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بطاقة المشاركة بالمؤتمر:
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التخصص :القانون العام
محور المداخلة :المحور الثالث المسؤولية عن التلوث "فرع المسؤولية المدنية"
عنوان المداخلة :المسؤولية عن األضرار البيئية -صعوبات ومعوقات-
ملخص المداخلة:
تعترض المسؤولية الناجمة عن أضرار التموث البيئي عدة إشكاالت عممية ،تتعمق في جزء منيا بأركان
المسؤولية كانتفاء ركن الخطأ غالبا ،وبخصوصية الضرر البيئي (غير مؤكد وغير مباشر ومستقبمي) ،أو
انقطاع العالقة السببية بين الخطأ والضرر ،كما تتعمق في جزئيا اآلخر بعدم إمكانية إصالحيا وصعوبة
تعويضيا نظ ار الستحالة إعادة الوسط الطبيعي كما كان عميو في السابق ،أو لعدم كفاية التعويض النقدي
لفداحة األضرار ،أو عدم وجود أساس قانوني يستند عميو في أحقية المضرور في التعويض...
Résume : La responsabilité découlant des dommages causés par la pollution
environnementale a été confrontée à plusieurs problèmes pratiques, liés aux éléments de
responsabilité, souvent la faute, et la spécificité du dommage environnemental ( incertain, indirect
et futur) ; ou la rupture de lien de causalité entre erreur et dommage, indemnisation en raison de
l’impossibilité de restaurer l’environnement naturel comme il était au passé, ou l’insatisfaction de
compensation monétaire pour la gravité de dommage, ou de l’absence de base légale où la victime
…a droit à une indemnisation

مقدمة:
تعرف المسؤولية المدنية بأنيا التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب عمى إخاللو بالتزام
يقع عميو ،فإذا كان االلتزام الذي حصل اإلخالل بو مصدره العقد كانت المسؤولية عقدية l’acte
 ،illiciteواذا كان ىذا االلتزام مصدره العمل غير المشروع كانت المسؤولية تقصيرية la
.responsabilité délictuelle
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إذ تقوم المسؤولية العقدية إثر اإلخالل بالتزام عقدي مثال ذلك :عدم تسميم البائع العين
المبيعة إلى المشتري التي أصبحت ممموكة لممشتري ،وتقوم المسؤولية التقصيرية إثر اإلخالل
بالتزام قانوني كاالعتداء عمى مال ممموك لمغير.2
وفي مجال األضرار الماسة بالبيئة فتحكميا أيضا القواعد العامة لممسؤولية المدنية ،لكن
ىذه القواعد ال تشتمل أو تتوافق في كثير من األحيان مع طابع الضرر االيكولوجي أو البيئي،
لذا أعيد النظر في القواعد العامة لممسؤولية التقصيرية لجعميا تتناسب مع التطور الحاصل سواء
عمى مستوى أركان المسؤولية أو عمى مستوى األثر المترتب عمى قياميا.
حيث أن األسس الحالية التي تقوم عمييا النظرية العامة لممسؤولية ال تؤطر وال تحمي
بصفة شاممة كل األضرار البيئية ،كونيا تقتصر عمى حماية األضرار الماسة بالمصالح المرتبطة
بعنصر الممكية ،بخالف المسائل البيئية التي تكيف غالبا وفقا لطبيعة قواعد حماية البيئة المتعمقة
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د .عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دراسة في القانون المبناني والقانون المصري ،دون طبعة ،دار النيضة العربية،

بيروت لبنان ،سنة  ، 1979ص .512
2

د .عبد المنعم فرج الصدة ،مرجع سابق ،ص .518

بالقانون اإلداري بامتياز ،3ولمطابع التقني لمبيئة الذي يصعب عمى رجال القانون فيمو
واستيعابو ،4األمر الذي صعب الميمة عمى قواعد المسؤولية المدنية استيعاب األحكام البيئة.
لذا يطرح اإلشكال القانوني نفسو ،ما مدى انطباق األحكام العامة لممسؤولية عمى المسائل
البيئية؟ وماىي أىم الصعوبات والعراقيل العممية المعترضة سبيل المسؤولية لمتعويض عن
األضرار البيئية؟
وسنحاول اإلجابة عمى ىذه التساؤالت األساسية وفق منيج الدراسة التحميمية لمنصوص
والقواعد القانونية المتعمقة بيذا المجال خاصة قانون البيئة رقم  ،13-33باالستعانة بمنيج
الدراسة المقارنة أحيانا أخرى.
مقسمين بحثنا ىذا إلى عنصرين أساسيين حيث نتطرق في األول إلى الصعوبات المتعمقة
بأركان المسؤولية وىي انتفاء الخطأ ،وخصوصية الضرر البيئي ،وانقطاع العالقة السببية،
ونتطرق في الثاني إلى صعوبات إصالح وتعويض الضرر البيئي ،من جميع نواحي أشكال
التعويض وأنواعو تعويض عيني أو نقدي ،مع الحرص عمى بيان المخارج والسبل التي تصمح
لتدارك وتفادي ىذه اإلشكاالت.
المطمب األول :صعوبات تطبيق المسؤولية الخطئية في مجال حماية البيئة
بعدما رأينا مدى قابمية تطبيق النظرية العامة لممسؤولية اإلدارية الخطئية في مجال الوقاية من أضرار
التموث البيئي من قبل القضاء اإلداري عن طريق الكثير من األحكام القضائية المقارنة ،يبقى لنا التطرق إلى
الصعوبات التي تعترض طريق تطبيق ىذه النظرية ،حيث تثير ىذه المسؤولية العديد من المشاكل القانونية
التي دعت الفقو ومعو القضاء إلى إعادة النظر فييا والتفكير في أسس أخرى تصمح لمتطبيق في ىذا المجال
ألجل توفير الوقاية الشاممة والكافية من كافة أنواع األضرار لكافة أنواع التموث البيئي.
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ناهيك على لكن عمى صعيد الحقوق والحريات فإن قواعد المسؤولية المدنية ىي من تكفل ضمان احترام الحق في بيئة سميمة

ونظيفة ،ووضع حد لألضرار االيكولوجية الخالصة الميدد ليذا الحق ،لذلك ركزت اإلعالنات الدولية ليذا الحق والتشريعات
الداخمية عمى آلية الحق في التقاضي في المواد البيئية كحق ضامن لمحق في البيئة.
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د .وناس يحيى ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممسان،

جويمية  ،2337ص 236و ص.254

ومن ىذه الصعوبات نجد ما ىو متعمق بركن الخطأ(الفرع األول) ومنيا ما ىو متعمق بالصعوبات المتعمقة
بالضرر (الفرع الثاني) ومنيا ما ىو متعمق بركن العالقة السببية(الفرع الثالث).
الفرع األول :الصعوبات المتعمقة بركن الخطأ
سبق الحديث عن شروط لزوم توفر ركن الخطأ في مجال المسؤولية اإلدارية بصفة عامة ،وكشرط
الزم في مجال الوقاية من أضرار التموث البيئي ،حيث رأينا القاعدة العامة واستثنائيا المتعمق بوجوب توفر
الخطأ سواء كان جسيما أو بسيطا ،بخصوص الوقاية من أضرار التموث الضوضائي – كمثال تطبيقي -كما
رأينا إمكانية تحقق الخطأ المرفقي بصوره الثالثة لقيام تمك المسؤولية في جانب اإلدارة.
إال أن الخطأ يصعب إثباتو في أغمب الحاالت خاصة أمام التموث البيئي ،األمر الذي تنتفي معو قيام
المسؤولية الخطئية البيئية في جانب اإلدارة ،ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة بالنشاط المتعمق بتموث البيئة
الذي يصعب الجزم أنو السبب المباشر في إحداث الضرر موضوع دعوى التعويض 5حيث تساىم في إحداث
الخطأ عدة عوامل ومصادر مشتركة تتعمق بالنشاط المموث لما يمتاز بو من خصائص فنية وطبيعة خاصة*.
ىذا من جية ،ومن جية أخرى يصعب إثبات ركن الخطأ لصعوبة تحديد عدم مشروعية النشاط البيئي
الضار إذ قد ينتج الضرر نتيجة نشاط بيئي مشروع مسموح بو طبقا لموائح اإلدارية والقوانين السائدة في
الدولة.
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فيناك العديد من األنشطة البيئية كالمشاريع التنموية لمدولة تمارس نشاطا عاديا نجدىا مراعية
لممعايير البيئية و االحتياطات القانونية الالزمة ،ومرخص ليا بممارسة النشاط بعد أدائيا لدراسات التقييم
البيئي ،ومع ذلك ينجم عن تمك النشاطات أض ار ار بيئية بالغة تؤثر عمى الصحة وعناصر البيئية المختمفة.

 -5عبد اهلل جاد الرب ،حماية البيئة من التموث في القانون اإلداري والفقو اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه في
الحقوق ،قسم القانون العام كمية الحقوق ،جامعة أسيوط2339 ،م1433-ه ،ص .552
* -مثال :فتموث المياه بالنفايات سائمة أو بأي نوع من التموث تساىم في احداثو عدة تفاعالت فيزيائية وكيميائية األمر الذي
ينتج عنو تولد مصادر أخرى لمتموث ،كما أن األضرار الناتجة عن التموث اإلشعاعي ،تحدث آثار بيئية عمى المدى البعيد.
 -6مينا بن صالح بن سعيد المنذري ،المسؤولية اإلدارية عن أضرار التموث البيئي ،رسالة ماجستير في القانون ،كمية الحقوق،
جامعة القاىرة ،سنة ،2339ص .197

ولعل ىذه الصعوبة األخيرة ىي أكثر ما يستصعب عمى رجال الفقو ومعيم القضاء ،األمر الذي
دعاىم إلى البحث عمى أساس آخر يصمح لقيام مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المموثة بغض النظر عن إحداثيا
لخطأ من عدمو.
الفرع الثاني :الصعوبات المتعمقة بالضرر
إن الصعوبات المتعمقة بالضرر متعددة نحاول حصرىا من خالل صعوبة تحديد مصدره (الفقرة
األولى) ،أو من خالل تراخي ظيوره (الفقرة الثانية) ،أو من حيث أنو ضرر غير مباشر (الفقرة الثالثة).
الفقرة األولى :صعوبة تحديد مصدر الضرر
تتعدد مصادر الضرر الناتج عن عدة نشاطات مموثة ،بحيث قد يحدث الضرر البيئي نتيجة لنشاط
عدة جيات حكومية أو لفعل بعض األفراد ،كما قد يكون النشاط الضار ناشئا عن إىمال مشترك من جانب
الجيات اإلدارية واألفراد ،كما قد يكون راجعا إلى فعل المضرور نفسو ،األمر الذي يتعذر معو في كثير من
األحوال تحديد المسؤول عن الضرر البيئي عمى وجو الدقة ،وبصفة خاصة إذا تداخمت ىذه العوامل مجتمعة
إذ سيصعب تحديد نسبة اشتراك كل عامل في إحداث ىذا الضرر.
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وذلك يفسره ارتباط وتفاعل عناصر البيئة مع بعضيا البعض وصعوبة الفصل بينيا ،فمثال تموث
اليواء الجوي واألمطار الحمضية وتموث مياه البحار واألنيار التي تمر عبر حدود دول متعددة والذي يحدث
الضرر باإلنسان أو المزروعات أو الثروة الحيوانية البرية والمائية.
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الفقرة الثانية :تراخي ظهور الضرر الناتج عن التموث
يبرز الضرر الناتج عن ال تموث البيئي من جراء تراكمات المواد والعوامل المختمفة المتفاعمة فيما بينيا
خالل مدة من الزمن األمر الذي يصعب معو الحزم عمميا بوقوع الضرر9،حيث قد تظير آثاره إال بعد مرور
مدة من الزمن ،أو قد يستمر حدوث الضرر البيئي عبر الزمن حيث يصبح ضر ار مستقبميا ،ومثال ذلك
األضرار الناتجة عن التموث باإلشعاعات النووية حيث تبقى آثارىا شاىدة عمييا عبر حقب كبيرة من الزمن،
 -7عبد اهلل جاد الرب ،المرجع السابق ،ص  553و.554
 -8مينا بن صالح بن سعيد المنذري ،المرجع السابق ،ص  .233وانظر كذلك د .مصطفى صالح الدين عبد السميع ىالل،
المسؤولية اإلدارية لمدولة عن التموث الضوضائي ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كمية الحقوق ،جامعة المنصورة  ،2339ص
 331و .332
 -9د .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة ،المرجع السابق ،ص .358

كما ىو حادث في بعض المناطق من اليابان ،أو الصحراء الجزائرية* وعدم تحقق الضرر البيئي بصفة فورية
يؤدي بدوره إلى صعوبة تحديد مصدرىا الحقيقي -كما سبق -إذا ما ظير بعد فترة طويمة من إحداث مصدره
المباشر ،حيث يصعب نسبة تمك األضرار إلى مسببو لتعدد مصادره.
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الفقرة الثالثة :الضرر البيئي يكون غير مباشر
يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لمخطأ أو لفعل اإلدارة الذي سبب التموث ،وعمى ىذا األساس
يجب عمى المضرور أن يثبت الضرر لو عالقة مباشرة بالفعل الضار11،إال أن الضرر الناتج عن تموث البيئة
قد يكون ضر ار غير مباشر بحيث ال يصيب اإلنسان أو الممتمكات مباشرة ،من ذلك مثال صعوبة تحديد قيمة
األضرار وسبب التموث النفطي الذي أصاب الشاطئ ومنع المصطافين من التمتع بو...
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الفرع الثالث :الصعوبات المتعمقة بالعالقة السببية
لتكتمل أركان مسؤولية اإلدارة عن أعماليا المموثة لمبيئة  ،يجب أن تكون ىناك عالقة بين كل من
العمل أو الخطأ الصادر من الجية اإلدارية والضرر الذي أصاب البيئة أو أحد عناصرىا والمتمثل في حدوث
تموث بشتى صوره.

* -ال يزال السكان المتضررين من حادثة ىيروشيما وكذا سكان رقان و تمنراست يعانون من ضيق في التنفس وتشوه في الخمقة
بعد الوالدة ،والسرطان ،والعقم ،وتموث المياه والتربة لعدم صالحياتيا لمزراعة....
 -13د .عمار خميل المحيميد الدريس التركاوي ،مسؤولية الدولة عن إض ارر التموث البيئي ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،كمية
الحقوق ،جامعة عين شمس دراسة مقارنة2337 ،م1428 -ىـ ،ص  .323و د .سمير محمد فاضل ،المسؤولية الدولية عن
األضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية وقت السمم ،طباعة عالم الكتب ،القاىرة ،سنة ، 1976ص .373
 -11د .عمار مصطفى صالح الدين عبد السميع ىالل ،المرجع السابق ،ص239 ،238

 -12معمم يوسف ،المسؤولية الدولية بدون ضرر – حالة الضرر البيئي ،-أطروحة دكتوراه في القانون العام ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة ،دون سنة جامعية ،ص  176وما بعدىا.
 د .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة ،المرجع السابق ،ص .259 د.عبد اهلل جاد الرب ،المرجع السابق ،ص .556 -د .مصطفى صالح الدين عبد السميع ىالل ،المرجع السابق ،ص  238وما بعدىا.

غير أنو يصعب إيجاد ىذه العالقة المباشرة التي تربط بين عمميات التموث بعينيا والضرر -
االيكولوجي -الناجم عنيا و الذي أصاب الوسط الطبيعي،
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وذلك راجع إلى خصوصية الضرر الغير المباشر

والذي تساىم فيو عدة عوامل مختمفة كما سبق بيانو.
كما أن تسمسل األضرار يثير عقبات كثيرة أمام إثبات عالقة السببية،14األمر الذي أدى بالقضاء إلى
التردد كثيرا ،بل والرفض غالبا الحكم بتعويض تمك األضرار ،مثال ذلك انبعاث غازات سامة من مصنع أدت
إلى تموث المراعي المجاورة ،مما أدى إلى موت ماشية المزارعين ،ومن ثم عجز المالك عن زراعة أرضو
ونضوب موارده مما أقعده عن سداد ديونو ومن ثم إشيار إفالسو .وىنا تقوم إشكالية حول مدى مسؤولية
المصنع عن كل تمك األضرار مجتمعة ،فمن حيث األضرار المادية أو المالية التي لحقت المزارعين في
مواشييم أو محاصيميم ،نستطيع الجزم بإمكانية الحكم بتعويض عادل عمييا لسيولة إثباتيا أمام القضاء ،إذا
افترضنا اسناد خطأ لممصنع.
المطمب الثاني :صعوبات تعويض األضرار البيئية واصالحها
يثير موضوع إصالح األضرار في المجال البيئي التي يصطمح عمييا األضرار اإليكولوجية إشكاالت
جمة تكمن في صعوبة تعويض أضرار التموث البيئي أو ما يصطمح عميو األضرار اإليكولوجية البحتة
المتعاقبة لعدم مقدرة إثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر النتفاء الخطأ من جية ولعدم ترتب الضرر كل
آثاره في الفترة التي يحدث فييا حيث أنيا تنتج أثرىا بعد مرور مدة طويمة من الزمن أو تمتاز بأنيا أضرار
متالحقة ومستمرة عبر الزمن يصعب التنبؤ بيا مستقبال أو الكشف عنيا حتى بالوسائل العممية الحديثة ،كأن
يسبب تموث المصنع أمراض مزمنة مجيولة المصدر كضيق التنفس أو حساسية أو تشوىات خمقية لدى
اإلنسان أو الماشية وغيرىا.
لذا نتطرق إلى التعويض من حيث إق ارره بتعويض عيني (الفرع األول) أو حكمو بتعويض نقدي عادل
لممضرور (الفرع الثاني) ،حسب الترتيب الوارد في األحكام العامة لمتعويض.
 -13د .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة ،المرجع السابق ،ص.259
 قضت المحكمة اإلدارية العميا بأن أساس مسؤولية اإلدارة ...ىو وجود الخطأ من جانبيا وأن يمحق صاحب الشأن ضرر وأنتقوم عالقة سببية بين الخطأ والضرر .الطعن رقم  863لسنة  23قضائية جمسة  1978/35/23منشور لدى ابراىيم سيد أحمد،
وشريف أحمد الطباخ ،الوسيط اإلداري ،موسوعة المسؤولية اإلدارية في ضوء الفقو والقضاء ،الجزء األول ،الطبعة األولى
 ،2314شركة ناس لمطباعة ،القاىرة ،ص .362
-M. Prieur, droit de l’environnement, 3 édition, Dalloz, 1996, P843.
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الفرع األول :صعوبة الحكم بالتنفيذ العيني
إذا كان اليدف من التعويض ىو إصالح الضرر فإن طبيعة الضرر البيئي تحول دون تطبيق القواعد
العامة لمتعويض نظ ار لصعوبة القول بالحكم بالتنفيذ العيني ،ذلك أنو ضرر طويل األمد حيث ال تظير
عالماتو في أغمب األحوال عمى إثر فعل التموث ولكن قد تحتاج إلى وقت يتعذر القول فيو بعالقة السببية بين
فعل التموث والضرر نظ ار لتدخل عوامل وأسباب أخرى تؤدي إلى إحداث ىذا الضرر ،واذا أمكن إثبات ىذا
الضرر في المستقبل ،فإننا سنصطدم بعقبة أخرى بصدد التعويض عنو ،حيث سنكون أقرب إلى الحديث عن
التعويض عن الضرر غير المباشر وىذا ما تأباه القواعد العامة في التعويض األمر الذي يؤدي في النياية إلى
أن المحاكم سترفض طمب المدعيين التعويض ليذا السبب.

15

األمر الذي يدعونا إلى البحث في الصعوبات المتعمقة بأىم صورتين لمتعويض العيني في مجال الوقاية
من التموث البيئي ،وذلك بالتطرق إلى نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو -استحالة إعادة حال الوسط
المموث إلى ما كان عميه المموث.-
حيث يعتبر نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عميو من أىم األنظمة القانونية المكرسة بموجب نصوص
القانوني المدني
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بصفة عامة والتي تعتبر الشرعة العامة لباقي نصوص فروع القانون األخرى ،بحيث تعتبر

سندا قانونيا لمقاضي حين حكمو بالتعويض العيني.
كما تم تكريس ىذا النظام الحديث في مجال حماية البيئة ضمن مجموعة من المبادئ الخاصة
بذلك17ضمن القانون الخاص بحماية البيئة ،إال أنو ال توجد ممارسة قضائية مستقرة من طرف القضاء
الوطني 18لتطبيق ىذا النظام في مجال الوقاية من التموث البيئي.

 -15د .أحمد محمود سعد ،المرجع السابق ،ص .348
 -16حيث تنص المادة  164من القانون المدني الجزائري عمى  ":يجبر المدني بعد إعذاره طبقا لممادتين  183و  181عمى
تنفيذ التزامو تنفيذا عينيا ،متى كان ذلك ،متى كان ذلك ممكنا" ق م ج  5875المعدل والمتمم ،السابق ،ص ،28ويقابميا نص
المادة  171فقرة 2القانون المدني المصري ،رقم  131لسنة .1949
 -17د .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة ،المرجع السابق ،ص ،273وتتمثل ىذه المبادئ حسب األستاذ "في مبدأ
عدم تدىور الموارد الطبيعية الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعة"
ومبدأ االستبدال :الذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بأخر أقل خطر عمييا ،وتختار ىذا النشاط األخير حتى ولو
كانت تكمفتو مرتفعة مادامت مناسبة لمقيم البيئية موضوع الحماية ،ومبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند

ويعتبر نظام إعادة الوسط المموث إلى ما كان عميو يعتبر من األنظمة المالئمة في مجال الوقاية من
التموث البيئي ،ألنو ييدف إلى إعادة األوساط الطبيعية إلى حالتيا األصمية ،والحيمولة دون تدىور حالة البيئة
متى كان ذلك ممكنا كما أنو يقينا الجدل القائم حول إشكاالت تغطية التعويض النقدي لمضرر البيئي من حيث
قدرتو عمى إصالح مثل ىذه األضرار كما سيأتي بيانو.
كما كرس ىذا النظام في العديد من النصوص القانونية الخاصة بالوقاية من التموث البيئي ،مثال ذلك
ما نص عميو قانون حماية البيئة بمناسبة تطرقو لمعقوبات المتعمقة بالمؤسسات المصنفة ،حيث أجاز لممحكمة
الجزائرية أن تأمر بإرجاع األماكن إلى حالتيا األصمية في أجل تحدده.19
إال أن نظام إعادة الوسط المموث إلى ما كان عميو ال يخمو من الصعوبات من الناحية العممية ،سواء
من حيث ما يمتاز بو الضرر البيئي من خصوصيات تميزه عن غيره من األضرار األخرى ،كونو يصعب
إعادة األوساط الطبيعية بعد تموثيا إلى حالتيا األصمية الستحالة ذلك.23
أو من حيث التكييف القانوني لمعناصر البيئية التي ال يعترف القضاء الوطني بمركزىا القانوني لكونيا
غير قابمة لمتممك وتدخل ضمن ما يسمى األمالك الوطنية –في غالب األحيان -وىو ما يؤثر عمى صفة
الشخص ومصمحتو من االدعاء في مثل ىذه القضايا*.

المصدر ،ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكمفة اقتصادية مقبولة ،ويمزم كل شخص يمكن أن يمحق نشاطو ضر ار
كبي ار بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.
المادة  3الفقرات 2و3و ،5قانون  13-33المتعمق بحماية البيئة ،السابق.
 -18المرجع نفسو.
 -19المادة  132فقرة أخيرة ،ق  13-33المتعمق بحماية البيئة ،السابق ،ص .21
 -23مثال ذلك األضرار التي تصيب الصحة العامة جراء التموث ،كإصابة البعض بأمراض مزمنة مثل الربو وضيق التنفس ،أو
اإلصأابة بالسرطان ...وكميا يقف أماميا الطب الحديث عاج از عمى عالجيا ،أو كانقراض بعض األصناف الحيوانية ،أو القضاء
عمى بعض األصناف النباتية الناذرة ،أو في حالة األضرار النووية المعمرة.
* -من أكبر العقبات القانونية التي تعترض حماية البيئة ووقايتيا من شتى أشكال التموث ،انتفاء الصفة والمصمحة في رافع
الدعوى التي يكون مضمونيا ذلك اليدف بالرغم من اعتراف قانون البيئة  13-33بحق الجمعيات في التقاضي في المواد
البيئية ،ذلك أنو غالبا ما تكيف ال قضايا البيئية من طرف القضاء ويسندىا عمى أساس حق الممكية الوارد في القانون المدني.
فمثال بخصوص المياه نصت المادة  692بقوليا..." :تعتبر جميع موارد المياه ممكا لمجماعة الوطنية" المادة  ":682األشياء التي
تخرج من التعامل بطبيعتيا ىي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتيا" ،المادة ": 690يجب عمى المالك أن يراعي في

أو من حيث تطمب مبالغ مالية ضخمة من المدين إلعادة األوساط المموثة كما ىي ولذلك فإن العديد
من االتفاقيات الدولية والقوانين الداخمية تشترط أن يكون إعادة الحال إلى ما كان عميو معقوال وممكنا ،وىو
ذات المبدأ الذي كرسو المشرع الجزائري ،21ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات وبتكمفة اقتصادية مقبولة.

22

غير أن الصيغة العقالنية إلعادة الحال الموازنة بين القدرة االقتصادية لممنشأة المموثة والتكاليف الحقيقية
إلعادة الحال إلى ما كان عميو وان كانت تحقق العدالة ألصحاب المنشآت واالقتصاد الوطني إال أنيا ال تحقق
استعمال حقو ما تقضي بو التشريعات من اعتبارات المصمحة العامة أو الخاصة" 683 ،التي تقضي بأن العناصر البيئية التي
ال تقبل التعامل بطبيعتيا يمكن أنم تدخل ضمن نطاق الممكية ،و  675تعتبر النباتات الممتصقة باألرض عقارات بالتخصيص،
وبمجرد نزعيا من األرض تصبح منقوالت ،وتعتبر دائما ممموكة في لصاحب العقار.
 األمر  58-75المتعمق بالقانون المدني ،المعدل والمتمم ،السابق ،ص .113و يفرق البيان العالمي لحقوق الحيوان  1989في إطار تحديد الطبيعة القانونية لمحيوان ،بين الحيوان األليف القابل لمتممك
والحيوان المتوحش.
- Ramadan Babadji, Op.Cit, Pp.
 راجع في ذلك أ .بوزيدي بوعالم ،حق اإلنسان في بيئة صحية سميمة ونظيفة في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانونالعام ،تخصص الحقوق الحريات ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،قسم العموم القانونية واإلدارية ،جامعة العقيد أحمد دراية
أدرار/الجزائر ،2311-2313 ،ص.134
 -21د .وناس يحي ،اآلليات القانونية ،المرجع السابق ،ص .278
 -22المادة ( )3فقرة  6من ق  13-33المتعمق بحماية البيئة ،السابق.
عبر المشرع الجزائري " بالتكمفة االقتصادية" في المبادئ التي يتأسس عمييا قانون حماية البيئة ،بنصو عمى ضرورة استبدال
المسؤول عن النشاط المموث أعمالو الخطرة بأعمال أخرى أقل خطورة عمييا وذلك بالرغم من التكمفة المرتفعة مراعاة منو لمقيم
البيئية ،كذلك ما نص عميو المشرع الجزائري بخصوص مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر
وذلك باستعمال أفضل التقنيات المتوفرة وبتكمفة اقتصادية مقبولة ،وكذلك حين إعمال مبدأ الحيطة لموقاية من خطر األضرار
الجسمية المضرة بالبيئة ،وبتكمفة اقتصادية مقبولة أيضا ،المادة  33قانون رقم  ، 13-33المتعمق بحماية البيئة ،السابق ،ص
.39
-SHARON BEDER et d’autres,

l’o rganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, La commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies
(COMEST), « Le principe de précaution », les ateliers de (UNESCO) ,PARIS, France, 2005,p7.
كما كرس نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو في المجال البيئي من ص  9خالل مجموعة النصوص القانونية المتمثمة في المادة
 38و 23و 27القانون  19-31المتعمق بالنفايات ،السابق ،والمادة  867من القانون  12-84المتعمق بالغابات ،السابق،
والمادة  47من القانون رقم  12-35المتعمق بالمياه القانون  35-14المؤرخ في  24فبراير  2314يتضمن قانون المناجم ،ج ر
عدد  2314/18المادة .123

حماية فعالة لمبيئة كونيا تعتبر حالة من حاالت اإلعفاء من المسؤولية ،وبالتالي سيظل الضرر اإليكولوجي
قائما.
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الفرع الثاني :محدودية التعويض النقدي لضرر التموث البيئي
األصل أن القاضي يأمر بالتعويض العيني حسب الحالة المعروضة عميو أوال ،وان إال إذا ال يمكن ذلك
كاستحالة إعادة الوسط الطبيعي لحالتو األصمية ،أو عدم كفاية التعويض العيني ،حينيا يستطيع القاضي أي
يحكم بتعويض نقدي إلصالح تمك األضرار ،ولم ينص عمى التعويض النقدي في قانون الخاص بحماية البيئة،
إال من خالل اإلشارة إليو بعبارات عامة حين تطرقو لممبادئ المدعمة لنظام إعادة الحال إلى ما كان عميو.
ناىيك عن أن الموضوع نفسو يثير العديد من اإلشكاالت القانونية العالقة وذلك من ناحية تقدير
التعويض النقدي المناسب لتغطية األضرار البيئية ،حيث يكون محدد مسبقا من قبل المشرع أو أن القاضي ال
يستطيع الحكم بأكثر مما طمبو الخصوم منو؟
ومن ناحية أخرى مدى قابمية تعويض ىذه األضرار البيئية المستقبمية التي يرفض القانون أحقيتيا في
التعويض غالبا؟ فمن حيث صعوبات التقدير المالي لمضرر البيئي ،ترجع أساسا لموصف المصيق بو بحيث
يمتاز بأنو ضرر ايكولوجي خالص يمس العناصر البيئية.
نجد أن القضاة وان كانوا يظيرون بعض المرونة في تقديرىم لصفة بعض األضرار يتغاضون عن
الوجو الحقيق ي لمضرر البيئي ،وىو الضرر الذي يمحق البيئة وينصرفون إلى إصالح األضرار التي تم تقديرىا
ماليا فقط حيث يعد تقييم الضرر البيئي عممية حساسة لمغاية إذ غالبا ما تكون العناصر البيئية التي مسيا
الضرر "خارج نظام السوق" فميس ليا قيمة تجارية.
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إال أن المشرع الجزائري اعتمد توجيا جديدا باعتماده المعيار البيولوجي المتركز عمى عمم البيولوجيا
ونتائج األبحاث البيولوجية من ضمن طرق تقدير الضرر االيكولوجي الخالص ،كاحتساب تسعير تطيير المياه

 -23د .وناس يحي ،اآلليات القانونية ،المرجع السابق ،ص.279
 -24د .نبيمة اسماعيل رسالن ،المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،سنة  ،2337ص 97
و.98

القذرة

25

حسب فئات المستعممين وحصص استيالك الماء وأىميتو اإلف ارزات المفرغة في شبكة جمع المياه

القذرة وكذا حجم وطبيعة المموثات الموجودة بيا.

26

كما اعتمد المشرع أحيانا أخرى عمى التقدير المالي الجزافي بتخصيص مبمغ عام مسبقا يتناسب مع
المصالح المتضررة

27

وذلك لفائدتو في تجنيب المدعين بالضرر االيكولوجي القيام بخبرات طويمة والتي تكون

نتائجيا غير مؤكدة غالبا.

28

وىو األمر الذي دعا الفقو إلى استحداث جدول رسمي لمتقدير الجزافي لألضرار اإليكولوجية احتذاء
بالتجربة المكرسة في مجال قانون العمل وىجر الطريقة الكالسيكية الجامدة لمتقويم االقتصادي الذي ال يالئم
خصوصيات ضرر التموث البيئي.

29

إال أن ذلك يثير بدوره صعوبات أخرى وىي الناحية الثانية لإلشكال المتعمق بالتعويض النقدي ،حيث ال
تسير أضرار التموث البيئي عمى نحو واحد من حيث قابميتيا لمتطور في المستقبل وقدرتيا عمى االستم اررية
والدوام إلى ما بعد تقدير القاضي لضرر التموث البيئي واصدار أحكامو فييا بالتعويض.
ليذا ذىب جانب من القضاء الفرنسي إلى االعتراف بتعويض األضرار المستمرة المستقبمية بشرط أن
يكون محقق الوقوع الناتجة عن التموث البيئي ،إضافة إلى األضرار التي ثبتت وقت رفع الدعوى،

33

وىو نفس

الحكم الذي ذىب إليو المشرع الجزائري بنصو عمى تعويض مؤقت قابل لممراجعة إلى أن تستقر أو تتوقف
اآلثار السمبية لمنشاط المموث ،31وذلك في المادة  131من القانون المدني الجزائري.
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-25د .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة ،المرجع السابق ،ص.268
 -26المادة  149ق  12-35المتعمق بالميتو ،السابق.
 -27د .وعمي جمال ،الطبيعة الخاصة لألضرار ،المرجع السابق ،ص .263
 -28د .وناس يحي ،اآلليات القانونية ،المرجع السابق ،ص .269
 -29د .وناس يحي ،اآلليات القانونية ،المرجع السابق ،ص .269
30

- Mohammed KAHLOULA, La problématique juridique de la pollution atmosphérique d’origine
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الخاتمة:
نخمص في آخر ىذه الورقة البحثية إلى وجود العديد من العقبات واإلشكاالت القانونية والعممية والتي
تشكل حجر عثرة لتطبيق األحكام العامة لممسؤولية في مجال األضرار البيئية كما ىو مبين في عناصر
البحث.
كما تعتبر ىذه العقبات والصعوبات ىي األسباب نفسيا التي دعت القضاء ومعو الفقو والتشريع إلى
استحداث أسس جديدة لممسؤولية المدنية واإلدارية ،تصمح لمتطبيق عمى المسائل البيئية المستعصية عمى
القضاء في إيجاد حل قانوني مناسب ،من ذلك عمى سبيل الذكر استحداث أحكام المسؤولية الغير خطئية أو
المسؤولية الموضوعية أو نظرية تحمل التبعة لتطبق عمى المسائل البيئية التي ينتفي فييا ركن الخطأ ،أو
افتراض وجوده من طرف القاضي.
كما اتجو الفقو حديثا خاصة عمى المستوى الدولي إلى الدعوة لتبني مبدأ الوقاية والحيطة في مجال
األضرار البيئية كأساس وقائي ناجع تقوم عميو ما يسميو البعض المسؤولية البيئية الوقائية أو وفق مبدأ
االحتياط ،عمى سند صعوبة إصالح األضرار البيئية وتعويضيا بعد وقوعيا ،وفشل اآلليات العالجية
بخصوص المسائل البيئية في غالب األحيان.
وليذا ،تبقى سمطات القاضي في منع حدوث الضرر البيئي من أنجع الوسائل لتفادييا ،من ذلك أمر
القاضي بالحظر النسبي الستعمال المنشآت المموثة ،أو حكمو بالقيام ببعض أشغال وأعمال التييئة والترميم
لمقضاء عمى مصدر التموث سواء كان ىوائيا أو مائيا أو ناجم عن المنشأة المصنفة في إطار إعادة تنظيم
النشاط الصناعي المموث ،كإلزامو بتعمية المدخنة أو توجيو فوىتيا إلى وجية أخرى ،أو وضع عوازل لمصوت
أو تنظيم أوقات العمل ،أو إيقاف نشاط المنشأة ليال أفضل صور التعويض العيني التي تيدف إلى الوقاية من
جميع أشكال التموث وذلك بالقضاء عمى مصدره وقطع أسبابو قبل إحداثيا األضرار باألشخاص والممتمكات
وبالعناصر البيئية نفسيا والتي ال تقدر بمالو خاصة وأن إصالحيا يستحيل عادة ،بيدم عنصر طبيعي بصورة
نيائية ال يمكن استرداده

وبذلك يبقى التعويض العيني أفضل صور التعويض في جميع الحاالت لتوافقو مع خصائص الضرر
البيئي ،ولما لو من فاعمية في مجال المسائل البيئية ،كما أنو يعتبر جزاء رادعا لمسموك المموث البيئي في نفس
الوقت.

كما تعتبر الوسائل التكميمية لمتعويض عن األضرار البيئية وسائل مساعدة ميمة لمقاضي
في إيجاد مخارج مناسبة لمحكم متى كان ذلك التعويض غير كاف أو اعترضت التعويض صعوبات حالت
دون إق ارره كأن يرفض القاضي الحكم بالتعويض استنادا إلى انتقاء الصفة في طالبو لعدم قابمية العناصر
البيئية المتضررة لمتممك ،أو الطبيعة الخاصة لمضرر التموث البيئي ،ونجمل ىذه األنظمة في كل من صناديق
التعويض البيئية ونظم التأمين او مبدأ المموث يدفع »  « Le principe de pollueur payeurفي المجال
البيئي أو الجباية البيئية " "ECO TAXالتي تعتبر مجاال ال يقل أىمية عن سابقاتيا من المسائل.

