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اإلطار العام للبحث
 )0طبيعة المشكلة التى يتناولها البحث
ٌ -1تناول البحث مشكلة فى ؼاٌة األهمٌة هو خطر التلوث البٌبى وهو خطر ذو طبٌعة
خاصة لما ٌترتب علٌه من صعوبات إثبات وجود هذا الخطر ونسبته إلى شخص معٌن
ٌمكن أن ٌكون مسبوالً عن تعوٌض األضرار التى تترتب علٌه  ،ولذلك فإن هذه
الدراسة تطرح مشكلة تتعلق بمدى إمكانٌة البحث عن قواعد خاصة للمسبولٌة المدنٌة
عن التلوث البٌبى لتتناسب مع هذا النوع من الخطر  ،والشك أن هذا ٌمثل مشكلة
قانونٌة وفنٌة مقارنة باألخطار العادٌة التى تواجه المجتمع عموما ً .

 )3هدف البحث
إستناداً على طبٌعة المشكلة التى ٌعالجها البحث  ،فإنه ٌمكن تحدٌد هدؾ ربٌسً للبحث ٌنبثق
منه مجموعة من األهداؾ الفرعٌة  .الهدؾ الربٌسً للبحث ٌتمثل فى تحدٌد االَلٌات التى عن
طرٌقها ٌتم الوصول إلى تحدٌد نقاط اإلشكالٌة التى تواجه تلوث البٌبة وتحقٌق أقصى حماٌة
مدنٌة ممكنة للمتضرر من أخطار تلوث البٌبة .

 )2مجال البحث
إستناداً على طبٌعة المشكلة التى ٌعالجها البحث  ،والهدؾ الربٌسً ومجموعة األهداؾ الفرعٌة
التى ٌسعى البحث إلى تحقٌقها ٌ ،مكن وضع مجموعة من الحدود إلطار هذا البحث  .والحدود
فى هذا اإلطار تعنى تجرٌد المشكلة األساسٌة للبحث  .بحٌث الٌتم تناول كافة المتؽٌرات المؤثرة
على الدراسة وإنما ٌتم تناول مجموعة من المتؽٌرات فقط  ،وعلى ذلك ٌتحدد مجال البحث على
النحو التالى -:
 -1ماهٌة البٌبة وصور المساس بها
 -2االساس القانونى للمسبولٌة المدنٌة الناشبة عن التلوث البٌبى

 )2منهج البحث
إستناداً على طبٌعة المشكلة التى ٌعالجها البحث ،والهدؾ الربٌسً ومجموعة األهداؾ الفرعٌة
التى ٌسعى البحث إلى تحقٌقها ٌ ،مكن تحدٌد منهج البحث على أنه المنهج ( اإلستقرابى) الذى
ٌعنى بإستقراء متؽٌرات المشكلة البحثٌة  ،التى تتمثل فى إطار هذا البحث للوصول إلى تحدٌد
المسبولٌة المدنٌة عن األضرار البٌبٌة وكٌفٌة إثباتها وإمكانٌة دفعها وتحدٌد مقدار الضرر
والتعوٌض عنه فى إطار القانون المصرى والقانون الكوٌتى وبعض التشرٌعات العربٌة .
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المقدمة
إن المسبولٌة المدنٌة تعد من أهم الموضوعات القانونٌة حٌث أنها ذات إرتباط وثٌق بحٌاة
األشخاص  ،وما ٌنشأ عنها من خصومات ومنازعات  ،لذلك فإن المسبولٌة المدنٌة فرضت
نفسها وأرست وجودها الذى سٌبقى حٌا ً دوام الحٌاة فى المجتمع ومتطورة بتطوره .
كما وتعد المسبولٌة محوراً ربٌسا ً للقانون المدنى  ،ومن ثم محوراً للقانون كله  ،ولٌس ؼرٌبا ً أن
ٌعد عصرنا الذى نعٌش فٌه عصر المسبولٌة ؛ بسبب التطور الهابل فى التكنولوجٌا  ،وشٌوع
مبدأ العولمة وحرٌة التجارة الذى أدى كله إلى اإلستخدام اإلستنزافى لموارد الطبٌعة  ،وهذ ما
شكل الكثٌر من الملوثات التى نتجت عن هذا اإلستخدام بشكل ال تستطٌع األنظمة البٌبٌة أن
تتحمله  ،فبدأت تتدهور وتنهار وقد أنعكس ذلك اإلستخدام السٌا على حٌاة اإلنسان وصحته ،
مما أدى إلى ظهور أمراض لم ٌكن لها وجود من قبل  ،وقد أدى ذلك إلى تنبٌه اإلنسان ألهمٌة
الحفاظ على البٌبة بكافة عناصرها الطبٌعٌة  ،ضرورة ملحة لحماٌة حٌاته وصحته وحماٌة
األجٌال القادمة .
والواقع أن النصؾ الثانى من القرن العشرٌن  ،شهد إهتماما ً متزاٌداً لحماٌة ورفع الوعى البٌبى
لدى األفراد للحفاظ على البٌبة  ،وقد إنعقدت المؤتمرات واإلتفاقٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة الداعٌة
للحفاظ على بٌبة نقٌة صالحة لإلستعمال البشرى .
وتمشٌا ً مع التطورات السرٌعة فى مجال التكنولوجٌا وتأثٌرها على البٌبة فقد صدرت العدٌد من
التشرٌعات الداخلٌة  ،التى تعكس اإلهتمام نحو حماٌة البٌبة  ،ومنها قانون حماٌة البٌبة الكوٌتى
رقم  62لسنة  1891وقانون حماٌة البٌبة المصري رقم  4لسنة  1884والعدٌد من التشرٌعات
العربٌة مثل النظام العام للبٌبة السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م 34/بتارٌخ
1422/7/29هـ و قانون الموجبات والعقود اللبنانى  .وقد سعت تلك القوانٌن إلى الوصول إلى
من الشخص المسبول عن ذلك التلوث وكٌفٌة إثبات خطبه وتحدٌد مقدار التعوٌض النابج عن
الضرر الذى أصاب البٌبة من جراء هذا الخطأ .
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الفصل األول  :ماهية البيئة وصور المساس بها
ً
خاصة وبعد أن إختلؾ
ٌعد مفهوم البٌبة من األمور التى تبدو فى ؼاٌة الصعوبة والتعقٌد ،
1
الكثٌر من العلماء والمتخصصٌن فى الوقوؾ على وضع تعرٌؾ محدد لمصطلح البٌبة  ،كما
ٌثار األمر بشأن المقصود بالمسبولٌة المدنٌة جراء المساس بالبٌبة  ،وبٌان المفهوم منه والصور
المختلفة له .
لذلك سوؾ ٌتناول هذا الفصل فى مبحثٌن على النحو التالى :
المبحث األول  :ماهٌة البٌبة
المبحث الثانى  :صور المساس بالبٌبة

المبحث األول
ماهية البيئة
إن مصطلح البٌبة ٌستخدم فى الكثٌر من العلوم والمجاالت المختلفة  ، 2وٌتؽٌر مفهوم هذا
المصطلح تبعا ً للموضوع الذى ٌستخدم فٌه والؽاٌة منه .
ولبٌان مفهوم البٌبة فى نطاق هذه الدراسة فٌنبؽى علٌنا توضٌح عده مفاهٌم وذلك فى ثالث
مطالب .
المطلب األول  :المفهوم اللغوى للبيئة
ٌُقصد بالبٌبة فى اللؽة العربٌة المكان أو المنزل أو الوسط الذى ٌحٌا فٌه الكابن الحى مع ؼٌره
من الكابنات  ،وكلمة البٌبة هى اإلسم للفعل تبوأ أى نزل أو أقام  ،وتبوأه أى أصلحه وهٌأه .
وٌقال عن البٌبة أٌضا ً أنها المحٌط  ،حٌث تعبر عن كل ما ٌحٌط بالفرد أو المجتمع وٌؤثر فٌهما
3
 ،كالبٌبة الطبٌعٌة والبٌبٌة الثقافٌة والبٌبة اإلجتماعٌة

 1انظر  :د .فرج صالح الهرٌش – جرابم تلوٌث البٌبة – دار الفكر العربى –  – 2116القاهرة – ص 31
وما بعدها
 2تجد اإلشارة إلى أن مصطلح البٌبة  Environmentتم إستخدامه ألول مرة فى مؤتمر األمم المتحدة للبٌبة
البشرٌة الذى انعقد فى استكهولم بالسوٌد عام  1872وذلك بدالً من مصطلح الوسط البشرى Milieu Humain
الذى كان متعارؾ علٌه وٌتم إستخدامه  .انظر  :صالح الدٌن عامر – مقدمات القانون الدولى للبٌبة  ،مجلة
القانون واإلقتصادر الصادرة عن كلٌة الحقوق جامعة القاهرة – عام  - 1893هامش ص 692
 3المعجم الوجٌز – مجمع اللؽة العربٌة – الطبعة االولى – القاهرة  – 1891-ص 66
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وٌظهر المعنى اللؽوى للبٌبة جلٌا ً فى القراَن الكرٌم فى العدٌد من اٌَاته مثال ذلك -:
"وكذلك مكنا لٌوسؾ فى األرض ٌتبوأ منها حٌث ٌشاء "  ،4وقوله سبحانه وتعالى  " :وبوأكم
فى األرض تتخذون من سهولها قصوراً "  ، 5وقوله عز شأنه  " :وأوحٌنا إلى موسى وأخٌه أن
ً 6
تبوءا لقومكما بمصر بٌوتا "
وورد المعنى اللؽوى البٌبة واضحا ً فى السنة النبوٌة وذلك فى الحدٌث الشرٌؾ الذى رواه مسلم
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ( إن كذبا على لٌس ككذب على أحد  ،فمن كذب على
7
متعمداً فلٌتبوأ مقعده من النار ) أى ٌنزل منزله من النار

المطب الثانى  :المفهوم اإلصطالحى للبيئة
لم ٌتوصل الباحثون فى مجال البٌبة إلى وضع تعرٌؾ محدد إلصطالح البٌبة 9حٌث ٌرى
بعضهم أن البٌبة هى المحٌط المادى الذى ٌعٌش فٌه اإلنسان بما ٌشمل من ماء وهواء وفضاء
8
وتربة وكابنات حٌة ومنشاَت شٌدها إلشباع حاجاته
وفى علم البٌبة الحدٌث ُتعرؾ بأنها  " :الوسط أو المجال المكانى الذى ٌعٌش فٌه اإلنسان  ،بما
ٌتضمنه من ظواهر طبٌعٌة وبشرٌة ٌتأثر بها وٌؤثر فٌها "
أما المتخصصون فى علوم الطبٌعة فقد وضعوا مصطلحا ً علمٌا ً لمفهوم البٌبة بأنه  " :مجموع
الظروؾ والعوامل الخارجٌة التى تعٌش فٌها الكابنات الحٌة وتؤثر فى العملٌات الحٌوٌة التى
11
تقوم بها "

 4سورة ٌوسؾ  ،االٌَة 56
 5سورة األعراؾ  ،االٌَة 74
 6سورة ٌونس  ،االٌَة 97
 7فتح البارى لإلمام البخارى – الجزء ألول – ص 52
 9انظر  :أحمد عبد الكرٌم سالمه – قانون حماٌة البٌبة اإلسالمى مقارنا ً بالقوانٌن الوضعٌة  -دار النهضة
العربٌة– الطبعة األولى – - 2117ص  25وما بعدها
 8سحر مصطفى حافظ – الحماٌة القانونٌة لبٌبة المٌاه العذبة – الدار العربٌة للنشر والتوزرٌع – الطبعة االولى
–  – 1885ص  36وما بعدها
 11محمد عبد القادر الفقى – البٌبة – مشاكلها وقضاٌاها وحماٌتها من التلوث – رؤٌة إسالمٌة – مكتبة ابن سٌنا
للنشر والتوزٌع والتصدٌر – دون سنة نشر – بٌروت – ص 11
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وترتٌبا ً على ما تقدم ٌمكننا القول بان مفهوم البٌبة ٌُقصد به  ":العوامل الخارجٌة التى تحٌط
باإلنسان سواء ظروؾ طبٌعٌة أو ؼٌر طبٌعٌة تؤثر فٌه وٌؤثر فٌها سواء بطرٌق مباشر أو
ؼٌرمباشر ".
ومن ثم تكون البٌبة وفقا ً للمفاهٌم المختلفة السابقة تحتوى على عنصرين أساسيين هما :
العنصر الطبٌعى  :وهو من صنع الخالق عز وجل بكل ما فٌه من مواد مختلفة ٌ ،ستلزم
المحافظة علٌه إلستمرارٌة الحٌاة مثل الماء والهواء والنبات وما ؼٌر ذلك .
العنصر البشرى  :وهو من صنع اإلنسان وحده  ،واستؽل موارد الطبٌعة فى إقامتها  ،بؽٌة تلبٌة
حاجاته ومتطلباته  ،وٌجب أن تتالبم مع إعتبارات حماٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة .
المطلب الثالث  :المفهوم القانونى للبيئة
لم تتفق القوانٌن على وضع مفهوم قانونى للبٌبة ولقد تعددت التعرٌفات فى العدٌد من اإلتفاقٌات
وفى كثٌر من المؤتمرات  ،كما أدرجت كافة الدول مفهوم البٌبة فى التشرٌعات البٌبٌة التى
أصدرتها وإن إختلؾ هذا المفهوم من دولة ألخرى .
قد عرؾ اإلعالن الصادر عن مؤتمر البٌبة البشرٌة الذى عُقد فى استوكهولم بالسوٌد عام
ً 11
 1872البٌبة بأنها  " :كل شا ٌحٌط باإلنسان سواء كان طبٌعٌا ً أو بشرٌا "
أما المؤتمر الدولى للتربٌة البٌبٌة الذى عُقد فى مدٌنة تبلٌس بجمهورٌة جورجٌا السوفٌتٌة خالل
الفترة من  26-13أكتوبر  1877عرؾ البٌبة بأنها " اإلطار الذى ٌعٌش فٌه اإلنسان وٌحصل
منه على مقومات حٌاته من ؼذاء وكساء ودواء ومأوى وٌمارس فٌه عالقاته مع إخوانه من
البشر " .12
فقد ورد فى القانون المصرى رقم  4لسنة  1884فى شأن البٌبة بالفقرة األولى من المادة األولى
تعرٌؾ البٌبة بأنها  ":المحٌط الحٌوى الذى ٌشمل الكابنات الحٌة وما ٌحتوٌه من مواد وما ٌحٌط
13
بها من هواء وماء وتربة وما ٌقٌمه اإلنسان من منشاَت "
 11عبد المقصود زٌن الدٌن – قضاٌا بٌبٌة معاصرة – منشأة المعارؾ –  – 2111اإلسكندرٌة – ص 11
ومابعدها
 12محمد حشٌش – المفهوم القانونى للبٌبة فى ضوء أسلمة القانون المعاطر – دار الفكر الجامعى – 2111-
دون طبعة – ص 13
 13تجد اإلشارة إلى أن المشرع المصرى تبنى المفهوم الواسع للبٌبة ولكنه قصر مفهوم الحماٌة على العناصر
الطبٌعٌة فقط دون أن تمتد إلى العناصر الصناعٌة  ،وٌتضح ذلك من خالل الفقرة التاسعة من المادة األولى من
القانون رقم  4لسنة  1884فى شأن البٌبة والتى عرفت حماٌة البٌبة بأنها  :المحافظة على مكونات البٌبة
واإلرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو اإلقالل من حدة التلوث  ،وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمٌاه
الداخلٌة متضمنة نهر النٌل والبحٌرات والمٌاه الجوفٌة واألراضى والمحمٌات الطبٌعٌة والموارد الطبٌعٌة
األخرى " ،وهو ما جاء بذات نص المادة األولى من قانون حماٌة البٌبة الكوٌتى ٌتطابق مع موقؾ المشرع
المصرى .
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أما المشرع الكوٌتى فقد عرؾ البٌبة فى المادة األولى من القانون قم  62لسنة  1891الخاص
بحماٌة البٌبة بأنها  " :المحٌط الحٌوى الذى ٌشمل الكابنات الحٌة من إنسان وحٌوان ونبات وكل
ما ٌحٌط بها من هواء وماء وتربة وما ٌحتوٌه من مواد صلبة أو سابلة أو ؼازٌة أو إشعاعات
طبٌعٌة  ،والمنشاَت الثابتة أو المتحركة التى ٌقٌمها اإلنسان " .
أما المشرع السعودى فقد أورد فى الفقرة السابعة من المادة االولى من النظام العام للبٌبة
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م 34/بتارٌخ  1422/7/29هـ بنا ًء على قرار مجلس الوزراء
رقم  183بتارٌخ  1422/7/7هـ تعرٌؾ البٌبة بأنها "  :كل ما ٌحٌط باإلنسان من ماء وهواء
وٌابسة وفضاء خارجى وكل ما تحتوٌه هذه األوساط من جماد ونبات وحٌوان وأشكال مختلفة
من طاقة ونظم وعملٌات طبٌعٌة وأنشطة بشرٌة ".
وبعد إستقراء التعرٌفات السابقة ٌتضح لنا أن التشرٌعات التى جاءت بهذه التعرٌفات حرصت
على تبنى المفهوم الواسع للبٌبة والذى ٌشمل على العناصر الطبٌعٌة والصناعٌة معا ً  ،ولكن
هناك عدة قوانٌن إتجهت إلى األخذ بالمفهوم الضٌق للبٌبة والمنصب فقط على العناصر الطبٌعٌة
دون العناصر الصناعٌة .14
ٌتبٌن لنا أنه من األفضل األخذ بالمفهوم الواسع وذلك لإلعتبارات االَتٌة -:
اإلعتبار االول  :أن هناك فرقا ً بٌن مفهوم البٌبة ومفهوم الطبٌعة لكون البٌبة تضٌؾ مظاهر
جدٌدة وعناصر أخرى للطبٌعة لم تكن من مكوناتها وهى من صنع اإلنسان مثل المنشاَت
الحفرٌة .
اإلعتبار الثانى  :أن العناصر الصناعٌة  ،التى هى من صنع اإلنسان تعد السبب الربٌسى فى
اإلضرار بالعناصر الطبٌعٌة التى من صنع هللا سبحانه وتعالى  ،مما ٌستلزم األمر ضرورة
فرض الرقابة على العناصر الصناعٌة وإدراجها فى مفهوم البٌبة للحد من مخاطرها المفرطة ،
بدالً من اإلعتماد فقط على التشرٌعات وعقوباتها المختلفة فى حماٌة البٌبة الطبٌعٌة من أخطار
البٌبة الصناعٌة .
اإلعتبار الثالث  :أن التوسع فى مفهوم البٌبة ٌظهر لنا اَفاقا ً جدٌدة نحو التطور العلمى المستمر
الذى ٌؤثر سلبا ً على البٌبة الطبٌعٌة والذى ٌخدم من ناحٌة اخرى البشرٌة فى كافة مناحى الحٌاة

 14فمثال ُ  :انظر نص الفقرة األولى من القانون رقم  7لسنة  1892بشأن حماٌة البٌبة فى لٌبٌا
وكذلك نص الفقرة األولى من المادة ( )1-111من قانون البٌبة الفرنسى رقم ( )2111/814الصادر فى 19
سبتمبر لسنة2111

9

المبحث الثانى
صور المساس بالبيئة
إن المساس بالبٌبة قد ٌتخذ عدة صور  ،وأهمها التلوث الذى ٌعتبر أكثر الصور شٌوعا ً حٌث أن
هناك مصطلحات أخرى مثل اإلضرار بالبٌبة  ،واإلعتداء على البٌبة  ،وإفساد البٌبة  ،وجمٌعهم
ٌؤثر سلبا ً على البٌبة إال أن التفرقة بٌنهم فى ؼاٌة األهمٌة  15؛ وذلك ألنه لٌس كل مصطلح
من المصطلحات السابقة ٌ ،مكن أن ٌترتب علٌه حدوث تؽٌٌر فى النظام البٌبى  ،مما ٌقتضى
األمر توضٌح مفهوم كل مصطلح بإٌجاز لبٌان وجه اإلختالؾ بٌن كل منهم .
وسنقوم بألقاء الضوء على مفهوم التلوث من الناحٌة اإلصطالحٌة والقانونٌة فى مطلبٌن وهما
كالتالى -:
المطلب األول  :مفهوم التلوث
الفرع األول  :المفهوم اإلصطالحى للتلوث
ٌثٌر تعرٌؾ التلوث صعوبة بالؽة لدى الباحثٌن والمتخصصٌن فى مجال العلوم البٌبٌة  ،خاصة
أمام التعدد والتنوع فى أنواع التلوث  ،األمر الذى أدى إلى صعوبة إٌجاد تعرٌؾ موحد ومتفق
علٌه .
فبعضهم ٌعرؾ التلوث بأنه  ":حدوث تؽٌر أو خلل فى الحركة التوافقٌة التى تتم بٌن مجموعة
16
العناصر المكونة للنظام األٌكولوجى مما ٌفقده القدرة على إعالة الحٌاة دون مشكالت "
وٌعرفه اَخرون بأنه  ":كل تؽٌر كمى أو كٌفى فى مكونات البٌبة الحٌة وؼٌر الحٌة وال تقدر
األنظمة البٌبٌة على إستٌعابه دون أن ٌختل توازنها "  . 17وتجدر اإلشارة إلى أن التلوث
ٌختلؾ فى درجة خطورته حسب كمٌة ونوعٌه الملوثات التى تدخل فى األوساط البٌبٌة  .ومن
19
هنا نجد إمكانٌة تقسٌم مستوٌات التلوث وفقا ً الَثاره على النظام البٌبى إلى ثالث مستوٌات
وهم كالتالى -:
المستوى األول  :التلوث االَمن

 15عطٌه محمد محمد – البٌبة المصرٌة – دار النهضة العربٌة – القاهرة – ص  214وما بعدها
 16عبد المقصود زٌن الدٌن – مرجع سابق – ص 132

 17أشرؾ توفٌق شمس الدٌن – الحماٌة المدنٌة للبٌبة – دار النهضة العربٌة –الطبعة األولى –  – 2114القاهرة

 19راجع  :عبد المقصود زٌن الدٌن – مرجع سابق – ص  133وما بعدها
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وهذا المستوى ال ٌنجم عنه ثمة خطورة أو مشاكل على البٌبة  ،وؼالبا ً ٌكون هذا التلوث فى
حدود المعاٌٌر والقٌم البٌبٌة الصادرة من األجهزة المعنٌة بشبون البٌبة فى الدول بصفة عامة .

المستوى الثانى  :التلوث الخطر
وفٌه تتجاوز الملوثات الحدود االَمنة  ،وٌترتب على هذا التجاوز إخالل بالتوازن الطبٌعى  ،لذا
ٌجب على األجهزة المعنٌة بشبون البٌبة التدخل السرٌع للعمل على التقلٌل من حده هذا التلوث
ومتابعته بشكل دابم للنزول بمستوٌات تراكٌز الملوثات للحدود االَمنة .
المستوى الثالث  :التلوث المدمر وهو من أشد أنواع التلوث وأكثرها خطورة حٌث ٌتطلب
الوضع فى هذه الحالة بالتدخل الفورى من األجهزة المعنٌة لحماٌة البٌٌبة  ،وتنفٌذ خطط
الطوارئ المقررة لمواجهة مثل هذه الحاالت  ،كما ٌجب أٌضا ً اإلبالغ السرٌع لدول الجوار
إلتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازٌة الالزمة لتدارك تلك الكوارث التى تهدد البشرٌة .18
الفرع الثانى  :المفهوم القانونى للتلوث
هناك العدٌد من اإلتفاقٌات والقوانٌن التى قامت بتعرٌؾ التلوث حسب موضوع التخصص الذى
تتناوله اإلتفاقٌة سواء فى مجال البٌبة الهوابٌة أو البٌبة البحرٌة أو ما ؼٌر ذلك من المجاالت .
مثال ذلك  :اإلتفاقٌة المتعلقة بتلوث الهواء بعٌد المدى عبر الحدود المنعقدة فى جنٌؾ بتارٌخ
 13نوفمبر  1878والتى عرفت فى المادة ( /1أ) تلوث الهواء بأنه  :إدخال اإلنسان بشكل
مباشر أو ؼٌر مباشر لمواد أو لطاقة فى الجو أو الهواء ٌكون له مفعول ضار ٌعرض صحة
اإلنسان للخطر  ،وٌلحق الضرر بالموارد الحٌوٌة والنظم البٌبٌة  ،والفساد باألحوال المادٌة ،
21
وٌمس أو ٌضر كل من ٌتمتع بالبٌبة أو بإستخداماتها المشروعة
كما عرفت المادة (  )4/1من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  1892تلوث البٌبة
البحرٌة بأنه  :إدخال اإلنسان فى البٌبة البحرٌة بما فى ذلك مصاب األنهار بصورة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة  ،مواد أو طاقة تنجم عنها أو ٌحتمل أن تنجم عنها اَثار مؤذٌة  ،مثل اإلضرار
بالموارد الحٌة والحٌاة البحرٌة  ،وتعرٌض الصحة البشرٌة لألخطار  ،وإعاقة األنشطة البحرٌة
 ،بما فى ذلك صٌد األسماك وؼٌره من أوجه اإلستخدام المشروعة للبحار  ،والحط من نوعٌة
قابلٌة مٌاه البحر لإلستعمال واإلقالل من التروٌح .21

 18انظر  :المادة  189من إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  1892؛ المادة  8من إتفاقٌة الكوٌت اإلقلٌمٌة
للتعاون فى حماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث لعام  1879؛ المادة ( )1/13من اتفاقٌة بازل بشأن التحكم فى نقل
النفاٌات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام . 1898
 21سلوى توفٌق بكٌر – الحماٌة الجنابٌة للبٌبة وتطبٌقاتها فى المملكة العربٌة السعودٌة – دار النهضة العربٌة
–  2111ص  77وما بعدها؛ أحمد عبد الكرٌم سالمه – مرجع سابق – ص  45وما بعدها
 21تجدر اإلشارة إلى أن إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار قد وقعت علٌها  118دولة فى مدٌنة مونتٌجوبى
بجاماٌكا بتارٌخ  24صفر سنة  1413هـ الموافق  11من دٌسمبر سنة  ، 1892وكان من بٌن الدول العربٌة
الموقعة علٌها مصر بموجب القرار الجمهورى رقم  145لسنة  ، 1893الجرٌدة الرسمٌة  ،العدد  19تابع ،
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وهكذا الحال فى القوانٌن الوضعٌة فقد جاء فٌها تعرٌؾ التلوث  ،ولكن إختلفت وجهة نظر
المشرع من دولة ألخرى  ،حٌث إتجه المشرع المصري فى نص المادة ( )7/1من القانون رقم
 4لسنة  1884فى شأن البٌبة على أن تلوث البٌبة ٌُقصد به  " :أى تؽٌٌر فى خواص البٌبة مما
قد ٌؤدى بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر إلى اإلضرار بالكابنات الحٌة أو المنشاَت أو ٌؤثر على
ممارسة لحٌاته الطبٌعٌة " . 22
كما نصت المادة ( )11/1من ذات القانون على أن تلوث الهواء ٌعنى " كل تؽٌٌر فى خصابص
ومواصفات الهواء الطبٌعى ٌترتب علٌه خطر على صحة اإلنسان والبٌبة سواء كان هذا التلوث
ناتجا ً عن عوامل الطبٌعة أو نشاط إنسانى بما فى ذلك الضوضاء " . 23
وجاء أٌضا ُ فى المادة رقم ( )12/1من قانون البٌبة المصرى تعرٌؾ التلوث المابى والذى ٌُقصد
به  ":إدخال أٌة مواد أو طاقة فى البٌبة المابٌة بطرٌقة إرادٌة أو ؼٌر إرادٌة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة ٌنتج عنها ضرر بالموارد الحٌة أو ؼٌر الحٌة  ،أو ٌهدد صحة اإلنسان أو ٌعوق
األنشطة المابٌة بما فى ذلك صٌد األسماك واألنشطة السٌاحٌة أو ٌفسد صالحٌة مٌاه البحر
لإلستعمال أو ٌنقص من التمتع بها أو ٌؽٌر من خواصها ".
وٌتضح لنا من خالل إستقراء التعرٌفات السابقة للتلوث أن المشرع المصرى سلك اإلتجاه القابم
على فكرة تعرٌؾ األنواع المختلفة للتلوث  ،بخالؾ اإلتجاه الذى سلكته دول أخرى التى

بتارٌخ  ، 1885/5/4كما وقعت علٌها أٌضا ً دولة الكوٌت وأصدرت بشأنها القانون رقم  15لسنة  1896بشأن
الموافقة على اإلتفاقٌة والصادر فى تارٌخ  9مارس  ، 1896جرٌدة الكوٌت الٌوم  ،العدد  ، 1657السنة الثانٌة
والثالثون .

 22من تحلٌل تعرٌؾ تلوث البٌبة فى القانون المصرى نجد أن المشرع قصر التعرٌؾ على ثالثة عناصر هم-:
التؽٌٌر فى خواص البٌبة  ،ب – اإلضرار بالكابنات الحٌة أو المنشاَت  ،ج -التأثٌر على ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة
وٌتضح من خالل هذا التعرٌؾ أن المشرع المصرى ٌتبنى فى فلسفته لحماٌة البٌبة فكرة قوامها تجرٌم أى فعل من شأنه
إحداث تؽٌٌر فى الوسط البٌبى دون النظر عما إذا كان سٌترتب على هذا التؽٌٌر أضراراً حالٌة أو مستقبلٌة من عدمه
ٌ 23الحظ أن المشرع المصرى أدرج الضوضاء  Bruitضمن تعرٌؾ تلوث الهواء وذلك نظراً لما تسببه الضوضاء من
اًثارسلبٌة على صحة اإلنسان وقدرته اإلنتاجٌة  ،وتجدر اإلشارة إلى أن الالبحة التنفٌذٌة لقانون البٌبة المصرى قد حددت
فى الملحق رقم  7منها الحدود المسموح بها لشدة الصوت ووقت التعرض له خالل فترة النهار  ،وحدد الجدول رقم  2من
الملحق المذكور الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء فى المناطق المختلفة  ،والتى ٌجب أن ال تتجاوز نهاراً ( 65
دٌسٌبل أ) فى وسط المدٌنة  ،إال أنها تتجاوز الحد األقصى المسموح به وتصل إلى أكثر من  ( 85دٌسٌبل أ ) وكذلك
الحال فى الكوٌت حٌث حددت الالبحة التنفٌذٌة لقانون إنشاء الهٌبة العامة للبٌبة فى الملحق رقم  5/19الحد األقصى
لمستوٌات الضوضاء المسموح بها فى البٌبة الخارجٌة والتى ٌجب أن ال تتجاوز ( 61دٌسٌبل أ ) فى أوقات النهار  ،إال
أنها تتعدى الحد األقصى وتصل إلى  ( 81دٌسٌبل أ ) .للتفصٌل انظر  :زٌن الدٌن عبد المقصود – قضاٌا بٌبٌة معاصرة
المواجهة والمصالحة بٌن اإلنسان وبٌبته – المرجع السابق – ص  179وما بعدها
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أدرجت فى قوانٌنها المتعلقة بحماٌة البٌبة تعرٌؾ تلوث البٌبة فقط دون التعرض لتعرٌؾ أنواع
أخرى من التلوث . 24
أما المشرع الكوٌتى فقد إتجه إتجاها ً مؽاٌراً للمشرع المصرى  ،حٌث أورد تعرٌؾ تلوث البٌبة
فقط فى المادة األولى من القانون رقم  62لسنة 1891الخاص بحماٌة البٌبة دون التطرق
لتعرٌؾ أنواع أخرى من التلوث  ،وٌُقصد بتلوث البٌبة فى أحكام القانون المذكور  " :أن ٌتواجد
فى البٌبة أى من المواد أو العوامل الملوثة بكمٌات أو صفات لمدة زمنٌة قد تؤدى بطرٌق مباشر
أو ؼٌر مباشر وحدها أو بالتفاعل مع ؼٌرها إلى اإلضرار بالصحة العامة أو القٌام بأعمال
وأنشطة قد تؤدى إلى تدهور النظام البٌبى الطبٌعى أو تعٌق اإلستمتاع بالحٌاة واإلستفادة من
الممتلكات الخاصة والعامة ".
وكذلك إتجه المشرع السعودى فى ذات اإلتجاه الذى إتبعه المشرع الكوٌتى  ،حٌث عرؾ تلوث
البٌبة فقط فى المادة ( )8/1من النظام العام للبٌبة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م )34/فى
تارٌخ  1422/7/29هـ بأنه  ":وجود مادة أوأكثر من المواد أو العوامل بكمٌات أو صفات أو
لمدة زمنٌة تؤدى بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر إلى اإلضرار بالصحة العامة أو باألحٌاء أو
الموارد الطبٌعٌة أو الممتلكات  ،أو تؤثر سلبا ً على نوعٌه الحٌاة ورفاهٌة اإلنسان ".
بناءاً على ذلك نجد أن التلوث ٌنقسم من حٌث المسبولٌة عنه إلى نوعٌن هما -:
أوالا  :التلوث المعاقب عليه
وهو أى تلوث ٌنجم عن األنشطة البشرٌة أٌا ً كانت نوعٌه هذا النشاط  ،وٌعد هذا النوع من
التلوث هو السبب الحقٌقى فى كافة المشكالت التى تعانى منها البٌبة فى الوقت الراهن .
ثانيا ا  :التلوث غير المعاقب عليه
وهو الذى ٌنتج عن فعل الطبٌعة ذاتها دون أى تدخل بشرى  ،وذلك مثل البراكٌن والزالزل
وكذلك العواصؾ الترابٌة والرملٌة  ،والعوامل الطبٌعة األخرى التى تحدث تؽٌٌرات هابلة فى
النظام البٌبى  ،وهذا النوع من التلوث ؼٌر معاقب علٌه قانونا ً  ،لكون القانون ال ٌخاطب إال
اإلنسان وحده .
المطلب الثانى  :التفرقة بين الصور المختلفة للمساس بالبيئة
إن التفرقة بٌن التلوث والصور األخرى للمساس بالبٌبة تعد ضرورة ال ؼنى عنها فى هذا
الصدد  ،وإن كانت صور المساس بالبٌبة متعددة إال أننا نكتفى هنا بتوضٌح مدلول ثالثة صور
منها فقط  ،وهى اإلضرار بالبٌبة واإلعتداء على البٌبة وإفساد البٌبة باإلضافة إلى توضٌح أٌضا ً
مدلول تلوث البٌبة وذلك من حٌث األثر السلبى المترتب علٌه  ،والذى ٌؤدى إلى اإلخالل
بالنظام البٌبى  ،وذلك فى ثالثة فروع .
 24تجدر اإلشارة إلى أنه ؼالبا ً ما ٌترك المشرع تعرٌؾ المصطلحات التى ترد فى القوانٌن للفقه  ،وخاصة عندما تكون
هذه المصطلحات ذات صبؽة علمٌة فنٌة تخصٌصة  ،وقابله للتطوٌر والتحدٌث بشكل دابم  ،وذلك كما هو فى مجال جرابم
المساس بالبٌبة .

12

الفرع األول  :اإلضرار بالبيئة وتلوث البيئة
ٌعد مصطلح اإلضرار بالبٌبة أوسع نطاقا ً من مصطلح تلوث البٌبة  ،وذلك ألن أى فعل من شأنه
المساس بالبٌبة سٌترتب علٌه حتما ً اإلضرار بها . 25
فاإلضرار بالبٌبة ٌكمن فى األثر السلبى الذى ٌلحق األذى بالبٌبة أو بأى عنصر من عناصرها
المختلفة نتٌجة حدوث أى خلل فى النظام البٌبى .
ومن ثم فإن مسمى اإلضرار بالبٌبة ٌعد أشمل من مسمى تلوث البٌبة  ،كما وأن كل تلوث من
الطبٌعى أن ٌترتب علٌه ضرر  ،ولكن كل ضرر ال ٌشترط أن ٌنتج عن تلوث .
الفرع الثانى  :اإلعتداء على البيئة وتلوث البيئة
ٌتداخل مدلول اإلعتداء على البٌبة مع تلوثها إلى حد كبٌر  ،ذلك أن كل تلوث للبٌبة ٌشكل فى
الواقع إعتدا ًء علٌها  ،إال أن اإلعتداء على البٌبة ممكن أن ٌتمثل فى تلوث البٌبة أو فى صور
أخرى إلنتهاك البٌبة .
ٌستلزم أن ٌتوافر فى مفهوم اإلعتداء العناصر االَتٌة - :
العنصر األول  :العنصر البشرى أى أن ٌحدث من إنسان بخالؾ التلوث الذى ٌمكن أن ٌكون
مصدره اإلنسان أو الطبٌعة .
العنصر الثانى  :أن ٌترتب على الفعل المكون لإلعتداء إحتمال تهدٌد للبٌبة أو إمكانٌة إلحاقها
بضرر  ،وذلك بخالؾ التلوث الذى ٌؤدى حتما ً إلى اإلضرار بالبٌبة وإنتهاكها .
لذا فإن مصطلح اإلعتداء على البٌبة ٌعد أوسع وأعم من مصطلح تلوث البٌبة .
الفرع الثالث  :إفساد البيئة وتلوث البيئة
ٌرى البعض الفقه أن لفظ الفساد أدق وأشمل من حٌث اإلستخدام فى مجال البٌبة عن لفظ التلوث
26

باإلضافة إلى أن الفساد فى اللؽة ٌعنى العطب والخلل  ،مما ٌكون لفظ الفساد أعم وأفضل من
لفظ التلوث .
وٌقصد بإفساد البٌبة هو إخراج مكونات البٌبة وعناصرها عن طبٌعتها التى خلقها هللا علٌها
وسخرها لمنفعة اإلنسان  ،مما ٌؤدى بها إلى اإلخالل فى توازنها . 27
 25أشرؾ توفٌق شمس الدٌن – الحماٌة المدنٌة للبٌبة – دار النهضة العربٌة –الطبعة األولى –  – 2114القاهرة – ص
32
 26داود الباز – حماٌة السكٌنة العامة – معالجة لمشكلة العصر فى فرنسا ومصر – الضوضاء دراسة تأصٌلٌة مقارنة فى
القانون اإلدارى والشرٌعة اإلسالمٌة – دار النهضة العربٌة – القاهرة –  – 1889ص  26وما بعدها

 27انظر  :أحمد عبد الكرٌم سالمة – مرجع سابق – ص 12
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فتلوث الهواء مثالً سٌؤدى إلى إفساده نظراً لتؽٌر خواصه  ،حٌث تتحول مكوناته من عناصر
29
مفٌدة إلى عناصر ضارة  ،مما سٌؤدى بالسلب على الكابنات الحٌة بما فٌها اإلنسان
ومن ثم ٌكون هناك تطابق بٌن مصطلح إفساد البٌبة مع مصطلح تلوث البٌبة  ،من حٌث إن كل
تلوث للبٌبة سٌترتب علٌه إفسادها  ،بٌنما كل إفساد للبٌبة ال ٌشترط أن ٌكون ناتجا ً عن تلوٌثها ،
مما ٌجعل مصطلح الفساد أشمل وأوسع من مصطلح التلوث .
بناءاً على ذلك فإنه بالرؼم من تشابه هذه الصور فى المدلول وتداخلها  ،إال أنه من األفضل كما
أسلفنا إستخدام عبارة جرابم أفعال  ،المساس بالبٌبة  ،وذلك بدالً من عبارة جرابم تلوث البٌبة ،
أو اإلضرار بها  ،أو التعدى علٌها  ،أو إفسادها  ،وذلك لكون مصطلح المساس ٌعد أوسع فى
المعنى وأعمق فى المضمون وأدق فى اإلستعمال للتعبٌر عن أى فعل ٌلحق بالبٌبة ثمة ضرر ،
مهما صؽر أو كبر حجم وقدر هذا الفعل  ،وذلك بخالؾ مصطلح التلوث الذى ٌنتابه قصور
شدٌد فى اإللمان بكافة صور المساس بالبٌبة .

الفصل الثانى
األساس القانونى للمسئولية المدنية الناشئة عن التلوث البيئى
عند دراسة مصادر اإللتزام نجد أن رجال القانون وفقهابه  28قد قسموا مصادر اإللتزام إلى
نوعٌن هما  :مصادر إرادٌة ومصادر ؼٌر إرادٌة  ،وأدرجوا تحت مصادر اإللتزام اإلرادٌة
العقد  ،واإلرادة المنفردة  ،وأدرجوا تحت مسمى مصادر اإللتزام الال إرادٌة القانون  ،والعمل
ؼٌر المشروع  ،واإلثراء بال سبب والتى تعد من الوقابع القانونٌة التى تختلؾ عن التصرؾ
القانونى . 31
إن العمل ؼٌر المشروع الذى ٌعد مصدراً لإللتزام إذا سبب شخص الَخر ضرراً فإن هذا
المضرور ٌستطٌع أن ٌرجع على من أصابه بالضرر بالتعوٌض أى أن مسبب الضرر مسبول
تجاه المضرور وهذه المسبولٌة قد تكون جنابٌة الهدؾ منها معاقبة الجانى وإٌالمه  ،وقد تكون
مدنٌة الهدؾ منها جبر الضرر  ،وقد تكون عقدٌة أو تقصٌرٌة .
بما أن موضوع البحث هو المسبولٌة المدنٌة فى نطاق قانون حماٌة البٌبة  ،فإن مسبولٌة مسبب
الضرر أو التلوث للبٌبة هى مسبولٌة مدنٌة  ،من الممكن أن تكون عقدٌة إذا ما توافرت أركان
 29انظر  :داود الباز – مرجع سابق – ص 34

 28انظر  :محمود عبد الرحمن محمد  -النظرٌة العام لإللتزامات – الجزء األول – مصادر اإللتزام  -دار
النهضة العربٌة –القاهرة -بدون سنة نشر
ٌ 31فترق التصرؾ القانونى عن الواقعة فى أنه فى التصرؾ القانونى إتجهت اإلرادة إلى إحداث أثر قانونى  ،أما فى
الواقعة القانونٌة فهى حادث مادى رتب علٌه القانون أثر سواء إتجهت اإلرادة إلى إحداث هذا األمر أم ال .
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هذه المسبولٌة  ،ولكننى فضلت البحث فى المسبولٌة التقصٌرٌة كأساس للمسبولٌة المدنٌة فى
نطاق قانون حماٌة البٌبة لعدة أسباب منها - :
أنه فى مجال أضرار البٌبة عاد ًة ال ٌكون هناك ثمة عقد بٌن المضرور ومسبب الضرر ،
وبالتالى حصول الضرر لٌس نتٌجة لعدم اإللتزام  ،ولكن هذا الٌمنع من قٌام مسبولٌة عقدٌة عن
األضرار البٌبٌة إذا تحقق أركانها  ،أما عن كون المسبولٌة المدنٌة عن األضرار التى تصٌب
ً
عامة ذات نطاق أوسع
البٌبة هى مسبولٌة تقصٌرٌة  ،فذلك أساسه إلى أن المسبولٌة التقصٌرٌة
وأشمل من المسبولٌة العقدٌة  ،بحٌث أنها تستوعب صور تعدى اإلنسان على البٌبة وخطورة
هذا التعدى  ،كما أن قواعد المسبولٌة التقصٌرٌة متصلة بالنظام العام وبالتالى ال ٌجوز اإلتفاق
على التخفٌؾ أو اإلعفاء منها  ،كما أن التعوٌض عن الضرر فى نطاق المسبولٌة التقصٌرٌة
ٌشمل الضرر المباشر المتوقع وؼٌر المتوقع  ،فى حٌن ٌشمل التعوٌض فى المسبولٌة العقدٌة
الضرر المباشر المتوقع فقط  ،لذلك كان تأسٌس المسبولٌة المدنٌة عن األضرار التى تصٌب
البٌبة  ،مسبولٌة تقصٌرٌة أشمل وأوسع .
ومن المعلوم جدأ أن هناك نظرٌتٌن تتنازعان حول أساس المسبولٌة التقصٌرٌة بصفة عامة أال
وهما  :النظرٌة األولى ؛ النظرٌة الذاتٌة التى تقٌم المسبولٌة على أساس الخطأ  ،والنطرٌة الثانٌة
؛ هى النظرٌة الموضوعٌة التى تقٌم المسبولٌة على أساس الضرر ( أو تحمل التبعة)  .لذلك
سوؾ نتحدث تباعا ً عن هاتٌن النظرٌتٌن وتطبٌقاتهما فى المجال البٌبى  .لذلك سنقسم هذا الفصل
إلى مبحثٌن.

المبحث األول
النظرية الذاتية كأساس قانونى للمسئولية المدنية عن التلوث البيئى
تقوم المسبولٌة المدنٌة التقصٌرٌة بشكل عام على ثالثة أركان هى  :الخطأ  ،الضرر  ،عالقة
السببٌة بٌن الخطأ والضرر ، 31وهذه األركان ٌجب أن تتوفر فى المسبولٌة إلقامتها  ،ولكن
الخالؾ هو فى التعرؾ على أساس هذه المسبولٌة  ،ألن تحدٌد أركان المسبولٌة التقصٌرٌة ٌتأثر
إلى حد بعٌد باألساس الذى تقوم علٌه  ،فالنظرٌة الذاتٌة تقٌم المسبولٌة على أساس الخطأ  ،فهى
تعد بسلوك الرجل المسبول وبحالته النفسٌة وٌخضع التعوٌض فٌها إلى بحث حالة المسبول
المعنوٌة  ،أى أن المسبولٌة الشخصٌة تقوم على أساس الخطأ سواء كان واجب اإلثبات  ،كما
فى حالة المسبولٌة عن الفعل الشخصى  ،أو خطأ مفترض ٌقبل إثبات العكس كما فى مسبولٌة
متولى الرقابة  ،أو ال ٌقبل إثبات العكس كما فى مسبولٌة حارس األشٌاء .

ولكى نتعرؾ على األساس القانونى للمسبولٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌبة فى نطاق النظرٌة
الذاتٌة  ،ال بد من أن نتحدث عن أركان هذه المسبولٌة  ،وذلك فى ثالثة مطالب - :

 31انظر  :نص المادة  227من القانون المدنى الكوٌتى رقم  67لسنة 1891
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المطلب األول  :الخطأ البيئى
ٌعد الخطأ أو الفعل ؼٌر المشروع العنصر األساسى فى المسبولٌة التقصٌرٌة  ،فاألصل أن
اإلنسان له حرٌة التصرؾ واألختٌار بشرط أن ال ٌلحق أذى بؽٌره من االشخاص أو ممتلكات
هؤالء األشخاص أو أموالهم  ،ولكن متى تسبب فعله ؼٌر المشروع بضرر للؽٌر فإن هذا
الشخص ملزم بالتعوٌض  ،وهذا ما أكدته المادة (  )112من القانون الكوٌتى  ،والمادة 163
من القانون المدنى المصرى التى نصت فى متنها على أن " كل خطأ سبب ضرر للؽٌر ٌلزم من
إرتكبه بالتعوٌض ".
الحقٌقة أن نصوص القانون المدنى الكوٌتى والمصرى والفرنسى لم ٌورد تعرٌفا ً خاصا ً بالخطأ
 ،وحسنا ً فعل المشرع الكوٌتى والمصرى والفرنسى بعدم ذكر تعرٌؾ محدد للخطأ  ،ألن هذه
الكلمة تؽطى أعداداً ال حصر لها من السلوك اإلنسانى  ،ولكن محكمة التمٌٌز الكوٌتٌة أوردت
تعرٌفا ً للخطأ بأنه " اإلنحراؾ فى السلوك على نحو ال ٌرتكبه الشخص الٌقظ لو أنه وجد فى
ذات الظروؾ الخارجٌة التى أحاطت بالمسبول عما ٌعد عمالً ؼٌر مشروع موجبا ً للمسبولٌة
التقصٌرٌة .32
أى بصورة عامة ٌمكن أن ٌكون الخطأ  :كل سلوك مخالؾ لما تعارؾ علٌه الناس وسبب
ضرراً للؽٌر وصادر عن كل شخص مسبول عن أفعاله .هذا ٌعنى أن للخطأ أركانا ً ثالثة وهى :
أوالا :الركن المادى  :الذى ٌتمثل فى سلوك ما ٌ ،صدر فى األصل عن اإلنسان سواء بعمل
إٌجابى أو بعمل سلبى .
ثانيا ا  :الركن المعنوى  :إرادة المسبول الحرة والواعٌة  ،أى أن مرتكب الخطأ مدرك لإلنحراؾ
الذى قام به  ،أى ٌفترض أن ٌكون لدٌه عنصر اإلدراك واإلختٌار .
ثالثا ا  :الركن اإلجتماعى  :حظر المجتمع لسلوك المسبول وإعتبار هذا الفعل ؼٌر مشروع .
إذا كانت هذه أركان الخطا بشكل عام  ،فالخطأ البٌبى بشكل خاص ال ٌختلؾ عنه  ،فهو السلوك
المنحرؾ الذى ٌقترفه الملوث بفعل أو بإمتناع عن فعل وإدراك مرتكب الفعل الضار بالبٌبة
لإلنحراؾ الذى قام به  ،33من هنا نستطٌع أن ننتقل إلى بعض صور الخطأ البٌبى التى ٌرتكبها
الملوث .
فعندما ٌرتكب اإلنسان عمالً مخالفا ً لألنظمة والقوانٌن فإنه ٌسأل عنه  ،على هذا فإن إتٌان
شخص ما فعالً مخالفا ً للقوانٌن واألنظمة المعمول بها بخصوص حماٌة البٌبة ٌ ،عد خطأ بٌبٌا ً ،
وهذه المخالفة قد تكون عمدٌة وقد تكون ؼٌر عمدٌة  ،فالمخالفة العمدٌة إتجهت إرادة الفاعل إلى
إرتكاب الفعل وإلى إحداث النتٌجة الضارة  ،أما الفعل ؼٌر العمدى فإن إرادة الفاعل تتجه إلى
 32الطعن بالتمٌٌز رقم  671تارٌخ  ، 1886/4/23منشور فى مجلة التشرٌع  ،الكوٌت  ،وزارة العدل  ،العدد الرابع ،
 ، 1887ص 143
 33موفق حمدان الشرعة – المسبولٌة المدٌنة عن تلوث البٌبة – رسالة ماجستٌر – جامعة اَل البٌت – المفرق – 2117
– ص 27
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الفعل وال تنصرؾ إلى النتٌجة الضارة  ،وهذا ممكن أن نعتبره إهمال  .ولكن سواء كان الفعل
الضار بالبٌبة عمدٌا ً أو ؼٌر عمدى ،فإن مرتكبه مسبول تجاه الهٌبة العامة لشبون البٌبة34عن
التعوٌض لها مباشرة إلى حساب الخزٌنة العامة للدولة عن الضرر الذى تقدره الهٌبة دون أن
ٌقع على عاتقها أن تبحث فى نٌة مرتكب الضرر  ،ولكن إذا ثبت نٌة اإلضرار بالبٌبة ٌمكن عده
ظرفا ً مشدداً للمسبولٌة  ،فٌستطٌع القاضى أن ٌكون أكثر تشدداً مع مسبب الفعل الضار المقصود
وأكثر سخا ًء فى تقدٌر التعوٌض  ،هذا ما أشارت إلٌه المادة (  )11من قانون حماٌة البٌبة
الكوٌتى  ،حٌن نصت على أنه  " :كل من سبب ضرراً للبٌبة أو لألحٌاء بنفسه أو بفعل الؽٌر
التابع له وبفعل األشٌاء التى فى حراسته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة
القوانٌن واألنظمة مسبول تجاه الهٌبة عن التعوٌض لها مباشرة إلى حساب الخزٌنة العامة للدولة
عن الضرر الذى تقدره الهٌبة "؛ وذلك إلعادة الحال لما كان علٌه  ،وٌجرى تحصٌل التعوٌض
المذكور جبراً وفق أحكام قانون جباٌة األموال العامة .
أما فى القانون المدنى المصرى فقد نصت المادة  2/ 171بأن " ٌقدر التعوٌض بالنقد على أنه
ٌجوز للقاضى ؛ تبعا ً للظروؾ وبناء على طلب المضرور ؛ أن ٌأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت
علٌه ؛ أو أن ٌحكم بأداء أمر معٌن متصل بالعمل ؼٌر المشروع ؛ وذلك على سبٌل التعوٌض ".
وٌتمثل السلوك المنحرؾ المتعمد للشخص فى مٌدان أضرار التلوث البٌبى بإقدام الشخص على
أفعال تضر باألشخاص أو البٌبة التى حولهم  ،كأن ٌقصد شخص وضع مواد شدٌدة السمٌة فى
ٌنابٌع المٌاه التى ترتادها حٌوانات االَخرٌن بقصد إلحاق الضرر بها  ،أو قٌام شخص بكسر
مجارى الصرؾ الصحى  ،مما ٌجعل مٌاه المجارى تسٌل فى عرض الشوارع محدثة بركا ً من
المٌاه ٌنجم عنها مضاٌقة للسكان تتمثل فى الروابح الكرٌهة  ،وأٌضا ً كان لمحكمة النقض
الفرنسٌة . 35
حكم قضى بمسبولٌة القصاب عن الروابح الكرٌهة المنبعثة من مزرعة حٌوانات قام بإنشابها
بالقرب من مصٌؾ .
والٌهم صفة الشخص الذى إرتكب الفعل الضار فقد ٌكون شخصا ً طبٌعٌا ً أو شخصا ً معنوٌا ً ،
فعادة الدعاوى البٌبٌة ترفع فى وجه المؤسسات والشركات الملوثة التى تقوم بإنتاج مواد ذات
تأثٌر مباشر على صحة اإلنسان أو البٌبة من حوله  ،وقد ٌصدر الفعل الضار بالبٌبة من
أشخاص القانون الدولى ( الدولة ) فتقدم دولة قصداً عن أفعال تضر بالدولة األخرى .
أما بالنسبة للخطأ المتمثل باإلهمال  ،فقد ذكرته المادة (  )11من قانون حماٌة البٌبة الكوٌتى
وعدت هذه المادة أن الخطأ باإلهمال ٌؤدى إلى قٌام المسبولٌة عن الضرر الالحق بالبٌبة ،
فاألهمال هو صورة من صور الخطأ  ،فكل إهمال أو عدم إحتراز مهما كانت درجته ٌشكل
الخطأ الموجب للمسبولٌة المدنٌة إذا سبب هذا اإلهمال ضرراً لألفراد أو لعناصر البٌبة  ،بقى
 34انظر  :نص المادة  15من قانون  21لسنة  1885الخاص بإنشاء الهٌبة العامة للبٌبة فى دولة الكوٌت
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أن نقول إن اإلهمال ٌراد به تراخى انتباه الفاعل  ،وكان فى وسع هذا األخٌر أن ٌتحاشاه بقدر
من توتر الذهن  ،هذا ٌعنى أن اإلهمال ٌشكل المصدر األساسى للخطأ ؼٌر العمدى  ،فاالهمال
ٌتمثل بالفعل الذى ٌقترفه الملوث دون نٌة إٌقاع الضرر باالَخرٌن لعناصر البٌبة فٌكون الضرر
ناجما ً عن قلة إحتراز وتبصر وعدم إتخاذ ما هو مطلوب ألجل منع تأذى االَخرٌن والبٌبة  .فنٌة
إٌذاء البٌبة منتفٌة إال انه ٌسأل عن تقصٌره  ،وإهماله  ،وعن القضاٌا البٌبٌة التى تعد الخطأ فٌها
بسبب اإلهمال .
إن ما نالحظه أن الدعاوى المستندة على اإلهمال تشكل الؽالبٌة العظمى من اإلدعاءات المدنٌة
فى مٌدان األضرار البٌبٌة  ،إذ ٌتمثل إهمال المدعى علٌه فى الدعوى لمخالفته القوانٌن أو
ً
خاصة المتعلقة بحماٌة البٌبة التى تفرض عادة ًً إلتزامات ٌجب على األشخاص عدم
األنظمة
ً
مخالفتها  ،فٌعد الشخص مهمال إذا لم ٌراع جانب الحٌطة والحذر اللذٌن ٌجب أن ٌراعٌهما
الرجل المعتاد لو وجد فى مثل ظروفه أى أن معٌار الرجل المعتاد هو المعٌار المتبع لتحدٌد
اإلهمال  ،إال أننا نفترض أن الشخص الذى قام بفعل مخالؾ لألنظمة واللوابح البٌبٌة كان علٌه
أن ٌراعى واجب الحٌطة والحذر وبالتالى ٌحترم هذه القوانٌن واألنظمة  ،فمجرد مخالفته لها
ٌوجب مسبولٌته بصرؾ النظر عن إتخاذه واجب الحٌطة والحذر  ،أى أن مخالفة القوانٌن تعد
إهماالً ٌوجب المسبولٌة .36
إن التعسؾ فى إستعمال الحق ٌعد خطأ ٌوجب المسبولٌة المدنٌة  ،والقانون ٌعطى األشخاص
حرٌة ممارسة حقوقهم لكنه ٌرسم لهم حدوداً ال ٌستطٌعون تجاوزها ألنهم بتجاوزها ٌكونون قد
تعسفوا فى إستعمال حقوقهم  ،فالشخص له أن ٌمارس حقوقه كما رسمها له القانون كأن ٌجرى
على عقاره ما ٌرٌد من التصرفات كالبٌع والشراء والهبه والرهن طالما أنه ال ٌنجم عن
ممارسته هذه أى ضرر للؽٌر أو للبٌبة .
وقد نص القانون المدنى الكوٌتى رقم  67لسنة  1891فى المادة رقم " ) ( 31الذى ٌعد
الشخص متعسفا ً فى إستعمال حقه إذا لم ٌقصد به إال اإلضرار باالَخرٌن  ،وإذا كانت المصالح
التى ٌرمى إلى تحقٌقها قلٌلة األهمٌة بحٌث ال تتناسب البته مع ما ٌصٌب الؽٌر من ضرر سببها
 ،وإذا كانت المصالح التى ٌرمى إلى تحقٌقها ؼٌر مشروعة ".
فإذا مارس صاحب الحق حقه وفق شكل من هذه األشكال ٌعد متعسفا ً فى إستعمال حقه  ،لكن
كٌؾ ٌمكن أن ٌكون التعسؾ فى إستعمال الحق خطأ موجبا ً للمسبولٌة عن األضرار التى تصٌب
البٌبة ؟
ً
خاصة وأن معظم
إن التعسؾ فى إستعمال الحق فى مجال األضرار البٌبٌة له مجال خصب
األضرار البٌبٌة تنجم عن إستعمال حقوق تعد فى األصل مشروعة مثل إستعمال المفرقعات
واأللعاب النارٌة فى المناسبات بشكل مفرط من شانه أن ٌلحق ضرراً باالَخرٌن  ،وحق
صاحب المصنع ببنابه  ،ولكنه لم ٌنشأ أو ٌضع على هذا المصنع ما ٌمنع تطاٌر األدخنة المؤذٌة
وتؤدى إلى إلحاق الضرر بالجوار  ،وقد تقوم الدولة نفسها ببعض الممارسات على إقلٌمها مما
ٌؤدى إلى إلحاق الضرر بدول مجاورة كبناء مصانع على حدود الدول األخرى تصدر ؼازات
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سامة من شأنها تلوٌت هواء هذه الدول  ،أو عدم تقٌدها بمقتضى المواثٌق واإلتفاقٌات الدولٌة
بشأن الحد من هذه الملوثات .
نجد هنا أن صاحب الحق مارس حقا ً مشروعا ً له  ،لكنه تعسؾ فى إستعماله مما أدى إلى إلحاق
ضرر بالؽٌر أو بالبٌبة مما شكل خطأ بٌبٌا ً ٌوجب المسبولٌة .
وٌظهر ذلك جلٌا ً فى نص المادة الخامسة من القانون المدنى المصرى الذى نص على أن "ٌكون
إستعمال الحق ؼٌر مشروع فى األحوال االَتٌة -:
أ-

إذا لم ٌقصد به سوى اإلضرار بالؽٌر

ب-


إذا كانت المصالح التى ٌرمى إلى تحقٌقها قلٌلة األهمٌة بحٌث ال تتناسب البته مع ما
ٌصٌب الؽٌر من ضرر بسببها .

ج-إذا كانت المصالح التى ٌرمى إلى تحقٌقها ؼٌر مشروعة
وعلى ذلك فاإلنحراؾ فى إستعمال الحق ال ٌعتد به إال إذا كان فى واحدة من هذه الحاالت
الثالث التى عدها النص فى متنه .
إذن الخطأ كعنصر أساسى فى المسبولٌة التقصٌرٌة القابمة على أساس النظرٌة الذاتٌة لٌس له
تعرٌؾ محدد فى التشرٌعات المختلفة إنما تعرٌفات فقهٌة  ،والخطأ ٌمكن أن ٌكون عمدٌا ً وٌمكن
أن ٌكون ؼٌر عمدى  ،أى اإلهمال الذى ٌكون بدوره نتٌجة قلة اإلحتراز وعدم التبصر أو نتٌجة
مخالفة األنظمة واللوابح  ،وأخٌراً الخطأ قد ٌكون نتٌجة التعسؾ فى إستعمال الحق .
المطلب الثانى  :الضرر البيئى
الضرر هو الركن الثانى من أركان هذه المسبولٌة  ،والضرر على ثالثة أنواع :
فالضرر المادى هو ما ٌصٌب الشخص فى ذمته المالٌة  ،كأن ٌتلؾ شخصا ً شٌبا ً الَخر أو
مزروعاته أو ممتلكاته  .37وقد حددت المادة  231من القانون المدنى الكوٌتى عناصر هذا
الضرر بأنه ٌشمل التعوٌض عما لحق الدابن من خسارة وما فاته من كسب أى بالضرر الواقع
والربح الفابت .
فالضرر المادى الذى ٌمكن أن ٌصٌب البٌبة وٌوجب التعوٌض ٌكون مثالً كإنشاء مصنع معٌن
نجم عنه نقص فى قٌمة العقارات المجاورة له  ،بسبب التلوث الذى ٌحدثه  ،والمتمثل باألدخنة
المتصاعدة  ،وقد ٌنجم الضرر المادى من جراء التعرض إلصابات جسدٌة تكبد المضرور
نفقات العالج كالشخص الذى ٌستنشق دخانا ً ملوثا ً متصاعداً من أحد المصانع ٌ ،جعل من حق
المتضرر الرجوع على المصنع الباعث لهذا الدخان بنفقات العالج إذا تمكن من ربط عنصر
الضرر الذى أصابه بواقعة إنبعاث المواد السامة  .حتى أن القضاء الدولى تصدى لمشكلة
التلوث وإستجاب لطلب التعوٌض عن األضرار الناجمة عن ممارسة األنشطة الضارة بٌبٌا ً التى
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تمارسها الدولة أو رعاٌاها  ،مثالً قام نزاع بٌن كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجدت لجنة
التحكٌم الدولٌة التى تولت فصل النزاع أن إنبعاث ؼاز ثانى أوكسٌد الكربون من المصانع فى
إقلٌم ) (Trailالكندى ألحق أضراراً بالمحاصٌل الزراعٌة الموجودة فى والٌة واشنطن األمرٌكٌة
حٌث أقرت اللجنة بالتعوٌض المناسب ألصحاب األراضى .39
إن كان تحدٌد الضرر المادى الناشا عن الممارسات الضارة بٌبٌا ً مٌسوراً إلى حد ما فإنه لٌس
كذلك بالنسبة للضر األدبى أو المعنوى  ،فالتعوٌض أصالً عن األضرار البٌبٌة كان موضع
خالؾ  ،والحجة فى ذلك صعوبة تقدٌر الضرر المعنوى وتقدٌر تعوٌض عنه  ،ألن األشٌاء
التى ٌقع علٌها الضرر األدبى كالشرؾ والسمعة لٌست لها أثمان محددة  ،فكٌؾ ٌمكن التعوٌض
عنها ؟ هذا باألضافة إلى صعوبة تحدٌد مستحقى التعوٌض عن الضرر األدبى ألن الحزن
واألسى ال ٌمكن تقٌٌمه بالنقود  ،إال أن هناك إتجاها ً اَخر ٌرى ضرورة التعوٌض عن األضرار
األدبٌة أسوة باألضرار المادٌة  ،ألن التعوٌض عن الضرر األدبى لٌس القصد منه جبر الضرر
إنما نوع من العزاء على الشخص نتٌجة ما أصابه  ،كما أن ترك المتضرر من ضرر حسى
دون تعوٌض سوؾ ٌلحق به ظلما ً كبٌراً  ،38ولٌس صحٌحا ً أنه من الصعب تحدٌد مستحق
التعوٌض عن الضرر األدبى بحجة عدم جواز التعوٌض عن الضرر األدبى  ،وإال ألدى ذلك
إلى صعوبة تحدٌد مستحقى التعوٌض عن الضرر المادى أٌضا ً  ،وحسنا ً فعل المشرع الكوٌتى
فى المادة  231من القانون المدنى  ،حٌث أوجب التعوٌض عن العمل ؼٌر المشروع الضرر ،
ولو كان أدبٌا ً ".
كما نص القانون المدنى المصرى على جواز التعوٌض عن الضرر األدبى فى المادة رقم 222
والتى نصت على "ٌ-1شمل التعوٌض الضرر األدبى أٌضا ً  ،ولكن ال ٌجوز فى هذه الحالة أن
ٌنتقل إلى الؽٌر إال إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طلب الدابن به أما القضاء.
-2ومع ذلك ال ٌجوز الحكم بتعوٌض إال لألزواج أو األقارب إلى الدرجة الثانبة عما ٌصٌبهم من
جراء موت المصاب ".
ونص أٌضا ً القانون المدنى الكوٌتى على قصر التعوٌض عن الضرر األدبى على األزواج
واألقارب إلى الدرجة الثانٌة ولم ٌمده إلى باقى أشٌاء الشخص أو حٌواناته  ،كما أنه قصره
أٌضا ً على أقارب الشخص الذٌن أصابهم ألم حقٌقى ولٌس جمٌعهم .
فقد حدث أن رفعت أمام محاكم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قضٌة ضد شركة صناعة اإلطارات
والمطاط وتتلخص وقابع الدعوى أن الشركة المذكورة قامت برمى نفاٌاتها السامة ودفنها فى
أرض خالٌة من البناء تقع بالقرب من مجمع سكنى حٌث رفع المقٌمون بالمجمع السكنى دعوى
ضد الشركة ٌشتكون فٌها أن الماء الذى ٌصلهم قد تعرض للتلوث  ،وقد اخذت المحكمة بنظر
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اإلعتبار من شكواهم األذى المعنوى والمتمثل بشعورهم بالخوؾ والقلق الذى أصابهم من جراء
تعرضهم للمواد السامة الملوثة . 41
أأخٌراً بالنسبة للضرر الجسدى فى مجال المسبولٌة المدنٌة من التلوث  ،هو الضرر المادى
الجسدى المتمثل باإلضرار بصحة اإلنسان إلى حد ٌصل للتسمم أو اإلصابة بداء السرطان أو
العقم نتٌجة التعرض للملوثات  .ومن األمثلة والتطبٌقات محكمة أبو ظبى فى دولة اإلمارات
المتحدة حٌث رفع المدعى  ....دعوى على الشركات االَتٌة  ......نتٌجة تعرضه إلشعاعات
نووٌة أدت إلى إصابته بالعقم  ،أثناء قٌام الشركة المذكورة بإجراء تصوٌر بأشعة اللٌزر لمكان
العمل دون أن تتأكد من خلوها من العمال مما أدى إلى إصابة هذا العامل .41
والسؤال الذى ٌطرح نفسه على الساحة هل هناك أوصاؾ لهذا الضرر البٌٌبى سواء كان
الضرر مادٌا ً أو أدبٌا ً أو جسدٌا ً ناشبا ً عن الممارسات الضارة بٌبٌا ً ؟
بصفة عامة ٌجب فى الضرر إلمكان المطالبة بالتعوٌض عنه أن ٌكون محققا ً ومباشراً وشخصٌا ً
وأن ٌمس هذا الضرر مصلحة مشروعة ٌحمٌها القانون  ،42وعلى هذا فالضرر البٌبى الواجب
التعوٌض عنه ٌجب ان ٌكون محققا ً سواء وقع حاالً أو كان محقق الوقوع فى المستقبل كما
ٌشترط أن ٌكون الضرر البٌبى ناتجا ً وبشكل مباشر عن الفعل الضار الذى إرتكبه الملوث ،
والضرر المباشر ال ٌثٌر صعوبة فى إثباته  ،فعلى سبٌل المثال  :تسرب ؼازات سامة من
مصنع مجاور ألحد المنازل أدى إلى إستنشاق أحد أفراد المنزل لهذه الؽازات  ،األمر الذى أدى
إلى إصابة هذا الشخص بضٌق تنفس أو تقٌؤ مستمر  ،هذا الضرر حال ومباشر ولٌس على
المضرور سوى إثبات ما ٌدعٌه  ،ألن الخطأ مفترض فى جانب المدعى علٌه  .ألن الضرر
مرتبط مباشرة بالفعل الضار المولد لها بشكل مباشر  ،أما بالنسبة لألضرار ؼٌر المباشر فنجد
أن القانون المدنى المصرى والكوٌتى اوجب التعوٌض عن الضرر المباشر فقط ولٌس الضرر
ؼٌر المباشر وتشمل التعوٌض الضرر المباشر المتوقع وؼٌر المتوقع  ،أما فى مجال األضرار
البٌبٌة فلم نجد نصا ً فى قانون حماٌة البٌبة المصرى والكوٌتى ٌوجب التعوٌض عن األضرار
البٌبٌة ؼٌر المباشرة  ،لذلك وجب إعمال القواعد العامة واإلكتفاء بالتعوٌض عن الضرر
المباشر فقط  ،وهذا أمر سلٌم ألن تقدٌر الضرر ؼٌر مباشر لٌس من السهولة بشا سواء من
ناحٌة نحدٌدها  ،أو تقٌٌم اَثارها على األشخاص  ،كما أنه من الصعب فى كثٌر من األحٌان أن
نجد معٌاراً دقٌقا ً نفرق على أساسه الضرر المباشر والضرر ؼٌر المباشر خصوصا ً إذا كانت
هناك رابطة سببٌة بٌن الحادث والضرر ؼٌر المباشر .
ومن األمثلة على الضرر البٌبى ؼٌر المباشر أنه فى حال تعرضت المٌاه الجوفٌة للتلوث نتٌجة
النفاٌات المطمورة بالقرب منها مما دفع السلطات المعنٌة إلى التوقؾ عن تزوٌد السكان بالمٌاه
من هذه المصادر حفاظا ً على سالمتهم  ،وقام السكان بشراء المٌاه من مصادر خاصة إلى أن
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تقوم السلطات بإٌجاد بدٌل  ،الشك أن األضرار لحقت باألفراد عن طرٌق ؼٌر مباشر ناجمة
عن عملٌات طمر النفاٌات وبالتالى ال ٌمكن المطالبة بالتعوٌض عن هذا الضرر الذى تعرضت
له التربة أى البٌبة األرضٌة  .وفى هذا المجال نصت المادة  11من قانون حماٌة البٌبة الكوٌتً
علً الحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على عشرة اَالؾ دٌنار أو بإحدى
هاتٌن العقوبتٌن .وذلك فى حالة من ٌتلخص من نفاٌات صلبة أو ؼازٌة أو سابلة بطمرها أو
إؼراقها أو حرقها خالفا ً ألحكام هذا القانون .
أما فى القانون المدنى المصرى فقد نص فى المادة رقم  171على أن "ٌقدر القاضى مدى
التعوٌض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا ً ألحكام المادتٌن  222 ، 221مراعٌا ً فى ذلك
الظروؾ والمالبسات  .فإن لم ٌتٌسر له وقت الحكم أن ٌعٌن مدى التعوٌض نهابٌا ً  ،فله أن
ٌحتفظ للمضرور بالحق فى أن ٌطالب خالل مدة معٌنة بإعادة النظر فى التقدٌر ".
لذا نجد صعوبة فى تقدٌر األضرار البٌبٌة ؼٌر المباشرة وبالتالى التعوٌض عنها  ،بل ٌجب
التعوٌض فقط عن األضرار البٌبٌة المباشرة أو المتكشفة  .أٌضا ً ٌمكن المطالبة بالتعوٌض عن
الضرر البٌبى المستقبلى إذا كان محقق الوقوع فى المستقبل أى أن تكون هذه األضرار نتٌجة
مؤكدة ومباشرة للوضع الحالى  ،وأن ٌكون لدى قاضى النزاع قدرة على تحدٌدها بشكل منضبط
 ،فمثالً أشجار الفاكهة التى تعرضت إلشعاعات مصنع مجاور وأدى ذلك إلى تساقط أوراقها
وذبولها وتبٌن من تقرٌر الخبرة بأن هذه األشجار سوؾ تتوقؾ عن إنتاج الثمار بعد خمس
سنوات  ،هذا هو الضرر المستقبلى وٌجب التعوٌض عنه .
وهذا ما أخذ به المشرع المصرى  ،وما أكدته أٌضا ً محكمة النقض المصرٌة فى حكمها الصادر
بتارٌخ  1865/5/13بقولها " ان الضرر الموجب للتعوٌض ٌجب أن ٌكون ضرراً محققا ً ،
بمعنى أن ٌكون قد وقع أو أنه سٌقع حتما ً  ،أما الضرر اإلحتمالى الؽٌر محقق الوقوع فإن
التعوٌض عنه ال ٌستحق إال إذا وقع فعالً ".
أما بالنسبة للضرر اإلحتمالى  ،فهذا الضرر ال تسمع الدعوى بشأنه وال ٌجب التعوٌض علٌه
ألنه إحتمالى قد ٌتحقق وقد ال ٌتحقق  ،فمثالً من تعرض إلشعاعات سامة ال ٌستطٌع أن ٌرفع
دعوى بأنه سوؾ ٌتعرض لإلصابة بالسرطان مستقبالً ألن إصابته بالمرض لٌست مؤكدة  ،فقد
ٌتحقق وقد ال ٌتحقق  ،وبما أن الضرر ؼٌر محقق فال ٌستطٌع القاضى أن ٌقدر التعوٌض . 43
أخٌراً ٌجب أن ٌكون الضرر شخصٌا ً  ،أى أن ٌحرك المضرور الدعوى مباشرة بسبب الضرر
الذى لحق به  ،44لكن ٌمكن للضرر البٌبى أن ٌصٌب مؤسسة أو نقابة أو شخصا ً إعتبارٌا ً ،
فهل ٌقؾ الشخص اإلعتبارى مكتوؾ األٌدى ؟! ال  ،بل ٌحق للشخص اإلعتبارى بواسطة ممثله
أن ٌطلب التعوٌض عن الضرر الشخصى الذى لحق بالشخص اإلعتبارى .
المطلب الثالث  :العالقة السببية
إن وقوع الضرر والفعل الخاطا ال ٌعنى بالضرورة قٌام المسبولٌة  ،بل ال بد من إتصال الفعل
الخاطا بالضرر بصلة مباشرة ومحققة  ،أى أن ٌكون الضرر نتٌجة مباشرة للخطأ  ،هذه
 43موفق الشرعة – مرجع سابق – ص 114
 44السرحان – مرجع سابق – ص 434
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العالقة هى العالقة السببٌة التى من دونها ال مجال إلعمال قواعد المسبولٌة  ،فقد نجد فعالً
خاطبا ً أدى إلى حدوث ضرر أو عدة أفعال خاطبة تضافرت جمٌعها إلحداث الضرر  ،وهذا
الضرر قد ولد ضرراً اَخر  ،ومن الواضح أنه إذا وجد فعل خاطا واحد وأدى إلى حدوث
ضرر  ،فالعالقة السببٌة واضحة  ،لكن إذا تضافرت عدة أسباب إلحداث الضرر  ،فإن تقرٌر
السببٌة من الضرر وأى من هذه األفعال لٌس سهالً لذلك فإن مسألة تقرٌر السببٌة  ،فهذا ٌعنى
من الناحٌة المنطقٌة تعاقبا ً ضرورٌا ً من الحادثٌن  ،فالسبب ٌسبق النتٌجة وٌؤدى إلٌها  ،على أن
كل حادث ٌسبق االَخر ال ٌعد سببا ً له  ،بل ٌجب – فصال من التعاقب الزمنى – أن ٌظهر
الحادث الثانى بالضرورة تبعا ً لوقوع األول بحٌث أن إنعدام الحادث األول ٌؤدى إلى إنعدام
الثانى .45
سبق وأن أشرنا إلى أنه إذا تضافرت عدة أسباب إلحداث الضرر  ،فإى من هذه األسباب ٌرتبط
بعالقة السببٌة مع الضرر  ،الحقٌقة أنه ٌجب أن أقول أنه توجد نظرٌتان عالجتا هذا الموضوع
 ،األولى  :هى نظرٌة تعادل األسباب التى ترى أن كل سبب له دخل فى وقوع الضرر بحٌث
لواله لما وقع الضرر ٌ ،عد سببا ً من أسباب الضرر  ،أى أنها ترى وجوب اإلعتداء بجمٌع
األسباب  .الثانية  :وهى نظرٌة السبب المنتج التى تمٌز فى حالة تعدد األسباب التى أدت إلى
وقوع الضرر بٌن السبب المنتج والسبب العارض  ،46بحٌث ُتعمل األول و ُتهمل الثانى  ،وٌعد
السبب منتجا ً أو فعاالً إذا كان ٌؤدى إلى مثل هذا الضرر فى الوضع الطبٌعى لسٌر األمور ،
وبهذه النظرٌة أخذ المشرع المصرى والكوٌتى . 47
إذاً إثبات عالقة السببٌة ٌقع على عاتق المدعى طالما أن الخطأ مفترض فى جانب المدعى علٌه
 ،وفى مجال األضرار البٌبٌة فإن إثبات السببٌة بٌن الخطأ والضرر البٌبى أمر ال ٌخلو من
الصعوبة ؛ ألن الوقوؾ على مصدر الضرر لٌس باألمر السهل  ،ومن الثابت علمٌا ً أن مصادر
التلوث ال تحدث دوما ً نتابج متماثلة  ،ألن الظروؾ الطبٌعٌة تلعب دوراً مهما ً فى هذا المجال ،
وبالتالى سوؾ ٌؤدى ذلك إلى صعوبة تحدٌد مصدر الضرر  ،فمثال ُ لو أن مصنعا ً قام بإلقاء
مواد سامة فى نهر مجاور  ،فهذ سوؾ ٌؤدى إلى إلحاق الضرر بكل من ٌستعمل النهر  ،لكن
الصعوبة سوؾ تثور هو فى كٌفٌة تقدٌر الضرر  ،هل كان قبل إلقابه المادة السامة وبعدها ،
خاصة وإن عرفنا أن النهر كان ملوثا ً من قبل بفعل شخص ما  ،فهذا لدٌنا عدة أسباب  ،فأٌها
السبب المنتج وأٌها العارض ؟ هذا األمر ال ٌخلو من الصعوبة .
أٌضا ً من الصعوبات التى ٌواجهها إثبات العالقة السببٌة فى مجال األضرار البٌبٌة أن المدعى
مكلؾ بإثبات الضرر وتأٌٌد إدعابه بأدلة علمٌة دقٌقة  ،فمثالً إذا تأذى المدعى من المواد السامة
التى ٌطرحها مصنع مجاور له  ،علٌه أن ٌثبت أن نسبة اإلنبعاثات قد جاوزت المعاٌٌر المحددة
لنوعٌه الهواء  ،ومن المعروؾ أن للقاضى سلطة فى تقدٌر قوة إثبات األدلة المقدمة ولكن فى
 45هالة الحدٌثى – مرجع سابق – ص 146
 46السبب المنتج هو  :السبب المألوؾ الذى ٌحدث الضرر عادة حسب مجرى األمور الطبٌعى  ،أما السبب العارض فهو
السبب ؼٌر المألوؾ الذى ال ٌحدث الضرر عاد ًة .
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مجال األضرار البٌبٌة ٌصبح هذا النطاق ضٌقا ً ألن القاضى لٌس بخبٌر علمى  ،ومسابل التلوث
لها طابع علمى بحت  ،كما أن القاضى علٌه أن ٌحكم بموضوعٌة ودون محاباة  ،فعادة القاضى
عندما ٌنظر فى دعوى مرفوعة ضد مؤسسة صناعٌة كبٌرة  ،فإنه ٌنظر إلٌها على أنها الطرؾ
القوى وٌحكم علٌها بالتعوٌض عن األضرار التى ٌدعٌها المدعى  ،رؼم تقٌد هذه المصانع
بقوانٌن حماٌة البٌبة .
إن كثٌراً من الدعاوى البٌبٌة قد ال تسمع ؛ ألن المدعى ال ٌستطٌع إثبات عالقة السبٌبة  ،أو ألن
المدعى علٌه إستطاع نفٌها  ،لذلك فإن على القاضى المدنى أن ٌؤسس قناعته إلقامة عالقة
السببٌة على قرٌنة واضحة عند الحكم بمسبولٌة الملوث  ،فمثال ُ األضرار الناجمة عن الملوثات
اإلشعاعٌة ٌفترض أن هذه األضرار هى نتٌجة لهذا الحادث وهو أصلها وال شا سواه  .وهذا
ٌؤكد ما أشرنا إلٌه سابقا ً وهو إفتراض العالقة السببٌة ألنه إذا كان الخطأ فقط مفترضا ً وكان ٌقع
على عاتق المضرور إثبات العالقة السببٌة  ،فمعنى ذلك ٌضطر المضرور وهو فى سبٌل إثبات
العالقة السببٌة بٌن الضرر والخطأ  ،أن ٌثبت الخطأ وبالتالى لن تقوم قرٌنة الخطأ المفترض ،
وطالما أن العالقة السببٌة مفترضة فٌكون بوسع المسبول نفٌها بإثبات السبب األجنبى .
إذا كانت هذه هى أركان المسبولٌة التقصٌرٌة القابمة على أساس النظرٌة الذاتٌة  ،وما أرٌد قوله
أن هذه النظرٌة تقٌم المسبولٌة على أساس الخطأ وتجعل من واجب المدعى أن ٌثبت خطأ
الملوث وأن ٌثبت العالقة السببٌة بٌن الخطأ والضرر  ،وإذا إفترضنا دوما ً أن إثبات الخطأ ٌقع
على عاتق المدعى  ،فإن هذا سوؾ ٌؤدى إلى ضٌاع حقوق المضرور الذى تأذى من التلوث ،
األمر الذى ٌقتضى أن النظرٌة الذاتٌة التى تقٌم المسبولٌة على أساس الخطأ تفترض فى بعض
الحاالت الخطأ من جانب المدعى علٌه  ،وعلى ذلك ال ٌقع على عاتق المدعى سوى إثبات
الضرر الذى أصابه  ،وهذا ما أخذ به المشرع المصرى والكوٌتى بحٌث عُدت هذه المسبولٌة
مسبولٌة مفترضة  ،إال ان الحدٌث عن األضرار البٌبٌة والمسبولٌة ال ٌنتهى عند هذا الحد  ،بل
هناك نظرٌة أخرى البد من ذكرها عند الحدٌث عن المسبولٌة عن األضرار البٌبٌة  ،أال وهى
النظرٌة الموضوعٌة .

المبحث الثانى
النظرية الموضوعية كأساس قانونى للمسئولية المدنية عن التلوث البيئى
إذا كانت النظرٌة الذاتٌة تقٌم المسبولٌة المدنٌة عن األضرار التى تصٌب البٌبة على أساس
الخطأ الواجب اإلثبات  ،فهذا ٌعنى أن المتضرر من نشاطات البٌبة ٌجب علٌه ان ٌثبت الخطأ
فى جانب المدعى علٌه  ،األمر الذى ٌؤدى أٌضا ُ إلى أن ٌثبت العالقة السببٌة من الخطأ
والضرر الذى أصابه  ،والذى ال ٌمكن أن نالحظه أن الكثٌر من الدعاوى البٌبٌة ترد لعدم تمكن
المدعى من إثبات الخطأ أو العالقة السببٌة من الخطأ والضرر  ،وبالتالى حرمان المضرور من
الحصول على التعوٌض  ،هذا دفع الكثٌر من التشرٌعات إلى ترك النظرٌة الذاتٌة واألخذ
بالنظرٌة الموضوعٌة كأساس للمسبولٌة المدنٌة فى المجال البٌبى  ،لمواكبة التطور التكنولوجى
والصناعى .
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لو إفترضنا على سٌاق النظرٌة الذاتٌة أن اَلة ما تنشر الؽازات السامة وتؤدى إلى تلوٌث الهواء
أو تصٌب األفراد بأضرار مادٌة أو جسدٌة  ،فكٌؾ ٌمكن نسبة الخطأ إلى هذه االَلة الصماء ؟
لذلك كانت النظرٌة الموضوعٌة أو المادٌة التى تقٌم المسبولٌة على أساس الضرر  ،فإذا
إستطاع المضرور إثبات الضرر ٌكون مسبب الضرر مسبوالً تجاه سواء كان فعله خاطبا ً أو
ؼٌر خاطا وسبب تسمٌتها بالموضوعٌة أو المادٌة  ،ألنها ال تهتم بخطأ المسبول فقط بل تهتم
بالضرر . 49وكما تقٌم النظرٌة الذاتٌة المسبولٌة على ثالثة أركان هى  :الخطأ  ،والضرر،
والعالقة السببٌة بٌنهما  ،كذلك نظرٌة الموضوعٌة تقوم على ركنٌن هما  :الضرر والعالقة
السببٌة .
وعلى هذا األساس سنقوم بتقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن  ،نتناول فى المطلب األول األسس
التى تقوم علٌها النظرٌة الموضوعٌة  ،أم المطلب الثانى فستناول موقؾ بعض التشرٌعات من
النظرٌة الموضوعٌة فى المجال البٌبى .
المطلب االول  :األسس التى تقوم عليها النظرية الموضوعية
تقوم النظرٌة الموضوعٌة على عدة أسس ولعل أهمها فكرة تحمل التبعة أو ما ٌعرؾ بنظرٌة
المخاطر والتى كان مجلس الدولة الفرنسى أول من إستحدثها عندما أسس علٌها مسبولٌة اإلدارة
تجاه موظٌفها دون الحاجة إلى إثبات الخطأ فى جانب اإلدارة  ،فجعل اإلدارة مسبولة تجاه
عمالها عن اإلصابات التى تحصل لهم أثناء قٌامهم بأعمالهم إذا كان هذا الضرر على درجة
عالٌة من الجسامة  ،هذا ٌعنى إلزام اإلدارة بتعوٌض العامل المصاب فى أثناء العمل أو بسببه
ودون الحاجة إلثبات وقوع الخطأ من جانب اإلدارة  ،بل بؽض النظر عن وقوع خطأ أو
48
عدمه
ولعل من المفٌد أن نعلم ان نظرٌة تحمل التبعة لها صورة مطلقة وصورة مقٌدة  ،51إذ تظهر
صورتها المطلقة فى نظرٌة " المخاطر المستحدثة " والتى ٌكون مقتضاها أن من سبب بنشاطه
الشخصى أو بإستخدامه أشٌاء معٌنة ٌلزم بتعوٌض الضرر الذى ٌصٌب الؽٌر  ،بؽض النظر
عن وقوع خطأ منه أو عدم وقوعه  ،فالشخص فى كال الحالتٌن ٌتحمل تبعة نشاطه .أما بالنسبة
للصورة المقٌدة فكانت الؽنم بالؽرم  ،أى أن إعمال نظرٌة المخاطر بصورتها المطلقة من شأنه
51
أن ٌجعل الشخص مسبوالً عن النتابج الضارة النه نشاط ٌبذله  ،وبالتالى فعل النشاط النافع
،وبالتالى عدم تطبٌق نظرٌة التبعة بصورتها المطلقة  ،إنما تطبق فى الحاالت التى ٌكون فٌها

 49السرحان – مرجع سابق – ص 335

 48مصطفى العوجى – القانون المدى – الجزء الثانى – المسبولٌة المدنٌة – مؤسسة عمون للنشر والتوزٌع  ،بٌروت –
ص 141
 51هالة الحدٌثى – مرجع سابق – ص 36
 51أحمد عبد الكرٌم سالمة – مرجع سابق – ص 144

25

الشخص قد زاد من المخاطر المالزمة للحٌاة فى المجتمع  ،وذلك بإنشاء مشروع ٌدر علٌه نفعا ً
 ،فٌجب علٌه تحمل تبعة هذا النشاط إذا أضرت هذه األعمال بالؽٌر إن الؽنم بالؽرم .
وٌذهب أنصار نظرٌة تحمل التبعة إلى أنها وباإلضافة إلى مبرراتها العملٌة فإنها تتفادى ما
قابلته نظرٌة الخطأ المفترض من إنتقاد إذ أن تحمل الضرر بسبب إنشاء المخاطر أو بسبب ما
ٌتحقق منها من منفعة ال ٌتعلق بإفتراض ٌثور بشأنه خالؾ حول مدى إمكانٌة إثبات العكس من
عدمة  .كذلك فإن جوهر هذه النظرٌة ال ٌتعلق بمدى تمٌٌز المتبوع ؛ وهو ما ٌسمح بمسبولٌة
عدٌم التمٌٌز بالرؼم من أن هذا ال ٌستقٌم فى ظل المسبولٌة القابمة على الخطأ حتى وإن كان
مفترضا ً .
ونشٌر إلى أن مجلس الدولة الفرنسى كان أول من كرس نظرٌة المخاطر إال أن المسبولٌة
الموضوعٌة أو نظرٌة المخاطر لٌست مستحدثة  ،إنما هى قدٌمة ٌرجع نشوؤها إلى قانون إكٌلٌا
الرومانى الذى أقام المسبولٌة على الضرر فقط  ،دون أن ٌهتم بمسلك مسبب الضرر  ،كما أن
الفقه اإلسالمى أٌضا ً سبق وأن أسس المسبولٌة على فكرة الضمان  ،فالضرر وحده هو الذى
ٌولد اإللتزام بالتعوٌض ودون التعوٌل على ما إذا كان هذا الضرر ناشبا ً عن إعتداء أو عن
إرتكاب فعل محظور  ،فالضرر بذاته هو أساس مسبولٌة الضمان مثلما هو أساس مسبولٌة
المخاطر.
نستنتج أنه فى مجال األضرار التى تصٌب البٌبة جرى اإلتجاه الحدٌث إلى األخذ بالنظرٌة
الموضوعٌة  ،أى أنه ٌكفى المضرور أن ٌثبت تعرضه للضرر ودون الحاجة إلى إثبات الخطأ .
المطلب الثانى  :موقف بعض التشريعات من األخذ بالنظرية الموضوعية فى المجال البيئى
نجد أن الكثٌر من التشرٌعات قد أخذت بالنظرٌة الموضوعٌة  ،وفى الوالٌات المتحدة نجد أن
العدٌد من القوانٌن البٌبٌة أشارت وبشكل صرٌح إلى إعتماد المسبولٌة الموضوعٌة عن أضرار
التلوث البٌبى  ،فعلى سبٌل المثال نجد أن قانون الهواء النظٌؾ األمرٌكى الصادر عام 1851
والمعدل فى عام  1877وتم تعدٌله أٌضا ً فى عام  ، 1881حٌث حظر هذا القانون أى عملٌة
تفرٌػ للملوثات فى الجو بدون إذن أو إجازة  ،أٌضا ً قانون المٌاه النظٌفة كان قد تبنى النظرٌة
الموضوعٌة بشان األضرار الناجمة عن إلقاء مواد تؤدى إلى تلوٌث مصادر المٌاه  ،وكذلك
قانون مراقبة أعالى البحار األمرٌكى  ،كذلك كان قد تبنى النظرٌة الموضوعٌة بشان األضرار
الناجمة عن أفعال التلوث البٌبى .52
أٌضا ً نجد فى إنجلترا العدٌد من القوانٌن الخاصة التى تبنت صراحة ًً المسبولٌة الموضوعٌة
فى مجال األضرار البٌبٌة  ،فقد فرض قانون خزانات المٌاه البرٌطانى لعام  1875المسبولٌة
على متعهدى المٌاه القانونٌٌن عن كل خسارة أو ضرر من جراء ارتشاح المٌاه من المواسٌر أو
من الخطوط الربٌسٌة  ،وأٌضا ً نصت المادة  14من قانون الؽار لعام  1865على أن اإلدارة
تكون مسبولة بشكل مطلق عن كل أذى شخصى ٌصٌب األفراد  ،أو أمالكهم والناتجة عن
عملٌات تخزٌن الؽاز تحت األرض  ،وكذلك نص المادة  99من قانون السٌطرة على التلوث
لعام  1874فإن الشخص الذى ٌطرح أو ٌسمح بطرد المواد السامة واألشٌاء الضارة أو المواد
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الملوثة فى باطن األرض تنعقد مسبولٌته بشكل مباشر  .أما المشرع الفرنسى فقد كان ٌعتمد
على النظرٌة الذاتٌة إال أنه تبنى مؤخراً النظرٌة الموضوعٌة وذلك فى قانون رقم 398/89
الصادر بتارٌخ  1889/5/18والمتعلق بالمسبولٌة المدنٌة فى مجال الطاقة النووٌة فٌما ٌخص
النشاطات الخطرة بالبٌبة .53
على المستوى الدولى  ،فقد تم توقٌع إتفاقٌة فٌٌنا عام  1863والتى صادقت علٌها مصر بالقرار
الجمهورى رقم  791لسنة  ، 1865وذلك بشأن المسبولٌة عن األضرار الناجمة عن إستخدام
المواد المشعة فى المؤسسات النووٌة الثابتة.
وعلى المستوى األوروبى فقد تم توقٌع إتفاقٌة بروكسل الموقعة فى  1877/12/17لتنظٌم
المسبولٌة المدنٌة عن األضرار الناجمة عن إستخدام المواد المشعة سواء فى ذلك بالنسبة
للمنشاَت الثابتة أو للسفن البحرٌة .
وعلى المستوى الداخلى  ،وفى فرنسا فقد أصدر المشرع إلتزاما ً منه بتعهدات فرنسا الدولٌة
بشأن تطبٌق اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة السابقة  ،القانون رقم  856/65لسنة  1865والمعدل
بالقانون رقم  843/69لسنة  1869ثم بالقانون رقم  499/81لسنة . 1881
ولقد أتى القانون الفرنسى فى شأن تنظٌم هذه المسبولٌة بنصوص مقررة للمسبولٌة الموضوعٌة
لحابز المواد النووٌة ومستؽلها بحٌث تقوم هذه المسبولٌة بمجرد حدوث الضرر وبؽٌر حاجة
إلى إثبات خطأ المسبول أو إلى إفتراضه .
لذلك فقد ورد نص المادة األولى من القانون المدنى الفرنسى " بعدم إمكان دفع المسبولٌة إال
بإثبات القوة القاهرة ".
وبالرؼم من أن بعض الفقه ٌذهب إلى تأسٌس المسبولٌة الموضوعٌة على أساس من تحمل
التبعة عن األخطار المستحدثة .
إال إننا نعتقد فى صحة هذا الرأى بالنظر إلى أن المشرع قد أقام مسبولٌة مستؽل المنشأة النووٌة
حتى فى الحالة التى تثبت فٌها أن حدوث الضرر كان ناجما ً عن خطأ المضرور وحتى فى
الحاالت التى ٌكون فٌها هذا الخطأ هو السبب الوحٌد فى حدوث الضرر  ،طالما أن المضرور
لم ٌقدم بإرادته الواعٌة متعمداً إحداث الضرر بنفسه .
كذلك فإن المشرع لم ٌجعل من القوة القاهرة سببا ً فى اإلعفاء من المسبولٌة إال فى حاالت محددة
على سبٌل الحصر ( الكوارث الطبٌعٌة اإلستثنابٌة وأعمال الحروب والعصٌان المسلح ) متوافقا ً
فى ذلك مع ما وردت به المادة  1/4من إتفاقٌة فٌٌنا لعام  1863والمادة التاسعة من إتفاقٌة
بارٌس لعام . 1861
وفى ضوء ما تقدم ٌتضح لنا أن المشرع قد إبتعد بهذا التنظٌم عن القواعد العامة فى المسبولٌة
المدنٌة والتى تقضى فى جمٌع األحوال بإمكان دفع المسبولٌة بإثبات السبب األجنبى .
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لذلك فإن المسبولٌة المقررة بموجب نصوص التشرٌع الفرنسى ٌجب إعتبارها تنظٌما ً قانونٌا ً
خاصا ً للمسبولٌة الموضوعٌة تتحول بمقتضاه المسبولٌة إلى إلتزام بالتعوٌض عن الضرر فى
إطار توزٌع األعباء اإلجتماعٌة وبؽض النظر عن نسبة الخطأ إلى الملتزم بالتعوٌض أو حتى
عند تطلب قٌام عالقة السببٌة بٌن النشاط الذى ٌقوم به أو الشا الذى ٌقوم على حراسته وبٌن
الضرر الذى ٌلحق بالؽٌر .
أما بالنسبة للتشرٌعات العربٌة فإننا ال نجد نصا ً صرٌحا ً فى التشرٌع المصرى والكوٌتى ٌؤسس
أو ٌقٌم المسبولٌة عن األضرار التى تصٌب البٌبة على أساس النظرٌة الموضوعٌة  ،وإن كان
المشرع اللبنانى قد تبنى النظرٌة الموضوعٌة فى المادة  131من قانون الموجبات والعقود ،
التى تقٌم مسبولٌة حارس األشٌاء على أساس نظرٌة تحمل التبعة  ،فقد نصت المادة  131على
أن " حارس الجوامد المنقولة وؼٌر المنقولة ٌكون مسبوالً عن األضرار التى تحدثها تلك
الجوامد  ،حتى فى الوقت الذى ال نكون فٌه تحت إرادته أو مراقبته الفعلٌة  ،كالسٌارة وقت
السٌر  ،أو الطٌارة وقت طٌرانها  ،أو المصعد وقت إستعماله  ،وتلك التبعة الوضعٌة ال تزول
إال إذا قام الحارس البرهان على وجود القوة القاهرة  ،أو خطأ من المتضرر ال ٌحول دون
إجراء حكم التبعة الناشبة عن األشٌاء إال إذا كان فى القانون نصر على العكس ".
نعتقد ان المادة  131من قانون الموجبات والعقود اللبنانى من الممكن أن تؽطى األضرار البٌبٌة
 ،ألنه ؼالبا ً ما تسبب االَالت والجوامد أضراراً بٌبٌة  ،وبالتالى ٌمكن اإلعتماد على نص المادة
 131فى معرض قضاٌا التلوث  ،وتكلٌؾ المدعى بإثبات الضرر البٌبى فقط  ،فحسب الضرر
البٌبى ٌكون مسبوالً تجاه المضرور مباشرة سواء كان فعله خاطبا ً أو ؼٌر خاطا  .لكن عدم
وجود نص خاص ٌقٌم المسبولٌة على أساس النظرٌة الموضوعٌة فى مجال األضرار البٌبٌة فى
القانون الكوٌتى  ،فإن المسبولٌة تبقى على أساس الخطأ الواجب اإلثبات وإن كان ٌفضل طالما
أنه لم ٌوجد نص صرٌح أن ٌترك للمدعى حرٌة إختٌار االساس الذى ٌرٌد أن ٌقٌم المسبولٌة
علٌه  ،وأن تترك للقاضى تقدٌر المسبولٌة فى النزاع البٌبى المعروض علٌه .
أما بالنسبة للمشرع الكوٌتى نجد أنه هجر النظرٌة الموضوعٌة ولم ٌأخذ بها إال فى حاالت
ً
صراحة كما فى قانون العمل رقم  16لسنة  2111بشأن التعوٌض عن
خاصة نص علٌها
إصابات العمل  ،وأمراض المهنة ،أى أن المشرع الكوٌتى تبنى النظرٌة الذاتٌة التى تقٌم
المسبولٌة على أساس الخطأ الواجب اإلثبات  ،لكن لم ٌجعل إثبات الخطأ على عاتق المضرور
دوما ً إنما أوجد نصوصا ً خاصة تجعل الخطأ مفترضا ً فى جانب المدعى علٌه  ،وبالتالى ال ٌقع
على عاتق المضرور سوى إثبات الضرر  ،وذلك فى حاالت ٌكون فٌها الشخص مسبوالً عن
عمل الؽٌر أو عن عمل األشٌاء التى تكون فى حراسته .
إن اإلنسان ال ٌسأل إال عن عمله الشخصى وال ٌحاسب عن عمل ؼٌره  ،وهذا ٌعنى أن
المسبولٌة عن عمل الؽٌر هى إستثناء من القاعدة العامة  ،وال ٌجب إعمالها إال إذا نص القانون
54
ً
صراحة علٌها  ،وبما أنها إستثناء من األصل فال ٌجوز التوسع فى تفسٌرها وال القٌاس علٌها
فنجد أنه فى مسبولٌة متولى الرقابة الخطأ مفترض فى جانب متولى الرقابة  ،أٌضا ً فى مسبولٌة
المتبوع عن أعمال التابع  ،ومسبولٌة حارس األشٌاء ؼٌر الحٌة  ،وحاس الحٌوان  ،ففى جمٌع
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هذه الحاالت ٌكون الخطأ مفترضا ً وال ٌقع على عاتق المضرور سوى إثبات الضرر وال
ٌستطٌع المدعى علٌه دفع مسبولٌته إال إذا ثبت السبب األجنبى  ،الذى ممكن أن ٌكون القوة
القاهرة  ،أو خطأ المضرور بإستثناء متولى الرقابة حٌث تقوم مسبولٌته على خطأ مفترض ٌقبل
إثبات العكس  ،أى ٌستطٌع دفع المسبولٌة إذا أثبت أنه لم ٌخطا .55
ففى التقنٌن المدنى الفرنسى الذى ال ٌتٌح للمتبوع أن ٌدفع المسبولٌة أو ٌتخلص منها إال عن
طرٌق إثبات عدم توافر شروطها ؛ كأن ٌقوم بإثبات عدم إرتكاب التابع للعمل ؼٌر المشروع
المنسوب إلٌه  ،أو بإثبات السبب األجنبى أو خطأ الؽٌر الذى ٌؤدى إلنتفاء مسبولٌة التابع بصفة
أصلٌة  ،أو عن طرٌق نفى رابطة التبعٌة التى ٌجب أن تتوافر بداءة حتى تقوم مسبولٌة المتبوع.
أما فى القانون المدنى المصرى وبالرؼم من أن نص المادة  174لم ٌرد به حكما ً مماثالً للحكم
الوارد بالفقرة السابعة من المادة  1394فى التقنٌن المدنى الفرنسى  ،فإن الفقه والقضاء
المصرٌٌن قد إستقرا على عدم إمكان تخلص المتبوع عن مسبولٌته عن أفعال التابعٌن هى وإن
أثبت قٌامه بواجبه فى الرقابة والتوجٌه على أكمل وجه .
ولقد إستند الفقه والقضاء فى مصر من ناحٌة أولى إلى أن هذا الحكم ٌستفاد بمفهوم المخالفة
عند مقارنة نص المادة  3/173بنص المادة  . 174فبٌنما ورد نص المادة  3/173اإلتاحة
لمتولى الرقابة أن ٌتخلص من المسبولٌة عن طرٌق إثبات قٌامه بواجب الرقابة  ،فإن نص المادة
 174قد جاء خالٌا ً من مثل هذا الحكم ؛ وهو ما ٌستفاد منه أن المشرع لم ٌتح للمتبوع أن
ٌتخلص من المسبولٌة عن طرٌق إثبات قٌامه بواجبات الرقابة والتوجٌه .
كذلك ومن ناحٌة اَخرى فإننا نعتقد بأن تقسٌر نص المادة  174على هذا النحو وما إستقر علٌه
الفقه والقضاء فى مصر ٌرجع إلى حد كبٌر إلى التأثر بالقانون الفرنسى الذى جعل من قرٌنه
إفتراض الخطأ فى شأن مسبولٌة المتبوع قرٌنه ؼٌر قابلة إلثبات العكس .
بالنسبة لألضرار البٌبٌة فقد نصت المادة  11من قانون حماٌة البٌبة الكوٌتى على أن المسبولٌة
عن األضرار البٌبٌة مفترضة  ،األمر الذى ٌعنى أن أى نشاط سبب ضرراً للبٌبة أو أى نشاط
سبب ضرراً لألفراد أو ممتلكاتهم تكون المسبولٌة قابمة وإنما على أساس المسبولٌة الموضوعٌة
 ،فقد نصت على أن -1" :كل من سبب ضرراً للبٌبة أو لألحٌاء بفعله أو بفعل الؽٌر التابع له أو
بفعل األشٌاء التى فى حراسته  ،سواء عن قصد أو إهمال أو قلة إحتراز أو تبصر  ،أو عدم
مراعاة القوانٌن واألنظمة مسبول تجاه الهٌبة  ،عن التعوٌض مباشرة إلى حساب الخزٌنة العامة
للدولة عن الضرر الذى تقدر الهٌبة كفاٌته إلعادة الحال لما كان علٌه  ،وٌجرى تحصٌل
التعوٌض المذكور جبراً وفق أحكام قانون جباٌة األموال العامة ".
تعد المسبولٌة المنصوص علٌها فى الفقرة ( )1من هذه المادة مفترضة  ،والذى ٌمكن أن
نستنتجه من نص المادة  11هو ما ٌلى -:
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أوالا :حددت المادة  11من هو الشخص المسبول عن التعوٌض وهو أى شخص سبب بفعله
الشخصى ضرراً للبٌبة أو لألحٌاء ولٌس فقط بعمله الشخصى  ،بل وبعمل من هو تحت رعاٌته
أو تحت سلطته من الؽٌر أو ما بٌن ٌدٌه من االَالت واألشٌاء .
ثانيا ا  :حددت أٌضا ً صور هذا الخطأ الذى أدى إلى حصول الضرر  ،فهو إما أن ٌكون نتٌجة
اإلهمال أو عدم مراعاة األنظمة والقوانٌن أو قلة التبصر واإلحتراز .
ثالثا ا  :هذا الشخص ٌكون مسبوالً سواء كان فعله الخاطا مقصوداً أو ؼٌر مقصود  ،أما الهٌبة
العامة لشبون البٌبة فهى تقدر كفاٌة التعوٌض  ،وٌدفع هذا التعوٌض لحساب الخزٌنة العامة ،
وطبعا ً ٌمكن تحصٌل هذا التعوٌض جبراً وفق أحكام قانون جباٌة األموال العامة .
لقد إعتبرات المادة  11المسبولٌة عن األضرار التى تصٌب البٌبة مفترضة  ،وهذا الكالم ؼٌر
منطقى ألن المسبول نتٌجة وال ٌمكن إفتراضها  ،فإعتبار المسبولٌة مفترضة  ،فهذا ٌعنى أن
جمٌع أركانها مفترضة من خطأ وضرر وعالقة سببٌة بٌنهما  ،فمجرد وقوع خطأ اَخر بالبٌبة
فهذا ٌعنى إفتراض السببٌة والضرر  ،وهذا خروج عن القواعد العامة  ،صحٌح أن األضرار
البٌبٌة هى أضرار ؼٌر إعتٌادٌة وبحاجة إلى نصوص خاصة تنظمها  ،إال أن إعتبار المسبولٌة
عن األضرار مفترضة  ،لم ٌكن موفقا ً  ،فاألفضل لو أن المشرع الكوٌتى إعتبر المسبولٌة عن
التلوث من المسبولٌات الموضوعٌة التى تعد الخطأ مفترضا ً وٌقع على عاتق المضرور إثبات
الضرر ،والسببٌة قد تكون مفترضة أوالً  ،كما ٌؤخذ على هذا القانون أنه ساوى بٌن جمٌع
أنواع المسبولٌات فلم ٌمٌز بٌن مسبولٌة الشخص عن عمله الشخصى أو المسبولٌة عن فعل
ً
خاصة وأن القانون المدنى الكوٌتى قد نص
الؽٌر  ،وهذا مأخذ ٌجب أن ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار
على كل مسبولٌة على حده  ،ووضع لها احكاما ً خاصة  ،فمثالً مسبولٌة متولى الرقابة قابمة
على خطأ مفترض ٌقبل إثبات العكس  ،أما مسبولٌة حارس األشٌاء ؼٌر الحٌة قابمة على خطأ
مفترض ؼٌر قابل إلثبات العكس  ،وال ٌمكن نفى هذا الخطأ إال بإثبات السبب األجنبى  ،أما
بالنسبة لألضرار البٌبٌة فلم ٌحدد فى حال كان الخطأ المفترض ال ٌقبل إثبات العكس  ،والمشرع
الكوٌتى فى قانون حماٌة البٌبة لسنة ٌ 1891تحدث عن مسبولٌة الشخص الطبٌعى دون ان ٌشٌر
إلى مسبولٌة الشخص اإلعتبارى  ،مع أنه فى مجال األضرار البٌبٌة عاد ًة ما تسبب الشركات
والمصانع األضرار البٌبة  ،كما أنه ٌتحدث عن األضرار التى تصٌب البٌبة  ،وأؼفل ذكر
األضرار البٌبٌة التى تصٌب اإلنسان بشكل تبعى  ،كما أنه لم ٌحدد جهة قضابٌة ممكن اللجوء
إلٌها عند وقوع الضرر البٌبى  ،بمعنى أن الهٌبة العامة لشبون البٌبة هى التى تقدر كفاٌة
التعوٌض  ،وٌدفع هذا التعوٌض لحساب الخزٌنة العامة أى أن الهٌبة العامة لشبون البٌبة تعد
خصما ً وحكما ً فى وقت واحد وهذا ٌخالؾ أبسط قواعد العدالة .
من المالحظ أن نص المادة  11جاء ؼامضا ً بشكل ال ٌخلو من الؽرابة حٌن أعتبر المسبولٌة
مفترضة فى حٌن نجد أن القانون المتعلق بشبون النظافة العامة رقم  48لسنة  2114قد عالج
موضوع المسبولٌة فى المادة  ، 9حٌث تنص هذه المادة على أن " ٌعد منتج النفاٌات الصناعٌة
مسبوالً عن أى ضرر للبٌبة ناجم عن نفاٌاته " وبالتالى مسبولٌة تقوم على أساس الضرر ،
وبالتالى هى مسبولٌة موضوعٌة  ،تقوم على أساس تحمل المخاطر .
وكذلك الحال بالنسبة للمادة  22التى جاء فٌها " المولدون للنفاٌات الطبٌعٌة مسبولون عن أى
ضرر للبٌبة والصحة العامة  ،ناجم عن نفاٌاتهم ما دامت بإشرافهم " وهنا أٌضا ً تقوم المسبولٌة
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على أساس الضرر وبالتالى هى مسبولٌة موضوعٌة على أساس تحمل المخاطر  ،وحسنا ً فعل
المشرع ولم ٌتبن المسبولٌة المفترضة  ،كما أن هذا القانون تحدث عن مسبولٌة الشخص
اإلعتبارى فى نص المادة  56ونص على الجزاءات اإلدارٌة التى تصٌب المخالؾ  ،وكان
األفضل لو أن المشرع الكوٌتى كان قد استرشد بنصوص القانون رقم  48لسنة  2114المذكور
اَنفا ً عندما سن قانون حماٌة البٌبة  ،وبذلك ٌكون قد تجنب بعض المالحظات كما ان قانون
حماٌة البٌبة الكوٌتى أعطى الحق فقط للهٌبة العامة لشبون البٌبة حق المطالبة بالتعوٌض دون
باقى الهٌبات أو الجمعٌات التى تعنى بالبٌبة  ،كما فى فرنسا مثالً وإنجلترا اللتٌن تمنحان تلك
الجمعٌات والهٌبات التى ُتعنى بشبون البٌبة حق اإلدعاء بالنسبة لألضرار التى تصٌب األوساط
البٌبٌة . 56
أما فى القانون المدنى المصرى فقد ورد نص المادة  179بأنه " كل من تولى حراسة أشٌاء
تتطلب عناٌتها حراسة خاصة أو حراسة اَالت مٌكانٌكٌة ٌكون مسبوالً عما تحدثه هذه األشٌاء
من ضرر  ."...وٌستفاد من هذا النص أن المشرع المصرى فقد جعل نطاق تطبٌق هذا النص
قاصراً على االًالت المٌكانٌكٌة واألشٌاء التى تحتاج فى حراستها إلى عناٌة خاصة دون ؼٌرها
من األشٌاء .

المبحث الثالث  :وسائل دفع المسئولية
بما أن هذه المسبولٌة مفترضة أى أن الخطأ مفترض فى جانب المدعى علٌه  ،فكٌؾ ٌمكن أن
ٌدفع المسبولٌة ؟
األصل أن هذه المسبولٌة تقوم ولو أثبت المسبول أنه بذل كل جهد من أجل منع وقوع الضرر
ألن هذا النوع من المسبولٌة ؼٌر مرتبط بالخطأ إنما بالضرر  ،ولكن ٌوجد إستثناءات أى أن
المدعى علٌه ٌستطٌع أن ٌدفع مسبولٌته إذا تمكن من إثبات السبب األجنبى  ،والسبب األجنبى
إما أن ٌكون القوة القاهرة  ،أو فعل الؽٌر  ،وفعل المضرور  ،فإذا دفع المسبول مسبولٌته بإثباته
للسبب األجنبى إنتفت مسبولٌته إلنتفاء السببٌة  .وسنقوم بتقسٌم هذا المبحث فى ثالث مطالب
على الوجه التالى -:
المطلب األول  :القوة القاهرة
المقصود بالقوة القاهرة كدفع من شانه أن ٌدفع المسبولٌة عن المدعى علٌه  ،هى ما ٌمكن
إعتباره حادثا ً فجابٌا ً ال ٌمكن توقعه أو تالفٌه وال ٌمكن درء الضرر الناتج عنه ( )  ،كقوة
العواصؾ والزوابع التى أدت إلى تلوث الماء او الهواء  ،ماذا لو لم ٌكن باإلمكان توقعها أو
تالفٌها فإنها تعد قوة قاهرة تدفع المسبولٌة عن المدعى علٌه إلنتفاء السببٌة  ،وٌعد الدفع بوجود

 56الشرعة – مرجع سابق – ص 177
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القوة القاهرة من الدفوع الموضوعٌة  ،ألنه ٌدفع بعدم توافر السببٌة وركن من أركان
المسبولٌة. 57
المطلب الثانى  :أى شخص مسبول عن عمله الشخصى ومسبول عن عمل ؼٌره إذا وجد نص
أو إتفاق  ،كأن ٌكون الشخص مسبوالً عن عمل تابعٌه أو االَلة التى هى فى حراسته فإذا كان
الؽٌر هو شخص اَخر ؼٌر المضرور وؼٌر المدعى علٌه ولٌس أحداً ٌسأل المدعى علٌه عن
أعماله  ،كان عمل الؽٌر دفعا ً ٌدفع المسبولٌة  ،كأن ٌمر طفل فجاة أمام سابق سٌارة فٌضطر
السابق لتفادى الطفل أن ٌضؽط على مكابح السٌارة فٌجرح أحد الركاب  ،وفى هذه الحالة تنتفى
مسبولٌته إلنعدام السببٌة .

المطلب الثالث  :لكى ٌعد الخطأ دفعا ً ٌدفع المسبولٌة البد من أن ٌكون فعل المضرور خطأ ،
وأن ال ٌكون للمدعى علٌه ٌد فٌه  ،فإذا لم ٌكن فعل المضرور خطأ ال ٌمكن اإلعتداد به  ،لكن
ٌجب أن نالحظ أن إعفاء المسبول من التعوٌض أو من المسبولٌة ٌمكن أن ٌكون مطلقا ً أو جزبٌا ً
فإن تسبب المضرور بكامل الضرر لنفسه وكانت إرادته متجهة لذلك  ،فاإلعفاء من المسبولٌة
ٌكون مطلقا ً  ،اما إذا كان خطأ المضرور قد تسبب بجزء من الضرر باإلضافة إلى خطأ
المسبول فعندبذ ال ٌعفى المدعى علٌه إال بمقدار ما سببه المضرور لنفسه . 59

ما ٌتالحظ لنا مما سبق أن معظم التشرٌعات العربٌة التى تحدثت عن قوانٌن حماٌة البٌبة لم
تتحدث عن الدفوع التى ٌمكن بواسطتها دفع المسبولٌة  ،إال أن قانون حماٌة البٌبة المصرى رقم
 4لسنة  1884قد تحدث بشكل واسع عن هذه الدفوع  ،فمثالً تضمنت المادة  9عقوبات على
تداول المواد الخطرة  ،ولكن إذا أثبت المتهم أنه حصل على ترخٌص بتداول المواد من الجهة
اإلدارٌة المختصة  ،فٌجب على النٌابة أن تأمر بحفظ األوراق أو عدم وجود وجه إلقامة
الدعوى الجنابٌة على أى حال  ،إال أن هذا الدفع إن كان ٌمنع قٌام الدعوى الجنابٌة  ،فإنه ال
ٌمنع من قٌام المسبولٌة المدنٌة  ،ألنه كما نعلم الترخٌص اإلدارى ال ٌعصم من المسبولٌة ،
أٌضا ً المادة  85من قانون حماٌة البٌبة المصرى  ،فإن من ٌخالؾ عمداً أحكام هذا القانون  ،فإذا
دفع المدعى علٌه بأنه أقدم على هذه األفعال دون تعمد  ،فإن المحكمة تحكم ببراءته .

 57أمجد منصور – مرجع سابق – ص 223

 59أمجد منصور – مرجع سابق – ص 346
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الخاتمة
إن مشكلة تلوث البٌبة لبست ولٌدة العصر الحدٌث  ،بل إنها تمتد إلى مبات السنٌن  ،لكنه فى
عصرنا الحالى إشتدت وظهرت نتٌجة التقدم الصناعى الهابل الذى مد البشرٌة بالكثٌر من
الفوابد والنعم  ،ولكن بالرؼم من الفابدة كانت هنالك المساوئ أال وهى مشكلة التلوث  ،هذه
المشكلة العمٌقة األثر قد حاولت معظم دول العالم معالجتها  ،وخاصة دول الؽرب  ،فنجد
العدٌد من التشرٌعات فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أوجدت حلوالً لمشكلة التلوث وأوجدت
عقوبات صارمة على المخالؾ  ،فنجد أن البٌبة البحرٌة أو األرضٌة محمٌة  ،وأن أى نشاط
ٌسبب ضرراً لشخص ما  ،بإمكانه اللجوء إلى القضاء والحصول على تعوٌض عادل  .الننكرأن
التشرٌعات العربٌة قد تنبهت لهذه المشكلة وأوجدت حلوالً لها وسنت قوانٌن قاسٌة من أجل
حماٌة البٌبة إال أن نطاق تطبٌقها محدد وال أستطٌع تحدٌد السبب  ،هل هو قلة الوعى بأهمية
المحافظة على البيئة ونظافتها ؟ أو هو ليست قلة وعى  ،بل عدم إكتراث ؟ إن معالجة التلوث
ومحاربته وتطبٌق النصوص القانونٌة ٌجعلنا نعٌش فى بٌبة نظٌفة وسلٌمة .
لقد تحدثنا فى هذه الدراسة عن المسبولٌة عن التلوث  ،فتحدثنا بالتفصٌل الذى ٌفٌد البحث عن
النظرٌة الذاتٌة والموضوعٌة فى مجال البٌبة  ،وموقؾ المشرع المصرى والكوٌتى من هاتٌن
النظرٌتٌن  ،وبأٌهما أخذا .

النتائج
-1تبٌن أن تطبٌق القواعد العامة للمسبولٌة المدنٌة على التلوث البٌبى ؼٌر كافٌة لشمول كافة
صور التلوث  ،فاإلعتماد على هذه القواعد ٌشكل وسٌلة للحد من مشكلة اإلضرار البٌبٌة بالرؼم
من الصعوبات التى تكتنؾ إعمال القواعد التقلٌدٌة للمسبولٌة المدنٌة ،وتتمثل هذه الصعوبات فى
إقامة لرابطة السبٌبة  ،ألن ؼالبٌة اإلضرار البٌبٌة تكون ؼٌر مباشرة وتظهر خالل فترة زمنٌة
طوٌلة جدا .
 -2أن الضرر البٌبى ال ٌتحقق دفعة واحدة  ،وإنما ٌتحقق بشكل تدرٌجى .
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 -3أن نظرٌة التعسؾ فً إستعمال الحق ٌمثل مجاال حٌوٌا لمواجهة اإلضرار البٌبٌة  ،إذ انها
تضمن تعوٌض المضرور دون ان تحمل عبء إثبات الخطأ .
 -4أن النظرٌة الموضوعٌة كأساس للمسبولٌة المدنٌة الناشبة عن األضرار البٌبٌة  ،تصبح
أساسا قانونٌا للمسبولٌة عن هذه اإلضرار وٌمكن اإلعتماد علٌها عند المطالبة بالتعوٌض عن
تللك األضرار .

التوصيات
ٌ -1تعٌن على المشرع المصرى والكوٌتى بإستحداث محاكم متخصصة للنظر فى منازعات
البٌبة نظراً لخصوصٌة أركان المسبولٌة المدنٌة الناشبة عن التلوث البٌبى وبخاصة ركن الخطأ
والضرر .
 -2أوصى بإٌجاد نظام تأمٌن إجبارى على المؤسسات الصناعٌة ذات األنشطة الخطرة والتى
ٌؤدى نشاطها إلى إلحاق الضرر البٌبى .
 -3نوصى بإنشاء صندوق خاص لتعوٌض المتضررٌن من حوادث التلوث البٌبى .
 -4تفعٌل دور اإلعالم فى مجال التوعٌة البٌبٌة فى مختلؾ وسابله المقروءة والمربٌة
والمسموعة .
ٌ -5جب أن تكون مادة قانون البٌبة تدرج ضمن المواد الدراسٌة الجامعٌة إجبارٌا ً لكافة الطلبة
فى الجامعات العربٌة وباألخص مصر .
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المراجع
أوالَ  :القوانين محل البحث
 -1القانون المدنى المصرى رقم  131لسنة 1849
 -2قانون حماٌة البٌبة المصرى رقم  4لسنة 1884
 -3قانون حماٌة البٌبة الكوٌتى رقم  62لسنة 1891
 -4النظام العام للبٌبة السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م 34/بتارٌخ 1422/7/29هـ
 -5قانون الموجبات والعقود اللبنانى

ثانيا َ :المراجع العامة
 -1أ.د .محمد لبٌب شنب – نظرٌة اإللتزام – مصادر اإللتزام – 1881
 -2أ.د حسن عبد الباسط جمٌعى – الخطأ المفترض فى المسبولٌة المدنٌة 2119 -
 -3أ .محمود عبد الرحمن محمد  -النظرٌة العامة لإللتزامات – الجزء األول – مصادر
اإللتزام – دار النهضة العربٌة – بدون سنة نشر

ثالثا ا :المراجع المتخصصة
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 -1د .محمد حشٌش – المفهوم القانونى للبٌبة فى ضوء أسلحة القانون المعاصر – دار
الفكر الجامعى – 2111
 -2د.داود الباز – حماٌة السكٌنة العامة – معالجة لمشكلة العصر فى فرنسا ومصر ،
الضوضاء – دراسة تأصٌلٌة مقارنة فى القانون اإلدارى للبٌبة والشرٌعة اإلسالمٌة –
دار النهضة العربٌة – القاهرة 1889 -
 -3د .سعٌد سالم الجوٌلى – حق اإلنسان فى البٌبة – دار النهضة العربٌة – القاهرة -
2111
 -4د.ماجد راؼب الحلو – قانون حماٌة البٌبة – دارالجامعة الجدٌدة – اإلسكندرٌة 2114-
 -5د .عبد المقصود زٌن الدٌن – قضاٌا بٌبٌة معاصرة – منشأة المعارؾ – اإلسكندرٌة –
الطبعة األولى – 2111
 -6أ.د .أحمد عبد الكرٌم سالمة – قانون حماٌة البٌبة اإلسالمى مقارنا ً بالقوانٌن الوضعٌة
– دار النهضة العربٌة – الطبعة األولى – 2117
 -7د .سلوى توفٌق بكٌر – الحماٌة الجنابٌة للبٌبة وتطبٌقاتها فى المملكة العربٌة السعودٌة
– دار النهضة العربٌة – 2111
 -8د .أشرؾ توفٌق شمس الدٌن – الحماٌة المدنٌة للبٌبة – دار النهضٌة العربٌة 2114-
 -9د.سعٌد سعد عبد السالم – مشكلة تعوٌض أضرار البٌبة التكنولجٌة – دار النهضة
العربٌة – بدون سنة نشر
-11د.محمد حسٌن عبد القوى – الحماٌة الجنابٌة للبٌبة الهوابٌة – النسر الذهبى للطباعة –
بٌروت – 2112
-11د.عطٌة محمد محمد – البٌبة المصرٌة – دار النهضة العربٌة – دون طبعة
-12د.فرج صالح الهرٌش – جرابم تلوٌث البٌبة – دار الفكر العربى – 2116

رابعا ا  :الرسائل واألبحاث العلمية
 -1سامر عاشور – تلوث البحار من السفن ومسبولٌة مالك السفٌنة – رسالة
دكتوراه – جامعة عٌن شمس – 2111
 -2طارق زٌادة -نحت نظام عام بٌبى – مؤتمر دور القضاء فى تطوٌر القانون
البٌبى الكوٌتى – جامعة الكوٌت – الفترة من 2112/8/14 – 2112/8/12
 -3صالح هاشم – المسبولٌة الدولٌة عن السالمة البٌبٌة المصرٌة – رسالة
دكتوراه – جامعة القاهرة 1881-
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 -4موفق حمدان الشرعة -المسبولٌة المدنٌة عن تلوث البٌبة – رسالة ماجستٌر
– جامعة اَل البٌت – المفرق 2117 -

خامسا ا  :اإلتفاقيات
 -1إتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1892
 -2إتفاقٌة الكوٌت اإلقلٌمٌة للتعاون فى حماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث لعام 1879
 -3إتفاقٌة بازل بشأن التحكٌم فى نقل النقابات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام
1898
 -4إتفاقٌة فٌٌنا عام 1863
 -5إتفاقٌة بروكسل عام 1877
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الفهرس
الصفحة
مقدمة
الفصل األول  :ماهٌة البٌبة وصور المساس بها

1

المبحث األول  :ماهٌة البٌبة

1

المطلب األول :المفهوم اللؽوى للبٌبة

1

المطلب الثانى  :المفهوم اإلصطالحى للبٌبة

2

المطلب الثالث  :المفهوم القانونى للبٌبة

3

المبحث الثانى  :صور المساس بالبٌبة

5

المطلب األول  :مفهوم التلوث

5

المطلب الثانى  :التفرقة بٌن الصور المختلفة للمساس بالبٌبة

9

الفصل الثانى  :األساس القانونى للمسبولٌة المدنٌة الناجمة عن التلوث البٌبى

11

المبحث األول  :النظرٌة الذاتٌة كأساس قانونى للمسبولٌة المدنٌة عن التلوث البٌبى

11

المطلب األول  :الخطأ البٌبى

12

المطلب الثانى  :الضرر البٌبى

15

المطلب الثالث  :العالقة السببٌة

18

المبحث الثانى :النظرٌة الموضوعٌة كأساس قانونى للمسبولٌة المدنٌة عن التلوث البٌبى

21

المطلب األول  :األسس التى تقوم علٌها النظرٌة الموضوعٌة

21

المطلب الثانى  :موقؾ بعض التشرٌعات من األخذ بالنظرٌة الموضوعٌة فى المجال البٌبى23
المبحث الثالث  :وسبل دفع المسبولٌة

24

المطب األول  :القوة القاهرة ( الحادث الفجابى )

29

المطلب الثانى  :فعل الؽٌر

29

المطلب الثالث  :خطا المضرور

28

الخاتمة
النتابج

31
31

التوصٌات

32

المراجع

33
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