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المقدمة
تعتبر المسئولية أحد المحاور الرئيسية لمقانوف المدني وعمى وجو الخصوص المسئولية
المدنية ،وذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بحياة األفراد ،وما ينشأ عنيا مف مشكالت ،ولعؿ موضوعات
التموث البيئي تحظى بخصوصية ناتجة عف صعوبة إثبات وجود الخطر ونسبتو إلى شخص
معيف يكوف مسئوالً عف األضرار المترتبة عميو(ٔ).
ويعتقد البعض أف القانوف المدني عمى غير صمة بالبيئة ومشاكميا عمى عكس حقيقة أنو
األصؿ العاـ الذي يرجع إليو الستمياـ القواعد القانونية لتقديـ الحموؿ القانونية لكثير مف مشكالت
وقضايا البيئة.
ونظ اًر لمتطور التكنولوجي في مختمؼ مجاالت الحياة ،وبسبب ما نعيش فيو مف عالـ مفتوح
أستتبعو كثرة المموثات اإللكترونية التي ال تتحممو األنظمة البيئية الطبيعية أو تستطيع أف
تتخمص منو(ٕ) ،وينتج عنيا مالييف األطناف مف النفايات مما أثر عمى صحة اإلنساف خاصة
بالدوؿ النامية ،والتي تعتبرىا الدوؿ الكبرى مدافف لنفاياتيا ،فتصدر ليـ األجيزة اإللكترونية
المستخدمة بعد فترة مف استعماليا نظ اًر لوعييـ التاـ بصعوبة التخمص منيا عند تعطميا التاـ أو
التكاليؼ الباىظة لدفنيا ،فضالً عف زيادة االنبعاثات الناتجة عف االستعماؿ المبالغ فيو عمى
المدى الطويؿ ،فتصدرىا ليذه الدوؿ بأسعار زىيدة الستعماليا حتى تتعطؿ وتتوقؼ ،فظيرت
األمراض الجديدة التي أثرت عمى حياة اإلنساف والحيواف والنبات ،مما استتبع معو ظيور الحاجة
الممحة لحماية حياة وصحة األجياؿ القادمة(ٖ).
وتكمف خطورة التموث بالنفايات اإللكترونية في كونو مف أنواع التموث الذي ال يمكف تحديد
خطرىا مقارنة باألنواع األخرى إضافة إلى أنو بسبب اإلنتاج المستمر ألجيزة الحاسب اآللي
واالتصاالت واأللعاب اإللكترونية الخ ،...فإف األخطار أيضاً تتصاعد بنتائجيا السمبية عمى
البيئة ومكوناتيا وعمى البشر وحياتيـ لما تحتوي عميو مف مواد خطرة مثؿ :الفسفور والباريوـ
والرصاص وغيرىا ،فكؿ منتج إلكتروني جديد يعني إضافة جديدة لألخطار ،خاصة أف ىذه
(ٔ)

د .معوض عبد التواب ،جرائـ التموث مف الناحيتيف القانونية والفنية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ص ٗ٘ٔ.

 د .رضا عبد الحميـ عبد المجيد ،المسئولية القانونية عف النفايات الطبية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،صٖٓٔ.

(ٕ)

د .سعيد سعد عبد السالـ ،مشكالت تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

(ٖ)

د .زكي زكي زيداف ،األضرار البيئية وأثرىا عمى اإلنساف وكيؼ عالجيا اإلسالـ ،دار الفكر العربي ،صٖ٘.

صٗٔ.
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األجيزة سرعاف ما يتـ االستعاضة عنيا بأجيزة جديدة ذات مواصفات وامكانيات أكبر،
وموديالت أكثر تالءماً مع إيقاع التطور.
وقػد عػرؼ قػػانوف البيئػة رقػػـ ٗ لسػنة ٜٜٗٔـ والمعػػدؿ بالقػانوف رقػـ  ٜلسػػنة ٕٜٓٓـ تمو ث
البيئووة مػػف خػػالؿ المػػادة األولػػى البنػػد السػػابع بأنػػو" :أي تغييػػر فػػي خ ػواص البيئػػة ممػػا قػػد ي ػ دي
بطريػػؽ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر إلػػى اإلضػرار بالكائنػػات الحيػػة أو المنشػ ت أو يػ ثر عمػػى ممارسػػة
اإلنساف لحياتو الطبيعية".
ولـ نجد تعريؼ في القوانيف المصرية لمنفايات اإللكترونية وانما قد يستفاد مف خالؿ تعريؼ
النفايات الخطرة الوارد بالبند التاسع عشر مف المادة األولى مػف قػانوف البيئػة عمػى إنيػا" :مخمفػات
األنش ػ ػػطة والعممي ػ ػػات المختمف ػ ػػة أو رمادى ػ ػػا المحتفظ ػ ػػة بخػ ػ ػواص المػ ػ ػواد الخطػ ػ ػرة الت ػ ػػي ل ػ ػػيس لي ػ ػػا
استخدامات تالية أصمية أو بديمة".
وبناء عمى ما سبؽ يمكننا تعريف النفايات اإللكتر نيوة عمػى أنيػا كػؿ مػا يتسػبب فػي تمػوث
ً

البيئػػة مػػف أجي ػزة إلكترونيػػة أو كيربائيػػة أو مػػا يسػػتحدث ،وال يمكػػف تػػدويرىا أو تػػدميرىا بشػػكؿ ال
ي ثر عمى البيئة.
ويتضح مف ىذا التعريؼ أف المقصود بالنفايات اإللكترونيػة مػا يتبقػى مػف ىػذه األجيػزة بعػد
استخداـ ما يمكف استخدامو في صناعة أجيزة أخػرى والػتخمص ممػا تبقػى منيػا بشػكؿ بمػف ،فبعػد
إعػػادة التػػدوير يتبقػػى أج ػزاء تحتػػوي عمػػى م ػواد خط ػرة ال يمكػػف الػػتخمص منيػػا إال بوسػػائؿ تسػػبب
ضرر بالبيئة لما تحويو مف مواد سامة.
وسوؼ نحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث الموجز وبالقدر المناسب لمحور البحث في ىذا
الم تمر أف نضع في عجالة المعالـ األساسية التي ترسـ حدود المسئولية المدنية الموضوعية
ألضرار النفايات اإللكترونية مف خالؿ إلقاء الضوء عمى قواعد ومبادئ المسئولية المدنية
الموضوعية نظ اًر لقصور قواعد المسئولية التقميدية في القانوف المدني المصري ،وبالنظر إلى
قوانيف البيئة الصادرة في ىذا الخصوص ،وسوؼ تتكوف خطة البحث مف فصميف عمى الوجو
التالي:
الفصل األ ل :ماىية المسئ لية المدنية الم ض عية.
المبحث األوؿ :تعريؼ المسئولية المدنية الموضوعية وأركانيا وخصائصيا.
المبحث الثاني :الجيود الفقيية والتشريعية وتقييـ قواعد المسئولية الموضوعية في مجاؿ حماية
البيئة مف أضرار النفايات اإللكترونية.
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الفصل الثاني :نظريات المسئ لية المدنية الم ض عية في إطار حماية البيئة من أضرار التم ث
بالنفايات اإللكتر نية.

المبحث األوؿ :نظرية تحمؿ التبعة.
المبحث الثاني :نظرية الضماف.
المبحث الثالث :نظرية مضار الجوار غير المألوفة.

الفصل األ ل
ماىية المسئ لية المدنية الم ض عية
تمييد تقسيم
اتجيت غالب التشريعات إلى األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس لممسئولية المدنية في
المجاؿ البيئي لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي ،وخاصة بعد أف تالحظ أف الكثير مف
الدعاوى يتـ رفضيا لعدـ تمكف المدعي مف إثبات الخطأ أو عالقة السببية بيف الخطأ والضرر
في ظؿ قواعد المسئولية المدنية التقميدية ،وبالتالي حرماف المضرور مف التعويض ،فاتجيت
غالب التشريعات إلى النظرية الموضوعية والتي تكتفي بأف يثبت المضرور تعرضو لمضرر دوف
الحاجة إلى إثبات الخطأ ،ومف خالؿ ذلؾ يمكف تقسيـ ىذا الفصؿ لمتعرؼ عمى قواعد المسئولية
المدنية الموضوعية مف خالؿ مبحثيف:
المبحث األ ل :تعريؼ المسئولية المدنية الموضوعية وأركنيا وخصائصيا.
المبحث الثاني :الجيود الفقيية والتشريعية وتقييـ قواعد المسئولية الموضوعية في مجاؿ حماية
البيئة مف أضرار النفايات اإللكترونية.

المبحث األ ل
تعريف المسئ لية المدنية الم ض عية أركانيا خصائصيا
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أ الً :تعريف المسئ لية المدنية الم ض عية
تعرؼ المسئولية المدنية الموضوعية بأنيا" :مسئولية عف عمؿ ال يكوف لمخطأ أي دور
(ٔ)

فييا"

(ٕ)

وعرفيا البعض

أنيا" :تمؾ المسئولية التي يكفي أساساً لقياميا وجود عالقة سببية

مباشرة بيف الضرر وبيف العمؿ والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ مف جانب المسئوؿ حتى لو
كاف العمؿ أو النشاط مصدر الضرر في ذاتو سميماً وصحيحاً"(ٖ).
فالمسئولية المدنية الموضوعية تقوـ عمى اعتبار مادي ال ينظر فيو إلى الخطأ أو إثباتو،
بؿ تستند إلى موضوعيا أو محميا ،أي عمى فكرة الضرر الناشئ عنيا(ٗ) ،أي حيث يوجد
الضرر قامت المسئولية مف أجؿ تعويض المضرور ،دوف أف يكوف مف الميـ نسبة أي خطأ
لممسئوؿ(٘) ،مما يتفؽ والعدالة التعويضية التي تسعى لتوفير الضماف ،وجبر األضرار ،وخاصة
بعد التطور اليائؿ حيث عجزت المسئولية الشخصية عف توفير الحماية الالزمة في نظاـ
اقتصادي قوامو الصناعة ،واالعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة واألجيزة اإللكترونية.
وتقوـ المسئولية المدنية الموضوعية عمى االكتفاء بوقوع الضرر واثبات عالقة السببية بينو
وبيف النشاط الذي أحدثو ،فالخطأ أو العمؿ غير المشروع ليس ركناً مف أركاف المسئولية ،فكؿ
فعؿ أو عمؿ يسبب ضر اًر لمغير ،يمزـ فاعمو التعويض ،فتقوـ المسئولية إذا توفر ركنييا وىما:
الضرر ورابطة السببية بيف الضرر وفعؿ المدعى عميو(.)ٙ
فالمسئولية ىنا ال تقوـ عمى مجرد نقؿ عبء اإلثبات بإثبات العكس عمى عاتؽ المسئوؿ
بدالً مف المضرور ،ولكف أكثر مف ذلؾ فإنو وفقاً ألحكاـ ىذه المسئولية فإنو يتعذر عمى المسئوؿ
نفي المسئولية عف نفسو ولو مع قطع رابطة السببية ذاتيا بيف فعمو وبيف الضرر الذي أصاب

)Dictionnaira de droit international public (sous la direction de jean Salmon

)(1

Bruylant, Bruxelles, 2001, P996-997.
(ٖ)

Serge Dael: Conclusions sous C.E.Ass., 9 avril, Bianchi, Rec, 1993, P130.

)(2

د .محمد ف اد عبد الباسط ،تراجع فكرة الخطأ لمسئولية المرفؽ الطبي العاـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

ٖٕٓٓـ ،ص.ٚٙ

(ٗ)

د .نزيو محمد الصادؽ الميدي ،نطاؽ المسئولية المدنية عف تموث البيئة ،م تمر نحو دور فاعؿ لمقانوف في

حماية البيئة وتنميتيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة مف ٕ ٗ-مايو ٜٜٜٔـ ،صٕ٘.
Dictionnaira de droit international public, op.cit, P996-997.

Pierre Bettremieux, Essai historique et critique sur le fondement de la

)(5
)(6

responsabilite civile en droit francais, these, lille, 1921, n50. P.92.
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الغير أو أصاب البيئة(ٔ) ،لذا فإف تأسيس المسئولية عمى مجرد تحقؽ الضرر يحقؽ لممضرور
حماية فعالة ويعفيو كمية مف إثبات الخطأ(ٕ).
ثانياً :أركان المسئ لية المدنية الم ض عية
ىدمت النظرية الموضوعية عنصر الخطأ ونادت بضرورة قياـ المسئولية المدنية عمى
أساس عنصر الضرر الناتج عف النشاط الضار ،مع ضرورة توافر رابطة السببية بيف الضرر
والنشاط الضار ،فيتضح أف لممسئولية الموضوعية أركاف ،يتمثل الركن األ ل في النشاط الضار
وىو كؿ فعؿ مادي يصدر مف اإلنساف نفسو أو مف شيء أو أنشطة صناعية أو تجارية أو
تكنولوجية تتبعو ،وغيرىا ينجـ عنيا ضرر بالبيئة أو بالغير ،وىذا النشاط ينشئ المسئولية بمجرد
صدوره ،بصرؼ النظر عف مسمؾ اإلنساف إذا كاف خاطئاً أو غير خاطئ ،أو كاف يممؾ اإلدراؾ
والتمييز أو ال يممكيما ،ألف الواقعة المادية ىي المطموبة والمقصودة ،وعميو فميس أماـ المضرور
إال إثبات وقوع النشاط الضار دوف أف يطمب منو إثبات أي خطأ في جانب المسئوؿ(ٖ).
أما الركن الثاني ى الضرر فنظ اًر لتطور وتدرج الفكر القانوني أصبحت المسئولية تترتب
بموجب الخطأ المفترض ،ففي ظؿ التوجو والميؿ نحو حماية المتضرريف يتـ االكتفاء بإثبات
الضرر الذي أصاب المتضرر ،وأصبحت المسئولية تقوـ بمجرد وقوع الضرر ،واف لـ يرتكب
المسئوؿ أي خطأ ،األمر الذي أدى في النياية إلى تبمور نظرية المسئولية الموضوعية.
ويعد الضرر بمثابة القاسـ المشترؾ لنظاـ المسئولية ،فال مسئولية بدوف ضرر ،وال حديث
عف تعويض أضرار التموث بالنفايات اإللكترونية ،إال إذا أدى ىذا التموث إلى اإلضرار بالبيئة
أوالً وانعكس ذلؾ سمباً عمى الكائنات الحية التي تعيش فييا.
والضرر البيئي أو الضرر الناتج عف التموث بالنفايات اإللكترونية ىو كؿ ضرر مف شأنو
أف يمس بسالمة البيئة نفسيا ،أو يعرض حياة البشر المتواجديف عمييا لمخطر ،وبالتالي فالضرر
الناتج عف التموث البيئي ،ضرر ييدد سالمة البيئة والبشر عمى حد سواء ،مع األخذ بعيف

(ٔ)

د .أحمد عبد التواب بيجت ،المسئولية المدنية عف الفعؿ الضار بالبيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

القاىرة ،طٕٔٓٓٛ ،ـ ،صٓٔٔ.

(ٕ)د .محمود مختار أحمد بريري ،األساس القانوني لممسئولية عف األضرار التي تسببيا الطائرات لمغير عمى
السطح ،مجمة القانوف واالقتصاد ،العدد الثالث والرابع ،السنة  ،ٗٛسبتمبر –ديسمبر ٜٔٚٛـ ،ص.ٙٔٚ

(ٖ)

د .ياسر محمد فاروؽ المنياوي ،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،

ٕٓٓٛـ ،صٗ.ٖٙ
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االعتبار أف األضرار التي تصيب البيئة مف الناحية الزمنية تعد سابقة عف األضرار التي تمحؽ
باإلنساف الذي يعيش عمى ىذه البيئة المتضررة بؿ وتعد ىي السبب المباشر لما قد يصيبو منيا.
وقد نصت المادة ٕٕٔ ٔ/مف القانوف المدني المصري عمى أنو" :إذا لـ يكف التعويض
مقد اًر في العقد أو بنص في القانوف ،فالقاضي ىو الذي يقدره ويشمؿ التعويض ما لحؽ الدائف
مف خسارة وما فاتو مف كسب ،بشرط أف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء بااللتزاـ أو لمتأخر
في الوفاء بو ،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد
معقوؿ".
وقد عرفت محكمة النقض المصرية

(ٔ)

الضرر في حكـ ليا بأنو" :المساس بمصمحة

مشروعة لممضرور في شخصو أو مالو ،إما باإلخالؿ بحؽ ثابت يكفمو القانوف أو بمصمحة مالية
لو".
فيتوافر الضرر بمجرد المساس بمصمحة المضر ر سواء كانت مصمحة مادية أو أدبية،
(ٕ)

وفي ىذا الشأف قضت محكمة النقض المصرية

بأف" :العبرة في تحقؽ الضرر المادي لمشخص

الذي يدعيو نتيجة وفاة بخر ىي ثبوت أف المتوفى كاف يعولو فعالً وقت وفاتو عمى نحو مستمر
ودائـ".
ويعتبر الضرر العنصر األساسي والذي ال تنعقد بدونو المسئولية ،كما أف ثبوتو شرط الزـ
لقياميا(ٖ) ؛ حيث ت كد المبادئ العامة لمقانوف عمى أف يمتزـ كؿ مف تسبب في إحداث ضرر
لمغير بإصالح أو تعويض ىذا الضرر ،ولقد جرى قضاء التحكيـ الدولي عمى تطبيؽ ىذا
المبدأ(ٗ) ،وألجؿ ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية

(٘)

بأف" :الضرر ىو ركف مف أركاف

المسئولية وثبوتو شرط الزـ لقياميا والقضاء بالتعويض تبعاً لذلؾ".

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

نقض مدني مصري ٕٕ ،فبراير ٜٜٗٔـ ،مجموعة المكتب الفني ،السنة ٓٗ ،العدد ٕ ،ص٘.
نقض مدني مصري ٔٓ ،يونيو ٕٜٔٛـ ،مجموعة المكتب الفني ،السنة  ،ٕٛرقـ ٓ ،ٜصٓٗ.
د .حساـ الديف كامؿ األىواني ،النظرية العامة لاللتزاـ ،مصادر االلتزاـ ،المصادر غير اإلرادية ،دار النيضة

العربية ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،صٓ٘.

(ٗ)

د .عبد السالـ الشيوي ،التعويض عف األضرار البيئية في القانوف العاـ ،رسالة دكتوراه ،جامعة طنطا،

(٘)

نقض مدني مصري ٖٓ ،مايو ٕٜٔٙـ ،مجموعة أحكاـ النقض المدني ،السنة ٖٔ ،رقـ  ،ٔٓٙص.ٚٔٙ

ٕٔٓٓـ ،ص.ٖٚ
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(ٔ)

ويرى بعض الفقو

أنو يجب البدء بإثبات الضرر قبؿ ركف الخطأ أو ركف رابطة السببية،

فإذا ما تمكف المضرور مف إثباتو بجانب الخطأ والسببية فإنو يستحؽ التعويض عنو.
ولعؿ عنصر الضرر ىو ما يميز المسئولية المدنية حيث تشترط النعقادىا ضرورة وقوع
ضرر يصيب الغير ،فضالً عمى ضرورة أف يكوف الضرر قد مس مصمحة مشر عة لممضر ر،
فال يصح أف تكوف قواعد المسئولية المدنية ستا اًر لحماية المصالح المستمدة مف مركز غير
مشروع(ٕ) ،وكذلؾ يجب أف يتحقؽ الضرر فعالً بوقوعو الم كد ،أو بمجرد حتمية وقوعو في
(ٖ)

المستقبؿ ،فال يكفي احتمالية وقوع الضرر كما قضت بذلؾ محكمة النقض

حيث قالت أنو:

"البد أف يكوف الضرر ثابتاً عمى وجو اليقيف والتأكد واقعاً ولو في المستقبؿ ،ومجرد االدعاء
باحتماؿ وقوع الضرر ال يكفي بالبداىة".
أما عن الركن الثالث األخير ى رابطة السببية فقد نصت المادة ٖ ٔٙمف القانوف
المدني المصري عمى أف كؿ مف سبب ضر اًر لمغير يمزـ مف ارتكبو بالتعويض.
فرابطة السببية ىي حمقة الوصؿ بيف النشاط الضار والضرر ،ومفادىا وجوب كوف النشاط
الضار كافياً في حد ذاتو إلحداث الضرر ،وأف يكوف الضرر ناجماً عف ىذا النشاط الضار،
وترجع صعوبة إثبات رابطة السببية بيف ضرر التموث بالنفايات اإللكترونية والفعؿ المسبب لو
في بعض األحياف إلى طريقة حدوث التموث ذاتو ،حيث يبدو المدعي عاج اًز عف إثبات رابطة
السببية بيف الضرر ومحدثو ويتبع ذلؾ رفض دعواه وعدـ إمكانية حصولو عمى تعويض ما لحقو
مف أضرار ،وغالب األمر في التموث بالنفايات اإللكترونية ىو تراخي ظيور ىذا التموث إلى
المستقبؿ ،فال يظير الضرر إال بعد فترة زمنية تصؿ إلى سنوات أو أحقاب زمنية قبؿ اكتشافو
وظيوره(ٗ).
وتكمف صعوبة إثبات رابطة السببية بيف الضرر الذي لحؽ بالمضرور والواقعة أو الفعؿ
مصدر التموث لصعوبة نسب مكاف التموث إلى الواقعة التي سببتو وبالتالي تحديد الشخص
المسئوؿ الممزـ بالتعويض ،فتموث الغالؼ الجوي متصؿ وتدور فيو المواد المموثة مف مكاف

(ٔ)

د .سميماف مرقص ،المسئولية المدنية عف تقنيات الدوؿ العربية ،معيد الدراسات العربية ،القاىرةٜٔ٘ٛ ،ـ،

ص.٘ٙ

(ٕ)
(ٖ)

د .حساـ الديف كامؿ األىواني ،مرجع سابؽ ،صٔ.ٙ

نقض جنائي مصري ٔٙ ،يونيو ٜٔٗٚـ ،مجمة المحاماة  ،ٕٖٛرقـ ٕٔٗ ،ص.ٚٗٙ
Voir en ce sens: Despax, droit de l'environnement, p.791.
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)(4

آلخر ،وكذلؾ البحار المفتوحة تنتقؿ منيا المواد المموثة بحرية تامة مع تيارات المياه(ٔ) ،فال
يمكف نسب ىذا التموث إلى شخص معيف تسبب فيو.
وقد نصت المادة ٘ ٔٙمف القانوف المدني المصري عمى أنو" :إذا أثبت الشخص أف
الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو ،كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة أو خطأ مف الغير،
كاف غير ممزـ بتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص أو اتفاؽ عمى غير ذلؾ".
(ٕ)

وقد طبؽ القضاء اإلداري

ذلؾ مف خالؿ حكـ المحكمة اإلدارية العميا والذي قالت فيو

أف" :كؿ ما نقدـ مف قواعد قد قننيا المشرع المصري في القانوف المدني ولكف كاف مجاؿ تطبيؽ
ىذه القواعد في مجاؿ روابط القانوف الخاص ،إال أف القضاء اإلداري قد اطرد عمى األخذ بيا
باعتبارىا مف األصوؿ العامة التي يجب النزوؿ عمييا في تحديد الروابط اإلدارية في مجاؿ
القانوف العاـ مادامت تتسؽ مع تسيير المرافؽ العامة وتكفؿ التوفيؽ بيف ذلؾ وبيف المصالح
الفردية الخاصة".
خالصة الق ل إنو في ظؿ التطور التكنولوجي اليائؿ والمتنامي بشكؿ يومي يجب أف تقوـ
المسئولية المدنية وفقاً لمنظرية الموضوعية لتحقيؽ غاية ىامة وىي تعويض الضرر ،فيجب
تناسي شرط الخطأ وأف يتحمؿ الشخص مسئولية تعويض األضرار التي تنشأ عف نشاط يقوـ بو
سواء أسند إليو خطأ محدد أو التزـ السموؾ السوي ،فيكفي قياـ عالقة السببية بيف ما يقوـ بو
الشخص مف نشاط وبيف الضرر؛ بحيث يتـ الربط مباشرةً بيف أفعاؿ الشخص وما تحدثو مف

أضرار مف غير أي تقييـ لسموكو(ٖ).

ثالثاً :خصائص المسئ لية المدنية الم ض عية عن أضرار التم ث بالنفايات اإللكتر نية
مف خالؿ العرض السابؽ وباستقراء براء الفقو والقضاء والنصوص التشريعية التي اعتمدت
فكرة المسئولية المدنية الموضوعية يتضح لنا أف األخذ بيا في مجاؿ حماية البيئة مف أضرار
التموث بالنفايات اإللكترونية يتميز بعدة خصائص أ ليا الم ض عية بحيث تستيدؼ في المقاـ
األوؿ توفير أكبر قدر مف الحماية وجبر األضرار الناشئة عف األنشطة التكنولوجية الحديثة؛
بحيث يحصؿ المضرور عمى التعويض الكافي لما أصابو منيا ،كما أنيا تتميز بقدرتيا عمى
(ٔ)

د .أحمد مدحت سالـ ،التموث مشكمة العصر ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب،

الكويت ،العدد ٕٜٜ٘ٔٔٓ ،ـ ،ص.ٔٙ

(ٕ)
(ٖ)

حكـ المحكمة اإلدارية العميا ،جمسة ٕٔ ديسمبر ٜٜٔ٘ـ ،الطعف رقـ  ،ٜٙٛلسنة ٗؽ ،ص.ٔٓٙ

د .سيير سيد منتصر ،تحديد مدلوؿ الحراسة في المسئولية عف األشياء ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة

عيف شمسٜٔٚٚ ،ـ ،ص.ٜٚ
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تحديد الشخص المسئ ل فيي تقوـ عمى تحديد الشخص المسئوؿ في حالة وقوع الضرر لكي
يتمكف المضرور مف رفع دعوى التعويض في مواجيتو(ٔ) ،لذلؾ فإف المضرور مف النفايات
اإللكترونية قد يجد نفسو أماـ أكثر مف شخص دوف أف يعرؼ عمى وجو التحديد مف ىو المسئوؿ
عف الضرر الذي لحؽ بو ىؿ الدولة المسئولة عف السماح باستيراد ىذه النفايات أـ المستورد أـ
مالؾ الشحنة؟ ولتحاشي وجود المضرور أماـ طابور مف المسئوليف المحتمميف والذيف ال يمكف
مالحقتيـ دوف ضياع الجيد والماؿ ،فإف قواعد المسئولية الموضوعية في بعض الحاالت تحدد
المسئوؿ عمى سبيؿ الحصر ،وأخي اًر تتميز نظرية المسئولية الموضوعية أنيا مسئ لية ذات
تع يض وذلؾ كونيا تمزـ المسئوؿ بتعويض الضرر البيئي دوف تكميؼ المضرور بإثبات أي
خطأ في جانب المسئوؿ ،فالعدالة تمزـ حماية المضرور وتعويضو ،لذلؾ كاف البد مف إيجاد
توازف حتى ال يشكؿ تطبيؽ قواعد المسئولية الموضوعية عقبات في النشاط اإللكتروني ،وقد
تصدت االتفاقيات الدولية التي اعتنقت قواعد المسئولية الموضوعية لمسألة تحديد التعويض بحد
أدنى وأقصى(ٕ).

(ٔ)
(ٕ)

د .نزيو محمد الصادؽ الميدي ،مرجع سابؽ ،ص.ٕٙ
اتفاقية باريس ٜٓٔٙـ-اتفاقية بروكسؿ ٖٜٔٙـ-اتفاقية فيينا ٖٜٔٙـ-اتفاقية فيينا ٜٜٔٚـ.
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المبحث الثاني
الجي د الفقيية التشريعية تقييم ق اعد المسئ لية المدنية الم ض عية في
إطار حماية البيئة من التم ث بالنفايات اإللكتر نية
أ الً :جي د الفقو المعاصر العتماد المسئ لية المدنية الم ض عية في مجال حماية البيئة من
التم ث بالنفايات اإللكتر نية
يميؿ غالب الفقو المعاصر

(ٔ)

إلى ضرورة األخذ بنظرية المسئولية الموضوعية بالنسبة

لألضرار الناشئة عف األنشطة الصناعية والتكنولوجية الحديثة التي ال يمكف وصفيا بعدـ
المشروعية أو الخطأ؛ واذا كاف األمر كذلؾ فإنو مف المفيد تطبيؽ تمؾ النظرية في مجاؿ حماية
البيئة مف التموث بالنفايات اإللكترونية.
ولعؿ لممسئولية الموضوعية األولوية لمقوؿ بيا في المجاؿ البيئي وعمى وجو الخصوص
بصدد أنشطة الدولة في ممارسة نشاط ذي طابع شديد الخطورة؛ حيث إف سيطرة الوسائؿ
التكنولوجية والعممية الجديدة تدعو إلى تطوير المفاىيـ التقميدية لنظرية المسئولية لتبدأ بضرر
وتنتيي بتعويض دوف ثمة رابطة بيف نقطة البداية ونقطة الوصوؿ(ٕ).
ومف خالؿ ما سبؽ فقد وجدت ىذه النظرية قبوالً في مجاؿ األضرار الناجمة عف تموث
وتدىور البيئة ،حيث وجد الفقو والقضاء في المسئولية الموضوعية حالً مالئماً ومقبوالً لمتعويض
عف األضرار البيئية والذي يصعب في أغمب األحواؿ إثبات الخطأ فيو وتتبعو ،وخاصة أف أغمب
النشاطات التي ينتج عنيا األضرار نشاطات مشروعة ال يمكف وصفيا بالخطأ ألنيا تدور في
إطار الحقوؽ والنظـ القانونية والموائح المعموؿ بيا(ٖ).

Jessup,Ph, and Tanbenfeld, control, of Outer Space, New York: Columbia

)(1

"University Press, 1959,P243 –Sorensen,M. "Principles de droit international public
Rec. cours la Haye,t.3, Vol.101 (1960). 5-220. P.5 spec .p9 – Dupuy,P.M."La
responsabilite international des etats pour les dommages d'origine technologique ET
industrielle, These, Paris, ed, pedone, 1977, p70.
Remond-Goulloud: prevention and control of marine pollution, introduction in

)(2

IUCN: the environmental law of the sea edited by douglas.M.Johnson, ed,
(ٖ)

Switzerlands, 1981, p89.

د .محمد سعيد عبد اهلل الحميدي ،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة البحرية والطرؽ القانونية

لحمايتيا ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٓٛ ،ـ ،ص.ٖٙٙ
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ثانياً :الجي د التشريعية العتماد المسئ لية المدنية الم ض عية في مجال حماية البيئة من
التم ث بالنفايات اإللكتر نية
بدأت الكثير مف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في إقرار نظاـ المسئولية
الموضوعية ،حيث أقامت المسئولية عف األضرار البيئية عمى أساس الضرر بدالً مف الخطأ،
وذلؾ ألف خطورة أضرار النفايات اإللكترونية وما تحويو مف مواد خطرة وتراكـ مالييف األطناف
منيا تسبب أضرار بالغة بالبيئة ويصعب تحديد المسئوؿ عف ىذا التموث ،مما يبرر التخمي تماماً
عف فكرة الخطأ كأساس لممسئولية المدنية ،وبالنظر إلى المشرع المصري فقد اعتمد المسئولية
الموضوعية فيما يتعمؽ بحماية البيئة أو بصدد النشاطات الخطرة(ٔ) ،ومف قبيؿ ذلؾ القانوف رقـ
ٖ٘ لسنة ٜٔٙٙـ بشأف الزراعة والمعدؿ بالقانوف رقـ  ٔٔٙلسنة ٖٜٔٛـ ،والقانوف رقـ ٗٙ
لسنة ٜٖٔٙـ والذي استبدؿ بو القانوف رقـ  ٜٛلسنة ٜٓ٘ٔـ؛ حيث بنى فيو التزاـ رب العمؿ
بالتعويض عمى أساس تحمؿ التبعة بغض النظر عف وقوع خطأ مف عدمو ،كما تبع نفس النيج
في القانوف رقـ  ٛٛلسنة ٕٗ ٜٔـ بشأف التعويض عف التمؼ الذي يصيب المباني والمصانع
والمعامؿ واآلالت الثابتة بسبب الحرب ،والقانوف رقـ  ٕٛلسنة ٜٔٔٛـ بشأف الطيراف المدني،
والقانوف رقـ  ٔٔٚلسنة ٜٓ٘ٔـ بشأف التعويض عف أمراض المينة.
ثالثاً :تقييم د ر المسئ لية المدنية الم ض عية في حماية البيئة من أضرار التم ث بالنفايات
اإللكتر نية
مف خالؿ ما سبؽ فإف المسئولية الموضوعية تعد أنسب الوسائؿ الحديثة التي يسعى إلييا
الفقو والقضاء لبسط حماية شاممة لجميع عناصر البيئة ،حيث ت سس المسئولية المدنية
الموضوعية عف تموث وتدىور البيئة نتيجة النفايات اإللكترونية عمى الضرر الناشئ عف ىذه
النفايات دوف حاجة إلى إثبات خطأ المسئوؿ أو افتراض الخطأ مف جانبو.
وعمى ىذا األساس نرى نحن بضرورة األخذ بقواعد المسئولية المدنية الموضوعية في مجاؿ
التعويض عف أضرار التموث بالنفايات اإللكترونية وذلؾ لعدة أسباب أ ليا صعوبة إثبات رابطة
السببية بيف خطأ المسئوؿ والضرر ،فيي أكثر مالءمة لطبيعة األضرار البيئية ،السبب الثاني
أف التموث بالنفايات اإللكترونية شديد الخطورة وىو يتزايد نتيجة التطور اليومي في مجاؿ

(ٔ)

د .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،المسئولية عف األضرار الناتجة عف تموث البيئة ،رسالة دكتوراه ،كمية

الحقوؽ ،جامعة القاىرةٜٜٔٗ ،ـ ،صٕ٘ – ٙد .أحمد محمود سعد ،استقراء لقواعد المسئولية المدنية في
منازعات التموث البيئي ،دار النيضة العربية ،القاىرةٜٜٔٗ ،ـ ،ص.ٕٛٚ
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تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأغمب ىذه الحاالت تتـ بشكؿ مشروع ومصرح بو وال يوجد أي
خطأ يمكف نسبتو إلى المسئوؿ عف ىذه األنشطة.
ولعؿ السبب الثالث لمقوؿ بضرورة تطبيؽ قواعد المسئولية الموضوعية يتمثؿ في ضماف
حصوؿ المضرور عمى التعويض وىو األمر الذي أقرتو االتفاقيات الدولية والقانوف المصري مف
خالؿ المادة  ٜ٘مف قانوف البيئة والتي نصت عمى أنو" مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ االتفاقية الدولية
في شأف المسئولية المدنية عف األضرار الناجمة عف حوادث التموث بالزيت الموقعة في بروكسؿ
عاـ ٜٜٔٙـ وتعديالتيا ،يجب عمى ناقالت الزيت التي تبمغ حمولتيا الكمية ٕٓٓٓ طف فأكثر
المسجمة في جميورية مصر العربية وكذلؾ أجيزة ومواعيف نقؿ الزيت األخرى التي تبمغ حمولتيا
الكمية ٓ٘ٔ طناً فأكثر التي تعمؿ في البحر اإلقميمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجميورية
مصر العربية أف تقدـ إلى الجية اإلدارية المختصة وفقاً لمضوابط التي يصدر بيا قرار مف وزير
النقؿ البحري باالتفاؽ مع وزير البتروؿ ووزير شئوف البيئة ،شيادة ضماف مالي في شكؿ تأميف
أو سند تعويض أو أي ضماف بخر ،ويجب تقديـ شيادة الضماف عند دخوؿ الناقمة في البحر
اإلقميمي وأف يكوف ساري المفعوؿ ويغطي جميع األضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجية
اإلدارية المختصة ،وبالنسبة لمسفف المسجمة في دولة متضمنة لالتفاقية الدولية لممسئولية المدنية
عف حوادث التموث بالزيت فتصدر ىذه الشيادة مف السمطة المختصة لمدولة المسجمة فييا
السفينة".

الفصل الثاني
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نظريات المسئ لية المدنية الم ض عية في إطار حماية البيئة من أضرار
التم ث بالنفايات اإللكتر نية
تمييد تقسيم
تعتبر المسئولية الموضوعية ىي االتجاه الحديث المعاصر لممسئولية المدنية في مجاؿ
حماية البيئة مف أخطار التموث ،فقد اتجو الفقو والقضاء المعاصراف إلى قواعد المسئولية
الموضوعية؛ بحيث يتالءـ مع طبيعتيا ويغطي كافة الصور الناشئة عنيا دوف حاجة لمبحث عف
وبناء عمى ذلؾ سوؼ نقوـ
خطأ واجب اإلثبات أو حتى خطأ مفترض في جانب المسئوؿ(ٔ)،
ً

بدراسة ىذا الفصؿ مف خالؿ ثالثة مباحث كالتالي:
المبحث األ ل :نظرية تحمؿ التبعة.
المبحث الثاني :نظرية الضماف.

المبحث الثالث :نظرية مضار الجوار غير المألوفة.

المبحث األ ل
نظرية تحمل التبعة
أ الً :تعريف نظرية تحمل التبعة
وجدت نظرية تحمؿ التبعة صداىا في ظؿ النشاطات المولدة لألخطار التكنولوجية ومنيا
(ٕ)

خطر التموث بالنفايات اإللكترونية ،حتى حاوؿ بعض الفقو

جعؿ ىذه النظرية تسري عمى

جميع األفعاؿ التي تصدر عف األشخاص الطبيعية والمعنوية بما فييا الدولة ،ويرى بعض الفقو
(ٖ)

المصري

أف نظرية تحمؿ التبعة تجد في مجاؿ األخطار التكنولوجية نطاؽ تطبيقيا األمثؿ ألف

ىذه األخطار تستجيب لفكرة تحمؿ التبعة في وجييا المغاؿ فيو ،كما أف أنصارىا ال يكتفوف فقط
بتأكيد أف أساس المسئولية ال صمة لو بالخطأ عمى اإلطالؽ ،وانما أيضاً ال يتـ االعتداد
باألسباب التقميدية لإلعفاء مف المسئولية كالقوة القاىرة أو فعؿ الغير أو خطأ المضرور؛ بحيث
تكوف المسئولية في ضوء ىذا التصور في بف واحد تمقائية ،وغير قابمة لمدفع.
(ٔ)
(ٕ)

د .نزيو محمد الصادؽ الميدي ،مرجع سابؽ ،صٕ٘.
د .نبيمة إسماعيؿ رسالف ،المسئولية المدنية عف اإلضرار بالبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،

ٕٓٓٚـ ،ص٘.

(ٖ)

د .محمد شكري سرور ،التأميف ضد األخطار التكنولوجية ،دار الفكر العربئٜٛٙ ،ـ ،صٖٗ.
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ثانياً :المبادئ القان نية لنظرية تحمل التبعة
المبدأ األ ل :مبدأ الغرم بالغنم
يجد ىذا المبدأ أصمو في الفقو اإلسالمي وىو مف المبادئ األساسية لمنظاـ االقتصادي
اإلسالمي ،والذي يقرر العدؿ في المعامالت وأف الحقوؽ متبادلة إذ ال يصح أف يضمف اإلنساف
لنفسو مغنماً ويمقي بالغرـ عمى عاتؽ غيره ،فالمغانـ والمغارـ موزعة عمى أطراؼ العممية
االستثمارية(ٔ) ،ويتمثؿ مضموف ىذا المبدأ في أف مف يعود عميو نفع مف أي مشروع يمزـ
بت عويض األضرار التي تنجـ عنو ،أي أف الفائدة يقابميا االلتزاـ بالتعويض إذا تسببت ىذه الفائدة
في وقوع أضرار لمبيئة أو لمغير(ٕ).
وقد ذىب الفقو القانوني إلى األخذ بيذا المبدأ في مجاؿ حماية البيئة مف أضرار التموث
بالنفايات اإللكترونية ويدعمو مبدأ بخر يطمؽ عميو (المموث يدفع) وقد قامت الكثير مف سياسات
الدوؿ الكبرى البيئية عمى ىذا المبدأ ،ويراد بو تحميؿ الصناعات المموثة لمبيئة عبء التكاليؼ
االجتماعية واألضرار التي يحدثيا التموث(ٖ) ،وقد ظير أوؿ مرة في إطار منظمة التعاوف والتنمية
االقتصادية التابعة لمنظمة األمـ المتحدة عاـ ٕٜٔٚـ ،والذي ييدؼ إلى تشجيع االستخداـ
األمثؿ والرشيد لمموارد الطبيعية التي تحتوييا البيئة(ٗ).
المبدأ الثاني :مبدأ العدل اإلنصاف
مفاد ىذا المبدأ أنو إذا وقع ضرر ما دوف أف يكوف وقوعو نتيجة خطأ مف أحد؛ فإف منطؽ
العدؿ واإلنصاؼ يقتضي جبر الضرر وعدـ تحميؿ المتضرر نتائج تبعة ذلؾ الضرر دوف أف
يكوف قد جنى أية فائدة منو ،فالعدالة تأبى أف يتحمؿ المضرور ما وقع مف ضرر ،إذ ليس مف
العدؿ في شيء أف ينتفع اإلنساف مف ممكو بينما ال يتحمؿ أض ارره ،ولذلؾ فتحقيؽ العدالة
واإلنصاؼ يقتضي إلزاـ مف ينتفع بممكو بأف يتحمؿ األضرار الناجمة عف تمؾ الفائدة(٘).
(ٔ)

د .إبراىيـ محمد عبد الجميؿ ،حماية البيئة مف منظور إسالمي ودور الحسبة في حمايتيا ،دار الجامعة

الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٔٔ ،ـ ،صٕٖٗ.

(ٕ)

د .حسف عبد الرحمف قدوس ،مدى التزاـ المنتج بضماف السالمة في مواجية مخاطر التطور العممي ،دار

النيضة العربية ،القاىرةٕٓٓٔ ،ـ ،صٕٓٔ.

(ٖ)
(ٗ)

د .إبراىيـ محمد عبد الجميؿ ،مرجع سابؽ ،ص.ٖٖٜ
د .أحمد أبو الوفا ،تأمالت حوؿ الحماية الدولية لمبيئة مف التموث مع اإلشارة لبعض التطورات الحديثة،

المجمة المصرية لمقانوف الدولي ،المجمد ٜٜٖٔ ،ٜٗـ ،ص.٘ٚ

(٘)

د .أحمد محمود سعد ،مرجع سابؽ ،صٖٓٔ –د .صالح ىاشـ الساعدي ،المسئولية الدولية عف المساس

بسالمة البيئة البحرية ،القاىرةٜٜٔٔ ،ـ ،صٖ٘ٔ.
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المبدأ الثالث :مبدأ الخطر المستحدث
يقصد بيذا المبدأ أف كؿ مف يتسبب في إيجاد خطر متزايد لمغير مف خالؿ استخدامو
لمنفايات اإللكترونية والمعروفة بشدة خطورتيا ،فإف عميو أف يتحمؿ تبعة ىذا الخطر وحده ويمتزـ
بتعويض الضرر الناتج عف ىذا االستخداـ والذي يصيب البيئة أو الغير عند تحقؽ الخطر(ٔ).
وي حتؿ ىذا المبدأ مركز الصدارة في مجاؿ األنشطة التكنولوجية الحديثة ،حيث يتـ إثبات
المسئولية عمى المستغؿ لتمؾ األنشطة عف األضرار البيئية الناجمة عنيا دونما حاجة إلى إثبات
أي خطأ(ٕ).
ثالثاً :تقييم نظرية تحمل التبعة في مجال حماية البيئة من أضرار التم ث بالنفايات اإللكتر نية
لـ ينص المشرع المصري صراحة -مف خالؿ قانوف البيئة رقـ ٗ لسنة ٜٜٗٔـ والمعدؿ
بالقانوف رقـ  ٜلسنة ٕٜٓٓـ  -عمى انتياج أفكار نظرية تحمؿ التبعة فيما يخص المسئولية عف
أضرار التموث بالنفايات اإللكترونية ،ولـ يتضمف أية قواعد خاصة بالمسئولية المدنية عف التموث
والتدىور البيئي ،فقد نصت المادة األولى فقرة  ٕٛعمى تعريف التع يض أنو" :التعويض عف
األضرار الناجمة عف حوادث التموث المترتب عمى تطبيؽ األحكاـ الواردة في القانوف المدني
واألحكاـ الموضوعية الواردة في االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية المنضمة إلييا جميورية مصر
العربية أو التي تنضـ إلييا مستقبالً بما في ذلؾ االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية عف األضرار
الناجمة عف حوادث التموث بالزيت الموقعة في بروكسؿ في عاـ ٜٜٔٙـ أو أي حوادث تموث
أخرى تنص عمييا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف".
يتضح مف ىذا النص أف المشرع المصري أكتفى بتطبيؽ القواعد العامة الواردة في القانوف
المدني ،ولـ يضع تنظيماً خاصاً لممسئولية المدنية عف أضرار التموث؛ بحيث تتالءـ مع
خصوصيتيا ،وىذا المسمؾ محؿ نقد لعدة أسباب أ ليا :أف القواعد العامة الواردة بالقانوف
المدني والتي أحاؿ إلييا المشرع في نص المادة المذكور ال تتالءـ مع طبيعة األضرار البيئية
والتي يصعب تقدير قيمتيا ،نظ اًر لمصعوبات الفنية والعممية التي تتعمؽ بالتعويض عف األضرار
وخاصة الناجمة عف النفايات اإللكترونية.
(ٔ)

د .أحمد محمود سعد ،مرجع سابؽ ،صٖٓٔ – د .سمير محمد فاضؿ ،المسئولية الدولية عف األضرار

الناتجة عف استخداـ الطاقة النووية وقت السمـ ،عالـ الكتبٜٔٚٙ ،ـ ،ص-ٖٔٚد .مصباح عبد اهلل عبد القادر
أحواس ،أساس وطرؽ التعويض عف األضرار البيئية ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس،

ٕٔٔٓـ ،ص.ٜٔٔ

(ٕ)

د .سعيد سعد عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص.ٕٔٙ
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أما النقد الثاني يتمثؿ في صعوبة الحديث عف حماية فعالة لمبيئة أو تعويض حقيقي
لممضرور بدوف وضع قواعد خاصة لممسئولية عف أضرار النفايات اإللكترونية.
ومف خالؿ ما سبؽ نرى نحن أنو يجب إخضاع المسئولية المدنية عف أضرار النفايات
اإللكترونية ألحكاـ خاصة نظ اًر لصعوبة إعماؿ القواعد العامة التقميدية لممسئولية ،باإلضافة إلى
تطبيؽ فكرة تحمؿ التبعة عمى تعويض األضرار الناجمة عف ىذا التموث ،ومف ىنا نناشد المشرع
المصري بأف يساير التطور التشريعي العالمي في التشريعات البيئية مف خالؿ تنظيـ المسئولية
المدنية عف أضرار البيئة الناتجة عف النفايات اإللكترونية بقواعد خاصة تكفؿ حماية أكبر عف
طريؽ تأسيس المسئولية عمى أساس المخاطر.
خالصة الق ل إنو يمكف االعتماد عمى نظرية تحمؿ التبعة في مجاؿ التعويض عف
األضرار الناجمة عف التموث بالنفايات اإللكترونية ،بسبب الطبيعة الخاصة لمضرر البيئي
المترتب عمييا ،وذلؾ لصعوبة إثبات الخطأ ،كما أف الضرر ينشأ في أغمب األحواؿ عف نشاط
قائـ رسمياً ومرخص ،ويمزـ االنتباه إلى أف الضرر ال يقتصر عمى اإلنساف فقط بؿ يمتد إلى
تدمير الكائنات الحية بصفة عامة ويمتد التدمير ليشمؿ التربة والصخور ،فالضرر الناجـ عف
النفايات اإللكترونية يمتد تأثيره السمبي ألجياؿ قادمة ،ويشكؿ تيديداً حقيقياً لمبشرية جمعاء،
باإلضافة إلى أف نظرية تحمؿ التبعة ال يمكف دفعيا بالقوة القاىرة أو فعؿ الغير أو فعؿ
المضرور ،فالمسئولية ىنا مسئولية تمقائية ذاتية ال يمكف دفعيا ،ونجد أساس ذلؾ مف خالؿ
الشريعة اإلسالمية الغراء مف خالؿ القاعدة الفقيية(الغرـ بالغنـ) ،والتي تحدثنا عنيا في
الصفحات السابقة(ٔ).
وبناء عمى ذلؾ يمكف االعتماد عمى نظرية تحمؿ التبعة في مجاؿ المسئولية عف أضرار
ً

النفايات اإللكترونية ،ألنيا نظرية عامة تركز عمى الضرر سواء كاف ناتجاً عف أفراد أو
م سسات أو الدولة ،فطالما حدث الضرر وتوجد رابطة بينو وبيف النشاط الذي يقوـ بو المدعى
عميو فإنو يكوف مسئوالً عف تعويض الضرر بغض النظر عف كوف النشاط الذي سبب ىذا
التموث خطر أو غير خطر ،أو كونو م دياً لمربح أو ال يترتب عميو أي أرباح(ٕ).

المبحث الثاني
(ٔ)
(ٕ)

المبدأ األوؿ ،مبدأ الغرـ بالغنـ ،صٗٔ.
د .عبد الرشيد مأموف ،دور القانوف المدني في حماية البيئة مف التموث ،بدوف دار وسنة نشر ،صٓٔ.
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نظرية الضمان
أ الً :تعريف نظرية الضمان
تقوـ نظرية الضماف عمى أساس أف المجتمع يجب عميو أف يضمف ألفراده سالمة
أشخاصيـ وأمواليـ ،وأف أي ضرر يصيب الفرد في حياتو أو في جسمو أو في أموالو يجب أف
يعوض في جميع الحاالت ،فنظرية الضماف تحقؽ نوعاً مف شيوع المسئولية ،وتفسر المسئولية
بنوع مف التكافؿ االجتماعي الذي يسعى إلى أف يجد المضرور مف يعوضو ،كما أنيا تحقؽ
بعض مزايا نظرية تحمؿ التبعة مف إلقاء المسئولية في كثير مف الحاالت عمى عاتؽ مف يستفيد
مف الشيء أو مف النشاط ،ولكنيا تتفادى بعض عيوب نظرية تحمؿ التبعة ،حيث تتجاوز مجرد
الربط بيف المسئولية واالستفادة مف النشاط(ٔ).
نرى نحن أف نظرية الضماف واف كانت تستوعب بعض األضرار البيئية إال أنيا ليست
كافية لتحقيؽ كامؿ الحماية لمبيئة مف أضرار النفايات اإللكترونية ،مما يعني أف تأسيس
المسئولية المدنية عف اإلضرار بالبيئة عمى أساس الضماف غير كاؼ لتحقيؽ الحماية لجميع
عناصر البيئة ،فيو واف كاف يمكف األخذ بو في نطاؽ ما يصيب اإلنساف مف أضرار في جسمو
ومالو ،إال أنو يجد صعوبات في نطاؽ األضرار االقتصادية الناجمة عف تموث البيئة ،فالبد مف
تكريس أحكاـ تتناوؿ الضرر البيئي المحض ألف الضرر البيئي التقميدي تحكمو قواعد واضحة
ترسخت أحكاميا حتى أصبحت أشبو ما تكوف بالقواعد الراسخة الثابتة ،وليذا فإف نظرية الضماف
تتكامؿ مع النظريات األخرى التي ت سس لنظرية موضوعية عف اإلضرار بالبيئة؛ حيث ال يمكف
أف تقوـ المسئولية المدنية عمى أساس واحد فقط ،ولكف يمكف لفكرة الخطأ ونظريتي تحمؿ التبعة
والضماف أف تساىـ في تأسيس ىذه المسئولية(ٕ).
خالصة الق ل فإف نظرية الضماف ىي إحدى الصور التي تتكامؿ مع الصور األخرى
لممسئولية الموضوعية لحماية البيئة مف أضرار التموث بالنفايات اإللكترونية؛ حيث أسست
المسئولية المدنية عمى فكرة أف كؿ اعتداء عمى سالمة األشخاص أو عمى األمواؿ يستحؽ
التعويض دوف النظر في مسمؾ المسئوؿ مف حيث الخطأ مف عدمو.
ثانياً :أساس نظرية الضمان
(ٔ)

د .سيير سيد منتصر ،مرجع سابؽ ،ص٘.ٜ

(ٕ) د .أيمف إبراىيـ العشماوي ،تطور مفيوـ الخطأ كأساس المسئولية المدنية ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة
عيف شمسٜٔٛٛ ،ـ ،ص.ٜٔٙ
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ض ارار اواال
تجد نظرية الضماف أساسيا مف خالؿ الفقو اإلسالمي تطبيقاً لمحديث النبوي ( اال ا
ِ
ض اراار)(ٔ) ،ويشترط الفقو اإلسالمي النظر في الكيفية التي وقع بيا الضرر ،فقد يقع الضرر
بطريق المباشرة حيث يكوف الضرر نتيجة مباشرة لفعؿ المموث دوف أف يتوسط ذلؾ الفعؿ

والضرر فعؿ فاعؿ بخر يتسبب عنو الضرر ،ويسمى فاعمو :مباشر(ٕ) ،وقد يقع الضرر بطريق
التسبب حيث يكوف الضرر نتيجة لفعؿ بخر أدى إليو أو ىيأ لوقوعو ،فالتسبب ىو إيجاد عمة
المباشرة ،ويسمى فاعمو :متسبب(ٖ).
ويتضح أىمية التفرقة بيف المباشر والمتسبب في تحديد أساس التضميف ،فتتقرر مسئ لية
المباشر بمجرد تحقؽ الضرر دوف الحاجة إلى أي عنصر يمكف وصفو بأنو خطأ شخصي أو
أي خطأ ولو كاف في أبسط صورة ،وليذا يكوف أساس مسئ لية المباشر في الفقو اإلسالمي ىو
الضرر وليس التعدي ،فالشريعة اإلسالمية تجعؿ الضرر عمة وسبباً لمتضميف ،فإذا وجدت العمة
ترتب المعموؿ(ٗ).
أما مسئ لية المتسبب فقد قرر الفقو اإلسالمي بجوار الضرر أف يكوف العمؿ الذي تسبب
في الضرر قد ارتكب بدوف وجو حؽ أو يكوف عمالً غير مشروع ،وذلؾ ألف العمؿ الذي يحدث
ضر اًر مباش اًر ىو سبب مستقؿ لمضرر؛ لذلؾ يترتب عميو مسئولية تقصيرية ألنو عمؿ غير
شرعي في ذاتو ،في حيف أف العمؿ الذي يتسبب في ضرر ال يكوف مستقالً ،ويجب أف يثبت أف
لو طابعاً غير شرعي لكي يترتب عميو المسئولية(٘) ،والتعدي المقصود ىنا ليس الخطأ الذي
يقصده فقياء القانوف كركف مف أركاف المسئولية المدنية ،بؿ ىو يتضمف فقط معنى العنصر
()ٙ

المادي لمخطأ دوف العنصر المعنوي ،ويرى البعض

أف لفظ التعدي ىو األولى باالعتناؽ عف

تعبير فقياء القانوف عنو بالخطأ ،إذ أف مفيوـ التعدي ىو مفيوـ موضوعي وليس مفيوماً
شخصياً ،فيو يوحي بأف االلتزاـ رابطة مادية ،أما الخطأ فيوحي بأنو رابطة شخصية ،لذلؾ
فالمسئولية المدنية في الفقو اإلسالمي تقوـ عمى عنصر الضرر كقاعدة عامة وال يشترط أف
(ٔ)
اج ْو [راجع رقـ ،]ٕٖٗٔ :و َّ
ؾ
الد اارقُ ْ
طنِ ّي [رقـ ،]ٕٕٛ/ٗ :او اغ ْي ُرُى اما ُم ْسان ًدا ،اواراواهُ امالِ ٌ
اح ِد ٌ
يث اح اس ٌف ،اراواهُ ْاب ُف ام ا
ا
[ِٕ ]ٚٗٙ/في "ا ْل ُم اوطَِّإ".
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

د .محمود مختار أحمد بريري ،مرجع سابؽ ،ص ٜٙٔصٕٓٙ

د .أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانوف حماية البيئة اإلسالمئٜٜٙ ،ـ ،صٕٓٗ صٖٓٗ.
الشيخ عمى الخفيؼ ،الضماف في الفقو اإلسالمي ،دار الفكر العربيٕٓٓٓ ،ـ ،صٗ٘.
د .عبد الرزاؽ السنيوري ،المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية ،ص.ٚٙ

د .صالح حسف البرعي ،أساس المسئولية المدنية الناشئة عف األفعاؿ الشخصية ،رسالة دكتوراه ،كمية

الحقوؽ ،جامعة المنصورةٜٜٔٙ ،ـ ،صٕٗٗ.
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يكوف مرتكب الفعؿ الضار ممي اًز(ٔ) ،ولقد تميز الفقو اإلسالمي مف خالؿ قاعدة المباشر
والمتسبب برأي وسط بيف نظرية الخطأ ونظرية الضرر كما أشرنا(ٕ).
ثالثاً :مدى استيعاب نظرية الضمان لمنازعات التم ث بالنفايات اإللكتر نية
رغـ عيوب ىذه النظرية(ٖ) ،فنحف نرى بأف فكرة الضماف ليست بالفكرة الجديدة في نطاؽ
المسئولية المدنية إذ ىي ال تعدو أف تكوف ترديداً ألفكار نظرية تحمؿ التبعة – عمى األقؿ
بالنسبة لألضرار التي تصيب اإلنساف في حياتو أو في جسمو أو في أموالو المادية – التي تقيـ
المسئولية عمى الضرر وحدة دوف استمزاـ توافر الخطأ ثابتاً كاف أو مفترضاً ،بؿ أنيا تعد أكثر
تطبيقات نظرية تحمؿ التبعة تشدداً ،حيث ال تعمؽ الضماف أو المسئولية عمى أي شروط ،ويكفي
مجرد حدوث الضرر(ٗ).
وعمى افتراض أنيا فكرة جديدة فإنيا تسيـ إلى حد ما في تأسيس المسئولية المدنية عف
اإلضرار بالبيئة ،فاألضرار التي تصيب اإلنساف في حياتو أو في جسمو أو في أموالو المادية،
والتي يضمف القانوف تعويضيا بطريقة موضوعية -بغض النظر عف وقوع خطأ مف جانب
الفاعؿ أو عدـ وقوعو بحسب منطؽ ىذه النظرية -تندرج في إطار الضرر البيئي بالمعنى
التقميدي ،والتي تنجـ عف الضرر البيئي المحض ،فماداـ التموث أو التدىور البيئي كضرر بيئي
محض يصيب البيئة ذاتيا بشكؿ مباشر؛ فإف األضرار التي تصيب اإلنساف في حياتو أو جسمو
أو أموالو قد تنتج بثا اًر غير مباشرة لمفعؿ المسبب لمتموث أو التدىور البيئي والتي يمكف أف يطمؽ
عمييا :ضرر الضرر البيئي ،وي يد ضماف ىذه األضرار – دوف النظر إلى خطأ الفاعؿ-االتجاه
نحو االعتراؼ بحؽ اإلنساف العيش في بيئة سميمة(٘) ،واعتبار البيئة عنص اًر مف عناصر النظاـ
(ٔ)

د .فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل ،دراسات في المسئولية التقصيرية ،نحو مسئولية موضوعية ،منشأة المعارؼ،

(ٕ)

د .ممدوح محمد خيري ىاشـ ،المسئولية التقصيرية في ظؿ التطورات التكنولوجية ،دار النيضة العربية،

اإلسكندريةٕٓٓ٘ ،ـ ،صٕٖ.
القاىرةٕٕٓٓ ،ـ ،صٔ.ٙ

(ٖ)

د .صالح حسف البرعي ،مرجع سابؽ ،صٖ – ٖٙد .أيمف إبراىيـ العشماوي ،مرجع سابؽ ،صٕ – ٜٔد.

ناصر محمد عبد اهلل سمطاف ،المسئولية عف فعؿ األشياء التي تتطمب عناية خاصة واآلالت الميكانيكية ،رسالة
ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرةٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٔ٘ٛصٓ.ٔٙ

(ٗ)

د .محمد لبيب شنب ،المسئولية عف األشياء ،بدوف دار نشرٕٜٓٓ ،ـ ،صٕ – ٕٜد .أيمف إبراىيـ

العشماوي ،مرجع سابؽ ،ص٘ – ٜٔد .صالح حسف البرعي ،مرجع سابؽ ،صٖ – ٖٙد .محمد إبراىيـ
دسوقي ،تقدير التعويض بيف الخطأ والضرر ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة اإلسكندريةٜٕٔٚ ،ـ،

صٕ.ٔٙ

(٘)

د .نبيمة عبد الحميـ كامؿ ،نحو قانوف موحد لحماية البيئة ،بدوف دار وسنة نشر ،ص.ٔٚ
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العاـ ،عمى اعتبار أنو حؽ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحؽ في الحياه وتذوب فيو عناصر النظاـ العاـ
(األمف العاـ ،السكينة ،الصحة العامة) ،ألف البيئة ىي الوعاء الذي يباشر فيو اإلنساف جميع
حقوقو وعمى وجو الخصوص الحؽ في الحياة ،مما يعني أف ىذا الوعاء طالما أصابو ضرر فإف
بثار ىذا الضرر قد تنعكس عمى كثير مف الحقوؽ األخرى ،وقد أرسى القضاء المصري مبدأ
حؽ اإلنساف في العيش في بيئة صحية نظيفة ،وأضحى مف الحقوؽ األساسية التي تتسامى في
شأنيا وعمو قدرىا ومكانتيا مع الحقوؽ الطبيعية األساسية ومنيا الحؽ في الحرية والمساواة(ٔ).
وقد نصت المادة  ٗٙمف الدستور المصري الجديد لعاـ ٕٗٔٓـ أف" :لكؿ شخص الحؽ
في بيئة صحية سميمة ،وحمايتيا واجب وطني وتمتزـ الدولة باتخاذ التدابير الالزمة لمحفاظ
عمييا ،وعدـ اإلضرار بيا ،واالستخداـ الرشيد لمموارد الطبيعية بما يكفؿ تحقيؽ التنمية
المستدامة ،وضماف حقوؽ األجياؿ القادمة فييا" ،فيتضح مف خالؿ النص السابؽ أف المشرع
الدستوري قد أىتـ بالنص عمى حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة وسميمة(ٕ).
ويعني حؽ سالمة البيئة مف التموث حماية ىذا الحؽ وضماف تعويض أي ضرر يمسو
لضماف االستقرار والسالمة كحؽ تقرره ىذه النظرية ،ووجوب أف يكوف محمياً بالكامؿ مف أي
اعتداء دوف النظر إلى خطأ المسئوؿ مف عدمو ،كما يعني ىذا الحؽ توفير وسط بيئي مناسب
لعيش اإلنساف وممارسة حياتو بصورة طبيعية(ٖ).

المبحث الثالث
نظرية مضار الج ار غير المأل فة
أ الً :تعريف نظرية مضار الج ار غير المأل فة
بناء عمى نظرية مضار الجوار غير
تطمب المشرع المصري مف أجؿ انعقاد المسئولية ً

المألوفة أف يممؾ المضرور والمسئوؿ صفة الجار ،وىذا ما جاءت بو المادة  ٕ/ٛٓٚمف القانوف
المدني المصري والتي نصت عمى إنو" :وليس لمجار أف يرجع عمى جاره في مضار الجوار
المألوفة التي ال يمكف تجنبيا ،وانما لو أف يطمب إزالة ىذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوؼ".
(ٔ)

د .جابر جاد نصار ،حؽ اإلنساف في بيئة سميمة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات والبحوث القانونية،

العدد ٕٔٔٓٓٓ ،ـ ،صٖ.ٖٛ

(ٕ)

د .رضا عبد الحميـ عبد المجيد ،حقوؽ اإلنساف والتشريعات البيئية ،الكتاب األوؿ ،حقوؽ اإلنساف المرتبطة

(ٖ)

د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص٘.ٖٛ

بالزراعة والبيئةٕٖٓٔ ،ـ ،ص.ٖٛ
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فمف خالؿ ىذا النص يتبيف أف المشرع قد اشترط مف أجؿ طمب التعويض عف األضرار
غير المألوفة توافر صفة الجار في شخص المضرور ،ويعد عنصر التجاور ىنا عنص اًر أساسياً
النعقاد ىذه المسئولية.
وتثار نظرية الجوار في الفقو القانوني مف ناحيتيف األولى من حيث األم ال فقد وضع
المشرع مف خالؿ المادة  ٛٓٚمف القانوف المدني المصري القاعدة الموجبة لمتعويض عف مضار
الجوار غير المألوفة دوف التطرؽ لمدلوؿ الجوار مف حيث نطاقو ومداه ،حيث جاء النص عاماً،
وبالتالي يفيـ مف ذلؾ أف نطاؽ الجوار في مقاـ المسئولية البيئية عف أضرار الجوار غير
حد سواء ،ويمكف إثبات الجوار بكؿ الطرؽ ،وال يشترط
المألوفة يشمؿ العقارات والمنقوالت عمى ً

التالصؽ(ٔ).

أما الناحية الثانية من حيث األشخاص فيقصد بالجار كؿ مف شغؿ مكاناً معيناً بغض
النظر عف كونو مالكاً أو مستأج اًر أو شاغالً بسيطاً ،وىذه الصفة قد تتوافر في المضرور
والمسئوؿ معاً ،حيث ال تنعقد ىذه المسئولية إال بتوافر واجتماع ىذه الصفة فييما.
ثانياً :أساس المسئ لية البيئية في حالة مضار الج ار غير المأل فة
قنف المشرع المصري أحكاـ ىذه المسئولية في القانوف المدني الحالي استجابة لما استقر
بناء عمى ذلؾ المادة  ٛٓٚمف القانوف المدني المصري عمى
عميو الفقو والقضاء ،فنصت ً

أنو -ٔ":عمى المالؾ أال يغمو في استعماؿ حقو إلى حد يضر بممؾ الجار ٕ -وليس لمجار أف
يرجع عمى جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال يمكف تجنبيا ،وانما لو أف يطمب إزالة ىذه
المضار إذا تجاوزت الحد المألوؼ ،عمى أف يراعى في ذلؾ العرؼ ،طبيعة العقارات ،وموقع كؿ
منيا بالنسبة إلى اآلخر ،والغرض الذي خصصت لو ،وال يحوؿ الترخيص الصادر مف الجيات
المختصة دوف استعماؿ ىذا الحؽ".
وعمى الرغـ مف وجود ىذه المادة ،فإف النص القانوني بوجو عاـ ال يعد أساساً لممسئولية،
إنما مصد اًر ليا ،وسندىا التشريعي ،أما أساس المسئ لية فيقصد بو :التأصيؿ الفني لممسئولية،
ومحاولة ردىا إلى نظاـ قانوني مف األنظمة المعروفة المالئمة ،أو خمؽ نظاـ مناسب يمكف
نسبتيا إليو إذا استعصى ردىا إلى أي مف ىذه األنظمة.
(ٔ)

د .محمد رفعت الصباحي ،أساس المسئولية المدنية عف أضرار تموث البيئة في نطاؽ الجوار ،األضرار غير

المألوفةٜٜٔٔ ،ـ ،صٕ٘.
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فمصدر المسئ لية :يقصد بو السبب الذي يمزمنا بتعويض الضرر الحاصؿ لمغير وىو ىنا
إرادة المشرع التي برزت في صورة نص تشريعي ،أما أساس المسئ لية فيو :السبب الذي مف
أجمو يضع القانوف عبء تعويض الضرر الحاصؿ عمى عاتؽ شخص معيف.
فإذا كاف النص القانوني يبرر حصوؿ المضرور عمى تعويض لجبر الضرر الذي أصابو،
فما ىو األساس الذي مف أجمو ألزـ القانوف صاحب الحؽ – في المسئولية عف مضار الجوار –
بتعويض ىذا الضرر البيئي؟ واذا كاف تحقؽ الضرر البيئي غير المألوؼ يكفي في حد ذاتو
لتعويض المضرور فإنو ال يصمح وحده كأساس لمساءلة صاحب الحؽ والزامو بتعويض ىذا
الضرر ،فالضرر الحاصؿ يخوؿ لممضرور الحؽ في المطالبة بتعويض ىذا الضرر ،ولكف عميو
أف يبحث – باإلضافة إلى تحقؽ الضرر -عف سبب بخر يمكف عمى أساسو إلقاء عبء
التعويض عمى عاتؽ صاحب الحؽ ،وىذا السبب ىو عمى وجو التحديد أساس المسئولية عف
مضار الجوار غير المألوفة ،فالضرر نتيجة البد ليا مف سبب ،ىو أساس المسئولية التي نحف
بصددىا ،وليس صحيحاً أف نعتد بالسبب مف خالؿ النتيجة التي ي دى إلييا ،واال كاف ذلؾ خمطاً
بيف فكرتي الخطأ والضرر(ٔ).
ثالثاً :ق اعد المسئ لية عن مضار الج ار غير المأل فة
اكتفى المشرع المصري بالنص عمى مبدأ مسئولية المموث عف تعويض األضرار الناجمة
عف فعؿ التموث الصادر عنو دوف أف ينص عمى أحكاـ خاصة تتولى تنظيـ ىذه المسئولية
األمر الذي يعني إخضاعو ىذه المسئولية لألحكاـ العامة الواردة في القانوف المدني(ٕ).
فقد نصت المادة ٖ ٔٙمف القانوف المدني المصري عمى أنو" :كؿ خطأ سبب ضرر لمغير
يمزـ مف ارتكبو بالتعويض" ،وكذلؾ نصت المادة  ٔٚٙمف القانوف المدني المصري عمى أنو "إذا
استحاؿ عمى المديف أف ينفذ االلتزاـ عيناً ،حكـ عميو بتعويض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ
التزامو ،ما لـ يثبت أف استحالة التنفيذ نشأت عف سبب ال يد لو فيو ،ويكوف الحكـ كذلؾ إذا
تأخر المديف في تنفيذ التزامو".
وقد عرؼ المشرع التعويض مف خالؿ البند  ٕٛمف المادة األولى مف قانوف البيئة بأنو:
" يقصد بو التعويض عف األضرار الناجمة عف حوادث التموث المترتب عمى تطبيؽ األحكاـ

(ٔ)

د .محمد المرسي زىرة ،الطبيعة القانونية لممسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة ،دراسة خاصة حوؿ

(ٕ)

د .أحمد محمود سعد ،مرجع سابؽ ،ص -ٔ٘ٛد .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،مرجع سابؽ ،ص ٕٕ.ٚ
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الواردة في القانوف المدني واألحكاـ الموضوعية الواردة في االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية
المنضمة إلييا جميورية مصر العربية أو التي تنضـ إلييا مستقبال بما في ذلؾ االتفاقية الدولية
لممسئولية المدنية عف األضرار الناجمة عف حوادث التموث بالزيت الموقعة في بروكسؿ في عاـ
ٜٜٔٙـ أو أي حوادث تموث أخري تنص عمييا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف".
وكذلؾ المادة  ٗٛمف قانوف البيئة والتي نصت عمى أنو ":تيدؼ حماية البيئة المائية مف
التموث إلى تحقيؽ األغراض اآلتية (د) التعويض عف األضرار التي تمحؽ بأي شخص
طبيعي أو اعتباري مف جراء تموث البيئة المائية ".
وذىبت المادة ٓٓٔ مف قانوف البيئة عمى أنو" :مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المادة( )ٜٚمف
ىذا القانوف ،لمجية اإلدارية المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عف دفع
الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التمبس أو في حالة االستعجاؿ المنصوص عمييا
في المادة الذكورة مف ىذا القانوف ،ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدـ ضماف مالي
غير مشروط تقبمو الجية اإلدارية المختصة ".
إضافة لما سبؽ فقد قرر المشرع المصري مف خالؿ الالئحة التنفيذية رقـ  ٖٖٛلسنة
ٜٜ٘ٔـ والمعدلة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ٔٗ ٔٚلسنة ٕ٘ٓٓـ لمقانوف رقـ ٗ لسنة
ٜٜٗٔـ حيث نص في الفقرة  ٙمف المادة  ٕٛعمى أف" :تكوف الجيات المرخص ليا بتداوؿ
وادارة المواد والنفايات الخضرة المسئولة عف األضرار التي تمحؽ بالغير مف جراء عدـ مراعاة
أحكاـ ىذه الالئحة".
وتجدر اإلشارة إلى أف البحث في قواعد المسئولية المدنية كأساس لمتعويض عف أضرار
التموث بالنفايات اإللكترونية يواجو الكثير مف الصعوبات سواء تعمؽ األمر بتحديد نطاؽ حماية
البيئة مف التموث أو تعمؽ بأساس المسئولية ،ومدى استجابة قواعد المسئولية المدنية لتحقيؽ
أىدافيا(ٔ) ،وتحرص بعض التشريعات عمى تنظيـ المسئولية المدنية لممموث بأحكاـ خاصة ،بينما
تكتفي تشريعات أخرى بإقرار مبدأ المسئولية وتحيؿ بشأنو إلى القواعد واألحكاـ العامة الواردة في
القانوف المدني(ٕ).
وتطبيقاً لذلؾ فإنو يمكف لمشخص المضرور مف التموث بالنفايات اإللكترونية أف يطمب
مدنياً التعويض أماـ القاضي الجنائي حيث تقاـ الدعوى الجنائية لتطبيؽ العقوبة المقررة قانوناً
(ٔ)
(ٕ)

د .أحمد محمود سعد ،مرجع سابؽ ،صٖٓ صٖٔ.
د .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،مرجع سابؽ ،صٕٕ.ٚ
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وفي نفس الوقت يصدر القاضي الجنائي حكمو بتعويض المضرور مف التموث الناشئ عف
النفايات اإللكترونية فضالً عف العقوبة الجنائية ،كذلؾ يمكف أف يرفع الدعوى المدنية مباشرة
لطمب التعويض أماـ القاضي المدني ولمقاضي سمطة تقديرية في تقدير قيمة التعويض بقدر ما
أصاب المدعي مف ضرر(ٔ).
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف إخضاع المسئولية المدنية عف أضرار التموث بالنفايات
اإللكترونية لألحكاـ العامة في القانوف المدني يعد أم اًر غير مالئماً وال يضمف الحصوؿ عمى
(ٕ)

التعويض المناسب

لذا كاف مف الضروري إنشاء نظاـ خاص بالمسئولية المدنية في مجاؿ

التموث بالنفايات اإللكترونية مف خالؿ الخضوع ألحكاـ موضوعية قائمة عمى مبدأ المسئولية
بدوف خطأ.
وأخي اًر يتضح أف أحكاـ التعويض الخاصة بالمسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة
تخرج عمى القواعد العامة لمتعويض مف ناحيتيف:
الناحية األ لى تتمثل في التع يض العيني المتمثؿ في اإلزالة ،ويكوف لمقاضي سمطة
تقديرية فيما يتعمؽ بالتنفيذ العيني إذ قد يكوف فيو إرىاؽ لممسئوؿ ،أو قد يمحؽ بو ضر اًر فادحاً،
وليذا فإنو يقوـ بالموازنة بيف مصمحة الطرفيف ،فمو إما أف يحكـ بالتعويض النقدي أو إزالة
وبناء عمى ىذا فقد نصت المادة
الضرر ،ويخير المضرور بيف الحكـ لو بأي مف التعويضيف،
ً

وبناء عمى طمب
ٔ ٕ/ٔٚمف القانوف المدني المصري عمى أنو" :لمقاضي تبعاً لمظروؼ
ً
المضرور أف يأمر بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو" ،ىذا بجانب ما نص عميو في قانوف البيئة

مف خالؿ المادة  ٛٛمف عقوبة مالية بجانب إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو فنصت عمى أف:
"يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف خمس سنوات وغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تزيد
عمى أربعيف ألؼ جنيو كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد ( )ٗٚ( ، )ٖٕ( ، )ٕٜمف ىذا القانوف كما
يمزـ كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة (ٕٖ) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محؿ الجريمة عمي نفقتو
الخاصة" ،وكذلؾ المادة  ٜٛوالتي نصت عمى أف" :يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو وال
تزيد عمي عشريف ألؼ جنيو كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد ٕوٖ فقرة أخيرة وٗ و٘ و ٚمف القانوف
رقـ  ٗٛلسنة ٕٜٔٛـ في شأف حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث والق اررات المنفذة
لو ،وفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عمييا في الفقرة السابقة ،وفي
(ٔ)
(ٕ)

د .محمود نجيب حسني ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،ص .ٕٙٚ
د .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،مرجع سابؽ ،ص .ٙٛ
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جميع األحواؿ يمتزـ المخالؼ بإزالة األعماؿ المخالفة أو تصحيحيا في الموعد الذي تحدده و ازرة
األشغاؿ العامة والموارد المائية فإذا لـ يقـ بذلؾ في الموعد المحدد ،يكوف لو ازرة األشغاؿ العامة
والموارد المائية اتخاذ إجراءات اإلزالة أو التصحيح بالطريؽ اإلداري عمى نفقة المخالؼ وذلؾ
دوف إخالؿ بحؽ الو ازرة في إلغاء الترخيص".
وكذلؾ نصت المادة ٓ ٜمف قانوف البيئة عمى أف" :يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائة
وخمسيف ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسمائة ألؼ جنيو كؿ مف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية:
ٔ-تصريؼ أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر اإلقميمي أو المنطقة
االقتصادية الخالصة وذلؾ بالمخالفة ألحكاـ المادتيف ( )ٙٓ( ،)ٜٗمف ىذا القانوف ٕ-عدـ
االلتزاـ بمعالجة ما يتـ صرفو مف نفايات ومواد مموثة أو عدـ استخداـ الوسائؿ اآلمنة التي ال
يترتب عمييا اإلضرار بالبيئة المائية وذلؾ بالمخالفة لألحكاـ المادة ٕ٘ مف ىذا القانوف ٖ-إلقاء
أية مواد أخرى مموثة لمبيئة ،وفي حالة العود إلى ارتكاب أي مف ىذه المخمفات تكوف العقوبة
الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة مف ىذه المادة ،وفي جميع األحواؿ يمتزـ المخالؼ
بإزالة بثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجية اإلدارية المختصة ،فإذا لـ يقـ بذلؾ قامت ىذه
الجية باإلزالة عمى نفقتو".
وكذلؾ المادة ٔ ٜمف قانوف البيئة والتي نصت عمى أف" :تكوف العقوبة الحبس وغرامة ال
تقؿ عف مائة وخمسيف ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسمائة ألؼ جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتيف مع
التزاـ المتسبب بنفقات إزالة بثار المخالفة طبقاً لما تحدده الجيات المكمفة باإلزالة لكؿ مف خالؼ
أحكاـ المادة (ٗ٘ ب) مف ىذا القانوف ،إذا تـ التفريغ الناتج عف عطب بالسفينة أو أحد أجيزتيا
بيدؼ تعطيؿ السفينة أو إتالفيا أو عف إىماؿ ،وتزاد الغرامة بمقدار المثؿ في حالة العود وتحدد
الالئحة التنفيذية ليذا القانوف في حالة العود وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف ضوابط تحديد
قيمة الغرامة وفقاً لحجـ التموث واألثر البيئي الناجـ عف مخالفة أحكاـ ىذه المادة".
وكذلؾ المادة ٕ ٜمف ذات القانوف والتي نصت عمى أف" :يعاقب بغرامة ال تقؿ عف سبعيف
ألؼ جنيو وال تزيد عمى ثالثمائة ألؼ جنيو كؿ مف ارتكب أحد األفعاؿ التالية:
ٔ-عدـ تجييز السفينة األجنبية التي تستخدـ الموانئ المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية
الخاصة بمعدات خفض التموث وذلؾ بالمخالفة ألحكاـ المادة ( )٘ٚمف ىذا القانوف ٕ-عدـ
اتخاذ جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقميؿ بثار التموث قبؿ وبعد وقوع العطب في السفينة أو
أحد أجيزتيا أو عدـ إخطار الجية اإلدارية المختصة فو اًر بالتفريغ الناتج عف عطب بالسفينة أو
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بإحدى أجيزتيا وذلؾ بالمخالفة ألحكاـ المادة (ٗ٘ ب) مف ىذا القانوف ٖ-عدـ إبالغ الجية
اإلدارية المختصة فو اًر عف كؿ حادث تسرب لمزيت مع بياف ظروؼ الحادث ونوع المادة
المتسربة ونسبتيا واإلجراءات التي اتخذت وذلؾ بالمخالفة ألحكاـ المادة (٘٘)مف ىذا القانوف،
وفي حالة العود إلى مخالفة أحكاـ البند (ٔ) تزاد الغرامة بمقدار المثؿ ،وفي حالة العود إلى
مخالفة أحكاـ البنديف (ٕ) )ٖ( ،تكوف العقوبة الحبس وغرامة ال تقؿ عف ثالثمائة ألؼ جنيو وال
تزيد عمى خمسمائة ألؼ جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتيف ،وفي جميع األحواؿ يمتزـ المخالؼ
بإزالة بثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجية اإلدارية المختصة ،فإذا لـ يقـ بذلؾ قامت ىذه
الجية باإلزالة عمى نفقتو".
وتالحظ مف عرض المواد السابقة مف قانوف البيئة المعدؿ أف المشرع المصري حرص عمى
النص عمى إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو كجزاء مدني وجوبي بجانب العقوبات األصمية المقررة.
الناحية الثانية تتمثل في أن التع يض ال يشمل س ى الضرر غير المأل ف فصاحب
الحؽ ال يكوف مسئوالً إال إذا كاف الضرر الذي أصاب الجار قد تجاوز الحد المألوؼ ،أما إذا لـ
يتجاوز ىذا الحد وظؿ في إطار الضرر المألوؼ فال يشممو التعويض ،فالتعويض ىنا عمى
عكس ما تقضي بو القواعد العامة مف جبر كافة األضرار المباشرة المحققة حتى ولو كانت
(ٔ)

أضرار مستقبمية

كاألضرار الناجمة عف النفايات اإللكترونية.

رابعاً :االتجاه المعاصر في الت سع في مفي م الج ار في نطاق المسئ لية عن التم ث
بالنفايات اإللكتر نية
تحتؿ نظرية مضار الجوار غير المألوفة في العصر الحديث أىمية خاصة ،نظ اًر لمتطور
وازدياد النشاط اإللكتروني والتكنولوجي ،ونظ اًر ألىمية ىذه الصورة مف المسئولية المدنية فقد
اىتمت التشريعات الحديثة بمعالجتيا وتنظيـ أحكاميا وعمى رأسيا القانوف المدني المصري ،كما
لقيت اىتماماً مف جانب الفقو والقضاء؛ حيث توسعا في مفيوـ الجوار بصدد ىذه المسئولية،
حيث لـ يعد مفيوـ الجار مف حيث األمواؿ وال مف حيث األشخاص مقصو اًر عمى التصور
الضيؽ التقميدي لفكرة الجوار ،والتي تقتصر عمى الممكيات المتالصقة ،بؿ امتدت لتشمؿ
األضرار التي تمحؽ بالسكاف الموجوديف في المنطقة والتي قد تشمؿ الحي بأكممو ،كما صار
الشخص يممؾ صفة الجار متى توافر عنصر االستقرار بالنسبة لو بغض النظر عما إذا كاف
يستند في ذلؾ إلى حؽ مف عدمو ،وكاف توسع الفقو والقضاء في ذلؾ رغبة في االستفادة مف
(ٔ)

د .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،مرجع سابؽ ،ص.ٕ٘ٙ
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القواعد المشددة لممسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة(ٔ) ،ولقد اتجو الفكر القانوني وأحكاـ
القضاء منذ عاـ ٗٗٔٛـ إلى تبني فكرة المسئولية الموضوعية بيدؼ مواجية المنازعات التي
استحدثت نتيجة التطور التكنولوجي.

خامساً :تقييم نظرية مضار الج ار غير المأل فة في حماية البيئة من أضرار التم ث بالنفايات
اإللكتر نية
بعد ىذا العرض يمكف القوؿ إف نظرية مضار الجوار غير المألوفة يمكف أف تشكؿ في
حاالت معينة أساساً يمكف أف تقيـ عميو المحكمة ق ارراتيا فيما يتعمؽ بالتعويض عف األض ارر،
ويمكف المجوء إلى ىذه النظرية عندما يكوف مف الصعب لممعتدي إثبات وجود خطأ ،وذلؾ ألف
القضاء يعترؼ بإمكانية نشوء المشكمة نتيجة االستعماؿ المشروع لحؽ الممكية وليس نتيجة
ارتكاب خطأ(ٕ).
ولعؿ نظرية مضار الجوار غير المألوفة تتالءـ مع الطبيعة القانونية التي يضفييا الفقو
الحديث عمى حؽ الممكية ،والذي لـ يعد حقاً مطمقاً يمنح صاحبو أوسع السمطات في االستعماؿ
(ٖ)

واالستغالؿ والتصرؼ ،بؿ أصبح مقيداً بما لمممكية مف وظيفة اجتماعية يستند إلييا

ويمكف

االستفادة منيا لتطويع ىذه الوظيفة لمقتضيات المصمحة العامة لممجتمع؛ بحيث ال يتجاوز
صاحب الحؽ االستعماؿ العادي لو فيتسبب في تحقيؽ أض ار اًر غير مألوفة لمبيئة ،واال عد
خروجاً عف حدوده الموضوعية ،ويصبح مسئوالً عف تعويض الغير عما يمحقو مف أضرار غير
مألوفة دوف حاجة إلى إثبات أي خطأ في جانبو(ٗ).
وقد كاف لتضميف دساتير العالـ مبادئ حماية البيئة التأثير البارز في االنتقاؿ مف تأسيس
المسئولية المدنية عمى الخطأ إلى تأسيسيا عمى مضار الجوار غير المألوؼ أو عمى أساس
تحمؿ التبعة.
(ٔ)

د .نزيو محمد صادؽ الميدي ،مرجع سابؽ ،صٖٔ –د .سعيد سعد عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص.ٜٙ

Cass.civ.4 fevrier 1971, J.C.P, 1971, II, 16781, note R.Lindon - Cass.civ.27 juin

)(2

1973, Dalloz 1973, Inf. Rap, p202.

(ٖ)د .منصور قاسـ حسيف د .منير الصموي ،حؽ الممكية في ذاتو ،دار النيضة العربية ،القاىرةٕٓٔٓ ،ـ،
صٓٗ.

(ٗ)

د .نزيو محمد الصادؽ الميدي ،مرجع سابؽ ،ص.ٕٜ
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وقد لجأ الفقو والقضاء إلى ىذه النظرية لقصور قواعد المسئولية التقصيرية عف مواجية
كافة منازعات الجوار الحديثة التي استتبعت التقدـ التكنولوجي والتي أىميا المنازعات المتعمقة
بالتموث الناجـ عف النفايات اإللكترونية ،وقد اعتبر الفقو والقضاء أف ىذه النظرية ىي إحدى
صور المسئولية الموضوعية التي يجب االعتماد عمييا في عالقات الجوار ،وال يعني ذلؾ انفراد
ىذه النظرية بمنازعات الجوار ،بؿ إف كافة قواعد المسئولية التقصيرية ليا مجاليا أيضاً في
منازعات الجوار ،وكذا قواعد المسئولية الموضوعية األخرى(ٔ).
وبناء عمى ما سبؽ فإف تطبيؽ نظرية مضار الجوار غير المألوفة في حماية البيئة تجد
ً

المجاؿ الرحب لتطبيقيا عمى المنازعات التي تنجـ عف التموث بالنفايات اإللكترونية مف خالؿ
توافر ثالثة شر ط األ ل وىو تجاوز األضرار البيئية أعباء الجوار العادية أو المألوفة ،أما
الشرط الثاني فيمزـ توافر صفة الجار في شخص المضرور والشخص المسئوؿ عف األضرار،
وأخي اًر الشرط الثالث أف يكوف التصرؼ المسبب لمضرر مألوفاً ،فمتى توافرت ىذه الشروط تقرر
المسئولية دوف الحاجة إلى إثبات خطأ في جانب المسئوؿ ،فعمى الرغـ مف استقرار الفقو

والقضاء أف التجاور يعد عنص اًر أساسياً النعقاد ىذه المسئولية إال أنو ال يشترط أف يكوف الجار
المضرور أو المسئوؿ مالكاً ،ويأخذ بمفيوـ واسع يرتبط بنوعية األنشطة الضارة(ٕ).
وقد ذىب البعض

(ٖ)

إلى القوؿ بأف أساس المسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة ىو

إقامة التوازف بيف الحقوؽ المتجاورة ،ذلؾ أف القوؿ بتأسيس ىذه المسئولية عمى الخطأ يخالؼ ما
اتجو إليو القضاء مف قبوؿ المسئولية حتى في حالة عدـ وجود الخطأ في جانب المدعى عميو،
ىذا باإلضافة إلى أف المسئولية ال تقاـ إال إذا بمغ الضرر حداً معيناً مف الجسامة بأف كاف ضر اًر
غير مألوؼ ،ولو كاف األساس ىو الخطأ لترتبت المسئولية أياً كاف الضرر الذي يصيب
(٘)

الجار(ٗ) ،كما أف ىناؾ مف يرى

أف المسئولية تقاـ بعيداً عف الخطأ فأخضعيا لفكرة المخاطر

(ٔ)د .محمد رفعت الصباحي ،مرجع سابؽ ،صٖ ٔٙص٘.ٔٙ
(ٕ)
(ٖ)

د .نبيمة إسماعيؿ رسالف ،الجوانب األساسية لممسئولية المدنية لمشركات عف اإلضرار بالبيئة ،صٗ.ٚ
د .فيصؿ زكي عبد الواحد ،أضرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية المدنية عنيا ،بدوف دار وسنة نشر،

صٖ٘ ٙص – ٙ٘ٙد .محمد رفعت الصباحي ،مرجع سابؽ ،ص٘ ٔٙص.ٔٙٛ

(ٗ)

د .إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ ،المسئولية المدنية عف أضرار التموث بالنفط وفقاً التفاقية بروكسؿ ٜٜٔٙـ،

بحث مقدـ إلى م تمر نحو دور فاعؿ في حماية البيئة العربية – العيف في الفترة مف ٔ ٘:مايو ٜٜٜٔـ،

ص.ٛٛ

(٘)

د .محمد المرسي زىرة ،مرجع سابؽ ،ص.ٕٛ
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أو تحمؿ التبعة(ٔ) ،ولكف مع ىذا فإف المسئولية المقامة عمى أساس تحمؿ التبعة ال تستمزـ أف
يكوف الضرر غير مألوؼ ،بينما الفرض محؿ البحث البد أف يكوف الضرر فيو غير مألوؼ(ٕ).
نرى نحن ضرورة إطالؽ نظرية مضار الجوار وعدـ ربطيا بفكرة الممكية ،لما في ذلؾ مف
أثر كبير في مواجية كثير مف المخاطر البيئية ،أما فكرة إقامة التوازف بيف الحقوؽ المتجاورة
واعتباره أساس المسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة ،فإنو بإعماؿ النظر في ىذه الفكرة نجد
أف إقامة التوازف بيف الحقوؽ المتجاورة ،ما ىو إال ىدؼ كبير وعظيـ تسعى ىذه الصورة مف
المسئولي ة لتحقيقو ،وال يصح القوؿ بأنو أساسيا ،ألف األساس ىو السبب الذي مف أجمو يضع
القانوف عبء تعويض الضرر الحاصؿ عمى عاتؽ شخص معيف ،وال يمكف النظر إلى الضرر
وحده لمقوؿ بمساءلة صاحب الحؽ عف مضار الجوار غير المألوفة ،فالضرر نتيجة البد ليا مف
سبب ،وىو أساس المسئولية التي نحف بصددىا ،ولذلؾ فإف فكرة إقامة التوازف بيف الحقوؽ
المتجاورة ىي الفكرة األقرب إليجاد تفسير لسبب حصوؿ الضرر غير المألوؼ وانعقاد المسئولية
عف مضار الجوار غير المألوفة عمى أساس اإلخالؿ بذلؾ التوازف مف أجؿ إعادة أو إقامة
التوازف بيف الحقوؽ المتجاورة.

(ٔ)

د .عبد الرزاؽ السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الثامف ،تنقيح المستشار .أحمد مدحت

المراغي ،مشروع مكتبة المحامي ،نقابة المحاميف بالجيزةٕٓٓٙ ،ـ ،ص.ٚٓٚ

(ٕ)

د .محمد أحمد رمضاف ،المسئولية المدنية عف األضرار في بيئة الجوار ،دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي

والقوانيف الوضعية في نطاؽ تموث البيئة ،بدوف دار وسنة نشر ،صٕٓٔ.
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الخاتمة
وفي ختاـ ىذا البحث يتضح لنا أف التموث البيئي بالنفايات اإللكترونية لو تأثير بالغ
الخطورة عمى البيئة بوجو عاـ وعمى صحة اإلنساف بوجو خاص ،لذا يجب اتخاذ عدة تدابير
لمحد مف تأثيرىا الضار؛ حيث أف ىذه النفايات ناتجة عف أجيزة مختمفة نستعمميا بشكؿ يومي
وال يمكف االستغناء عنيا ،مما يستوجب معو ضرورة التوعية بأضرارىا وكفالة الحماية القانونية
لممضرور ،وكذلؾ كفالة حقو في المجوء إلى القضاء لمحصوؿ عمى تعويض عما أصابو مف
ضرر ،وقد توصمت في نياية بحثي إلى عدة نتائج وتوصيات:
أ الً :النتائج
 -1أف الضرر البيئي ال يتحقؽ دفعة واحدة ،بؿ بشكؿ تدريجي ينعكس ضرره بشكؿ أعـ
وأوسع عمى األجياؿ القادمة.
 -2يمكف االعتماد عمى قواعد المسئولية المدنية الموضوعية كأساس لمتعويض عف أضرار
التموث بالنفايات اإللكترونية.
 -3ال يمكف النظر إلى الضرر وحده لمقوؿ بمساءلة صاحب الحؽ في إطار المسئولية
الموضوعية ،فالضرر نتيجة البد ليا مف سبب.
 -4تعتبر نظرية تحمؿ التبعة الفكرة األكثر قبوالً لدى الفقو القانوني كأساس قانوني لممسئولية
الموضوعية.
 -5يعتبر أغمب الفقو القانوني نظرية مضار الجوار غير المألوفة إحدى صور المسئولية
الموضوعية والتي تعتمد عمى توافر الضرر ،وليس مطمؽ الضرر ،إنما الضرر غير
المألوؼ.
 -6تبيف اتجاه غالبية التشريعات الحديثة نحو تبني المسئولية الموضوعية بشأف األضرار
البيئية ،األمر الذي يحقؽ حماية مزدوجة فمف ناحية يكفؿ حصوؿ المضرور عمى حقو
بالتعويض ،ومف ناحية أخرى يكوف حاف اًز لحماية البيئة بشكؿ عاـ.
 -7تبي ف عدـ كفاية نظرية مضار الجوار غير المألوفة لتغطية كؿ حاالت المسئولية عف
األضرار البيئية مما يعني أنو البد مف البحث عف أساس تكميمي بخر لممسئولية.
 -8تحقؽ نظرية الضماف حماية فاعمة لممضرور تجاه الضرر بمعناه التقميدي أو األضرار
الحديثة الناجمة عف التموث بالنفايات اإللكترونية.
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ثانياً :الت صيات
ٔ -يمزـ إدخاؿ تعديالت بقانوف البيئة رقـ ٗ لسنة ٜٜٗٔـ والمعدؿ بالقانوف رقـ  ٜلسنة
 ٕٜٓٓـ بحيث تواكب التطور التكنولوجي لتدارؾ واستيداؼ القصور وتنظيـ حماية
أشمؿ لمبيئة مف أضرار النفايات اإللكترونية.
ٕ -يمزـ تشديد وتغميظ العقوبات الواردة بقانوف البيئة بحيث يحقؽ اليدؼ المرجو منو.
ٖ -نناشد المشرع المصري بأف يولي مسألة التعويض عف أضرار التموث البيئي الناشئ عف
النفايات اإللكترونية جانب مف التنظيـ القانوني الذي يسمح بمواجيتو ،وذلؾ مف خالؿ
إخضاع المسئولية المدنية عف تمؾ األضرار ألحكاـ موضوعية خاصة بتأسيسيا عمى
مبدأ المسئولية بدوف االعتماد عمى معيار أو ركف الخطأ.
ٗ -نوصي بضرورة اعتماد مبدأ اإلخالؿ بالتوازف بيف الحقوؽ المتجاورة أساساً لممسئولية عف
مضار الجوار غير المألوفة ،حيث أف ذلؾ مف شأنو أف يحقؽ حماية أكبر لبيئة الجوار،
كما أنو ال يمقي عمى المضرور أي أعباء في إثبات خطأ المسئوؿ ،إذ يكتفي بإثبات
وقوع الضرر غير المألوؼ.
٘ -يجب أف ينظـ المشرع المصري أحكاـ أكثر دقة لنظرية مضار الجوار غير المألوفة مف
خالؿ نصوص تشريعية تقطع الخالؼ في تحديد طبيعتيا وأساسيا القانوني.
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قائمة المراجع العربية
أ الً :مراجع قان نية عامة
د .أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانوف حماية البيئة اإلسالمي،

ٜٜٔٙـ.

د .أحمد مدحت سالـ ،التموث مشكمة العصر ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة
والفنوف واآلداب ،الكويت ،العدد ٕٜٜ٘ٔٔٓ ،ـ ،ص.ٔٙ
د .حساـ الديف كامؿ األىواني ،النظرية العامة لاللتزاـ ،مصادر االلتزاـ ،المصادر غير اإلرادية،
دار النيضة العربية ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،صٓ٘.
د .سميماف مرقص ،المسئولية المدنية عف تقنيات الدوؿ العربية ،معيد الدراسات العربية ،القاىرة،
ٜٔ٘ٛـ ،ص.٘ٙ
د .عبد الرزاؽ السنيوري:
 المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية ،بدوف دار وسنة نشر. الوسيط في شرح القانوف المدني ،تنقيح المستشار .أحمد مدحت المراغي ،مشروع مكتبةالمحامي ،نقابة المحاميف بالجيزةٕٓٓٙ ،ـ.
د .محمد لبيب شنب ،المسئولية عف األشياء ،بدوف دار نشرٕٜٓٓ ،ـ.
د .محمود نجيب حسني ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ.
د .منصور قاسـ حسيف د .منير الصموي ،حؽ الممكية في ذاتو ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ٕٓٔٓـ.
ثانياً :مراجع قان نية متخصصة
ٔ-د .إبراىيـ محمد عبد الجميؿ ،حماية البيئة مف منظور إسالمي ودور الحسبة في حمايتيا،
دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٔٔ ،ـ.
ٕ-د .أحمد عبد التواب بيجت ،المسئولية المدنية عف الفعؿ الضار بالبيئة ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،القاىرة ،طٕٔٓٓٛ ،ـ.
ٖ-د .أحمد محمود سعد ،استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التموث البيئي ،دار
النيضة العربية ،القاىرةٜٜٔٗ ،ـ.
ٗ-د .حسف عبد الرحمف قدوس ،مدى التزاـ المنتج بضماف السالمة في مواجية مخاطر التطور
العممي ،دار النيضة العربية ،القاىرةٕٓٓٔ ،ـ.
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٘-د .رضا عبد الحميـ عبد المجيد:
 المسئولية القانونية عف النفايات الطبية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،بدوف سنة نشر. حقوؽ اإلنساف والتشريعات البيئية ،الكتاب األوؿ ،حقوؽ اإلنساف المرتبطة بالزراعة والبيئة،ٖٕٔٓـ.
-ٙد .زكي زكي زيداف ،األضرار البيئية وأثرىا عمى اإلنساف وكيؼ عالجيا اإلسالـ ،دار الفكر
العربي ،بدوف سنة نشر.
-ٚد .سعيد سعد عبد السالـ ،مشكالت تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،بدوف سنة نشر.
-ٛد .سمير محمد فاضؿ ،المسئولية الدولية عف األضرار الناتجة عف استخداـ الطاقة النووية
وقت السمـ ،عالـ الكتبٜٔٚٙ ،ـ.
-ٜد .صالح ىاشـ الساعدي ،المسئولية الدولية عف المساس بسالمة البيئة البحرية ،القاىرة،
ٜٜٔٔـ.
ٓٔ-د .عبد الرشيد مأموف ،دور القانوف المدني في حماية البيئة مف التموث ،بدوف دار وسنة
نشر.
ٔٔ-د .فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل ،دراسات في المسئولية التقصيرية ،نحو مسئولية موضوعية،
منشأة المعارؼ ،اإلسكندريةٕٓٓ٘ ،ـ.
ٕٔ-د .فيصؿ زكي عبد الواحد ،أضرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية المدنية عنيا ،بدوف
دار وسنة نشر.
ٖٔ-د .محمد أحمد رمضاف ،المسئولية المدنية عف األضرار في بيئة الجوار ،دراسة مقارنة بيف
الفقو اإلسالمي والقوانيف الوضعية في نطاؽ تموث البيئة ،بدوف دار وسنة نشر.
ٗٔ-د .محمد رفعت الصباحي ،أساس المسئولية المدنية عف أضرار تموث البيئة في نطاؽ
الجوار ،األضرار غير المألوفةٜٜٔٔ،ـ.
٘ٔ-د .محمد سعيد عبد اهلل الحميدي ،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة البحرية والطرؽ
القانونية لحمايتيا ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٓٛ ،ـ.
-ٔٙد .محمد شكري سرور ،التأميف ضد األخطار التكنولوجية ،دار الفكر العربئٜٛٙ ،ـ.
-ٔٚد .محمد ف اد عبد الباسط ،تراجع فكرة الخطأ لمسئولية المرفؽ الطبي العاـ ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندريةٕٖٓٓ ،ـ.
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-ٔٛد .معوض عبد التواب ،جرائـ التموث مف الناحيتيف القانونية والفنية ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية ،بدوف سنة نشر.
-ٜٔد .ممدوح محمد خيري ىاشـ ،المسئولية التقصيرية في ظؿ التطورات التكنولوجية ،دار
النيضة العربية ،القاىرةٕٕٓٓ ،ـ.
ٕٓ-د .نبيمة إسماعيؿ رسالف:
 الجوانب األساسية لممسئولية المدنية لمشركات عف اإلضرار بالبيئة ،بدوف دار وسنة نشر. المسئولية المدنية عف اإلضرار بالبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٓٚ ،ـ.ٕٔ-د .نبيمة عبد الحميـ كامؿ ،نحو قانوف موحد لحماية البيئة ،بدوف دار وسنة نشر.
ٕٕ-د .ياسر محمد فاروؽ المنياوي ،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندريةٕٓٓٛ ،ـ.
ثالثاً :الرسائل العممية
ٔ-د .أيمف إبراىيـ العشماوي ،تطور مفيوـ الخطأ كأساس المسئولية المدنية ،رسالة دكتوراه،
كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمسٜٔٛٛ ،ـ.
ٕ-د .سيير سيد منتصر ،تحديد مدلوؿ الحراسة في المسئولية عف األشياء ،رسالة دكتوراه ،كمية
الحقوؽ ،جامعة عيف شمسٜٔٚٚ ،ـ.
ٖ-د .صالح حسف البرعي ،أساس المسئولية المدنية الناشئة عف األفعاؿ الشخصية ،رسالة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة المنصورةٜٜٔٙ ،ـ.
ٗ-د .عبد السالـ الشيوي ،التعويض عف األضرار البيئية في القانوف العاـ ،رسالة دكتوراه،
جامعة طنطإٓٓٔ ،ـ.
٘-د .عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،المسئوليف عف األضرار الناتجة عف تموث البيئة ،رسالة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرةٜٜٔٗ ،ـ.
-ٙد .محمد إبراىيـ دسوقي ،تقدير التعويض بيف الخطأ والضرر ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ،
جامعة اإلسكندريةٜٕٔٚ ،ـ.
-ٚد .مصباح عبد اهلل عبد القادر أحواس ،أساس وطرؽ التعويض عف األضرار البيئية ،رسالة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمسٕٓٔٔ ،ـ.
-ٛد .ناصر محمد عبد اهلل سمطاف ،المسئولية عف فعؿ األشياء التي تتطمب عناية خاصة
واآلالت الميكانيكية ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرةٕٓٓٗ ،ـ.
34

رابعاً :المقاالت الد ريات
ٔ-د .إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ ،المسئولية المدنية عف أضرار التموث بالنفط وفقاً التفاقية
بروكسؿ ٜٜٔٙـ ،بحث مقدـ إلى م تمر نحو دور فاعؿ في حماية البيئة العربية – العيف في
الفترة مف ٔ ٘:مايو ٜٜٜٔـ.
ٕ-د .أحمد أبو الوفا ،تأمالت حوؿ الحماية الدولية لمبيئة مف التموث مع اإلشارة لبعض
التطورات الحديثة ،المجمة المصرية لمقانوف الدولي ،المجمد ٜٜٖٔ ،ٜٗـ.
ٖ-د .جابر جاد نصار ،حؽ اإلنساف في بيئة سميمة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات
والبحوث القانونية ،العدد ٕٔٔٓٓٓ ،ـ.
ٗ-د .محمد المرسي زىرة ،الطبيعة القانونية لممسئولية عف مضار الجوار غير المألوفة ،دراسة
خاصة حوؿ مسألة الخيرة ،في القانوف المصري والكويتي والفرنسي ،مجمة المحامي ،السنة
الحادية عشرٜٔٛٛ ،ـ.
٘-د .محمود مختار أحمد بريري ،األساس القانوني لممسئولية عف األضرار التي تسببيا
الطائرات لمغير عمى السطح ،مجمة القانوف واالقتصاد ،العدد الثالث والرابع ،السنة  ،ٗٛسبتمبر
–ديسمبر ٜٔٚٛـ.
-ٙد .نزيو محمد الصادؽ الميدي ،نطاؽ المسئولية المدنية عف تموث البيئة ،م تمر نحو دور
فاعؿ لمقانوف في حماية البيئة وتنميتيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة مف ٕٗ-
مايو ٜٜٜٔـ.
خامساً :أحكام القضاء المصري
ٔ-نقض مدني مصري في ٕٕ فبراير ٜٜٗٔـ ،مجموعة المكتب الفني ،السنة ٓٗ ،العدد ٕ.
ٕ-نقض مدني مصري في ٓٔ يونيو ٕٜٔٛـ ،مجموعة المكتب الفني ،السنة  ،ٕٛرقـ ٓ.ٜ
ٖ-نقض مدني مصري صادر في ٖٓ مايو ٕٜٔٙـ ،مجموعة أحكاـ النقض المدني ،السنة
ٖٔ ،رقـ ٔٓٙ.
٘-حكـ المحكمة اإلدارية العميا في جمسة ٕٔ ديسمبر ٜٜٔ٘ـ في الطعف رقـ  ٜٙٛلسنة ٗؽ.
٘-نقض جنائي مصري صادر في  ٔٙيونيو ٜٔٗٚـ ،مجمة المحاماة  ،ٕٖٛرقـ ٕٔٗ.
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