبدأ الذي سار عل�ه المشرع 

ونجد المشرع لم یبتعد عن �اقي التشر�عات ، نلمسه من أحكام القانون المدني  الجزائري وذلك ما

 �إقرار التعو�ض العیني و�ذا النقدي . 

مدى وذلك من خالل مناقشة  البیئ�ة،هذه الصور التي �مكن أن نجر�ها على األضرار       

فإن مسألة التعو�ض �ذلك تتمیز  الدول�ة،أسوة ب�اقي التشر�عات تطبیق األحكام العامة علیها 

 �خصائص وممیزات تفرضها خصائص وممیزات الضرر البیئي ذو الطب�عة الخاصة. 

لذلك الخاصة، وتغط�ة األضرار البیئ�ة �كفي التعو�ض لتحقیق مبدأ العدالة  وقد ال      

لنظام ل مكملة ئوالصنادیق �وساتدخلت نظم أخرى لتقو�ة ذلك تتمثل في نظام التأمین 

 لتعو�ض . ا
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 التعو�ض العیني عن األضرار البیئ�ة  :األولالم�حث 

�صفة عامة وسیلة إلصالح الضرر وعلى وجه التحدید �قصد �ه  �عتبر التعو�ض      

 . )1(اإلصالح ول�س المحو التام والفعلي للضرر الذي وقع

التي منحها المشرع للمتضرر من أجل إزالة الضرر  اآلل�اتمن  آل�ةالعیني والتعو�ض       

عل�ه ، إال أن تطبیق أحكام التعو�ض العیني  ت�ان عینا أو عن طر�ق إعادة الحال إلى ما

ذلك أن هناك أضرار والتي أخذ بها القانون ،  عت�اراتاال�جب أن یراعى فیها العدید من 

قبل حدوثها ، �ما لو �ان التعو�ض العیني غیر ممكن علیها  تال�مكن إعادة الحال إلى ماكان

�عمل أو  االلتزامنسب�ة للمدین في  استحالةستحیل �من الناح�ة اإلنسان�ة أو إذا �ان التعو�ض 

ستساغ والیتم التعو�ض إال ، ففي هذه الحالة �ص�ح التنفیذ العیني غیر م )2(عن عمل االمتناع

 . �مقابل

وقف وهي صورة صورة أخرى للتعو�ض العیني  األضرار البیئ�ةنطاق و�ضاف في       

، وسنتناول ف�ما یلي ��ف تعدان صورتي إعادة الحال إلى ماكانت األنشطة المضرة �البیئة 

  .آلیتین للتعو�ض عن الضرر البیئي علیها ووقف النشاط المضر �البیئة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .   398یاسرمحمد فا روق المیناوي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .205، ص 2004للبیئة في المملكة العربیة الھاشمیة ، وزارة الثقافة ، عمان ،  القانونیةماھرمحمد المومني ، الحمایة  -2



 التعویض عن األضرار البیئیة و الوسائل المكملة لھا                                                                 ي            ـل الثانـالفص
 

66 
 

 إعادة الحال إلى ما �ان عل�ه في المجال البیئي  :األولالمطلب 

إعادة الحال إلى ماكان عل�ه �النس�ة للوسط البیئي  ،�قصد �إعادة الحال إلى ماكان عل�ه      

الذي لحقه الضرر ، وتأكیدا لذلك فقد أوصى الكتاب األخضر الخاص �التوجیهات األورو��ة 

 )1(یني �مثل العالج البیئي الوحید األكثر مالئمة)إعادة الحال إلى ماكان عل�ه �تعو�ض ع(�أن 

�لعب نظام إعادة الحال إلى ما �ان عل�ه دورا رئ�س�ا في مجال التعو�ض العیني و�عتبر و       

وعلى القاضي زالة اآلثار التي تمس �البیئة �مثا�ة الصورة الحق�ق�ة للتعو�ض , �ونه یؤدي إل

 . لطلب المضرور إذا �ان ذلك ممكنا االستجا�ة

من النصوص القانون�ة حول إعادة  دأورد العدیو�خصوص التشر�ع البیئي الجزائري نجد أنه  

المتعلق �حما�ة البیئة نجده أشار إلى  03/10القانون و�الرجوع إلى ، الحال إلى ماكان عل�ه 

عندما تنجم عن  (والتي تنص على أنه  25مفهوم إعادة الحال إلى ماكان عل�ه ضمن المادة 

المصنفة أخطار أو أضرار تمس المصالح  المنشآتمنشأة غیر واردة في قائمة  استغالل

ذر الوالي المستغل و�حدد أعاله ، و�ناءا على تقر�ر من مصالح البیئة �ع 18المذ�ورة �المادة 

المشرع في المادة  ستخدماكما ،  )رار المثبتة .. ضالتدابیر الضرور�ة إلزالة األ التخاذله أجال 

�معنى إعادة الحال إلى ماكان عل�ه والتي مفادها ، لفظ مغایر من نفس القانون  02فقرة  100

أنه �مكن للمحكمة �ذلك أن تفرض على المحكوم عل�ه إصالح الوسط المائي ، ونصت المادة 

�ما �جوز للمحكمة �إرجاع األماكن إلى حالتها األصل�ة في  (صراحة على أنه  03فقرة  102

للقاضي األمر �إرجاع األماكن إلى  أجازتنجدها  105المادة  وفي نص ،  )أجل تحدده 

ألزم القانون رقم وقد ، حالتها األصل�ة في حالة استغالل منشأة دون الحصول على ترخ�ص 

كل منتج للنفا�ات أو حائزها في حالة  ،)2(ومراقبتها و�زالتهاالنفا�ات المتعلق بتسییر  01/19

�قة عقالن�ة ضمان إزالة هذه النفا�ات �طر عدم مقدرته على إنتاج أو تثمین نفا�اته �العمل على 

                                                           
  - سعید السید قندیل، آلیات تعویض األضرار البیئیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 2004 ، ص 28 . 1 

 - القانون 19/01 المؤرخ في 12دیسمبر2001 المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا.2 
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, و�ذا في حالة إهمال النفا�ات أو إیداعها أو معالجتها خالفا للنصوص التنظ�م�ة لهذا بیئ�ا

 .)1(القانون أو عند إدخال نفا�ات لإلقل�م الوطني �طر�قة غیر مشروعة

إعادة الحال إلى والمالحظ على النصوص التي جاء بها المشرع الجزائري �خصوص       

ماكانت عل�ه أغلبها یتعلق �التلوث الناتج من ممارسة األنشطة الصناع�ة فحسب خاصة إذا 

تعلق األمر �األضرار البیئ�ة ال�حتة ، حیث تكون إعادة الحال إلى ماكان عل�ه في صورة تدخل 

ع�ة ضمن إما ترم�م الوسط البیئي الذي تعرض للتلوث حتى �سترجع �عض خصوص�اته الطب�

 . شكیل وسط مماثلو�ما ت

 سو�خصوص التشر�عات المقارنة ونظرتها آلل�ة إعادة الحال إلى ماكان عل�ه نجد نف      

حیث أعطى ، 1975جو�ل�ة  15في القانون الفرنسي المتعلق �المخلفات الصادر في  الحكم

لألماكن التي لحقتها أضرار للقاضي على وجه اإللزام �إعادة الحال إلى ما �ان عل�ه �النس�ة 

 .ا للشروط المحددة في هذا القانون �سبب المخلفات التي لم تعالج وفق

تدخل هذه اآلل�ة ضمن الخ�ارات الممنوحة للمتعاقد في حالة إخالله �التزاماته  �ما      

 , ففي 2003التعاقد�ة المفروضة بنص القانون , وهو التوجه الذي أخذ �ه قانون �اشلو لعام 

أو إشعاع�ة �مكن  ��ماو�ةحالة إخالل ال�ائع �االلتزام �اإلخ�ار عن تناول أو تخز�ن مواد 

 شرط تناسب سعر األرض مع اإلجراء للمشتري المطال�ة �إعادة األرض إلى وضعها , على 

و�سمح هذا اإلجراء �إعادة األرض لحالتها الطب�ع�ة �ما �سمح �إ�جاد مدین یتحمل المصار�ف 

 .)2(الخاصة �إزالة التلوث خاصة في حالة عدم إ�جاد المسؤول عن التلوث

�ما ألزم هذا القانون �ل مستغل مستقبلي ضرورة تحدید إمكان�اته التقن�ة والمال�ة حتى       

یتمكن من إعادة الحال إلى ما �ان عل�ه في نها�ة فترة االستخدام , وفي حالة عدم تقد�مه لهذه 

شغیل الضمانات ال �ستفید من الرخصة مع إلزام�ة تقد�م و�ث�ات القدرات المال�ة والتقن�ة أثناء الت

                                                           
 - یوسفي نور الدین، مرجع سابق، ص326 و  3271

 - مسلط قویعان الشریف المیطري ، مرجع سابق ، ص 271 . 2 
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لتجنب احتمال عجز المستخدم من الناح�ة المال�ة والتقن�ة , ألن القانون �فرض عل�ه في حالة 

 . ت المال�ة أو تقد�م ضمانات جدیدةالعجز ضرورة مراجعة الضمانا

إعادة الحال �اإلشارة لنوعین من  2002وقد تدخل المشرع األور�ي �موجب مقترحه في       

تمثل في اإلعادة األصل�ة و�موجبها ضرورة إرجاع األماكن لحالتها ی , األول إلى ماكان عل�ه

ي إعادة تعو�ض�ة عن طر�ق اتخاذ اإلجراءات في موقع النوع الثاني یتمثل فاألصل�ة , أما 

شتمل �ذلك التعو�ض عن الخسائر المؤقتة من تار�خ وقوع الضرر إلى حین �و  ،مناسب آخر

 عودة المصدر لحالته األول�ة .              

وأضاف نوعین  2004وقد تدخل �ذلك المشرع األور�ي في التوجه األور�ي الحدیث لسنة       

و�تم اللجوء إلیها ، تممة من صور اإلعادة , اإلعادة األصل�ة السابق اإلشارة إلیها واإلعادة الم

في حالة تعذر المادة المصدر الطب�عي و/أو الخدمات لحالتها األصل�ة األول�ة عن طر�ق 

الجغرافي �ه , والنوع الثالث من اإلعادة هو اإلعادة  رت�اطهاالتزود �مصدر مشا�ه مع 

التعو�ض�ة عن طر�ق تعو�ض الخسائر المؤقتة التي تحدث من تار�خ وقوع الضرر إلى حین 

تحقق اإلعادة األصل�ة مع إمكان�ة إدخال تحسینات إضاف�ة سواء للموقع المتضرر أو الموقع 

 . )1(البدیل

 عادة الحالة إلى ماكانت عل�ه �آل�ة للتعو�ض العیني  إل الفعالة وسائلالونظرا ألهم�ة       

وهو ما ذهبت إل�ه اتفاق�ة ، فالعبرة هنا �معقول�ة الوسیلة �غض النظر عن تلك النت�جة المحققة 

لوجانو الخاصة �المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار الالحقة �البیئة والناتجة عن ممارسة األنشطة 

ال تعو�ض إال عن ق�مة الوسائل المعقولة (لثامنة من المادة الثان�ة على أنه الخطرة في الفقرة ا

و�هدف ذلك إل�جاد التوازن بین ، )2()التي تم اتخاذها �قصد إعادة الحال إلى ما �ان عل�ه 

الحفاظ على البیئة وتعو�ض الوسائل التي تهدف إلعادة األماكن لحالتها األصل�ة , مع األخذ 

                                                           
 . 395سمیر حامد الجمال ، المسؤولیة المدنیة عن األضرار البیولوجیة ، مجلة الشریعة والقانون ، القاھرة ، ص -1
 . 401وق المیناوي ، مرجع سابق ، یاسرمحمد فار -2
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ي جم�ع الحاالت عدم ز�ادة التكلفة عن الق�مة الفعل�ة للمكان المطلوب إزالة �عین االعت�ار ف

التلوث منه , فإذا تجاوزت تكال�ف اإلزالة ق�مة األموال الملوثة , �حكم القاضي �أقل الق�متین 

 .)1(كتعو�ض

ومن أجل معرفة حالة األماكن قبل تلوثها البد من الرجوع لدراسات مدى التأثیر أو دراسة       

توجز التأثیر ودراسة األخطار , ألنها تصنف لنا الموقع قبل إنجاز المشروع الملوث �اإلضافة 

إل�ه المشرع الجزائري في المادة وهو ما ذهب ، لب�ان االنعكاسات المحتملة من ممارسة النشاط 

ثیر الذي یتضمن على �حدد عن طر�ق التنظ�م محتوى دراسة التأ ( 10-03من القانون  16

 :األقل ما یلي

                                                                                             عرض النشاط المزمع الق�ام �ه .                                                                                                 -

 للذین یتأثران �النشاط المزمع الق�ام �ه .وصف للحالة األصل�ة للموقع و�یئته ا -

وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة اإلنسان �فعل النشاط المزمع الق�ام  -

 �ه والحلول البدیلة المقترحة .

عرض عن آثار النشاط المزمع الق�ام �ه على التراث الثقافي و�ذا تأثیراته على  -

 الظروف االجتماع�ة واالقتصاد�ة .

و�ذا أمكن بتعو�ض اآلثار  �إزالة,عرض عن تدابیر التخف�ف التي تسمح �الحد أو  -

 . )...والصحة.المضرة �البیئة 

و�ذا �ان التعو�ض العیني یوفر حما�ة جیدة وفعالة اتجاه األضرار البیئ�ة , فإن المسألة       

لى ما �ان عل�ه ل�س ال تخلو من عق�ات قد تواجه التطبیق خاصة إذا علمنا أن إعادة الحال إ

�األمر الهین ماد�ا خاصة في ظل غ�اب المعط�ات التقن�ة والعلم�ة الدق�قة , وفي حالة الكوارث 

 .رار للتكلفة ال�اهظة جدا للتعو�ضال �مكن التحكم �األض

                                                           
 . 34سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -1
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الخبراء متا�عة األعمال �مساعدة �ما أن إعادة الحال لما �ان عل�ه �فرض على القاضي       

 القاضي.الناح�ة العمل�ة �صعب التطبیق على  ومن

وقد تتجاوز تكلفة اإلعادة ق�مة العناصر المتضررة مما یلحق خسائر فادحة �أصحاب      

 المنشئات و�هدد مسار التنم�ة .

وال �كون أمام القاضي سوى الحكم  عل�ه،عادة الحال إلى ما �ان وقد یتعذر أصال إ       

 .)1(�التعو�ض النقدي

    ـــــف النشاط المضر �البیئةوق :الثانيالمطلب 

التعو�ض العیني في المجال البیئي هو العودة إلى الحالة الوظ�ف�ة للمال أشرنا سا�قا �أن       

  الضرر.تكون معادلة وأقل أو أكثر عما �انت عل�ه قبل 

 والوسائل الوقائ�ةالضرر ن الوسائل التي تهدف إلزالة مصدر وهنا �جب أن نفرق بی      

أما الوسائل الوقائ�ة  �الضرر،ف�النس�ة للوسائل الهادفة إلى إزالة الضرر فهي تتعلق م�اشرة 

 . )2(هللقضاء عل�ضرر أي ت�حث عن مصدره فهي تتعلق �سبب ال

للتعو�ض إحدى الوسائل الوقائ�ة وذلك �النس�ة  �آل�ةو�عد وقف النشاط المضر �البیئة       

 ول�س محوا للضرر الحادث �سبب هذا النشاط، مضرورة للمستقبل فقط �شأن المصالح ال

و�التالي فإن وقوع األضرار �صفة فعل�ة ، و�ذا ماقررنا وقف النشاط المتسبب فیها ال�عتبر ذلك 

تعو�ضا حق�ق�ا و�نما تمنع فقط تفاقم أو تحقق أضرار أخرى في المستقبل ، ومثال ذلك عندما 

فإن هذا المصنع �ص�ح ملزما  واد ملوثة في مصدر م�اه مستعملة �قوم أحد المصانع �إلقاء م

 . )3(�عدم تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث

                                                           
 .328ص  327الدین ، مرجع سابق ، ص یوسفي نور  -1
 . 405یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .17سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -3
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من الضروري لوقف النشاط المضر �البیئة أن �كون هناك ضرر لحق  دووفقا لذلك فال �ع      

�الغیر ، و�نما ذلك �كون مطلوب عندما �صاحب طلب وقف النشاط المطال�ة بتعو�ض إذ ال 

حكمة تقضي �الطلبین معا وفق تعو�ض إال عن ضرر وقع �الفعل ، وفي الحالتین فإن الم

 . )1(النشاط وتعو�ض المضرور معا

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار  03/10و�تت�ع النصوص القانون�ة الواردة في القانون       

التنم�ة المستدامة نجد �أنه قانون وقائي �الدرجة األولى ، وذلك �ظهر جل�ا �ذلك من خالل 

یرتكز علیها ، وما اللجوء لوقف النشاط الضار �البیئة إال إجراء وقائي مجموعة الم�ادئ التي 

 �عبر في الحق�قة على التعو�ض العیني . ألن وقف النشاط الضار ال

وعلینا أال نخلط المصطلحات الواردة ضمن القانون البیئي وماهو وارد ضمن أحكام       

عندما (تنص على  03/10من القانون  25القانون المدني ألنه �الرجوع لما جاء في المادة 

المصنفة أخطار أو أضرار تمس �المصالح  المنشآتمنشأة غیر واردة ضمن  استغاللتنجم عن 

أعاله ، و�ناءا على تقر�ر من مصالح البیئة �عذر الوالي المستغل  18المذ�ورة في المادة 

وفي حالة عدم  ،)التدابیر الضرور�ة إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة التخاذو�حدد له أجال 

الة مصدر الضرر الذي �عبر عن مفهوم الملوث یتم اللجوء لوقف األنشطة عن طر�ق إز  امتثال

إذا لم �متثل المستغل  ( 02فقرة  25األمر الذي نصت عل�ه المادة وهو ، التعو�ض العیني 

التدابیر  اتخاذل المحدد ، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع في األج

 .  )ن مها �ان نوعهاالمؤقتة الضرور�ة �ما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمی

 االحت�اطات�افة  اتخاذو�لى جانب وقف األنشطة المضرة �البیئة منح للقاضي سلطة       

 .  )2(التي تستهدف منع وقوع الضرر في المستقبل ةالالزم

                                                           
 1- یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 406. 

 2- سعید السید قندیل، مرجع سابق ، ص18. 
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ز�ادة على  ( 02فقرة  85جاء في المادة  ومن بین األمثلة التي نوردها في هذا الس�اق ما      

ذلك �مكن للقاضي األمر بتنفیذ األشغال وأعمال التهیئة على نفقة المحكوم عل�ه ، وعند 

أو أي عقار أو منقول أخر �كون مصدر للتلوث  المنشآت استعمال�مكنه األمر �منع  االقتضاء

 . )الجوي ، وذلك حتى إتمام إنجاز األشغال والترم�مات الالزمة

المتسب�ة في التلوث  المنشآت استعمالو�مكنها أ�ضا األمر �حظر  ( 86و�ذلك نص المادة  

 .  )المنصوص علیها  االلتزاماتإلى حین إنجاز األشغال وأعمال التهیئة أو تنفیذ 

 حیث،او�زالتهالنفا�ات ومراقبتها  ربتسییالمتعلق  01/19من القانون  48في المادة  ءوما جا 

 منشأة لمعالجة النفا�ات أخطارا أو عواقب سلب�ة ذات  استغاللعندما �شكل (أنه نصت على 

 �اتخاذخطورة على الصحة العموم�ة و /أو البیئة ، تأمر السلطة اإلدار�ة المختصة المستغل 

المعني �األمر تتخذ  امتثالاإلجراءات الضرور�ة فورا إلصالح هذه األوضاع ، وفي حالة عدم 

التحفظ�ة الضرور�ة على حساب المسؤول و/ أو توقف �ل  السلطة المذ�ورة تلقائ�ا اإلجراءات

 . )1()النشاط المجرم أو جزءا منه 

عند إث�ات حالة عدم المطا�قة (، أنه  )2(09/19من المرسوم التنفیذي  12كذلك ورد في المادة 

ألحكام هذا المرسوم أو القانون أو التنظ�مات المعمول بها ، تخطر المصالح المكلفة �البیئة 

  )�عد إعذار الجم�ع االعتمادالمختصة إقل�م�ا ، الوز�ر المكلف �البیئة من أجل وقف أو سحب 

ا�ة البیئة فإنها تأخذ صورة الوقف ومهما تكن هذه اإلجراءات المتخذة في سبیل حم      

النهائي للنشاط الملوث خاصة إذا �انت تشكل تهدیدا حق�ق�ا للبیئة ، مع العلم أنه �جب أن 

تم ذلك  تخضع األنشطة لما �عرف �الترخ�ص المسبق المسلم من قبل اإلدارة المختصة و�ذا ما

�عتبر من الناح�ة القانون�ة صح�حا ، و�ما أشرنا إلى ذلك أنفا فإن تدخل القضاء لوقف النشاط 

قد �صطدم مع المساس �مبدأ الفصل بین السلطات ، �ذلك أن تدخل القاضي المدني ل�س له 

                                                           
 . 314ص  313یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص -1
 المتضمن تنظیم نشاط جمیع النفایات الخاصة . 2009ینایر  20المؤرخ في  09/19مرسوم تنفیذي رقم  -2
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ومادام األمر مرت�طا �منشأة مصنفة فإنها تدخل ضمن  ، اختصاصهإال الحكم ف�ما یدخل في 

یثور  القضاء اإلداري ، ف�ما عدا الدول التي تأخذ �النظام القضائي الموحد فإنه ال تصاصاخ

الغلق النهائي إذ �جوز للقاضي المدني الحكم �الغلق المؤقت  �استثناء�صددها أي إشكال 

 .  )1(فحسب

جال و�الحظ أنه في التشر�عات المقارنة األخرى قد قطعت أشواطا طو�لة في هذا الم      

سبیل المثال نجد القانون التونسي قد منح للقاضي المدني سلطات موسعة قد تصل لحد  ىفعل

یبدو  طالما �ان هو الحل الوحید للتخلص من األضرار وهو ما، إ�قاف النشاط الضار �البیئة  

، ونفس التوجه أخذ  )2(التونسي لتزاماتواالمن قانون العقود  100و  99جل�ا من خالل المواد 

مدني ، التي تجیز للقاضي �الرغم من وجود  807لقانون المصري ط�قا لنص المادة �ه ا

 الترخ�ص الممنوح من قبل الجهة المختصة �الحكم �غلق النشاط الضار �البیئة . 

التدابیر  اتخاذوقد �ستدعي األمر في �عض األح�ان لغلق النشاط ووقفه مؤقتا إلى غا�ة       

وهنا �ما سبق اإلشارة إل�ه �عتبر  ،الضرور�ة للحد من األضرار البیئ�ة ومختلف صور التلوث

 85مر المبین أعاله في نص المادة تدبیرا وقائ�ا لمنع تفاقم األضرار في المستقبل ، وهو األ

 من نفس القانون .  02فقرة  86المادة  و�ذا 03/10من القانون  02فقرة 

�منع القاضي المدني �أن �أمر المؤسسة المصنفة  وتجدر اإلشارة إلى أنه ل�س هناك ما      

ألن السلطة ،�افة الوسائل الضرور�ة للحد من التلوث  �اتخاذأو الملوثین محدثي الضرر 

السلطة اإلدار�ة التي منحت الترخ�ص  اختصاصتتعدى على  القضائ�ة في هذه الحالة ال

، والتي تخضع لمراقبتها ألن هذه العمل�ة تساهم �شكل فعال في  لالستغاللللمؤسسة المصنفة 

 . )3(تقو�ة دور السلطة اإلدار�ة ، وتفضي لتحسین وسائل مقومة التلوث

                                                           
 . 10السعید قندیل ، مرحع سابق ، ص -  1

2 - Leila chikhaoui , le cadre légale des polleitions , marines Rave Tunisien du droit , Tunis , 
1997, p145 . 

یمینة العیاري ، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اإلعتداءات على البیئة ، رسالة الماجستیر تخصص قانون البیئة ، جامعة  -3
 . 55ص  2006-2005تونس 
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ة لتجنب األضرار �البیئة أو �عض التدابیر التقن� �اتخاذو�لجأ القاضي �ذلك للحكم       

لوجانو  اتفاق�ةوفي هذا الصدد أعطت  التخف�ف في وطئتها ، ف�حكم �إعادة تنظ�م النشاط ،

المتعلقة �المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار الناتجة عن ممارسة األنشطة الخطرة �النس�ة للبیئة 

لوجانو ل�عض  اتفاق�ةتصورا حول هذه المسألة ، حیث خولت  1993یونیو  21الصادر في 

التجمعات المتخصصة في حما�ة البیئة المطال�ة القضائ�ة �غرض وقف النشاط الذي �شكل 

�افة الوسائل  التخاذللبیئة أو أن تطلب من القاضي أن �أمر مستغل المنشأة  تهدیدا

 .  )1(الالزمة �منع تكرار أي عمل قد �ضر �البیئة واالحت�اطات

 ار ألنه �عد أول الطر�ق له التعو�ض إذا لم یوقف النشاط الض منفائدة  و�مكن القول �أنه ال

و�ذا لم �صدر حكم �قضي بذلك فإن هذه األضرار ستتواصل بل تتفاقم ، وعل�ه فإن وقف 

 . )2(منطق�ة وطب�ع�ة ومالئمة أكثر لخصوص�ة أضرار التلوث آل�ةالنشاط الضار �عد 

و�الرغم من اإل�جاب�ات التي �مكن أن نسجلها على هذا التوجه من أجل �فالة الحما�ة       

إال أن هناك من �عارض هذا الرأي على أساس ، البیئي  الضررمتضرر من المدن�ة الكاملة لل

ذلك �عد من  ألن ، أنه ال�مكن إثارة المطال�ة �التعو�ض إال إذا �نا �صدد وقوع أضرار بیئ�ة

وقف النشاط سواءا �صورة دائمة أو مؤقتة إال حكم أجنبي  صم�م مفهوم المسؤول�ة المدن�ة ، وما

ال �المسؤول�ة المدن�ة الت�ع�ة عالقة لوقف النشاط �النس�ة لقواعد التعو�ض و عن مدلولها ، فال 

إذا تسبب الفعل الغیر مشروع من  تظهر �شكل ت�عي إال في حالة ما ألن قواعد المسؤول�ة ال

لمصدر  ئيقبل الشخص في إحداث ضرر �ستوجب تعو�ضه وهو أمر �ختلف عن وضع نها

  . الفعل غیر المشروع

وث�قا  ارت�اطااك من یذهب أل�عد من ذلك على أساس أن حما�ة البیئة مرت�طة وهن       

ونحن نعلم أنه  ، )3(المضر �البیئة �قض�ة التنم�ة ، فك�ف لنا أن نحكم �غلق أو وقف النشاط
                                                           

 ومابعدھا 406فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص محمد  یاسر -1
2  -philippe ch – a – Guillot , Droit de l’environnement , Paris , 1996 , p 217    

  .207یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص -3
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لمشكلة ال�طالة وعرقلة التنم�ة ، مع  ازد�ادیترتب عنه من  یؤدي ذلك لك�ح عجلة التنم�ة وما

�مثل التعو�ض العادل للضرر ، بل أن إصا�ة شخص �أضرار ال �خوله  العلم أن الغلق ال

المصلحة العامة والمنفعة العامة التي تقدم  اعت�اراتالمطال�ة بوقف النشاط ، خاصة إذا تداخلت 

 . )1(على المصلحة الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،جامعة ن البیئة والتعمیر،كلیة الحقوقماجستبر،تخصص قانومذكرة ؤولیة المدنیة عن التلوث الصناعي،المسالقطیطي،نسبة  -1

 . 101، ص 2006-2005تونس ، المنار ، 
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 و�ض النقدي عن الضرر البیئي ـالتع :الثانيالم�حث 

 ت�جة للعق�ات المشار إلیها آنفا یتعذر في العدید من األح�ان التوصل للتعو�ض العیني ن      

وهو الدافع الذي �أخذنا �ضرورة اخت�ار التعو�ض النقدي في نطاق األضرار البیئ�ة , ونت�جة 

قانون�ة لتقدیر هذا  أنظمةلكون التشر�عات األجنب�ة خاصة األور��ة لها السبق في إ�جاد 

خاصة في ظل غ�اب النص المبین  في ذلك ،التعو�ض و��ان طرقه فإننا نستشیر لهذه األخیرة 

 أو حتى �اقي القوانین الخاصة �البیئة .  الجزائري  لطرق في نطاق القانون المدنيلهذه ا

الوجه األكمل وهو  ىإال أن إت�اع هذه األنظمة قد �خلق صعو�ات �حول دون تطب�قها عل      

ماكان سب�ا في ال�حث عن سبل أخرى تعطي للمضرور تعو�ض فعال وسر�ع ، وهو ماسنتناوله 

 وفقا للمطالب التال�ة على الوجه األتي . 

 مجال التعو�ض النقدي عن الضرر البیئي  :األولالمطلب 

فقد ال�كون هناك محل  ،و�ض العیني ال�كون متاحا �شكل �س�ط مستمرأن التع الواقع      

ولكي  ، أمام للقاضي في هذه الحالة سوى الحكم بتعو�ض نقدي ن للحكم بتعو�ض عیني وال �كو 

 .  )1(�مكن تقدیر ق�مة التعو�ض النقدي �جب تقدیر ق�مة األضرار

، ومن ثمة  )2(لذا نجد �أن التعو�ض غال�ا ما�كون نقد�ا حتى �النس�ة لألضرار المعنو�ة      

تطبیق أحكام القانون المدني في مجال األضرار التي تصیب األشخاص والممتلكات  وجب

طالما أنه �خضع للقواعد العامة في التعو�ض والتي نجد لها  األضرار البیئ�ة ،والناتج عن 

�قدر القاضي التعو�ض عن الضرر الذي لحق المصاب ط�قا  ( 131أساسا في نص المادة 

مكرر مع مراعاته الظروف المال�سة , فإن لم یت�سر له وقت  182و  182ادتین ألحكام الم

الحكم أن �قدر مدى التعو�ض �صفة نهائ�ة فله أن �حتفظ للمضرور �الحق في أن �طالب 

 .)خالل مدة معینة �النظر من جدید في التقدیر

                                                           
 1- یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص 409 

 .  158، مرجع سابق ، ص محمد صبري السعدي -2
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ة وهي التي تصیب إال أن إعمال هذا النص القانوني في نطاق األضرار البیئ�ة المحض      

, وهذا ألن تطبیق التعو�ض النقدي  التعو�ضالعناصر الطب�ع�ة , قد �خلق عق�ات في تقدیر 

إعادة یتعارض مع تلك األضرار التي �صلح �شأنها �صورة أدق التعو�ض العیني عن طر�ق 

الحال إلى ما �ان عل�ه , خاصة وأن التوجه الحدیث في التعو�ض یرى �أن التوجه نحو 

النظم اإل�كولوج�ة أو قتل فساد عو�ض النقدي �مثا�ة النظر�ة البر�ر�ة ألنه ال �مكن تعو�ض الت

 .)1(المخلوقات �األموال

و�النظر ألحكام القانون الجزائري نجد أن المشرع لم �عط للمسألة اهتماما خاصا وذلك       

�إفراد قواعد قانون�ة تبین هذه الطر�قة التعو�ض�ة �موجب نصوص خاصة , و�نما ترك المجال 

مفتوحا �ما یوحي �اللجوء للقواعد العامة الموجودة في القانون المدني وذلك �صعب من عمل 

 03/10نصوص �ضمنها في القانون لتي �ان من المفروض أن یتدخل �موجب القاضي , وا

 حتى �خصص في قوانین أخرى , و�حذو حذو القوانین التشر�عات األجنب�ة .أو 

و�شتمل التعو�ض المالي عن األضرار البیئ�ة �افة األضرار الحاصلة للموارد الطب�ع�ة       

رار وتدمیر و�تالف وخسارة �سبب االستعمال غیر مجمل الم�الغ الالزمة إلصالح البیئة من أض

العقالني �اإلضافة للمصروفات الالزمة لتقدیر هذه األضرار ومصار�ف تنفیذ اإلجراءات 

مماثلة أو  ى أخر  مصادرطب�ع�ة واستبدالها واكتساب الالزمة أ�ضا الستعادة و�ح�اء المصادر ال

 )2(بدیلة

البیئي مجموعة من العناصر التي �مكن حصرها في و�تضمن التعو�ض المالي للضرر       

 ل مصادر أخرى للمصادر المتضررة تلك الم�الغ الموجهة نحو استعادة و�ح�اء واستبدال و�حال

كما یتضمن الم�الغ المال�ة الموجهة إلكمال  النقص الذي �صیب الموارد الطب�ع�ة الستعادة 

                                                           
 . 35أحمد عبد الكریم سالمة ، مرجع سابق ، ص  -1
یدة للنشر والتوزیع ، انونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت ، الدار الجامعیة الجدالحمایة القجالل وفاء محمدین، -2

  115ص 2001، اإلسكندریة
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ف ة �اإلضافة لمختلف التكال�ف والمصار�وضعها السابق الذي وجدت ف�ه في أحوالها العاد�

 . الموجهة نحو تقدیر هذه األضرار

لنقدي الكامل من و�الحظ أنه مهما بذل القاضي من جهود من أجل الوصول للتعو�ض ا      

فإن  ،األضرار سواء المحضة أو تلك التي تصیب األشخاص واألموال أجل تعو�ض مختلف 

األمر ی�قى قاصرا و�الرغم من استعانته �الخبراء في هذا المجال , فإن الق�مة االقتصاد�ة لها 

ل المساهمة في تنم�ة االستثمار االقتصادي مواعتفوق ما قد �حكم �ه �ونها تدخل ضمن ال

 والتجاري .

وهي معاییر لها  ,افيز الجو�عتمد التقدیر النقدي للضرر على معاییر التقدیر الموحد و�ذا       

  حكمه.أسس وقواعد من أجل مساعدة القاضي في بناء 

�النس�ة للمع�ار األول المتعلق �التقدیر الموحد للضرر البیئي , و�رتكز على إعطاء ف      

العناصر والثروات الطب�ع�ة الملوثة أو المتلفة ق�ما تجار�ة , عن طر�ق حساب تكال�ف اإلحالل 

ذلك مثال ما حكم �ه القضاء الفرنسي على مقاول الرتكا�ه مخالفة تلو�ث  للثروة الطب�ع�ة , من

 ع إلزامه �التعو�ض الكامل المقدر�ــالم�اه و�لزامه بدفع مبلغ فرنك واحد رمزي �غرامة م

 .)1(فرنك فرنسي 25,000

البد من معرفة ، ومن أجل إعطاء العناصر الطب�عة , ومصادرها ق�ما تجار�ة نقد�ة       

أسعار السوق �النس�ة ل�عض العناصر والحاالت التي لها خصائص قر��ة من الحال المفروضة 

 . )2(أمام القضاء وفي هذا الصدد تطبق مجموعة من النظر�ات الخاصة

 هذه الثروات والعناصر الطب�ع�ة  تعتمد على ق�مة استعمال�النس�ة للنظر�ة األولى فإنها  -

تلك المتعة المقدمة من قبل العناصر الطب�ع�ة لإلنسان , و�راعى فیها سعر  العت�ار�او�ؤخذ 

المتعة المؤسس على الق�م العقار�ة الذي یؤدي في النها�ة لتقدیر ق�مة ماد�ة للبیئة , ووفقا لهذه 

                                                           
1 - cass crim. 03 octobre1997 bull- crim .N °317. P1056 

 .  39سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -2
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ود أموال غیر عقار�ة تكون لها ق�مة أعلى إذا توافرت فیها النظر�ة فإنه �مكن تصور وج

خصائص وسمات بیئ�ة , ومع ذلك فإنه �جب أن یؤخذ �عین االعت�ار �ذلك النفقات التي 

 تصرف إلزالة التلوث , أو ما یتم إنفاقه �قصد تحسین االنتفاع �المال .

فعلي لألموال ولكن على أساس أما النظر�ة الثان�ة فإنها ال تقوم على أساس االستعمال ال -

 إمكان�ة استعمال الثروات الطب�ع�ة في المستقبل.

وعن النظر�ة الثالثة فهي ترتكز على اعت�ار أنها تستمد ق�متها من وجودها فحسب , ألنها  -

مستقلة في التقدیر  عن ق�مة استعمالها وتقدر نسب�ا من خالل ما �مكن أن یدفعه األفراد من 

 عرفوا فقط مجرد وجود هذه الثروات الطب�ع�ة .  م�الغ نقد�ة ل�

و�الرغم من محاولة إ�جاد حلول تندرج في نطاق التقدیر الموحد للضرر البیئي إال أنه قد    

�ونها لم تأخذ في االعت�ار حالة العناصر والثروات الطب�ع�ة  ، تعرضت هذه النظر�ة النتقادات

وظائفها وهي معط�ات ذات طب�عة خاصة جدا �صعب تقدیرها �جب أن تق�م وتقدر في نطاق ف

نقد�ا , �ما أن هذه النظر�ة تتجاهل ردود أفعال العناصر الطب�ع�ة المكونة للبیئة وهذا أمر ال 

  . )1(�جب تجاهله

إن االنتقادات السا�قة وصعو�ة التقدیر الموحد للعناصر الطب�ع�ة دفعت لظهور نهج آخر    

ر الجزافي للضرر البیئي والذي �قوم على أساس إعطاء األضرار البیئ�ة ق�ما �عتمد على التقدی

 د ق�ما مشتر�ة للعناصر الطب�ع�ة نقد�ة من خالل نظام الجداول المحددة قانونا عن طر�ق تحدی

 .   )2(یتم وضعها من قبل متخصصین بیئ�ا

مثال التقنین الخاص �الغا�ات ذهب إل�ه المشرع الفرنسي من ذلك  ومثال هذه الجداول ما       

الذي ینص على معاق�ة �ل من �قطع أو یتعدى على الغا�ات �طر�ق الحرق �غرامة یتم حسابها 

                                                           
 .  40سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 415یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص  -2
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تار المحروق أو المدمر على أساس عدد الهكتارات من األشجار المحروقة إذ تقدر �ق�مة الهك

 . دوالر 100

�ع من األرض الملوثة أو الرقعة المر  و�ضات تحتسب على أساس المتر�ما أن هناك تع      

المادة  الرقعة �طر�قة جائزة  التي تم قطعها �طر�قة جائزة ف�حسب المتر المكعب بوحدة معینة أو

�ما قدر قانون تنظ�م المدن التعو�ض على ، ) من القانون المشار إل�ه أعاله  02فقرة 331(

) ، �ما وضعت  480/4ون ( المادة أساس مساحة األرض التي تم البناء علیها �المخالفـة للقان

البلد�ات في فرنسا جداول لتقدیر ق�مة أشجارها یتم تحدیدها على أساس طول الشجرة وندرتها 

 ىیتم تقدیر ق�مة الن�اتات والحیوانات من أجل تحدید ق�متها عل  Mercantourوفي منتزه 

 . )1(عاتق األشخاص الذي یرتادونه من أجل التنزه عند اإلتالف

و�ستعمل في حساب  العرضي،و�ستخدم �ذلك وحدة المتر الطولي والمتر المر�ع       

التعو�ض عن التلوث الذي �صیب األنهار طوال وعرضا ، و�حسب تلوث المجرى المائي طوال 

 . المجرى عرضا بنصف على �ل مترنفس �فرنك واحد عن �ل متر ، وتحسب ق�مة تلوث 

الذي قانون الم�اه في أالسكا و إل�ه وهو ماذهب ، �اإلضافة لكم�ة المادة الملوثة الملقاة       

 �قدر التعو�ض على أساس �م�ة الز�ت الذي تم إلقاؤه في الم�اه مع األخذ �عین اإلعت�ار

  )2(وصالحیتها ، والثروات الطب�ع�ة الموجودة فیهامایوجد في مواد سامة تؤثر على نقاء الم�اه 

ونجد �ذلك حساب ق�مة تلوث ال�حار واألنهار �الز�وت البترول�ة السوداء ، �حسب وزن الز�وت 

 . )3(دوالر على �ل طن من المواد الملوثة السامة 100التي تسر�ت إلى الم�اه �حیث یدفع 

                                                           
وار ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة عطاء سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الح -1

 . 60، ص 2000،  الدار الجامعیة ، اإلسكندریة
 . 415یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص -2

 
3 -  Martin renend-goilloud – reparation du prejudice é cologique – juris- classeur – fasc 
1060n=02–1992–p .14. p16 . 
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و�الحظ من خالل النظر�تین السا�قتین فإنهما تقومان على أساس وحید وهو الق�مة       

اإلقتصاد�ة للعناصر المتلفة دون األخذ �عین اإلعت�ار للق�م البیئ�ة في حد ذاتها ، �ما أن نظام 

الجداول قد �شو�ه الخلل وذلك لخصوص�ة الحاالت واألضرار البیئ�ة مما �ستلزم المقومات 

 ق�قة جدا من أجل تقدیر التعو�ض . الفن�ة الد

وعل�ه فإنه �جب أن یتم إعداد هذه الجداول عن طر�ق خبراء متخصصین أو هیئات       

إستشار�ة متخصصة بیئ�ا مع ضرورة إعطاء القضاء السلطة التقدیر�ة المالئمة لتقدیر التعو�ض 

، �ما أنه �جب توج�ه ة عل�ه مع مراعاة المعط�ات الخاصة �كل حالة ض�حسب الحالة المعرو 

األضرار  الم�الغ النقد�ة نحو المحافظة و�صالح الثروات الطب�ع�ة من أجل تجنب إنتشار

  .)1(وتفاقمها

المتعلق �المسؤول�ة  1986وقد إعتمد هذا الطرح القانون األمر�كي الصادر الصادر في       

هي  التعو�ض عن الضرر البیئي ماالمدن�ة عن األضرار البیئ�ة الذي ذهب إلعت�ار أن طر�قة 

 مجرد قرائن �سترشد بها القضاة عند نظرهم الدعاوى المعروضة علیهم في هذا المجال . 

و�ذا �ان تطبیق نظام التعو�ض الموحد أو الجزافي قد �عتر�ه �عض الصعو�ات تحول       

ضرار البیئ�ة فإن دون التنفیذ التام والتطبیق الصح�ح لمفهوم التعو�ض العادل والكامل لأل

التعو�ض عن األضرار البیئ�ة �غرض إ�جاد  التشر�عات المختلفة إتجهت نحو التوسع في مفهوم

 . )2(حلول فعالة في هذا المجال

 ر البیئ�ة التلقائي عن الضر نحو تحقیق التعو�ض  :الثانيالمطلب 

نت�جة للصعو�ات التي قد تواجه المضرور عند محاولة إث�ات أر�ان المسؤول�ة المدن�ة       

و�ث�ات الخطأ في جانب المسؤول عن الضرر و�ذلك نت�جة �طء إجراءات التقاضي في حالة 

البیئي ، وما قد یتحمله المضرور  الضررإت�اع القواعد العامة من أجل المطال�ة �التعو�ض عن 

                                                           
 .  45سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص -1
  وما بعدھا . 44نفس المرجع ، ص -2
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من تكال�ف دفع ذلك أغلب التشر�عات لتبني نظام المسؤول�ة المحدودة سواءا على المستوى 

 الداخلي أو الدولي �اإلضافة لما �عرف بنظام التعو�ض التلقائي . 

وضع حد أقصى للتعو�ض الذي  أما نظام المسؤول�ة المحدودة فإنه �قوم على أساس      

م �ه القاضي عند حدوث تلوث ناتج عن نشاط ملوث ، و�كون مایز�د عن هذا الحد من �حك

المتعلق  1990نصیب المضرور الذي یتحمله من ذلك مثال ماذهب إل�ه القانون األلماني لسنة 

على أساس أن المسؤول�ة البیئ�ة �جب  15�المسؤول�ة المدن�ة في مجال البیئة ، في نص المادة 

ملیون مارك ألماني على شرط وقوع الضرر عن عمل واحد فقط  160قدره  أن تحدد �مبلغ

 .  )1(البیئ�ةأفضى لهذه األضرار 

فإن  لمسؤول�ة المدن�ة في هذا المجال�الخضع لنظام خاص تأما عن تلك األضرار التي ال      

�مكن تجاوزه غیر مطبق وفقا إلتفاق�ة لوجانو ، وقد ترك أمر  تحدید المسؤول�ة �سقف معین ال

 .  )2(تقدیره للتشر�عات الداخل�ة المصادقة على هذه اإلتفاق�ة 

هو إال تطبیق لنظر�ة  و�ذهب األستاذ قندیل إلعت�ار أن مبدأ المسؤول�ة المحدودة ما      

لمضرور أما �النس�ة لألضرار حیث أن الضرر المألوف یتحمله ا ، مضار الجوار غیر المألوفة

 . )3(غیر المألوفة فإنه یتم التعو�ض عنها

لتعو�ض للمضرور�ن وضحا�ا تسهیل إجراءات الوعن التعو�ض التلقائي فإنه موجه       

وف�ه تطبیق لمبدأ الملوث الدافع والذي یلزم ، �حیث یتم التعو�ض �صورة تلقائ�ة  التلوث ،

الضخمة بتعو�ض المضرور�ن تلقائ�ا دون حاجة إلت�اع إجراءات الدعوى الملوثین في الحوادث 

المدن�ة ، من أجل تجنب البدء في اإلجراءات التي قد تدین أعمالهم وأنشطتهم ، �ما أنه قد 

 . إلتهام وعدم المشروع�ة یؤدي ذلك لتفادي إدانتهم �ما �صنع أنشطتهم موضع ا

                                                           
 .  419یاسر محمد فاروق المیناوي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .من اإلتفاقیة 12المادة   -2
 .  420و  419سعید سید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -3
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في إعتقادنا أنه �جب أن �شتمل  "سفي نور الدین : وفي هذا الموضوع �قول الد�تور یو       

التشر�ع الجزائري على نصوص تنظم المسؤول�ة البیئ�ة ووضع نظام تعو�ض یتالءم 

وخصوص�ة هذه األضرار ألن تطبیق القواعد العامة الواردة في القانون المدني ت�قى قاصرة عن 

بیئة في حد ذاتها ومن غیر المعقول إستعاب �افة األضرار البیئ�ة و�األخص تلك التي تصیب ال

أن نتر�ها من دون تعو�ض خاصة إذا علمنا أنها أص�حت مقبوال لدى العدید من التشر�عات 

 . )1("الداخل�ة 

 االتفاق�ةت إل�ه نص وقد إعتنقت هذه المسؤول�ة حتى على المستوى الدولي من ذلك ما      

�شأن المسؤول�ة المدن�ة عن أضرار التلوث الصادر من السفن ، وقد تم تحدید هذه المسؤول�ة 

 .  )2(حجم ونوع األضرار �حسب التلوث الحاصل الختالففي الم�الغ �النظر  اختالفمع 

الخاصة �المسؤول�ة المدن�ة المترت�ة عن الضرر الناجم  االتفاق�ةوفي هذا المجال نجد       

الموارد البیئ�ة لقاع ال�حر المبرمة بلندن  واستغالل استكشافعن التلوث النفطي الناتج عن 

فقد حددت معاییر تقدیر الضرر مع ضرورة إدخال التدابیر المعقولة المتخذة في سبیل  1977

 . )3(التي وقعت فعالالحادث المسبب للضرر �ما �شمل التعو�ض 

وتعد المسؤول�ة المط�قة في مجال أضرار التلوث ال�حري �الز�ت مسؤول�ة موضوع�ة       

ترتكز على الخطأ عند إقامتها و�كفي في هذا الصدد إقامة العالقة السبب�ة بین  �معنى أنها ال

 .)4(الفعل الذي أدى للتلو�ث ومجموع األضرار

مسؤول عن �ل ضرر ناتج عن تسر�ب أو إلقاء الز�ت من سفینة وهذا و�كون المالك       

وقت وقوع الحادث أو عندما یتكون  على إعت�ار" أن مالك السفینة1فقرة  03 تطب�قا لنص المادة

                                                           
 .  334أنظر : یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -1
 383، ص 2006حمایة البیئة البحریة ، دراسة في القانون الدولي ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر ، محمد البزاز، -2
 . 
، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت ، المكتبة القانونیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، محمد أحمد الفقي -3

 .  234، ص  2000اإلسكندریة ، 
، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عباس ھاشم الساعدي -4

 .189ص  2002اإلسكندریة ، 
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حدث مسؤوال عن أي ضرر تلوث ینجم عن  أو هالحادث من سلسلة من األحداث وقت وقوع

 .) 1(الحادث .....الخ "تسرب أو إلقاء المحروقات من سفینة إثر 

وتعتبر المسؤول�ة هنا محدودة نت�جة لتبني المسؤول�ة الموضوع�ة و�كون هذا التحدید       

�الغة في الم�الغ المفروضة على المالك مینشأ من أضرار، و�ال أدى لل �القدر القاضي لتغط�ة ما

بدفع مبلغ معین عن �ل طن حمولة مما یؤثر سل�ا على األنشطة المعن�ة ، و�لتزم المالك هنا 

�مكن  " في حالة السفینة التي ال 1969من إتفاق�ة  10السفینة تطب�قا لما جاء في المادة 

ق�اسها ط�قا للقواعد المعتادة للق�اس فإن هذا الق�اس یتم على أساس وزن المحروقات التي 

نقلها �صرف النظر عن  �مكن للسفینة نقلها �صرف النظر عن المحروقات التي �مكن للسفینة

إال أن حساب التعو�ضات على أساس الحمولة منتقد ألنه  ، المحروقات التي �حملها �الفعل "

 .)2(تسببها ناقلة �بیرة قد تؤدي ناقلة نفط صغیرة ألضرار ال

من تحدید المسؤول�ة إذا أثبت في جان�ه الخطأ  ك�ستفید المال وفي هذا المجال ال      

والذي أحل تمتع المالك من تحدید المسؤول�ة و�عتبر  1992 لبرتو�ولالشخصي ، وهذا ط�قا 

الخطأ هنا �ل عمل أو فعل شخصي یرتكب قصد إحداث الضرر أو یرتكب �شكل ثابت 

 ومستمر مع العلم أن هذا الفعل قد یرتب أضرار محتملة . 

الحظ �أن هذه اإلتفاق�ة الدول�ة الخاصة �المسؤول�ة المدن�ة عن الضرر الناجم عن و�      

قد وازنت بین مصالح مالك السفن والمضرور�ن لمنع إعاقة أنشطة  1969لسنة التلوث النفطي 

فرنك لكل  2000یتجاوز  نقل النفط على نطاق واسع ، وصنفت حدا أقصى للتعو�ض �ما ال

 . ملیون فرنك 210�عادل  طن من الحمولة مع عدم تجاوز التعو�ضات في الحادث الواحد ما

بتحدید مبلغ التعو�ض بثالث مالیین  1984 ل�و بروتو وقد عدلت هذه اإلتفاق�ة �موجب       

تتجاوز حمولتها خمسة أالف طن ، والتي تتجاوز ذلك �قدر مبلغ التعو�ض  لكل سفینة ال

                                                           
 .   235محمد السید أحمد الفقي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .    284ص  283نفس المرجع ، ص  -2
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 1.20المعادلة لــ   d.t.sوحدة من وحدات الحساب  410بثالث مالیین �ضاف إلیها مبلغ 

خمسون ألف طن فإن التعو�ض فرنك ، و�النس�ة للسفن التي تز�د حمولتها عن  5.12دوالر أو 

 .)1( الخاصةملیون وحدة من وحدة الحساب  45الواجب دفعه هو 

من قانون  85یالحظ من خالل المادة  وقد تبنى المشرع الجزائري هذه الطر�قة وهذا ما      

ف�ما یتعلق �التلوث الناتج عن المحروقات " �أن مالك السفینة التي تحمل شحنة  03/10البیئة 

المحروقات مسؤول عن أي تسرب أو صب ناتج عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة من 

رار الناتجة عن التلوث بواسطة ـ�موجب اإلتفاق�ة الدول�ة حول المسؤول�ة المدن�ة عن األض

 .  )2(و�تجلى هذا التوجه من خالل المصادقة على اإلتفاق�ة، ات " ـالمحروق

و�ناءا على ذلك فإن القاضي �كون مقید في تقدیره للتعو�ض �ما أن هذا التقیید �جعل   

�مكنه �أ�ة حال أن یتجاوزها ، ور�ما  التعو�ض محدودا في نطاق المعاییر الحساب�ة �حیث ال

 نفس األمر ینطبق على تلك األضرار الناتجة عن األنشطة النوو�ة . 

قد ذللت طالما أن هناك عق�ات حق�ق�ة تعترض عمل  �عني ذلك أن الصعو�ات وال      

 . ومن جهة أخرى ض�اع حق المتضرر�ن جهة،القاضي من 

�عرف �الضرر المحض الذي قد یتعذر اإلحاطة  �ذلك تلك األضرار التي تمس البیئة أي ما 

والتي تجد لھا مكانا سواءا في  المكملة للتعو�ض اآلل�اتوهو الدافع ل�حث المعاییر و ، �ه 

 القوانین الداخلیة أو تلك التشریعات الدولیة .

 

 

 

 
                                                           

 .  58، ص 1980إبراھیم الدسوقي أبواللیل ، المسؤولیة المدنیة بین التقیید واإلطالق ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -1
لتعدیل  1992المتضمن المصادقة على بروتوكول  1998أفریل  18المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  -2

 1998أفریل  26المؤرخة في  25عدد  جریدة رسمیة،  1969ث الزیتي اإلتفاقیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلو
 . 
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  الوسائل المكملة للتعویض عن الضرر البیئي :الثالثالمبحث 

إن نظام التعو�ض المقرر في أحكام المسؤول�ة المدن�ة ، قد ال�حقق الغا�ة المرجوة من        

رر البیئي ، �حیث أنه نت�جة لقصور ضلخصوص�ات التدخل هذه األحكام ، وهذا نت�جة 

التعو�ض في تحقیق التغط�ة الشاملة لهذه األضرار �ان البد من اإلستعانة �أنظمة أخرى 

�غرض تحقیق حما�ة أفضل للعناصر البیئ�ة المتضررة ، ومن بین هذه الوسائل وسیلة التأمین 

 و التأمین الم�اشر لهذه األضرار األضرار البیئ�ة أسواءا التأمین عن المسؤول�ة المدن�ة عن 

 دون أن نهمل تدخل الصنادیق لما یوفره من تغط�ة وسد للعجز الذي �عتري نظام التعو�ض . 

 : التأمین عن المسؤول�ة المدن�ة  المطلب األول

ل كان للتطور التكنولوجي أثر �بیر في ظهور األنظمة الجماع�ة للتعو�ض وذلك من خال      

خلق وسائل تعو�ض جماع�ة تأخذ على عاتقها تعو�ض األضرار والمخاطر ومن بین هذه 

 ة الدول المتطورة ، إال أننا نجدالوسائل نظام التعو�ض ، هذا النظام الذي نجده مطبق في غالب�

 مجاله ضیق في الدول العر��ة هذه األخیرة التي تكتفي �التأمین عن حوادث الس�ارات مثال . 

تزم المؤمن �مقتضاه ، عقد یل(من القانون المدني  615المادة  و�عرف التأمین ط�قا لنص      

ي إشترط التأمین لصالحه مبلغ من المال أو إیراد أو أن یؤدي للمؤمن له أو إلى المستفید الذ

 أوأي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین للعقد وذلك مقابل قسط 

 .  )ؤمن له للمؤمن مال�ة أخرى یؤدیها الم أ�ة دفعة

وللتأمین تقس�مات خاصة سواءا من حیث عمل�ة التأمین �حیث یتم تقس�م التأمین ط�قا       

للفن المت�ع في إدارة نظامه ، ومن حیث �ذلك عقد التأمین الذي تنشأ �مقتضاه حقوق و�لتزامات 

ي للتأمین والذي یندرج ضمنه التأمین عن المؤمن والمؤمن له وهو ما�عرف �التقس�م الموضوع

المسؤول�ة المدن�ة وهو موضوع دراستنا ، وقد إختلف الفقه في تعر�فها إلختالف النظرة حول 

 الطب�عة القانون�ة ، إذ أن غالب�ة الفقه التقلیدي یتجه إلعت�ار تأمین المسؤول�ة ماهو إال تأمین
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ث أن الغرض من هذا التأمین هو التعو�ض له المسؤول عن إحداث الضرر ، حیلدین المؤمن 

 .  )1(المسؤول�ة الخسارة التي تلحق المؤمن له �سبب مایدفعه للمضرور من التعو�ض 

وتعرف �أنها ( عقد �موج�ه یؤمن المؤمن ، المؤمن له من األضرار التي تلحق �ه من جراء 

 . )2(رجوع الغیر عل�ه �المسؤول�ة )

التأمین نجد أن المؤمن في هذا العقد ال�عوض األضرار التي أصابت غیر وفي هذا النوع من 

جة إلتزامه بدفع المضرور ، و�نما �عوض األضرار التي أصابت الذمة المال�ة للمؤمن له نت�

 . التعو�ض للمضرور

ماهو إال ضمان لحق المضرور و�ذهب اإلتجاه الحدیث إلى إعت�ار أن تأمین المسؤول�ة   

المسؤول  بواسطةلحساب الغیر و�برم �أنه تأمین یتم  ، وعرف هذا التأمین �صفة م�اشرة

 المحتمل ، الذي یدعي لنفسه صفة المؤمن له ، لحساب ضحا�اه المستقبلین . 

على أساس أن المؤمن له عندما یبرم عقد التأمین فإنما یبرمه  االتجاهوقد وجه النقد لهذا       

لحسا�ه اللحساب المضرور ، ألنه یؤمن مسؤولیته ، �ما أن وجود حق م�اشر للمضرور 

 للرجوع على المؤمن ، فإنما مرد ذلك إلعت�ارات العدالة فحسب . 

ننا نشیر إلى أنه �ختلط مهما �ان التوجه الذي �حاول تأصیل هذا التامین عن المسؤول�ة ، فإو 

 مع غیره من النظم مما یوجب تمیزه �ما یلي : 

فمثال �ختلف التأمین عن المسؤول�ة عن اإلشتراط لمصلحة الغیر في �ون أن العالقة التي  •

 قد تكون تبرعا وقد تكون معاوضة  بین المشترط والمستفیدتنشأ عن اإلشتراط لمصلحة الغیر 

أما في التأمین عن المسؤول�ة فهي دائما معاوضة حیث �كون المؤمن له ملزما بدفع 

�ما أننا نجد في مجال اإلقرار أنه في التأمین عن المسؤول�ة ال�جوز تعو�ض عن الغیر ، 

والدفوع الالزمة للمؤمن له اإلقرار أو التسل�م �المسؤول�ة ف�جب عل�ه إتخاذ جم�ع اإلجراءات 
                                                           

  . 21ص  20، ص 1991، طبعة نادي القضاة ، مصر ،  3أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین ، طبعة  -1 
  . 1641مرجع سابق ، صعبد الرزاق السنھوري ،  -2 
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لدفع المسؤول�ة ، و�أن المسؤول�ة غیر مؤمن علیها ، في حین أنه في اإلشتراط فإن 

بتنفیذ العقد ومطالبته �التعو�ض إن �ان له مقتضى في حالة المشترط �مكنه مطال�ة المنتفع 

في حالة عدم تنفیذ إللتزامه ، وفي مجال الغا�ة نجد أن اإلشتراط لمصلحة الغیر یهدف إلى 

إنشاء حق للغیر وحما�ة هذا الحق دون المساس �الذمة المال�ة للمشترط أما التأمین عن 

سه من رجوع الغیر عل�ه �التعو�ض �ما أنه في المسؤول�ة فإن المؤمن له یهدف لحما�ة نف

، أما الدائن في اإلشتراط �جوز للدائن المشترط الطعن في العقد بدعوى عدم نفاذ التصرف 

 تأمین المسؤول�ة فال �جوز له ألنه هو المستفید في العقد . 

كما �ختلف التأمین عن المسؤول�ة عن عقد الكفالة في �ون هذا األخیر هوعقد ثالثي  •

األطراف بین الدائن والمدین والكفیل أما في عقد التأمین عن المسؤول�ة فالعالقة ثنائ�ة 

األطراف بین المؤمن والمؤمن له ، �ما أنه ال�جوز للدائن الرجوع على الكفیل إال �عد 

، أما في تأمین المسؤول�ة ف�جوز للمضرور الرجوع م�اشرة على المؤمن  الرجوع على المدین

 �التعو�ض عن األضرار التي أصابته . 

فإذا �ان دور المسؤول�ة المدن�ة �ظهر جل�ا من خالل أل�ة التدخل العالج�ة ضد األضرار       

دف لردع فإنه ال�مكن أن نعدم لها دور أخر یتمثل في جانب إجتماعي ووقائي ، حیث یه

السلوك غیر اإلجتماعي ، والذي �مثل الخطأ �معناه القانوني ، ألنه ال�ظهر هذا الدور إذا �ان 

، ونجد أنه إذا إقترنت المسؤول�ة المدن�ة مع غیر مرت�ط �فكرة الخطأ �أساس للمسؤول�ة المدن�ة 

�حیث  ظهروال �أن هذا الدور �ذلك �ضعف التأمین �حیث أص�حت مؤمنة ف�طب�عة الحال نجد 

 �كون المؤمن له مهمال ألفعاله طالما أن هناك من یتحملها بدال عنه . 

، �حیث نتجنب إمكان�ة  االجتماع�ةو�غرض عدم تأثیر التأمین على وظ�فة المسؤول�ة المدن�ة 

 من بینها ضرورة إشتراط المؤمن اآلل�اتالتشر�عات لتطبق �عض  اتجهتإهمال المؤمن له ، 
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الحذر والح�طة ومحاولة  اتخاذعلى المؤمن له أن یتحمل جزء من المسؤول�ة وهو ما�حفزه نحو 

 . )1(رحدوث أضرا

ترتكز على تعدیل الشروط والبنود ف�ما �خص الم�الغ المدفوعة من قبل وهناك طر�قة أخرى 

ه في حالة المؤمن له ، إذ أن المؤمن �قوم �مراجعة سلوك المؤمن له في نها�ة �ل فترة إذ أن

  عدم تحقق األضرار فإنه �ضطر لتخف�ض ق�مة الم�الغ المدفوعة من طرف المؤمن له .

والوقائ�ة للمسؤول�ة المدن�ة من حیث  االجتماع�ةنقول أن الوظ�فة  اآلل�اتل هذه من خال      

 أنها تحول دون وقوع األضرار ، تتدعم بواسطة التأمین إذا تم تطب�قها . 

أما عن الوظ�فة األساس�ة والجوهر�ة للمسؤول�ة المدن�ة ، فإنها تتمثل في وظ�فة التدخل       

من جراء تطبیق  ، وهو الهدف الذي قد الیتحققي عن طر�ق توفیر التعو�ض للمضرورالعالج

 قواعد المسؤول�ة المدن�ة في جم�ع األحوال . 

خاصة في ظل التطور ل للمضرور قد �كون جد عسیر،ألن توفیر التعو�ض الكام      

من ذلك مثال التكنولوجي وما أفرزه من أضرار تواجه تطبیق أحكام المسؤول�ة المدن�ة إالحدیثا 

اكان عل�ه ، أضرار التلوث البیئي ، و�ما أشرنا سا�قا فإنه من الصعب حق�قة إعادة الحال إلى م

ة للعناصر سوق�ر تعو�ض نقدي في ضل عدم اإلتفاق على ق�مة ومن الصعب �ذلك توفی

قد تكون هذه الم�الغ ، وحتى و�ن نجح القانون في تقدیرها أو وضع أسس البیئ�ة محل الضرر

 �حیث قد �عجز المتسبب في تحملها �مفرده .  من الضخامة 

التعو�ض�ة للمسؤول�ة المدن�ة قد �عتر�ها �عض الضعف خاصة في  الوظ�فة�ما أن       

طأ والضرر والعالقة السبب�ة ، و�ذا ماحاولنا إعمالها األساس على أر�انها الثالث وهي الخ

�صدد الضرر البیئي فإننا نتوصل لعدم توفیر تغط�ة �املة لهذه األضرار والحتى توفیر 

العالقة السبب�ة بین  إث�اتالتعو�ض العادل للمضرور ، حیث أن المتضرر قد ی�قى عاجزا عن 

 ب في هذا الضرر . الخطأ والضرر مثال ، أو حتى عدم معرفة المتسب
                                                           

1 - jacoues deprimoz. Regimejuridik des assurances  contre  les risque datteieinte  a len 
vironnement . juris – classeurs fasc .210. n 8.1994.p11.  
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هذا ما�جعلنا نعتقد أن تطبیق هذه القواعد �جعل الوظ�فة التعو�ض�ة للمسؤول�ة المدن�ة       

 صرة عن إستعاب األضرار البیئ�ة .قا

وهو أمر یدعو للتفكییر في وسیلة أخرى إلى جانب المسؤول�ة المدن�ة ، �موجبها نستط�ع سد  

 هذا العجز الذي تعاني منه في مواجهة األضرار البیئ�ة و�فعل دورها في تغط�ة هذه األضرار 

 والوسیلة التي �مكن أن نجدها قادرة على تحقیق الغا�ة هي التأمین إذ أنه قد یوفر و�حقق الثقة

المرجوة من قبل المتضرر على أساس أنه �سعى نحو الحصول على التعو�ض العادل لألضرار 

التي أصابته ، و�كون ذلك بواسطة تأمین المسؤول�ة المدن�ة عن الضرر البیئي ، من أجل 

 لدعم للوظ�فة التعو�ض�ة الصرفة .تحقیق ا

 خطار الضرر البیئي للتأمین قابل�ة أ :الثانيالمطلب 

�شترط في الخطر في التأمین للمسؤول�ة المدن�ة الشروط ذاتها الواجب توافرها في الخطر       

في التأمین بوجه عام ، و�ما سبق لنا ذ�ره فإن األضرار البیئ�ة والمسؤول�ة الخاصة بها تتمیز 

 �خصوص�ة . 

ول�ة المدن�ة عن أخطار الضرر البیئي ال�عدو أن مر �قودنا للقول �أن التأمین عن المسؤ هذا األ

�كون مجرد تأمین عادي ، والیثیر أي تساؤالت ومن أهم التساؤالت هو مدى قابل�ة هذه 

 األخطار للتأمین سواءا من الناح�ة القانون�ة أو الناح�ة الفن�ة ، وهو ماسنتناوله في مایلي : 

 قابل�ة الضرر البیئي للتأمین من الناح�ة القانون�ة :  أوال

�قوم عقد التأمین على أساس ثالثة عناصر رئ�س�ة وهي الخطر المؤمن عنه والقسط       

 .  )1(المتفق عل�ه ومبلغ التأمین الذي سیدفعه المؤمن له في حال تحقق الخطر 

الناشئة عن العقد  االلتزاماتو�عتبر الخطر من أهم هذه العناصر ، ألنه �موج�ه تتحدد      

ألنه یلزم المؤمن له بدفع أقساط التأمین لیؤمن نفسه من الخطر والمؤمن یلتزم بدفع التأمین 

 لتأمین المؤمن له من الخطر ، وفي حالة تخلفه �كون مصیر العقد هو ال�طالن . 

                                                           
 1- أنظر المادة 619 من القانون المدني .
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ان ب�كار و��سون لتعر�ف الخطر �أنه حادث غیر محقق وغیر متعلق وقد ذهب الفقیه   

 . )1(�محض إرادة المتعاقدین خاصة المؤمن له

وعل�ه وحتى تعد حادثة خطر �جب توافر شرطان وهو أن تكون الحادثة إحتمال�ة أي غیر       

 المؤمن له د المتعاقدین و�األخص محققة الوقوع ، وأن الیتوقف تحق�قها على محض إرادة أح

 ألن تعلق الحادث �إرادة أحدهما ینفي الصفة اإلحتمال�ة . 

وال�كفي أن �كون الخطر غیر محقق الوقوع فحسب ، بل �جب أن �كون مستقبل�ا وفي       

هذا الصدد �مكن أن نتساءل عن ماه�ة هذا الشرط من حیث وجوب تحققه من الناح�ة الواقع�ة 

أم أنه �كفي أن �كون �النس�ة للمتعاقدین فحسب ، إذ یتصوران أنه أمر مستقبلي حتى ولو �ان 

ن ال�علمان بذلك ، وهو ما�طلق عل�ه الخطر الظني ، وهو الخطر الذي یتحقق وقع فعل�ا ولكقد 

البري علم المتعاقدین أو أحدهما ، وقد إستقر الرأي على جواز التأمین  غیر�الفعل ولكن على 

وال�حري من مثل هذا الخطر ، وذلك ألنه تخلف أحد أر�ان عقد التأمین وهو الخطر ، و�ذلك 

�مسألة اإلث�ات وأمر التحقیق في هذا الحادث وهو أمر �فتح ال�اب أمام حتى النكلف األطراف 

 .  )2(الغش والتدل�س

خاصة إذا �ان العالم بتحقق الخطر هو المؤمن دون المؤمن له ،إذ �قبول التأمین عن هذا 

الخطر �كون قد أوقع المؤمن له في وهم ، حیث �عتقد �أن مغطى بتأمین إال أن تأمینه ل�س له 

 أي وجود . 

ذلك و  لخطر على محض إرادة أحد األطرافو�النس�ة للشرط المتعلق �أن الیتوقف تحقق ا      

ألنه أمر ینفي صفة اإلحتمال على الخطر و�ص�ح محقق الوقوع وعل�ه فإنه التأمین عن 

 أخطار تتطلب إرادة طالب التأمین في إحداثها . 

                                                           
 .  86، ص  9841محمد شرعان ، الخطر في عقد التأمین ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ،  -1 

 2- صالح محمود سالمة ، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري ودور نوادي الحمایة والتعویض ، دراسة 

.   31، ص 2007مقارنة ، دار الفكر الجامعي  اإلسكندریة ،   
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الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن عل�ه من الناح�ة القانون�ة ن�حث تناولنا  ما�عد      

 ة . في مدى تطابق هذه الشروط مع األضرار البیئ�

ف�ما �خص الشرط األول المتعلق نجد أنه حتى �كون الخطر قابال للتأمین ، فإنه �جب       

أن �كون غیر محقق الوقوع و�كون مستقبل�ا والیتوقف تحققه على إرادة أحد الطرفین وهو 

ما�غیب في الضرر البیئي ، و�جعلها غیر متماش�ة مع القواعد التقلید�ة لنظم التأمین ، ألن 

ة للضرر البیئي قد تكون عمد�ة �إلقاء الفضالت مثال أو إن�عاث دخان و�كون األفعال المؤد�

 . )1(في العادة عن قصد و�رادة

هذه الصفة اإلراد�ة لألخطار البیئ�ة أثارت الشكوك حول الصفة اإلجتماع�ة لها أو على األقل 

 .  )2(ل�عضها

�حیث یتم إست�عاد الخطأ ولتطو�ع هذه العق�ات أعطي للخطأ العمدي مفهوما ض�قا جدا ،  

، ول�س إت�ان الفعل فحسب المنشئ لهذا الخطر �كون مصحو�ا �إرادة إحداث الضرر الذي

 و�إدخال

 . عمد�ة ل ن�ة اإلیذاء ضمن تكی�ف أخطار الضرر البیئي ، نكون �صدد أفعا

ة إلى ألن الخطأ العمدي یترتب عل�ه تحمیل الملوث مثال �ال من الحدث المنتج للتلوث �اإلضاف

، أما الفعل اإلرادي للملوث فإنه �جعله یتحمل الحدث المنتج للتلوث  �البیئ�ةالنتائج المضرة 

 لتأمین . ب دون النتائج ، وهو ما�سمح �خضوعها لفحس

و�اإلضافة إلى هذا اإلجراء فقد فصلت المنضمات العاملة في مجال التأمین بین التلوث       

 العارض والتلوث التدر�جي وهذا من أجل إقصاء هذا األخیر من التغط�ة التأمین�ة. 

 لوث العارض دون التلوث التدر�جي ال �غطون إال الت 1994وقد �ان المؤمنون الفرنسیون قبل 

�قلل من أهم�ة الضمان المعروض على الصناعیین على أساس أنه ینقص و  د هذا التوجهوأنتق

                                                           
 1 - نفس المرجع ، ص306 

 2- نبیلة إسماعیل أرسالن ، مرجع سابق ، ص 135
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تمثل تلوثا  إال أنها ال �منع أن تكون الوقائع محتملة في هذا المجال ، �ما أنه ل�س هناك ما

 .  )1(عرض�ا تماما �ما لو نتج عن وقائع متدرجة

له بدأ التأمین الفرنسي �قبول التلوث المتدرج ، ولكن �شرط أن �كون  1994و�عد سنة       

نه �شترط المؤمن له تقد�م دلیل سمة للعارضة للفعل أصل عارض ، وفي جم�ع الحاالت أ

 المتسبب في الضرر . 

ال هي و�هذا التطور �كون المؤمنون قد سلموا حق�قة أن �ال من فكرتي الحادثة أو اإلحتم      

ا بنفس الدرجة من اإلحتمال ، من األفكار النسب�ة ، وأن األحداث القابلة للتأمین التتسم جم�ع

حیث أن هذه األخیرة هو الشرط القانوني ولكنه متى وجد و�ان الخطر قابال للتأمین من  صح�ح

 ال�مكن أن یؤثر إال في الشروط الفن�ة ت أو صغرت درجة هذا اإلحتمال فإنهاألصل و�بر 

 .  )2(للتأمین

وفي إعتقادنا أنه �مكن تقر�ب أفعال التلوث من الخطأ الذي ال�غتفر والذي عرفته محكمة       

النقض الفرنس�ة �أنه ( خطأ ذو جسامة إستثنائ�ة ناجم عن فعل أو إمتناع ، مع إدراك فاعله 

 . )�خطره ، و�نعدم �ل سبب �سوغه ، و�تمیز عن الخطأ العمدي بتخلف عنصر العمد 

ر�ف �مكن أن نستنتج �أنه �شترط في الخطأ غیر المغتفر أن �كون ذو من هذا التع      

جسامة إستثنائ�ة والتي تنسحب على السلوك في حد ذاته ول�س على نتائجه ، و�ذا الصفة 

مع إنتفاء القصد من إحداث للفعل أو الترك ، �اإلضافة إلدراك الخطأ والعلم �ه ، اإلراد�ة 

ا إلدراك الملوث لخطورة أفعال التلوث في جانب �بیر منه وهذه العناصر متوافرة في الضرر 

إذا �انت بهذه الصفة �ما أنها تشترط نشاط إرادي ودون سوء ن�ة أو رغ�ة في اإلیذاء فأفعاله 

 فإنه �جوز تأمینها قانونا . 

أما عن الرأي الثاني فإنه یتجه نحو جواز مطال�ة المؤمن للمؤمن له لتغط�ة أي واقعة       

إلى ما�عد إنقضاء أي واقعة ضارة  ذلكضارة متفق عن تغطیتها في عقد التأمین ، ولو تأخر 
                                                           

 . 26جع سابق ، ص نبیلة إسماعیل أرسالن ، مر -1 
  .27نفس المرجع ص  -2 
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�عد إنقضاء عقد التأمین ، مادامت  متفق على تغطیتها في عقد التأمین ، ولو تأخر ذلك إلى ما

ول�ة ترجع لفعل وقع أثناء سر�ان العقد ، و�ؤسس هذا الرأي على أن التأمین من هذه المسؤ 

 . �ة ماهو إال ضمان لتعو�ض المضرورالمسؤول

یرهق  اعتقادنافعالة ضد أخطار التلوث إال أنه في ة و�ذا �ان هذا الرأي �حقق تغط�      

لخطر متجانسا �صورة فعل�ة مبلغ التأمین المدفوع في حال تحقق ا وال �كون شر�ات التأمین ، 

التي یدفعها المؤمن له ، مما �جعل شر�ات التأمین تحجم عن تغط�ة هذا النوع من  األقساطمع 

  .)1(المسؤول�ة 

 أخطار الضرر البیئي للتأمین من الناح�ة الفن�ة  قابل�ة:  ثان�ا

شروط إستقر الفقه على یتطلب الخطر حتى �كون قابال للتأمین من الناح�ة الفن�ة توافر       

وهو في اإلمكان  أخرال�عض شرطا  و�ض�فتر ومتجانس وموزعا اثالثة وهي أن �كون متو 

 . )2(تحدید نتائج توقعه

ف�مقتضى الشرط األول وهو أن �كون الخطر متواترا فإنه البد من وجود عدد �بیر من       

  علیها.األفراد أو األش�اء والتي تكون معرضة لخطر معین حتى �مكن التأمین 

و�ترتب على إعمال هذا الشرط �صدد الضرر البیئي في أنه �صعب تجم�عها في مجموعة    

و�ما  ن فئات المخاطر متشع�ة ومتعددة �قة في التعسیر ، ألواحدة تعامل بنفس المنهج أو الطر 

أنه یتعذر الق�ام �اإلحصائ�ات الخاصة �الخطر البیئي ، وفي حالة قبول شر�ات التأمین عنه 

فحتما سیتطلب م�الغ ضخمة جدا ، وهو ما�فسر إحجام المستأمنین اإلحجام عن تأمین هذه 

 .  )3(راألخطا

أما �النس�ة لشرط الثاني ومفاده أن  �كون الخطر متجانسا حتى �قبل التأمین فإنه أوال       

ال�مكن إجراء المقاصة بین أخطار مختلفة  ألنه�عني ذلك أن �كون الخطر من طب�عة واحدة 

                                                           
 .  351أنظر یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -1 
  . 325، ص  2000، دارالمطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة ،  2، الطبعة  رمضان أبو السعود ، أصول التأمین -2 
 .   35ص  34نفس المرجع  ،ص -3 
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ت متشابهة في العدید من في طب�عتها بل �جب أن تكون متجانسة ، و�حدث ذلك إذا �ان

تأمین عن الح�اة وجب ذلك أن تقسم األخطار من حیث طب�عتها مثال إلى و�تسنى �م النواحي 

حیث موضوعها أو محلها  و�ذلك من في مجموعة وتأمین عن األضرار في مجموعة ثان�ة ، 

الذي تقع عل�ه والذي �كون الشخص أو الشيء المؤمن عل�ه ، ومن حیث الق�مة إذ �جب أن 

خل المجموعة الواحدة من حیث الق�مة ، �اإلضافة �كون هناك تجانس إال تحدث إختالالت دا

للمدة إذ �جب أن تكون مدة التأمین بین مختلف هذه المخاطر متقار�ة ، و�ل ذلك �غرض 

 الوصول لنتائج تقارب الدقة . 

أما الشرط الثالث من الشروط الفن�ة للتأمین وهو أن �كون التأمین موزعا و�قصد �ه أن       

یتم جمع عدد �بیر من األخطار ولكن الیتحقق منها إال القلیل �حیث أن �كون هناك فارق بین 

 عدد األخطار ونس�ة تحققها ، أي أن �كون الخطر منتشرا على نطاق واسع �ما الیؤدي تحققه 

ارثة �معنى أن الخطر ال�جب أن �صیب األشخاص في وقت واحد ، النه في حالة لوقوع الك

الخطر و�صابته لجم�ع المؤمن لهم أو لعدد �بیر منهم ، �ص�ح من المستحیل إجراء تحقق 

 .  )1(المقاصة بین هذه المخاطر ، وهو أساس فني من أسس التأمین

أما �خصوص الشرط األخیر وهو أن �كون الخطر من الممكن تحدید نتائج توقعة ، أي       

�ستط�ع المؤمن أن �قوم �حساب إحتماالت وقوعه وفرص تحق�قه ، و�تم ذلك عن طر�ق قواعد 

 . یرة من المخاطر المتواترة الحدوثألعداد �ب �اشتمالهاإلحصاء ولكن ال�عطي نتائج دق�قة إال 

 

 تدخل صنادیق التعو�ضات البیئ�ة  :الثالثالمطلب 

من إنشاء صنادیق التعو�ضات البیئ�ة في توفیر التعو�ض الكامل  األساسي الهدفیبرز       

�ما تهدف هذه ، في الحالة التي ال�عوض فیها بوسیلة أخرى ألضرار البیئ�ة للمضرور عن ا

                                                           
  . 328 رمضان أبو السعود ، مرحع سابق ، ص -1 
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الممارسین لألنشطة التي �مكن أن تكون الصنادیق إلى توز�ع المخاطر الصناع�ة على مجموع 

 . )1(رسبب لهذه المخاط

لكل من  احت�اط�ة�صفة تكمیل�ة أو  إال�كون هذه الصنادیق في الغالب ال أن تدخل إال      

، �ما أنها قد تتحمل �افة األضرار البیئ�ة في حالة عدم المسؤول�ة المدن�ة والتأمین نظامي 

 وجود تأمین إج�اري . 

اوز فیها التي تتج ، في الحالة و�حت�اط�ةتدخل هذه الصنادیق �صفة تكمیل�ة  �ما نجد      

الحد األقصى للتأمین المحدد �موجب العقد ، ألنها تهدف لتعو�ض ق�مة األضرار البیئ�ة 

مبلغ التعو�ض �حیث إذا �ان هناك تحدید ل �امال ، �اإلضافة إلى حالة ماالمضرور تعو�ض 

الة تحدید الحد األقصى للتعو�ض للقوانین تفاق�ة لوجانو �إحتطرقت إل�ه إ وهو ما یتم تجاوزه  ال

ن الخسارة ، طالما أن أ سیتحمل المضرور الجزء المت�قي مهذا المبد بتطبیقالداخل�ة ، ألنه 

 .  )2(ني إال �ما هو محدد لهالمسؤول غیر مع

ئ�ة بتجنب ال�طء في البی فكرة تبني صنادیق التعو�ضات تجدر اإلشارة إل�ه أن ماو       

حالة عدم تحدید الشخص المسؤول أو عندما تثار أحد  فيذه الصنادیق هتدخل تالتقاضي �ما 

  . )3(أس�اب اإلعفاء من المسؤول�ة

الصنادیق معتمد في العدید من القوانین البیئ�ة من ذلك ماأقره القانون ونجد أن نظام       

ال�ا�اني المتعلق �التعو�ض عن األضرار الجسد�ة الناجمة عن التلوث من إمكان�ة المطال�ة 

�التعو�ض من صنادیق التعو�ضات سواءا �ان مصدر التلوث معلوما أو مجهوال ، �ما نجد في 

مقابل ضر��ة یتم  قد أقر فكرة صنادیق التعو�ضات  بتلوث الهواءالقانون الهولندي المتعلق 

                                                           
  . 433یاسر محمد فاروق المیناوي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .  362یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص -2
 .  106سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -3
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مصدر النشاط تختلف ق�متها حسب طب�عته وق�مة و المتحملین  الملوثینتحصیلها من طرف 

 .  )1(التلوث

 1980والذي تم إنشائه سنة  supe fundكما قامت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �إنشاء صندوق 

و�سمح هذا القانون �اإلدارة �المطال�ة إعادة المواقع الملوثة التي یوجد بها �قا�ا المخلفات الخطرة 

إلى حاالتها األولى وقد تم تطهیر الكثیر �فضل هذا الصندوق والذي �مول جزئ�ا عن طر�ق 

 .  )2(�ةالضرائب التي یتم فرضها على المنتجات البترول�ة والك�مائ

 معین وتتدخل في حالة وعن مسألة إدارة الصنادیق فإنها إذا �انت تتعلق بنشاط       

القانون  أشخاصففي هذه الحالة �عهد �إدارة الصندوق ألحد ، األضرار البیئ�ة غیر الضخمة 

الخاص ، و�فترض في هذه الصنادیق وجود تضامن بین الممارسین ألنشطة مهن�ة متماثلة 

 لضمان تعو�ض المتضرر�ن من مثل هذه األنشطة وفقا لحجمها وطب�عتها . 

هذه الصنادیق نجد في القانون المصري أنه أنشأ �موجب و�خصوص مصادر تمو�ل       

ول إل�ه اإلعانات التي تخصصها الدولة في موازنتها تؤ  )3(منه صندوق لحما�ة البیئة 04المادة 

لدعم الصندوق ، واإلعانات واله�ات المقدمة من الهیئات الوطن�ة واألجنب�ة ألغراض حما�ة 

البیئة وتنمیتها والتي �قبلها مجلس اإلدارة ، �ما تؤول إل�ه أ�ضا الغرامات التي �حكم بها 

 عن األضرار التي تصیب البیئة .والتعو�ضات التي �حكم بها أو یتفق علیها 

والجدیر �المالحظة أن تدخل الصنادیق لتكملة العجز في تغط�ة األضرار البیئ�ة قد �كون       

أن  وال �عدوصر�حا وموجها لتحقیق التكامل في التعو�ض ، �ما قد �كون تدخله غیر م�اشر 

    �كون �مثا�ة وسیلة وقائ�ة ال أكثر وهي الحالة التي ینطبق علیها القانون المصري . 

لتكملة العجـز الـذي و�خصوص التشر�ع البیئي الجزائري فإنه تم إنشاء مثل هذه الصنادیق       

ا�ا إذ �عــد حســونجــد أهمهــا الصــندوق الــوطني للبیئــة و�زالــة التلــوث  ، الوقائ�ــةقــد �عتــري الوســائل 

                                                           
، ص  2010محمود جربو ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الكھرومغناطیسي ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة  -1

422  . 
 2- نبیلة إسماعیل رسالن ، مرجع سابق ، 181 .

  3- أحمد عبد التواب محمد بھجت ، مرجع سابق ، ص 189 .
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خاصا للخز�نة العموم�ة والذي یتم الحصول على موارده من خالل الرسم عن النشـاطات الملوثـة 

والخطیـــرة و�ـــذا اله�ـــات والتبرعـــات الوطن�ـــة والدول�ـــة �اإلضـــافة للتعو�ضـــات �عنـــوان المصـــار�ف 

 الموجهة لمحار�ة التلوث . 

مغر�ة وتحقق الهدف المنشود من إنشاء  نجدهاو�ذا نظرنا لنفقات هذا الصندوق ، فإننا       

القائمة نحو  المنشآتهذه الصنادیق وهي إعانات موجهة لألنشطة للمساهمة في تحو�ل 

التكنولوج�ا الخاصة في إطار الوقا�ة وتمو�ل أنشطة مراق�ة التلوث وتمو�ل الدراسات وال�حث 

لتدخل اإلستعجالي في حالة التلوث العرضي ، نفقات اإلعالم والتوع�ة  ، نفقات االعلمي 

واإلرشاد في المسائل المرت�طة �البیئة التي تقوم بها هیئات وطن�ة أو جمع�ات ذات منفعة عامة  

إعانات لألنشطة المتعلقة �إزالة التلوث الصناعي ، و�عانات موجهة لتمو�ل األنشطة المتعلقة 

 . ة إلزالة التلوث �المنشآت المشتر�

الموجهة لصنادیق التعو�ض �وسیلة مكملة للتعو�ض عن الضرر  االنتقاداتومن بین       

إن عدم خضوع صنادیق البیئة التي تجمع فیها  (البیئي ماذهب إل�ه األستاذ وناس �حیى �قوله 

حصیلة الرسوم اال�كولوج�ة إلى أي رقا�ة قضائ�ة جعلها تتدخل وفق مسارات إدار�ة محضة 

والیتم صرف مواردها �طر�قة قضائ�ة الحقة إلقرار مسؤول�ة الملوث ، �معنى أنه في حالة وقوع 

ح هذه األضرار اال�كولوج�ة �فوق �كثیر تلوث جس�م وتبین �عد إقرار مسؤول�ة الملوث �أن إصال

كافحة التلوث م، فإن القضاء �ملك أن یتدخل لیلزم الصنادیق الخاصة � االقتصاد�ةقدراته 

لتغط�ة النفقات الكبیرة المت�ق�ة ألنها تتدخل وفقا لمسار إداري وس�اسي ، و�ذلك فإنه ال�مكن 

النفقات اإلضاف�ة التي ال�ستط�ع  أل�ا على صنادیق مكافحة التلوث لتغط�ة فارق الحصول 

 .  )1()المسؤول عن التلوث تحملها وفقا لقواعد المسؤول�ة المدن�ة

نص قانوني �ستط�ع أن هذا اإلنتقاد �عتبر إلى حد �عید في محله ذلك أنه الیوجد �الفعل       

ال�مكن �ستند عل�ه القاضي حتى �حیل مسألة تكملة التعو�ض لهذه الصنادیق ، �ما أنه 
                                                           

ور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة والنقابات ، دار الغرب للنشر وناس یحیى ، المجتمع المدني وحمایة البیئة ود -1
  . 288، ص 2004والتوزیع ، طبعة 
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إدخالها في الخصام مثلما هو الحال �النس�ة لصنادیق التأمین ، فهي ذات مستوى محدود 

، والتتالئم حتى الرسوم الممولة لهذه الصنادیق مع مبدأ الملوث الدافع ، �ونها ترتكز  )1(ومقید

 . )2(على طب�عة المنشأة ول�س على درجات التلوث واألضرار الناتجة عنه

�ما �فتح مجاال للتدخل  في تنظ�م هذه الصنادیق وتطو�رها ،وعل�ه فالبد إعادة النظر       

التكمیلي حتى نضمن حما�ة فعالة وتغط�ة �املة ألضرار التلوث البیئي في حالة التي تعجز 

 . هذه األضرار و�ذلك الحال �النس�ة للتأمین  عاب�استفیها قواعد المسؤول�ة المدن�ة عن 

 االستعانة�الرغم من األضرار البیئ�ة  ولكن عجز قواعد المسؤول�ة المدن�ة في تغط�ة      

ال�عني أن نسلم �عدم وجود  ، هذا في تغط�ة األضرار�التأمین أو دور الصنادیق لم �كن فعاال 

حلول أخرى ونترك المتضرر من دون تعو�ض ، ألن من م�ادئ العدالة أال نترك متضررا من 

فإنه وجب من الضروري أن تتدخل الدولة  األضرار البیئ�ةونت�جة لخصوص�ة  تعو�ض  غیر

 . )3(لضرر البیئيالسد النقص الذي �عتري نظام تعو�ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 18، ص 2002أحمد ملحة ، الرھانات البیئیة في الجزائر ، مطبعة النجاح ،  -1
،  02الدولة المكلفة بالبیئة ، عدد مقال بعنوان النشاط الدولي ، مجلة الجزائر للبیئة ، مجلة دوریة ، صادرة عن كتابة  -2

  . 12، ص 1999الجزائر ، 
  . 369یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -3
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  الثاني الفصلاتمة ـــــــخ

دخل أحكام المسؤول�ة المدن�ة �حمل في ط�اته مفهوم الجبر ، ألنه �ساهم في سد إن ت      

العجز الذي قد �عتري الوسائل الوقائ�ة التي قد التوفر تغط�ة وحما�ة �املة للبیئة عن األضرار 

 البیئ�ة . 

التعو�ض المتمثلة في التعو�ض العیني هذا  آل�ات �استخداموتدخل هذه األحكام �كون       

�إعادة الحال إلى ماكان عل�ه وذلك إما األخیر الذي نجده �أخذ صورتان في المجال البیئي 

�إستخدام الوسائل الفعالة والتي �كون الغرض منها إعادة تهیئة إصالح مكونات البیئة المضرورة 

قد وقع ضرار �البیئة إذا لم �كن اإلضرار وصورة وقف النشاط المضر �البیئة والتي تمنع اإل

 �الفعل و�لى منع تكرار وقوعه إذا حدث قبل ذلك . 

للتعو�ض عن الضرر البیئي ال�قضى �ه إال إذا إستحال أو �ان من  �آل�ةأما التعو�ض النقدي 

 الصعو�ة القضاء �التعو�ض العیني .

ا نقد�ا فمن هذه الوسائل نجد التقدیر وتتعدد وسائل تقی�م األضرار البیئ�ة المحضة تقی�م      

 لثروة الطب�ع�ة التي تم إتالفها الموحد للضرر البیئي الذي �قوم على أساس تكال�ف اإلخالل ل

والتقدیر الجزافي والذي یتم على أساس إعداد جداول قانون�ة تحدد الق�مة المشتر�ة للعناصر 

 متخصصین في المجال البیئي .  الطب�ع�ة و�تم حسابها وفقا لمعط�ات علم�ة �قوم بها
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أنظمة جدیدة تتمثل في  ظهرتوأمام قصر هذه الوسائل في التعو�ض عن الضرر البیئي       

نظام المسؤول�ة المحدودة والذي �ضع حدا أقصى للتعو�ض الذي �حكم �ه عند حدوث ضرر 

لمضرور مع بیئي عن أي نشاط ، ونظام التعو�ض التلقائي والذي یهدف إلى تسهیل تعو�ض ا

 تأس�س هذا التعو�ض على مبدأ الملوث الدافع . 

ومهما �ان فإن خصوص�ة الضرر البیئي وطا�عه الممیز قد یتجاوز التعو�ض الذي توفره       

هذا ماجعل  المسؤول�ة المدن�ة سواءا �ان عین�ا أو نقد�ا أو �إعمال األنظمة الجدیدة ،

التشر�عات الحدیثة تخلق وسائل مكملة للتعو�ض وذلك لضمان جبر األضرار المتولدة عن 

 األضرار البیئ�ة ، وتعد فكرة التأمین الجبري وصنادیق التعو�ض من أهم وأنجح هذه الوسائل . 

ففكرة التأمین الجبري تلعب دورا حیو�ا في تفعیل المسؤول�ة الموضوع�ة الناشئة عن الضرر 

 �ما تتمتع هذه الفكرة �العدید من المزا�ا من أهمها ضمان تعو�ض المضرور.  البیئي ،

أوتكمیل�ة لكل من نظامي احت�اط�ة  و�خصوص فكرة صنادیق التعو�ضات فتعد وسیلة

 المسؤول�ة والتأمین ، �ل ذلك لتحقیق نظام جبري وشامل لألضرار البیئ�ة .

ري جاء محتشما �خصوص إستخدام اآلل�ات أن تدخل التشر�ع البیئي الجزائوالمالحظ       

خاصة منها الوسائل المكملة المتعلقة �التأمین وصنادیق  ، األضرار البیئ�ة لجبرالكفیلة 

التعو�ضات عل عكس من ذلك فإن التشر�عات األورو��ة المتطورة قطعت أشواطا طو�لة في 

 هذا المجال .  
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 خاتمـــــــــة 

إن موضوع الحما�ة المدن�ة عن األضرار البیئ�ة موضوع جدیر �العنا�ة عن طر�ق دراسته       

أكثر تعمقا ، وذلك من خالل محاولة تصم�م إطار قانوني خاص �ه عن طر�ق ص�اغة قواعد 

 . جدیدة وتقنین خاص ینظمه و�تالئم مع خصوص�ة الضرر البیئي 

و�األخص قانون حما�ة البیئ�ة في إطار التنم�ة والمالحظ أن التشر�ع البیئي الجزائري       

األضرار البیئ�ة والتي أص�حت تهدد  الزد�ادالمستدامة واكب الحر��ة الدول�ة التي �انت نت�جة 

األشخاص واألموال والعناصر البیئ�ة ، وتوصله إلى مجموعة من الم�ادئ التي قد تكون �فیلة 

بتكر�س الوسائل الوقائ�ة أو إعمال وسائل تدخل�ة من بتوفیر الحما�ة للبیئة �صورة موسعة سواءا 

 ذالك أحكام المسؤول�ة المدن�ة .   

وأمام عجز القواعد التقلید�ة والتي نجدها في صورة المسؤول�ة العقد�ة وذ�رنا في ذلك       

اإللتزام �اإلعالم وضمان العیوب الخف�ة ، أو في صورة المسؤول�ة التقصیر�ة سواءا �موجب 

أ الواجب اإلث�ات أو الخطأ المفترض أو على أساس الضرر ، في إستعابها األضرار الخط

ذلك العق�ات التي تواجه أحكام المسؤول�ة  فيوالدلیل  البیئ�ة نظرا للخصوص�ة التي تتمیز بها

 . بتطبیق أر�انها الخطأ والضرر والعالقة السبب�ة  ایتعلقنها مخاصة م

من المفروض التحرر من جمود القواعد التقلید�ة والتعامل مع �ان  وأمام هذا العجز      

األضرار البیئ�ة �شيء من المرونة  وهو األمر الذي تجسد في نظام المسؤول�ة البیئ�ة الحدیثة 

 التي تأخذ بها التشر�عات األورو��ة . 

 و�إعمال قواعد المسؤول�ة یتحقق غرض المتضرر في تغط�ة األضرار عن طر�ق      

التعو�ض في صورت�ه العیني والنقدي ، ونشیر هنا أن المشرع الجزائري �ان غیر منسجم مع 

طب�عة األضرار البیئ�ة مما تحتم اللجوء إلى القواعد العامة و�ن �ان لم ینص صراحة على هذه 

 اإلحالة . 
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 وتعد مسألة التعو�ض خاصة النقد�ة مسألة تقن�ة تخضع لمجموعة من المعاییر من      

 الجزائري.المفروض أن نجد لها واقعا في القانون 

التعو�ض في تغط�ة مختلف األضرار البیئ�ة وجدت وسائل مكملة  آل�اتوأمام عدم �فا�ة       

 اآلل�اتلذلك من ذالك التأمین على المسؤول�ة وتدخل صنادیق التعو�ضات ، والتي جاءت لدعم 

تفعیل دورها و�قي محصور في الوقا�ة ائري لم �قم بنجد �أن المشرع الجز السا�قة الذ�ر ، والتي 

      فحسب .

أن اللجوء للقضاء للمطال�ة بهذا وما تجدر اإلشارة إل�ه و�ن �نا لم نتناوله في دراستنا وهو       

التعو�ض �كون وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة والذي نجده متالئما مع مسألة 

 . األضرار البیئ�ة 

القضا�ا الخاصة �حما�ة البیئة في القضاء الجزائري قلیلة جدا وجدنا �أن في هذا الصدد و       

  جهة.انون�ة للمتقاضین في المجال البیئي من ور�ما یرجع ذلك لنقص الثقافة الق

 البیئ�ة لكونهالمنازعات االقضاة في لدى تخصص التكو�ن و ال ومن جهة أخرى نقص      

منازعات ذات طا�ع تقني متشعب �حتاج إلى خبرة متخصصین الذین �ستعین بهم القاضي 

 النزاع. للفصل في 

 ها �عین اإلعت�ار والمتمثلة في : وفي األخیر نورد �عض التوص�ات التي �مكن أخذ

ضرورة وضع نظام خاص �المسؤول�ة المدن�ة عن الضرر البیئي �كون تا�ع لقانون البیئة  -

 وعدم إرهاق القانون المدني .

أن �حدد في النظام الجدید للمسؤول�ة وعلى فرض وجوده آل�ة لتقدیر التعو�ض و�عطاء سلطة  -

 .  واالختصاصى أهل الخبرة تقدیر التعو�ض للقضاء �اللجوء إل
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ز�ادة األ�حاث القانون�ة في إطار موضوع المسؤول�ة المدن�ة عن الضرر البیئي من قانوني  -

 الجزائر حتى نضع منهج�ة لص�اغة مواد قانون�ة في ذات الموضوع . 

الق�ام بدورات قانون�ة متخصصة حول المسؤول�ة المدن�ة عن الضرر البیئي ل�كون القضاء  -

 إلمام بهذا الموضوع .  على

التعاون الدولي من خالل المعاهدات لتضمین التشر�عات الوطن�ة نصوصا خاصة �المسؤول�ة  -

 .    عن الضرر البیئي
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 المراجعالمصادر و قائمة                                         

 المصـــــــــــــــادر :

 :  النصوص القانون�ة

المتضمن  1975سبتمیر  26الموافق لــ  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58مر رقم األ .1

المؤرخ  05/10المعدل والمتمم �القانون  78الجر�دة الرسم�ة عدد  القانون المدني الجزائري 

 .  2005یونیو  20فـــــــــــــــــــي 

المتعلق �حما�ة  1983فبرایر 05هـ الموافق لـ  1403ر��ع الثاني 22المؤرخ في  83/03القانون  .2

  . 1983لسنة  06عدد ، الجر�دة الرسم�ة  البیئة

  77المتعلق �التهیئة العمران�ة ، الجر�دة الرسم�ة عدد 1987ینایر 27المؤرخ في  87/03القانون  .3

المتعلق  1990د�سمبر 01الموافق لـ  1411جمادى األولى  14المؤرخ في  90/29القانون  .4

 04/05�القانون رقم ، المعدل والمتمم  1990لسنة  52�التهیئة والتعمیر، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 71الجر�دة الرسم�ة عدد  2004غشت  14الموافق لـ  1425جمادى الثان�ة  27المؤرخ فــــــــــــــي 

 . 2004لسنة 

المتعلق بتهیئة اإلقل�م والتنم�ة المستدامة الجر�دة  2001د�سمبر  12المؤرخ في  01/20القانون   .5

 .  2001لسنة  77الرسم�ة عدد 

�حدد قواعد مطا�قة البنا�ات في إتمام إنجازها  2008جو�ل�ة  20المؤرخ في  08/15القانون   .6

 .  03/08/2008الصادرة في  44الجر�دة الرسم�ة عدد 

 08/03المتعلق �الم�اه ، المعدل والمتمم �القانون  2005سبتمبر  4المؤرخ في  05/12القانون  .7

 .  2009یولیو  22المؤرخ في  09/02واألمر رقم  2008ینایر  23المؤرخ في 
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المتعلق  2003یولیو  20الموافق لـ  1424جمادى األول  20، المؤرخ في  03/10القانون   .8

، المعدل �موجب القانون  2003لسنة  49�حما�ة البیئة في إطار التنم�ة المستدامة العدد 

 .  ، المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها 2007مایو 13المؤرخ في  06/07

المتعلق بتسیر النفا�ات ومراقبتها و�زالتها  الجر�دة  2001د�سمبر12المؤرخ في  01/19القانون  .9

 . 2001لسنة  77الرسم�ة عدد 

المتعلق �الوقا�ة من األخطار الكبرى وتسییر  25/12/2004المؤرخ في  04/20القانون   .10

 .  84 الجر�دة الرسم�ة عددالكوارث في إطار التنم�ة المستدامة 

المتعلق �ض�ط التنظ�م المطبق  1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/339المرسوم التنفیذي  .11

الملغى �موجب  1998لسنة  82عدد ة الرسم�ة ر�دجالوعدد قائمتها ،  المصنعة، المنشآتعلى 

 2006مایو  31الموافق لـ  1427جمادى األولى  4المؤرخ في  06/198المرسوم التنفیذي 

 .  37 ر�دة الرسم�ة عددجال�ض�ط التنظ�م المطبق على المؤسسات المصنفة لحما�ة البیئة ، 

إستحداث المجلس  المتضمن 1994د�سمبر 25المؤرخ في  94/435مرسوم رئاسي رقم   .12

 .  1995سنة  01األعلى للبیئة والتنم�ة المستدامة ، ج ر عدد 

المتضمن المصادقة على  1998أفر�ل  18المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  .13

، ج  1969لتعدیل اإلتفاق�ة �شأن المسؤول�ة المدن�ة عن أضرار التلوث الز�تي  1992بروتو�ول 

 .  1998أفر�ل  26المؤرخة في  25ر عدد 

  الــقوانین األجنب�ة: خامسا

، المتعلق �إنشاء الو�الة الوطن�ة لحما�ة المح�ط  1988أوت  02المؤرخ في  88/91قانون رقم  .1

 ، الرائد الرسمي للجمهور�ة التون�س�ة . 
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 03ئة المصري ، الصادر برئاسة الجمهور�ة ، المؤرخ في یالمتعلق �قانون الب 04قانون رقم   .2

ــــــــــــ هـ الموافق لــــــــ 1414شع�ان  15الصادرة في  05، الجر�دة الرسم�ة عدد  1994ف�فري 

 1994جانفي 27

 المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : 

 : كتب ـال أوال :

  ةـیـر�ـعـغة اللـ�ال -

اإلسكندر�ة ، دار الفكر الجامعي ،  1أنور العمروسي ، العقود الواردة على الملك�ة ، الط�عة  .1

2002  . 

منازعات التلوث البیئي ، دار  فيتقراء لقواعد المسؤول�ة المدن�ة سعد ، إسمحمود أحمد   .2

 . 1994العر��ة ،  النهضةدار ، 1النهضة العر��ة ، الط�عة

 . 2002الرهانات البیئ�ة في الجزائر ، مط�عة النجاح ، أحمد ملحة ،  .3

 واإلطالق ، دار النهضة العر��ة  إبراه�م الدسوقي أبو اللیل ، المسؤول�ة المدن�ة بین التقیید .4

 .  1980القاهرة ، 

 .  1991، نادي القضاة ، مصر ،  3ط�عة  أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین ،  .5

، المسؤول�ة المدن�ة عن الفعل الضار �البیئة ، دار النهضة  أحمد عبد التواب محمد بهجت  .6

 .  2008، القاهرة ، 1العر��ة ط�عة 

العر��ة للط�اعة  ةدار النهضأنور سلطان ، الم�ادئ القانون�ة العامة ، الط�عة الثالثة ،   .7

 . 1981 والنشر 

 . 1991أحمد بن فارس بن ز�ر�ا ، معجم مقای�س اللغة ، بیروت ،  .8
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جالل وفاء محمدین ، الحما�ة القانون�ة للبیئة ال�حر�ة من التلوث �الز�ت ، الدار الجامع�ة  .9

 .  2001الجدیدة للنشر والتوز�ع ، اإلسكندر�ة ، 

 .  1979، دار المعارف ،  3حسن عامر ، المسؤول�ة المدن�ة التقصیر�ة والعقد�ة ، الط�عة  .10

   2004، امة لإللتزام ، دار العلوم ، عنا�ة در�ال عبد الرزاق ، الوجیز في النظر�ة الع  .11

رفعت رشوان ، اإلرهاب البیئي في قانون العقو�ات ، �ل�ة الحقوق ، بني السو�ف ، دار   .12

 .  2009الجامعة ، 

، دار المطبوعات الجامع�ة ، اإلسكندر�ة ،  2رمضان أبو السعود ، أصول التأمین ، ط�عة   .13

2000  . 

 .  2000، دار األمل ، الجزائر ،  3الط�عة ة سي یوسف ، عقد الب�ع ، �زاه  .14

عة والنشر والتوز�ع ، الجزائر ، �ازاه�ة سي یوسف ، المسؤول�ة المدن�ة للمنتج ، دار هومة للط .15

2009  . 

ز�ي ز�ي حسین ز�دان ، األضرار البیئ�ة وأثرها على اإلنسان و��ف عالجها اإلسالم ، دار  .16

 .  2004، اإلسكندر�ة ،  1الفكر الجامعي ، ط�عة 

 امعة الجدیدة للنشر، اإلسكندر�ة تعو�ض األضرار البیئ�ة ، دار الج آل�اتسعید السید قندیل ،  .17

2004 . 

 . 1971، القاهرة  1المدن�ة في تقنینات البالد العر��ة ، الط�عة سل�مان مرقص ، المسؤول�ة  .18

، دار الفكر الجامعي  1الط�عة  ،سبب�ة لمفهوم القانوني للرا�طة الا حبیب،صبري محمد   .19

  .2003اإلسكندر�ة ، 

دیوان المطبوعات الجامع�ة  ، 3علي علي سل�مان ، دراسات في المسؤول�ة المدن�ة ، الط�عة   .20

 . 1994،  الجزائر، 

تأمین المسؤول�ة المدن�ة عن أضرار التلوث ال�حري ، ودور نوادي صالح محمود سالمة ،   .21

 . 2007الحما�ة والتعو�ض ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندر�ة ، 



  
المراجع المصادر قائمة  

 

109 
 

 ر التلوث البیئي في نطاق الجوارعطاء سعد محمد حواس ، المسؤول�ة المدن�ة عن أضرا .22

 .  2012دراسة مقارنة ، بدون ط�عة ، الدار الجامع�ة الجدیدة ، اإلسكندر�ة ، 

 1990علي سید حسین ، اإللتزام �السالمة في عقد الب�ع ، دار النهضة العر��ة ، القاهرة ،   .23

 . 

، 3، ط�عة  2، مجلد 1، الوس�ط في شرح القانون المدني الجدید ، جعبد الرزاق السنهوري  .24

  . 1998منشورات الحلبي الحقوق�ة ، لبنان ، 

 3عبد الرزاق السنهوري ، الوس�ط في شرح القانون المدني الجدید ، الب�ع والمقا�ضة ، ط�عة  .25

 . 1998لحلبي الحقوق�ة ، لبنان ، ، منشورات ا

العر�ي ، ع�اس هاشم الساعدي ، حما�ة البیئة ال�حر�ة في التلوث ومشكلة التلوث في الخل�ج  .26

 . 2002دیوان المطبوعات الجامع�ة ، اإلسكندر�ة ، 

،  1عبد هللا حمد الع�ال الطائي ، الضرر البیئي وتعو�ضه في المسؤول�ة المدن�ة ، الط�عة  .27

 .  2013شورات الحلبي الحقوق�ة ، من

  . 2002محسن عبد الحمید الب�ه ، المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار البیئ�ة ، بدون ناشر ،   .28

 .  1984محمد شرعان ، الخطر في عقد التأمین ، منشأة المعارف ، اإلسكندر�ة ،   .29

 .  1985محمد إبراه�م دسوقي ، اإللتزام �اإلعالم قبل التعاقد ، دار الشهاب للنشر ، أسیوط ،  .30

، مصادر  2، الجزء  2 محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، الط�عة  .31

 .   2004ة القانون�ة ، دار الهدى ، الجزائر ،الواقعاإللتزام 

محمود جر�و ، المسؤول�ة المدن�ة الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناط�سي ، دار الجامعة   .32

 .  2010الجدیدة ، اإلسكندر�ة ، 

المسؤول�ة المدن�ة عن أضرار التلوث �الز�ت ، المكت�ة القانون�ة ، دار  محمد أحمد الفقي ، .33

 . 2000المطبوعات الجامع�ة ، اإلسكندر�ة ، 
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محمد البزاز ، حما�ة البیئة ال�حر�ة ، دراسة في القانون الدولي ، منشأة المعارف ،   .34

 .  2006اإلسكندر�ة ، مصر ، 

، مصادر اإللتزام ، مكت�ة دار الثقافة ،  1، الجزء منذر الفضل ، النظر�ة العامة لإللتزامات   .35

 .  1996األردن ، 

ماهر محمد المومني ، الحما�ة القانون�ة للبیئة في المملكة العر��ة الهاشم�ة ، وزارة الثقافة ،   .36

 .  2004، عمان 

 مصطفى محمد الجمال ، نظام الملك�ة ، منشأة المعارف ، اإلسكندر�ة ، بدون سنة نشر .  .37

،  1د شكري سرور ، مسؤول�ة المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، ط�عة محم .38

  .  1983دار الفكر العر�ي ، القاهرة ، 

نبیلة إسماعیل أرسالن ، المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار البیئ�ة ، دار الجامعة الجدیدة ،   .39

 . 2007اإلسكندر�ة ، 

، الجوانب األساس�ة للمسؤول�ة المدن�ة للشر�ات عن األضرار البیئ�ة ، رسالننبیلة إسماعیل   .40

 .  2003دار النهضة العر��ة ، القاهرة ، 

، التأمین ضد أخطار التلوث ، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندر�ة ، نبیلة إسماعیل أرسالن  .41

2007  . 

انات المتعلقة �العقد وتطب�قاته نز�ه محمد الصادق المهدي ، اإللتزام قبل التعاقد �اإلدالء �الب� .42

 .  1999على �عض أنواع العقود ، دار النهضة العر��ة ، 

، المؤسسة الحدیثة  1نوري رشید نوري الشافعي ، البیئة وتلوث األنهار الدول�ة ، ط�عة  .43

 .  2011للكتاب لبنان ، 

دار الجامعة  �اسر محمد فاروق المیناوي ، المسؤول�ة المدن�ة الناشئة عن تلوث البیئة ، .44

 .  2008الجدیدة ، اإلسكندر�ة ، 

 :  �اللغة األجنب�ة -
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1- Michel Prieur , Droit de L’environnement, Dalloz , Delt , 4 édition , 2001       

2- Mercel source , la nation de réparation de dommages en droit administratif , 

Dalloz , 1994    . 

3- Nicolas de sadeler , Les principes du polleur , payeur , de prévention et de 

précaution , Université francophones , imprimé en Belgique  1999 . 

  الجامع�ة المذ�راتالرسائل و ثان�ا : 

البیئة ، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود ، المسؤول�ة عن األضرار الناتجة عن تلوث  .1

 . 1994رسالة د�توراه ، �ل�ة الحقوق ، القاهرة ، 

محمد الشر�ف المطیري ، المسؤول�ة عن األضرار البیئ�ة ومدى قابلیتها للتأمین ، دراسة مقارنة   .2

 .  2007ة د�توراه ، اإلسكندر�ة ، ، رسال

ام القانون یوسفي نور الدین ، جبر ضرر التلوث البیئي ، دراسة تحلیل�ة مقارنة في ضل أحك .3

المدني والتشر�عات البیئ�ة د�توراه قانون خاص ، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، �سكرة ، 

2012  . 

�مینة الع�اري ، المسؤول�ة المدن�ة الناجمة عن اإلعتداءات على البیئة ، رسالة ماجستیر   .4

 .  2005المنار ،  تخصص قانون البیئة والتعمیر �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، جامعة تونس

ه القط�طي ، المسؤول�ة المدن�ة عن التلوث الصناعي ، مذ�رة الماجستیر تخصص قانون س�ن .5

 .  2008البیئة والتعمیر �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، جامعة المنار ، تونس ، 

حسن حنوش رشید الحسناوي ،الضرر المتغیر وتعو�ضه في المسؤول�ة التقصیر�ة ، دراسة   .6

 . 2004رنة دراسة مقارنة ، أطروحة د�توراه مقدمة إلى �ل�ة القانون ، جامعة �غداد ، مقا

وناس �حیى ، اآلل�ات القانون�ة لحما�ة البیئة في الجزائر ، رسالة د�توراه في القانون العام جامعة  .7

 . 2007أبو �كر بلقاید ، تلمسان ، 



  
المراجع المصادر قائمة  

 

112 
 

 مجالت والدور�ات : لثا : الــثا

للقانون الدولي العدد  المرئ�ةأحمد أبو الوفا، تأمالت حول الحما�ة الدول�ة للبیئة والتلوث ، المجلة  .1

  . 1993، الجمع�ة المصر�ة للقانون الدولي ، مصر ،  49، المجلد  1993لعام  49

أحمد عبد الكر�م سالمة ،التسم�ة الس�اح�ة والتشر�عات البیئ�ة في مصر ، تفعیل وتناغم أم   .2

 .  2000، أكتو�ر  91، السنة  459عطیل وتصادم ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد ت

محمد بودهان ، حما�ة البیئة في النظام القانوني الجزائري ، مجلة حقوق اإلنسان ، المرصد   .3

 . 1994الوطني لحقوق اإلنسان ، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، الجزائر ، 

ة والقانون ، عسمیر حامد الجمال ، المسؤول�ة المدن�ة عن األضرار البیولوج�ة ، مجلة الشر�  .4

  القاهرة . 
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