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بحث مقدم إلى مؤتمر كلٌة الحقوق جامعة طنطا بعنوان
القانون والبٌئة
المنعقد فً الفترة من 32 -32أبرٌل 3102

عنوان البحث
المسؤولٌة المدنٌة عن االضرار البٌئٌة
مقدما البحث

د/باسم محمد فاضل مدبولً

محاضر بكلٌة الحقوق جامعة بنها
محاضر بكلٌة الحقوق جامعة

د /مصطفً السٌد دبوس
بنها
المقدمة

ػػرت هللمػػفهلل

خلػػؽهلل اهلل يئة ػ هللئدقّػ هلل،هللو تقػ ف،هللو تّػػزفهلليخدمػ هلل سانػ فهلل،هللونػػخرت هلليػػةهللئهػػؿهلل ا
أشػػر ر،هللووةو اػ ب،هللوئوػ ر،هللوموةطػ ب،هللوترئػ هللونةػرب،هلل،هللومػػفهللو رػ هلل يهػ ّؿهلل يمو ظػ هلل لػ هلل يئة ػ هلل
يم ّلوي ػ بهللُي ػ هلل يئة ػ هلل يطئة ّة ػ ،هللوتُ ِخ ػ ّؿهلل
ووم ةتث ػ هللمػػفهلل يتلػػو ،هللوةوػػد هللتلػ مػو هلل يئة ػ هلل اػػدم هللتػػدخؿهلل ُ
هللمت ّددة،هلل قدهللتهوفهللمو ّدهللهةمة ّة ًهللأوهللنةرهللذيؾهلل .هلل
يملوي بهللأشه الَ ُ
ئتو زاث ،هللوتأخذهللتذبهلل ّ
وةػ ػهللزد دهلل يتل ػػو هلل يئة ػ ػ هللاتةرػ ػ هلل الاتػ ػ لهلل ي ػػا هللوقلػ ػ هلل يػ ػو هلل يئة ػ ػ هللهللونةػ ػ هلل يتشػ ػرة بهلل
يق ا هللواةػ ػ هلليوم ةػ ػ هلل يئة ػ ػ هلل،هللوم ػػفهلل يموه ػػدهللأفهلل ألض ػػررهلل يتػ ػ هللتا ػػتنهلل ػػفهللمم رنػ ػ هللمختلػ ػؼهلل ألاش ػػط هلل

ي ػػا ة هللتخػؿهللئتػػو زفهلل يئة ػػةهلل،هللويثػػذ هللةمهػػفهلل يقػػوؿهللئػ ف تاػ ؾهللت رضػ هللئػػةفهلل القت ػ دهللو ي ػػا

هلل

و يتقػدـهلل يتقاػ هللوئػةفهللمػ هللةمهػفهللأفهللةنػئئةهللهػؿهللذيػؾهللمػفهللأضػررهللئ يئة ػ .يػذيؾهلل ػ ألمرهللدقةػؽهللوونػ سهلل
رد ،هللألفهللماعهللاشػ طهلل قت ػ دمهللم ػةفهللئنػئ هللمػ هللةوػد هللمػفهلل ملةػ بهللتلػو  ،قػدهللةػيدمهللُيػ هلل و قػ هلل
وخةم هللو قد فهللاو ة هللمفهلل سات لهللتنثـهلل هلل يتطورهللو يتامة هلل القت

دة  .هلل

يػػدوؿهلل يمتقدم ػ هلل ػػا ة هللت ػ هللأوؿهللمػػفهللش ػ رهللئ ي ػ رهلل يئة ة ػ هلل ينػػة هلل يا ش ػ هلل ػػفهللتطئةػػؽهلل

ئ ضهللأاو عهلل يتهاويورة هلل يمتقدمػ ،هللممػ هللأدإهللُيػ هلل ال تقػ دهللأفهلل يتامةػ هلل ي ػا ة هللو يزر ةػ هللمنػيوي هلل
فهللمش هؿهلل يتلو .هللوأوؿهللتذبهلل يدوؿهلله ابهلل يوالة بهلل يمتودةهلل ألمرةهة هلليـهللدوؿهللأوروئ .هلل

و ل هللهؿهللو ؿهلل إفهللتدخؿهلل سان فهللتوهلل ينئ هلل ير ةسهلل،هللأفهلليـهللةهفهللتوهلل ينئ هلل يووةػدهلل ػ هلل
رفد لاررَ ا َل َررر
ار ي
تلػػو هلل يئة ػ ،هللوقػػدهلل ئػػرهلل اهللنػػئو اةهللوت ػ ي هلل ػػفهللذيػػؾهلل ػ هللقويػػةهللت ػ ي هلل" ظَ َير َرر ا َلسَ َ
ا َ َت أ ََي لدي َّ
الن ل
ون( )1ػالهللشػؾهللأفهلل يتلػو هلل
فس لل يي لذيقَ ييم َ َع َ
ض الَّلذي َع لمميوا لَ َعمَّ يي َم َي َر لج يع َ
َوا َل َ َح لر ل َمف َك َ

تػػوهلل يفن ػ دهلل،هلليػػذ هللئ ػ بهللمنػػتقئؿهلل يوة ػ ةهلل ل ػ هللهوه ػ هلل ألرضهللمثػػددًهللئأخط ػ رهللرنػػةم ،هللئنػػئ هللنػػو هلل
ت رؼهلل سان فهللو تد تةهلل يمتزةدةهلل ل هلل يئة ػ هلل يموةطػ هلل يتػ هللتشػئعهلليػةهللو ر تػة.هللهػذيؾهلل ػ فهللايػ رهلل

ٔهلل الة هللٔٗنورةهلل يروـ
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يتلو هللالهللةمهػفهللأفهللتقػؼهلل اػدهللوػدهللويػذيؾهللةمهػفهلل يقػوؿهللأفهلل يمرتمػعهلل سانػ ا هللتػوهلل يرػ ا و يمراػ هلل
لةةهلل هللافهللو ود .هلل

المػرهلل يػذمهللأدإهللُيػ هللُتتمػ ـهلل يمشػرعهلل يم ػرمهللئنػفهلل يتشػرة بهللمػفهللأرػؿهلل يمو ظػ هلل لػ هلل

يئة هلل،هللئ دهللأفهللئ بهللخطرهلل يتلو هللةثددهلل يدوؿهلل يا مة هللو ألقؿهللُنتخد م هلليلتهاويورة هلل .هلل
و هلل يوقةق هللأفهلل يمنيوية هلل يمداة هللتل

هللدورهللمثم هللوو نم هلل هللتو ةرهلل يوم ة هلليلئة ة ،هلل الهلل

رة هللأفهللوم ة هلل يئة هللالهللةمهفهللأفهللتهوفهلل ي هللُالهللئوضػعهللاظػ ـهلليلمنػيوية هللةوقػؽهلل يػردعهللو س ػال هلل
ػ هللذ بهلل يوقػػب.هللومػػعهللأفهللق ػ اوفهلل يمنػػيوية هلل يمداة ػ هللةترػػةهلل ػ هلل يمق ػ ـهلل ألوؿهللُي ػ هللت ػػوةضهلل يضػػررهلل

يو

ؿ،هلل إاةهللةهوفهلليةهلل ضالهلل فهللذيؾهللتػدؼهللوقػ

،هلل مػفهللةمػ رسهللاشػ ط هللةمهػفهللأفهللةضػرهللئ يئة ػ هلل

ة مؿهللهؿهللم هلل هللون ةهلل هلل تخ ذهللرمةعهلل الوتة ط بهللو يتد ئةرهلل يتػ هللةو رتػ هلل ي لػـهلل يوػدة هللمػفهللأرػؿهلل
ماػعهللوػدو هلل يتلػو هللأوهلل لػ هلل ألقػؿهللتقلةلػةهللُيػ هلل يمنػتوة بهلل يمقئويػ هللترائػ هللسيزمػةهلل يت وةضػ بهلل يتػ هلل
ن يئ هللم هللتهوفهللمهلف

أىداف ال حث
 ةثدؼهلل يئو هللُي هلل يت رؼهللئ يئة هللو يتلو هلل يئة هلل.
 ةثدؼهلل يئو هللُي هلل يت رؼهلل ل هللخ

صهلل يتلو هلل يئة

هلل

 وةثدؼهللأةض هللُي هلل يت رؼهلل ل هللق اوفهلل يئة هللودوربهلل يف ؿهلل هللوم ة هلل يئة .
 ةثدؼهلل يئو هللسةض هلل يمن وية هلل يمداة هلل يئة ة هلل هلل

تافوالت ال حث

 تؿهلل يقو اةفهلل يئة هلله ة هلليوم ة هلل يئة هلل؟

 مدمهلل ي الق هللئةفهلل يتهاويورئ هللو يتلو هلل يئة ؟
 مدإهللهف ة هللأره فهلل يمن وية هلل يمداة هلل هللتقرةرهلل يت وةضهلليلمضرورهلل؟ هلل

خطة ال حث

الم حث األول :التموث ال يئَ ومواجيتو اَ ضوء القوانين الوطنية
يمطل هلل ألوؿهلل:هللمفثوـهلل يتلو هلل يئة

يمطل هلل يي ا هلل:هللخ

ػ ػػصهلل يتلو هلل

هلل هلل

يمطل هلل يي ي هلل:هللوم ة هلل يئة هللمفهلل يتلو هلل هللُط ر يقو اةفهلل يوطاة

الم حث الثفنَ  :أركفن المائولية المدنية ال يئية
يمطل هلل الوؿهلل:هلل يخطأهلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة هلل

يمطل هلل يي ا هلل:هلل يضررهلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة  .هلل

يمطل هلل يي ي هلل:هلل الق هلل ينئئة هلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة  .هلل
2

][Type text

الم حث األول

التموث ال يئَ ومواجيتو اَ ضوء القوانين الوطنية

تمييد

يتل ػػو هلل يئة ػ ػ هللت ػػوهللا ػ ػ هلل ي

ػػر،هلليمػ ػ هللةيدةػ ػ هللم ػػفهللتػ ػ يةرهللضػ ػ رهلل لػ ػ هلل يث ػػو هللأوهلل يمػ ػ هللأوهلل

ألرض،هللهم هللأفهللتلػو هلل يمػ هللو يثػو هللةػا هسهلل لػ هلل ػو هلل سانػ فهللو يائ تػ بهللو يوةو اػ بهلل،هلل ةنػئ هلل
المرضهلل يتػ هللا ػ ا هللماثػ هلل فهلل،هللوهػذيؾهللةػيدمهللُيػ هلل سضػررهللئ ي ملةػ هلل سات رةػ ،هللهاتةرػ هلليلتػأيةرهلل
ل هللو ي هلل يمػو ردهلل يمترػددةهلل،هللوةػزد دهللخطػورةهللمػعهلل يتتطػورهلل ي لمػ هلل،هلليػذ هلل ااػ هللا ػرؼهلل يتلػو هللوائػةفهلل

خ

هللهللو يوم ة هللمفهلل يتلو هلل هللُط ر يقو اةفهلل يوطاة هلل،هللمفهللخالؿهلليال هللمط ي هلله ت هلل:هللهلل هلل

يمطل هلل ألوؿهلل:هللم تة هلل يتلو هلل يئة

يمطل هلل يي ا هلل:هللخ

هلل هلل

هلل

ػ ػػصهلل يتلو هلل يئة

يمطل هلل يي ي هلل:هللوم ة هلل يئة هللمفهلل يتلو هلل هللُط ر يقو اةفهلل يوطاة
المطمب األول

مفىية التموث ال يئَ
وتؿهللموضوعهلل يئة هللمه ا هللت مػ هلل ػ هلل ػ هلل ينػاو بهلل ألخةػرة،هللألفهللقضػ ة هلل يئة ػ هللتػرتئطهللئػأتـهلل

يوقوؽهلل ألن نة هلليإلان ف،هللأالهللوتوهلل يوؽهلل هلل يوة ة،هللمفهللخالؿهلل يمو ظ هلل لػ هلل ػوتةهلل ػ هللُطػ رهلل
ئة ػ هللاظةفػ ،هللخ يةػ هللمػػفهلل يتلػػو هلل يئة ػ هلل يضػ رهللئ ػػو هلل سانػ ف،هلليػػذ هللهػ فهلل لةاػ قئػػؿهلل يوػػدة هلل لػ هلل
يتلو هلل يئة هللات رؼهلل ل هلل يئة هللمعهلل ةض هللأر هلل يفقث هلل فهلل يئة هلل هلل

أوال تعريف ال يئة
ٔ-

ال يئرة ارَ الم رة :رػ هلل ػ هللينػ فهلل ي ػر هلل يموػةط :ئوأتػؾهللئةتػهللً  :تخػذبهلليػؾهللئةتػ ً،هلل

وقةؿهللتئوأب أ لوةهللوتةأبهللوتئوأ :ازؿ،هللوأق ـهللوأئ بهللمازالًهللوئوأبهللُة بهللوئػوأبهلليػةهللوئػوأبهلل ةػة،هللئم اػ هللتةػأبهلل
وأازيػةهللومهػفهلليػػةهلل ةػةهلل()2هلل،هللو ػ هلل يل ػ هلل سارلةزةػ هللرػ هللئم رػـهلل(ٖ)Longman،هللتوػػبهللهلمػ هللئة ػ هلل

)(Environmentهللأاثػ هللمرمو ػ هلل يظػروؼهلل يطئة ةػ هللو الرتم ةػ هلل يتػ هللة ػةشهلل ةثػ هلل ياػ س .أمػ هلل
ػ ػ هلل يل ػ ػ هلل يفرانػ ػػة هلل قػ ػػدهللر ػ ػ هلل ػ ػ هللم رػ ػػـهللالروس أفهلل يئة ػ ػ هللت ػ ػ "مرمػ ػػوعهلل ي ا

ػ ػػرهلل يطئة ة ػ ػ هلل

و ال ػػطا ة هلل يتػ ػ هللتش ػػهؿهللُطػ ػ رهللوةػ ػ ةهلل يف ػػرد".ورػ ػ هلل ػ ػ هللم ر ػػـهللروئة ػػرهللأفهلل يئة ػ ػ هللتػ ػ " مرم ػػوعهلل
يظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؼهلل يطئة ةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

ٕهللئفهللماظورهللهللين فهلل ي ر هلل يموةط،هلل يمرلدهلل ألوؿ،هلل،هللدوفهللطئ ،هللدوفهللنا هللاشرهللصٛٚ

ٖهللد/هللمومدهلل ئد اهلل،هللوم ة هلل يئة هلل:هللدرن هللمق را هللئةفهلل يشرة هللوهلل يق اوفهلل يهوةت ،هللرن ي هللم رنتةرهلل،هللٕٕٔٓ،هلل
ر م هلل يشرؽهلل الونطهلل ػٗ
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يفةزة ة ػ ،هللو يهةمة ة ػ ،هللو يئةويورة ػ ،هللو يي ػػق ة ،هللو الرتم ة ػ هلل يق ئل ػ هلليلتػػأيةرهلل ل ػ هلل يه ا ػ بهلل يوة ػ

و ألاشط هلل سان اة هلل

 -2التعريف السقيَ

ر ث ػ هلل يػػئ ضهللئأاث ػ ت ػ هللرمل ػ هلل يمػػو ردهلل يم دة ػ هللو الرتم ة ػ هلل يمت و ػ هلل ػ هللوقػػبهللم ػ هللو ػ

مه فهللم هللسشئ عهللو ر بهلل سان فهللوتطل تة ()4هلل،هللو هللوةفهللةرإهلل يئ ضهللئأاث هلل"هللت هلله ّؿهللم هللةوةطهلل

ػرهللوة ػ ،هللو ي الق ػ بهلل يمتئ دي ػ هلل ةم ػ هللئةاث ػ هلليضػػم فهلل نػػتمررهلل
ئ سان ػ فهللمػػفهلله ا ػ
بهللوة ػ ،هللومػػو ّدهللنةػ ّ
ّ
٘
يوة ةهلل( )هلل.
وقػػدهلل ر ثػ هلل يػػئ ضهلل خػػرهللئأاثػ هللتػ هلل"هلل يونػػطهللو يمهػ فهلل يػػذمهللة ػػةشهلل ةػػةهلل يهػ فهلل يو ػ هللأوهلل

نةػربهللمػفهلل يه اػ بهلل يوةػ هلل ألخػرإ،هللوتػ هللتشػهؿهلل ػ هلليفظثػ هللمرمػوعهلل يظػروؼهللو ي و مػؿهلل يتػ هللتنػ دهلل
يه فهلل يو هلل ل هللئق ةهللودو ـهللوة تةهلل( )ٙهلل

و ر بهللأةضػ ًهللئأاثػ " مرمو ػ هلل يػاظـهلل يطئة ةػ هللو الرتم ةػ هلل يتػ هللة ػةشهلل ةثػ هلل سانػ فهللمػعهلل

يه ا بهلل ألخرإ،هلل ةنتمدوفهللماث هللزدتـهللوةيدوفهلل ةث هللاش طثـ ( )7هلل

وةمهػفهللأفهللا ػرؼهلل يئة ػ هللمػفهللورثػ هللاظراػ هللئأاثػ " :هػؿهللمػ هللةوػةطهللئ سانػ فهلل،هللوةشػمؿهلل يمػ هلل

،هللوقػدهللنػخرت هلل اهلليخدمػ هلل سانػ فهلل،هللوئق ػةهلل
و يثو هللو ألرض،هللهللويةسهلليإلان فهللأمهللدخؿهلل ػ هللورودتػ هلل
ل هللقةدهلل يوة ةهلل .هلل

ثفنيف  :التموث ال يئَ

-1

تعريف التموث

لة

يمكررن تعريررف التمرروث اررَ الم ررةهللئأاػػةهلل يخلػػطهلل يمػػرسهللوهػػؿهللم ػ هللخلطتػػةهللومرنػػتةهلل قػػدهللييتػػة،هلل
ويو هلل يم هللهدرب،هللوتلوة

يم هللتوهللتهدةربهلل.هللورػ

مهلليطخث هللويو هلل يم هللهدربهللة ا هللنةرب) (ٛهلل

ػ هللمختػ رهلل ي ػو هلليػو هللية ئػةهللئػ يطةفهللتلوةيػ هلل

وتهذ هللالوظهللأفهللم ا هللهلم هللتلو هلل نـهللمفهلل ؿهللتلو هللوةدورهللوػوؿهللت ةةػرهلل يو يػ هلل يطئة ةػ هلل
يألشة هللئخلطث هللئ ِهللم يةسهللمفهللم تةتث ،هللأمهللئ ا رهللنرةئػ هلل اثػ ،هلل ةهػدرت هللأمهللة ةػرهللمػفهللطئة تثػ ،هلل
ئ ِم ػ هللة وقث ػ هلل ػػفهللأد هللوظةفتث ػ هللومثمتث ػ هلل يم ػػدةهلليث ػ هلل.هللوقػػدهلل ػػرؼهللق ػ موسهلل يم ػػطلو بهلل يق اواة ػ هلل
يفران ػ هلل يتلػػو هللمػػفهللوة ػ هللم ػ دربهللواي ػ ربهللئ ػ فهلل يتػػأيةرهلل ػ هلل ألرضهللو يمة ػ بهللو يثػػو هللو يػػتخلصهللمػػفهلل

ٗهللد/هللم ردهللرن هلل يولو،هللهللق اوفهللوم ة هلل يئة ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هلل سنهادرة ،هللدوفهللطئ ،هللص ٗٓ.هلل
،هلل"What is the meaning of Environment ", Didactic Encyclopedia,25-1-2013هلل5
Retrieved 10-9-2017. Edited
ٙهللد/هلل ثم هللونفهللأمةف ،تلو هلل يثو ،هللم

درب،هللأخط رب،هلل الرة،هللد رهلل ي لوـ،هلل يرة ضٜٔٛٗ،هللص.هللٕٚ

ٚهللد/هللن ةدهللن يـهللروةل ،هللهللوؽهلل سان فهلل هلل يئة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل يق ترة،هللٕٔٓٓهلل،هللص ٗ.هلل

ٛهلل اظرهللمخت رهلل ي و ،هلليلشةخهلل الم ـهللمومدهللئفهلل ئ هللئهرهلل يرزمهلل،هللد رهلل الةم فهلل،هللنا هلل،ٜٜٔٙهللٜٜٔٚصٖ٘ٗ.
4
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ياف ة بهللوئق ة هلل يمو دهلل ي لئ هللو ين ل هللو ي زة هللو النتخد ـ يماظـهلليلمو دهلل يهةم وة هلل يذمهللُذ هللترػ وزهلل

همةػ هللم ةاػ هللة ػػة هللوةػػدمرهللخ ػػوئ هلل يترئػ هللوةخػػؿهللئتػػو زفهلل يوةػ ةهلل يطئة ةػ

ئو نػػط هللتػػدمةرهللئ ػػضهلل

ػ ؿهلل يوة ػ ةهلله ػ يطةورهللو ألشػػر رهللو يائ ت ػ بهللو ي ةػػرهللق ػ درةهلل ل ػ هللمق وم ػ هلل ياف ة ػ بهلل ي ػػا ة ()ٜ

والهللتئت ػػدهلل يل ػ ػ هلل الارلةزةػ ػ هلل ػػػفهللذي ػػؾهلل ق ػػدهللر ػ ػ هلل ػ ػ هلل يمون ػػو هلل يئة ةػ ػ هلل ي ػ ػ درةهلل ػ ػ هلليا ػػدفهلل ػ ػ ـهلل
ٜٜٗٔت رةف يلتلو هللةاصهلل ل هلل اةهلل انػة هللأوهللُ ػرغهللمػ دةهللئ ػورةهلل مدةػةهللأوهللنةػرهلل مدةػ ،هللتضػرهلل
أوهللتثددهلل يئة هللئ يضرر ،ئطرةق هللأوهللئأخرم(ٓٔ) هلل
ٕ -تعريف التموث اقيف

الهللةور ػػدهلل لػ ػ هلل ي م ػػوـهللت رة ػػؼهللي ئ ػػبهللومتف ػػؽهلل لة ػػةهلليلتل ػػو ،هللو امػ ػ هللتاػ ػ ؾهلل ػػدةهلل قتروػ ػ بهلل
يت رةف بهللتدورهللووؿ افسهلل يم ا  .هلل

يتلو هللون هللت رةؼهلل يئ ضهللتوهلل"هللأمهللت ةرهلل ةزة

هللأوهللئةويور هللممةزهللةػيدمهللُيػ هللتػأيةرهلل

ض رهلل ل هلل يثو هللأوهلل يم هللأوهلل ألرض،هللأوهللمضرهللئ و هلل سان فهللو يه اػ بهلل يوةػ هلل ألخػرإهللوهػذيؾهلل
ةيدمهللُي هلل ألضررهللئ ي ملة سات رة ،هللهاتةر هلليلتأيةرهلل ل هللو ي هلل يمو ردهلل يمترددة)ٔٔ(  .هللأوهلل"توهلل

هػػؿهللت ةػػرهللهمػ هللأوهللهةفػ هلل ػ هللمهواػ بهلل يئة ػ هلل يوةػ هللأوهللنةػػرهلل يوةػ ،هللالهللتقػػدرهلل ألاظمػ هلل يئة ةػ هلل ل ػ هلل
نتة ئةهللدوفهللأفهللةختؿهللتو زاث (ٕٔ) هلل

وة ػ ػػرؼهلل ي ػ ػ يـهلل يئة ػ ػ هلل Odumيتلػ ػػو هلل يئة ػ ػ هللئأاػ ػػةهلل"أمهللت ةػ ػػرهلل ةزة ػ ػ

هللأوهللهةمة ػ ػ

هللأوهلل

ئةويور هللممةز،هللوةيدمهللُي تأيةرهللض رهلل ل هلل يثو هللأوهلل يم هللأوهلل ألرضهللأوهللةضرهللئ و هلل سانػ فهلل
و يه ا بهلل يوة هلل ألخرإ،هللوهذيؾهللةيدم ُي هلل ألضررهللئ ي ملةػ هلل سات رةػ هللهاتةرػ هلليلتػأيةرهلل لػ هللو يػ هلل
يمو ردهلل يمترددة)ٖٔ( هلل

هللو يػػئ ضهللة ػػرؼهلل يتلػػو هللئأاػػة" :وػػدو هللت ةػػرهللأوهللخلػػؿهلل ػ هلل يورهػ هلل يتو قةػ هلل يتػ هللتػػتـهللئػػةف

مرمو ػ ػ ػ هلل ي ا

ػ ػػرهلل يمهواػ ػ ػ هلليلاظػ ػ ػ ـهلل ألةهوي ػ ػػور هللئمػ ػ ػ هللةفق ػ ػػدبهلل يق ػ ػػدرةهلل لػ ػ ػ هللُ يػ ػ ػ هلل يوةػ ػ ػ ةهللدوف

مشهالب()14هلل
ٜهلل د.هلل ئدهلل ي زةزهللمخةمرهلل ئدهلل يث دم،هللدورهلل يماظم بهلل يدوية هلل هللوم ة هلل يئة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل يق ترة،هلل
ٜٔٛٙصهللٚ
The environment encylo pedIA and directorg, europa publications limited , england
london , 1994 , p101
11
E-odum , ecdogy , the link between the natural and social sciences , u. s. a p.244
ٕٔهللد.هللما هللق نـهلل،هلل يتلو هلل يئة هلل،هلل يتامة هلل القت دة ،هلل يد رهلل يم رة هلل يلئا اة ،هلل يق ترة،هللٜٜٔٚ،صهللٖٙوم هلل
10

ئ دت
13

E-Odum e, p ecdogy the link between the natural and the social scienuces, holt
rinebart and winston ,new York u. s. a s244
ٗٔهلل ئدهلل يمق ودهللزةفهلل يدةف،هللقض ة هللئة ة هللم رةهلل،هلل يمو رث هللو يم يو هللئةفهلل سان فهللوئة تة،هللد رهلل ياثض هلل
ي رئة ،هللطٔهللصٕٖٔ هلل
5

][Type text

وتا ؾهللت رةؼهللاخرهلليلتلو هللوتوهلل"ت ةرهلل يونػطهلل يطئة ػ هلل يا شػنهللمػفهلل ػؿهلل سانػ ف)٘ٔ( " هلل

وةالوػػظهلل ل ػ هللتػػذ هلل يت رةػػؼهللأفهللرهػػزهلل ل ػ هلل يتلػػو هلل يا ػ تنهلل ػػفهلل ألاشػػط هللئف ػػؿهلل سان ػ فهللويػػـهللةلػػؽهلل
ئ يتلو هلل يا تنهلل ػفهلل ألوػد هلل يطئة ةػ هللومي يثػ هلل يػزالزؿهللو يئػرهةفهللو يفةضػ ا بهللوهػذيؾهللأنفػؿهلل يتلػو هلل
يا رـهلل فهلل يماشآبهلل ي ا ة هللو يما طؽ ينه اة  .هلل

هللوةػرمهلل يػػئ ضهللأفهلل يتلػو هللتػػوهللم اػ هلل ػ ـهللومطلػػؽهلليػةسهلليػػةهللوػػدودهللأوهللُطػ رهللة لػػؼهلل يم اػ هلل

ئ ػورةهلل لمةػ

ػوةو ،هللو اػةهللةرػ هللأفهللا ػرؼهللأفهللهلمػ هللتلػو هللتػ هللم اػ هللمطلػؽهلليمػ هلل يػـهللئ يئشػرة هلل

و يمخلوقػ بهلل ألرضػػة هللمػػفهللأضػػررهللمػػفهلل ػػؿهلل يتقػػدـهلل سانػ ا هلل)(ٔٙهللو ػ هللُطػ رهلل يمرثػػود بهلل يدويةػ هلل
يوم ة هلل يئة هللظثربهللئ ضهلل يمو والبهلل يتػ هللتثػدؼهللُيػ هللتودةػدهللمفثػوـهلل يتلػو هللمػفهلل ياػ وةتةفهلل يفاةػ هلل

و ال طالوة هلل

قدهللأقربهللماظم هلل يت وفهللو يتامة هلل القت

ةقررهللأفهلل يتلو

دة هللت رةف هللذ

هلليق هللقئوالهللهئةرهللمفهللر ا هلل يفقػة،هلل

توهللقة ـهلل سان فهللئطرةؽهللمئ شرهللونةػرهللمئ شػر،هللئإضػ هللمػو دهللأوهللط قػ هللُيػ هلل يئة ػ ،هلل

تترت هلل لةةهلل ي رهللضػ رة،هللةمهػف أفهللت ػرضهلل ػو هلل سانػ فهلليلخطػر،هللأوهللتوػسهللئػ يمو ردهلل يوةوةػ ،هللأوهلل
ياظـهلل يئة ة هلل ل هللاووهللةيدمهللُي هلل يتأيةرهلل ل أورةهلل النتخد ـهلل يمشروعهلليلئة هلل) (ٔٚهلل
هللوانتطةعهللأفهللا رؼهلل يتلو هللئ اةهللتوهللهؿهللت ةةرهلل هلل يئة ػ هللأوهلل وػدهلل ا

ػرت هللئف ػؿهلل سانػ فهلل

ةيدمهللُي هللاي رهللض رة،هللتا هسهللئ ورةهللنلئة هلل ل هلل سان فهللو يوةو فهللو يائ بهلل،هللوتوقؽهللخلػؿهللئ يئة ػ هللهلل

وئتو زاث

وترػػدرهلل سش ػ رةهللُي ػ هللأفهلل يتلػػو هللةختلػػؼهلل ػ هللدرر ػ هللخطورتػػةهللئون ػ هللهمة ػ هلل يملوي ػ بهلل يت ػ هلل

تػػدخؿهلل ػ هلل ألونػ طهلل يئة ةػ هللواو ةتثػ ،هللويثػػذ هللةمهااػ هللتقنػػةـهللدررػ بهلل يتلػػو هللو قػ ًهلل يػ ربهلل لػ هلل ياظػ ـهلل
يئة هللُي هلليالي هللمنتوة ب( :)ٔٛهلل

الماتوى األول :التموث اآلمن :هلل
وت ػػذ هلل يمن ػػتوإهللة ػػدهلل يدررػ ػ هلل ألويػ ػ هللم ػػفهللدررػ ػ بهلل يتل ػػو ،هللوالهللة ػػارـهلل ا ػػةهلليمػ ػ هللخط ػػورةهللأو

مش ػ هؿهلل ل ػ هلل يئة ػ ،هللون يئ ػ ًهللم ػ هللةهػػوفهللتػػذ هلل يتلػػو هلل ػ هللوػػدودهلل يم ػ ةةرهللو يقػػةـهلل يئة ة ػ هلل ي ػ درةهللمػػف
ألرثزةهلل يم اة هللئشيوفهلل يئة هلل هلل يدوؿهللئ ف هلل م .
الماتوى الثفنَ :التموث الخطر :هلل

٘ٔهللد/هلل ئدهلل ي زةزهللمخةمرهلل ئدهلل يث دم،هللمررعهللن ئؽ،هللص ٕٙهلل
ٔٙهللد/هلل ل هلل ئدهلل ا،هلل يتلو هلل يئة هللو يثادن هلل يورية ،هلل يثة هلل يم رة هلل ي م هلليلهت  ٜٜٜٔ،ػهللٖٖ هلل
ٔٚهللد /ال هلل يدةفهلل مر،هللوم ة هلل يئة هلل ئ فهلل يما زعهلل بهلل يمنلو هلل هلل يئو ر،هللمق ؿهللماشورهلل هلل يمرل هلل يم رة هلل
يلق اوفهلل يدوي ،هلل يمرل ٜٜٖٔ،،صٚ

ٔٛهللزةفهلل يدةفهلل ئدهلل يمق ود،هللمررعهللن ئؽ،هللصهلل133وم هللئ دت
6
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وتػػذ هلل ياػػوعهللمػػفهلل يتلػػو هللتتر ػ وزهلل ةػػةهلل يملوي ػ بهلل يوػػدودهلل ما ػ ،هللوةترت ػ هلل ل ػ هللتػػذ هلل يتر ػ وز

ُخ ػػالؿهللئػ ػ يتو زفهلل يطئة ػ ػ ،هللوتتئ ػػددهلل يمخػ ػ وؼهللاا ػػذ ؾهللم ػػفهللو ػػدو هللمش ػػهل هللئة ةػ ػ هللة ػ ػ

هلل ين ػػةطرة

لةث ،هللمم هللةنتلزـهلل يتػدخؿهلل يفػورمهلليل مػؿهلل لػ هلل يتقلةػؿهللمػفهللوػدةهللتػذ هلل يتلػو ،هللومت ئ تػةهللئشػهؿهللد ػـ

يلازوؿهللئمنتوة بهللترهةزهلل يملوي بهلليلودودهلل ما .
الماتوى الثفلث :التموث القفتل :هلل

وتػ ػػوهللأشػ ػػدهللأاػ ػػو عهلل يتلػ ػػو هللوأهيرت ػ ػ هللخطػ ػػورة،هللوة ػ ػ هللتت ػ ػػدإهلل ةػ ػػةهللانػ ػػئ هللترهةػ ػػزهلل يملوي ػ ػ ب

ينػ ػػقؼهلل أل ل ػ ػ هلليوػ ػػدهلل يخطػ ػػورة،هللمم ػ ػ هللةائػ ػػنهللئإمه اةػ ػ ػ هللوقػ ػػوعهلله ري ػ ػ هللئة ة ػ ػ هللاتةر ػ ػ هلل تق ػ ػ دهلل ياظػ ػ ػ ـ

ألةهوي ػور هلليقدرتػػةهلل ل ػ هللُ ق ػ هلل يوة ػ ة،هللوةتطل ػ هلل يوضػػعهلل ػ هللتػػذبهلل يو ي ػ هلل نػػتاف رهلله ػ هلل ألرث ػزة
يم اةػ ػ هللئوم ةػ ػ هلل يئة ػ ػ هلل ػ ػ هلل يدويػ ػ هلل يتػ ػ هللةو ػػد هلل ةثػ ػ هللمي ػػؿهللت ػػذ هلل يا ػػوعهللم ػػفهلل يتل ػػو ،هللوتافة ػػذهللخط ػػط

يط ػػو رلهلل يمق ػػررةهلليمو رثػ ػ هللمي ػػؿهللت ػػذبهلل يوػ ػ الب،هللهمػ ػ هللةرػ ػ هللأةضػ ػ ًهللُئ ػػالغهلل ي ػػدوؿهلل يمرػ ػ ورةهللالتخػ ػ ذ

سرر بهلل الوترزة هلل يالزم هلليلت مؿهللمعهللتلؾهلل يهو ر هلل يئة ة هلل
المعنَ القفنونَ لمتموث

عرف القفنون رقم 4لانة 1994من قفنون حمفية ال يئة المصرريهلل ػ هلل يمػ دةهللٔٚ/ماػةهلل

ل هللأفهللتلو

يئة هللة ا هلل مهللت ةةرهلل ػ هللخػو صهلل يئة ػ هللممػ هللةػيدمهللئطرةػؽهللمئ شػرهللأوهللنةػرهللمئ شػرهلل

ُي هلل سضررهللئ يه ا بهلل يوة هللأوهلل يماشآبهللأوهللةييرهلل لػ هللمم رنػ هلل سانػ فهلليوة تػةهلل يطئة ةػ .وتاػ ؾهلل
ت رةػػؼهلل خػػرهللأوهللردبهللذ بهلل يقػ اوفهلليمػ هللةنػػم هللئتػػدتورهلل يئة ػ هللوتػػوهلل يتػػأيةرهلل لػ هلل يئة ػ هللممػ هللةقلػػؿهللمػػفهلل

قةمتث هللأوهللة ةرهللمفهللطئة تث هللأوهللةنتازؼهللمو ردت هللأوهللةضرهللئ يه ا بهلل يوة  .هلل

وقد عرف المشرع المي َهلل هلل يمػ دةهلل ألويػ هللمػفهلل يقػ اوفهللرقػـهللٚهللينػا هللٕٜٔٛئشػأفهللوم ةػ هلل

يئة هلليلخطر،هللاتةر يتلو هلل يثػو هللأوهللمةػ بهلل يئوػرهللأوهلل يم ػ درهلل يم ةػ هللأوهلل يترئػ هللأوهلل خػتالؿهللتػو زفهلل
يه اػ بهلل يوةػ هلل.هللئ ِمػ هلل ػ هللذيػػؾ يضوضػ هللو يضػػرةنهللو التتػػززبهللو يػػرو ةهلل يهرةثػ هللوأةػ هللملويػ بهلل

أخ ػػرمهللته ػػوفهللا ترػ ػ هلل ػػفهلل ألاش ػػط هللو أل مػ ػ ؿهلل يتػ ػ هللةم رن ػػث هلل يش ػػخصهلل يطئة ػ ػ هللأوهلل يم ا ػػوم.

وو ض ػػةهللم ػػفهللت ػػذ هلل ي ػػاصهللو ػػرصهلل يمش ػػرعهلل يلةئػ ػ هلل لػ ػ هللتوقة ػػؽهللوم ةػ ػ هلل يئة ػ ػ هلل ػ ػ هلله ػ ػ هللمهوا تثػ ػ هلل

وا

رت هللمفهللهؿهللم مفهللشأفهلل يمن سهللئث ،هللو خالؿهللقدرةهلل ا

رت هلل ل هللأد هلل يمثم هلل يماوطهللئث هلل

وقرد عررف القرفنون االنجميرزيهلل يتلػو هللئأاػةهلل) (ٜٔتػدخؿهلل سانػ فهلل ػ هلل مهللرػز هللمػفهللأرػز هلل

يئة هلل يخ

هللئ ألمورهلل يمثمل هللأوهلل يط ق هلل يف ض هلل يت هللتفةدهلل يئة هللئطرةق هللمئ شػرةهللأوهللنةػرهللمئ شػرةهلل

مم هللةييرهللئشهؿهللن هلل ل هلل ر

هلل سان فهللالنت اليث هللأوهلل يتمتعهللئث  .هلل
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The introduction by man into any part of the environment of waste or surplus
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أمررررف اررررَ دولررررة الكويررررتهلل يمش ػػرعهلل ػ هللػرؼهللتل ػػو هلل يئة ػ ػ هلل ػ ػ هلل يمػ ػ دةهلل ألويػ ػ هللم ػػفهلل يقػ ػ اوف
رق ػػـهلل62لسننن  1981يخػ ػ صهللئوم ةػ ػ هلل يئشػ ػرة هللدوفهلل يتط ػػرؽهلليت رة ػػؼهللأا ػػو عهللأخ ػػرإهللم ػػفهلل يتل ػػو .
وةق دهللئتلو هلل يئة هلل هللأوهػ ـهلل يقػ اوفهلل يمػذهور" :أفهللةتو رػدهلل ػ هلل يئة ػ هللأمهللمػفهلل يمػو دهللأوهلل ي و مػؿ
يملويػ ػ هللئهمةػ ػ بهللأوهلل ػػف بهلليم ػػدةهللزماةػ ػ ،هللق ػػدهللت ػػيدمهللئطرة ػػؽهللمئ ش ػػرهللأوهللنة ػػرهللمئ ش ػػرهللووػ ػػدت هللأو

ئ يتف ػػؿهللمػػعهللنةرت ػ هللُيػ هلل سضػػررهللئ ي ػػو هلل ي مػ ،هللأوهللتتػػد خؿهللئأة ػ هلل ػػف هلل ػ هلل النػػتمت عهللئ يوة ػ ةهلل
و النتف دةهللمفهلل يممتله ب. .

هم هللور بهلل ي دةػدهللمػفهلل يقػو اةفهللو التف قةػ بهلل لػ هللُدرلهللت رةػؼهلل يتلػو هللضػمفهلل يت رةفػ بهلل

يػػو ردةهللئث ػ ،هللوه ػ فهللةػػتـهللُئػػرزهللمفثػػوـهلل يتلػػو هللون ػ هللموضػػوعهلل يتخ ػػصهلل يػػذمهللتتا ويػػةهلل التف قة ػ ،
أمهلل هللمر ؿهلل يئة هلل يثو ة هللأوهلل يئة هلل يئورة هللأوهللم هللنةرهللذيؾ.

مثررفل ذلرركهلل التف قةػ هلل يمت لقػ هللئتلػػو هلل يثػػو هللئ ةػػدهلل يمػػدإهلل ئػػرهلل يوػػدودهلل يما قػػدةهلل ػ هللراةػػؼ

ئت ػ ػ ػ رةخهلل13اػ ػ ػػو مئر 1979يت ػ ػ ػ هلل ر ػ ػ ػػبهلل ػ ػ ػ هلل يم ػ ػ ػ دةهلل/1أ تلػ ػ ػػو هلل يثػ ػ ػػو هللئأاػ ػ ػػة"ُدخ ػ ػ ػ ؿهلل سان ػ ػ ػ ف
ئشهؿهللمئ شرهللأوهللنةرهللمئ شرهلليمو دهللأوهلليط قػ هلل ػ هلل يرػوهللأوهلل يثػو ،هللةهػوفهلليثػ هللمف ػوؿهللضػ رهللة ػرض
و هلل سان فهلليلخطر،هللوةلوؽهلل يضررهللئ يمو ردهلل يوةوة هللو يػاظـهلل يئة ةػ ،هللو يفنػ دهللئػ ألوو ؿهلل يم دةػ ،هلل

وةمسهللأوهللةضرهللهؿهللمفهللةتمتعهللئ يئة هللأوهللئ نتخد م تث هلل يمشرو ( .)21هلل

هم ػ ػ هلل ر ػػػبهلل يم ػ ػ دةهللٔٗ/هللمػ ػػفهلل تف قة ػ ػ هلل ألمػػػـهلل يمتو ػػدةهلليق ػ ػ اوفهلل يئو ػ ػ رهللي ػ ػ ـهلل1982تلػ ػػو

يئة هلل يئورة هللئأاة" ُدخ ؿهلل سان فهلل هلل يئة هلل يئورة هللئم هلل هللذيؾهللم

هلل ألاث ر،هللئ ورةهللمئ شػرةهلل

أوهللنة ػ ػػرهللمئ شػ ػ ػرة،هللم ػ ػػو دهللأوهللط قػ ػ ػ هللت ػ ػػارـهلل اثػ ػ ػ هللأوهللةوتم ػ ػػؿهللأفهللت ػ ػػارـهلل اثػ ػ ػ هللايػ ػ ػ رهللميذةػ ػ ػ ،هللمي ػ ػػؿ
يئورة ،هللوت رةضهلل ي و هلل يئشرة هلليألخط ر .هلل
سضررهللئ يمو ردهلل يوة هللو يوة ةهلل هلل

موقؼهلل التف قة بهلل يدوية هلل هللت رةؼهللتلو هلل يئة :تئ ةابهلل يت رةف بهلل يدوية هلليتلو هلل يئة هللوهلل

ترػةهللهػؿهللمػيتمرهللأوهللماظمػ هللدويةػ هلل ػ هللت رةػؼهلل يتلػو هلل يئة ػ هللُيػ هلل ترػ ب مختلػؼهلل ػفهلل الخػرهللنػو هلل
ماث هلل يمتونعهلل هللمفثوـهلل يتلو هللأوهلل هسهللذيؾهللواوردهللئ ػضهلل يت رةفػ بهلل يدويةػ يلتلػو هللماثػ هلل ػرؼهلل
يئاؾهلل يدوي هلل يتلػو هللئ اػةهلل"ُضػ هللمػ دةهللنرةئػ هللُيػ هلل يثػو هللأوهلل يمػ هللأوهلل ي ػالؼهلل الرضػ هلل ػ شػهؿهلل

مػ هللتػػيدمهللُيػ هلل يػ رهللضػ رة،هلل لػ هللاو ةػ هلل يمػػو ردهللو ػػدـهللمال متثػ هللالنػػتخد م بهللم ةاػ هللأوهللموػػددة "

)ٕٔ(

وقررد عراررت منظمررة التعررفون والتنميررة االورو يررة )(OECDهلل يتلػػو هلل يئة ػ هللئ اػػةهلل"قة ػ ـهلل سان ػ فهلل

J-Me loug hlin the law and practices relating to pollution controll in the united
kingdom, 1976 , p. xxx111
ٕٓهللنلوإهللتو ةؽهللئهةرهلل،هلل يوم ة هلل يرا ة هلليلئة هللوتطئةق تث هلل هلل يممله هلل ي رئة هلل ين ودة ،هللد رهلل ياثض هلل
ي رئة ٕٓٓٔ،هللصهلل77وم هللئ دت هللنالم ،هللأومدهلل ئدهلل يهرةـ،هللمررعهللن ئؽ،هللصهلل45وم هللئ دت
Environment al consideration from the industrial development . sector , word bank ,
Washanton d. c. a 1978 pl
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ئطرةق ػ هللمئ ش ػرة أوهللنةػػرهللمئ ش ػرةهللئإض ػ هللمػػو دهللمػػفهللشػػأاث هللأوػػد هللات ػ نهللض ػ رة،هللت ػػرضهلل ػػو هلل
سانػ فهلليلخطػر،هللأوهللتضػر ئ يم ػ درهلل يوةوةػ هللأوهلل يػاظـهلل يئة ةػ هلل لػ هللاوػوهللةػيدمهللُيػ هللتػأيةرهللضػ رهلل
ل هللأورةهلل النتخد ـهللأوهلل النتمت عهلل يمشروع ئ يئة )ٕٕ( " .هلل
المطمب الثفنَ

خصفئررررص التموث ال يئَ

تتنػػـهللأضػػررهلل يتلػػو هلل يئة ػ هللهللئِمرمو ػ هللمػػفهلل ينػػم بهللو يخ ػ صهلل يتػ هللتمةزتػ هلل مػ هللنػػو ت هلل
مػفهللأضػررهللأخػرم،هللهػذيؾهلل ػ فهلل ألضػررهللتتمةػزهللئخطورتثػ هلل يشػدةدةهللوتأيةرتثػ هلل ينػلئة هلل لػ هلل سانػ فهلل
و يوةػو فهللو يائػ بهللو يئة ػ هلل مومػ .هللويػذيؾهللةرػ هلل يت مػؿهللمػػعهللأضػررهلل يتلػو هلل يئة ػ هللئطرةقػ هللتتم شػ هلل

معهللخ

صهللتذبهلل ألضرر(ٖٕ)

وأىم تمك الخصفئص :هلل هلل

( أوال ) :هللأفهللأض ػػررهلل يتل ػػو هلل يئة ػ ػ هللنة ػػرهللمو ػػدودة،هللهللئِم اػ ػ هللأفهللت ػػذبهلل ألض ػػررهللالهللت ػػرؼهلل

وػػدود ،هللو ام ػ هللتميػػؿهللمشػػهل هلل يمة ػ هللأهيػػرهللمػػفهللهواث ػ هللمشػػهل هللمولة ػ هللويػػذيؾهللةق ػ ؿهللأفهلل يتلػػو هللةرثػػؿهلل
يودودهلل)ٕٗ(هلليذ هللةمهفهلل يقوؿهللأفهلل يتلو هلل يئة هللذوهللطئة هلل يمة ،هللوأاث هلليةنبهللمرػردهللمشػهل هللوطاةػ هلل

ئوتة،.هلل المرهلل يذمهللةقتض هلل يتدخؿهلل يدوي هلليوؿهللمش هؿهلل يئة هللدوفهللأفهللتافردهللدويةهللئوؿهلل يمشهل هلل .هلل

هلل( هللثفنيف )هلل يتلو هلل يئة هللذ بهللطئة هللمت ةرةهلل،هللئم ا هللأفهلل يتلو هلل هلل يم ضهللةختلؼهلل فهلل

يتلو هلل هلل

را هلل يو ي هللاتةر هلل يتهاويورة هللو يتقدـهلل ي لم هلل.هلل هلل

( ثفلثررف ):هللأض ررار التمرروث ال يئررَ ك يرررة وقػػدهللتشػػمؿهللأهيػػرهللمػػفهللقطػ عهلل ػ هللافهللو وػػد،هللوتػػذبهلل

ألضػػررهللتا ػػتنهلل ػػفهللمم رنػ ػ هللمختلػ ػؼهلل ألاشػػط هلل ي ػػا ة هللأوهلل ي لمةػػ هللأوهلل يتر رة ػ هلل إاشػػ هللمره ػػزهلل
يلط ق هلل ياووة ،هللوم

اعهلليلمو دهلل يهةم وة ،هللوم

اوعهللمفهلل يتلو هلل يئة هلل يمضرهلل

)ٕ٘(

هلليتهرةرهلل يافطهللونةرهللذيؾهللةترت هلل لةث هللئالهللشؾهلل

ويثذ هللةمهفهلل يقوؿهللئ ف تا ؾهللت رضػ هللئػةفهلل القت ػ دهللو ي ػا

هلل

و يتقػدـهلل يتقاػ هللوئػةفهللمػ هللةمهػفهللأفهللةنػئئةهللهػؿهللذيػؾهللمػفهللأضػررهللئ يئة ػ .يػذيؾهلل ػ ألمرهللدقةػؽهللوونػ سهلل

ٕٕهللد.هللخ يدهللن دهللزنلوؿهلل:هللقض ة هلل يئة هللو يتامة هلل القت

دة هلل يمنمرة،هللئِرل هلل يئوو هلل يق اواة هللو القت

يوقوؽهللر م هلل -يماو ة  ،ي ددهلل يرئع،هلل ينا هلل يي يي هلل هتوئرٕ ٜٜٔػهللٗٔ هلل

ٖٕهللد/مومدهلل ل هللونوا هلل،هللمن وية هلل يدوي هلل فهللأضررهلل يتلو هلل يئة

يم در،هللمرل هللم رهلل يم

دة ،هللهلة هلل
رةهلل،هللم ر ،هلل

مرلدهللٗٓٔ،هلل ي ددٔٔ٘هلل،هلل ػ ٖٓٙهلل
ٕٗهلل اظر:هللد/هلل ئرتةـهلل ي ا ا ،هلل يئة هللو يتامة هلل،هلل الئ دهلل يق اواة هللو يدوية ،هللئو هللمقدـهلل ي هلل يميتمرهلل الوؿهلليلق اواةفهلل
يم رةةفهلل فهلل يوم ة هلل يق اواة هلليلئة هلل هللم ر،هلل يرم ة هلل يم رة هلليالقت

ٜٜٕٔ،مرمو هلل م ؿهلل يميتمر،هللصهللٕوم هللئ دت

دهلل ينة ن هللو الو

ٕ٘هللد/هللم ردهللرن هلل يولو،هللهللق اوفهللوم ة هلل يئة ،هللهلل يمهتئ هلل يق اواة هلل،هللنا هلل ٜٜٔٗ،ػ ٖٔٙهلل
9
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رد ،هللالفهللماعهللاشػ طهلل قت ػ دمهللم ػةفهللئنػئ هللمػ هللةوػد هللمػفهلل ملةػ بهللتلػو  ،قػدهللةػيدمهللُيػ هلل و قػ هلل
وخةم هللو قد فهللاو ة هللمفهلل سات لهللتنثـهلل هلل يتطورهللو يتامة هلل القت

دة  .هلل

يػػدوؿهلل يمتقدم ػ هلل ػػا ة هللت ػ هللأوؿهللمػػفهللش ػ رهللئ ي ػ رهلل يئة ة ػ هلل ينػػة هلل يا ش ػ هلل ػػفهللتطئةػػؽهلل

ئ ضهللأاو عهلل يتهاويورة هلل يمتقدمػ ،هللممػ هللأدإهللُيػ هلل ال تقػ دهللأفهلل يتامةػ هلل ي ػا ة هللو يزر ةػ هللمنػيوي هلل
ػػفهللمش ػ هؿهلل يتلػػو .هللوأوؿهللتػػذبهلل يػػدوؿهلله اػػبهلل يوالة ػ بهلل يمتوػػدةهلل ألمرةهة ػ هلليػػـهللدوؿهللأوروئ ػ ،هللو ل ػ هلل

ألخػػصهللأيم اة ػ هللو ران ػ هللو ينػػوةد،هللوة ػ هللشػػثدبهللتػػذبهلل يػػئالدهللتزةػػد هللت ػ الهلل ػ هلل ػػددهلل يرم ة ػ بهلل يت ػ هلل

تهواػػبهللخ ة ػ هلليلػػد عهلل ػػفهلل يئة ػ ،هللو يت ػ هللدأئػػبهلل ل ػ هللهشػػؼهلل يمتنػػئئةفهلل ػ هللتلوة ػ هلل يئة ػ هللمػػفهلل
يثة بهللو أل ردهللومت ئ تثـهللمفهللأرؿهلل يو وؿهللُي هللُد اتثـ،هللومم رن هلل يض وطهللئ ورهللمختلف -هللمفهلل

ترم ػ بهللومظػ تربهللُي ػ هللتهػػوةفهللأوػػز هللوخػػوضهلل الاتخ ئػ بهلل ير نػػة هللو يئريم اةػ -هللمػػفهللأرػػؿهللد ػػعهلل
يوهوم ػ بهللُي ػ هلل التتم ػ ـهللئمش ػ هؿهلل يئة ػ هلل ل ػ هللاوػػوهللأ ضػػؿهللو اتث ػ لهللنة ن ػ هلل م ػ هللتزةػػدهللمػػفهللتػػذبهلل

يوم ة ( )ٕٙهلل

وارمهللأفهلل يتلو هلليػةهللأيػ ربهلل ينػة هلل لػ هلل ينػة و هلل،هلل تلػو هلل يئة ػ هللةر ػؿهلل ينػ ةهللة ػرضهلل ػفهلل

دخوؿهلل يئلدهللمرةهللي اة هللوذيؾهللي دـهلل سضررهللئ وتةهلل،هللويػذيؾهلل أاػةهللةرػ هلل يوػدهللمػفهللايػ رهلل يتلػو هللهلل ػ هلل
تػذ هلل يمرػ ؿهللوةػ هلل اػػةهللةمهػػفهلل سقػػالؿهللمػػفهلل ألضػػررهلل يئة ةػ هلل يا ترػ هلل ػػفهلل ملةػ بهلل يتقػػدـهلل ي ػػا

هلل

و يتهاويور ،هللوذيؾهللئ نتخد ـهللون ؿهلل يتهاويورة هلل ياظةف هلليلتقلةػؿهللمػفهللتػذبهلل ألضػررهلل ػ هللافػسهلل يػذمهلل

تنةرهلل ةةهللوره هلل سات لهلليلمنػ تم هلل ػ هلل يتطػورهللو يتقػدـهلل القت ػ دم مػيال:هللتلػو هلل يثػو هلل ياػ تنهلل ػفهلل
أودهلل يم

اع،هللانتطةعهللئفضؿهللون ؿهلل ي لػـهلل يوػدة هلل ينػةطرةهلل لةػةهللأوهلل يوػد مػفهللايػ ربهلل لػ هلل ألقػؿ،هلل

ػفهللطرةػؽهللت ػدةؿهللاظػ ـهلل يمػد خفهللمػيالهللوهػذيؾهلل ػ فهللتلػو هلل يمةػ بهلل ياػ تنهلل ػفهلل نػت م ؿ ئ ػضهللأاػو عهلل

يمئةػػد بهلل يوش ػرة هلل يت ػ هللتنػػت مؿهلل ػ هلل يزر ػ ،هللةمهػػفهللئ ػػدهللدرن ػ هللأضػػررت هللت ةةرت ػ هللئ ػػورةهللتوقػػؼهلل
تم م يتلو هلل يذمهللةمهفهللأفهللتوديةهلل هللمة بهلل ألاث رهللوم هللتنػئئةهللمػفهللأضػررهلليليػروةهلل ينػمهة هللو ييػروةهلل
يطئة ة هللو يائ تة  .هلل

( ار عف) هللأن أضرار التموث ال يئَ تتميز فالحتمفلية الدائمة ،هللوطوؿ هلل يفترة هلل يزماة هللئةف هللودو هلل
يف ؿهلل يمنئ

يلتلو هللوودو هلل يضرر  .ومفهلل يميهدهللأفهلليئوبهلل يضررهللةور هلل اليتزـهللئ يت وةض،هلل

وت وةضهللأضررهلل يتلو هللةيةر -هلل دةهلل -هلل ي دةدهللمف ي

وئ بهللو يمش هؿ .هللألاةهللوهم هللتوهللم لوـهلل

فهلل يت وةضهللةاقنـهللُي هللاو ةفهللت وةضهلل ةا هللوت وةضهللاقدم ُ ،م هلل يت وةضهلل ي ةا هلل ة ا هللردهلل

يو ؿهللُي هللم هلله ابهلل لةةهللقئؿهللودو هلل يضرر()ٕٚهلل،هللوهم هللةئدوهلليئ ضهلل يفقةهلل()ٕٛهللأفهللتذ هلل ياوعهللمفهلل
Michel Despax, droit de l’environnement, édition Litec, France, 1980, p 08هلل26
ٕٚهللد/مومدهلل ل هللونوا هلل،هللهللمن وية هلل يدوي هلل فهللأضررهلل يتلو هلل يئة

،هللمرلدهللٗٓٔ،هلل ي ددٔٔ٘هلل ػهلل ٖٓٚهلل

يم در،هللمرل هللم رهلل يم

رةهلل،هللم ر

ٕٛهللهللد.هلل ئدهلل ي زةزهللمخةمرهلل،هللدورهلل يماظم بهلل يدوية هلليوم ة هلل يئة هلل،هلل يمررعهلل ين ئؽهلل،هللافسهلل ي فو هلل.
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يت وةضهللةت زرهللودويةهلل هللما ز بهلل يتلو هللُفهلليـهللةهفهللمنتوةالهلل،هللميؿهلل اللهللئ ضهلل يه ا بهلل

يوة هللمفهللرر هلل يتلو ،هللأوهللُتالؼهلل يمزرو بهلل ثذبهلل ألضررهللن يئ هللم هللتاتنهلل فهلل ملة بهلل يتلو هلل

وةت ذرهلل ةث هللئ يطئعهللُ دةهلل يو ؿهللُي هللهلله ابهلل لةةهلل،هللويذيؾهلل إاةهللةلرأهلل دت هللُي هلل يت وةضهلل ياقدمهلل.هلل هلل

هللهللهلل(خفماف) هلل ألضررهلل يئة ة هللتتنـهللئأاث هللنةرهللمر ة هللو ل هلل يرنـهللمفهللأفهلل يتلو هللةمهفهللمش تدتةهلل
رهلل يملوي هللت هلل هلل ي دةهللرنةم بهللمتا تة هلل هلل

يل ةفهلل يمرردةهلل هللئ ضهلل يو البهللُالهللأفهلل ي ا

يدق هللت ؿهلل هللئ ضهلل ألوة فهللُي هللرز هللمفهلل يملةوفهللمفهلل يملةمترهلل،هلل الهللةرمهلل هللم ظـهلل ألوو ؿهلل

يل ةف هلل يمرردة هلل ،هللهم هللأاة هللقد هللةود هللأي رب هللئ يتدرةن هلل ،هللومع هللمرور هلل يزمف هللوتو هللمرض هللماتشر هللوالهلل
ةاو رهلل هللمه فهللم ةفهلل،هللوتا هللتئدوهللخطورتةهلل ل هلل يوة ةهلل سان اة هلل.هللوتذبهلل ألضررهللتاتنهلل فهلل
اعهلل

مم رن هللمختلؼهلل ألاشط هلل ي ا ة هللأوهلل يتر رة هللأوهلل ي ملة هلل إاش هللمرهزهلل يط ةهلل ياووة هلل،هللوم

يماتر بهلل يهةمة ة هللوخال ةهللةترت هلل لةث هلل–هللئالهللشؾهللاوعهللمفهلل يتلو هلل يئة هلل يمضرهلل،هللويثذ هللةمهفهلل

يقوؿهلل:هللأفهللتا ؾهللت رض هللئةف هلل ي ا

يلئة هلل ،هلليذيؾ هلل أف هلل ألمر هللئ يغ هلل ي

هللو يتطورهللوئةفهللم هللةمهفهللأفهللةنئئةهللهؿهللذيؾهللمفهللأضررهلل

وئ هلل،ألف هللماع هللاش ط هللُقت

دم هللم ةف هللئنئ هللم هللةودية هللمفهلل

ملة بهلل يتلو هللةترت هلل لةةهلل قد فهلل هللاو ة هللمفهلل سات لهللقدهللتنثـهلل هلل يتطورهللو يتقدـهلل سقت

( .)ٕٜهلل

دمهلل

هلل(افداف) هلل ةض ؼ هللُي هللم هللتقدـ هللأف هلل يمن وية هللو يت وةض هللةيورف هللئما نئ هللورود هللمرا هلل لةة هللأمهلل
مضرور هللومن وؿ هلل ف هلل يضرر ،هللوئ يتطئةؽ هلل ل هلل ألَضرر هلل يئة ة هللةالوظ هللأف هللم ظمث هللال هللةورؾهلل
د ومهلل يمن وية هللألفهلل يضررهلل يذمهللة ة هلل يئة هللقدهللالهللةا هسهلل ل هلل سان فهللأوهلل يه ا بهلل يوة هلل
ألخرمهلل ،هلل إذ هللأ
يرم

هلل يتلو هللشخ

هللم ةا هللئأضررهللم ةا هلل ،هلل إفهللتذ هلل يشخص هللأوهلل

هللأو هللرم

هللت تئرهللمضرورهللمفهلل ملة بهلل يتلو هلله يشخصهلل يذمهللةشر هللمفهلل يمة ةهلل يملوي هلل،هللأوهلل يذمهلل

ةنتاشأهللتو هللملوي هللوة

هللئأمرضهللم ةا هلل،هلل إفهللتذ هلل يشخصهللأوهلل يرم

هللةخوؿهلليث هلل يوؽهلل هلل

ر عهللد وإهلل يمن وية هللو يت وةضهلل فهللتلؾهلل ألضررهلل ،هلل مضرورهلل يتلو هللةوؽهلليةهللتورةؾهللد ومهلل
يمن وية هللو يمط يئ هللئ يت وةضهللد م هلل.هلل هلل

هللهللهلل يهف هللتذ هلل ألمر هللال هللةتنـ هللئ يوضو هللد م هلل ،هلل أنل هللو الب هلل يتلو هللقد هللال هللةورد هلل ةث هللمضرورهلل
مئ شر هللمف هلل ملة ب هلل يتلو هلل ،هللهم هلل

مخلف بهلل ينففهللوخ

هللتلو هلل يئو ر هللوخ

هلل يمة ة هلل سقلةمة هللمف هللأ ؿ هللُيق هلل

هللماث هلل يئتروية هلل،هللتؿهلل يمضرورهلل،هللتـهلل أل ردهلل يذةفهللة ةشوفهللئ يقر هللمفهلل

تذب هلل ألم هف هلل يملوي هللو يلذةف هللأ

ئثـ هللضرر هللمئ شر هلل ،هللأـ هلل يمضرور هلل يدوي هللئ تئ رت هلل

وئ هلل

يشو طنهلل؟هلل هلل
29

افسهلل يم ا هلل،هللد.هللاورهلل يدةفهللتاد ومهلل:هلل يوم ة هلل يرا ة هلليلئة هلل،هللدرن هللمق راةهلل،هلل يمررعهلل ين ئؽهللائذبهللٕٔهلل،هلل

صٖٗهلل.
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هلل يو قعهللتا ؾهللو البهللةمهفهللأفهللتوددهلل ةث هللمضرورهللمئ شرهللأ

هلل يضررهلل الهللمي ؿهللذيؾهلل:هلل

ألاشط هللنةرهلل يق اواة هللئ ألمرض هلل يمت ددة هللو يت هللأيئتتث هلل ألئو

هلل ي لمة هللوماث هلل يتوررهلل ير ومهلل

م ؿ هللئ ض هللم

اع هلل ألنماب هللو يما رـ هللوخال هللو يت هللمع هللمرور هلل يوقب هللةمهف هللأف هللت ةئثـهلل

وخال هللويهفهلل هلل ي ي هلل أل ـهللالهللةوردهللمضرورهللمئ شرهللمفهلل ملة بهلل يتلو هللوأ ؿهلل س تد هلل ل هلل
يئة هللئ ف هلل م هللهم هلل هللو ي هللتلو هلل يشو طنهللأوهللزة دةهللتلو هلل يثو هلل،هلل وهللم

درهلل يمة بهلل،هللو هلل

تذبهلل يو ي هلل ألخةرةهلل إفهلليـهللةوردهللمضرورهللمئ شرهللمفهلل ملة بهللتلو هلل يشو طنهللواووت هللُالهللأاةهللة تئرهلل
يمضرور هللتو هلل يدوي هللوة هللت

ةتئ ث هللمفهلل قودهلل قت

م

هللئأضرر هللُرتم ة هللو قت

دة هلل ،هللةقؿ هللتو رد هلل ينة و هلل ،هللوم هلل

دمهلل،هللهم هللتيدمهللئ ضهلل يملوي بهللُي هلل يتأيةرهلل ل هلل ي و هلل ي م هللو ل هلل

درهلل ييروةهلل يم ة هلل.هلل هلل

هللهللهللويذيؾ هللةرمهللئ ضهلل يفقةهلل(ٖٓ) هلل دـهللضرورةهلل يرئط هللئةفهللوم ة هلل يئة هللو ا رهلل يضرر هللوئ يت ي هلل

يمن وية هلل يت هللتترت هلل لةث هلل يت وةضهلل وم ة هلل يئة هللت دهللتد هلل هللذ تعهللئ ضهلل ياظرهلل فهللورودهلل

يضررهللهللمفهلل دمةهللأوهللورودهللمضرورهللأـهللالهلل .هلل

اف عف هلل :األضرار ال يئية غفل ف أضرار غير الم فشرة أو مؤجمة هلل ،هللأوهلل يو دي هلل هللنةرهلل

موقعهلل ملة بهلل يتلو هلل .هللوت هللأضرر هللماتشرةهللونةرهللمقةدة ،هلل ائ
يم

اع هللأوهلل ألاشط هلل يمختلف هلل– هللوخ

هلل يت هللالهللةر

هلل يملوي بهلل هلل يثو هللمفهللأودهلل

هلل ةث هلل سشترط بهلل ي وة .هللالهللةظثرهلل

اير هللتذ هلل يتلو هللُال هللئ دهلل ترةهللزماة هللم ةا هلل(ٖٔ) .هلل هللهذيؾ هلل المر هللتلو هلل يم هلل يا تن هلل فهلل نت م ؿهلل

ئ ض هللأاو ع هللمف هلل يمئةد ب هلل يوشرة هلل يت هللتنت مؿ هلل هلل يزر هللوم هللتنئئة هللمف هللأضرر هلليألنم ؾهلل

و ييروةهلل يطئة ة ،هلليـهللةا هسهللتذ هلل يضررهلل ل هلل سان فهللأوهلل يوةو فهللأوهلل يائ ب .هلل
هلل

المطلب الثالث
حماٌة البٌئة من التلوث فً إطار القوانٌن الوطنٌة
أ ئةهلل يتلو هلل يئة هللتوهللا هلل ي رهلل،هللخ هللئ دهلل يتطورهلل يتهاويور هلل هللشت هللمر البهلل
يوة ةهلل ،هللوالشؾهلل هللأف هللتذ هلل يتلو هللةوير هللئ ينل هلل ل هللوة ةهلل سان فهللو يوةو ف هللو يائ ب،هلليذ هلل قدهلل

و وؿهلل يمشرعهللر تد هللئوضعهللاية بهللمفهللأرؿهللوم ة هلل يئة هلل هللماث هلل ل هللنئةؿهلل يمي ؿ هللوؽهلل يمو طفهلل
هلل يتئلةغهلل فهلل يمخ يف بهلل يئة ة ،هللهم هللأفهلليرث زهللش وفهلل يئة هللدورهلل ؿهلل هللوم ة هلل يئة ،هللهم هلليةهلل

وقؼهلل ياش طهلل يض رهللئ يئة ،هللو رضهلل ي رم ب
هلل

ٖٓهلل د/هلل ئدهلل ي زةزهللمخةمرهلل،هللدورهلل يماظم بهلل يدوية هللهلل هللوم ة هلل يئة هلل،هللنلنل هللدرن بهللق اوفهلل يئة هلل،هللد رهلل

ياثض هلل ي رئة هلل،هللٜٔٛٙهلل،هللهللصٙٛهلل .هلل

ٖٔهللد /ئدهلل ي زةزهللمخةمرهلل،هللدورهلل يماظم بهلل يدوية هلل هللوم ة هلل يئة هلل،هلل يمررعهلل ين ئؽهللصٖٙهللوم هللئ دت هلل.
12

][Type text

 -1حق المواطن اَ الت ميغ عن المخفلسفت ال يئية

يتق ضػ هللوػػؽهللم ػػوفهللومهفػوؿهلليله ػ هلل(ٕٖ)،هللهللووػػؽهلل يشػػهوإهللمهفػوؿهلليهػػؿهللمػػو طفهلل،هللخ

ػ هلل

ُذ هللهػ فهللتاػ ؾهللمخ يفػ هللئة ةػ هلل،هلل ػدورهللهػػؿهللمػػو طفهلل يمو ظػ هلل لػ هلل يئة ػ هللمػػفهلل يتلػو ،هلل هللومػػفهلل يمقػػررهلل
هللقض هللموهم هلل ياقضهللأف" :وؽهلل يشهوإهللمفهلل يوقوؽهلل يمئ و هلليأل رد،هللوالهللةترت هلل ل هلل نت م يةهلل
ِ
يمئلغ،هللط يم هلليـهللةيئبهللهذ هلل يو ق يمئلغهلل اث هللوأفهلل يتئلةغهللقدهلل ػدرهلل ػفهللنػو هلل
أدا هللمن وية قئؿهلل ُ
ق د(ٖٖ) هلل
هللو ةم ا هللمفهلل يمشرعهللئأفهلل يمو طفهللتوهللخةرهللمفهللةو ظهلل ل هلل يئة هلل،هلل قدهللر ػؿهلليػةهلل يوػؽهلل ػ هلل

يتئلةغهلل فهلل يمخ يف بهلل يت هللتضرهللئ يئة هللوة هللا بهلل يم دةهللٖٓٔمفهلل يق اوفهللٗينػا هللٜٜٗٔهلل لػ هلل

أاػػةهلل"هلليهػػؿهللمػػو طفهللأوهللرم ةػ هللم اة ػ هللئوم ةػ هلل يئة ػ هلل يوػػؽهلل ػ هلل يتئلةػػغهلل ػػفهللأةػ هللمخ يف ػ هللألوهػ ـهللتػػذ هلل
يق اوف" 0

هم هللا بهلل يم دةهلل٘ٙهللمفهلل يال و هلل يتافةذة هلل ل هللأاةهلل"هللةروزهلليهؿهللمو طفهللأوهللرم ة هللم اة هلل

ئوم ةػ هلل يئة ػ هلل يلرػػو هللُيػ هلل ألرثػزةهلل سد رةػ هللو يقضػ ة هلل يمخت ػ هللئ ػرضهللتافةػػذهللأوهػ ـهللقػ اوفهلل يئة ػ هلل
ومػ ػ هللوردهللئث ػػذبهلل يال وػ ػ هلل،هللو لػ ػ هللوزرةهلل يد خلةػ ػ هللئ يتان ػػةؽهللم ػػعهللرثػ ػ زهللشػ ػ وفهلل يئة ػ ػ هللُاشػ ػ هللش ػػرط هلل

متخ

هلليوم ة هلل يئة هللئ يوزرةهللومدةرة بهلل ألمفهللئ يمو ظ بهلل،هللتختصهللئ ي مؿهلل ل هللتافةذهللأوهػ ـهلل

يقو اةفهللو يقرربهلل يمت لق هللئوم ة هلل يئة هلل،هللوهذ هللتلق هلل يشه وإهللو يئالن بهلل يت هللتقدـهلل هللتػذ هلل يشػأفهلل

،هللو تخ ذهلل سرر بهلل يق اواة هللئشأاث هلل" .هلل

هللوةنتطةعهلل يمتثـهللأفهللةد عهلل يمن وية هلل فهللافنة،هللُذ هللأيئبهللأاةهللو ػؿهلل لػ هللتػرخةصهللئتػد وؿهلل
يمو دهللمفهلل يرث هلل سد رة هلل يمخت

،هلل ةر هلل ل هلل ياة ئ هللأفهللتأمرهللئوفظهلل ألورؽهللأوهلل دـهللورودهللورةهلل

سق م هلل يد وإهلل يرا ة هلل ل هللأمهللو ؿ،هللُالهللأفهللتذ هلل يػد عهللُفهللهػ فهللةماػعهللقةػ ـهلل يػد وإهلل يرا ةػ (ٖٗ)،هلل
إاةهللالهللةماعهللمفهللقة ـهلل يمنيوية هلل يمداة هللألفهلل يترخةصهلل سد رم الهللة

ـهللمفهلل يمنيوية

 .هلل

ورنػػـهللم ػ هللاػػصهلل لةػػةهلل يق ػ اوفهلل يم ػػرمهللمػػفهللُ ط ػ هلل يمػػو طفهلل يوػػؽهلل ػ هلل يتئلةػػغهلل ػػفهللأة ػ هلل

مخ يفػ ػ ،هللُالهللُا ػػةهللي ػػـهللةم ػػاةهلل ألش ػػخ صهلل ي ػ ػ دةةفهللأوهللرم ةػ ػ بهللوم ةػ ػ هلل يئة ػ ػ هلل يو ػػؽهلل ػ ػ هلل يتق ضػ ػ هلل
يلمط يئػ هللئػ يت وةضهلل ػػفهلل ألضػػررهلل يئة ةػ هلل،هللاظػػرهلليل ػ وئ بهللو يمشػ هؿهلل يتػ هللةمهػػفهللأفهللتػػارـهلل ػػفهلل
ال ترؼهللألمهللماثـهللئثذ هلل يوؽهلل.هلل هلل

 -3دور جهاز شئون البٌئة فً حماٌة البٌئة
جهاز شئون البٌئة
ٕٖهلل يم دةهللٜٚهللمفهلل يدنتورهلل يم رم هلل
ٖٖاقضهللمدا هلل هلل يط فهللرقـهللٖٛٛهللينا هللٓ٘هللقض ة هلل–هللرلن هلل . ٜٔٛٔ/ٕ/ٔٚهلل

ٖٗهللهللأةض ًهلل يم دةهللٜ٘هللمفهللق اوفهللوم ة هلل يئة هلل يم رم.،هلل إفهللمفهللةخ يؼهلل مدًهللأوه ـهللتذ هلل يق اوف،هلل إذ هللد عهلل
يمد

هلل لةةهللئأاةهللأقدـهلل ل هللتذبهلل أل ؿهللدوفهللت مد،هلل إفهلل يموهم هللتوهـهللئئر تة
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ئ ػ يرروعهللُي ػ هللق ػ اوفهلل يئة ػ هلل يم ػػرمهللارػػدهللأفهلل يم ػ دةهلل يي اة ػ هللماػػةهللتػػاصهلل ل ػ هللأاػػةهلل"،هللةاشػػأهلل

ئر نػ ػ هللمرل ػػسهلل ي ػػوزر هللرثػ ػ زهلليوم ةػ ػ هللوتامةػ ػ هلل يئة ػ ػ هللةن ػػم هلل"جيرررفز شرررئون ال يئرررة "هللوته ػػوفهللي ػػةهلل
يشخ ػػة هلل ال تئ رة ػ هلل ي م ػ هلل،هللوةتئػػعهلل يػػوزةرهلل يمخػػتصهللئش ػ وفهلل يئة ػ هللوتهػػوفهلليػػةهللمو زا ػ هللمنػػتقل هلل
وةهػ ػػوفهللمره ػ ػزبهللمدةا ػ ػ هلل يق ػ ػ ترةهللوةاشػ ػػأهللئقػ ػػررهللمػ ػػفهلل يػ ػػوزةرهلل يمخػ ػػتصهللئش ػ ػ وفهلل يئة ػ ػ هلل ػ ػػروعهلليلرث ػ ػ زهلل
ئ يمو ظ بهللوتهوفهلل ألويوة هلليلما طؽهلل ي ا ة هلل".هلل هلل
مهام جهاز شئون البٌئة فً حماٌة البٌئة هلل
ٔ ُ -د دهلل يخططهلل يقومة هلليوم ة هلل يئة .
ٕ ُ -د دهللخط هلل يطو رلهلل يئة ة هللضدهلل يهو ر .

ٖ ُ -د دهللمشرو بهلل يقو اةفهلل يمت لق هللئ يئة .
ٗ -تافةذهلل يمشرو بهلل يتررةئة .

٘ ُ -د دهللنة ن هلل يتدرة هلل يئة هللوخططة.
 -ٙيمو ق هلل ل هلل يم دالبهللوهلل يان هلل يالزم هلليضم فهلل دـهللتلو هلل يئة .
-ٚ

ة ن هللأنسهللوهللُرر بهللتقةةـهلل يتأيةرهلل يئة هلليلمشرو ب.

 -ٛسشرؼهلل ل هلل ادوؽهللوم ة هللوهللتامة هلل يئة .

هللهللهمػ ػ هللأفهلل يمش ػػرعهلل يئة ػ ػ هلل يم ػػرمهللق ػػدهللم ػػاةهلل ػػرو هللرثػ ػ زهللشػ ػ وفهلل يئة ػ ػ هلل يتػ ػ ئعهللير نػ ػ هلل

مرلسهلل يوزر هلل،هلل ي ف هلل هللر عهللد وإهلل يمن وية هلل فهلل ألضػررهلل يئة ةػ هللضػدهللمرتهػ هللأ ػ ؿهلل يتلػو هلل
يئة هلل يت هللتلوؽهلل يضػررهللئ ا

ػرهلل يئة ػ هلل ي مػ هلل،هلليلمط يئػ هللئت ػوةضهللذيػؾهلل يضػررهللأمػ ـهللأمهللرثػ هلل

قض ػ ة هلل،هللأمهللنػػو هللأم ػ ـهلل يقض ػ هلل يمػػدا هللأوهلل يرا ػ ة هللأوهلل سد هللرمهللئون ػ هلل ألوػػو ؿهلل.هللوقػػدهللق ػػرهلل
يمشػرعهللذيػؾهلل يوػػؽهلل لػ هللرثػ زهللشػ وفهلل يئة ػ ،هللئ الضػ هللأفهلليلرثػ زهلل يوػػؽهلل ػ هلل يلرػػو هللُيػ هلل يقضػ هلل

يلوه ػػـهللي ػػةهللئ يطلئػ ػ بهلل يوق ةػ ػ هلل،هللهوق ػػؼهلل ياشػ ػ طهلل يمخػ ػ يؼهللوما ػػعهلل ألاش ػػط هللنة ػػرهلل يمش ػػرو هللوأم ػػرهلل
يمنػػت ؿهللئ تخ ػ ذهلل يتػػد ئةرهلل يالزم ػ هلليلوق ة ػ هللمػػفهلل يتلػػو هللأوهللأم ػربهلل.ئإتخ ػ ذهللتػػد ئةرهللو رػػر بهللُ ػػال هلل

يئة هللو دتث هللُيػ هللو يتثػ هلل ألويػ هللقئػؿهلل يتلػو هلل،هللوتػذ هلل يوػؽهللةنػتف دهللمػفهلل ئػ رةهلل"هلل تخػ ذهلل سرػر بهلل
هلليوقؼهلل ياش طهلل يمخ يؼهلل"هلل يو ردةهللئ يم دةهللٕٕهللمفهللق اوفهلل يئة (ٖ٘) .هلل
يق اواة هللو يقض ة هلل يالزم هلل

هللهللهللهللهللهللوتذ هلل يرث زهلليةهلل يشخ ة هلل يق اواة هللويةهللذم هللم ية هللتتةةهلليػةهللمم رنػ هلل ياشػ طهلل يقػ اوا هلل،هللوماػةهلل
ر ػػعهللد ػ وإهلل يمنػ وية هللوتػػذ هللمػ هللأشػ ربهللُيةػػةهلل ػػرو هلل يفقػرةهلل يخ منػ هللمػػفهلل يمػ دةهلل يخ منػ هللمػػفهللذ بهلل
يقػ اوفهلل يتػ هللأا طػػبهللئ يرثػ زهلل"هلل يمت ئ ػ هلل يمةد اةػ هلليتافةػذهلل يم ػ ةةرهللو الشػػترط بهلل يتػ هللتلػػزـهلل ألرثػزةهلل

و يمش ػػآبهللئتافة ػػذت هللو تخػ ػ ذهلل سر ػػر بهلل يتػ ػ هللةػ ػاصهلل لةثػ ػ هلل يقػ ػ اوفهللض ػػدهلل يمخػ ػ يفةفهلليث ػػذبهلل يم ػ ػ ةةرهلل

ٖ٘هللد/هلل ط هللوو س،هللهللد ومهلل يمن وية هلل فهللأضررهلل يتلو هلل،هللد رهلل ير م هلل يردةدةهلل،هللٕٕٔٓ،هلل ػهللٜٚ
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و يشػػروطهلل"هللويػػةسهللمػػفهللشػػؾهللأفهللر ػػعهللد ػ وإهلل يمن ػ وية هلل يمداة ػ هللةػػدخؿهللضػػمفهللتػػذبهلل سرػػرربهلل يت ػ هلل

ةاصهلل لةث هلل يق اوفهلل( .)ٖٙهلل

 -3وقف النشفط الضفر فل يئة

أدإهلل يتونعهلل يث ػؿهلل ػ هلل نػتخد ـهللم ػ درهلل يط قػ هلل يمختلفػ هللو اتشػ رهللونػ ؿهلل يمو ػالب،هللوهلل

زةػ ػ دةهلل يماترػ ػ بهلل ي ػػا ة هلل يتػ ػ هلل ار ػػرهلل اثػ ػ هللتل ػػو هلل يمةػ ػ بهللئ ين ػػموـهلل يهةم وةػ ػ ،هللوهللتل ػػو هلل يث ػػو هلل
ئ ألدخا ػ هللوهلل ي ػ زب،هللويػػـهللت ػػدهلل يئة ػ هللق ػ درةهلل ل ػ هللتردةػػدهللمو ردت ػ هلل يطئة ة ػ ،هللو ختػػؿهلل يتػػو زفهللئػػةفهلل
ا

ػػرت هلل يمختلفػ ػ ،هللوهللي ػػـهللت ػػدهللت ػػذبهلل ي ا

ياف ة بهلل يا تر هلل فهللاش ط تةهلل يمختلف  .هلل

ػػرهللقػ ػ درةهلل لػ ػ هللتولة ػػؿهللمخلفػ ػ بهلل سانػ ػ فهللو ن ػػتة

هلل

يذ هلل قدهللأونفهلل يمشرعهلل ػا هللوةامػ هللر ػؿهللمػفهللوػؽهلل يرثػ زهللنلػؽهلل يماشػأةهللهللووقػؼهلل ياشػ طهلل،هلل

وة هللر بهلل يم دةهللٔٛهللمفهلل يال و هلل يتافةذة هلليق اوفهلل يئة هلل،هلليتيهدهللذيؾهللوةػ هللا ػبهلل لػ هللأاػةهلل،هلل"هلل
..هللةهوفهلليلر ةسهلل يتافةذمهللئ يتانةؽهللمعهلل يرث هلل سد رة هلل يمخت

أ – غمق المنشأة .

هلل تخ ذهلل سرر بهلل يت ية هلل:هلل هلل

ب – وقف النشفط المخفلف .

ج – المطفل ة القضفئية فلتعويضفت المنفا ة لمعفجة األضرار النفشئة عن المخفلسة.

وةػػرمهلل يػػئ ض()ٖٚهللت ةةػػدهللموقػػؼهلل يمشػػرعهلل يم ػػرمهلل يػػذمهللق ػػرهللوػػؽهللر ػػعهللد ػػوإهلل يمن ػ وية هلل

ئ ػ يت وةضهلل ػػفهلل ألضػػررهلل يت ػ هللت ػػة هلل ا

ػػرهلل يئة ػ هلل،هلل ل ػ هللرث ػ زهللش ػ وفهلل يئة ػ هلل.هللوي ػػؿهللق ػػدهلل

يمشػػرعهللهللمػػفهللذيػػؾهللتػػوهللتال ػ هلل ي ػ وئ بهللو يمشػػهالبهلل يت ػ هللةمهػػفهللأفهللتاػػتنهلل،هللُذ هللم ػ هللتػػـهللمػػاةهللتػػذ هلل

يوؽهللألشخ صهللأخرةفهللمفهلل يق اوفهلل يخ صهللهرم ة بهللوم ة هلل يئة هللأوهلل ألشخ صهلل ي دةةفهلل .هلل
 -4حق الجيفز اَ صرف ال رامفت

اظ ػػرهلليل ػػدورهلل يثػ ػ ـهلل ي ػػذمهللةق ػػوـهللئ ػػةهلل يرثػ ػ زهلل ق ػػدهللأ طػ ػ هللي ػػةهلل يمش ػػرعهلل يو ػػؽهلل ػ ػ

يمط يئػ ػ هلل

ئ يت وةضػ بهلل يما نػػئ هلليم ير ػ هلل ألضػػررهلل يا ش ػ هلل ػػفهللتػػذبهلل يمخ يف ػ ب،هللتػػذ هلل ػػالوةهلل ل ػ هللأاػػةهللو ق ػ هلل

يلم ػ دةهللٗٔهللمػػفهللق ػ اوفهلل يئة ػ هلل،هلل ػػإفهلل ػػادوؽهللوم ة ػ هلل يئة ػ هللتػػيوؿهللُيةػػةهلل"هلل ي رم ػ بهلل يت ػ هللةوهػػـهللئث ػ هلل
و يت وةض بهلل يت هللةوهـهللأوهللةتفؽهلل لةث هلل فهلل ألضررهلل يت هللت ة هلل يئة  .هلل

هم ػ هللا ػػبهلل يم ػ دةهلل ين ػ ئ هللمػػفهلل يال و ػ هلل يتافةذة ػ هلليق ػ اوفهلل يئة ػ هلل ل ػ هللأاػػةهلل"،هللةاشػػأهللئرث ػ زهلل

ش ػ وفهلل يئة ػ هلل ػػادوؽهللخ ػ صهللةنػػم هلل ػػادوؽهللوم ة ػ هلل يئة ػ هلل"هللتػػيوؿهللُيةػػةهلل........،هللل-هلل ي رم ػ بهلل
يت هللةوهـهللئث هللو يت وةض بهلل يت هللةوهـهللئث هللأوهللةتفؽهلل لةث هلل فهلل ألضررهلل يت هللت ة هلل يئة هلل .هلل

ٖٙهللد/هللمونفهلل ئدهلل يومةدهلل يئةةهلل،هلل يمن وية هلل يمداة هلل فهلل ألضررهلل يئة ة هللٕٕٓٓ،هلل،هللصهللٔ.ٙهلل هلل
ٖٚهللد/هلل ط هللوو س،هللهللد ومهلل يمن وية هلل فهللأضررهلل يتلو هلل،هلل يمررعهلل ين ئؽهللهلل ػهللٜٚ
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هللهللوي ػػـهللةهت ػػؼهلل يمش ػػرعهلل يم ػػرمهللئ ػػذيؾهلل،هلل ق ػػدهللأوردهلل يمػ ػ دةهللٕٕهللم ػػفهللقػ ػ اوفهلل يئة ػ ػ هللئ ػػة هلل

رةو هللت ط هلليلرث زهلل يوؽهلل هلل تخ ذهلل سرر بهلل يق اواة هللو يقض ة هلل يالزم هلل،هللوةػ هللا ػبهللتػذبهلل
يمػ ػ دةهلل لػ ػ هللأا ػػةهلل"،هلل....هلل ػػإذ هللتئ ػػةفهللور ػػودهللأةػ ػ هللمخ يفػ ػ بهللةق ػػوـهلل يرثػ ػ زهللئإخطػ ػ رهلل يرثػ ػ هلل سد رةػ ػ هلل
يمخت

هلليتهلةؼهلل

و هلل يماشأةهللئت وةةهللتذبهلل يمخ يف بهلل ل هللورةهلل ينػر هلل،هلل ػإذ هلليػـهللةقػـهللئػذيؾهلل

خالؿهللنتةفهللةوم هللةهوفهلل يرث زهلل،هللئ التف ؽهللمعهلل يرث هلل سد رة هلل يمخت

هلل تخ ذهلل سرػر بهلل يق اواةػ هلل

و يقض ػ ة هلل يالزم ػ هلليوقػػؼهلل ياش ػ طهلل يمخ ػ يؼهلل،هللو يمط يئ ػ هللئ يت وةض ػ بهلل يما نػػئ هلليم ير ػ هلل ألضػػررهلل
يا ش هلل فهللتذبهلل يمخ يف بهلل هلل

معهلل ي لـهللئأفهللم هللةووؿهلليل ادوؽهللمفهلل ي رم بهلل يت هللةوهـهللئث هللو يت وةضػ بهلل يتػ هللةوهػـهللأوهلل

ةتفؽهلل لةث هلل فهلل ألضررهلل يت هللت ة هلل يئة ،هللتخ صهلليل رؼهلل هللتوقةؽهللأنرضة،هللوت هلل(:)ٖٛهلل هلل

-هللمو رث هلل يهو رسهلل يئة ة هلل .هلل

هلل يمشرو بهلل يتررةئة هللو ير دةهلل هللمر ؿهللوم ة هلل ييرو بهلل يطئة ة هللووم ة هلل يئة هللمفهلل يتلو هلل.هلل هلل-هللاقؿهلل يتقاة بهللذ بهلل يتهلف هلل يماخفض هللو يت هلليئبهللتطئةقث هللئار .هلل هلل

هللتموةؿهللت اةعهللام ذلهلل يم د بهللو ألرثزةهللو يموط بهلل يت هللت ينهللملوي بهلل يئة هلل .هلل-هلل يئة هلل.هلل هلل

-هللُاش هللوتش ةؿهللشئه بهلل يرن هلل يئة هلل .هلل

هللُاش هللو د رةهلل يموة بهلل يطئة ة هللئثدؼهلل يمو ظ هلل ل هلل ييرو بهللو يمو ردهلل يطئة ة هلل .هلل-هللمو رث هللهلل يتلو هللنةرهللم لوـهلل يم درهلل .هلل

يالزم هللس د دهلل يئرمنهلل يئة ة هللوتقةةـهلل يتأيةرهلل يئة هللووضعهلل يم دالبهللو يم ةةرهلل
هللتموةؿهلل يدرن بهلل هلليمطلو هلل سيتزـهللئث هلليلمو ظ هلل ل هلل يئة هلل .هلل
هلل يمش ره هلل هللتموةؿهللمشرو بهللوم ة هلل يئة هلل يت هللتقوـهللئث هللأرثزةهلل سد رةهلل يمولة هللو يرم ة بهللألتلة هللوةتو رهلليث هللرز هللمفهلل يتموةؿهللمفهللخالؿهلل يمش ره هلل يش ئة هلل.هلل هلل

-مشرو بهللمه و هلل يتلو هلل .هلل

هلل رؼهلل يمه آبهلل فهلل سار زبهلل يمتمةزةهلل فهلل يرثودهلل يت هللتئذؿهلل هللمر ؿهللوم ة هلل يئة هلل .هلل-هللد ـهلل يئاة هلل ألن نة هلليلرث زهللوتطوةرهللأاشطتةهلل.هلل هلل

هلل ألنرضهلل ألخرإهلل يذمهللتثدؼهللُي هللوم ة هللأوهللتامة هلل يئة هللو يت هللو ؽهلل لةث هللمرلسهللُد رةهلل يرث ز هللوةرمهلل يئ ضهلل()ٖٜيمػ ذ هلليػـهللةهفػؿهلل يمشػرعهللمػفهللضػمفهللمثػ ـهللرثػ زهللشػ وفهلل يئة ػ هللأفهللةخػتصهلل

هللئِمنػ ػ دةهلل يمض ػػرورةفهللم ػػفهللتل ػػو هلل يئة ػ ػ ،هللاتةرػ ػ هللمخ يفػ ػ هللأوهػ ػ ـهللت ػػذ هلل يقػ ػ اوف،هللئ يونػ ػ ؿهلل يق اواةػ ػ هلل
ٖٛهللو ق هللياصهلل يم دةهلل يي ما هللمفهلل يال و هلل يتافةذة هلليق اوفهلل يئة هلل
ٖٜهللد/مومدهلل ل هللونوا ،هللهللمن وية هلل يدوي هلل فهللأضررهلل يتلو هلل يئة
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يالزم ػ ػ ،هللهللئِم ػ ػ هللةضػ ػػمةهلل يرث ػ ػ زهللمػ ػػفهللخئػ ػػربهللوقػػػدربهللوهف ػ ػ بهلل ػ ػ هللت ػػذ هلل يمر ػ ػ ؿهلليلو ػػوؿهلل ل ػ ػ هلل
يت وةض بهلل يالزم هللوئ ػف هللخ

ػ هللئ ػدهللأفهللأ ػئةهللموضػوعهلل يمنػ وية هلل ػفهللأضػررهلل يتلػو هلل يئة ػ هلل

مػػفهلل وػػدهلل يموضػػو بهلل يث مػ هلل ػ هللمر ػ ؿهللتاظػػةـهلل يئة ػ هللووم ةتث ػ ،هللوتفػ دمهلل ي ػ رهللتلويث ػ هللوخ

ػ هللأفهلل

تا ؾهلل وئ بهلل دةدةهللتو رةهلل يمضرورةفهللتتميػؿهلل ػ هللُيئػ بهلل يخطػأ،هللو يضػررهللقػدهللةتوقػؽهلل ػ هلل تػرب
زماة هللمتئ دةهللتذ هللئ سض هللُي هلل يتن يؿهلل يخ صهللئ ِهللمدمهلل نتف دةهلل يمضػرورهللمػفهللتوقةػعهللنرمػ بهللأوهلل
قوئ بهلل ل

يمخ يؼهللُذ هلليـهللةتمهفهللتوهللمفهللُ ال هللأوهللرئرهلل ألضررهلل يت هللأ

ئتةهلل.هللويػذيؾهللهػ فهلل

ةائ ػ هلل ل ػ هلل يمشػػرعهللأفهللةتا ػ وؿهللموضػػوعهلل يت ػػوةضهلل ػػفهللأضػػررهلل يتلػػو هللئون ػ ؿهللوتقاة ػ بهللمختلف ػ هلل
تهفػػؿهللوم ة ػ هللأ ػػردهلل يمرتمػػعهللم ػػفهلل ي رت ػ هلل ػ هللو ي ػ هللوػػدويث هلل.هللي ػػذيؾهلل إاا ػ هللاػػرمهلل يترن ػ ا هلل يتشػػرة ة هلل
يخ

هللئوم ة هلل يئة هلليـهللتئلغهلل يثدؼهلل يػذمهللتنػ هللُيةػة ئ يه مػؿ،هللُذهللتػ هللو ويػبهللُةرػ دهللوخلػؽهللئة ػ هلل

اظةف هللويهفهللتذ هلل ألمؿهلليـهللةتوقؽ،هللوتذبهلل يتشرة بهلليـهللت ين

ي رهلل يا رم هلل فهلل وتمػ البهلل يتلػو هلل

وايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ربهلل يضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رةهلل لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل يم ػ ػ ػ ػ ػ ػػو طاةفهللئطرةقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هللتتف ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽهللوطئة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل يتل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو هلل يئة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

يقرفهلل يو دمهللو ي شرةف،هللويذيؾهللةر هلل ل هلل يمشرعهللُةر دهلل يون ؿهلل يق اواةػ هلل يودةيػ هلليلت ػوةضهلل ػفهلل

أضرر يتلو هلل يئة هللهللئِم هللةتفؽهللوطئة هللتذبهلل ألضرر هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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الم حث الثفنَ

المائولية المدنية اَ مجفل التموث ال يئَ

تمهيد

تتورؾ هللقو د هلل يمن وية هلل ف هللأضرر هلل يتلو هلل

و د هللتلو هللةمس هلل رد هللأو هللرم
يو ر هلل يت وةضهلل اةهللخ

هللأ ق

هللودو هللضرر هللئة هللا تن هلل فهلل

هلل ،هلل تلؾ هلل يقو د هلليلمن وية هللال هللتتورؾ هللُال هللئ د هللوقوع هلل يضررهلل

هلل هللمر ؿهللوم ة هلل يئة هلل .هلل

و يو قعهللأفهلل يمنيوية هلل يمداة هللةمهفهللأفهللتل

هللدورهللمثم هللوو نم هلل هللتو ةرهلل يوم ة هلليلئة ة ،هلل

ػػالهللرةػ ػ هللأفهللوم ةػ ػ هلل يئة ػ ػ هللالهللةمه ػػفهللأفهللته ػػوفهلل يػ ػ هللُالهللئوض ػػعهللاظػ ػ ـهلليلمن ػػيوية هللةوق ػػؽهلل ي ػػردعهلل

و س ال هلل هللذ بهلل يوقب.هللوهللمعهللأفهللق اوفهلل يمنيوية هلل يمداة هللةترةهلل هلل يمق ـهلل ألوؿهللُيػ هللت ػوةضهلل
يضررهلل يو

ؿ،هلل إاةهللةهوفهلليةهلل ضالهلل فهللذيؾهللتدؼهللوق

،هلل مفهللةم رسهللاشػ ط هللةمهػفهللأفهللةضػرهلل

ئ يئة هللة مؿهللهؿهللم هلل هللون ةهلل ػ هلل تخػ ذهللرمةػعهلل الوتة طػ بهللوهلل يتػد ئةرهلل يتػ هللةو رتػ هلل ي لػـهلل يوػدة هلل
مػ ػػفهللأرػ ػػؿهللماػ ػػعهللوػ ػػدو هلل يتلػ ػػو هللأوهلل ل ػ ػ هلل ألقػ ػػؿهللتقلةلػ ػػةهللُي ػ ػ هلل يمنػ ػػتوة بهلل يمقئوي ػ ػ هللترائ ػ ػ هللسيزمػ ػػةهلل
ئ يت وةض بهلل يت هللن يئ هللم هللتهوفهللمهلف هلل

هللوتقوـهلل يمنػيوية هلل يمداةػ هلل يتق ػةرة هللئشػهؿهلل ػ ـهلل لػ هللياليػ هللأرهػ فهللتػ  :يخطػأ،هللو يضػرر،

و ي الق ػ هلل ينػػئئة هللئ ػػةفهلل يخطػػأهللو يض ػػرر  ،وتػػذبهلل ألره ػ فهللةرػ ػ هللأفهللتتػػو رهلل ػ ػ هلل يمنػػيوية هللسق متثػػ ،
واتوي هللئ يدرن هللو يئو هللهؿهللرهفهللمفهللأره فهلل يمن وية هلل يتق ةرة هلل ل هللود :هللهلل
يمطل هلل الوؿهلل:هلل يخطأهلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة هلل

يمطل هلل يي ا هلل:هلل يضررهلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة  .هلل

يمطل هلل يي ي هلل:هلل الق هلل ينئئة هلل هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يئة ة  .هلل
المطمب االول

الخطأ اَ الماؤولية المدنية ال يئية
ة دهلل يخطأهللأوهلل يف ؿهللنةرهلل يمشروعهلل ي ا ػرهلل ألن نػ هلل ػ هلل يمنػيوية هلل يتق ػةرة ،هلل أل ػؿهلل

أفهلل سان فهلليةهللورة هلل يت رؼهللو الختة رهللئشرطهللأفهللالهللةلوؽهللأذإهللئ ةربهللمفهلل ألشخ صهللأوهللممتله بهلل

تػ ػيال هلل ألش ػػخ صهللأوهللأم ػػو يثـ،هللويه ػػفهللمتػ ػ هللتن ػػئ هلل ل ػػةهللنة ػػرهلل يمش ػػروعهللئض ػػررهلليل ةػ ػرهلل ػػإفهللت ػػذ هللهلل
يشخصهللملزـهللئ يت وةضهللو ق هللياصهلل يم دةهللٖٔٙهللمفهلل يق اوفهلل يمدا

أوال :تعرٌف الخطأ فقها
 -0الخطأ بوجه عام
يخطػػأهللي ػ :هللضػػدهلل ي ػػو هلل ةم ػ هللق ػػدهللأوهلليػػـهللةق ػػد،هللوةطلػػؽ-أةض ػ  -ل ػ هللم ػ هلله ػ فهللقئػػةالهلل

يل مػػد.هللةقػ ؿهلليمػػفهللأردهلل ي ػػو هلل

ػ رهللُيػ هللنةػرب:هللأخطػػأهللومخطػػن،هللوةقػ ؿهلليمػػفهللت مػػدهللمػ هللالهللةائ ػ :هلل
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،هللوةقوؿهلل ي زي :هلل" نـهلل يخطأهللةطلؽهلل ل هللمفهللطل هللشػة هلل لػـهللة ػ ،هللأوهلل لػ هلل
خطنهللوخ طنهلل)ٓٗ(هلل هلل
مفهللور هلل لةةهلل يطل هلل ق رهلل)ٔٗ( "  .هلل

هللوة رؼهلل يئخ رمهلل يخطأهللئأاة:هلل"م هللة درهلل فهلل سان فهللئ ةرهللق دبهللئنئ هللتػرؾهلل يتيئػبهلل اػدهلل

مئ شرةهللأمرهللمق ودهللنو ب(ٕٗ) هلل

هللوةفهللررإهلل يق اواةوفهلل هللتودةدتـهلليمفثوـهلل يخطأهلل ل هللأاةهللقئةؿهلليمفثوـهلل ي ػو هلل لػ هلل

يرمل هلليذ هلل ثـهللة ر واةهللئأاة:هلل" سخالؿهللئو ر هللق اوا هللمقترفهللئإدرؾهلل يمخؿهللُة ب)ٖٗ( " هلل

وة ر ػػةهلل يػػئ ضهللئأاػػة:هلل"ُخػػالؿهللئو ر ػ هللق ػ اوا هللمقتػػرفهللئػػإدرؾهلل يمخػػؿهللُة ػ ب "،هلل(ٗٗ)وة ر ػػةهلل

يئ ضهللأاة":هللنلوؾهللم ة هللالهللةأتةةهللررؿهللذوهللئ رهللوردهلل ػ هللذ بهلل يظػروؼهلل يخ ررةػ هلل يتػ هللأو طػبهلل

ئ يمنيوؿ")ٗ٘(،هللوة ر ةهلل يئ ضهللئأاة:هلل"ُخالؿهللئو ر هللق اوا هللمفهللشخصهللممةز " )ٗٙ(،هلل
الخطأ ال يئَ

اػػدم هللةرته ػ هلل سان ػ فهلل م ػالًهللمخ يف ػ ًهلليألاظم ػ هللو يقػػو اةفهلل إاػػةهللةنػػأؿهلل اػػة،هلل ل ػ هللتػػذ هلل ػػإف

ُتة فهللشػخصهللمػ هلل ػالًهللمخ يفػ ًهلليلقػو اةفهللو ألاظمػ هلل يم مػوؿهللئثػ هللئخ ػوصهللوم ةػ هلل يئة ػ ،هللة ػدهللخطػأ
ئة ة ً،هللوتذبهلل يمخ يف هللقدهللتهوفهللق دة هللوقدهللتهوفهللنةرهللق دة ( (ٗٚهلل
معيفر الخطأ

ويثػػذ هلل ػػإفهللأردا ػ هللم ر ػ هللُذ هللها ػ هللئ ػػددهللخطػػأهللأـهللالهلل ةر ػ هللقة ػ سهللمنػػلؾهللمرته ػ هلل يضػػررهلل

ئمنلؾهلل يشخصهلل يم ت د،هلل إذ هللوردا هللأفهلل يمنلهةفهللمتفق ف،هللئم ا هللأفهلل يشخصهلل يم ت دهلليوهللوردهلل هلل
افسهلل يظروؼهلل يخ ررة هلليمرته هلل يضررهلله فهللنةتخذهللافسهلل يمنلؾهلل يذمهلل تخذبهللمرته هلل يضررهلل الهلل
اهوفهللئ ددهللخطأ،هللأم هللُذ هللاتنهللمفهلل يقة سهللأفهلل يشخصهلل يم ت دهللم هللهػ فهلليةنػلؾهللافػسهلل ينػلوؾهلل يػذمهلل

ٓٗهلل ئفهللماظور:هللين فهلل ي هللر ،هلللٔهللهللصهلل٘ ٙهلل
ٔٗهلل ي زي :هلل يمنت ف  .لٔ ػهللهللٕٔٔ هلل
ٕٗهلل يئخ رم:هللهشؼهلل ألنررهلل ٕٙ٘/ٗ،هلل
ٖٗهللد/هلل ئدهلل يرزؽهلل يناثورم:هلل يونةطهلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا هللرز هللٔ،هلل ػهلل .ٛ٘ٛهلل
ٗٗهللد/هللنػػلةم فهللمػػرقص،هلل يمنػػيوية هلل يمداة ػ هلل ػ هللتقاة ػ بهلل يػػئالدهلل ي رئة ػ ،هللمطئ ػ هلل يرػػئالوم،هللئػػدوفهللطئ ػ ،هلل يق ػ ترة،هلل

ٜٔٚٔ،ص ٕٔٛ.هلل

٘ٗهللد/هللأومدهللوشمبهللأئوهلل ينتةب،هللاظرة هلل اليتزـهلل هلل يق اوفهلل يمدا هلل يم رم،هللمطئ هللم ر،هللطهللٕ،1954 ،ص.هلل
ٔٔٗ هلل
ٗٙهللد/هلل ئػػدهلل يػػودودهللةو ػ ،هلل يمػػورزهلل ػ هلل ياظرة ػ هلل ي م ػ هللياليتزم ػ ب،هللمطئ ػػ هللم ػػر،هلل يرػػز هلل ألوؿ،هللئ ػػدوفهللطئ ػػ ،هلل
صٖٕٕ هلل

ٗٚهللد/هللمو ؽهللومد فهلل،هلل يمنيوية هلل يمداة هلل فهللتلو هلل يئة ،هللرن ي هللم رنتةر،هللر م ػ هللاؿهلل يئةػب،هلل يمفػرؽ ٕٓٓٚ،ػػهلل
 ٕٚهلل
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نػػلهةهللمرته ػ هلل يف ػػؿهلل يض ػ ر،هلل م ا ػ هللذيػػؾهللأفهللمرته ػ هلل يضػػررهللقػػدهلل اوػػرؼهلل ػػفهللنػػلوؾهلل يشػػخصهلل
يم ت دهللوئ ئ رةهللأخرمهللأاةهللقدهللأخطأ( .)ٗٛهلل

ُفهللمػ ػ ػ هللاالوظ ػ ػػةهللأفهلل ي ػ ػػد وإهلل يمن ػ ػػتادةهلل لػ ػ ػ هلل ستمػ ػ ػ ؿهللتش ػ ػػهؿهلل ي يئةػ ػ ػ هلل ي ظمػ ػ ػ هللم ػ ػػف

الد ػ ػ بهلل يمداةػ ػ هلل ػ ػ هللمة ػػد فهلل ألضػ ػػررهلل يئة ةػ ػ ،هللُذهللةتمي ػػؿهللُتم ػ ػ ؿهلل يم ػػد
يمخ يف تػػةهلل يقػػو اةفهللأوهلل ألاظم ػ هللخ

هلل لة ػػةهلل ػ ػ هلل يػػػد وإ

ػ هلل يمت لق ػ هللئوم ة ػ هلل يئة ػ هلل يت ػ هللتفػػرضهلل ػ دةهلل يتزم ػ بهللةر ػ

لػ هلل ألشػػخ صهلل ػػدـهللمخ يفتثػ ،هلل ة ػػدهلل يشػػخصهللمثم ػالًهللُذ هلليػػـهللةػػرعهللر اػ هلل يوةطػ هللو يوػػذرهلل يلػػذةف

ةرػ ػ هللأفهللةر ةثمػ ػ هلل يرر ػػؿهلل يم تػ ػ دهللي ػػوهللور ػػدهلل ػ ػ هللمي ػػؿهللظرو ػػة،هللأمهللأفهللم ةػ ػ رهلل يرر ػػؿهلل يم تػ ػ دهللت ػػو
يم ة ػ رهلل يمتئػػعهلليتودةػػدهلل ستم ػ ؿ،هللُالهللأاا ػ هللافتػػرضهللأفهلل يشػػخصهلل يػػذمهللق ػ ـهللئف ػػؿهللمخ ػ يؼهلليألاظم ػ

و يلػ ػػو ةهلل يئة ة ػ ػ هلله ػ ػ فهلل لةػ ػػةهللأفهللةر ػ ػ هللو ر ػ ػ هلل يوةط ػ ػ هللو يوػ ػػذرهللوئ يت ػ ػ ي هللةوتػ ػػرـهللتػ ػػذبهلل يقػ ػػو اةف
و ألاظم ػ ػ ،هلل مرػ ػػردهللمخ يفتػ ػػةهلليث ػ ػ هللةور ػ ػ هللمنػ ػػيويةتةهللئ ػ ػػرؼهلل ياظػ ػػرهلل ػ ػػفهلل تخ ػ ػ ذبهللو ر ػ ػ هلل يوةط ػ ػ

و يوذر،هللأمهللأفهللمخ يف هلل يقو اةفهللت دهللُتم الًهللةور هلل يمنيوية ( )ٜٗهلل

الخطأ واجب اإلث فت

ا ػػبهلل يم ػ دةهللٖٔٙمػػفهلل يتقةػػةفهلل يمػػدا هلل يم ػػرم،هلل ل ػ هللأفهلل"هػػؿهللخطػػأهللنػػئ هللضػػررهلليل ةػػرهلل
ةلػػزـهللمػػفهلل رتهئػػةهللئػ يت وةضهلل"،وتق ئلػػةهللاػػصهلل يمػ دةهللٕٖٖٔٛ-ٖٔٛمػػفهلل يتقةػػةفهلل يمػػدا هلل يفرانػ .هللأوهلل

أفهلل يدوي ػ هلل يت ػ هللةان ػ هللُيةث ػ هلل مػػؿهللنةػػرهللمشػػروعهللتلتػػزـهللو ق ػ هلليلق ػ اوفهلل يػػدوي هللئت ػػوةضهلل يدوي ػ هلل يت ػ هلل
رتهئ ػػبهللذي ػػؾهلل ي م ػػؿهلل ػ ػ هللمو رثتثػ ػ ،هللتل ػػؾهللتػ ػ هللت ػ ػ يةـهلل ياظرةػ ػ هلل يتقلةدةػ ػ ،هلل يخط ػػأهللأوهلل ي م ػػؿهللنة ػػرهلل
لةةهلل .هلل
يمشروعهللتوهلل م دهلل يمن وية هلل إذ هلل اتف هللالهللتترت هللمن وية هلل يمد هلل ِهلل
وة تئػػرهلل يخطػػأهللشػػرط هللضػػرورة هلليلمنيوية ،نػػو هلله ػ فهلل يخطػػأهلل مػػدمهللأـهللنةػػرهلل مػػدم،هلل ف ػ هلل

يمخ يفػ هلل ي مدةػ هللأوهلل يق ػدة هللتترػػةهللُردةهلل يف ػؿهللُيػ هلل رتهػ هلل يف ػػؿهللو يػ هللُوػد هلل ياتةرػ هلل يضػ رة،هلل

أم هلل يف ؿهللنةرهلل يمق ودهلل إفهللُردةهلل يف ؿهللتترةهللُيػ هلل يف ػؿهللوالهللتا ػرؼهللُيػ هلل ياتةرػ هلل يضػ رة،هللوتػذ هلل
ممهػػفهللأفهللا ػػدبهلل ستمػ ؿ .ويهػػفهللنػػو هللهػ فهلل يف ػػؿهلل يضػ رهللئ يئة ػ هللمق ػػودًهللأـهللنةػػرهللمق ػػود،هلل ػػإفهلل

مرتهئػػةهللمنػػيوؿهللترػ بهلل يثة ػ هلل ي مػ هلليشػػيوفهلل يئة ػ هلل ػػفهلل يت ػػوةضهلليثػ هللمئ ش ػرةهللُيػ هللون ػ هلل يخزةا ػ هلل
ي مػ هلليلدويػ هلل ػفهلل يضػػررهلل يػذمهللتقػدربهلل يثة ػ هللدوفهللأفهللةقػعهلل لػ هلل تقثػ هللأفهللتئوػ هلل ػ هللاةػ هللمرتهػ هلل

يضرر،هللويهفهللُذ هلليئتبهللاة هلل سضررهللئ يئة هللةمهفهلل دبهللظر ًهللمشددًهلليلمنيوية ،هلل ةنتطةعهلل يق ضػ هلل

أفهللةهوفهللأهيرهللتشددًهللمعهللمنئ هلل يف ؿهلل يض رهلل يمق ود،هللوأهيرهللنخ

هللتقدةرهلل يت وةض .هلل

لقػػدهللأخػػذهلل يقض ػ هلل يفران ػ هلل ػ هللمر ػ ؿهلل يتلػػو هلل يئة ػ هللمت ػ هللتػػو رهلل ا ػػرهلل يخطػػأهللوهللمت ػ هلل

توقؽهلل يضررهللوأقةمبهلل الق هللئةاثم هلل،و هللتػذ هلل يمرػ ؿهللقػرربهللموهمػ هلل يػاقضهلل يفرانػة هلل يمنػيوية هلل
ٗٛهللد/هللرض هلل ئدهلل يولةـهلل ئدهلل يمرةد،هلل يورةزهلل هللم

درهلل اليتزـ،ػهللمطئ هللوم دةهللنا هللٕ٘ٓٓهلل ػٖٚٙ

ٜٗهللد/هللووةدهلل يدةفهللنو رهلل،هللمررعهللن ئؽ،هللصٕٗٔ
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ػػفهلل ملة ػ هلل يتلػػو هلل ػ مر ػ رمهلل يمة ػ بهللرئطتث ػ هللئ يخطػػأهلل يمتميػػؿهلل ػ هلل ستم ػ ؿهللوهلل يتق ػػةرهلل ػ هللأخػػذهلل

الوتة ط بهلل يالزم هلليلوق ة هللضدهلل يتلو

هلل

و ػ هللد ػػوإهللتت لػػؽهللئش ػره هلل ػػا ة هللسات ػ لهلل أليمواةػػوـهلله ػ فهللةاتشػػرهللمػػفهللم ػ ا ث هللئ ػػضهلل

ي ػ زبهللذ بهلل يتػػأيةرهلل يضػ رهلل لػ هلل يمو

ػػةؿهلل يزر ةػ هلل قػػدهللقضػػبهلل يموهمػ هلل(ٓ٘)هللئ تئػ رهلل يشػػره هلل

منػػيوي هلله ػ هللتػػد عهلليلمػػزر ةفهللت وةض ػ بهللنػػاوة هللئقػػدرهلل يضػػررهلل يػػذمهللأ ػ ئثـهلل ل ػ هللأن ػ سهلل يخطػػأهلل
يتق ةرمهلل .هلل

ومػػفهلل ألوهػ ـهلل يودةيػ ،هللوهػػـهلل يموهمػ هلل ي لةػ هلل ي ػ درهللئتػ رةخهللاػػو مئرٕٜٓٓـهلل يتػ هللا ػػبهلل

ئػإيزـهللشػره

) (Sallnt Laurent – Beauportئػد عهللمئلػػغهلل٘ٔملةػوفهللدوالرهللهت ػوةضهلل ػػفهلل

ألضػػررهلل يا رمػ هلل ػػفهلل اتشػ رهلل ي ئػ رهلل يػػذمهللنػػمـهللوةػ ةهلل يمػػو طاةفهلل يقػ طاةفهللئرػػو رهللتلػػؾهلل يم ػ اع،هلل

و رتهزبهلل يموهم هلل ل هللمخ طرهلل يرو رهللنةرهلل ي دة هللهأن سهلليلت وةضهللو قررهلل يمن وية هلل(ٔ٘) هلل
يشخ

هم هللةنتومهللأفهللةهػوفهللالخطرأ واجرب اإلث رفت،هللهمػ هلل ػ هللو يػ هلل يمنػيوية هلل يا شػ هلل ػفهلل ي مػؿهلل
،هللأوهللةهوف خطأ مسترضف،هللهم هلل هللو ؿهلل يمنيوية هلل يا ش هلل فهلل ؿهلل ي ةرهللو ػفهلل ألشػة ،هلل

ُذهللأفهللأنػ سهلل يمنػيوية هلل ػ هللرمةػعهللتػذبهلل يوػ البهللتػوهلل يخطػأ،هللوتػ هللالهللتختلػؼهلل ةمػ هللئةاثػ هللنػوإهللأاػػةهلل
هللو ي هلل يمنيوية هلل يا ش هلل فهلل مؿهلل يشخصهللافنةهللةت ةفهلل ل هللمفهلليوقػةهلل يضػررهللأفهللةيئػبهللخطػأهلل

يف ؿهللطئقػ هلليلقو ػدهلل ي مػ هلل ػ هلل سيئػ ب،هللأمػ هلل ػ هللوػ البهلل يمنػيوية هلل يا شػ هلل ػفهلل ػؿهلل ي ةػرهللو ػفهلل
ألشة ،هلل قتضػبهلل تئػ ربهلل ي د يػ هللو ػ وئ هللُيئػ بهلل يخطػأهلل ةثػ هللمر ػ ةهللمػفهلليوقػةهلل يضػررهللو فػ بهلل

مػػفهلل ػ

هلل سيئ ػ بهلل يػػذمهللةقػػعهلل لةػػة،هلل أاشػػأبهلليم ػػلوتةهللقػػر فهللق اواة ػ هللئمقتض ػ ت هللةفتػػرضهللخطػػأهلل

يمنيوؿ،هلل الهللةوت لهللمفهلليوقةهلل يضررهللُي هللُق م هلل يديةؿهلل لةة .هلل
تأايس المائولية عمى اكرة الخطأ الواجب اإلث فت

تأنػػةسهلل يمن ػ وية هلل ل ػ هلل ه ػرةهلل يخطػػأهلل يو ر ػ هلل سيئ ػ بهللةمهػػفهلل يقػػوؿهللئػػأفهلل نل ػ هلل التف قة ػ بهلل
و يم ت ػػد بهلل يدوية ػ ػ هلل يمت لقػ ػ هللئوم ة ػ ػ هلل يئة ػ ػ هللئأاو ث ػ ػ هلل يمختلفػ ػ هلل يئرة ػ ػ هللو يم ةػ ػ هللو يروة ػ ػ هللأق مػػػبهلل
يمن وية هلل ل هللأن سهللتو رهلل ا رهلل يخطأهللوذيؾهلل ل هللأن سهللأفهلل يدوي هللالهللتنػأؿهللُالهللُذ هللوقػعهللخطػأهلل

مفهللر ائث هللئدوي هللأخرمهللأوهللئر ة ت هللأوهللخطأهللنلئة هللةتميؿهلل هلل المتا عهلل فهلل يقة ـهللئ مؿهللهػ فهللةائ ػ هلل
يقة ػ ـهللئػػةهلليماػػعهلل يتلػػو هلل يئة ػ هللوئا ػ هلل لةػػةهلل ػ فهللالهللت ػػوةضهللئ ةػػرهلليئػػوبهلل يخطػػأهللأوهلل ستم ػ ؿ،هللُذهللأفهلل

يمن ػ وية هللاظ ػ ـهللق ػ اوا هللتلتػػزـهلل يدوي ػ هلل يت ػ هللةان ػ هللُيةث ػ هلل مػػؿهللنةػػرهللمشػػروعهللطئق ػ هلليلق ػ اوفهلل يػػدوي هلل
ئت وةضهلل يدوي هلل يت هللوقعهلل لةث هللذيؾهلل ي مؿ)ٕ٘( .هلل

ٓ٘هللموهم هلل نت ا ؼهللتويوزهلل هللٖٔم رسهللٓ ٜٔٚهلل

La cour supreme , 20 novembre 2009, a ctualite , presse karim benss aiehهلل51

ٕ٘هللد.هلل ومدهلل ئدهلل يهرةـهللنالم ،هللق اوفهللوم ة هلل يئة ،هللمررعهللن ئؽ،هللصٖ٘ٗ
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مػػعهللمر ػ ةهلل فهللتػػذ هلل ألن ػ سهللةمهػػفهلل الخػػذهللئػػةهلل ػ هلل يو ػ البهلل يت ػ هللةورػػدهلل ةث ػ هللاػػصهلل ػرةةهلل

ةشترطهلل يتزم ب و وتة ط بهللو رػر بهللم ةاػ ،هللوةميػؿهللاشػ طهلل يمنػ وؿهلل ػ هللمخ يفػ هللتػذبهلل اليتزمػ ب،هلل
نةنثؿهلل اد ذهللُنا د من ويةتةهلل ادهللتلو هلل يئة هلل فهللطرةؽهللُيئ بهللخطأبهللهللئِمخ يفػ هللتػذبهلل اليتزمػ ب.

-مػػفهللذيػػؾهللمػ هللوهػػـهللئػػةهللمػػفهللرئػػطهلل يمنػ وية هللئفهػرةهلل يخطػػأهلل يي ئػػب،هللوتػػوهللمػ هللقررتػػةهللموهمػ هللئػ رةسهلل

ئ ِهللمن ػ وية هللمنػػت ؿهلل يمط ػ رهللئ ػ يت وةضهلل ػػفهلل أل ػػو بهلل يف وش ػ هللو يمنػػتمرةهلل يت ػ هللتوػػديث هللمورهػ ػ بهلل
يط ربهللأيا هللتئوطث هللوهللُقال ث هللمفهللمرهزهلليتدرة هلل يطة رةف،هلل ل هللأن سهلل يخطػأهلل ػ هلل ػدـهلل تخػ ذهلل
الوتة ط بهللو يالزم هلليماعهللأوهللتقلةؿهللودةهللتذبهلل يضوض )ٖ٘(  .هلل
وةر

هللأةض هللأاةهللقدهللةهوفهلل ياش طهللمشرو هللوةهوفهللمنت ؿهلل يماشػأةهلل ي ػا ة أوهلل يتر رةػ هلل

أوهلل يزر ة هلل.هللقدهللو ؿهلل ل هللترخةصهللق اوا هللئِم رن هللاش طةهلل يمثا هللو يور ،هللئؿهللأهيرهللمفهللذيؾ

قػػدهللةهػػوفهلل تخػػذهلله ػ هلل الوتة ط ػ بهللو سرػػر بهلل يالزم ػ هلل يودةي ػ هلليماػػعهلل يتلػػو هلل يا شػػنهلل ػفهللاش ػ طة،هلل

ومػعهللذيػػؾ هػ فهللتػػذ هلل ياشػ طهللئطئة تػػةهللودوفهللأمهللخطػأهللموػػدي هلليمضػ رهللتلػػو هللمنػػتورئ هللت ػػوةضهللمػػفهلل
ُ

ئتة،هللومفهلليـهللةت ةف

هللتذبهلل يو ي هللُنا دهلل يمن وية هلل ل هلل

وهللُ م الهللياظرة هلل يمنيوية هلل يخط ة هلل هللمر ؿهلل يت وةضهلل فهلل ألضػررهلل يئة ةػ هلل ػإفهلل يدويػ هلل

الهللتن ػػأؿهلل ػػفهلل ألض ػػررهلل يتػ ػ هللتو ػػد هلليألش ػػخ صهلل ألر اػ ػ هللأوهلليممتلهػ ػ تثـهلل لػ ػ هللُقلةمثػ ػ ،هللأوهلل ػػفهلل
ألضػػررهلل يت ػ هللتوػػد هللخ ػ رلهللذيػػؾهلل سقلػػةـهللُالهللُذ هلليئػػبهللت مػػدهلل يدوي ػ هللُوػػد هلل يضػػررهللئف ػػؿهللأاشػػطتث هلل

ي ػػا ة هللأوهلل ي نػػهرة هللأوهللنةرتػ هللمػػفهلل ألاشػػط هلل يضػ رةهللئ يئة ػ ،هللأوهلليئػػبهللتق ػػةرت هللأوهللُتم يث ػ هلل ػ هلل
يقة ـهللئم هللهػ فهللةرػ هلل لةثػ هلل يقةػ ـهللئػة و قػ هلليلقو ػدهلل يدويةػ هلليماػعهللُوػد هللتلػؾهلل ألضػررهلل يئة ةػ ،هلل ػإذ هلل

اتف هلل يخطأ -ي مػؿهللأوهلل المتاػ ع-هللوه اػبهلل يدويػ هللتمػ رسهللاشػ طث هلل ػ هللوػدودهلل خت

ػ ،هللوهللوػد هلل

يض ػػررهللرن ػػـهللذي ػػؾ،هلل ػػالهللمن ػػيوية هلل لةثػ ػ هللُذهللالهللت ػػوةضهللئ ة ػػرهلليئ ػػوبهلل يخط ػػأهللأوهلل ستمػ ػ ؿ،هللي ػػـهللُفهلل
الهتف ػ هللئ يض ػػررهللسي ػػزـهلل يدويػ ػ هللئػ ػ يت وةض،هللأوهللُ مػ ػ ؿهلل هػ ػرةهلل يمخػ ػ طرهلل يتػػ هللأق ػػرهللئ ػػضهلل يق ػػو اةفهلل

يد خلة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،هللالهللموػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿهلليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةهلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اوفهلل يػػ ػ ػ ػ ػ ػػدوي ،هللُذهللُفهلل يمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوية هلل يدوية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هللوت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
هللمر ؿهلل ألضررهلل يئة ة هللتفترضهللد م هللورودهللخطأهلل هللر ا هلل يدوي هلل يمشهوهللماث  )٘ٗ(.هلل
عبء إث فت خطأ المائول

وطئقػ هلليثػػذ هلل اػػةهللةقػػعهلل ل ػ هلل يمضػػرورهللاتةر ػ هللتلػػو هلل يئة ػ هللئػػأمهلل ػػورةهللمػػفهلل ػػورهلل يتلػػو ،هلل

هللُيئ بهللخطأهلل يمن وؿهللأمهلل يمتنئ هلل هللُود هللتذ هلل يتلو ،هللوقدهللةتميؿهللتذ هلل يخطأهلل هللمخ يفػ هلل

يقػػو اةفهللو يلػػو ةهلل يم مػػوؿهللئث ػ هلل ػ هللتػػذ هلل يشػػأف،هللماث ػ هلل يق ػ اوفهللرقػػـهللٗينػػا هللٗ ٜٜٔيخ ػ صهللئوم ة ػ هلل
ٖ٘هلل د.هللازةةهللمومدهلل ي

دؽهلل يمثدم،هللمش رهلل ي هللتذ هلل يوهـهلل هللئ ضهللمشهالبهلل يمن وية هلل يمداةػ هلل يم

ياثض هلل ي رئة هلل،هللئدوفهللنا هللاشرهلل،هللصٔٓٚ

ػرة،هللد رهلل

54هللد/هللأومدهلل ئدهلل يهرةـهللنػالم ،هللقػ اوفهللوم ةػ هلل يئة ػ ،هللدرنػ هللتأ ػةلة هلل ػ هلل ألاظمػ هلل يوطاةػ هللو التف قةػ هلل،هللر م ػ هلل يملػؾهللنػ ود،هلل
يرة ض،هلل يطئ هلل ألوي ،هلل، ٜٜٔٚهلل ػٗ٘ٗ
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يئة ػ ػ هللئه ػ ػ هللا و ػػةهلل يتػ ػ هللتن ػػتلزـهلل يمو ظػ ػ هلل لػ ػ هلل يئة ػ ػ هللو ػػدـهلل ألض ػػررهللئثػ ػ ،هللوه ػػذيؾهللي ػػو ةهلل

يمو ظػ هلل لػ هلل ي ػػو هلل ي مػ هللو ألمػػفهلل ي ػ ـهللو ينػػهةا هلل ي مػ ،هللوقػػدهللةتميػػؿهلل يخطػػأهلل ػ هلل ستم ػ ؿهللأوهلل
يتق ػػةرهلل ػ هلل خػػذهلل الوتة ط ػ بهلل يالزم ػ هللأيا ػ هللمئ ش ػرتةهللياش ػ طةهللوت ػ هللالهللتترت ػ هلل لةػػةهللمض ػ ةق بهلل

و ضررهللتلو هلل يئة هللوتلزمةهللئ يت وةض،هللوةتميؿهلل ستمػ ؿهللو يتق ػةرهللتاػ هلل ػ هلل اوػرؼهلل يمنػ وؿهلل ػفهلل
ينلوؾهلل يم ت دهلل هللميؿهللتذ هلل النت م ؿ.

نو هللارـهللتذ هلل الاورؼهلل فهلل مدهللأوهللُتم ؿهللأوهلل ػدـهللتئ ػر،هللئػؿهللقػدهللتنػتادهلل يمنػ وية هللُيػ هلل

هرةهلل دـهلل يت نؼهلل هلل نت م ؿهلل يوؽ .هلل

صعو فت األخذ نظرية الخطأ الواجب اإلث فت كأافس لمتعويض عن األضرار ال يئية .هلل

ُ -1فهللتطئةػػؽهللقو ػػدهلل يمن ػ وية هلل يخطة ػ هلل ػ هللمر ػ ؿهلل يمن ػ وية هلل ػػفهللأضػػررهلل يتلػػو هلل

يئة هللقدهللةيدمهللُي هلل نتط

هلل يدوي هلل يمتنئئ هلل هلل يتلو هللمفهلل س البهللمفهلل يمن وية هلل،هللخ

هلل

ُذ هللهػ فهلل ملثػ هللمشػرو هللوالهللة ػدهللخرقػ هللألمهللق ػدةهللمػف قو ػدهلل يقػ اوفهلل،هللأوهلل اليتزمػ بهلل يدويةػ ،هلل

ُض هللُي هللذيؾهللالهللةتم ش هللذيػؾهللمػعهلل يتطػورهلل ي لمػ و يتهاويػور هلل يم

ػر،هللومػ هلل ػوئ هللمػفهلل

اشو هللأضررهللدوفهللوقوعهللخطأهللئ يم ا هلل يفا هلل يم روؼ،هلل قدهللتتخػذهلل يدويػ يوةطػ هلل يالزمػ ،هللممػ هلل

ةماعهللورودهلل يخطأهللأوهلل ستم ؿ،هللومعهللذيؾهللةلوؽهلل يضررهللدوي هللأخرمهلل.

)٘٘(

ُ -2فهللود ي ػ هللاشػػأةهللق ػ اوفهللوم ة ػ هلل يئة ػ هللوهي ػرةهلل يمخ ػ طرهلل يت ػ هللتث ػددهلل يم ػو ردهلل يطئة ة ػ هلل

ورن ػ م هلل ألضػػررهلل يا تر ػ هلل ػػفهللتػػذبهلل يمخ ػ طرهللت ػػدهللمػػفهللئػػةفهلل يمن ػ ؿهلل ي يق ػ هلل يت ػ هللتر ػػؿهللمػػفهلل
ي ػػ

هلل ال تمػ ػ ػ دهلل ل ػ ػ هلل يخط ػ ػػأهللهأن ػ ػ سهلل ػػ ػ ؿهللالنػ ػػت رؽهلله ػ ػ هلل ألضػ ػػررهلل يئة ةػ ػ ػ هللوتقرة ػ ػػرهلل

يمنيوية .هلل

 -3هللحررردوث أضررررار التمررروث مرررن األنشرررطة المشرررروعة:مػػفهلل ي ػ

هلل يقػػوؿهللأفهللهػػؿهلل

ألضررهلل يا رم هلل فهللتلو هلل يئة هلله ابهللئما نئ هللاش طهللخ طنهللطئق هلليلمفثوـهلل يقػ اوا هللئ تئػ ربهلل

نػلوه هللمخ يفػ هلليمػ هللتقضػ هللئػةهلل يلػو ةهللوهلل يقػػو اةف،هللألفهللن يئةػ هلل ياشػ طهلل ياػ رـهلل اػةهلل يتلػو هللئة ػ هلل
ةردهللم دربهلل هللاشػ طهلل ػ دمهللأوهللمنػمو هللئػة،هللطئقػ هلليلػو ةهلل سد رةػ هللوهللمػعهللتػذ هللةنػئ هلل يضػرر.هلل
و ل هللنػئةؿهلل يميػ ؿهلل ػ يتلو هلل ياػ رـهلل ػفهللاشػ طهلل يمشػرو بهلل ي ػا ة هللئمػ هللتفػرزبهللمػفهللأدخاػ هللوهلل
اف ة ب،هللتيدمهللُي هللتلو هلل يئة هللرنـهللأفهللتػذبهلل ياشػ ط بهللم ػر هللئثػ ،هللوهللقػدهلل تئ ػبهلل يمشػرو بهلل

٘٘هللد/هلل ال هللت شـ،هلل يمنػيوية هلل يدويةػ هلل ػفهلل يمنػ سهللئنػالم هلل يئة ػ هلل يئورةػ ،هللد رهلل ياثضػ هلل ي رئةػ ،هللئػدوفهللطئ ػ ،هلل
يق ترة،هلل ٜٜٔٔ،ػٔٓٛ
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يمو ػ ػػف بهلل يفاة ػ ػ هللأل ػ ػػوؿهللتػ ػػذبهلل ي ػ ػػا

يتلو (.)٘ٙ

،هللورنػ ػػـهللذيػ ػػؾهللا يػ ػػبهلل يئة ػ ػ هلل يموةط ػ ػ هللقنػ ػػط هللمػ ػػفهلل

وقد يعجز المضرور اَ معظم األحوال عن إث فت خطأ الماؤول عرن التمروث إلرى عردة

أا فب أىميف
هللأ-

ق ورهلل سمه اة بهلل يم دة هلليدإهلل يمضرورةفهللمفهلل يتلػو ،هللُذهللقػدهللةوتػ لهلل يوقػوؼهلل لػ هللخطػأهلل

يمنت ؿهلل يملو هلليلئة هلل النت ا هللئخئر هلل اةةفهللالهللةنتطةعهلل ألشخ صهلل يمضرورةفهللتومؿهللافق تثـ .هلل
_ طئة ػ هللأضػػررهلل يتلػػو هلل يئة ػ هللذ تثػ هللةمهػػفهللأفهللتهػػوفهلل

قػ هللسيئػ بهلل يخطػػأ،هلل ثػػذبهلل ألضػػررهللال

تظثرهللمئ شرةهلل ق هللودو هللو ق هلل يتلو هللو ام هللةتر إهللظثورت هلل الهللتهتشؼهللُالهللئ دهللمػدةهللطوةلػ هلل ػ

ي يػ هللوهللئ يتػ ي هللةهػػوفهللمػػفهلل ي نػػةرهللُيئػ بهللخطػػأهلل يمنػػت ؿهلليلماشػػأةهلل يملويػ هللة ػػدهللتلػػؾهلل يمػػدةهلل يطوةلػ هلل

مفهللوقوعهللأ ؿهلل يتلو

ل _ ُفهلل يتػػد خؿهلل القت ػ دمهللوهلل ي ػػا

هلل يةػػوـهللقػػدهللالهللةنػػمةهللئتودةػػدهلل يشػػخصهلل يمخطػػنهللاظػػر

يت ددهلل يملويةفهلل يذةفهلل شترهو هلل هلل ياش طهلل يض ر .هلل

د ُ-مه اة هللد ػعهللمنػيوية هلل يملػو هلل يق مػ هلل لػ هلل يخطػأهلل يو رػ هلل سيئػ ب،هللُذهللةنػتطةعهلل يمنػيوؿهلل ػف

يتلو هللأفهللةد عهللمنيويةتةهللُذ هلل نتط عهللُيئ بهلل اتف هلل يخطأهلل هللر ائةهللئػأفهللةقػةـهلل يػديةؿهلل لػ هللأاػةهللقػ ـهلل

ئرمةػػعهلل سرػػر بهللوهلل يتػػد ئةرهلل يت ػ هللتنػػتلزمث هلل يقػػو اةفهللوهلل يلػػو ة،هللوهللأاػػةهللق ػ ـهللئم ػ هللةر ػ هلل لة ػػةهللمػػفهلل
يوةط هللطئق هلليم ة رهلل يررؿهلل ي دم،هللوهللةنتطةعهللهذيؾهلل ػ هللو يػ هلل رػزبهلل ػفهللُيئػ بهلل اتفػ هلل يخطػأهللأفهلل

ةد عهللمنيويةتةهللئإق م هلل يديةؿهلل ل هللأفهلل يضررهللةررعهللُي هللنئ هللأرائ هللالهللدخؿهلليةهلل ةةهلله يقوةهلل يقػ ترةهلل

أوهلل يو د هلل يمف رنهللأوهللخطأهلل ي ةرهللأوهللخطأهلل يمضرور هلل

ويػػذيؾهللئنػػئ هللتػػذبهلل الاتق ػ د بهللد ػػعهللر ا ػ هلل خػػرهللمػػفهلل يفقػػةهللُي ػ هلل يئو ػ هلل ػػفهللأن ػ سهللاخػػرهلل

يمن وية هلل يتلو هلل يئة هللنةرهلل هرةهلل يخطأهلل يو ر هلل سيئ بهللُالهللوت هلل هرةهلل يخطأهلل يمفترض .هلل
تأايس المائولية عمى اكرة الخطأ المسترض

ه ػرةهلل يخطػػأهلل يمفتػػرض،هللت ػ هلل ه ػرةهلل ر تث ػ هللئ ػػضهلل يتقاة ػ بهلل يودةي ػ ،هللوت ػ هلل ه ػرةهللونػػطهللئػػةفهلل
يخطػػأهلل يشخ ػ هللوئػػةفهلل يمن ػ وية هلل يموضػػو ة ،هللوة ػ هللأاث ػ هللتفتػػرضهللُق م ػ هلل يمن ػ وية هلل ل ػ هللأن ػ سهلل

خطأهللمفترضهللمفهللر ا هلل يمن وؿ ،و ف هلل يمضرورهللمفهلل

هللُيئػ بهلل يخطػأهلل ي ػ دمهللئ يانػئ هلليثػذ هلل

يمن ػ وؿ،هللوذيػػؾهللتنػػثةالهلليػػةهللوتون ػ ةهلليلمن وية ،وضػػم ا هلليو ػػوؿهلل يمضػػرورهللمػػفهللأضػػررهلل يتلػػو هلل
يئة هلل ل هلل يت وةضهلل يالزـهلليرئرهللتذ هلل يضررهللدوفهللو ر هللسيئ بهللأمهللخطأهلل). (٘ٚهلل هلل

٘ٙهللد/هللأومػػدهللمومػػودهللنػ د،هلل نػػتقر هلليقو ػػدهلل يمنػػيوية هلل يمداةػ هلل ػ هللما ز ػ بهلل يتلػػو هلل يئة ػ ،هللد رهلل ياثضػ هلل ي رئةػ ،هلل
يق ترة،هللطهللٔهلل ـهللٜٜٗٔص ٕٔ .هلل

٘ٚهلل د.هللمومودهللمومدهللو ظ،هلل يقض هلل الد رم،هلل يطئ هلل ين دن ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة هلل،،هلل 1973ػٕٖ
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وةتئ ػػعهلل هػ ػرةهلل يخط ػػأهلل يمفت ػػرضهلل ػ ػ هلل يق ػػو اةفهلل يودةيػ ػ ،هللار ػػدهللأاثػ ػ هللتن ػػتادهللُيػ ػ هللا ػػو ةفهللم ػػفهلل

يمن وية ،هلل هلل

النوع األول :المائولية عن اعل ال ير،هلل ث هللتأخذهللُودإهلل ورتةف،هللُم هللمنػ وية هلل يمهلػؼهلل

ئ يرق ئػ ،هللو مػ منػ وية هلل يمتئػوعهلل ػفهللأ مػ ؿهلل يتػ ئع .أمػ هللئ يانػئ هلليمنػ وية هلل يمهلػؼهللئ يرق ئػ ،هللو يتػ هلل

توددت هلل يمػ دةهللٖٔٚمػدا هللم ػرمهلل لػ هللأفهللهػؿهللمػفهللةرػ هلل لةػة ق اواػ هللأوهلل تف قػ هللرق ئػ هللشػخصهلل ػ هلل
و رػ ػ هللُيػ ػ هلل يرق ئػ ػ ،هللئن ػػئ هللق ػ ػربهللأوهللئنػ ػئ هللو يت ػػةهلل ي قلةػ ػ هللأوهلل يرن ػػمة ،هللةه ػػوفهللملزمػ ػ هللئت ػػوةضهلل
يضررهلل يذمهللةوديةهللذيؾهلل يشخصهلليل ةرهللئ ملةهللنةرهلل يمشروعهللوةترتػ هللتػذ هلل اليتػزـهلليوهػ فهللمػفهللوقػعهلل

ماػػةهلل ي مػػؿهلل يضػ رهللنةػػرهللممةػػز  .ثاػ هللةورػػدهللشػػخصهللةتػػوي هلل يرق ئػ هلل لػ هللاخػػرهللق اواػ هللأوهلل تف قػ هلل ػػإذ هلل
ود هلل يخ ضعهلليلرق ئ هللضررهلليل ةر،هلل ف من وية هللمتوي هلل يرق ئ هللتقوـهللوةهوفهللملػزـهللئت ػوةضهلل ي ةػرهلل
فهللتذ هلل يضرر،هللوتهوفهللتذبهلل يمن وية هللق م هلل ل أن سهللخط هللمفترضهللمػفهللر اػ هللمتػوي هلل يرق ئػ هلل

ئوة هللةررعهلل لةةهلل يمضرورهللئ يت وةضهللدوفهلل يو ر هللُي هللُيئ ب خط هلل هللر ائة)(٘ٛ

وقػدهللقضػػبهللئ ػضهلل يتطئةقػ بهلل يقضػ ة هللمػػفهللأا ػ رهللتػذ هلل يتهةةػػؼهللئأ مػ ؿهللمنػ وية هللمتػػوي هلل

يرق ئ هلل نتا د هللُي خط هللمفترضهلل هللمر ؿهلل يتلو هلل يئة ،هللوميػ ؿهللذيػؾهللمػ هللوهػـهلليمنػ وية هلل ػ و هلل
يمدرن هللهمتوي هلليلرق ئ ،هلل ف ي خ هلل يف وشهللو يزو ـهلل يشدةدهلل يذمهللةوديػةهلل ألطفػ ؿهللأياػ هللدخػويثـهلل

أوهللخ ػػرورثـهللم ػػفهلل يمدرنػ ػ هللوأياػ ػ هلل ػ ػ ودتـهللوا ػػزويثـهلل ين ػػاليـهللو ػػو ي هلليْػ ػ ا هللم ػػربهلل ػ ػ هلل ية ػػوـهللومػ ػ هلل
ة ػ و هللذيػػؾهللمػػفهللضوضػ هللةوػػديواث هللوذيػػؾهلل نػػتا د هللُيػ هللخطػ هللمفتػػرضهللمػػفهللر اػ هللمتػػوي هلل يرق ئػ هلل
و هلل يمدرن هلل هللرق ئتثـهللو يودهللمفهللضوض ثـ هلل

وأمرررف فلناررر ة لمارررئولية المت ررروعهلل ػػفهللأ م ػ ؿهللت ئ ػ ،هللو يت ػ هللتاظمث ػ هلل يم ػ دةهللٗٔٚمػػدا هلل

م ػرمهللو يتػ هللتػاصهلل لػ " اػةهللةهػوفهلل يمتئػوعهللمنػ والهلل ػفهلل يضػررهلل يػذمهللةوديػةهللت ئ ػةهللئ ملػةهللنةػرهلل
يمشروعهللمت هلله فهللو ق هللمفهللو ؿهللتأدة وظةفتػةهللأوهللئنػئئث ".وةتضػةهللمػفهلل يػاصهللأفهلل يمتئػوعهللةتومػؿهلل
يف ؿهلل يض رهللمفهللت ئ ةهللئا هلل ل هللقرةاةهلل يخطأهلل يمفترض،هللو يتػ هللت اػ هللأف يمتئػوعهللق ػرهلل ػ هللرق ئػ هلل

ػة،هللومػفهلليػـهلل ثػ هللت ػدهللمنػ وية
يتػ ئعهللوتورةثػةهللممػ هللأدمهللُيػ هلل ػدورهلل ي مػؿهللنةػرهلل يمشػروعهللما هلل
ؿهلل ي ةر),. (ٜ٘وهـهللئ اةهلله هللأضررهلل يتلو هلل ياوومهلليلئة هللو ي

ػفهلل

درهلل فهللاش طهللمشرو بهللأ ردهلل

وئػ فهللمنػ وية هللت ػوةضهللتػذب الضػررهللتقػعهلل لػ هلل ػ تؽهلل يدويػ هللئ تئػ رهللأفهلل نػتخد ـهلل يط قػ هلل ياووةػ هلل
ةدخؿهلل هلل يتخطةطهلل ي ػ ـهللالقت ػ دهلل يدويػ يمػ هللة ػودهلل لػ هلل ي ػ هلل ي ػ ـهللويػذيؾهلل ػ فهللمنػ وية هلل يدويػ هلل
تقوـهلل هللتذبهلل يو ي هلل ل هللأن سهللخط هللمفترضهللمفهللر ائث هللهمتئوع

 58دهلل.هلل ئدهلل يرزؽهلل يناثورمهلل:هلل يونةطهلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا ،هلل يرز هلل الوؿهللاظرمهللة،هلل اليتزـهللئورةهلل ـ،هللم
اليتزـ،هلل يمنتش رهلل/هلل ومدهللمدوبهلل يمرن ،هللماش ةهلل يم رؼهللئ سنهادرة ،هللٕٗٓٓ ػٖٗٛ

 59وهـهللموهم هلل ياقضهلل هلل يط فهللرقـهلل52ينا هلل25ؽ،هللئت رةخهلل1955/6/7مرمو هلل1ينا هلل25ؽ،هللوهـهلل ـهلل
را

هللص ٕٙٛهلل
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-وةالوظهلل اةهلل هللمر ؿهلل يقػ اوفهلل سد رمهللُذ هللهػ فهلل يخطػأهللشخ ػة هللود ػعهلل يمتئػوعهلل يت ػوةضهلل

يلمضػػرورهلل اػػةهللمػػف وقػػةهلل يررػػوعهلل لػ هلل يتػ ئعهللالنػػتةف هللمػ هللد ػػةهللمػػفهللت ػػوةضهللأمػ هللُذ هللهػ فهلل يخطػػأهلل
م لوة هلل اةهللالهللةوؽهلليلمتئوعهلل يرروعهللُي هلل يت ئعهلل(ٙٓ).

النوع الثفنَ :المائولية النفشئة عن األشيفء،هللوت هللتلؾهلل يمن وية هلل يما وصهلل لةث هلل هلل

يم دةهللٔٚٛمفهلل يق اوف يمدا هلل يم رمهللو يت هللتاصهلل ل هللأاةهلل"هؿهللمفهللتوي هللورن هللأشػة هللتتطلػ هلل
ورن ػػتث هلل ا ةػ ػ هللخ

ػ ػ هللأوهللورنػ ػ هللاالبهللمةه اةهةػ ػ هللةه ػػوفهللمنػ ػ والهلل مػ ػ هللتودي ػػةهللت ػػذبهلل ألش ػػة هللم ػػفهلل

ضرر،هللم هلليـهللةيئبهللأفهللوقوعهلل يضررهلله فهللئنئ

أرائ هللالهللةدهلليةهلل ةة".هلل هلل

و ألشة هلل يتػ هللتاطئػؽهلل لةثػ يمػ دةهلل ينػ ئق هلل يػذهر،هللوتػ هلل ألشػة هلل يم دةػ هللنةػرهلل يوةػ هلل ةمػ هلل

ػػد هلل يئا ػ هللهلم ػ هلله اػػبهللورنػػتث هللتقتض ػ هلل ا ة ػ هللخ

ػ ،هللومػػفهلليػػـهللةػػدخؿهلل ػ هلل ػػد دهللتػػذبهلل ألشػػة هلل

ألنػ ػػلو هللنةػ ػػرهلل يمةه اةهة ػ ػ ،هللو ألنػ ػػالؾهلل يهثرئ ة ػ ػ هلل(ٔ)ٙو يمػ ػػو دهلل يهةم وة ػ ػ هللو يمفرق ػ ػ ب،هللو البهلل

يمةه اةهة ػ ػ هلله ينػ ػػة ربهللو يػ ػػدرر بهلل يئخ رة ػ ػ هللو يمػ ػػزودةهللئِوػ ػػرؾهللو يتػ ػػرـهللو يمتػ ػػروهللوقط ػ ػ ربهلل ينػ ػػهؾهلل
يودةدة هللو يم

دهللواووهللذيؾ هلل

وي ػػؿهللأتػػـهللتطئةقػ بهلل يمنػ وية هلل يشػػة ة هلل ػػفهلل ألضػػررهلل يئة ةػ ،هللأمهللتورػػدهلل ػ هللمرػ ؿهللورنػ هلل

ألشػة هلل يخطػرةهللأوهلل يتػ

تتطلػ هللورنػتث هلل ا ةػ هللخ

ت تئ ػػرهللو رنػ ػ هلليلفض ػػالبهلل يمتخلفػ ػ هلل ػػفهللاشػ ػ طةهلل ي ػػا

ػ ،هللومػفهللذيػؾهللمػ هللوهػـهللئػةهللمػفهللأفهلل يم ػ اعهلل
هللم ػػفهللأدخاػ ػ هللونػ ػ زب،هللوم ػػفهللي ػػـهللتا ق ػػدهلل

من ػ ويةتةهللئ تئ ػ ربهللو رن ػ هلليألشػػة هللنةػػرهلل يوة ػ ،هللوالهللةنػػتطةعهلل يو ػ رسهللأفهللةػػد عهللمن ػ ويةتةهلل ػػفهللتػػذ هلل
يتلػو هللئ ػدـهلل رته ئػةهللألمهللخطػ هللأوهلل ػدـهللورػودهللأمهللونػةل أخػرم،هللالفهللمنػ ويةتةهللتقػوـهلل لػ هللأنػ سهلل

خط هللمفترضهللالهللةقئؿهللُيئ بهلل ي هس)ٕ(ٙ

وةتمةزهللتذ هلل يتأنةسهللئػ فهللةنػثؿهلل لػ هلل يقضػ هللتطئةقػةهلل ػ هلله ػ هلل يوػ البهلل يتػ هللةػاصهلل ةثػ هلل

يق اوفهلل ل هلل يخطأ يمفترضهللهأن سهلليلمن وية ،هللئوة هللتنتادهلل يمن وية هلل فهللتلو هلل يئة هلل ػ هللتػذبهلل
يو البهللُي هلل ياصهلل يق اوا دوفهللو ر هللُي هللردؿهللأوهللُيزـهلل يمضرورهللئ

هللُيئ بهللخط هللم ةفهللمػفهلل

ر اػ هلل يمنػ وؿ،هللئػػؿهللةهفػ هللُيئػ بهللتػػو ر و يػ هللمػػفهللوػ البهللتػػذبهلل يمنػ وية هلل يمفترضػ هللوتػ هللتتػػدرلهلل

توػبهلل يػػاصهلل يمػػاظـهلليثػ .ويهػفهللة ةػ هللتػذ هلل يتأنػػةسهلل يخطػػأهلل يمفتػػرضهللمػفهللرثػ هللأخػػرم،هلل اػػةهللنةػػرهلل
ر معهلليو البهلل يمن وية هلل يا شػ هلل ػف يتلػو هلل يئة ػ ،هللوةاو ػرهلل ػفهللت طةػ هلله ػ هلل ػورهلل يمنػ وية هلل
يا ش ػ هلل اث ػ ،هللوخ

ػ هلل ي ػػورهلل يم

ػرةهلليث ػ ،هللو يت ػ هللال

ةمهػػفهللأفهللتاػػدرلهللتوػػبهللأمهللاػػصهللمػػفهلل

يا وصهلل يمقررةهلليلخطأهلل يمفترضهللنو هلل هللمر ؿهلل يمن وية هلل فهلل ؿهلل ي ةر أوهلل فهلل ألشة ،هللالفهلل
ٓٙهللوهـهللموهم هلل يقض هلل الد رمهلل هلل يط فهللرقـهلل88ينا هلل3ؽ،هللرلن  1950/6/29مرمو هلل ينا هلل يرئ هلل
ٔٙهلل تومهلل يرم ة هلل ي مومة هلل ي

درهلل ٜٜٔٙ/ٛ/ٚملؼهللرقـهللٕٖ ٕٕٜٛ/ٕ/هلل

ٕٙد.هلل ئدهلل يرزؽهلل يناثورم،هلل يونةطهلل يرز هلل الوؿ،هللمررعهللن ئؽ،هللصٖٜٔ
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تا ؾهلل ورهللودةي هللمفهلل يتلو هلل يئة هللوخ
وهلل الشػ ػ

هلل يمود هللألضررهلل م هللرم ة هللميؿهلل يتلو

ياػوومهلل

هللوهلل ينػػػم ،هللو يت ػ ػ هللالهللةمهػ ػػفهلل اػػػدررث هللتو ػػبهللُو ػػدإهللو ػ ػ البهلل يمن ػ ػ وية هلل يمفترض ػ ػ هلل

يما ػػوص

لةثػ هللق اواػ ،هللويػػذيؾهللةنػػتطةعهلل يمنػ وؿهللد ػػعهللتػػذبهلل يمنػ وية هللئ اتفػ هلل ألنػ سهلل يقػ اوا هلل

يث ،هللويػذيؾهللةئقػ هلل يوضػع متطلئػ هللأن نػ هلل مػ هللتتػدرلهللتوتػةهللتػذبهلل ي ػورهلل يودةيػ هللمػفهلل ػورهلل يتلػو هلل
يئة هلل)ٖ(ٙهللوقدهللوردهلل يفقةهللو يقض تذ هلل ألن سهلل هلل يمن وية هلل يموضو ة هللهم هللةل .

مدي إعت فر التعاف اَ ااتعمفل الحق خطأ
ُف هلل يت نؼ هلل

هلل نت م ؿ هلل يوؽ هللة د هللخطأ هللةور هلل يمنيوية هلل يمداة  ،هللو يق اوف هللة ط

ألشخ ص هللورة هللمم رن هللوقوقثـ هلليهاة هللةرنـ هلليثـ هللودودً هللال هللةنتطة وف هللتر وزت هللألاثـ هللئتر وزت

ةهواوفهللقدهللت نفو هلل هلل نت م ؿهللوقوقثـ،هلل يشخصهلليةهللأفهللةم رسهللوقوقةهللهم هللرنمث هلليةهلل يق اوف

هأف هللةررم هلل ل هلل ق رب هللم هللةرةد هللمف هلل يت ر ب هلله يئةع ،هللو يشر  ،هللو يثئ  ،هللو يرتف ،هللط يم هللأاة هللال
ةارـهلل فهللمم رنتةهللتذبهللأمهللضررهلليل ةرهللأوهلليلئة (ٗ )ٙهلل
إذ هللم رس هلل

و هلل يوؽ هللوقة هلل ل هللو ؽ هللشهؿ هللمف هللتذب هلل ألشه ؿ هللة د هللمت نف ً هلل

نت م ؿهللوقة،هلليهفهللهةؼهللةمهفهللأفهللةهوفهلل يت نؼهلل هلل نت م ؿهلل يوؽهللخطأهللمورئ ً هلليلمنيوية هلل ف
ألضررهلل يت هللت ة هلل يئة هلل؟ هلل

ُفهلل يت نؼهلل هلل نت م ؿهلل يوؽهلل هللمر ؿهلل ألضررهلل يئة ة هلليةهللمر ؿهللخ

م ظـ هلل ألضرر هلل يئة ة هللتارـ هلل ف هلل نت م ؿ هللوقوؽ هللت د هلل
يمفرق ب ،هللو ألي

ووؽهلل

هللخ

هللوأف

هلل أل ؿ هللمشرو  ،هللميؿ  :نت م ؿ

هللضرر هللئ خرةف،
هلل يا رة هلل هلل يما نئ ب ،هللئشهؿ هللمفرط هللمف هللشأاة هللأف هللةلوؽ
ً

و هلل يم اعهللئئا ة،هللويهاةهلليـهللةاشأهللأوهللةضعهلل ل هللتذ هلل يم اعهللم هللةماعهللتط ةرهلل ألدخا

يميذة هللوتيدم هللُي هللُيو ؽ هلل يضرر هللئ يرو ر ،هللوقد هللتقوـ هلل يدوي هللافنث هللئئ ض هلل يمم رن ب هلل ل

ُقلةمث هللمم هللةيدم هللُي هللُيو ؽ هلل يضرر هللئدوؿ هللمر ورة ،هللهئا هللم

اع هلل ل هللودود هلل يدوؿ هلل ألخرإ

ت در هللن زب هللن م هللمف هللشأاث هللتلوة هللتو هللتذب هلل يدوؿ ،هللأو هلل دـ هللتقةدت هللئمقتض هلل يمو يةؽ

و التف قة بهلل يدوية هللئشأفهلل يودهللمفهللتذبهلل يملوي ب(٘ )ٙهلل
اردهللتا هللأفهلل

ُي

و هلل يوؽهللم رسهللوق ً هللمشرو ً هللية،هلليهاةهللت نؼهلل هلل نت م يةهللمم هللأدإ

هللُيو ؽ هللضرر هللئ ي ةر هللأو هللئ يئة

ُذف ،هلل يخطأ هلل ا ر هللأن ن هلل
يةس هللية هللت رةؼ هللمودد هلل

هللخطر هللئة ة ً هللةور
هللمم هللشهؿ
ً

هلل يمنيوية .

هلل يمنيوية هلل يتق ةرة هلل يق م هلل ل هللأن س هلل ياظرة هلل يذ تة

هلل يتشرة ب هلل يمختلف هللُام هللت رةف ب هلل قثة  ،هللو يخطأ هللةمهف هللأف هللةهوف
International lgal materials vol.18 – July , 1979,p.907هلل63

ٗٙهللد/هللمومدهلل ئد ا،هللوم ة هلل يئة هلل:هللدرن هللمق را هللئةفهلل يشرة هللوهلل يق اوفهلل يهوةت ،هللمررعهللن ئؽهلل،هلل ػهلل ٛٚهلل
٘ٙد/هللهللمومدهلل ئدهلل يق درهلل يفق ،هلل،هللمررعهللن ئؽ،هللصٜٔٗ.
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مدة ً هللوةمهف هللأف هللةهوف هللنةر هلل مدم ،هللأم هلل ستم ؿ هلل يذم هللةهوف هللئدورب هللاتةر هللقل هلل الوترز هللو دـ

هللو يلو ة .هلل
يتئ ر،هللأوهللاتةر هللمخ يف هلل ألاظم هلل

تعريف الضرر وجو عفم

المطمب الثفنَ

الضرر اَ مجفل التموث ال يئَ

طئق هلليلقو دهلل ي م هلل قدهلل ختلفبهللت ئةربهلل يفقث هلل ػ هللت ػرةفثـهلليلضػرر،هللو نػت مؿهللهػؿهللمػاثـهلل

ػػطالو هللةختلػػؼهلل ػػفهلل خػػر.هللوةمهػػفهللت رةػػؼهلل يضػػررهلل ل ػ هللأاػػة:هلل" ألذإهلل يػػذمهللة ػػة هلل يشػػخصهلل
ئنئ هلل يمن سهللئوؽهللمفهللوقوقةهللأوهللئم لو هللمشرو هللية هللنو هلله فهللذيػؾهلل يوػؽهللأوهللتلػؾهلل يم ػلو هلل

مت لق ػ ػ هللئنػ ػػالم هللرنػ ػػمةهللأوهللم يػ ػػةهللأوهلل طفتػ ػػةهللأوهللورةتػ ػػةهللأوهللشػ ػػر ةهللأوهلل تئ ػ ػ رب،هللواوػ ػػوهللذيػ ػػؾهللمػ ػػفهلل
ألمور )ٙٙ(.هلل

و ر ػػةهلل يػػئ ضهللئأاػػةهلل"هلل ألذإهلل يػػذمهللة ػػة هلل يمضػػرورهلل ػ هللوػػؽهللأوهلل ػ هللم ػػلو هللمشػػرو هلل هلل

،هللنو هلل ا

هلل ل هللوة تةهللأوهللرنمةهللأوهللم يةهللأوهلل و طفةهللوش وربهلل()ٙٚهلل .هلل

ػرور،هللوتػ ػو
هلل
ةق ػػدهللئ يض ػػررهللو قػ ػ هلليلقو ػػدهلل ي مػ ػ هللأاػ ػة"هلل يمنػ ػ سهللئم ػػلو هللمش ػػرو هلليلمض ػ

ةتوقؽهللمفهللخالؿهلل ياةؿهللأوهلل يمن سهللئوضعهللقػ ـهللأوهلل يورمػ فهللمػفهللمةػزةهللنػ ئق ،هللئوةػ هللة ػئةهللوضػع
يمضرورهللأنوأهللمم هلله فهلل لةةهللقئؿهللوقوعهلل يخطأهلل،هللوالهللةشترطهللأفهللةقعهلل ال تد هلل لػ هللوػؽهلليلمضػرور

ةومةةهلل يق اوفهلل ون ،هللو ام هللةهف هللأفهللةقعهلل ل هللم لو هللمشرو هلليلمضرورهللويوهلليـهللةهفلث هلل يق اوفهلل
ئد وإهللخ
ا

هللط يم هللأفهللتذبهلل يم لو هللمشرو ))ٙٛهلل .هلل

و رؼهللأةض هللئأاةهلل" ألذإهلل يذمهللة ة هلل يمضرورهلل هللوؽهللأوهلل ػ هللم ػلو هللمشػرو هللنػو

هلل ل هللوة تةهللأوهللرنمةهللأوهللورةتة،هللأوهللم يةهللأوهلل و طفةهللوهللش ورب) . (ٜٙهلل

وئشػػهؿهلل ػ ـهللةمهػػفهللت رةػػؼهلل يضػػررهللئأا ػةهللمن ػ سهللئوػػؽهللمػػفهللوقػػوؽهلل يشػػخصهللأوهللم ػػلو

مشػػرو هلليػة،هللنػػو هللهػ فهللذيػػؾهلل يوػػؽهللأوهللتلػػؾهلل يم ػػلو هللمت لقػ هللئنػػالم هللرنػػمةهللووقػةهلل ػ هلل يوةػ ةهللأوهلل
م يةهللأوهلل طفتةهللأوهللشر ةهللأوهللنةرهللذيؾ)ٓ)ٚهلل .هلل

ٙٙهللد/هللنػػلةم فهللم ػرقس:هلل يمنػػيوية هلل يمداةػ هلل ػ هللتقاةا ػ بهلل يػػئالدهلل ي رئةػ ،هللط  ٕ،.يق ػ ترة:هللم ثػػدهلل يئوػػو هللو يدرن ػ بهلل
ي رئة ػ ،هللٜٔٚٔ،هللصهلل ٕٔٚ.ػ ػ طؼهلل ياقةػ ػ :هلل ياظرةػ ػ هلل ي مػ ػ هلليلمن ػػيوية هلل يا شػ ػ هلل ػػفهلل يف ػػؿهلل يشخ ػ ػ هلل– يخط ػػأهلل
و يضرر-هللمهتئ هلل

در،هللدوفهللمه فهللاشرٕ٘٘ .،هلل،هللصٜٜٜٔهلل2 .،ط هلل

ٙٚهللد/هللم طف هللمر هلل،هلل يمنيوية هلل يمداة هلل هلل يق اوفهلل يم رمهلل،مهتئ هلل ئدهلل اهللوتئ هلل،هلل يطئ هلل يي اة هلل ػهللٖٓٔ هلل
ٙٛهللد/هللنلةم فهللمرقس،هلل يو هلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا ،هللمررعهللن ئؽ،هللصٕٖٔ هلل

ٜٙهللد/هللن ػػلةم فهللمػ ػرقس،هلل يمن ػػيوية هلل يمداةػ ػ هلل ػ ػ هللتقاةاػ ػ بهلل ي ػػئالدهلل ي رئةػ ػ -هلل يقن ػػـهلل ألوؿ:هلل ألوهػ ػ ـهلل ي مػ ػ ،هللأرهػ ػ فهلل
يمنيوية هلل يضررهللو يخطأهللو ينئئة ،-هللد.ط،هللم ثدهلل يئوو هللو يدرن بهلل ي رئة ،هللد.ـ،هللٜٔٚٔ،صٕٔٚ
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تعريف الضرر ال يئَ
طئق هلليلقوهلل دهلل ي م هلليلضرهللومر يةهللوخ

يئة هللخ
ي

ةهلل إاػةهللمػفهلل ي ػ

هللضػئطهللت رةػؼهلليلضػررهلل

هلل هللظؿهلل تن عهللمر التةهللوئ دبهلل يزم ا هللو يمه ا ،هللتذ هللم هللر ؿهلل يػئ ضهللةػرإهللأاػةهللمػفهلل

هللُ ط هللت رةؼهللدقةؽهلليلضررهلل يئة هلل(ٔ )ٚهلل

قدهللذت هلل يفقةةهلل يفران هللُ R. Dragoي هللت رةؼهلل يضررهلل يئة ػ هللئأاػةهلل"هلل يضػررهلل يو

يألشخ صهللو ألشة هلل فهللطرةؽهلل يونطهلل يذمهللة ةشوفهلل ةة )ٕٚ( " .هلل

ػؿهلل

هم هللذت هلل يفقةةهلل يفران هللُP. Girodي هللأفهلل يضررهلل يئة هللتوهللذيؾهلل ي مػؿهلل يضػ رهلل ياػ رـهلل

ػػفهلل يتل ػػو هللوهلل ي ػػذمهللةتن ػػئ هلل ةػػةهلل سان ػ ػ فهلليلئة ػ ػ هللوهللة ػػة هللمختلػػؼهللمر التثػ ػ هلله يمػ ػ هللوهلل يث ػػو ،هلل
م د مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبهللتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذبهلل ي ا

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرهللمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مل هللمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفهللقئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿهلل سان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف)ٖٚ(.

وهللتا ؾهللورث هللاظرهللأخرإهللترإهللأفهلل يضررهلل يئة هللتوهلل يضررهلل يذمهللة ة هلل يئة ػ هللذ تثػ ،هللو يػذمهللال
ةمهػػفهللت طةتػػةهللوهللُ ػػالوةهللُالهللئإرر ػ عهلل يئة ػ هلل ل ػ هلل ياوػػوهلل يػػذمهلله اػػبهلل لةػػةهللقئػػؿهللوقػػوعهلل يضػػرر،هلل

وئ يت ي هلل ورودهللوهلل نتمررهللئة هللاظةف هللتوهللوؽهللأن ن هلليلمتضررةف،هللوهلل يضررهلل يئة هللالهللةميؿهلل قطهلل
ساق صهللمفهلل يقةمػ هلل يم يةػ هلليلئة ػ هللوهللُامػ هللأةضػ هلل ساقػ صهللمػفهللم ػ يةهللوهللقةمػ هللم يةػ هلليلمت ػ ملةفهللوهلل

يمنتفةدةفهللمفهلل يئة (ٗ )ٚهلل
ثانٌا  :انواع الضرر
النوع االول :الضرر المادي
ر ػػةهلل يػػئ ضهللئأاػػةهلل"هلل خػػالؿهللئم ػػلو هلليلمضػػرورهللذ بهللقةمػ هللم يةػ هلل،هللوةرػ هللأفهللةهػػوفهللتػػذ هلل
الخالؿهللموقق هلل،هللوالهللةهف هللأفهللةهوفهللأفهللةهوفهللموتمالهللةقعهللأوهللالهللةقعهلل(٘ )ٚهلل

هم هلل ر ةهلل يئ ضهلل خرهللئأاةهللوتوهلل" يضررهلل يذمهللةوػد هلليلمضػرورهللخنػ رةهللم يةػ هللألاػةهللةػردهلل

ل ػ هللوػػؽهللم ػ ي هللأوهللةا ػ هلل ل ػ هللرنػػـهلل الان ػ فهلل()ٚٙهلل،هللوئشػػهؿهلل ػ ـهلل ػ فهلل يضػػررهلل يم ػ دمهللةشػػهؿهلل

ٓٚهللد/هلل ئػػدهلل ينػػالـهلل يتػػوار ،هلل يمنػػيوية هلل يمداةػ هلليلطئةػ هلل ػ هلل يقػ اوفهلل ينػػورمهللو يم ػػرمهللو يفرانػ ،هللمررػػعهللن ػ ئؽ،
ٕٜٗص هلل

-Ecré Naim Gisbert , les dimensions scientifiques du droit de l’environnement,هلل71
bruyant nurpress, édition, 1999 page 44
-Michel prieur, droit de l’environnement, op. cit , page 729هلل72
Michel prieur, op.cite , page 730هلل73

ٗٚهللد/هللرػػالؿهللمومػػدةف،هلل يوم ة ػ هلل يق اواة ػ هلليلئة ػ هلل يئورة ػ هللمػػفهلل يتلػػو هللئ يزةػػب،هلل يػػد رهلل ير م ة ػ هلل يردةػػدةهلليلاشػػرهللوهلل
يتوزةع،هلل سنهادرة ،هللنا ٕٔٓٓ ػهللٜٔ

 75د /عبد الرزاق يناثورمهلل،هلل يونةطهلل،هلللٔ،هللد رهلل يشروؽهلل،هلل ػهللٔ ٚٚهلل
ٚٙهللد /ئرتةـهللتش ـهللشومل ،هللمررعهللن ئؽ،هلل ػٔٚ
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ت دة هلل ل هللوؽهللمفهللوقوؽهلل الان فهلل هللنالم هللافن هللوممتله تػةهلل ةاػتقصهللماثػ هللأوهللة طلثػ هلل وهللةتلفثػ هلل

أوهللة ت ئث هللأوهللةووؿهللدوفهللم يهث هللو نت م يث هللأوهلل نتيم رت هلل

يضررهلل يم ددمهلل يذمهللة ة هلل يئة هللوةورػ هلل يت ػوةضهللةهػوفهللمػيالهللهإاشػ هللم ػاعهللم ػةفهلل

ارـهلل اػةهللاقػصهلل ػ هللقةمػ هلل ي قػ ربهلل يمرػ ورةهلليػةهلل،هللئنػئ هلل يتلػو هلل يػذمهللةوديػةهلل،هللو يمتميػؿهللئ ألدخاػ هلل
يمت ػ دةهلل،هللوقػػدهللةػػارـهلل يضػػررهلل يم ػ دمهللمػػفهلل يت ػػرضهللال ػ ئ بهللرنػػدة هللتهئػػدهلل يمضػػرورهللافق ػ بهلل

ي ػػاللهلله يش ػػخصهلل ي ػػذمهللةنتاش ػػؽهللدخ اػ ػ هللملويػ ػ هللمت ػ ػ د هللم ػػفهللأو ػػدهلل يم ػ ػ اعهلل،هللةر ػػؿهللم ػػفهللو ػػؽهلل
يمتضررهلل يرروعهلل ل هلل يم اعهلل يئ
والضرر المعنوي

هلليثذ هلل يدخ فهللئافق بهلل ي اللهلل .هلل

و يضػػررهلل يم اػػوم:هللتوهػػؿهللأذمهللة ػػة هلل سان ػ فهلل ػ هلل رض ػ هللأوهلل ػ هلل طفتػػةهللأوهللش ػ ورب،هلل

ػررهللأدئةػ ػ ًهللأوهللم اوةػ ػهللً,ألا ػػةهللنة ػػرهللمػ ػ دم،هلل ػػإفهللمول ػػةهلل ي طفػ ػ هللو يشػ ػ ور(،)ٚٚهللوق ػػدهلل ئ ػػربهلل
ونػػم هللض ػ ً
ين
ون ا َل يمر َرؤ لم لن َ
ين يير َرؤيذ َ
يش ػرة هلل ػػفهلل يضػػررهلل يم اػػومهلل ػ هللمو ضػػعهلل دةػػدةهللماث ػ هللقويػػةهللت ػ ي هلل" والَّر لرذ َ
ل
احتَ َمميوا ي َيتَف ًنف َولاثَ ًمف ُّم لي ًنف" هلل
ا يوا اَقَلد َ
َوا َل يم َؤ لم َنفت ل َ َي لر َمف ا َكتَ َ
اختالف الضرر

هللوةختلؼهللتقدةرهلل يضرر( (L'évaluation du dommageهللئ ختالؼهللطئة هلل ي ق رب،هلل

ثا ؾهللمفهلل ي ق ربهللم هللتنتو

ال هللتنتو

دهللضررهللمأيو ً،هللوتا ؾهلل ق ربهللأخرإهلل
هللطئة تث هللتلؾهلل ألضررهلل ة
ً

هللطئة تث هللتلؾ هلل ألضرر هلل ت د هللأضرر هللنةرهللمأيو هلل( هلله ي ق ربهلل ينهاة هلل) ،هلل لو هلله ابهلل

طئة هلل ي ق ر هللم ا هللأو هللم مالً هللأو هللم ئ هللً هللتت دد هلل ةث هلل الب هللو ألةدم هلل ي مل هللوتشتد هلل ةث هلل

هللضرر هللمأيو ً هللئ يانئ هلليثذ هلل
يضوض  ،هلل ة د هللوةا ذ هلل يضرر هلل يا تن هلل ف هللتذب هلل الب هللو يضوض
ً
ياوعهللمفهلل ي ق رب،هلليهاةهللنةرهللمأيوؼهللئ يانئ هللُي هللمنتشف هللأوهللمه فهلليلنهفهللأوهللمدرن ) (ٚٛهلل

ويثور التاأول ىل يتم التعويض عن الضرر ال يئَ الم فشرر وال يرر م فشرر أم يقتصرر

التعويض عن الضرر الم فشر اقط ؟
قدهللظثرهللأتر تةفهلل:

األتجفه األولهلل:هللوةشمؿهللن يئة هلل الرتث دهلل يقض

هللةترةهللُي هللر ضهللت وةضهلل ألضررهلل يت هلل

تترت هلل فهلل يضررهللنةرهلل يمئ شر،هللومفهلليـهلل ثوهللةر ضهللت وةضهلل ألضررهلل القت

دة هللوهلل يخن ربهلل

يمتت ئ هللو يت هلله اب هللاتةر هللطئة هللومئ شرةهلليلف ؿهلل أل ل هلل يمتنئ هلل هلل يضررهلل،هللوتذب هلل يق دةهلل

أقرتث هلل يموهم هلل ي لة هلل ألمرةهة هللئأاةهللالهللت وةضهللُالهلل ل هلل يضررهلل يا تنهللمئ شرةهلل فهلل يف ؿهلل يض ر،هلل
هلل
ٚٚهللد/هلل ئ ػػد ي زةزهللئ ػػفهللأوم ػػدهلل ين ػػالم هلل،هلل يت ػػوةضهلل ػػفهلل يض ػػررهلل يم ا ػػوم،هللمرلػ ػ هلل ي ػػدؿهلل ينػ ػ ودة هلل،هللمرل ػػدهللٕٔ،هلل
ددٕٓٔٓ ٗٛ،ػهللٖ ٜٔهلل

ٚٛهللد/هللأاورهللطلئ ،هلل يونةطهلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا ،هلل يمهت هلل ير م
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هللقضة هللر ضب هلل يموهم هلل ي لة هلل ألمرةهة هللأةض هلل يت وةض هلل ف هلل ألضرر هلل القت

يافسهلل يق دةهلل هللقضة هللlestbankهللوة هللوقعهللت

دة هللتطئةق هلل

درهللئةفهللنفةاتةفهلل ادهللممرهلل يخرولهللمفهللخلةن هلل

اثر هلل يمنةنئ  ،هللو هللتنرئب هللمو د هللهةم ة هللخطةرة هللمف هللُودإ هلل ينفةاتةف هلل يمت

دمتةف هللمم هلل ضطرهلل

نلط بهلل يمةا هللُي هللُنالؽهلل يممرهلليمدةهلليالي هللأن ئةعهللمتت ية هللأنفربهلل فهللودو هللأضررهلل قت

دة هلل

ر ضب هلل يموهم هلل يت وةض هلل لةث هللئنئ هلل دـ هللورود هللرئط هللمئ شرة هللئةف هلل يف ؿ هلل يض ر هللهللو ياتةر هلل

ئ نتيا مط يئ بهلل يت وةضهلل يت هللتقدـ هللئث هلل ي ة دوفهلليم هللأ

ئثـهللمفهللخن رة( )ٜٚهلل

االتجفه الثفنَ  :هللوةوةدب هللر ا هللمف هلل يفقة ،هللوة هللةرإ هللئأف هلل يت وةضهلل فهلل يضرر هلل يئة هلل

ةر هللأفهللةشمؿهلل ألضررهلل يمئ شرةهللونةرهلل يمئ شرةهللوذيؾهلليتوقةؽهللوم ة هللأهئرهلليلئة ،هللوة تئرهلل يق اوفهلل
ألمرةه هلل يم روؼ هللئ نـ هللق اوف هلل CERCLAهللمف هللئةف هلل يتشرة ب هلل يقلةل هلل يت هللتر ؿ هلل يت وةضهلل
يا رـهلل فهللوو د هلل يتلو هلل يئورمهلل يت هللتقعهللئما نئ هللتنر هلل يافطهللمفهلل ألا ئة هللأوهللئما نئ هللاقلةهلل

ةشمؿهلل ألضررهلل يمئ شرةهللونةرهلل يمئ شرة،هللوهللافس هلل التر بهللذت هللُيةةهلل يمشرعهلل يفران هللو رة هللمفهلل

خالؿ هللق اوف هلل"ئ راةةة" هلل ي

در هلل

هلل 02ئرةر هلل 1995هللوةف هللرخص هلليرم ة ب هللوم ة هلل يئة هللئأفهلل

تئ شرهللوؽهلل يتق ض هلل هلل يرر ـهلل يت هللةترت هلل اث هللأضررهللمئ شرةهللأوهللنةرهللمئ شرةهللت ة هلل يم

يةهلل

يرم ة هلل يت تثدؼهللُي هلل يد عهلل اث ،هللوهللةئررهللر ا هللمفهلل يفقةهلل يفران هللذيؾهللأفهلل يرم ة بهللالهلل

تتوـهللألضررهللمئ شرةهللوهللشخ ة هلل هللو ي هلل ألضررهلل يئة ة هلل يموض ،هللوهللُفهلله اب هللتمسهللئطرةق هلل

اواث هلل ألن ن (ٓ )ٛهلل
نةرهللمئ شرةهللأتد ث هلل يو ردةهلل هللق هلل

ص هلل يضررهلل يئة هللأاةهللقدهللالهللةظثرهلل هللن ي هلل

وارمهللمفهللورث هللاظرا هللُاةهللمفهللأتـ هللخ

ألوة فهلل ورهللودو هلل ملة بهلل يتلو هلل هلل يئة هللو ام هللةترخ هللظثوربهللُي هلل يمنتقئؿ،هلل الهللةظثرهللُالهلل
ئ دهلل ترةهللزماة .يذ هلل اا هللارمهللت ةةدهلل التر بهلل يي ا هلل يذمهللةرإهللئأفهلل يت وةضهلل فهلل يضررهلل يئة هللةر هلل

أفهللةشمؿهلل ألضررهلل يمئ شرةهللونةرهلل يمئ شرة .هلل
تراخَ حدوث الضرر

ُفهلل يضررهلل يئة هللقدهللالهللةظثرهلل هللن ي هلل ألوة فهلل ورهللودو هلل ملة بهلل يتلو هلل هلل يئة ػ هلل
وهللُام هللةترخ هللظثوربهللُي هلل يمنتقئؿ،هلل الهللةظثرهللُالهللئ ػدهلل تػرةهللزماةػ ،هللوهللتػذ هللمػ هللةيةػرهللمشػهل هللمػدإهلل
تػػو رهللرئط ػ هلل ينػػئئة هللئػػةفهللضػػررهلل يتلػػو هللوهللم ػػدرهللتػػذ هلل يضػػررهللوهللقػػدهللتتػػدخؿهللأنػػئ هللأخػػرإهللمػػعهلل
ينئ هلل أل ل (ٔ )ٛهلل
ٜٚهللد/هللرالؿهللمومدةف،هلل يمررعهلل ين ئؽ ،ػهللٖ ٚهلل
ٓٛهللد /ل هللرم ؿ،هلل يوم ة هلل يق اواة هلليلئة هلل يئرة هللمفهللأخط رهلل يتلو هلل(درن هللمق را )،هللرن ي هللياةؿهللشث دةهلل يدهتوربهلل
هلل يق اوفهلل يخ ص،هللهلة هلل يوقوؽ،هللر م هللتلمن ف،هلل2010-2009،صٕٛٗ.

ٔٛهللأومدهلل ئدهلل يهرةـهللنالم ،هللق اوفهللوم ة هلل يئة هلل سنالم ،هلل يمررعهلل ين ئؽ،هللص.347
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ومػػفهللأميلػ هلل ألضػػررهلل يئة ةػ هلل يتػ هللتتنػػـهللئخ

ػػة هلل يترخػ هلل يضػػررهلل يئة ػ هلل سشػ

يػػذمهللةمهػػفهللأفهللتظثػػرهللاي ػ ربهلل لػ هلل يفػػورهللوتػػوهللم ػ هللة ػػرؼهللئ يضػػررهلل سشػ

،هللوهلل

هلل يو ػ دهللهمػ هللقػػدهللةػػأت هلل

ػدرلهلل يتلػو هللاتةرػ هلل
ل هللأشهؿهللأضررهللورية هللتلوؽهلل يذرة هللئ دهللمرورهلل ترةهللمػفهلل يػزمفهلل)ٕٛ(،هللهمػ هللةا هلل
س ػ ئ هللئفةػػروسهلل الةػػدزهلل يا شػػنهلل ػػفهلل ملةػ بهللاقػػؿهلل يػػدـهللضػػمفهللتػػذ هلل ياػػوعهللمػػفهلل ألضػػررهلل(ٖ)ٛهللوهلل
ألم ػػرهللافن ػػةهللئ يان ػػئ هلليلتل ػػو هلل يهةمةػ ػ

هلليلماترػ ػ ب يزر ةػ ػ هللوهلل يم ػػو دهلل ي ذ ةػ ػ هللئف ػػؿهلل يمئة ػػد بهلل

ونةرت ػ ،هلل ث ػ هللالهللتظثػػرهللاي رت ػ هلل يض ػ رةهللئ ألشػػخ صهللأوهلل يممتله ػ بهللئ ػػورةهلل ورة ػ هللئػػؿهللتوت ػ لهللُي ػ هلل
وقػػبهللطوةػػؿهللوت ػ هللت ػػؿهللدرر ػ هللترهةػػزهلل يرر ػ بهلل ين ػ م هللُي ػ هللوػػد م ػػةف،هللوئ ػػدت هللتأخػػذهللأ ػػرضهلل
يضررهلل هلل يظثور )ٛٗ(.هلل
يثور التافؤل عرن الحكرم رفلتعويض ولرو لرم يخرفلف المارئول عرن الضررر نصرفً مرن

نصوص القفنون والموائح؟

يةس هللمف هلل ي دؿ هللئق هلل يضرر هلل يئة

هللدوف هللت وةض هللاتةر هللتطورب هللوتد خؿ هلل ي دةد هللمف

ي و مؿهلل يت هللتن تـهلل هللُود ية هلل

قدهللقض هللئ فهلل ير رهللملزـهللئت وةضهللر ربهلل م هللة ةئةهللمفهلل يضررهللويوهلليـهللةخ يؼهللا ًهللمفهلل

ا وص هلل يق اوف هللو يلو ة هلل ،هلل ذ هللأاشأب هلل يوهوم هللموط هللمف هللموط ب هلل يمر رم هلل ل هللقط هللمفهلل
أمالهث هللأقلقب هللُد رتث هللرو هلل ينه ف هلل

يرروعهلل ل هلل يوهوم هللئ يت وةضهلل م هللأ

هللو هللمخ ص هلليلنهف هلله ف هلليثيال هلل ينه ف هلل يوؽ هلل هلل
ئثـهللوأ

هللأمالهثـهللمفهللأضرر )٘ (ٛهلل

و هلل ران هللقد هلل ا هلل يم يهةف هلل ينه ف هللمف هلل يمض ر هلل يهئةرة هللئ د هللتشةةد هللمط ر هللاةس هللمفهلل

هللهيةر هلل يود هلل يمأيوؼBruit in tense
أ و ب هلل يطةرف هلل يت هللتر وزب
ً
ت وةض ب هللضخم هللالف هلل ق رتثـ هللت هلل

هلل أل ؿ هللمخ

وقد هلل نتو لو هلل ل هلل

هلليلنهف هللوقد هلل نتوديب هلل يوهوم هلل

يفرانة هللتذ هلل يمط رهللضمفهللتلؾهلل يماطق هلل ينهاة هللمتر وزةهلل يودهلل يمأيوؼ) (ٛٙهلل
وقض هللأةض ً هللئمنيوية هلل

و هلل يمنر هلل فهلل ألضررهلل يت هللتلوؽهلل يرةرفهللاتةر هلل يضر هلل

يلةلة هلل يت هللتود هلل ادهلل ا رؼهلل يمتفررةفهللومنيوية هلل

و هللئةبهلليلد رةهلل م هللةود هللمفهللما ظرهلل

ميذة هلليمش ر هلل يرةرف هللأو هلل م هللةنئئة هللورود هللتذ هلل يئةب هللمف هللاقص هلل
 82ن ةدهللن دهلل ئدهلل ينالـ،هلل يمررعهلل ين ئؽ،هللص.23

 83أومدهللن ةدهلل يزقرد،هللت وةضهللضو ة هللمرضهلل الةدزهللوهلل يتث هلل يهئدهلل يوئ
ئدوفهللطئ  ،سنهادرة ،هللٕٓٓٚ،صٖٓ

84
85

هللقةم هلل ي ق رب هلل ينهاة هلل

هللئنئ هللاقؿهلل يدـهلل يملو ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هلل

ط هللن دهللمومدهللوو س،هلل يمنيوية هلل يمداة هلل فهللأضررهلل يتلو هلل يئة هلل هللاط ؽهلل يرو ر،هلل يمررعهلل ين ئؽ،هللص٘ٔٗ .

نت ا ؼهللم رهلل1941/ٔٓ/ٔٚ

 86اقضهلل ران هلل

ٕٜم ةؤٜٖٚ
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و هللمدرن هلل م هللةود هللمفهللضررهللهئةرهلليلفادؽهلل يمر ورهللاتةر هلل خ هلل

يمر ورةهلل.هللومنيوية هلل

يتالمةذ،هللوئمنيوية هللُد رةهللنه هلل يودةدهلل فهلل ألضررهلل يت هللتود هللاتةر هلل اتش رهلل يدخ فهللأوهللتط ةرهلل

يشرربهلل يا رة هللمفهللق طرتث )(ٛٚهلل هلل

هم هللأف هلل أل رؼ هللو ي د ب هللذ ب هللتأيةر هلل ل هللتقدةر هللهوف هلل يمض ر هللمأيو هللمف هلل دمة ،هلل م هللت رؼهلل
و ت د هلل يا س هلل لةة هللمف هللضر هللوأ و ب هللودخ ف هللت د هللمض ًر هللمأيو هلليثـ هللخ

هلل

هلل يما طؽهلل

يش ئة هللو يمزدوم ،هللأم هلل ذ هلليـ هللةت رؼهلل يا سهلل ل هللميؿهللتذبهلل يمض رهللهم هلل هلل يما طؽهلل يث د هلل

ةمهفهلل يقوؿهللئأاث هللمض رهللنةرهللمأيو هللئ يانئ هلليثـ،هللو ل هلل ير رهللتومؿهللم هللت رؼهلل يا سهلل لةةهللُذهلل

اةهلل يتزـهللتقرضةهللقو دهلل يرو رهللو ألخالؽ

هذيؾهلل فهللتذبهلل يمض رهللقد هللتهوفهللمأيو هلل هللوقبهللأوهللمه ٍهللف،هللونةرهللمأيو هلل هللوٍقبهللأوهللمه ٍهللفهلل
ضررهللمأيو ً هلل هلل يرةؼهللقدهللة دهللنةرهللمأيوؼهلل هلل يمدف،هللئ يرنـهللمفهلل ي ددهلل ينه ا هلل
أخر،هلل م هللة د هلل ً
دهللضررهللمأيو ًهلل هللأوق بهلل ألزم بهللو يورو هللقدهللة دهللنةرهللمأيوؼهلل هلل
يث ؿهللوهيرةهلل ي ق رب،هللوم هللة
ً
ألوق بهلل ال تة دة هللو يطئة ة  ،هللوئ ي هس،هللوتوهللم هللأهدتةهللموهم هلل يتمةةزهلل التو دة هلل هلل ي رؽهلل هلل

ودإ هللقررتث هللوة هللردب هللد وإ هلل يمد

هلل يذم هللط ي هللئ يت وةض هللاتةر هلليقة ـ هلل ودإ هلل يدو رهلل

يوهومة هللئوضعهلل يوو رزهلل سنماتة هلليوم ة هلل يئا ة هللوأرو هلل يموظفةفهللو يمو طاةفهلل ألخرةف،هلل ألمرهلل
يذم هللأدإ هللُي هللنلؽ هلل يما ذ هللو يمد خؿ هلل يميدة هللُي هللمولة هلل يمر ور هلليلئا ة هللوئ يت ي هللورم اة هللمفهلل
هللمنتادة هلل

مم رن هلل ملة هلل ئشهؿ هللطئة
يتزةدهلل ي ملة بهلل سرت ئة هلل هلل

هللذيؾ هلليلظروؼ هللو ألوق ب هلل يت هللةمر هللئث هلل يئلد هللاتةر

المطمب الثفلث

عالقة الا ية اَ الماؤولية المدنية ال يئية.
القػ هلل ينػػئئة هللت ػ هللتلػػؾهلل يرئط ػ هلل يت ػ هللتػرئطهلل يخطػػأهللئ يضػػررهلل رتئ ػ طهلل ينػػئ هللئ ياتةر ػ ،هللأمهلل

أاث ػ هللتر ػػؿهلل يضػػررهللاتةر ػ هلليلخطػػأ،هللوت ػ هللرهػػفهلل ن ن ػ هللمػػفهللأره ػ فهلل يمنػػيوية هلل يمداة ػ ،هلل ػ ذ هلل اتفػػبهلل
رئط هلل ينئئة هلل لةسهللتا ؾهلليم هللمنيوية هللمداة  .هلل
ومػػفهلل ي ػ

هللوضػػعهللت ػػرؼهللئ ػػورةهللمرػػردبهلل–ي الق ػ هلل ينػػئئة هللوة ػ هللأاث ػ هللتاػػتنهللد م ػ هللمػػفهلل

تئ ربهللو ق ة هلل،هللوت دهللرئط هلل ينئئة هلل هلل يفهرهلل يق اوا هلل ا رهللالزم هللالا ق دهلل يمنػيوية هلل يمداةػ ،هلل
هم هللأاث هللأةض هللت دهلل يرهفهلل يي ي هللمفهللأره فهللاظرة هلل يضػم فهلل ػ هلل يفقػةهلل سنػالم ،هلل ػالهللةهفػ هللاليتػزـهلل
يشػػخصهللئ يضػػم فهللأفهللةتػػو رهللرهاػ هلل يخطػػأهللهللو يضػػرر،هللئػػؿهللةرػ هللأفهللةهػػوفهللتػػذ هلل يت ػػدمهللمترتئػ هلل لػ هلل

تػذ هلل يضػرر و ذ هللهػ فهلل ػ

هللُيئػ بهللرئطػ هلل ينػئئة هلل ػ هلل يمنػيوية هلل ػفهللأضػررهلل يتلػو هلل لػ هلل ػ تؽهلل

 87د يوز،هللٓٔاو مئرٖٜٗٔقنـهلل يقض

.
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يمضرورهلل إفهلل ي

وئ بهلل يتػ هللت ػ د ةهلل ػ هللتػذ هلل يشػأفهللتػيدمهلل ػ هلل ي دةػدهللمػفهلل يوػ البهللُيػ هلل رػزبهلل

فهللُيئ بهللتلؾهلل يرئط  .هلل

الصعو فت المتعمقة إث فت ار طة الا ية اَ نطفق الماؤولية عن الضرر ال يئَ .هلل

ٔ-

ة ػػدهللُيئػ ػ بهللرئطػ ػ هلل ين ػػئئة هللأو ػػدهلل ي ا

يمنيوية هلل فهللأضررهلل يتلو ،هللُذهللأفهللم

يظروؼهلل يطئة ة هللتل

ػػرهلل يتػ ػ هللتية ػػرهلل ي دة ػػدهللم ػػفهلل سش ػػه البهلل ػ ػ هللُطػ ػ رهلل

درهللتذ هلل ألخةرهللالهللتوػد هللاتػ نهللمتم يلػ هللد مػ ً،هللهمػ هللأفهلل

هللدورهللمثم ًهلل هللتذ هلل يمر ؿ،هللوئ ياتةر هللةيدمهللذيؾهلل هللئ ضهلل ألوةػ فهللُيػ هلل
ً

ت ذرهللتودةدهلل ينئ هلل يػميدمهللُي هلل ياتةر هلل يض رةهلل،هلل( )ٛٛهلل

وئ هللُذ هلل

يمترتئ هلل لةةهللالهللةيةرهللأة هلل
الهللشؾهللأفهللرئط هلل ينئئة هللئةفهللاش طهللم ةفهللو ياتةر هلل ُ
ه فهللتذ هلل ياش طهللتوهلل يم درهلل يووةدهلليث ،هللويهفهللُذ هللت لؽهلل ألمرهللئ يتلو هلل يئة هلل إفهللُرر عهلل يضررهلل

ُي هللم در هللموددهللةرتئطهللئ الق هلل ينئئة هلل يمئ شرةهللة تئرهللمفهلل ألمورهلل ي
يئة ة هللتو ؼهللئأاث هللنةرهللمئ شرة،هللهم هللتشترؾهلل هللُود يث هللم
وةزد ر هلل المر هلل

وئ هلل

ئ ،هللألفهللأنل هلل ألضررهلل

درهللمت ددةهلل( .)ٜٛهلل

هلل يما طؽ هلل يت هللة ل هلل لةث هلل يط ئع هلل ي ا

وئ يت ي هلل إفهللُيئ ب هللتذبهلل يرئط هلل هللميؿ هللتذب هلل يو الب هللة د هلل

هللأو هلل يتر رم،هلل

ئ هللومنتوةؿ هلل ًو هللةيةر هلل ي دةد هللمفهلل

هللاظرهلليت ددهلل ألنئ هلل يت هللةمهفهللُرر عهلل يضررهللُيةث  .هلل
يمش هؿهلل يق اواة
ً
ويقدهللأَقرهلل يقض هلل ألمرةه ئثذبهلل ي

وئ هلل هللقضة هلل" "victenam retenansضدهللنئعهلل

هلليمئةد ب هللهةمة ة هلله اب هلليث هللتأيةرب هلل ل هلل ي و  ،هللوأوضة يقض هللأف هلل ي رزهلل
شره ب هللماتر ُ
يمد ةف هللتوهللتقدةـ هللديةؿ هللمقئوؿ هلليرئط هلل ينئئة هللئةف هللتذب هلل يمئةد ب هلل يهةمة ة هلل
يوقةق هلل يذم هللو رة هلل ُ
و ألمرضهلل ي دةدةهلل يت هللة اوفهللماث .هم هللأفهللُيئ بهللرئط هلل ينئئة هللة ئةهللأهيرهللت قةدً هللُذ هلل نتلزـهلل

ألمرهللُيئ بهللأهيرهللمفهللرئط هللنئئة هللو ودةهللئةفهللهؿهللشخصهللمنيوؿهللأوهللمن تـهلل هللُود هلل يضرر،هلل

وئةفهلل يضررهلل يذمهللود ،هللو يانئ هلل يت هلله ابهلل ينئ هلل هللو وؿهلل يضررهللئ يانئ هلليهؿهلل
ٜٓ
يمضرورهلل
اش طهللض رهللن تـهلل هللُود يةهلل ) (،هللومفهلليـهللةرد هلل َ

و هلل

وئ هلل هللُيئ بهللتذبهلل يرئط هللئةفهلل

ؿهلل خرةفهللوئةفهللضررهللميهدهللقدهلليَوؽهللئةهلل َةضةعهللوقةهلل هلل يت وةضهللاتةر هلليذيؾ هلل

أم ـ هللتذب هلل يت قةد ب هلل قتر هلل يفقة هلل يودة

هللمئدأ هلل يمنيوية هلل يتض ماة هلل يػػمفترض هلليلق مةف

ئ ياش طهلل يػملو هلليلئة ،هلل َماتنهلل يم دةهللومنت ملث هلل هللاش طهللم ةفهللهلثـهللمنيويوفهلل فهللضررهلل يتلو هلل
 88د/هللت ي هلل ال هلل يودةي ،هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يا رم هلل فهللتلو هلل يئة ،هللدرن هللتولةلة هللتطئةقة ،هللطهلل1،د رهللرثةا هلليلاشرهلل
و يتوزةع ،ألردف،هللنا هللٕٖٓٓ،صٔٗٚ .

 89د/هلل مومػ ػػدهلل ئػ ػػدهلل يظ ػ ػ ترهللونػ ػػةف،هللخطػ ػػأهلل يػ ػ ػػمضرورهللوأَي ػ ػربهلل ل ػ ػ هلل يمنػ ػػيوية هلل يمداة ػ ػ ،هللد رهلل ياثض ػ ػ هلل ي رئة ػ ػ ،هللم ػ ػػرهللنػ ػػا
ٕٕٓٓ،ص ٕ٘ .هلل

 91د/هللائةل هللُنم ةؿهللرنالف،هلل يمنيوية هلل يمداة هلل فهلل ألضررهلل يئة ة ،هللئدوفهللطئ ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هلل سنهادرة ،هلل
2007،هلل ػ.205
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هللُط رهللتطئةؽهللقو دهلل يمنيوية هلل يتض ماة (ٔ )ٜهلل،هم هللتـهلل يلرو هللُي هللتقنةـهللمنيوية هلل يمن تمةفهلل

يمت ددةفهللئانئ هللم هللةنتخدمةهللهؿهللماثـهللمفهللمو دهللملوي هللُي هللانئ هللم هللةنتخدمةهلل خرةفهللماث هللوهللتوهلل

م هللة رؼهللئتقنةـهلل يمنيوية هللئ يان هلل يتقرةئة هلليلمو دهلل يملوي هلل يمنتخدم هلل هللُود هلل يضرر)ٜٕ(.هلل هلل

ُالهللأفهللذيؾهلليـهللةوؿهلل يمشهل ،هللوة هللة ْقض هلل يقوؿهللئذيؾهللورو هللُيئ بهلل الق هلل ينئئة هللئةف هلل ياش طهلل
يخ طنهلليهؿهللمفهلل ألطرؼهللو يضررهلل يو ؿ،هللوتذ هللتوهللأن سهلل يمشهل ،هللنو هلل ُها هللئ ددهللمنيوية هلل
مداة هللألشخ صهلل دةةفهلل هللمو رث هللئ ضثـهلل يئ ض،هللأوهلل ُها هللئ ددهلل يمنيوية هلل يدوية هلل يمداة هلل فهلل

أضررهلل يتلو ،هلل ضالًهلل فهللأفهللأنئ هلل يضررهلل يمت ددةهللتت ةرهلل هللئ ضهلل ألوو ؿهللمفهللمه فهلل خر،هلل
وة ئةهللمفهلل ي
يمن تمةف هلل
ُ

هللتودةدهلل يطرةق هلل يت هللود

ضررهلل يتلو هللمعهللم هللةترت هلل لةةهللمفهلل دـهللم ر هلل

هللودوية ،هللهؿ هللتذ هللمف هللشأاة هللأف هللةيدم هللُي هلل اتف هلل يمنيوية هللو يتأيةر هلل ل هللوؽهلل
ؿ .هلل

يمضرورهلل هلل يت وةضهلل فهللضررهللميهدهللوو
َ
ٕ هلل -هلل هللوقدهللتررعهلل وئ هللُيئ بهللرئط هلل ينئئة هللاتةر هللترخ هلل يضررهلل يئة  .هللُفهلل يضررهلل يئة هللالهلل
ةظثرهلل دةًهلل ادهللودو هلل ملة هلل يتلو هلل هلل يئة هللو ام هللةترخ هللظثوربهللُي هلل يمنتقئؿ،هللوقدهللالهللةتوقؽهلل
ُالهللئ دهللمرورهلل ترةهللزماة هللم ةا هللقدهللتمتدهلليت ؿهللُي هللأرة ؿهللأخرإ،هللوتذ هللمف شأاةهللأفهللةيدمهللُي هلل
ت ُذر هلل هللُيئ ب هللرئط هلل ينئئة هللاتةر هللمرور هلل ترة هللزماة هللقد هللتطوؿ هللقئؿ هللظثور هللاي ر هلل يتلو هلل ل هلل
سان ف هللأو هلل ألمو ؿ ،هللو وتم ؿ هللتد خؿ هلل و مؿ هللوأنئ

هللأخرإ هللمع هلل ينئ هلل أل ل هلل يذم هللأود هلل

يضرر،هللوت هللا ؿهلل هلل ياث ة هللُي هللأاا هللينا هللئِ ددهللضررهللةمهفهلل يت وةضهلل اة )ٜٖ(.هلل

و ي ي هللأالهللةتةنرهللتقدةرهلل ا

رهلل يضررهللومفهلليـهللتقدةرهلل يت وةض بهلل يو رئ هلل يد ع،هللوذيؾهللئنئ

يةهلل ي دةدهللمفهلل ألطرؼهللئأضررهلل يتلو ،هلل ف هللوو د هللووق عهلل يتلو هلل يئورمهلل ل هللنئةؿ

تأيُرهللم
يمي ؿ،هللةلوؽهلل يضررهللئشره بهلل ي ةدهللوت

هلل يدوؿهلل ين ولة هللموؿهلل يو ق هللوهللتلؾهلل يقرةئ هللماث هلل

ئأئلغ هلل ألضرر،هلل ضالً هلل م هللة ة هلل يشو طنهللو يػم ط ةف...هللهؿهللتذ هلل يتنلنؿهلل هلل ألضررهللقدهلل

ةود هللخالؿ هلل ترب هللمتف وت هللمم هللمف هللشأاة هللأف هللم يةر هلل ي دةد هللمف هلل يم

هلل هللُيئ ب هلل الق هلل

ينئئة .
-3هلل

وئ هللُيئ بهللرئط هلل ينئئة هللاتةر هلل يط ئعهلل الاتش رمهلليلضررهلل يئة  .هلل

ُفهلل يضررهلل يئة هللذوهللط ئعهلل اتش رمهلل قدهللةقعهلل هللماطق هللم ةا هللُالهللأفهللاي ربهللتمتدهللُي هللمن بهللئ ةدة

واط ؽهللر ر هللو نع،هلل يتلو هللالهللة رؼهلل يودودهللوقدهللتن دهلل ل هلل اتش رهللاي ربهلل يتة ربهلل يثو ة هلل
-Jacque Pourciel, Protection de l’environnement de la contraint au contrat, Tome 1,

91

1994, p34

 92اسر املنياوي ،املرجع نفسه ،ص222 .
93
أمحد حممود سعد ،املرجع السابق ،ص348 .
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وهذ هلل يتة ربهلل يم ة هلل يت هللتومؿهلل يػػملوي بهللُي هللما طؽهللئ ةدةهلل فهللمه فهلل ياش طهلل ِ
يملو ،هلل ت ة

ئث هلل ألمو ؿهللو ألشخ صهلل يمتو ردةفهلل هللتذبهلل ألم هف،هللو هللتذبهلل يو ي هللتهوفهللمفهلل ي
انئ هلل يتلو هللُي هلل يو دي هللأوهلل يو ق هلل يت هللنئئتةهللومفهلليـهلل ي
ئ يت وةض(ٗ)ٜ

ٗ-هلل

وئ هللئمه فهلل

وئ هلل هللتودةدهلل يمنيوؿهلل يػـ يتزـهلل

وئ هللُيئ بهللرئط هلل ينئئة هللاتةر هلل دـهللق ئلة هلل يضررهلل يئة هلليلتودةد :هلل

ُف هلل يضرر هلل يئة هللضرر هللنةر هللق ئؿ هلليلتودةد هلل هللأنل هلل ألوة ف ،هللألف هللتودةدب هللئدق هللةوت ل هللُي هلل

خئرب هلل لمة هللخ
هلل

 ،هللهم هلليو هللت لؽ هلل ألمر هللئ يتلو هللئطرةؽ هلل التو د هللأو هللئ ادم ل هلل ي ا

رهلل

» «cumulative pollutionقدهللتهوفهلل يمو دهللأوهلل ي ا رهلل ُيـ هللنئئ هلليلتلو هللو يا تر هلل فهللمم رن هلل
اش ط هللم ةف هللنةر هللملوي هللأو هللنةر هللض رة هللئمفردت  ،هللُال هللأاث هللت ئة هللهذيؾ هللئ تو دت هللمع هللم دة هللأوهلل
ا رهللاخرهللا تنهلل فهللاش طهللاخرهللأو هلل

هللهللهلل يهاا هللارم هللأاة هللمع هلل يتطور هللو يتقدـ هللةمهف هلل نتئد ؿ هلل يتهاويورة هللئتهاويورة هللأخرم هللاظةف هلليمو ر هلل

ألي رهلل ينلئة هللوماعهللتذبهلل ألضررهللأوهلل ل هلل ألقؿهللتقلةدت هللو يودهللمفهللاي رت هلل هللافسهلل يوقبهلل يذمهلل

تنةرهلل ةةهللوره هلل سات لهلليلمن تم هلل هلل يتطورهللو يتقدـهلل سقت
ميال هلل  :هللم ةةر هللتلو هلل يثو هلل يا تن هلل ف هللأود هلل يم

ئت ةرهللونةل هلل سنتخد ـهلل هللأودهلل يم
اعهلل.هلل هلل

تذبهلل يم

التوصيفت
ٔ -او

دمهلل.هلل هلل

اع هلل ،هللقد هللةتدخؿ هلل ي لـ هلل يودة هلل هللت دةلة هلل،هلل

اعهللمم هللةمهفهللم ةهللوقؼهلل ملة بهلل يتلو هلل يذمهللتنئئةهللمد خفهلل

هللئأفهللةهوفهللتا ؾهللاصهلل رةةهللمفهلل يمشرعهللهللئتخ ةصهللمئ يغهلل يت وةضهلل يت هللةقض هلل

ئث هلليلرث زهلل فهلل ألضررهلل يت هللت ة هلل يئة هلليإلاف ؽهللماث هلل ل هللهلل يمضرورةفهلل

ٕ -او

ٖ -او

هلل يدوي هللئاشرهلل يو هلل يئة هللمفهللخالؿهلل قدهلل يادو بهلل ي ملة هلل.هلل

هلل يمشرعهللئت مةـهلل يمن وية هلل ؿهللأن سهلل يخطأهلل يمفترض،هلليم هلليث هللمفهللدورهلل ؿهلل هلل

و وؿهلل يمضرورهلل ل هللت وةضهلل.

ٗ -هللاو

هلل يمشرعهللئ يزـهلل يم

اعهللوم

مفهللأرؿهلل يتقلةؿهللمفهللمخ طرهلل يتلو هلل هلل

درهلل يتلو هلل يمختلف هللئ فهللتنتخدـهلل يتهاويورة هلل يودةي هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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يمررع هلل

د /ا راىيم العنفنَ

هلل يئة هللو يتامة هلل،هلل الئ دهلل يق اواة هللو يدوية ،هللئو هللمقدـهلل ي هلل يميتمرهلل الوؿهلليلق اواةفهلل يم رةةفهلل فهلل يوم ة هلل يق اواة هلليلئة هلل
هللم ر،هلل يرم ة هلل يم رة هلليالقت

دهلل ينة ن هللو الو

هللو يتشرةعهلل،هللٜٜٕٔ،مرمو هلل م ؿهلل يميتمر

يناثورم:هلل يونةطهلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا هللرز ٔ

د /أحمد حشمت أ و الاتيت

اظرة هلل اليتزـهلل هلل يق اوفهلل يمدا هلل يم رم،هللمطئ هللم ر،هللطهلل ،1954 ،هلل
د /أحمد محمود اعد

هلل نتقر هلليقو دهلل يمنيوية هلل يمداة هلل هللما ز بهلل يتلو هلل يئة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل يق ترة،هللطهللٔهلل ـهللٗ ٜٜٔهلل
أحمد اعيد الزقرد

هللت وةضهللضو ة هللمرضهلل الةدزهللوهلل يتث هلل يهئدهلل يوئ
طئ  ،سنهادرة ،هللٕٓٓٚ

هللئنئ هللاقؿهلل يدـهلل يملو ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هللئدوفهلل

د /أحمد ع د الكريم االمة

هللق اوفهللوم ة هلل يئة ،هللدرن هللتأ ةلة هلل هلل ألاظم هلل يوطاة هللو التف قة هلل،هللر م هلل يملؾهللن ود،هلل يرة ض،هلل يطئ هلل ألوي ،هللٜٜٔٚ
د /جالل محمدين

هلل يوم ة هلل يق اواة هلليلئة هلل يئورة هللمفهلل يتلو هللئ يزةب،هلل يد رهلل ير م ة هلل يردةدةهلليلاشرهللوهلل يتوزةع،هلل سنهادرة ،هللنا ٕٔٓٓ
د /خفلد اعد زغمول

هللقض ة هلل يئة هللو يتامة هلل القت

دة هلل يمنمرة،هللئِرل هلل يئوو هلل يق اواة هللو القت

ينا هلل يي يي هلل هتوئرٕٜٜٔ
د /رضا عبد الحلٌم عبد المجٌد
الوجيز في مصادر االلتزام،ـ مطبع حمادة س 2115
د /اعيد افلم جويمَ

دة ،هللهلة هلل يوقوؽهللر م هلل -يماو ة  ،ي ددهلل يرئع،هلل

هللهللحقهلل سان فهلل هلل يئة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل يق ترة،هللٕٔٓٓهلل

د /اموى توايق كير

يوم ةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل يرا ةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلليلئة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هللوتطئةق تثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل يمملهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل ي رئةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل ينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ودة ،هللد رهلل ياثضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل ي رئةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٕٓٓٔ،

د /اميمفن مرقص

هلل يمنيوية هلل يمداة هلل هللتقاة بهلل يئالدهلل ي رئة ،هللمطئ هلل يرئالوم،هللئدوفهللطئ ،هلل يق ترة،هللٜٔٚٔ،
د /صالح ىفشم

هلل يمنيوية هلل يدوية هلل فهلل يمن سهللئنالم هلل يئة هلل يئورة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هللئدوفهللطئ ،هلل يق ترة،هلل
د /ع د الودود يحَ

هلل يمورزهلل هلل ياظرة هلل ي م هللياليتزم ب،هللمطئ هللم ر،هلل يرز هلل ألوؿ،هللئدوفهللطئ ،
د /عطف حواس

د ومهلل يمن وية هلل فهللأضررهلل يتلو هلل،هللد رهلل ير م هلل يردةدةهلل،هللٕٕٔٓ

د /ع د الرزاق الانيوري

يونةطهلل هللشر هلل يق اوفهلل يمدا ،هلل يرز هلل الوؿهللاظرة ،هلل اليتزـهللئورةهلل ـ،هللم

مدوبهلل يمرن ،هللماش ةهلل يم رؼهللئ سنهادرة ،هللٕٗٓٓ

د/عمَ جمفل
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يوم ة ػ ػ ػ هلل يق اواة ػ ػ ػ هلليلئة ػ ػ ػ هلل يئرة ػ ػ ػ هللمػ ػ ػػفهللأخط ػ ػ ػ رهلل يتلػ ػ ػػو هلل(درن ػ ػ ػ هللمق را ػ ػ ػ )،هللرن ػ ػ ػ ي هللياةػ ػ ػػؿهللشػ ػ ػػث دةهلل يػ ػ ػػدهتوربهلل ػ ػ ػ هلل يق ػ ػ ػ اوف

يخ ص،هللهلة هلل يوقوؽ،هللر م هللتلمن ف،هلل2010،
د/ع د العزيز مخيمر ع د اليفدي

دورهلل يماظم بهلل يدوية هلل هللوم ة هلل يئة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل يق ترة،هللٜٔٛٙ

د/ع د المقصود زين الدين
قض ة هللئة ة هللم

رةهلل ،يمو رث هللو يم

يو هللئةفهلل سان فهللوئة تة،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هلل

د /عمَ ع د اهلل

هلل يتلو هلل يئة هللو يثادن هلل يورية ،هلل يثة هلل يم رة هلل ي م هلليلهت ٜٜٜٔ،
د /محمد ع د الظفىر حاين

هللخطأهلل يػػمضرورهللوأَيربهلل ل هلل يمنيوية هلل يمداة ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة ،هللم رهللنا ٕٕٓٓ،ص ٕ٘ .هلل

د /محمود محمد حفاظ

هلل يقض هلل الد رم،هلل يطئ هلل ين دن ،هللد رهلل ياثض هلل ي رئة هلل ٜٖٔٚ،هلل
د /مواق حمدان

يمنيوية هلل يمداة هلل فهللتلو هلل يئة ،هللرن ي هللم رنتةر،هلل2117ر م هللاؿهلل يئةب،هلل يمفرؽ
د /محان ع د الحميد ال يو

هلل يمن وية هلل يمداة هلل فهلل ألضررهلل يئة ة هللٕٕٓٓ،هلل
د/محمد علً حسونة

من وية هلل يدوي هلل فهللأضررهلل يتلو هلل يئة

يم در،هللمرل هللم رهلل يم

رةهلل،هللم ر ،هللمرلدهللٗٓٔ،هلل ي ددٔٔ٘ هلل

د /مفجد راغب الحمو

هللهللق اوفهللوم ة هلل يئة ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هلل سنهادرة ،هللدوفهللطئ ،هللص41.

د /منَ قفام

هلل يتلو هلل يئة هلل،هلل يتامة هلل القت

دة ،هلل يد رهلل يم رة هلل يلئا اة ،هلل يق ترة،هللٜٜٔٚ،

د /محمد ع دااهلل

هللوم ة هلل يئة هلل:هللدرن هللمق را هللئةفهلل يشرة هللوهلل يق اوفهلل يهوةت ،هللرن ي هللم رنتةرهلل،هللٕٕٔٓ،هللر م هلل يشرؽهلل الونطهلل
د /ايمَ حان أمين
تلو هلل يثو ،هللم

درب،هللأخط رب،هلل الرة،هللد رهلل ي لوـ،هلل يرة ضٜٔٛٗ،هللص27 .

د /ىفلة صالح الحديثَ

هلل يمنيوية هلل يمداة هلل يا رم هلل فهللتلو هلل يئة ،هللدرن هللتولةلة هللتطئةقة ،هللطهلل1،د رهللرثةا هلليلاشرهللو يتوزةع ،ألردف،هللنا هلل

ٕٖٓٓ،صٔٗٚ .

د /ن يمة إامفعيل راالن

هلل يمنيوية هلل يمداة هلل فهلل ألضررهلل يئة ة ،هللئدوفهللطئ ،هللد رهلل ير م هلل يردةدة،هلل سنهادرة ،هلل2007،هلل ػ.205
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