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مإتمر كلٌة الحقوق جامعة طنطا
( القانون والبٌئة )

بحث مقدم إلى مإتمر كلٌة الحقوق – جامعة طنطا

بعنوان
املسئىنيت ػٍ انخهىد
(املسئىنيت املذَيت )
يمذو يٍ
دكخىرة  /هذي أمحذ أمحذ يىَس املزاغً
دكخىراة بمسى فهسفت انمبَىٌ – جبيؼت انمبهزة
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طػدطظػراطظ:

♦انفصم األول :يبهيت انبيئت وانخهىد

• المبحث األول :مفهوم البيئة

• المبحث الثانى  :مفهوم التمود
يمذيت
تعتبر قضية االنسان والبيئة من أعقد القضايا واوليا باالىتمام  ،فمنذ درج
االنسان عمى األرض وىو دائب اإلضرار ببيئتو  .واستنزاف ثرواتيا  ،وتمويث جوىا،
وارضيا  ،ومائيا  ،والى حد بات مؤذن اآلن ،ال بخراب بيئى شامل فقط  ،وانما ييدد
بفناء الجنس البشرى نفسو ،وانعدام وجوده عمى األرض.
وقد أدرك اإلنسان  -لكن مؤخ ار -أن مصيره في البقاء و مرتبط بمصير الكوكب
الذى يعيش فيو ،ومن ىنا أخذت تتعالى الصيحات وتتعدد المؤتمرات  ،من أجل تنبيو
االنسان من غفمتو ،ودفعو إلى الحفاظ عمى بيئتو وانقاذ نفسو وحضارتو قبل أن تنيار .
ولكن واقع األمر أن القضية ليست سيمة  ،فنحن نعيش في عالم تتشابك فيو
المشاكل  ،وتتعانق عمى أرضية الصعوبات  ،فمن تزايد سكاني يضر بالبينة دون سيطرة
لالنسان عميو  ،الى ثورة صناعية تعجز عن ان توفر النقاء لمبيئة .وال يستطيع االنسان
أن يكبح جماحيا أو يوقفيا  ،إلى تقدم تقني  ،يأتي في كل لحظة بما يعجل بتدمير البيئة
 ،وال يممك اإلنسان أن يعيق تقدمو ،أو الوقوف بو في منتصف الطريق(.)1
ٚلذ ثذأ الزؾبَ فمٙبء اٌمبٔ ْٛاٌٛؽٕٚ ٝاٌذٌٙ ٌٝٚزٖ اٌّشىٍخ  ،ثجؼغ ِؾبٚالد
لبٔ١ٔٛخ ِزفمشلخ ِٓ عبٔج ُٙفمذ رُ ػمذ أٚي ِؤرّش دٚ ،ٌٝٚرٌه ف ٝاٌخبِظ ِٓ ٛ١ٔٛ٠
( )1د /صالح ىاشم محمد  -رسالة دكتوراه بعنوان " المسئولية الدولية عن المساس البيئة البحرية
جامعة القاىرة " ىامش ص  1وما بعدىا.
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 ، 2791ثّذٕ٠خ عزٛوٌّٕ ، ٌُٛٙبلشخ ِشبوً اإلٔغبْ ٚاٌج١ئخ ٚ ،ثذػٛح ِٓ ِٕظّخ األُِ
اٌّزؾذح ٚ ،لذ أرخز ٘زا اٌّؤرّش ٌٕفغٗ شؼبسا  ٛ٘ٚفمؾ اسع ٚاؽذح « Only One
»Earth

()1

 ،اشارة إلى أن البيئة كل واحد ال يتج أز  ،وأنو ميما تباعدت مواقع البشر ،

فانيم يعيشون عمى نفس األرض ويعانون من نفس المشاكل.

وقد افصحت توصيات ىذا المؤتمر عن قصور القانون الدولى القائم ،وعن

الحاجة إلى تناول أكثر إدراكا لحماية البيئة البحرية من طٛس اٌزٍٛس ِٚ ،ظبدسٖ (.)2
الفصل االول

ماىية البيئة والتموث

يخمط الكثيرون بين إصطالحين ىامين ىما عمم البيئة .Ecologyوالبيئة

 ، Environmentمع أن الفرق بين كل من اإلصطالحين كبيرا ،فعمم البيئو يقصد بو

دراسة العالقات المتداخمة بين الكائنات الحية والوسط الذي تعيش فيو ،ودراسة عالقات

التأثير المتبادل بينيما(.)3

في حين أن كممة البيئة

()4

يقصد بيا اإلطار الذي يعيش فيو اإلنسان ويحصل

عمى مقومات حياتة من غذاء وكساء ومأوی ويمارس فييا عالقاتو مع اقرانو  .ويقصد بيا

( )1د /مفيد محمود شياب – وآخرون – قانون البحار الجديد والمصالح العربية ،المنظمة العربية لمتربية
والعموم والثقافة  ،معيد البحوث والدراسات العربية – القاىرة –  1997ن ص أ..
( )1المبدأ رقم  22من إعالن استوكيولم – مرجع سابق – وقد جاء نص ىذا المبدأ كما يمى:
States shall co-operate to develop further the international law regarding
liability and compensation for the vicitims of pollution and other
environmental damage caused by activities within the jurisdiction or
control of such states to areas beyond their jurisdiction ».
( )3توماس أمٌل ،د البٌئة وأثرها على الحٌاة السكانٌة  ،ترجمة ذكرٌا البراعی و دار الوعً القومً
طبعة عام  ، 1۱۹۱ص .1۱
( )4إن لفظ البٌئة لٌس بجدٌد على اللغة العربٌة  ،حٌث أنه ٌمكن إشتقاق اللفظ لغوٌا من "بوا" بمعنی
انزل و وأقام  -تبوأ" أي نزل وأقام في واتخذ منزالً .فالبيئة من حيث اإلشتقاق المغوي تكون باإلنسان
منزلو الذي يعيش فيو والذي فيو مستقرة ومقامة .راجع :خالد بن محمد القاسمي «وادارة البيئة في
دولة قطر » مؤسسة دار الكتاب الحديث  -قطر عام  ، 1986ص .16

-4-

أيضا أنيا النطاق المادي الذي يولد فيو اإلنسان وينمو ويتأثرثٙب ٠ٚؤصش فٙ١ب (.)1
٠ٚش ٜرِٛبط أمٌل أنه ٌمكن تعرٌف البٌئه تعرٌفا شامال من حٌث كونها
مجموعه الظروف الطبٌعٌة (فٌزٌائٌة أو كٌمٌائٌة أو حٌوٌة) والثقافٌة واإلجتماعٌة القابلة
للتؤثٌر على مظاهر الحٌاة وعلى أنشطة اإلنسان (.)2
غٌر أن مفهوم البٌئة  ،بهذا المعنى ٌختلف عن الطبٌعة  Le Natureألن مفهوم
البيئة اوسع من مفيوم الطبيعة  ،فالطبيعة  ،ىي من صنع الخالق سبحانو وتعالی ،
وىى كذلك صالحة تماما لمحياة السميمة لبني البشر وغيره من الكائنات األخرى  ،فاليواء

نقي والتربة صالحة والماء صالح  ،ولكن البيئة تضيف إلى الطبيعة المنشآت الحضارية

وأوجة نشاطات اإلنسان عمى األرض وفي اليواء وفي الماء  ،أي أن البيئة تشمل

العناصر الطبيعية العناصر األخرى المضافة إلييا بالنشاط اإلنساني(.)3

وبناء عمى كل ما تقدم يمكننا وضع تعريف لمبيئو مفادة  .انيا محصمة لجميع

الظروف التي تحيط باإلنسان  ،واإلطار الذي فيو والذي يمارس فيو عالقاتو ونشطاتو
مع أقرانو من البشر  ،وىي بيذا المعتي تتكون من نوعين أساسيين من العناصر:

 -العناصر الطبيعية المادية التي تتكون من خمق اهلل عمى ىذا الكوكب من ماء وىواء

وتربة ومعادن و کائنات وبشره.

-العناصر الناتجة عن نشاطات اإلنسان في جميع المجاالت سواء في اليواء أو عمى

( )1يتأثر اإلنسان بالبيئة التي يعيش فييا ويؤثر فييا  ،وقد عبرت ديباجو إعالن مؤتمر األمم المتحدة
اإلنسانية الذي عقد في إستكيولم بالسويد  ۲۷۹۱عن ىذا المعنى في العبارات اآلتية:
L'homme est à la fois créature de son environment , qui sa assure sa
subsistance physique et lui affre la possibilité d'un développement
"intellectuel,moral, social et spirituel...
أ.د /صالح عامر« -والقانون الدولى لمبيئة» دروس ألقيت عمى طمبو دبموم القانون الدولي العام
بكمية الحقوق جامعة القاىرة في العام الجامعي ۲۷۱۱-۱۲م غير منشور  ،ىامش ص.1
( )2توماس أميل -المرجع السابق ص .۲۲
( )3راجع  :د /محمد السعيد رشدی- -حق اإلنسان في بيئة مالئمة ، -بحث مقدم إلى ندوة حق
الشعوب في بيئة مالئمة ،التي عقدت في الفترة من1985-11-25:28 :بمركز الدراسات الدولية
القانونية واإلقتصادية جامعة الزقازيق  ،ص  .5والمزٌادة فً التفاصٌل راجع:
)ٍٍDespox Michel), "Droit de L'Environment", Paris , Librairies LITEC
1980, pp .8-14.
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األرض أو فى الماء (.)1

املبحذ األول

يفهىو انبيئت
نتناول فى هذا المبحث التعرٌفات المختلفة للبٌئة على النحو التالى:
اضطغؼومػاضضعوىػضضبغئظ :ػ
بالرجوع إلى معاجم المغة العربية لمبحث عن معنی لفظ البيئة فاننا نتحدث فى

مادة (ب .و.أ ) ..فيي مشتقة من الفعل باء يبوء بوء وىى فعل ثالثي مجرد  ،لكن

يكون متعدياً فإنو يقتضي أن يضعف ثانية ،بحيث ينقل إلى وزن (فعل) ،فيصير (بوا) (.)2
لحصول األثر عند تعمقو متعد يا بمفعولو؛ فإنو يقتضي نقمو إلى وزن (تفعل) نحو  :فتبوا.

ومستقر.
والتخاذ األسم من الفعل تبوأ؛ تقول :اتخذ بيئة ومباءة أي :منزال
اً
وباء يبوء ،أي رجع ،بؤا المنزل :أعده ،قال تعالى ( :واضذغن ػآطظواػ

ورطضواضصاضحاتػضظبوئظؼمػطنػاضجظظػزرسّاػ .)3( )...وتبوأت منزال أي نزلتو ،قال تعالى(:

واضذغنػتبووؤاػاضدار ػواإلغطان) ( .)4أي الذين اتخذوا المدينة مسكناً  -جعل اإليمان محال
ليم عمى المثل  ،وقد يكون أراد وتبوأوا مكان اإليمان وبمد اإليمان  ،تبوأ المكان :نزل وأقام
بو أو حمو ( .)5والتبوء  :التمكن واالستقرار ،والباءة  :النكاح ،ومنو قول النبي صمى اهلل

عمية وسمم من استطاع منكم الباء فميتزوج ...وسمي النكاح كذلك من المباءة؛ ألن

الرجل يتبوأ من أىمو ،أي يستمكن من اىمو كما يتبواء من داره( ،)6والبيئة والباءة والمباءة

منزل القوم فى كل موضع .يسمى فى كالم العرب موضع الظبى ومعاطن اإلبل والغنم

( )1د /عبد اليادى محمد العشرى  -رسالة دكتوراه بعنوان " االختصاص فى حماية البيئة " ص 24
ومابعدىا.
( )2رسالة دكتوراه بعنوان وسائل حماية البيئة فى ضوء قانون المرافعات – ص .5
( )3سورة العنكبوت  -اآلية رقم (. )58
( )1سورة الحشر اآلية رقم (.)۷
( )1لسان العريب  -لإلمام العالمة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ت
 - )۱۹۲۲دار إحياء التراث العربي  -بيروت الطبعة الثالثة (دون تاريخ نشر) ج  ۲ص -531
.532
( )2لسان العرب البن منظور – مرجع سابق  -ج  - 1ص .529
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مباءة( .)1والبيئة :المنزل ،أو ىي ما يحيط بالفرد او المجتمع ويؤثر فييما( .)2والبيئة
أيضا :الحال يقال  :بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية( .)3وباءت ببيئة سوء :أي

بحال سوء ،ومنو قوليم :وانو لحسن البيئة :أي ىيئة التبوء(.)4

ٚثٙزا فئْ اٌج١ئخ ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ رأر ٟثؼذح ِؼبْ أّ٘ٙب:إٌّضي(.)5

المحيط(.)6الحال( .)7والييئة.

وفً اللغة اإلنجلٌزٌة ٌستخدم لفظ  Environmentالداللة على البٌئة والمحٌط (.)8

أو الظروف المحٌطة المإثرة على النمو والتنمٌة ،كما ٌستخدم للتعبٌر عن الظروف
الطبٌعٌة مثل الماء واألرض التً ٌعٌش فٌها الكائن الحً (.)9وفسر فً معجم (لونجمان)

بؤنه مجموعة الظروف الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها االنسان ( ،)10كما دل هذا

( )3مختار الصحاح -الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  -دار الكتب العممية -
بيروت (دون رقم طبعة أوتاريخ) – ص.68
( )4المعجم الوجيز  -مجمع المغة العربية  -جميورية مصر العربية  -المطابع االميرية۱۲۲4 -م،
ص.66
( )5المعجم الوسيط  -إخراج د .إبراىيم أنيس وآخرون الطبعة الثانية  -ج  - ۲الناشر دار إحياء التراث
العربي  -بيروت دون منة نشر ) ص .75
( )6لسان العرب  -مرجع سابق  -ص . 532
(( )1المنزل) ٌقصد به المنهل والدار والمحٌط والمدار  ،وجمعه منازل ،فمنازل القمر :مداراته،
ومنازل القوم :در عٌشهم ،والمنزل :موضوع النزول ،وهو اٌضا على الدرجة النظر ،لسان
العرب المرجع السابق ص  122 -31۱المعجم الوجٌز  -مرجع سابق  ،مادة (انزل) ،ص .611
( ( )2المحٌط) هو :الوسط الذي ٌقٌم فٌه اإلنسان ،وٌصدق أٌضا على كل مكان ٌقٌم فٌه اي كائن حً،
انظر :المنجد فً ا واألعاصم  -طبعة دار العشرق بٌروت  -الطبعة الثامنة والعشرون 1۱96م -
ص .162
(( )3الحال )ٌ :قصد بها صفة الشٌىء وهٌئته وكٌفٌتهٌ ،ذكر وٌإنث :فٌقال :مال حسن وحال حدة ،وقد
ٌونت بانها  ،اعمال حاله .النشرة المرجع السابق  -ص  ،163المصباح المنٌر  -للعالمة أحمد بن
محمد بن علً الفٌومً المقري ،دار الحدٌث القاهرة دون رقم طبعة  ،2۱۱3ص .۱۹
(( )4الهٌئة) ٌقصد بها :حال الثمٌه وكٌفٌته وشكله وصورته ،أو هً الحالة الظاهرة للشًء .انظر
بالمعجم فً اللغة واألعالم مرجع سابق  ،9۹۱المصباح المنٌر مرجع سابق  -ص. 393
( )5منٌر البعلبكً -المورد ( قاموس انجلٌزی عربی) دار العلم للمالٌٌن  -بٌروت  -ط 1۱۱۱ -33م
 ص .315)6) Oxford Dictionary, wordpower, Oxford University Press 1999, p253.
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المصطلح على الوسط الفٌزٌائً والكٌمٌائً البٌولوجً الذي ٌحٌط بالكائن الحً(.)1ويفرق معجم

لونجمان بين معنً لفظ ( )Environmenولفظ )Surroundings( :إذ األولى تشمل الناس

واألشٌاء .

تطرغفػاضبغتظػسيػاضضعظػاضغرظدغظ:ػ
اٌّظطٍؼ اٌّغزخذَ ف ٝاٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٘٠ ) Environnement ( ٛؼٕ ٝاٌّىبْ
اٌز ٜبعٌش فٌه األفراد( .)2والذي استخدمه العالم الفرنسً هٌلر  Sainte Hellereعام
 ،1935قاصداً به التعبٌر عن المحٌط الذي تعٌش فٌه جمٌع الكائنات الحٌة (.)3مع التأكيد
التأكيد عمى العالقة االوطيدة التى تربط ىذه الكائنات – بما فييا اإلنسان – بيذا المحيط
الذى تستمد منو وجودىا من خالل عالقة التؤثٌر والتؤثر المتبادلة (.)4
املفهىو انمبَىًَ نهبيئت

بما أن البيئة تعد قيمة أساسية من قيم المجتمع لذلك البد لمقانون أن يتدخل

لحمايتيا والمحافظة عمييا .

لذلك فإن المشرع المصرى عرف البيئة من خالل الفقرة ( )1من المادة ( )1من

قانون حماية البيئة المصرى رقم ( )4لسنة  1994حيث أشار إلى أنيا (:المحيط الحيوى

الذى يشتمل الكانئات الحية  ،وما يحتوية من مواد وما يحيط بيا من ىواء وماء ،وتربة
وما يقدمو االنسان من منشآت).

( )7راجع :د محمد حسام محمود لطفً -الحماٌة القانونٌة للبٌئة المصرٌة  ( -دون دار نشر) – القاهرة
2۱۱9م – ص.6
)8) Longman Dictionary of Modern English, , Egyption International
pubshing, co. ed , 2007, p,374.
(1) Le Reboer et cte International dictionnaire du Francais, sons la dirction de
Josette Rey Debave 1999, cite international, Paris, p.364.

( )2د .أحمد عبد الكرٌم سالمة -قانون حماٌة البٌئة )مكافحة التلوث – تنمٌة الموارد الطبعٌة) دار
النهضة العربٌة القاهره 1۱۱9م دون رقم طبعة –ص  ، 65د /محمد رزمان  -التصور اإلسالمً
للبٌئة دالالته وأبعاده -بحث منشور فى مجلة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة الصادرة عن مجلس
النشر العلمى بجامعة الكوٌت  -العدد الخامس والخمسون السنة الثامنة عشر – شوال 1424هـ
دٌسمبر  2۱۱3م – نقال عن د /عبد المجٌد النجار  -قضاٌا البٌئة من منظور إسالمً  -مركز
البحوث والدراسات الدوحة  -قطر 1۱۱۱م ص. 21
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املبحذ انزبًَ

يفهىو انزهىد
و ٌمكن تعرٌف التلوث لغة بؤنه الخلط المرس وكل ماخلطته ومرستة فقد لثتة
لوثتة لوث الماء كدره فتلوٌث الماء هو تكدٌره  ،وفً الصحاح الكدر تفٌض الضوء
وقدرهة بمعنى غٌره  ،فتلوٌث الماء لغة ٌعنى تغٌٌره(.)1
 وقد حاول مإتمر البٌئة باستكهولم  1۱۹2وضع تعرٌف للتلوث فقرر أنه ٌوجد تلوث
حٌنما تدخل األنشطة اإلنسانٌة بصورة متزاٌدة وحتمٌة مواد أو طاقات فً البٌئة .
وحٌن تعرض تلك المواد أو الطاقات صحة اإلنسان أو رفاهٌته أو ثرواته الطبٌعٌة
للخطر أو حٌنما تعرضها بشكل مباشر أو غٌر مباشر للخطر فهً تشكل تلوث"(.)2
وعرفه البعض بؤنه «كل تغٌٌر فً أنظمة البٌئة ناتج عن تدخل اإلنسان ٌسبب
ضررا بشكل مباشر أو غٌر مباشر للكائنات الحٌة  ،وتشمل الهواء والماء والتربة
والغذاء »(.)3
٘ ِٓٚزٖ اٌزؼش٠فبد رغ١١ش اٌٛعؾ اٌطج١ؼ ٟاٌضبشئ ٝػٓ فؼً اإلٔغبْ ِٓٚ
التعرٌفات الواسعة للتلوث ٌذهب البعض الى أنه ٌوجد تلوث متى كانت كمٌة المواد أو
أشكال الطاقة الملقاة أو المدخلة فً الطبٌعة  ،تتجاوز الطاقة او المقدرة االمتصاصٌة
فى هذة البٌئة ( ،)4وهو تعرٌف اكثر شموال من التعرٌفات السابقة ولكنه ال ٌفضلها.
والحقٌقة أن كل تلك التعرٌفات تركز على التلوث الناتج عن تدخل اإلنسان
مباشرة و تهمل التلوث الذي ٌحدث بفعل العوامل الطبٌعٌة كالزالزل والفٌضانات
( )1راجع د .صالح عطٌة سلٌمان  -أحكام القانون الدولً فً تؤمٌن البٌئة البحرٌة ضد التلوت  -رسالة
دكتوراه جامعة االسكندرٌة  – 1۱9۱ -ص .۱۱
( )2دكتور  /جابر إبراهٌم الراوي  -المسئولٌة الدولٌة الناتجة عن تلوث البٌئة  -مطبعة االدارة المحلٌة  -بغداد -
 – 1۱93ص.11
( )3المراجع السابق -ص .11
( )4ساعغ
Simon.(P), la réparation civile des dommages causées par les hydrocarbures - these,
Paris Il. 1976 .P 11. DOC.OCIDE, ENV/MIN . 7 . D. 14 .11 .1974.P
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وانهٌار السدود و رغم أن هذه األحداث تسهم بنصٌب ما فً تلوٌث البٌئة .
وعرفقته منطمة التعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة بؤنة إدخال «اإلنسان مباشرة أو بطرٌقة
غٌر مباشرة لمواد أو طاقه فى البٌئة نتج اثار ضارة بالطبٌعة  ،أو تهدد بالخطر الصحة
اإلنسانٌة أو تلحق الضرر بالثروات البٌولوجٌة أو باألنظمة البٌئٌة األخرى  ،أو تحمل
اعتداء على األغراض الترفٌهٌة للبٌئة أ أو تضر باالستعماالت األخرى المشروعة
للبٌئة(. )1
أما المشرع المصرى فقد عرفة من خالل الفترة ( )9من المادة ( )1من قانون
حماٌة البٌئة المصري رقم ( )4لسنة  1۱۱4بانه( :أي تغٌٌر فً خواص البٌئة مما قد
ٌإدى بطرٌق مباشراو غٌر مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحٌة المنشآت ،أو ٌإثر على
ممارسه اإلنسان

( لحٌاته الطبٌعٌة  ،)..أما الفقرة ( )9من نفس المادة فقد حدد

المشرع من خاللها ماهٌة تدهور البٌئة حٌث نصت على ما ٌلً( :التاثٌر على البٌئة بما
ٌقلل من قٌمتها أو ٌشوه من طبٌعها البٌئٌة او ٌستنزف مواردها او ٌضر بالكائنات الحٌة
أو باآلثار(.)2

(4) DOC , OCD ENV /MIN , 74 . D. 14 . 11 . 1974 . P.4.
( )2د /محمود فخر الدٌن عثمان – رسالة دكتوراه بعنوان " وسائل حماٌة البٌئة فى ضوء قانون المرافعات
جامعة القاهرة – ص .13

-1۱-

انفصم انزبًَ

أركبٌ املسئىنيت املذَيت انبيئيت
تقوم المسئولٌة المدٌنة عن األضرار بالبٌئة على ثالثة أسس وهى على النحو التالى:
 -1قٌام المسإلٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌئة وعلى أساس الخطؤ الثابت [ المسئولٌة عن
األعمال الشخصٌة] .
 -2قٌام المسئولٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌئة على أساس الخطؤ المفترض.
 -3قٌام المسئولٌة المدنٌة الموضوعٌة عن اإلضرار بالبٌئة.
وتعد المسئلٌة المدٌنة عن اإلضرار بالبٌئة على أساس الخطؤ الثابت [ المسئولٌة عن
األعمال الشخصٌة] هى محور دراستنا فى هذا البحث  ،فقد تناولها المشرع المدنى
المصرى وأفرد لها نصوصا ً خاصة فقد نص فى المادة [  ]163منه والتى جاء نصها
كاالتى:
[ كل خطؤ سبب ضرراً للغٌر ٌلزم من إركتبه بالتعوٌض ].
في االتجاه ذاتو ،قد سبقيا إلى ذلك المشرع الفرنسي  -أيضاً فى تقنينو المدنى لمنص
عمى أن كل فعل أيا كان يقع من اإلنسان ويسبب ضر ار لمغير يمزم من وقع منو ىذا

الفعل الصادر بخطئو بتعويض ىذا الضرر(.)1

أما فى الفقة اإلسالمى فإن اصطالح المسئولية غير معروف في أميات كتب الفقو

فقد استخدم فقياء الشرعية اإلسالمية مصطمح (المؤاخذة) ( )2لمتعبير عن المسئولية بشكل

عام سواء كانت مسئولية ادبية وأخالقية ،أم مسئولية شرعية وقانونية ،فالمؤاخذه بمعنى

( )1يالحظ ان المشرع اليمني استخدم لفظ (غير مشروع)  ،وىذا يعني أنو ليس كل فعل منتج لمضرر
تقوم عنو المسئولية المدنية ما دامت المنافسة لم تخرج عن إطار الواسئل المشروعة وىذا ما أكد
ذلك نص المادة ( )۲۹من القانون المدني العالي التي جاء فييا :أمن استعمل حقو استعمال مشروع
ال يكون مسئوال عما ينشا عن ذلك من ضرر اما من استعمال بو استعماال تاني مع الشرع والعرف
فانو يكون مستو عما يترتب عمى استعمالو غير المشروع من ضر.) ...
( )2المادة ( )۲۸۱۱من القانون المدني الفرنسي ،كما تنص المادة ( )۲۸۱۸بان اإلنسان ال يمزم
بتعويض الضرر الناشئ عن افعمو فقط ،بل الناشي أيضا ع المالو ولم تصر أنطر د /أحمد محمود
سعد  -مرجع سابق  -ص  ،۲۹۸د .محمد سعيد عبداهلل الحميدي  -مرجع سابق . ۲۹۷ -
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المسئولية والضمان بمعنى التعويض( ،)1والمؤاخذة عند فقياء الشريعة اإلسالمية منقسمة

إلى مؤاخذة فى حكم االخرة وىو ما بتبع االثم من عقاب اخروى او كفارات و مؤاخذة في
حكم الدنيا وىو إثبات التبعات والغرامات (.)2والضمانات المرتبة.
(.)3

الجنايات واإلتالف

وفى ىذا السياق يبنغى لنا التركيز عمى إبراز مالمح ىذه

المسئولية من خالل دراسة أركانيا الثالثة وربطيا بالسموك الضار بالبيئة وذلك عمى النحو

التالى-:

املبحذ األول

ركٍ اخلطأ فً املسئىنيت املذَيت ػٍ اإلضزار ببنبيئت

تقوم فكرة الخطأ عمى عنصرين إحداىما [ مادى] وىو اإلنحراف أو التعدى

اإلخالل واجب قانونى ] واألخر [معنوى] وىو توافر التمييز واإلدراك لدى المخل بيذا

[

الواجب  ،وفيما يمى توضيح ذلك عمى النحو التالى:

املطهب األول

انؼُصز املبدي نهخطأ [ انخؼذي]
ٌتحقق العنصر المادي للخطا بشكل عام بحصول التعدي ،إذا تعمد الشخص
( )1انظر :مغمى المحتاج إلى معرفة معاني المال المنياج  -لالمام  /شمس الدين بن محمد الخطيب
الشربيني (ت )۱۷۹۹ :دار الفكر  -بيروت ( دون رقم الطبعة او سنة نشر) – ج - 4م ،۱۸۱
حاشية الدسوقي لمشيخ محمد بن أحمد بن عرفو الدسوقي أث۱۸۲ :ىا عمى الشرح الكبير ألبي
البركات أحمد بن محمد العدوي الشيير بالدرديرات۲۱۲۲ :م)  -الطبعة األولىدار الكتب العممية -
بيروت – 1417ىـ1996 /م ج ۱ص  ،450المبسوط -لإلمام شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي
سيل السرخسي (ت1:490ىـ)  -تحقق نخميل محي الدين الميم  -دار الفكر  -بيروت  -الطبعة
األولى1431 -ىـ2000 -م –ح – 9ص  - 226بدائع الصنائع في ترتيب ،الشرائع لمعالمة
/عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587:ىـ) دارالفكر  -بيروت (بدون رقم طبعة)
1417ىـ۲۷۷۹/-م  -ج  ۹ص .156
( )2الموسوعة الفقيية الكويتية  -و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت  -الطبعة األولى  ،مطابع
دار الصفوة – مصر1427 -ىـ  -ج  – 19ص .134
( )3اإلتالف من وجهة نظر الفقه اإلسالمى إذا مع العلم  ،فٌوجب الضمان واإلثم األخروى إنه حٌث
جهال فٌوجب الضمان فقط وٌرتفع اإلثم أن الخطا مرفوع المواخذة شرعا ،لقوله صلى هللا علٌه
وسلم « :إن هللا تجاوز لً عن أمتً الخطا واألمان ،وما استكرهوا علٌه» .انظر :د /رهبة الزحٌلى
 -الفقه اإلسالمً وأدلته  -دار الفكر – دمشق – الطبعة الرابعة – 1۱۱۹م – ج – 6ص .5۱6
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(الفاعل اإلضرار بالغٌر ،وهو ما ٌسمى الجرٌمة المدنٌة ( ،)1( )Delit civilأو دون
تعمد اإلضرار بالغٌر إال أنه أهمل أو قصر ،وهو ما ٌسمى بشبه الجرٌمة المدنٌة
( ،Quasi) (delit civilوٌراد بالتعدي ( :)2تجاوز الحدود التً ٌجب على الشخص
االلتزام بها فً سلوك المالوف للشخص المعتاد ،سواء كان اإلنحراف متعمدا أو غٌر
متعمد ٌستوى فً ذلك أن ٌكون الخطؤ إٌجابٌا فً صورة فعل قام به المسئول أو سلبٌا
فى صورة امتناع عن القٌام بعمل (.)3
االنحراف المتعمد هو ما ٌقترن بقصد اإلضرار بالغٌر ،أما غٌر المتعمد فهو ما
ٌصدر عن اهمال وتقصٌر وٌستعان عادة بمعٌار  -موضوعً لتحدٌد التعدي أو لضبط
االنحراف ،ولٌس بمعٌار شخصى.ولهذا استقر الفقه والقضاء على األخذ فً هذه الحالة
بمعٌار مجرد ( )inabstractoهو
قٌاس انحراف سلوك المسئول بسلوك الشخص العادى الذى ٌمثل جمهور الناس مجرداً
من ظروفة الشخصٌة  ،فال هو شدٌد الٌقظة خارق الذكاء  ،فٌرتفع إلى الذروة  ،وال هو
معتاد اإلهمال محدود الفطنة فٌتزل إلى الحضٌض عن الشخص العادى (.)4
صورػاضطظصرػاضطاديػضضخطأػسيػاضغػهػاضػاظوظي:
( )1حسن عكوش  -مرجع سابق  -ص .2۱
(ٌ )2مكن القول بان أساس المسئولٌة المدنٌة فً اعتداء على حق الغٌر ٌتمثل فٌما ٌسمى فً الفقه
العربً :الخطؤ المدنً  ،وال اتوجد صورة محددة محصورة الخطا المدنً ،ولذا فال ٌمكن حصر
السلوك ،واألفعال التً قد نقع وٌصدق علٌها وصفت الخطؤ  .فً حٌن أن المسئولٌة الجنائٌة أساسها
اعتداء على حق المجتمع ،أي أمام مها جرٌمة من الجرائم ،والجرائم واردة فً القانون على سبٌل
الحصر ،ألن القاعدة هى  ( ،ال جرٌمة وال عقوبة إال بتص  .وفً ضوء ذلك تعتبر المسئولٌة
المدنٌة أوسع نطاقا من المسئولٌة الجنائٌة.
(ٌ )3تحقق الخطا المادى عن طرٌق الترك أو اإلمتاع ،وهو الٌت عوره بعً هذه الدٌة بالحروب التً
أحالت باالنسان وقت أن صار منه الشرك او االمتاع موت االمتاع خطا فً حالة امل والجاهل
به قانون انظر :محمد احمد عابدٌن  -األمر  -السعودٌة السعودٌة والقصورٌة  -دار المطبوعات
الجامعٌة (دون رقم مطٌعة) -1۱95ص .2۹-26
( )4د /منٌر محمد أحمد – رسالة دكتوراه بعنون " أساس المسئولٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌئة
جامعة القاهرة– ص  ۱۹وما بعدها.
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إذا كان الخطا  -بحسب األصٌل  -ال ٌقوم إال على انحراف فً السلوك؛ فإن
صور االنحراف فً السلوك متغٌرة ،فتارة ٌنشؤ الخطا عن فعل اٌجابً ،وٌطلق علٌه:
خطؤ الفعل ،وتارة ٌنشؤ عن الترك المجرد أو بمناسبة عمل ،وٌطلق علٌه :خطا
االمتناع( )1أو (الخطاء السلبً).
إذا أن لفظ الخطؤ الوارد فى المادة ( )163من القانون المدنى المصرى  ،أو لفظ
(الفعل) الوارد فى نص المادة ( )1392من القانون المدنى الفرنسى ألفاظا ً عامة تشمل
العمل اإلٌجابى والسلبى( ،)2وبالتالى ٌعد االمتناع مصدراً للمسئولٌة المدنٌة بوجه عام.
املطهب انزبًَ

انؼُصز املؼُىي نهخطأ [ اإلدران]

يقصد بالعنصر المعنوي أو النفسي لمخطا :أن يكون مرتكب الفعل الضار قد

قصد االضرار بالغير  ،أو عمى األقل قد توقع الضرر لمغير نتيجة لفعمو ،ولم ينيية ذلك
عن الفعل  ،أو لم يحممو عمى اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي الضرر .فإذا توافر ىذا

القصد تحقق العنصر النفسي المعنوي لمخطأ ،وأمكن وصف ىذا الخطأ بالخطأ إن لم

يتوافر ىذا القصد اكتفي في قيام المسئولية المدنية بأن يكون مرتكب الفعل الضار مدركاً
وقت ارتكابو أنو يخل بواجب قانوني ،وان إخاللو ىذا يمكن أن يترتب عميو اإلضرار
بالغير ،وفي ىذه الحالة يعتبر خطؤه غير عمد ،ولكن النتيجة واحدة من حيث قيام
المسئولية المدنية وااللتزام بالتعويض ،وال فرق بين ما إذا كان الخطا متعمدا أو غيرمتعمد

(.)3

وقصد اإلضرار يتضمن توافر اإلدراك ،واإلدراك مرتبط بقدرة اإلنسان عمى التمييز،

ولكن التمييز ال يتضمن توافر قصد اإلضرار ،إال أنو جرى القول عمى االكتفاء في قياميا
( )1د /محمد بن حسٌن الشامً  -ركن الخطا فً المسئولٌة المدنٌة -رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة
عٌن شمس العربٌة – القاهرة -دار النهضة العربٌة( -1۱۱۱ -بدون رقم طبعة) ص .196
( )2انظر  :د/أٌمن سعد سلٌم االمتناع مصدر المسئولٌة المدنٌة  -دار النهضة العربٌة  -القاهرة ( -دون
رقم طبعة )  – 2۱۱3ص .42
( )3أنظر:د /صيري محمود الراعي ،و رضا العميد عبد العاطي  -الموسوعة النموذجية في شرح قضايا
التعويضات والمسئولية المدنية – ج -۱دار مصر الموسوعات القانونية ودار المصطفي لالصدارات
القانونية  -القاىرة  -دون رقم طبعة أو تاريخ – ص . 34
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بتوافر التمييز؛ ألن المسئولية تقوم بدرجة واحدة في الحالتين.

والتمييز ىو مناط اىمية األداء أو أساسيا والعامل المؤثر فييا( ،)1فالشخص المميز

ىو من توافرت لديو اإلرادة لتفيم ماىية العمل وادراك ماىية نتائجو ،واذا كان التمييز ىو
العامل المؤثر في أىمية األداء؛ فإن فقياء القانون يرون أن التمييز نفسو يتأثر بعاممين

أحدىما طبيعي (أصمي) ىو صغر السن ،وآخر (طاريء) يسمى العوارض ( ،)2وقد جری
رؾذ٠ذ عٓ ِؼٕ١خ ِٓ ػّش اإلٔغبْ إرا ثٍغٙب طبس ِّ١ضا ِبٌّب ٠شافك ثٍٛغخ ٘زح اٌغٓ ا٠ ٚطشاء ػٍ١خ

ثؼذ٘ب ػبسع ِٓ اٌؼٛاسع اٌز ٟرؤد ٞإٌ ٝاخزالي اٌزّ١١ض ٚرغؼً اٌشخض ف ٝؽىُ
اٌظغ١ش غ١ش اٌّّ١ض أِب ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّظش ٞف١جذا ثٍٛ١غٗ عٓ اٌغبثؼخ ِٓ ػّشٖ (.)3أِب
ف ٝاٌمبٔ ْٛاٌّظش ٜف١جذأ ثٍٛغخ عٓ اٌغبثؼخ ِٓ ػّشح (٠ٚ .)4طٍك ػٍ ٝاٌظغ١ش ف٘ ٟزٖ

اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ ( اٌظج ٟاٌّؼجش ثبٌظج ٟاٌّّ١ض ٘ ٛاٌز٠ ٞزّزغ ثمذس ِٓ اٌزّ١١ض ..
ٚاٌّشاد ثبٌی ػٍ٠ ٟغزط١غ ثٗ أْ ١ّ٠ض ث ٓ١اٌؾغٓ ٚاٌمج١ؼ ِٓ األِٛسٚ - ٓ٠ٚ ،اٌؼشس (.)5
رظصرػاإلدراكػوسػاػضضػاظون:
ال ٌكفً العنصر الموضوعً لٌقوم الخطؤ بل ٌجب لقٌامة أن ٌكون من وقعت منه
أعمال التعدي مدركا لها ،بمعنى أن ٌكون ممٌزاً ،إذا ال مسئولٌة دون تمٌٌز أو إدراك .
ولذا فقد قرر المشرع المصري بؤن كل من بلغ سن التمٌٌز ٌكون مسئوالً مسئولٌة
كاملة عن أفعاله الضارة( ،)6أما بالنسبة للذي لم ٌبلغ سن التمٌٌز فالقاعدة العامة تقضً
( )1أ.د /سعيد جبر  -المدخل لدراسة القانون اليمنی -نظرية الحق 1986م ( دون دار نشر او رقم
طبعة) – ص.34
( )2العوارض :جمع عارض ينال السحاب عارض؛ ألنو او عارضية والعارضر :دو المصانع أو
الحائل .يقال :عرض لو عارض :أي مانع وحائل ،ولذا قانو ولی شون شرور أشعة الشمس....
ويتمثل ىذا المعنى في قولو تعالی  ( :الما رأوه عارضاً ).
( )3تنص المادة ( )45من القانون المدنى المصرى على أن  )1( :ال ٌكون أهال لمباشرة حقوقه
المدنٌة من كان فاقد التمٌٌز لصغر السن أو عته أو جنوه  )2( .وكل من لم ٌبلغ السابعة ٌعتبر فاقد
للتمٌز).
( )4أنظر مصطفى أحمد الزرقا – المدخل الفقهى العام ( الفقه اإلسالمً فى ثوبة الجدٌد) مطبعة
طربٌن – دمشق – الطبعة العاشرة –  – 1۱69ج -2ص .۹5۱
( )5أ.د /نزيو الميدى – مصادر اإللتزام .
()6تنص المادة (164ف )1من القانون المدنً المصري على أنه ٌ ( :كون الشخص مسئوال عن أعماله
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بانه ال مسئولٌة علٌه ،وٌتساوى معه المجنون والمعتوه؛ إذ تقع مسئولٌة تعوٌض الضرر
الناشئ عن الفعل الضار الصادر من شخص غٌر ممٌز على عاتق متولً الرقابة
المسئول عن رعاٌة عدٌم التمٌٌز بٌد أن هناك استثناء قرره المشرع فً حالة لم ٌكن
هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعوٌض من المسإل بان
أجاز للقاضى أن ٌحكم من مال وقع منه الضرر بتعوٌض عادل ٌراه مراعٌا فى
ذلك مركز الخصوم.

املطهب انزبنذ

صىر حطبيميت نهخطأ فً جمبل انبيئت
هناك تطبٌقات كثٌرة ومتنوعة للخطا ،اذ تتجلى مظاهر وصور الخطؤ فً مجال
اإلضرار بالبٌئة – سواء كان فً صورة إٌجابٌة أم فً صورة سلبٌة  -فً :اإلهمال،
مخالفةواللوائح والتعسف فً استعمال الحق ،بل إنه ٌتحقق بمجرد عدم الحذر واالحتراز
 ،وال ٌقبل من المسئول دفع مسئولٌته بإدعاء جهله بالقانون أو عدم كفاءة وسائل منع
التلوث التى ٌستخدمها ( .)1وٌمكن توضٌح هذه المسائل على النحو االتً (.)2

أوال :اإلهمال:
تتماثل فكرة اإلهمال مع النظرٌة التقلٌدٌة المسئولٌة القائمة على إثبات الخطا لدى
دول القانون الالتٌنً( ،)3والقاعدة أنه ال مسئولٌة عن اإلهمال إال إذا كان هناك واجب
غٌر المشروعة متً صدرت منه وهو ممٌز) .كما تنص المادة ( )3۱5من القانون المدنً الٌمنً
فً صدرها على أنهٌ ( :كون الشخص مسئوال فى ماله عن أعماله غٌر المشروعة إذا ارتكبها فً
حق غٌره وهو ممٌز )...
( )1أنظر المادة ( )35من قانون البٌئة المصري ،والمادة ( )32من قانون حماٌة البٌئة الٌمنى.
()2د /سمٌر حامد الجمال المسئولٌة المدنٌة عن األضرار البٌولوجٌة  -مجلة الشرٌعة والقانون الصادرة
عن كلٌة القانون بجامعةاإلمارات العربٌة المتحدة  -العدد  -42السنة الرابعة والعشرٌن  -أبرٌل
 - 2۱1۱ص .354
( )3أما المسئولٌة المدنٌة فً الفقه األنجلو أمرٌكً ٌمكن إرجاعها إلى ثالث حاالت :األولى :خاصة
بدعاوى التعدي وشبه التعدي وهً مقصورة على الحاالت التً ٌحدث فٌها الضرر عدة أو قصدة،
والثانٌة :خاصة ٌد عاوى اإلهمال ،وفٌها ترجع فٌها المسئولٌة
على ما ٌصدر عن الم دعى علٌه من إهمال الحق ضررا بالغٌر ،ولذلك فهً مسئولٌة مقٌدة بالخطا،
والثالثة :خاسه بحاالت المسئولٌة المطلقة أو المشددة وفٌها تتم مسئولٌة المدعى علٌه حتى ولو كان
الضرر قد حدث تون لصد أو إهمال منه ،ولذلك فهی مسئولٌة أساسٌا الضرر ،أنظر :د /إبراهٌم
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عناٌة ،وخرق لهذا الواجب ،ثم حدوث ضرر من جراء ذلك تقوم بٌنه وبٌن اإلهمال
رابطة.
()2
(،)1
سببٌة ولهذا فان اإلهمال هو مرادفا للخطا فً الفقه اإلنجلو أمرٌكى .
وهو أحد صور الخطؤ المتمثل فى الفقة الالتٌنً ،إذ تقوم المسئولٌة التقصرٌة
البٌئٌة فى حالة خطؤ المتمثل بإهمال الشخص على نحو ٌإدى إلى االضرار بالبٌئة كما
ٌهمل أحد تجار المواد الكٌماوٌة فً اتخاذ العناٌة الالزمة فً تخزٌن بعض المواد تلك ،
مما ٌإدى إلى تسربها إلى البٌئة ببعض عناصرها  ،كما تقوم المسئولٌة التقصرٌة عن
االضرار فى البٌئة حالةانحراف الشخص عن سلوك الشخص المعتاد فٌضر بالبٌئة  ،فكل
إهمال أو عدم تبصر أو عدم تحرز مهما كانت درجته ٌشكل خطؤ موجبا ً للمسئولٌة
المدنٌة إذا سبب هذا االهمال ضرراً للبٌئة (.)3

ػثاظغا:ػطخاضغظػاضظصوصػاضذررغظػواضػواظغنػواضضوائحػ :ػ
قد ٌتمثل  -الفعل غٌر المشروع – فً مخالفة النصوص الشرعٌة التً تنظم
سلوك األفراد فً عالقاتهم بالوسط الذي ٌعٌشون فٌه ،وذلك كالبول فً المٌاه الراكدة
التً نهانا النبً صلى هللا علٌه وسلم عن البول فٌها ( ،)4أو قضاء الحاجة فً الطرقات
(.)5كما قد ٌتمثل الخطؤ فً مخالفة القوانٌن واللوائح التً تنظم نشاطؤ معٌنا ،أو التً
تفرض واجبات قانونٌة محددة ،كقوانٌن حماٌة البٌئة من التلوث حٌث ٌفرض القانون
بطرٌق مباشرة ونصوص خاصة واجبات تلزم المكلف بالقٌام بؤعمال محددة أو باالمتناع
الدسوقً أبو اللٌل  -المسئولٌة المدنٌة بٌد التقٌٌد واإلطالق  -مرجع سابق  -ص  1۱2ومابعدها.
)1( Aspects of law affecting the paramedical professions . London 1984 , p .
107.
 د /إبراهٌم الدسوقً ابو اللٌل  -المرجع السابق  -ص  ،111د /محمد حسٌن عبدالعال  -النظامالقانونً للمسئولٌة المدنٌة فً المجال النووي  -دار النهضة العربٌة  -القاشري (دون رقم طبعة)
 -2 ،۱9ص .9۹
( )2د /إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل –المرجع السابق – ص .1۱6
( )3د /أحمد عبد الكرٌم سالمة  -قانون حماٌة البٌئة ،دراسة تؤصٌلٌة – ...مرجع سابق – ص . 452
()4روی جابر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  (:نهى أن ٌنال فى الماء الراكد) ،اخرجه مسلم فً
صحٌحه ،كتاب الطهارة ،باب النهً عن البول فً الماء الراكد  235/1حدٌث رقم . 291
( )5عن معاذ بن جبل  -رضً هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :اتقوا المالعن الثالث:
البراز فً الموارد ،عن البول فٌها ،و قارعة الطرٌق ،والظل  .أخرجه أبو داود فً سننه ،کتاب
الطهارة  ،باب المواضع التً نهى النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – عن – البول فٌها  ۹/1حدٌث
رقم  ،26والحاكم فً المشترك 2۹3 /1 ،حدٌث رقم.5۱4
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عن أعمال مبٌنة ،فإن لم ٌقم المكلف بما هو مؤمور به شرعا وقانونا أو لم ٌمتنع عما هو
ِٕ ٝٙػٕٗ فمذ ٚلغ اٌخطأ ٚ ،ثبٌزبٌ ٝرزؼمذ ِغئ١ٌٛزٗ ػٓ األػشاس اٌز ٝرّظ اٌج١ئخ أ ٚاٌغ١ش
ثغجت ٘زا اٌخطأ (.)1
ثاضثاّ:ػردمػاتخاذػاالحتغاطاتػاضالزطظػضضوشاغظػطنػاضتضوثػأوػاضتدعورػاضبغئظػواضحضغضوضظػ
دونػوشوعػاضضرر :ػ

قد ٌكون ٌمتد نطاق المسئولٌة لٌشمل األنشطة الضارة كافة الصادرة من األفراد
بصفتهم الشخصٌة أو من المإسسات والهٌئات العامة والخاصة والمختلطة  .والممتثل
بسلوكهم الخطؤ والذى ال ٌقتصر قط على عدم احترامهم للقانون واللوائح المتعلقة بحماٌة
البٌئة فحسب  ،بل حتى ذلك السلوك المرتبط باالهمال والتقصٌر بؤخذ االحتٌاطات االزمة
لمنع تلوٌث البٌئة ،إذ ٌكون تصرف الشخص خطا أي غٌر مشروع إذا لم ٌكن قد اتخذ
كافةاالحتٌاطات الالزمة والوسائل الممكنة التً وضعها العلم الحدٌث تحت تصرفه بما
ٌتفق ومالوفٌة السلوك من اجل تحاشً أو تقلٌل األضرار والحد منها. . .
فالشخص الذي ٌقٌم حفال صاخبة دون استخدام المواد العازلة للصوت ،أو الذي
ٌقوم بالعملٌات هدم بناء دون اخذ االحتٌاطات الالزمة لمن الضرر بالغٌر ومنع
الضوضاء عن الجٌران ٌعد بال شك مقترفة لخطا ،وبالتالً تنعقد مسئولٌته عما ٌخلفه
عمله هذا من أضرار للغٌر لمخالفته للواجب العام بعدم اإلضرار بالغٌر ،أو عدم اتخاذ
االحتٌاطات الالزمة(.)2
وقد ٌصدر الفعل الضار بالبٌئة من بعض أشخاص القانون العام المتمثل
بمإسسات الدولة ،وبالتالً تقع الدولة تحت طائلة المسئولٌة المدنٌة ،ومن أمثلة ذلك
اهمال الدولة.
لجً ٚلٛع األػّبي اٌز ٟرشرت اٌؼشس ف ٟػذَ ارخبر اٌزذاسث١ش اٌالصِخ ٌّٕغ رٍه
األػّبي أ ٚاٌزخف١ف ِٓ أصش٘بِٕٙٚ ،ب وزٌه إّ٘بي اٌذٌٚخ ثؼذ ٚلٛع االػّبي اٌّزوٛسح فٝ
رؼمت  ِٓ -لبَ ثبٌؼًّ ٚػذَ ِؼبلجزٗٚ ..ف ٟاٌؾبٌز ٓ١رؼزجش اٌذٌٚخ وبٔٙب لذ اسرىجذ خطب
( )1أنظر  :د /سلٌمان مرقس – المسئولٌة المدنٌة فى تقنٌات البالد العربٌة – مرجع سابق – ص
.193
( )2أنظر  :د/عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  -مرجع سابق  -ص .329
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عٍج١ب ٚرمظ١شا ٠غزٛعت ِغئ١ٌٛزٙب (.)1
وّب أٔٗ إرا لبَ شخض ؽج١ؼ ٟأ ٚاػزجبسی خبص ا ٚػبَ ثزٍ٠ٛش اٌٛٙاء ا ٚاٌّبء
ا ٚاٌزشثخ ،أ ٚاِزٕغ ػٓ ارخبر اٌزذاث١ش ٚاإلعشاءاد اٌالصِخ ٌّٕغ ؽذٚس اٌزٍٛس ِٓ إٌشبؽ
اٌزّ٠ ٜبسعٗ ٠ؼشػٗ ٌزؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ ٚاٌزؼ٠ٛغ ػٓ األػشاس اٌز ٟرؾذد ٌٍغ١ش (.)2
رابطا:ػاضتطدفػسيػادتططالػاضحق:
تقوم المسئولٌة عن اإلضرار بالبٌئة فً حالة تعسف الشخص فً استعماله
للسلطات التً ٌخولها له حقه على نحو ٌضر بالبٌئة ،وتجد فكرة التعسف لها تطبٌقا
واسعة فً حماٌة البٌئة فً نطاق عالقات الجوار ،وٌكون الشخص متعسف فً استعمال
الحق .فى ثالث حاالت هى
 -1إذا لم ٌقصد به سوى اإلضرار بالغٌر.
 -2إذا كانت المصالح التى ٌرمى إلى تحقٌقها قلٌلة.
 -3إذا كانت المصالح التى ٌرمى إلى تحقٌقها غٌر مشروعة.
املبحذ انزبًَ

ركٍ انضزر فً املسئىنيت املذَيت ػٍ اإلضزار ببنبيئت

ٌعتبر التضرر فى األساس أهم عناصر المسئولٌة المدنٌة ( .)3بل ىو كا يقال روحيا

والعنصر االساسي فييا فإذا لم يثبت فال عمل لمبحث فى المسئولية (.)4

( )1أحمد عبد الكرٌم سالمة  -قانون حماٌة البٌئة درامٌة تؤصٌلٌة فً األنظمة الوطنٌة واالتفاقٌة -
مرجع سابق  -ص  453كما ونصت المادة ( )35من القانون الٌمنً بشان حماٌة البٌئة على أنه :
(ال ٌجوز ألي جهة مختصة أن تؤذن أو تمنح أو تستر ترخٌصة إقامة أو تشغٌل او تعدٌل
مشروعات او منشؤت تضر بالبٌئ ة  ،أو تسهم فً تدهورها أو تتمٌت فً تلوٌثها أو تسهم فً تحقٌق
ذلك أو تضر بصحة اإلنسان او الكائنات الحٌة األخرى إال وفقا للمقاٌٌس أو المعاٌٌر او المواصفات
او الشروط التً ٌحددها المجلس ) .
( )2أحمد عبد الكرٌم سالمة  -المرجع السابق – ص .1۱1
( )3أ.د /محمد فتح هللا – حق التعوٌض المدنى – دار الجامعة الجدٌدة اإلسكندرٌة – بدون رقم طبعة
–  – 2۱۱2ص .165 ، 164
 د /جمٌل الشرقاوى – مصادر االلتزام – بدون دار نشر. د /عبد الحمٌد البعلى – نظرٌة تحمل التبعٌة بٌن الشرٌعة والقانون – رسالة دكتوراه – بعنوان "المسئولٌة المدنٌة " – د /حسٌن على – جامعٌة األزهر – رسالة دكتوراه بعنوان " اساس المسئولٌة
المدنٌة عن اإلضرار بالبٌئة – د /.منٌر محمد .
( )4د /مصطفى الموجى – القانون المدنى – ج – 2المسئولٌة المدنٌة  ۱منشورات الحلبى الحقوقٌة –
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 شروط الضرر :شرطين عمى النحو التالى:

 الشرط األول :أن يكون الضرر محققاً
 الشرط الثانى :اإلخالل بحق أو مصمحة مالية مشروعة.
املطهب األول

أَىاع انضزر وشزوطه
ٌقسم الضرر من حٌث طبٌعته إلى ضرر ماى وضرر أدبى على النحو التالى:
 انضزر املبدي-:
والضرر المادي :هو ما ٌصٌب الذمة المالٌة فٌسبب لصاحبها خسارة مالٌة او ٌصٌبالشخص

فً سالمة جسمه (..)1
فاألضرار المادٌة التً ٌمكن تعوٌضها تتخذ صورة عدٌدة ومتنوعة .فقد ٌكون الضرر
عبارة عن إتالف المال ،كحرق عقار أو إتالف سٌارة بحادث اصطدام وقد ٌكمن الضرر
المالً فً مجرد نقص قٌمة الشًء االقتصادٌة دون أن ٌصٌبه تلف مادي ،كما لو تسبب
تمدٌد أسالك كهرباء ضغط عال فوق أرض معٌنة فً نقص قٌمة هذه األرض( .)2أو

نقصان قيمة األراضى المجاورة لمصنع ما بسبب التموث الصادر من المصانع.

والضرر المادى ال يقف عند ىذه الصور  ،فيو يمكن أن يشمل كل صور

الخسارة المالية الناجمة عن فعل من األفعال غير المشروعة التى تسبب لمغير ،

كالمنافسة غير المشروعة.

وعمى نحو تكون معو فرمية استمرار اإلعالة محقة

الضرر االدبى

يصيب مصمحة غير مالية اى انة
الضرر يصيب اإلنسان في أحاسيسو او شعورة او كرامتة اعتباره وعاطفتو أو أي

بٌروت – ط  – 2۱۱۱ – 4ص .161
( )1د /سلٌمان مرقس  -المسئولٌة المدنٌة فً تقنٌنات البالد العربٌة  -مرجع سابق  -ص .131
( )2نازل على المساعدة – الضرر فى الفعل الضار وفقا ً للقانون األردنى – بحث منشور فى مجلة
المنارة الصادرة عن جامعة أل البٌت – األردن – المجلد – 12العدد  -2۱۱6 -3ص .3۱1
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معنى ادبى يحرص عميو اإلنسان(.)1
الري السائد في الفقو (.)2والقضاء ( .)3عمى مساواة الضرر األدبي بالضرر المادي
و أ
()4
االقل من حيث مبدأ إيجاب التعويص ومدى التعويض  .وقد نصت المادة ()1/222
من القانون المدني المصري عمى أنو ( :يشمل التعويض الضرر األدبي ايضا  ،ولكن ال
يجوز في ىذه الحالة أن ينتقل إلى الغير اال اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن بو
امام القضاء).
كما عرف تدىور البيئة فى الفقرة التالية بأنو  ( :التأثير عمى البيئة بما يقمل من
قيمتيا أو يشوه من طبيعتيا البيئية أو يستنزف مواردىا أو يضر بالكائنات الحية أو
المطمب الثانى
باآلثار).
تعريف الضرر البيئى
لم يتضمن قانون حماية البيئة المصرى تعريفا محددا لمضرر البيئى غير انة قد
تتضمن تعريف التموث البيئى فى الفقرة  7من المادة االولى بانة اى تغيير فى خواص
البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر او غير مباشر الى االضرار بالكائنات الحية اةو
المنشات او يوثر عمى ممارسة االنسان لحياتة الطبيعية
املطهب انزبنذ
أَىاع انضزر انبيئً وخصبئصه
أظواعػاضضررػاضبغئى :ػ
أوالّ:ػاألضرارػاضتىػتصغبػاضجدمػاضبذرى :ػ
هً التً تمس سالمة وصحة الجسم البشري المادٌة والمعنوٌة ،فالفعل الضار
بالبٌئة ال ٌقتصر أثره على البٌئة كمحٌط حٌوي ،بل ٌتعداه لٌصٌب كل أو بعض
( )1د .سمير حامد الجمال – مرجع سابق –ص .364
( )2انظر :د .ناصر جميل محمد الشمايمة الضرر األدبي واالنتقال الحق في التعويض عنو  -دار
األمراء  -عمان -الطبعة األولى  - 2005 -ص  ،94د /محمد بن حسين الشامي  -تطرية
المسئولية المدنية  -مرجع سابق  -من . ۸۱۱
( )3انظر  :مجموعة أحكام محكمة النقض مثمی –  -15جمسة  -1964/4/30طعن م  -۲۸۲جاء
فيو  :األصل في المساءلة المدنية وجوب تعويضم طعن رقم  - 450لسنة 29ق  -قاعدة رقم– 19
ص  -631مجموعة أحكام النقض .
( )4عمر عيسى -الموسوعة القانونية في المسئولية المدنية الدعوى التعويض) – المكتب الجامعى
الحديث  -اإلسكندرية  -الطبعة األولى –  2002م – ص . 46
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المرتبطٌن بهذا المحٌط .سواء صغر هذا المحٌط أو كبر  ..وال شك أن اإلنسان
هوالعنصر االهم فى هذة الحٌاة وهو الهدف االول للحماٌة االقانونٌة والضرر الذى قد
ٌلحق االنسان جراء الفعل الضار للبٌئة بشقٌة السلبى واالٌجابى قد ٌصٌبة فى جسمة
وٌسمى ضررا مادى او فى شعورة وامنة واستقرارة وٌسمى ضرر ادبٌا هو االمر الذى
ٌخضع للمسإلٌة المدنٌة
ثاظغاػ:ػاإلضرارػاضبغئغظػػاضطحضظdommage écologique :
ٌعرف بؤنه  :كل أذى ٌنصب على مكونات الوسط البٌئى من شؤنه المساس بالوسط
الطبٌعى  ،فٌإدى إلى حدوث خلل فى توازنه بإحداث تغٌٌر ضار فى صفاته .الفزٌائٌة او
الكٌمائٌة
ػثاظغا:ػاألضرارػاضتيػتصغبػاألطوال:ػ
قد ال ٌقتصراثر الفعل الضار بالبٌئة على جسم االنسان بل قد ٌصٌب األمالك.
واالموال سواء فى ذلك المللك الخاص او العام فقد ٌمتد اثر العفل الضار بالبٌئة لٌصٌب
االنسان فى اموالة وامالكة كا قد ٌصٌب امواال مملوكة ملكٌة عامة كاالثروات البٌلوجٌة
والموارد الطبٌعٌة
خصائصػاضضررػاضبغئى:ػ ػ
-1اضضرػرػاضبغئىػضررػزغرػطباذرػ ػ
عو اٌؼشس اٌز ٞال ٠ىٔ ْٛز١غخ ؽج١ؼ١خ ٌٍٕشبؽ اٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌّغئٛيٚ ،اٌغجت ف ٟػذَ
رؼ٠ٛغ ٘زا اٌّؼشٚس ٘ ٛأْ اٌّؼشٚس وبْ ف ٝف ٟإِىبٔٗ أْ ٠زفبد ٞؽذٚس اٌؼشس
ثجزي عٙذ ِؼمٛي  ِٓٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ أٔٗ ال ٠ؼٛع اٌؼشس إرا وبْ ؽذٚصٗ ف ٝاٌّغزمجً
أؽشاً غ١ش ِٛکذٚ .األػشاس اٌج١ئ١خ ّ٠ىٓ اْ رٕذسط ف ٟإؽبس األػشاس أ ٚف ٝإؽبس
االػشاس غ١ش اٌّجبششح فزٍٛس اٌٛٙاء وتلوث المٌاه ٌحدت عنهما اضرار كثٌرة كل
ضررمنهمها ناجم عن الضرر الذي سبقة لذلك ٌلزم القول بؤن التعوٌض ٌشمل
األضرار المكتشفة بغض النظر عن كون أن بعضها ناجم عن البعض اآلخر ،ألن
التوقف عند الضرر المباشرسٌحرم المضرور من التعوٌض(.)1
( )1د /عبد الرشٌد مامون شدٌد -دور القانون ا فً حماٌة البٌئة  -مرجع سابق -ص .۹ -6
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-٢ػاضضررػاضبغئيػضررػزغرػذخصي:
بالعودة لمفهوم الضرر البٌئً فإن التلوث أو التدهور الذي ٌلحق البٌئة ال ٌصٌب
شخصا ً بعٌنه ،بل ٌمتد هذا الضرر لكً ٌصٌب الكائنات الحٌة من إنسان ونبات وحٌوان
ومٌاه ...الخ ،وغالبا ما ٌنعكس على األشخاص والممتلكات ،ولذلك أمكن وصف
الضررالبٌئى بانة غٌر شخصً.
 وٌقصد بذلك أن الضرر البٌئً ٌتعلق بالمساس بشًء ال ٌملكه شخص معٌن وإنمامستعمل من قبل الجمٌع دون استثناء ،فٌر غالبا ما ٌكون ضررا جماعٌا كؤن ٌصاب من
سكان منطقة باكملها باإلزعاج ومشقة ظروف العٌش ولمدة طوٌلة نتٌجة لتلوث المٌاه
الذي ٌإدي إلى فقدان المتع الطبٌعٌة لمحل إقامتهم ومحٌط عٌشهم ،أو نتٌجة لتلوث الجر
او على نحو ٌضر براحة وصحة السكان بسبب استنشاق الهواء الملوث باألبخرة
الصناعٌة.
-٣ػاضضررػاضبغئيػذوػطبغطظػخاصظ.ػ
إن الضرر البٌئً له طبٌعة خاصة ،وذلك باعتباره ٌمس باألوساط الطبٌعٌة سواء
ما ٌتعلق منها باألوساط المستقبلة أو الفصائل الحٌوانٌة ،ففً حالة إتالف فصٌلة حٌوانٌة
أٔ ٚجبر١خ فئْ اٌؼشس ٌٗ ؽج١ؼخ ِضدٚعخ  ،رىّٓ ف ٝف ٟإرالف ٘زٖ اٌفظٍ١خ ثؾذ رارٙب ِٓ
عٙخ ِٓٚ ،عٙخ أخش ٜف ٗ١رٙذ٠ذ ٌٍزٕٛع اٌجٌٛٛ١ع ٝثبػزجبسٖ ٠غبُ٘ ف ٝػٍّ١خ أمشاع ِضً
٘زا إٌٛع (.)1
املبحذ انزبنذ
ركٍ ػاللت انسببيت بني اخلطأ وانضزر انبيئ
ال ٌكفً لتحقق المسئولٌة المدنٌة التقلٌدٌة أن ٌكون هناك خطا وضرر ،بل ٌجب ان ٌكون
الضرر ناشئا عن الخطا اى تقوم عالمة سببٌة بٌن الخطا والضررفٌكون الخطاء سببا
والضرر مسببا  ، ،فإذا انعدمت عالقة السببٌة انعدمت تبعا لذلك المسولٌة فاال ٌمكن أن
ٌطالب اإلنسان بتعوٌض ضرر لم ٌكن هو السبب فً حدوثه
وهناك عدة نطرٌات اختلفت بشؤن المعٌار المعتمد فى تحدٌد السبب الذى ٌعتبر
الضرر نتٌجة طبٌعٌة له من بٌن مجموعة األسباب القائمة  ،فهناك نظرٌة تعادل األسباب

? )1) http : / / www . dalfa . info / vb / showthread . php

-23-

أو تكافإها وهناك نظرٌة السبب.المنتج او الفعال السبٌبة المالئمة
وذلك على النحو التالى:
نظرٌة تعددل االسباب او تكافإها ()3
مإدي هذه النظرٌة أن كل سبب له عالقة فً إحداث الضرر  -مهما كان بعٌدا
ٌعد من األسباب التً أحدثت الضرر( ،)1بمعنى أنه فً حالة وجود أسباب عدة ساهمت
كل منها فً إحداث الضرروكان كل منها شرطا فً حدوثه بحٌث لوالها لما وقع،
اعتبرت كل هذه الوقائع القرٌب منها والبعٌد أسبابا متكافئة أو متساوٌة تقوم عالقة السببٌة
بٌنها وبٌن الضرر
َظزيت انسببيت املالئًت
وإذا كان القضاء الفرنسً والمصري قد أخذا بنظرٌة تعادل األسباب فترة طوٌلة
من الزمن

()2

إال أنهما عدال عنها إلى نظرٌة السبب المنتج أو الفعال

()3

التً تماثل اتجاه

الفقه االسالمً والمعروفة بالسببية المالئمة ومؤدىا ان االسباب المنتجة لمحادث وحدىا
كافية الحداث الضرر دون االسباب العرضية التى تتسم بكونيا غير كافيةالحداث الضرر

بل ال بد ان يكون معيا اسباب اخرى فعالة تساىم جميعيا باحداث الضرر فالسبب

العارض غير السبب المنتج وان كان كالىما تدخل فى احداث الضرر (ويوكد ذلك

الدكتور حسنين عبيد فى كتابة قانون العقوبات )

ٚلذ أعزمش ػٍ ٝرفؼٔ ً١ظش٠خ اٌغجت إٌّزظ عٛاء ف١ِ ٟذاْ اٌمؼبء أ ٚف١ِ ٝذاْ
اٌزشش٠غ ٌزفغ١ش ػاللخ اٌغجج١خ اٌز ٟالثذ ِٓ ل١بِٙب ث ٓ١اٌفؼً اٌٌّٛذ ٌٍّغئ١ٌٛخ
ٚاٌؼشس.اٌّطٍٛة اٌزؼ٠ٛغ ٕ٘ب

( )1د /سنهوري – الوسٌط – مرجع سابق – ج – 1ص .۱۱4
( )2انظر :د /سلٌمان مرقص  -المرجع السابق – ص .56۱
( )3الطعن رقم  1919لستة  4فً  -جلسة .1۱۹5/1/2۱
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انفصم انزبنذ

َطبق حطبيك فكزة اخلطأ انزببج فً جمبل محبيت
انبيئت وصؼىببث األخذ بهب

ٔجؾش ػٕب ِذ ٜإعز١ؼبة اٌّغئ١ٌٛخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌخطأ ٚاعت اإلصجبد ٌّٕبصػبد
رٍٛس اٌج١ئخ ٚرذ٘ٛس٘ب ٘ٚزا ِب ع١زُ اٌزطشق إٌ ِٓ ٗ١خالي ث١بْ ٔطبق رطج١ك لٛاػذ رٍه
اٌّغئ١ٌٛخ ف ٝعّبي ؽّب٠خ اٌج١ئخ  ِٓٚصُ طؼٛثبد األخز ثٙب وأعبط ٌٍزؼ٠ٛغ ػٓ
اٌؼشس اٌج١ئٚ ٝرٌه ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٝ
املبحذ األول

َطبق حطبيك فكزة اخلطأ انزببج فً جمبل محبيت انبيئت
()1

ألننا سموك خاطئ يستوجب انعقاد المسئولية المدنية لتوافر شروطيا  .وتحقق أركانيا.
ولذا فإن قيام شخص طبيعي او اعتباری ،خاص او عام يخالفة أحكام القواعد القانونية المتعمقة بحماية
البيئة سواء بفعمو غير المشروع الضار بالبيئة أو امتناعو عن اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمنع
حدوث الضرر البيئي من النشاط الذي يمارسو  ،يعرضو لتحمل المسئولية والتعويض عن األضرار التي
تحدث الغير أو البيئة ،وفقا القواعد المسئولية التقصيرية  ،بغض النظر عن صفة األضرار وكونيا

بسيطة أم جسيمة (.)2

سىػطجالػتضوثػاضطغاة:ػ
قٌام شخص بتلوٌث المٌاه بالنفاٌات والفضالت السامة وصرفة المٌاه الفاسدة بالمركبات
السامة أو الكٌمٌائٌة قبل معالجتها ،باالضافة إلى التلوت الحراري الناتج عن صرفه لمٌاه
التبرٌد عند تشغٌله مصنعة فان هذا السلوك ٌعد خطا ٌخضع للمسئولٌة لمخالفته الحظر
( )1د/ .احمد محمد الكريم سالمة  -لمى خسارة السنة دراسة تاىيمية في األنظمة الربانية والثقافية -
مرجع ارق" م . 45۱
( )2د /منير محمد أحمد – رسالة دكتوراه " بعنوان أساس المسئولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة – ص
 177وما بعدىا.
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القانونً الوارد فً المادة ( )6۱من قانون حماٌة البٌئة المصرى .
سىػطجالػاضتضوثػاضدططى :ػ
اٌؼغ١ظ ٚاٌظخت اٌزٕ٠ ٜبي ِٓ اٌغىٕ١خ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ ٠ٚزّضً ٘زا اٌغٍٛن
اٌخبؽئ ف ٟػذَ اؽزشاَ اٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائؼ اٌز ٟرٍضَ ثؼذَ اٌخشٚط ػٓ اٌغٍٛن اٌّبٌٛف ا ٚاالّ٘بي
ٚاٌزمظ١ش ف ٟأخز االؽز١بؽبد اٌٛاعجخ شؤن استعمال المواد العازلة أو الكاتمة للصوت أو اقامة حفالت
صاخبة واستعمال مكبرات الصوت فى غٌر ما تقضى به اللوائح  ،إذا ٌعد الشخص فً هذه الحاالت
مقترفا لخطا ٌرتب مسئولٌته وفقا للقواعد) العامة فً المسئولٌة التقصٌرٌة ،مع التعوٌض عن هذه

األضرار أٌا كان حجم الضرر (.)1
ٚرطج١مب ٌزٌه لؼ ٝثّغئ١ٌٛخ اٌغبس ػٓ األطٛاد اٌفبؽشخ إٌبعّخ ػٓ اعزؼّبٌٗ
()2

الطائش للرادٌو  ،السٌما إذا كان المضرور جارا مرٌضة ال ٌمكنه تحمل هذا التهور  .ومسئولٌة
الحلوانً عن األصوات الناتجة عن سٌر العمل فً معمله فى األوقات المتؤخرة من اللٌل مخالفة بذلك

اللوائح(.)3
سىػطجالػتضوثػاضؼواءػػ:ػ
عدم مراعاة قواعد النظافة والصحة العامة والتً تسبب تلوثا هوائٌة ٌترتب عنه ضرر
لألشخاص ،حٌث قضت مكه النقض المصرٌة بتاٌٌد حكم محكمة الموضوع فٌما قضت
به من تعوٌض الجار عن الضرر الجسٌم الذي أصابه من جراء إنشاء مرحاض مجاور
لملكه( .)4ومسئولٌة صاحب المنشاة الصناعٌة عن الروائح القذرة التً أفقدت المرضٌفى
(.)5

مستشفى مجاور الهدوء والسكٌنة التً ٌنشدونها
سىػطجالػتضوثػوتدعورػاضتربظػاضزرارغظػ:ػ ػ

رى األراضى الزراعة بمياه مموثة ،او تعرضيا ألمطار حمضية نتيجة تموث
( )2د /اؽّذ ِؾّٛد عؼذ ِ -شعغ عبثك – ص .277
)2) ) cass. Civ 187 . 1961 .J.G.P n 1230.
(3) cass. Civ 187 . 1970 D. 1970 . p.8
()4نقض مدنی  1۱6۱/2/13 :طعن رقم 1۱لسنة 2۲ق  -مجموعة احكام النقض عام 1۱6۱م  -رقم
 51ص .31۹
(5)Cass. Civ: 19/11/1980, G.P, 1981, panoraman . No .95.
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اليواء ،فان ذلك يؤدي إلى زيادة معدل المموحة فييا ،األمر الذي يصيبيا بالتدىور

المتمثل في استنزاف قدرتيا عمى اإلنتاج ،إضافة بی تعرضيا لممبيدات الكيماوية

والمخصبات قد يسيم الى حد كبير في اصابتيا بالتدىور األمر الذي يؤدي إلى انخفاض
(.)1

المنتجات الزراعية

املبحذ انزبًَ

صؼىببث األخذ بُظزيت اخلطأ واجب اإلرببث كأسبس نميبو
املسئىنيت املذَيت ػٍ االضزار انبيئت

ٔجؾش ٕ٘ب ف ٝاٌظؼٛثبد اٌز ٝرٛاعٔ ٗٙظش٠خ اٌخطأ ٚاعت اإلصجبد عٛاء اٌّزؼٍمخ
ثشوٓ اٌخطأ أ ٚاٌّزؼٍمخ ثشوٓ اٌؼشس ٚأخ١شاً اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثشاثطخ اٌغج١خ ػٍٝ
إٌؾ ٛاٌزبٌ-:ٝ
٠ظؼت اٌمٛي ثأْ وً االػشاس اٌج١ئ١خ وبٔذ ثّٕبعجخ ٔشبؽ خبؽٝء  ،فبٌؾبطً أْ
غبٌج١خ إٌشبؽ إٌبعُ ػٓ اٌزذ٘ٛس أ ٚاٌزٍٛس اٌج١ئ٠ ٝغذ ِظذسح فٔ ٝشبؽ ػبد ٜاِ ٚغّٛػ
ثخ فبٌمبٔ ْٛف ٟثؼغ اٌؾبالد لذ ٠غّؼ ثبٌزٍٛس إرا ٌُ ٠غبٚص ٔغجب ِؼٕ١خ( .)2مثال

ذلك أن ٌصدر ترخٌص لمنشؤة صناعٌة بتصرٌف مخلفاتها السائلة فً مجری مائى معٌن
وبنسب معٌنة ،والتزام تلك المنشاة بحدود التصرٌح والنسب المحددة فٌه ،إال انة نظرا
لوجود أكثر من منشاة على ذات المجرى تقوم بصرف مخلفاتها فٌه ،فقد ٌحد ث تفاعل

بٌن تلك جمٌعا ،مما ٌنتج عنه تلوث خطٌر للمجرى بما ٌإدي إلى حدوث األضرار البٌئة
وهو ما ٌعرف بالتلوث باالمتزاج أو التزامن

()3

 ،ففً تلك الحاالت ٌصعب تحدٌد

المسئول عن التلوث الحاصل نظرا لطبٌعةتكوٌنة فعل االمتزاج بٌن عدد من العناصر
وكذا صعوبة إثبات الخطا فً جانب أي من تلك المنشآت مادام نشاط كل منها جاء طبقا ً
القانون واللوائح.
( )1د /نزٌة الصادق المهدى – نطاق المسئولٌة المدنٌة ضد تلوث البٌئة بحث مقدم إلى مإتمر  :نحو
دور فاعل للقانون فى حماٌة البٌئة وتنمٌتها -اإلمارات –كلٌة الشرٌعة والقانون –  4۱2ماٌو عام
 – 1۱۱۱ص .1۹
( )2د/سمير حامد الجمال – مرج سابق – ص .360
( )3د /وحيد عبد المحسن – مرجع سابق .288 -
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الصعوبات المتعمقة بركن الضرر:

حيث إنو ومع التسميم بأن الضرر الحاصل كان نتجية لخطأ إال أنو فى حاالت كثيرة

يكون من المشكوك فيو نسبة ىذا الخطأ إلى شخص بعينو

(.)1

صعوبة تحديد الضرر الموجب لممسئولية :
وتظهر تمك الصعوبة فى جانين:

الجانب األول  :أن الضرر البيئى ال يتحقق دفعو واحدة  ،بل ربما يتوزع عمى مدى شيور

وربما عبر سنوات عديدة حتى تظير أعراضو وآثاره ،فالتموث باإلشعاع الذري أو التموث
الكيميائى لممنتجات الزراعية والمواد الغذائية بفعل المبيدات والمخصبات ال تظير آثاره

الضارة بطرية فورية  ،بل تحتاج إلى وقت قد يطول حتى تصل درجة تركيز الجرعات

األشعاعية أو السامة إلى حد معين  ،بعدىا تأخذ أعراض الضرر بالظيور ،ولربما ال

تظير آثاره إال بالنسبة لألجيال القادمة (.)2

 -الجانب الثانى :إن اإلضرار البيئية تكون أقرب لما يسمى باألضرار غير المباشرة ،

حيث يساىم فىإحداثيا العديد من المسببات كالماء واليواء ويد اإلنسان والغازات المنبعثة

من المصانع ،وغيرىا من المصادر المتكررة  ،والتى ينجم عنيا تراكم األضرار

وتسمسميا خالل فترات طويمة تكون محصمتيا الضرر موضوع الدعوى.

تنحصرقواعد المسئولية التقصيرية عن استيعاب صور وأضرار التموث والتدىور البيئي

(.)3

صعوبة تقديرالضرر البيئي :

إذا أمكن تشخيص واثبات الضرر البيئى باعتباره واقعة قانونية وليس تصرفاً
قانونياً؛ فإن ىناك إشكالية فى تقديره.
كيف يمكن تقدير حرمان إنسان من متعة السباحة فى مياه البحر أو من صيد
السمك ألن مياه البحر أصبحت مموثة؟ وكيف يمكن تقدير حرمان إنسان من تنفس ىواء

نقى بسبب تشبع اليواء بالغازات االكيمائية التى فاقت المعامالت المسموح بها؟
( )1د /أحمد ممدوح سعد – مرجع سابق – ص.218
( )2د /أحمد عبد الكريم سالمة –قانو حمياة – ص  186وما بعدىا.
( )3د /محمد سعيد الحميدى – المرجع السابق – ص .294
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كل تمك التساؤالت دفعت ببعض رجال القانون إلى اعتبار " اإلضرار البيئية
تستعصى عادة عن التقدير  ،اذ ىى عادة تتعمق بنمط العيش وظروفو ،أو أنيا تيم
العناصر المكونة لمطبيعة واألجناس الحيوانية والنباتية التى تخضع إلى مقايسس مظبوطة
لذلك فان اعمال القواعد التقميدية لممسؤلية المدنية لجبر الضرر البيئى تصدم
بيذة الحقيقة مما يقتضى البحث عن قواعد اخرى اكثر مالئمة لطبيعة الضرر البيئى
الصعوبات المتعمقة برابطة السبيبة
الضرر البيئي غالباً ما يكون ضر اًر غير مباشر؛ اذ ىو ال يصيب اإلنسان أو

الممتمكات مباشرة  ،بل يدخل معيا أشياء أخرى من مكونات البيئة كالماء واليواء .فيناك

تسمسل فى االضرار يخمق صعوبة حقيقة إلثبات وجود رابطة سببية مباشرة بين النشاط
القائم والضرر الحادث  ،إذا أنو عندما يتعمق األمر بأضرار بيئية حدثت – مثالً – بسبب

انبعاث غازات أو أدخنو ؛ فإن إثبات وجود رابطة سببية تكتفيا صعوبات جديدة يمكن
إرجاعيا إلى أسباب عديدة  ،أىميا :عدم المعرفة الدقيقة باآلثار السامة لبعض المواد،

فضالً عنأنو قد يحصل الضرر البيئى بسبب أتحاد أو امتزاج أكثر من مادة فى نفس
الوقت وىو ما يعرف بالتموث بالتزامن أو االتحاد أو االمتزاج  ،أو بسبب أكثر من عامل
فى نفس الوقت  ،باإلضافة إلى اتساع مجال انتشار األضرار البيئية فى الزمان
()1

والمكان

( )1د /محسن عبد الحميد البيو – المسئولية المدنية عن األضرار البيئية – مرجع سابق – ص -43
.44
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خبمتت
لقد أوضحنا فٌما سبق قضٌة حماٌة البٌئة من التلوث واالستنزاف وهى إحدى
أهم قضاٌا العصر والسٌما بعد استفحال المشكلة حٌث ازدادت وبرزت إلى الوجود
أخطار بٌئٌة عدٌدة نتجت عن ازدٌاد وتفاقم الملوثات البٌئٌة ،وهذا ما حدا إلى ظهور
الحاجة الماسة لسن قواعد قانونٌة تضبط سلوك اإلنسان فى تعامله مع مكونات البٌئة
والحد من استنزاف مواردها ؛ وذلك لكونها تمثل قٌمة اجتماعٌة جدٌدة وأساسٌة من قٌم
المجتمع وٌتوجب المحافظة علٌها من كل فعل ٌسبب إضرارً ا بها ،ولذلك ٌسعى النظام
القانونى للحفاظ عٌلها بصفة عامة ،وٌتم التؤكٌد على ذلك من خالل تجرٌمه للصور
المختلفة ألفعال االعتداء على مكونات البٌئة  ،وقد تم ذلك من خالل ما ٌسنه من
تشرٌعات للحفاظ على عناصره المختلفة ( ،)1ونرجوا أن تكون قد وقفنا لذلك.
األعدافػوػاضظتائجػ ػ
استيدافت الدراسة من خالل ىذه البحث إلى تنبيو البشرية إلى أن البارى عز

وجل خمق كل شىء بقدر  ،ووزان بين كافة المكونات التى من شأنيا ادامة الحياة عمى

سطح األرض إظَّاػصُلَّػذَيْءٍػخََض ِػظَاهُػ ِب َػدَرٍ  ، )2( إال أن اإلنسان عمل على تغٌٌر التوازن

البٌئى من خالل العمل على استنزاف الموارد وتلوٌث البٌئة ظَؼَرَػاض َغدَادُػسِيػاضبَرِِّػوَاِضبَ ْحرِ 
( ،)3والسيما ومشكمة التموث أصابت كل العناصر البيئية المحيطة باإلنسان من ماء وىواء
وتربة وغذاء وفكر مما جعميا تطرح نفسيا بوصفيا مشكمة عالمية أدت إلى أن يعيش
العالم اليوم أزمة بيئية  ،ولذلك فقد دق ناقوس الخطر من أجل اتخاذ الخطوات اإليجابية
()4

الفعالة سواء عمى الصعيد الوطنى أو الدولى

فضالً عن مغبة التمادي فى إىماليا.

لمحد من تموث البيئة واستنزاف مواردىا

( )1د /وحيد عبد المحسن – مرجع سابق .288 -
( )2سورة القمرة  ،اآلية.49
( )3سورة الروم  ،اآلية.41
( )4د /خالد مصطفى فيمى – الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث فى ضوء التشريعات الوطنية
واالتفاقيات الدولية – دار الفكر الجامعى – اإلسكندرية  – 2011ص .13
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انخىصيبث
 ٔجذأ ثّٕبشذح اٌذٚي ػٍ ٝاٌظؼ١ذ اٌذ ٌٝٚالشه أْ ِٓ ؽك وً دٌٚخ أْ رغزغًصشٚارٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٛعٛدح فٛق إلٍّٙ١ب ثبٌطش٠مخ اٌز ٝرشعّٙب د ْٚرذخً ِٓ عبٔت
اٌذٚي األخش٘ٚ ٜزا ٠ؼذ رطج١مب ً ٌّجذأ ع١بدح اٌذٌٚخ غ١ش أْ ٘زٖ اٌغ١بدح غ١ش ِطٍمخ ٚإّٔب
ثزغذ٠ذ٘ب اإلٌزضاَ ثؼذَ إؽذاس أػشاس ثبٌذٚي األخش.)1( ٜ

 -نناشد المشرع المصرى بغرض وسائل حماية أكثر فاعمية لمحفاظ عمى البيئة

كما تناشده بسن قوانين جديدة لمحافظ عمى سالمة اليئة فى كافة أفرع القوانين وتكون

مصحوبة بجزاءات شديدة لمردع العام والخاص.

 -نناشد المواطن أصحاب المصانع بعد إلقاء المخمفات فى النيل قال تعال:

 وخضػظاػطنػاضطاءػصلػذىءػحي . )2( 

 -نناشد المزارعين باإلىتمام باألرض فمن المسمم بو أن ىناك إرتباط وثيق بين

االسنان واألرض فيذه األرض تمثل األم منيا خمقنا ونأكل من خيراتيا وسندفن فى

أحضانيا قال تعالى :طظؼاػخضػظاصمػوسغؼاػظطغدصمػوػطظؼاػظخرجصمػتارة أخرى.)3( 

 -نناشد اإلعالم بكل أنواعو المرىء والمسموع و المكتوب بشن حمالت تويعية

ضخمة لممحافظ عمى البيئة وانقاذىا من اليالك.

وأخي ار نناشد أنفسنا بتقديم المجيودات لممحافظة عمى البيئة وانقاذىا سواء فى

المؤتمرات العممية أو فى األبحاث أو لقاءات أو رسائل عممية وحمالت توعية وغيرىا.

وهللا ولى التوفٌق،،،،،،

()1أ .د /أحمد أبو الوفا – تأمالت حول الحماية الدولية لمبيئة من التموص – المجمة المصرية لمقانون
الدولى – العدد رقم  49لعام  – 1993ص . 63
 د على بن ٌوسف بن حسن – راسالة دكتوراه – بعنوان " الحفاظ على البٌئة ابان النزاعاتالمسلحة" ص .21
( )2سورة .
( )3سورة .
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لبئًت املزاجغ

ػ
أوالّػ:ػاضطراجعػاضطاطظ :ػ

 د/ .أحمد محمد الكريم سالمة :خسارة السنة دراسة تاىيمية في األنظمة الربانية والثقافية
-

د /إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل:

المسئولٌة المدنٌة بٌد التقٌٌد واإلطالق  2.ومابعدها.

 د /سلٌمان مرقص :-

أ.د /سعيد جبر:

-

أ.د /محمد فتح هللا:

المسئولٌة المدنٌة فى تنقنٌات البالد العربٌة – مرجع سابق . المدخل لدراسة القانون اليمنی -نظرية الحق 1986م ( دون دار نشر اورقم طبعة) .

– حق التعوٌض المدنى – دار الجامعة الجدٌدة اإلسكندرٌة – بدون رقم طبعة
– .2۱۱2

 أ.د /نزيه المهدى:– مصادر اإللتزام .
 د /جالل عمى العدوي:-

-

أصول ازامات ،مصادر التام ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية۲۷۷۹ ،م.
د /جمٌل الشرقاوى:
– مصادر االلتزام – بدون دار نشر.
د /سلٌمان مرقس :
– المسئولٌة المدنٌة فى تقنٌات البالد العربٌة .
د /سمٌر حامد الجمال:
المسئولٌة المدنٌة عن األضرار البٌولوجٌة  -مجلة الشرٌعة والقانون الصادرة عن كلٌة
القانون بجامعةاإلمارات العربٌة المتحدة  -العدد  -42السنة الرابعة والعشرٌن -
أبرٌل . 2۱1۱
د /سنهوري:
– الوسٌط .
د /عمر عيسى:
الموسوعة القانونية في المسئولية المدنية الدعوى التعويض – المكتب الجامعى الحديث
 اإلسكندرية  -الطبعة األولى –  2002م.د /محمد بن حسين الشامي:
 نظرية المسئولية المدنية .د /محمد حسٌن عبدالعال:
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 النظام القانونً للمسئولٌة المدنٌة فً المجال النووي  -دار النهضة العربٌة -القاشري (دون رقم طبعة) .2 ،۱9
د /مصطفى أحمد الزرقا:
– المدخل الفقهى العام ( الفقه اإلسالمً فى ثوبة الجدٌد) مطبعة طربٌن – دمشق –
الطبعة العاشرة – .1۱69
د /مصطفى الموجى:
– القانون المدنى – ج – 2المسئولٌة المدنٌة -منشورات الحلبى الحقوقٌة – بٌروت
– ط . 2۱۱۱ – 4
د /مفيد محمود شهاب :
– وآخرون – قانون البحار الجديد والمصالح العربية ،المنظمة العربية لمتربية والعموم
والثقافة  ،معيد البحوث والدراسات العربية – القاىرة – .1997
د /ناصر جميل محمد الشمايمة:
الضرر األدبي واالنتقال الحق في التعويض عنو  -دار األمراء  -عمان -الطبعة
األولى . 2005 -
د/أٌمن سعد سلٌم:
االمتناع مصدر المسئولٌة المدنٌة  -دار النهضة العربٌة  -القاهرة ( -دون رقم طبعة )
2۱۱3م.

ػ
ثاظغاػ:ػاضطراجعػاضخاصظ:ػ ػ
-

-

د /أحمد عبد الكرٌم سالمة :
 قانون حماٌة البٌئة درامٌة تؤصٌلٌة فً األنظمة الوطنٌة واالتفاقٌة.–قانون حماية البيئة.
 قانون حماٌة البٌئة )مكافحة التلوث – تنمٌة الموارد الطبعٌة) دار النهضة العربٌةالقاهره 1۱۱9م.
أ .د /أحمد أبو الوفا:
– تأمالت حول الحماية الدولية لمبيئة من التموص – المجمة المصرية لمقانون الدولى –
العدد رقم  49لعام  – 1993ص . 63
د /صالح هامش محمد :
 رسالة دكتوراه بعنوان " المسئولية الدولية عن المساس البيئة البحرية " ىامش ص.241
د /على بن ٌوسف بن حسن :
– راسالة دكتوراه – بعنوان " الحفاظ على البٌئة ابان النزاعات المسلحة".
د /خالد مصطفى فهمى:
– الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث فى ضوء التشريعات الوطنية
واالتفاقيات الدولية – دار الفكر الجامعى – اإلسكندرية . 2011
د /محسن عبد الحميد البيه:
– المسئولية المدنية عن األضرار البيئية .
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د /نزٌة الصادق المهدى :
– نطاق المسئولٌة المدنٌة ضد تلوث البٌئة بحث مقدم إلى مإتمر  :نحو دور فاعل
للقانون فى حماٌة البٌئة وتنمٌتها -اإلمارات –كلٌة الشرٌعة والقانون –  4۱2ماي
عام .1۱۱۱
د /منير محمد أحمد:
– رسالة دكتوراه " بعنوان أساس المسئولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة.
د /عبد الرشٌد مامون شدٌد:
 دور القانون المدنى فً حماٌة البٌئةد /محمد حسام محمود لطفً:
الحماٌة القانونٌة للبٌئة المصرٌة  ( -دون دار نشر) – القاهرة 2۱۱9م .د  /جابر إبراهٌم الراوي :
 -المسئولٌة الدولٌة الناتجة عن تلوث البٌئة  -مطبعة االدارة المحلٌة  -بغداد . 1۱93 -

توماس أمٌل:
البٌئة وأثرها على الحٌاة السكانٌة  ،ترجمة ذكرٌا البراعی و دار الوعً القومً
طبعة عام . 1۱۹۱

ػ
ثاضثاّ:ػاضردائل:ػ ػ

-

-

د /حسٌن على:
– جامعٌة األزهر – رسالة دكتوراه بعنوان " اساس المسئولٌة المدنٌة عن
اإلضرار بالبٌئة .
د /منٌر محمد أحمد:
– رسالة دكتوراه بعنون " أساس المسئولٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌئة .
د /صالح عطٌة سلٌمان :
 أحكام القانون الدولً فً تؤمٌن البٌئة البحرٌة ضد التلوت  -رسالة دكتوراه جامعةاالسكندرٌة – .1۱9۱
د /عبد الحمٌد البعلى:
– نظرٌة تحمل التبعٌة بٌن الشرٌعة والقانون – رسالة دكتوراه – بعنوان "
المسئولٌة المدنٌة "
د /محمد بن حسٌن الشامً :
 ركن الخطا فً المسئولٌة المدنٌة -رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة عٌن شمس العربٌة– القاهرة -دار النهضة العربٌة( -1۱۱۱ -بدون رقم طبعة) .
د /محمود فخر الدٌن عثمان:
– رسالة دكتوراه بعنوان " وسائل حماٌة البٌئة فى ضوء قانون المرافعات .

 د /منير محمد أحمد:– رسالة دكتوراه " بعنوان أساس المسئولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة .

ػ
ػ
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د /صباحب عٌد الفتالوي:
 المسئولٌة المدنٌة من التلوث البٌئً  -بحث مقدم الى مإتمر تشرٌعات البٌئة فً الدولالعربٌة  -سبٌل تفعلٌها وتطوٌرها فً الفترة بٌن  1۱-19تموز 2۱۱6م  -جامعة
الٌرموك األردن سنة  2۱۱6م . 2
د /محمد رزمان:
 التصور اإلسالمً للبٌئة دالالته وأبعاده -بحث منشور فى مجلة الشرٌعة والدراساتاإلسالمٌة الصادرة عن مجلس النشر العلمى بجامعة الكوٌت  -العدد الخامس
والخمسون السنة الثامنة عشر – شوال 1424هـ دٌسمبر  2۱۱3م – نقال عن د/
عبد المجٌد النجار  -قضاٌا البٌئة من منظور إسالمً  -مركز البحوث والدراسات
الدوحة  -قطر 1۱۱۱م .
د /محمد السعيد رشدی :
حق اإلنسان في بيئة مالئمة ، -بحث مقدم إلى ندوة حق الشعوب في بيئة مالئمة ،التيعقدت في الفترة من1985-11-25:28 :بمركز الدراسات الدولية القانونية
واإلقتصادية جامعة الزقازيق .
نازل على :
ً
المساعدة – الضرر فى الفعل الضار وفقا للقانون األردنى – بحث منشور فى مجلة
المنارة الصادرة عن جامعة أل البٌت – األردن – المجلد – 12العدد .2۱۱6 -3

-

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني المال المنياج  -لالمام  /شمس الدين بن محمد الخطيب
الشربيني (ت )۱۷۹۹ :دار الفكر  -بيروت ( دون رقم الطبعة او سنة نشر) – ج - 4م ،۱۸۱
حاشية الدسوقي لمشيخ محمد بن أحمد بن عرفو الدسوقي أث۱۸۲ :ىـ عمى الشرح الكبير ألبي
البركات أحمد بن محمد العدوي الشيير بالدرديرات۲۱۲۲ :م)  -الطبعة األولى دار الكتب العممية
 بيروت – 1417ىـ1996 /م.د /صيري محمود الراعي ،و رضا العميد عبد العاطي  -الموسوعة النموذجية في شرح قضايا
التعويضات والمسئولية المدنية – ج -۱دار مصر الموسوعات القانونية ودار المصطفي لالصدارات
القانونية  -القاىرة  -دون رقم طبعة أو تاريخ – ص . 34
(الحال )ٌ :قصد بها صفة الشٌىء وهٌئته وكٌفٌتهٌ ،ذكر وٌإنث :فٌقال :مال حسن وحال حدة ،وقد
ٌونت بانها  ،اعمال حاله .النشرة المرجع السابق ،المصباح المنٌر  -للعالمة أحمد بن محمد بن
علً الفٌومً المقري ،دار الحدٌث القاهرة دون رقم طبعة .2۱۱3
( المحٌط) هو :الوسط الذي ٌقٌم فٌه اإلنسان ،وٌصدق أٌضا على كل مكان ٌقٌم فٌه اي كائن حً،
المنجد فً واألعاصم  -طبعة دار العشرق بٌروت  -الطبعة الثامنة والعشرون 1۱96م .
(المنزل) ٌقصد به المنهل والدار والمحٌط والمدار  ،وجمعه منازل ،فمنازل القمر :مداراته،
ومنازل القوم :در عٌشهم ،والمنزل :موضوع النزول ،وهو اٌضا على الدرجة النظر ،لسان العرب
المرجع السابق ص  122 -31۱المعجم الوجٌز  -مرجع سابق  ،مادة (انزل).
( الهٌئة) ٌقصد بها :حال الثمٌه وكٌفٌته وشكله وصورته ،أو هً الحالة الظاهرة للشًء .انظر

-

-

-

ػ
خاطداّ:ػػاضططاجم:ػ ػ

-
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بالمعجم فً اللغة واألعالم مرجع سابق  ،9۹۱المصباح المنٌر.
بدائع الصنائع في ترتيب ،الشرائع لمعالمة /عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي
(ت587:ىـ) دارالفكر  -بيروت (بدون رقم طبعة) 1417ىـ۲۷۷۹/-م .
العوارض :جمع عارض ينال السحاب عارض؛ ألنو او عارضية والعارضر :دو المصانع أو
الحائل .يقال :عرض لو عارض :أي مانع وحائل ،ولذا قانو ولی شون شرور أشعة الشمس....
ويتمثل ىذا المعنى في قولو تعالی  ( :الما رأوه عارضاً ).
لسان العرب البن منظور
لسان العريب  -لإلمام العالمة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ت
 - )۱۹۲۲دار إحياء التراث العربي  -بيروت الطبعة الثالثة (دون تاريخ نشر) .
المبسوط -لإلمام شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي (ت1:490ىـ)  -تحقق
نخميل محي الدين الميم  -دار الفكر  -بيروت  -الطبعة األولى1431 -ىـ2000 -م
مختار الصحاح -الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  -دار الكتب العممية -
بيروت (دون رقم طبعة أوتاريخ) .
المعجم الوجيز  -مجمع المغة العربية  -جميورية مصر العربية  -المطابع االميرية۱۲۲4 -م.
المعجم الوسيط  -إخراج د .إبراىيم أنيس وآخرون الطبعة الثانية  -ج  - ۲الناشر دار إحياء
التراث العربي  -بيروت دون منة نشر ).
منٌر البعلبكً -المورد ( قاموس انجلٌزی عربی) دار العلم للمالٌٌن  -بٌروت  -ط 1۱۱۱ -33م
الموسوعة الفقيية الكويتية  -و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت  -الطبعة األولى  ،مطابع
دار الصفوة – مصر1427 -ىـ .

ػ
دادداّ:ػػاضطراجعػاألجظبغظػ ػ

) Longman Dictionary of Modern English, , Egyption International
pubshing, co. ed , 2007.
Aspects of law affecting the paramedical professions . London 1984 , p .
107.
Cass. Civ 187 . 1961 .J.G.P n 1230.
Cass. Civ 187 . 1970 D. 1970 . p.8
Cass. Civ: 19/11/1980, G.P, 1981, panoraman . No .95.
)ٍٍDespox Michel), "Droit de L'Environment", Paris , Librairies LITEC
1980,.
DOC , OCD ENV /MIN , 74 . D. 14 . 11 . 1974 .

Le Reboer et cte International dictionnaire du Francais, sons la dirction de
Josette Rey Debave 1999, cite international, Paris,.

L'homme est à la fois créature de son environment , qui sa assure sa
subsistance physique et lui affre la possibilité d'un développement
"intellectuel,moral, social et spirituel...
Oxford Dictionary, wordpower, Oxford University Press 1999.
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Simon.(P), la réparation civile des dommages causées par les hydrocarbures these, Paris Il. 1976 .P 11. DOC.OCIDE, ENV/MIN . 7 . D. 14 .11 .1974.P

-

States shall co-operate to develop further the international law regarding
liability and compensation for the vicitims of pollution and other
environmental damage caused by activities within the jurisdiction or
control of such states to areas beyond their jurisdiction».
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