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بسم هللا الرحمن الرحيم

وَال تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ بَعْدَ
إِصْالحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ
«صدؽ اهلل العظيـ»

سورة األعراؼ اآلية . 85/
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مقدمة
إف حماية البيئة تمثؿ اليدؼ األساسى الذى يسعى إلى تحقيقو المشرع ،وفى
سبيؿ تحقيؽ ذلؾ البد مف توافر الوسائؿ القانونية الالزمة لتحقيؽ ىذه الحماية ،ولقد
تعددت محاوالت الفقياء مف أجؿ وجود وسيمة قانونية فعالة  ،غير أف ىذه المحاوالت
()1

قد اكتفت إما بأفكار وحموؿ نظرية

كمنح الشخصية اإلعتبارية لعناصر البيئة إال أف

النظـ القانونية الوضعية ،مازالت بعيدة عف تقبؿ ىذه الفكرة ،وال حتى فكرة إضفاء
الشخصية المعنوية عمى بعض مكونات المحيط الحيوى لذلؾ  ،أو بالحديث عف
وسائؿ عالجية أال وىى التعويض عف األضرار البيئية وىى الفكرة التى أسيب كثير
مف الباحثيف فى الحديث عنيا لتعويض المضروريف مف التموث البيئى كوسيمة
عالجية (.)2

( )1وقد وضع البذور األولى ليذه النظرية  ARNE NESSEالذى يرفض النظر إلى اإلنساف

عمى أنو يتمتع بدرجة أعمى مف الكائنات األخرى تؤىمو لمتميز بالشخصية القانونية دوف

العناصر البيئية األخرى .ففى نطاؽ ىذه النظريةُ ،يعتبر اإلنساف مجرد جزء مف عناصر
الطبيعة ليس لو أسبقية عمى غيره مف الكائنات ،ولكنو ُي َك ِّوف معيـ منظومة إجتماعية تقتضى

اإلعتراؼ ب الشخصية القانونية لكؿ الكائنات الغير بشرية .ىذه الكائنات يجب أف تتمتع ،حسب
ىذه النظرية ،بالشخصية القانونية المساوية لشخصية اإلنساف.

ARNE NEESS , The shallow and the deep, Long-Rang Ecology
Movement. A summary, 1 ngwiry, 1973, no 16, p.95-100.

وايضا د /نبيمة عبد الحميم كامل ،نحو قانوف موحد لحماية البيئة [دراسة فى القانوف المصرى
المقارف] مع عرض لمشروع قانوف البيئة الموحد ،دار النيضة العربية ،1993 ،ص.44

( )2د /عبد الوىاب محمد عبد الوىاب ،المسئولية عف األضرار الناتجة عف تموث
البيئة ،رسالة دكتوراه ،القاىرة ،سنة1994؛ د /محسن البيو ،مبادئ التعويض عف
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لكف نظ ار لألخذ فى اإلعتبار موضوع التنمية المستدامة

()1

 ،وتحقيؽ األمف

األقتصادى أدى إلى المجوء إلى وسائؿ جديدة تستند عمى فكرة العقد ووسائؿ أخرى
كفكرة الممكية  ،فضال عف تطوير الوسائؿ الموجودة بالفعؿ فى مجاؿ حماية البيئة.

وال نعنى ىنا أستخداـ وسائؿ قانونية لـ تكف موجودة مف قبؿ ولكف نقصد
أستخداـ أدوات قانونية موجودة استخداما جديدا فى مجاؿ البيئة فكانت بذلؾ أدوات
جديده عمى ىذا المجاؿ  ،ولسنا بقادريف بداىة فى بحث مختصر كيذا مالحقو كؿ
الوسائؿ القانونية الجديده لمواجيو التموث البيئى وال حتى يتسع المقاـ لذلؾ  ،ليذا فإف
مساىمتنا ستكوف مقصورة عمى عرض مختصر ألىـ ىذه الوسائؿ أال وىى فكره العقد

األض اررالبيئية ،بحث قدـ إلى مؤتمر التشريعات البيئية فى المنطقة العربية ،والذى نظمتو كمية
الحقوؽ – جامعة الكويت فى الفترة مف  33سبتمبر إلى  2أكتوبر  .2333د /وحيد عبد
المحسن محمود القزاز ،المسئولية المدنية عف تموث البيئة الزراعية ،رسالة دكتوراه ،طنطا،

سنة .2334

( )1وال شك أن فكرة التنمية المستدامة لسيت فكره سياسية ولكنيا فكرة دخمت فى مجال القانون
وترتب عمى ىذا االدخال العديد من النتائج اليامة منيا ظيور مفاىيم جديده لمحفاظ عمى

البيئة مثل مفيوم االستيالك المستدام الذى يعطى اإلمكانية لالفراد الختيار منتجات صديقة
لمبيئة  ،كما أثرت فكرة التنمية المستدامة فى فروع القانون المختمفة وبصفو خاصو القانون
المدنى  ،االمر الذى أدى إلى تطوير مفاىيم المال والمسئولية ومضار الجوار  ،كل ذلك فى

خدمة البيئة  .راجع د /زينب عبداهلل أحمد جميؿ  ،التنمية المستدامة بين النظم الوضعية و
المنظور اإلسالمي  ،مجمة مركز صالح عبداهلل كامل لالقتصاد االسالمي  -مصر ،مج ،41

ع  ، 0444 ،14ص 464وما بعدىا .
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ودورىا فى توفير حماية فعالة لمبيئو فى مواجيو كافة مخاطر التموث البيئى  ،لذلؾ
فإف ىذه المساىمة ستكوف عمى النحو التالى :
المبحث االول  :اإل رتباط القانونى بين فكرة العقد وقانون حماية البيئة.
المبحث الثانى  :تكريس اإللتزام باإلعالم فى نطاق العقود البيئية.

5

المبحث االول
اإل رتباط القانونى بين فكرة العقد وقانون حماية البيئة.

منذ عدة سنوات  ،قد ظير قانوف البيئة في العالـ العقدي  ،يبيف ذلؾ تعدد
االلتزامات بتقديـ المعمومات البيئية  ،ومراعاة ( الوضع في االعتبار ) الديوف البيئية
عف طريؽ الشروط العقدية وتزايد االتفاقيات البيئية  .ولكف إذا ما كانت تمؾ الظاىرة
توضح أف العقد يعتبر موجو لتطبيؽ قانوف البيئة  ،فانو يثير ويحرؾ أيضا التفكير
بالنظر إلى قانوف العقود وأىدافو (غاياتو) فيؿ يمكف لذلؾ أف يكوف عامؿ لمتطور
العقدى ؟
بعد قانوف المستيمؾ وقانوف المنافسة  ،ىؿ حاف الدور لقانوف البيئة ليقدـ روح
جديدة لمعقد  ،ال شؾ أف ذلؾ التفاؤؿ يبدوا مثي ار لمدىشة حيث أف قانوف البيئة يبدو
بعيد ليس فقط عف قانوف العقود  ،ولكف أيضا عف قانوف المستيمؾ وقانوف المنافسة .
ونظ ار ألنو يعتبر أكثر قرب مف القانوف العاـ ومف االىتمامات ذات المصمحة العامة
 ،فانو يبدو غير قادر عمي التداخؿ مع قانوف العقود  ،والذي يعتبر موضوع مدني
بدرجة كبيرة وقريب مف المصالح الشخصية الخاصة ومع ذلؾ  ،إذا ما نظرنا إلى ذلؾ
جيدا نجد أف التقارب بيف تمؾ الموضوعات يكوف أمر ممكف  .وفي الواقع تستحؽ
تجارب وخبرات الماضي أف نالحظ عف كثب العالقات الحالية الراىنة بيف قانوف
البيئة وقانوف العقود .
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التجربة في قانوف المستيمؾ

()1

 .مف المعروؼ لدينا كيؼ أف قانوف المستيمؾ

والذي قد نشأ في ظؿ الحاجة والضرورة الممحة لحماية المستيمؾ  ،كيؼ انو قد قمب
قانوف العقود ودعا الفقو الف يضع لو قراءة جديدة ،كما أف تعدد القوانيف التي تستيدؼ
حماية المستيمؾ عف طريؽ مدة التفكير ومدة التروي  ،وعف طريؽ الشكمية ومواجية
الشروط التعسفية ال يمكف أف تبقي غير فارقة .
وبمعنى أكثر حسما نؤكد أف تمؾ القوانيف  ،مف خالؿ حمايتيا لممستيمؾ
كانت تتعدي عمي نطاؽ قانوف العقود ولكف فضال عف ذلؾ قد تـ تعميميا بسرعة في
ىذا المجاؿ .وأماـ ىذا األمر ،ىناؾ حميف يمكف تناوليما إما أف نتناوؿ قانوف
المستيمؾ عمى انو مخالفا لقانوف العقود واف نخاطر باف نجد القانوف العاـ يتراجع
بصورة كبيرة  ،واما أف نقبؿ بامتداده وادراجو بقانوف العقود وىذا الحؿ يعتبر ىو الحؿ
الوارد اليوـ والذي يسمح بإعادة إحياء قانوف العقود المميء بالقيـ العامة المشتركة

1 Sur ce point, V. not. G. Rouhette, Droit de la consommation et théorie
générale du contrat, Etudes Rodières, 1981, p. 247 ; L. Bihl, Vers un
droit de la consommation, Gaz. Pal. 1974. p754 s. ; M. Borysewicz,
Les règles protectrices du consommateur et le droit commun des

contrats, Etudes Kayser 1979, p. 91 s. ; D. Mazeaud, L'attraction du
droit de la consommation, RTD com. 1998. P 95 s. ; J. Calais-

Auloy, L'influence du droit de la consommation sur le droit des
contrats, RTD. com. 1998.p 115 s.

وفى الفقو المصرى راجع  :د /حمد اهلل محمد حمد اهلل  ،آليات حماية حقوؽ المستيمؾ ،بحث
منشور ضمف فعاليات الدورة الثالثة ببرنامج دعـ قدرات الطالب فى مجاؿ حقوؽ اإلنساف،

الفترة مف  6 – 4مارس  ،2336كمية الحقوؽ جامعة أسيوط .د /إبراىيم عبد العزيز داود ،

الوقاية القانونية مف عدـ التوازف فى العقود االستيالكية ،مجمة روح القوانيف ،كمية الحقوؽ

جامعة طنطا ،ع  ،35جػ ،1أبريؿ .2335

7

والتي تستيدؼ حماية الطرؼ األضعؼ  ،والتي تعتبر في تمؾ الحالة بالتأكيد المشترؾ
 ،لدرجة إعطاء درجة النسبية عمي جزء مف قانوف المستيمؾ

()1

 ،وكذلؾ إحداث

الكثير مف التغييرات في بعض التقنيات واألساليب العقدية  ،الخالصة نجد أف قانوف
المستيمؾ قد أدى إلى تجديد قانوف العقود .
الحاؿ كذلؾ بالنسبة لقانوف المنافسة  ،فمف خالؿ البحث عف المحافظة عمي
اإلدارة الجيدة لممنافسة عمي مشتري السوؽ ( ،)2فاف ذلؾ القانوف يطبؽ منطؽ خاص
بو وذلؾ مف خالؿ التعدي عمي قانوف العقود حيث أف ذلؾ القانوف يعوؽ الحرية
العقدية مف خالؿ الرقابة عمي االتفاقات في حاالت  ،ويدعو إلى تقييـ سموؾ المتعاقد
في ضوء نظرية التبعية االقتصادية  ،ويضمف صحة العقد مف خالؿ آلية اإلعفاء
وىذه المرة وأماـ ىذا اإلثبات  ،نجد أف الفقو يختار بشكؿ جامع استقاللو حيث انو ال
يقع عمي قانوف المنافسة معالجة حاالت القصور أو الثغرات الفعمية أو المفترضة
في قانوف العقد  ،وذلؾ خشية تجريد قانوف العقد مف الميمة التي تقع عميو( .)3مع

Récemment, M.-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la
Nouvelle

Dalloz,

Frison-Roche,

M.-A.

préface

consommation,

1

Bibliothèque de thèse, vol. 7, 2001, p. 178 s.
د /إبراىيـ عبد العزيز داود ،الوقاية القانونية مف عدـ التوازف فى العقود االستيالكية،مرجع سابؽ ،
ص.282

2 Sur ce thème, V. le débat Droit de la concurrence et droit des contrats,
RDC 2004. 861 s. ; M. Chagny, Droit de la concurrence et droit
commun des obligations, préface J. Ghestin, Dalloz, Nouvelle
Bibliothèque de thèse, vol. 32, 2004.
3 M. Chagny, L'empiètement du droit de la concurrence sur le droit du
contrat, RDC 2004. 867.

2

القبوؿ واإلقرار باف قانوف المنافسة يعتبر احد عوامؿ إعادة إحياء القانوف العاـ  ،وىذا
ما يوضحو ظيور مفاىيـ اإلكراه االقتصادي  ،والفاعمية "الكفاءة االقتصادية واقتصاد
العقد" (.)1
وأخير  ،بالرغـ مف الحدود ومف االستقالؿ في الموضوعات التي يتـ مناقشتيا
 ،ىناؾ أمر مؤكد والذي يتمثؿ في أف قانوف المنافسة وقانوف المستيمؾ يؤدياف إلى
إحياء قانوف العقود .كما أف ىذيف القانونيف يقدماف لقانوف العقود إثراء في حرفية ذلؾ
القانوف وتجديد في روح ىذا القانوف.
فما ىو الحاؿ اليوـ بالنسبة لقانوف البيئة ؟( .)2فضال عف أف قانوف البيئة ال
يزاؿ قانوف حديث والذي ترجع انطالقتو إلى إدراؾ تدىور البيئة  ،ولذا فاف قانوف
البيئة يشترؾ مع قانوف المستيمؾ في اىتماـ كبير بالمجتمع ويشترؾ كذلؾ مع قوانيف
المستيمؾ في ىدفو المجرد والعاـ  ،وىذا اليدؼ يتمثؿ في حماية البيئة  .وفضال عف
ذلؾ  ،نظ ار الف قانوف البيئة يجمع ما بيف القواعد الخاصة والمبادئ العامة ،فانو
يوضح ويبرز تماما ظاىرة تعقد وانقساـ القانوف .

1 M. Béhar-Touchais, Droit de la concurrence et droit des contrats, RDC
2004. 870.

د /محمد أبراىيم الشافعى  ،القانوف المصري لحماية المنافسة وأثره عمى االقتصاد المصري  ،مع

اإلشارة إلى القانونيف الفرنسي واألوربي  ،مجمة العموـ القانونية واالقتصادية ،كمية الحقوؽ
جامعو عيف شمس  ،عدد ، 2339 ، 1ص  62وما بعدىا.

Sur ces propos, V. ouvrage collectif Droit et environnement, propos
pluridisciplinaires sur un droit en construction, PUAM, 1995.
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()1

وانقساـ طرؽ ومناىج تطبيقو مف جانب

 ،حيث أف ذلؾ القانوف يعتمد عمي

معطيات عممية والتي يكوف مف الصعب فيميا وادراكيا بالنسبة لمقانوني (لرجؿ
()2

القانوف)  ،عمي غرار النظريات االقتصادية في قانوف المنافسة

 .وتعقد مصادره

حيث أف إجمالي المخاطر البيئية يستدعي تدخؿ مف القانوف الدولي والجماعي
األوربي والعربى وليس القانوف الوطني فقط  ،ذلؾ عمي غرار االىتمامات التنافسية .
()3

أما بالنسبة لظاىرة انقساـ القانوف

 ،فمف الصحيح أف قانوف البيئة لديو الكثير

ليطالب باستقاللو ويتحرر (يتخمص) مف فروع القانوف األخرى .وليس فقط أف ىدؼ
ذلؾ القانوف يعتبر ىدؼ خاص واف قواعده تستيدؼ بشكؿ محدد توضيح ىذا اليدؼ
 ،حيث كاف ذلؾ القانوف مؤخ ار محؿ تقنيف ( تدويف ) ولكف فضال عف ذلؾ مميء
()4

بمبادئ عامة والتي تعطي روح وتوجيو تربوي ليذا الموضوع

 ،وتـ تكريس ذلؾ كمو

مف خالؿ الميثاؽ الدستوري لمبيئة (.)5
ومع ذلؾ  ،يبقي ىناؾ نص مثير لالضط ارب داخؿ ذلؾ االستقالؿ وبكؿ تأكيد
 ،يمتمؾ قانوف البيئة وسائؿ وأدوات خاصة بو مثؿ دراسات التأثير  ،والمكانة الخاصة
1 F. Ost, La nature hors la loi, éd La découverte, 1995, p. 99.
2 Sur cette difficulté, M.-S. Payet, th. préc. n° 59 s.
3 F. Grua, Les divisions du droit, RTD civ. 1993. 59.
4 Sur l'environnement comme nouvelle branche du droit, M. Prieur, Droit
de l'environnement, Précis Dalloz, 5e éd. 2004, n° 10 s. ; sur

l'influence des principes, N. de Sadeleer, Les principes du pollueurpayeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la

portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement,
préface de François Ost, éd Bruylant, 1999, p. 297 s.
5 Infra n° 35.
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لجمعيات الدفاع عف البيئة ومنذ وقت قريب مسئولية بيئية تـ وضعيا مف خالؿ توجيو
()1

جماعي أوروبي

 ،وبموجبيا بدأ المشرع الفرنسى تشيد المسئوليو البيئو الخاصة

بالبييئة بمقتضى القانوف الصادر اوؿ اغطسطس سنو 2338وبناء عمى ىذا التطور
نشأت المسئولية البيئية بمجاليا الخاص فى التطبيؽ حيث توجد أنشطو تخضع ليذة
المسؤلية وأخرى تستبعد مف نطاقيا .فضال عف ذلؾ نظـ المشرع الفرنسى التعويض
عف االضرار البيئية بمقتضى القانوف رقـ  1387الصادر فى  8أغسطس 2316
وأدخميا فى باب المسؤلية غير العقدية فى التقنيف المدنى فى المواد  1246الى
.)2(1252
ولكف ذلؾ القانوف يستقي (يأخذ) مف فروع القانوف األخرى إذ انو يستقي وسائؿ
تطبيقو مف التقنيات واألساليب الخاص بأنظمة قانونية أخرى .ولكف في ىذا الصدد ،
إذا ما كاف الدخوؿ في القانوف اإلداري(.)3

1 Dir. du 21 avr. 2004 n° 2004-35, V. not. A. Van Lang, La directive
administratif,

droit

le

et

environnementale

responsabilité

Environnement, déc. 2005. 10 ; P. Thieffry, La directive sur la
; responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA 21 mai 2004.p 5
P. Kromarek et M. Jacqueau, Réflexions autour de la transposition

de la directive sur la responsabilité environnementale en droit français,
Environnement, 2004.p 7.

( )2راجع مراحؿ التطور التشريعى البيئى لدى د /عابد عبد الفتاح فايد  ،األدوات القانونية لحماية
البيئة بيف التطوير واالستحداث "دراسة فى تاثير المصمحو العامو (االمف االقتصادى والتنمية

المستدامو ) عمى أدوت حمايو البيئة  ،بحث مقدـ الى مؤتمر (األمف البيئي) الذي تنظمو
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية بالرياض  ، 2316،ص .13،14
3 Ce que montre la majorité des manuels de droit de l'environnement,
not. M. Prieur, Droit de l'environnement, op. cit. ; J. Morand-
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 يعتبر أمر معروؼ.

)2(

وفي قانوف المسئولية المدنية

)1(

وفي القانوف الجنائي

 وعمى العكس فاف دراسة ما قد اقتبسو مف جوانب أخرى مف القانوف الخاص، جيدا
تبقي دراسة متواضعة ولذلؾ يبدو مف الضروري أف يتـ اإلسياـ في سد تمؾ الثغرات
.)3(مف خالؿ المالحظة عف كثب العالقات بيف القانوف والبيئة
" ويبدأ البحث مف ذلؾ اإلثبات ففي ظؿ تأثير المشرع نشيد ليس فقط انطالقة
 وأف يتـ إبراـ تمؾ العقود، لمعقود البيئية " والتي تستيدؼ وبشكؿ مباشر حماية البيئة
أيضا نشيد
ً  ولكف، بيف أشخاص خاصة أو بيف أشخاص خاصة وأشخاص عامة

Deviller, Le droit de l'environnement, Puf, Que sais-je ? 7e éd., 2006
; Le droit et l'environnement, LGDJ, 2e éd., 2006.
1

R. Nérac-Croisier, Sauvegarde de l'environnement et droit pénal,
L'Harmattan, 2006.

2 G. Viney et B. Dubuisson (dir.), Les responsabilités civiles

environnementales dans l'espace européen, Point de vue francobelge, Burylant, 2006, spéc. l'intervention de Ph. Brun, Les
fondements

de

la

responsabilité

;

M.

Despax,

Droit

de

l'environnement, Librairie technique, 1990, p.61; M. RémondGouilloud, Du droit de détruire, Puf, Les voies du droit, 1989, p. 257 ;
M. Boutonnet, Contentieux civil, J.-Cl. Environnement, fasc. 4960.

3 En ce sens, G. J. Martin, Le droit de l'environnement, quelles mutations
?, LPA 27 avr. 1994.p 13. Et déjà, pour une étude approfondie, D.

Humbert, Le droit civil à l'épreuve de l'environnement. Essai sur les
incidences des préoccupations environnementales en droit des biens,
de la responsabilité et des contrats, th. 2000, Nantes.
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امتداد واتساع لاللتزامات العقدية بتقديـ المعمومات فيما يتعمؽ بحالة البيئة في العقود
التي ال تستيدؼ حماية البيئة ،وبخاصةً عقود بيع المواقع الصناعية

()1

.

ولكف أماـ ذلؾ اإلثبات  ،ىناؾ نمطيف (نموذجيف) ممكنيف لمدراسة

فمف

الممكف أال نتناوؿ قانوف البيئة سوى مف منظور مستقؿ مالئـ لتأكيد قانوف البيئة كفرع
جديد مف فروع القانوف  ،بؿ كفرع جديد لمقانوف الخاص لمبيئة
وبكؿ تأكيد في توضيح أىمية مظيره الخاص

()3

()2

 .وسوؼ يسيـ ذلؾ

 .ولكف يمكف ليذا األمر رغـ ذلؾ أف

ينسينا أف العقد ال يعتبر مجرد أداة ،أو تقنية في حزمة نظاـ يتضمف بكؿ تأكيد قيـ
أيضا ركيزة قانونية
ىامة .حيث أف العقد يعتبر ً

()4

أيضا موضوع لنظاـ
 ،ويعتبر ً

متطور ،ويتخذ أسس خاصة ويتأثر بالقوى االبتكارية واإلبداعية الجديدة

()5

مثؿ حماية

( )1ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ مفيوـ العقد البيئى وأطرافو راجع مقالو عمى االنترنت بعنواف
التأسيس لمعقد البيئي :كأداة لتحقيؽ التنمية المستدامة لمكاتب كرد الػواد مصطػفى مف دولة

الجزائر.

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/815.
Expression d'ailleurs utilisée pour nommer le thème des journées

2

d'étude Jurisclasseur, Paris, 1er juin 2006, Cah. dr. entr. sept-oct.
2006, n° 5.

V. aussi en ce sens l'apparition de chroniques de droit privé de

3

l'environnement dans les revues juridiques comme le souligne F.-G.
Trébulle, Entreprise et développement durable, préc.

4 J. Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur,
LGDJ, 10e éd., p. 255 s.

5 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955.
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الطرؼ الضعيؼ

()1

أيضا أف نالحظ تمؾ االنطالقة الجديدة
 .ولذلؾ  ،مف الممكف ً

لممفيوـ العقدي( )2مف منظور قانوف العقود.

ومف الصحيح أف قانوف العقود يسمح بالفعؿ بمراعاة الخطر البيئي حيث أف
عيوب اإلرادة وااللتزاـ بتقديـ المعمومات في النظرية العامة لمعقد  ،وكذلؾ ضماف
العيوب الخفية وااللتزاـ بالتسميـ في العقود الخاصة تمعب دور مؤكد وتدفع كذلؾ
()3

الحتراـ البيئة

 .ومع ذلؾ ال بد وأف نشير إلى أف الدفعة القوية التي قد شيدناىا منذ

عدة سنوات في قانوف البيئة  ،مف خالؿ المشرع بشكؿ محدد  ،تستحؽ اىتماـ خاص
وذلؾ ألنيا تنتج عف حركة قوية حيث تنتج القوانيف عف سياسة بيئية واعية ومستيدفة
 .ومف منظور تقني فني  ،نجد أف التشريع البيئي يزيد مف تخصص العقود إذ أنو
يؤكد ويعزز بعض االلتزامات في العقود الخاصة بالبيع وباإليجار عندما تتعمؽ تمؾ
العقود بالبيئة  ،وتوضح كذلؾ في الوقت ذاتو خصوصية بعض العقود الصناعية مف

1 M. Fontaine, Fertilisations croisées du droit des contrats, Le contrat au
début du 21e siècle, Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 547 s.

د /محمد حسين عبد العال  ،مفيوـ الطرؼ الضعيؼ فى الرابطة العقدية ،دراسة تحميمية مقارنة،
دار النيضة العربية ،القاىرة .2337،

V. M. Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel, RTD civ.

2

1964.p 5.

3 Pour des exemples de jurisprudence, V. not. J.-P. Boivin, Le droit des
installations classées, Le moniteur, 2e éd., 2003, p. 494 s. ; X.
Lièvre et A. Dupie, Droit de l'environnement et pratique notariale,
JCP N 2007, n° 31, p. 14 ; JCP N, n° 5, p. 10 ; V. infra n° 29.

12

()1

خالؿ تكويف أنماط وصور جديدة مف العقود المالئمة لمبيئة
()2

البيئية

 ،أال وىي العقود

.

ومف المنظور البيئي الحيوي  ،يبتعد التشريع البيئي عف االىتمامات ذات
األسبقية االقتصادية لطرؼ عمى طرؼ آخر وضرورة إقامة التوازف والمساواة العقدية .
ومف خالؿ التوفيؽ بيف ما قد أطمؽ عميو أحد الفقياء " الفائدة والعدؿ في قانوف البيئة
" » « le juste et l'utile en droit de l'environnement

()3

 ،والتي قد

اتجيت نحو اىتمامات مالئمة لممصمحة العامة  ،والتي قد اىتمت كذلؾ بالعالقات
بيف اإلنساف والبيئة  ،فإنيا قد عكست روح التضامف التي يمكف أف تحيي النظرية
العامة لمعقد.
ومف الحقيقي إ ًذا  ،أف مجمؿ (مجموع) العقود والتقنيات واألساليب العقدية
الناتجة عف التشريع البيئي تستحؽ أف يتـ دراستيا مف أجؿ توضيح الثراء الحالي
الراىف في القانوف الخاص بالبيئة  ،بؿ مف أجؿ زيادة تقسيـ القانوف ومف أجؿ
المساعدة في ظيور قانوف عقدي لمبيئة بجانب قانوف المسئولية المدنية البيئية  .ولكف

1 Sur le « progrès des droits spéciaux », L. Cadiet, Interrogations sur le
droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats,
Economica, 1987, n° 24 s, p 1. G. Cornu, L'évolution du droit des
contrats en France, RID comp., Journée de la société de législation
comparée, 1979. 452, n° 10.
2 Sur cette terminologie, M.-P. Lavoillotte, Les contrats privés
d'élimination des déchets, préface M. Boutelet, PUAM, 2002, n° 5.

3 J. Morand-Deviller, Le juste et l'utile en droit de l'environnement, Mél.

M. Prieur, Pour un droit commun de l'environnement, Dalloz, 2007, p.
321.
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ذلؾ األمر ال ينبغي أف يمنعنا مف مالحظة ذلؾ التطور التشريعي مف منظور قانوف
أيضا لروح جديدة لمعقد ،عمى
العقود بيدؼ التحقؽ مف إمكانية تقديـ قانوف البيئة ً
غرار قانوف المستيمؾ وقانوف المنافسة .وىذا يعني أف العقد يمثؿ عامؿ موجو لتطبيؽ

تماما مثمما يمكف لقانوف البيئة أف يصبح عامؿ موجو لتطور العقد.
قانوف البيئة ً
العقد كعامؿ موجو لتطبيؽ قانوف البيئة
Le contrat comme vecteur d'application du droit de
l'environnement
إف العقد كعامؿ موجو لتطبيؽ قانوف البيئة يعتبر وسيمة وأداة أولية بالنسبة
لممشرع وفي الواقع يستخدـ المشرع الوسيمة العقدية مف أجؿ نشر سياستو والتي تتجو
نحو حماية البيئة  .وبشكؿ أكثر دقة وتحديدا ينبغي أف نشير إلى أصالة وابتكارية
الدعامة (الركيزة) العقدية فإذا كاف قانوف البيئة يفرض نفسو مف جانب عمى
أيضا أف يكوف محؿ تفاوض عقدي وعمى ىذا النحو
المتعاقديف  ،فإف تطبيقو يمكف ً
نجد أف حماية الب يئة تصدر عف قانوف البيئة الذي يتـ فرضو والتفاوض فيو في الوقت

ذاتو مف خالؿ العقد(.)1

1 Sur ce point P. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove (dir.), Droit
négocié, droit imposé ?, Publications des Facultés universitaires SaintLouis, 1996 ; V. aussi, J. Chevallier, Vers un droit postmoderne, in J.
Clam et G. Martin (dir.), Les transformations de la régulation juridique,
LGDJ, 1998, p. 33 s. Comme le rappelle M. Collart Dutilleul, le

contrat « fournit un modèle de construction sociale comme de
sociabilité qui tend à faire prévaloir le droit négocié sur le droit imposé
», Quelle place pour le contrat dans l'ordonnancement juridique ?, in
C. Jamin et D. Mazeaud (dir.), La nouvelle crise du contrat, Dalloz,
Thèmes et commentaires 2003, p. 227.
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قانوف البيئة المفروض عمى العقد
Un droit de l'environnement imposé au contrat
مف خالؿ االلتزاـ باإلعالـ البيئي (االلتزاـ بتقديـ المعمومات البيئية) بشكؿ
خاص يتضح ويظير قانوف البيئة المفروض عمى العقد  ،حيث أف ذلؾ االلتزاـ يكوف
متزايد ويتخذ قوة أمرية (حتمية).

17

المبحث الثانى
تكريس اإللتزام باإلعالم فى نطاق العقود البيئية.

الواقع أف الفقو والقضاء فى فرنسا كاف ليما دو اًر محورياً فى إيجاد ذاتية مستقمة
فاعمة لاللتزاـ باإلعالـ فى مرحمة الدعوة إلى التفاوض ،وقد أقر القضاء طبيعتو
الممزمة استجابة لمواقع العممى الذى تجسد فى تفاعمية ناطقة البياف بضرورة وجود مثؿ
ىذا االلتزاـ بيف نصوص القانوف المدنى وحالة عدـ التعادؿ بيف أطراؼ عقود
االستيالؾ( .)1وادراكاً مف المشرع الفرنسى الىمية ىذا االلتزاـ عمد الى تكريسو فى
نطاؽ قانوف العقود الجديد بعد تعديمو بالمرسوـ رقـ  131لسنة  ، 2316حيث نصت
الفقره االولى مف الماده 1/ 1112الجديده عمى "إف ذلؾ الطرؼ الذي يعرؼ
معمومات ،والتي تعتبر أىميتيا قاطعة ومحددة بالنسبة لموافقة الطرؼ اآلخر ،يتعيف
عميو أف يخبره بتمؾ المعمومات ،عندما يجيؿ الطرؼ اآلخر بشكؿ مشروع تمؾ
المعمومات ،أو عندما يثؽ في شريكو المتعاقد "(.)2
ويقصد بيذا االلتزاـ – كما يقرر جانب مف الفقو وبحؽ – أنو «التزاـ سابؽ
عمى التعاقد ،يتعمؽ بالتزاـ أحد المتعاقديف ،بأف يقدـ لممتعاقد اآلخر عند تكويف العقد
البيانات الالزمة إليجاد رضا سميـ كامؿ متنور عمى عمـ بكافة تفصيالت ىذا العقد،
وذلؾ بسبب ظروؼ واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة ىذا العقد أو صفة أحد
)1( M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contrats ,
Essai d'une théorie, LGDJ, 1992, P. 40.

( )2بتاريخ  2316/2/13صدر فى فرنسا المرسوـ رقـ  2316-131بشأف تعديؿ ققانوف العقود
واالحكاـ العامة لاللتزامات واالثبات  ،ونشر بالجريدة الرسمية لمجميورية الفرنسية العدد
 3335بتاريخ  ، 2316/2/11وأصبع ىذا التعديؿ نافذا اعتبا ار مف .2316/13/1
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طرفيو ،أو طبيعة محمو ،أو أى اعتبار آخر يجعؿ مف المستحيؿ عمى أحدىما أف ُيمـ
ببيانات معينة ،أو يحتـ عميو منح ثقة مشروعة لمطرؼ اآلخر ،الذى يمتزـ بناء عمى

جميع ىذه االعتبارات بااللتزاـ باإلدالء بالبيانات»(.)1
ويتحدد نطاؽ ىذا االلتزاـ مف حيث الزماف فى المرحمة السابقة عمى نشوء
العقد ،ومف ثـ فيو ليس التزاماً عقدياً ،وييدؼ إلى الوصوؿ بإرادة الراغب فى التعاقد
بشأف منتج أو سمعة أو خدمة ما إلى التنوير الكامؿ ،أو مساواة المستيمؾ بالمحترؼ
فى العمـ بكؿ تفصيالت العقد تحقيقاً لمعدالة العقدية (.)2
والتقصير فى تنفيذ ىذا االلتزاـ أو عدـ تنفيذه يرتب مسئولية المحترؼ أو
المينى عف تعويض األضرار التى تحدث فى بيوع المنتجات ذات الطبيعة الخطرة
(.)3
وقد أعتبر القضاء الفرنسى ىذا االلتزاـ تطبيقاً لمبدأ حسف النية الذى ينبغى –
فى رأى القضاء – أف يتسع نطاقو لمرحمة ما قبؿ التعاقد( .)4وىو االمر الذى فطف لو

( )1د /نزيو محمد الصادق الميدى  ،االلتزاـ قبؿ التعاقدى باإلدالء بالبيانات وتطبيقاتو عمى بعض
أنواع العقود ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،سنة  ،1982ص .15ولمزيد مف التعريفات حوؿ
االلتزاـ باالعالـ قبؿ التعاقد راجع رسالتنا لمدكتوراه .د/كريم عزت الشاذلى ،النظاـ القانونى
لحماية المستيمؾ االلكترونى  ،رسالة دكتوراه ،كميو الحقوؽ جامعو المنوفية  2318،ص 25

وما بعدىا.
( )2د /مصطفى أحمد أبو عمرو ،االلتزاـ باالعالـ فى عقود اإلستيالؾ  ،دار الجامعة الجديدة،
 ،2313ص  112وما بعدىا.

)3( V. MALINVAUD (ph.), La protection des consommateurs, D. S. 7émé
cah. 1981, chron. P. 49. et V. p. 53.

)4( V. CALAIS AULOY (J.), L’influence du droit de la consommation sur
le droit civil des contrats, R.T.D. civ. éd. S. avr. Jain 1994, p. 242.
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المشرع الفرنسى عند تعديؿ قانوف العقود الفرنسى الجديد بموجب المرسوـ -131
2316حيث كرس مبدأ حسف النية فى مرحمة التفاوض عمى العقود وتنفيذىا بموجب
نص الماده 1134والتى قضت بانو " يجب التفاوض عمى العقود وابراميا وتنفيذىا
بحسف نيو  .يعتبر ىذا الحكـ مف النظاـ العاـ " (.)1
وتتحدد الذاتية المستقمة ليذا االلتزاـ فى ضوء خصيصتيف جوىريتيف تميزانو،
وتتمثؿ األولى فى عمومية نطاؽ تطبيقو ،ويندرج ضمف ىذا العموـ ،عقود االستيالؾ
أشياء تتميز بالتعقيد الفنى كاألجيزة الطبية الحديثة والتى تتضمف
التى تكوف محميا
ً

مخاط اًر بسبب بعض مكوناتيا النووية واإلشعاعية ،وكذلؾ أى محؿ ينطوى استعمالو
عمى خطورة ما  ،أما الثانية فيى طبيعتو الوقائية مف حيث ما ييدؼ إليو مف الحيمولة
دوف وقوع الضرر ،أو التقميؿ مف إمكانية حدوثو ،أو الحد مف تبعاتو(.)2

وىكذا يتأكد الدور الوقائى ليذا االلتزاـ وال سيما فى نطاؽ حماية البيئة ،أى
حماية اإلنساف مف مخاطر جسيمة ،يكوف مف شأف عدـ االحتراز بصددىا التأثير
عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية عمى أقؿ تقدير أو فقده لحياتو بالكمية.

وفى الفقو المصرى راجع راجع د/محمد حسف قاسـ  ،القانوف المدنى "االلتزامات"المصادر "(")1العقد
" المجمد االوؿ  ،دار الجامعو الجديده  ، ،طبعة  ، 2317صػ .264
( )1وأعتقد  ،أف وجوب توافر الثقة واألمانة بيف المتعاقديف غير محدد بوقت معيف أال وىو ساعة
تفسير العقد فقط ،بؿ أف المشرع يقصد التنويو بالمبدأ العاـ الذى ينبغى أف يمتد نطاقو إلى
مرحمة ما قبؿ العقد استجابة لمواقع العقدى المعاصر .ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ فكره حسف
النية فى أطار تعديؿ قانوف العقود الفرنسى راجع د /ظفر محمد الجاىرى ،التزاـ التفاوض

بحسف النيو فى ضوء تعديالت القانوف الفرنسي أكتوبر 2316ـ بالمقارنة بالقانوف الحكومى
الكويتى  ،مجمة الحقوؽ  ،الكويت  ،مجمد  ، 41عدد  ، 3سبتمبر .2317
( )2د /كريم عزت الشاذلى  ،مرجع سابؽ ،صػ  28والمراجع المشار الييا ىامش .2،1
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تزايد االلتزاـ باإلعالـ البيئي
La

croissance

de

l'obligation

d'information
environnementale

إف تزايد االلتزامات باإلعالـ (بتقديـ المعمومات) فيما يتعمؽ بالبيئة والتي تقع
عمى عاتؽ بعض المتعاقديف في وقت إبراـ العقد يكشؼ عف إرادة المشرع لنشر بعض
المعطيات البيئية وبشكؿ أكثر دقة وتحديد ينبغي أف نشير ليس فقط لتخصص
.)1( أيضا المتداد واتساع تمؾ االلتزامات
ً  ولكف، االلتزامات باإلعالـ البيئي
 فالواقع أف التخصص ظاىرة معروفة، فمن ناحية االلتزامات باإلعالم البيئي
 ويضاؼ إلى التزاـ باإلعالـ القضائي التزامات قانونية. تماما في قانوف العقود
ً
)2(
باإلعالـ أكثر تفصيال وممكف تطبيقيا عمى عقود خاصة أو عمى متعاقديف محدديف
 كما أف التشريع المتجو نحو حماية البيئة يشير وبشكؿ دقيؽ إلى وجود مرحمة جديدة.

1 Sur cette obligation d'information, O. Herrnberger, Les nouvelles
obligations pesant sur les rédacteurs d'actes de vente et de bail, JCP
N 2004. P. 143. Sur l'information environnementale de manière plus
générale, D. Deharbe, La réalité juridique du droit à l'information en
environnement industriel, BDEI 2005, n° 1, p. 6 s. ; V. Chiasserini,
L'information dans la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques, BDEI 2004, n° 2, p. 9.
2 Sur l'obligation d'information contractuelle, J. Ghestin (dir.), Traité de
droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 1993, 3e éd., p. 577, qui

reprend les développements de la thèse de Mme Fabre-Magnan, De
l'obligation d'information dans les contrats, essai d'une théorie, préface
J. Ghestin, LGDJ, 1992.
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دائما
مف خالؿ فرضو التزاـ عمى البائع و ً
أحيانا عمى المؤجر باألدالء بمعمومات بيئية ً
ما تكوف أكثر دقة وتحديد ،عند بيع عقار أو عند إبراـ بعض عقود اإليجار(.)1

وفي خالؿ التسعينيات  ،كاف تدخؿ المشرع محدود عمى المعمومات المتعمقة
بالمخاطر الناتجة عف المواد الضارة بصحة اإلنساف مثؿ األمينت والرصاص

()2

أو

المرتبطة بجودة وكفاءة العقار نفسو ،مثؿ المعمومات المتعمقة بالترمايت(النمؿ
()3

االبيض)

 .ولكف منذ عدة سنوات ،وىذا ما ييمنا  ،قد شاىدنا تعدد حقيقي وفعمي

في االلتزامات البيئية باإلعالـ والتي تتجو بأشكاؿ أكثر عمومية نحو الجودة البيئية
لمعقار محؿ العقد  .ونجد أف القانوف المؤرخ في  13يوليو  1992والذي يعدؿ القانوف
المتعمؽ بالمنشآت المصنفة والمؤرخ في  19يوليو  ، 1976ىو ذلؾ القانوف الذي
يمثؿ نقطة بداية تمؾ لحركة وىذا مف خالؿ تكويف االلتزاـ باإلعالـ والمتعمؽ بوجود
منشأة مصنفة .
وبشكؿ أكثر دقة وتحديد  ،تنص المادة  23 -514مف قانوف البيئة عمى أنو
" عندما تكوف ىناؾ منشأة خاضعة لتصريح وقد تـ استغالليا عمى أرض معينة  ،فإف
بائع تمؾ األرض يكوف ممزـ بتقديـ المعمومات بذلؾ مف خالؿ محرر مكتوب إلى
المشتري  ،ويتعيف عميو كذلؾ إخباره  ،بقدر ما لديو مف معمومات  ،عف المخاطر أو
العيوب اليامة الناتجة عف االستغالؿ "( . )4وكذلؾ بالرغـ مف أف المنشأة المصنفة

 1د /إبراىيم عبد العزيز داود  ،التأثير المتبادؿ بيف قانوف البيئة والعقود المدنية ،بدوف ناشر ،
بدوف سنة نشر ،ص .23

2 V. respectivement : art. L. 1334-13 et art. L. 1134-5 CSP.
3 Art. L. 133-6 CCH.
4 Parmi les nombreux commentaires, W. Grandpré, L'obligation
d'information du vendeur d'un terrain dans la loi sur les installations
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 بؿ ال بد وأف يتـ،  إال أف تأثيرىا الضار ال بد وأف يتـ اإلشارة إليو، ليست محؿ العقد
. )1(توضيحو
 والمتعمؽ بمنع المخاطر2333  يوليو33 ومؤخر نجد أف القانوف المؤرخ في
ًا
 قد زاد مف الحركة المعموماتية ( حركة نقؿ المعمومات) في،

)2(

التكنولوجية والبيئة

دائما بالمخاطر التي تقع
ً  ومف جانب ىذا القانوف الذي كاف ميتـ،المجاؿ البيئي
 مف23 -514 بسبب استغالؿ المنشآت المصنفة قد أضاؼ الفقرة الثانية مف المادة
 فإنو يوضح، قانوف البيئة والتي تنص عمى أنو " إذا ما كاف البائع مستغؿ لممنشأة
كذلؾ لممشتري بشكؿ كتابي إذا ما كاف نشاطو قد أدى إلى استخداـ و تخزيف مواد
. " كيميائية أو إشعاعية

classées, Dr. envir. févr. 2000, n° 75, p. 15 ; X. Lièvre et A. Dupie,

Teneur de l'obligation d'informer de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, JCP E 2005. 2062 ; M. P. Maître, Les obligations
d'information en matière de vente d'un terrain sur lequel a été
exploitée une ICPE soumise à autorisation, Environnement, n° 5, mai
2005, prat. 3.
1 Il s'agit des installations soumises à autorisation et non à déclaration,
Civ. 3e,20 juin 2007, V. Une interprétation stricte du champ

d'application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement,
Environnement, août-sept. 2007. 30, n° 168, note M. Boutonnet ;
JCP N 2007. 1253, note A. Dupie et X. Lièvre.

2 L. n° 2003-699, JCP N 2003, n° 40, 1350. Parmi les commentaires :
F.-G. Trébulle et L. Fonbaustier, Réflexions autour de la loi relative à
la prévention des risques technologiques et naturels, RD imm. 2004.
23 s. ; N. Reboul-Maupin, La prévention des risques technologiques,
LPA 16 déc. 2004.p 6 s.
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أيضا المتعاقد لتوضيح المعمومات فيما يتعمؽ ببعض
ويدعو ذلؾ النص
ً

المخاطر الناتجة عف المنشآت المصنفة  .ومف جانب آخر  ،يعزز ىذا القانوف مف
ذلؾ االتجاه مف خالؿ اتخاذ رؤية أكثر عمومية لممخاطر البيئية والتي ليا آثار

بعيدا عف اآلثار والمخاطر الناتجة عف المنشآت
وانعكاسات في المجاؿ العقديً ،

فصاعدا بوجود خطة لمنع
المصنفة  .وكذلؾ تتعمؽ المعمومات منذ ذلؾ الوقت
ً
المخاطر التكنولوجية ) risques technologiques (PPRTأو المخاطر الطبيعية
()1

) ، risques naturels (PPRNووجود منطقة زالزؿ

أيضا اإلشارات التي وفقًا
،و ً

ليا يكوف العقار محؿ االيجار أو البيع  ،حتى الذي يقع خارج نطاؽ تمؾ المناطؽ
محؿ المخاطر (المناطؽ الخطرة) قد تعرض لحادث والذي قد أدى إلى تعويض في
()2

ضوء الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية

.

وفضال عف ذلؾ  ،قد وضعت المادة  28مف القانوف المؤرخ في  33يوليو
ً
 2333مادة جديدة وىي المادة  18 -512مف قانوف البيئة والذي تفرض عمى البائع
تقديـ المعمومات المتعمقة بحالة تموث التربة (األرض) وبمعنى أكثر حسما يتعيف عمى
مستغؿ المنشأة المصنفة والواقعة عمى األرض محؿ العقد يتعيف عميو أف يقوـ بتحرير
بياف بتموث األراضي مع كؿ تغيير ممحوظ في شروط استغالليا ويتـ إضافة ذلؾ

1 Art. L. 125-5 c. envir. V. M.-F. Steinle-Feuerbach, La nouvelle
obligation d'information sur les risques technologiques et naturels en

matière de transaction immobilière, JCP N 21 mai 2004.p 864 ; G.
Palais, Risques naturels et technologiques majeurs : encore une
obligation légale d'information, AJDI 2006. P 808.
2 Art. L. 128-2 c. assur.
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البياف إلى عقد البيع( .)1وكذلؾ عمينا أف نشير إلى أف تخصيص االلتزامات باإلعالـ
والنا تجة عف التشريع البيئي يكوف مرتبط بشكؿ أكبر بالواقع البيئي الحيوي ويوضح أف
مجمؿ المخاطر البيئية ىو ما ييـ المتعاقديف.
ولنا فى ىذا االطار أف نستشيد بحكـ لمحكمو النقض الفرنسية قضت فيو بأنو
عندما تكوف ىناؾ منشأة خاضعة لتصريح قد تـ إستغالليا عمى قطعة أرض فإف بائع
تمؾ األرض يكوف ممزـ بإبالغ المشترى بذلؾ كتابيا ويبمغو كذلؾ بقدر المعمومات التي
لديو عف المخاطر أو األضرار الجسيمة التي نتجت عف اإلستغالؿ(.)2

إف تعػدد المعمومػات البيئيػة قػد أصػبح كبيػػر لدرجػة أف المشػرع أصػبح لديػو رغبػػة
فػػي التوضػػيح  ،ولػػذلؾ فمنػػذ  1نػػوفمبر  ، 2337كانػػت بعػػض تمػػؾ المعمومػػات تتعمػػؽ
بمم ػػؼ التش ػػخيص التقن ػػي الفن ػػي والمنص ػػوص عمي ػػو ف ػػي الم ػػادة  4 -271م ػػف ق ػػانوف

اإلنشػػاء والتعميػػر واإلسػػكاف  .3وىػػذا الممػػؼ يجػػب أف يحتػػوى عمػػى كػػؿ المعمومػػات
المتعمقة بالمنشآت الخطرة .فإلزاـ كؿ مستغؿ لممنشأة الخطرة بعمؿ ممؼ الفحػص

1 Cette obligation d'information n'a toujours pas fait l'objet de décrets
d'application.
ىذا االلتزاـ باإلعالـ لـ يكف دائما محؿ مرسومات تطبيؽ .
2 Obligation d'information du vendeur du terrain d'assiette d'une installation
classée , Recueil Dalloz 2005 p. 2513 ; Arrêt rendu par Cour de
)cassation, 3e civ. 12 janvier 2005 , n° 03-18.055 (n° 32 FS-P+B
3 V. ord. n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la
construction.

المرسوـ رقـ  655-2335والمؤرخ في  8يونيو  2335والمتعمؽ بالمسكف واإلنشاء .
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دوف تفرقػػة بػػيف الوصػؼ القػػانونى لممسػػتغؿ ،ترتػػب عميػػو أف المػػؤجر أصػػبح عميػػو
واجب إخطار المستأجر بكؿ المعمومات البيئية(.)1

أخير  ،في ظؿ القوانيف الحديثة  ،قد امتد ذلؾ الممؼ إلى المعمومات المتعمقة
و ًا

بحالة المنشآت الداخمية لمغاز

()2

()3

والكيرباء

 ،والمستند الذي يتـ تحريره عند االنتياء

مف مراقبة منشآت التنقية الغير جماعية( ، )4وبشكؿ خاص تشخيص أداء الطاقة

()5

.

نظر ألنيا
وفيما يتعمؽ بتمؾ المعمومات ،فإنيا تنتج وبوضوح عف االىتماـ البيئي ًا

 1د /إبراىيم عبد العزيز داود  ،التأثير المتبادؿ بيف قانوف البيئة والعقود المدنية ،مرجع سابؽ ،ص
.27

2 D. Boulanger, Diagnostic de performance énergétique et état de
l'installation intérieure de gaz, JCP N, 29 sept. 2006, act. 576.

3 Ce diagnostic n'est pas encore entré en vigueur en l'attente des décrets
nécessaires, DO. Actualités n° 42, 15 nov. 2007, p. 19.
ىذا التشخيص لـ يدخؿ حيز التنفيذ في ضوء انتظار المرسومات الضرورية  ،الوقائع رقـ 15 ، 42
نوفمبر  ، 2337ص . 19

4 D. Boulanger, Les diagnostics techniques : nouveautés pour demain et
aujourd'hui, le diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif,
JCP N 5 janv. 2007, act. 100.
5 Décr. n° 2006-1147 du 14 sept. 2006, JO 15 sept. 2006, p. 13588. V.
D. Boulanger, Diagnostic de performance énergétique et état de
l'installation intérieure de gaz, préc.
المرسوـ رقـ  1147-2336المؤرخ في  14سبتمبر  ، 2336الجريدة الرسمية في  15سبتمبر
 ، 2336ص . 13588
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تسمح لممتعاقد المعني ببيع العقار بمعرفة استيالكيا مف الطاقة وانبعاثات الغاز
(االحتباس الحراري) وذلؾ بفضؿ نظاـ وضع بطاقات وقيـ مرجعية.
أمااا فيمااا يتعمااق بامتااداد االلتاازام باااإلعالم  ،فإنػػو يتعمػػؽ بنمػػوذج العقػػد وكمػػا
يوضػػح ممػػؼ التشػػخيص التقنػػي الفنػػي ،فػػإف بعػػض االلت ازمػػات بػػاإلعالـ تمتػػد منػػذ ذاؾ
ػاعدا إلػػى عقػػد االيجػػار ولػػيس فقػػط إلػػى عقػػد البيػػع
الوقػػت فصػ ً

()1

 ،ذلػػؾ بعػػد أف كانػػت

المادة  1-8مػف القػانوف الصػادر فػى  19يوليػو  1976تثيػر بعػض المشػاكؿ المتعمقػة
بشػػخص الممتػػزـ بػػاإلعالـ البيئػػى فمقػػد اسػػتخدـ القػػانوف السػػابؽ مصػػطمح البػػائع ،وىػػذا
يعنػػى أف االلت ػزاـ بػػاإلعالـ البيئػػى يقتصػػر عمػػى عقػػد البيػػع فقػػط ،وبالتػػالى ُيسػػتبعد ىػػذا
االلتزاـ فػى حالػة عقػود اإليجػار المتعمقػة باأل ارضػى المقامػة عمييػا المنشػآت الخطػرة قػد
تعرض لمنقد مف جانب معظـ الفقو الفرنسى الذى رأى فيو أنو قد أقاـ تفرقة غير مبررة

وغير منطقيةاالمر الذى فطف لو المشرع الحقا.
أيضا بالنسبة لممعمومات المتعمقة بالرصاص ،وبالمخاطر
واألمر كذلؾ
ً

الطبيعية والتكنولوجية  ،وبمخاطر الزالزؿ  ،وبأداء الطاقة .

ولكػػف وبشػػكؿ خػػاص  ،قػػد عبػػر جانػػب مػػف الفقػػو عػػف رغبػػة فػػي االمتػػداد إلػػى
المجاالت األخػرى والػى العقػود األخػرى وقػد اعتمػد فػي ىػذا الصػدد عمػى تفسػير واسػع
ممتػػد لمقضػػاء حيػػث أف المعمومػػات البيئيػػة ال بػػد وأف تتعمػػؽ فػػي الواقػػع بمجمػػؿ العقػػود

1 O. Herrnberger, La prise en compte des données environnementales

dans les baux, BDEI 2005, n° 3, p. 175 ; B. Wertenchlag, Le dossier
de diagnostic technique en matière de vente et de location, AJDI

2007.p 113 s. ; D. Boulanger, Etats, diagnostics, informations et
baux d'immeubles, JCP N 13 juill. 2007, act. 512.
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وكػذلؾ العقػود التػي تنصػب

)1(

التي تمنح صفة (سػند) لشػغؿ المكػاف مثػؿ عقػد اإليجػار

عمػػى منقػػوؿ مثػػؿ المتجػػر وتمػػؾ العقػػود التػػي تضػػع أشػػكاؿ حديثػػة مػػف التحػػوؿ مثػػؿ
 ويسػمح ذلػؾ.

)2(

 والتنازؿ عف األسػيـ أو األصػوؿ، fusion-absorption االندماج

فضال عف ذلؾ أف يعتمد عمى قوة االلتزاـ
القياس بتطبيؽ أوسع لمسياسة البيئية ويمكف
ً
.باإلعالـ في جانب البيئة

وبمعنػػى متكػػاف يمك ػػف الق ػػوؿ أف طم ػػوح الفق ػػو الفرنس ػػى ل ػػـ يق ػػؼ ع ػػد ح ػػد

 بػؿ،المطالبة بإلزاـ مؤجر العقار بأف يدلى بالبيانات والمعمومات المتعمقة بالعقار

 وسػواء كانػت،طالب الفقو بضػرورة امتػداد ىػذا االلتػزاـ إلػى كػؿ أنػواع التصػرفات

.)3( واردة عمى عقار أـ واردة عمى منقوؿ

1 O. Herrnberger, Les nouvelles obligations..., préc. n° 4.
2 W. Grandpré, L'obligation d'information du vendeur d'un terrain dans la

loi sur les installations classées, Dr. envir. 2000. comm. 75 ; F.-G.
Trébulle, sous Paris 13 févr. 2003, JCP G 2003. II. 10075 ; G.
Angeli, L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet
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خاتمو
إف اليدؼ األساسي مف تمؾ الدراسة بياف مدى فاعميو الدور الذى يمكف
اف يقدمة العقد فى توفير حماية فعالو لمبيئة فى مواجيو أضرار التموث البيئى
وتحقيقاً ليذا اليدؼ فقد تناولنا في المبحث االوؿ االرتباط القانونى بيف فكرة
العقد وقانوف حماية البيئة  ،بينما نتاولنا فى المبحث الثانى تكريس االلتزاـ
باالعالـ فى نطاؽ العقود البيئية ،وعمية فقد أنتيينا فى درستنا الى مايمى :
 -1أف التنظيـ القانونى المتعمؽ بحماية البيئة يؤثر عمى األنشطة اإلنسانية
التى تدخؿ فى عالقة مع البيئة ولما كانت العقود تعتبر الوسيمة الرئيسية
لتنظيـ النشاط اإلنسانى ،فإف ىذه العقود يجب أف تتأثر طالما أنيا متصمة
بالتنظيـ القانونى لمبيئة ويتمثؿ ىذا التأثر فى نشأة طائفة جديدة مف العقود
تسمى العقود البيئية.
 -2أف نظرية العقد بأحكاميا العامة تسمح بمواجيو الخطر البيئى فعيوب
الرضا وااللتزاـ باالعالـ وضماف العيوب الخفية وااللتزاـ بالتسميـ فى العقود
المدنية الخاصة تمعب دو ار ىاما ومؤث ار فى احتراـ البيئة كتطبيؽ لمقواعد
العامة وليس كقاعدة خاصة بقضايا البيئة.
 -3أصبح العقد فى السنوات األخيرة أداة ىامة بالنسبة لممشرع حيث يمجأ إليو
لنشر سياستة المتجيو نحو حماية البيئة .
 -4أف العقد يعمب دور بار از فى مجاؿ حماية البيئة فيو مف ناحية يمثؿ أداه
لتطبيؽ قانوف البيئة ومف ناحية أخرى يقع تحت تاثير قانوف البيئة االمر
الذى ادى الى تطوير فكرة العقد ذاتيا .
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 -5تبعا لظاىرة التخصص فى قانوف العقود فاف المشرع لـ يكتؼ بااللتزاـ العاـ
باالعالـ الذى فرضو القضاء ثـ فى مرحمو الحقو المشرع نفسو عمى
المتعاقديف ولكف أضاؼ إليو التزامات قانونية باالعالـ تطبؽ عمى العقود
الخاصة أو عمى المتعاقديف فى أحواؿ معينة.

وهللا ولي التوفيق ،،،
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