
عمر عريقات

جامعة القدس–كلية الحقوق 

ر البييئخصوصية املسؤولية املدنية التقصريية عن الض 



حمتوايت ادلراسة

ئيةخصوصية احكام المسؤولية التقصيرية البي: المحور االول

 الخطأ

الضرر

عالقة السببية

 اشكالية اثبات السببية البيئية: المحور الثاني

يئيةالصعوبات المرتبطة باثبات السببية في المسؤولية الب

 الثبات عالقة السببية( البديلة) الوسائل الحديثة



المقدمة



تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مدى ضرورة إيجاد نظام 

خاص للمسؤولية المدنية في مجال األضرار البيئية ، نظرا 

لخصوصية هده األخيرة، ومن ثم كيفية تسخير القواعد العامة 

للمسؤولية المدنية الواردة في نصوص القوانين السارية في 

فلسطين ، ومنها على وجه الخصوص مجلة االحكام العدلية 

، 1944لعام ( 36)وقانون المخالفات المدنية البريطاني رقم 

جة كاساس للقوانين المدنية ، لكي تتالءم مع طبيعة األضرار النات
.عن سوء استخدام المقدرات البيئية

اهمية الدراسة



اشاكلية ادلراسة
ة ، و اشكالية هذه الدراسة ، في تحديد األساس القانوني لهذه المسؤولي

يا و تعتبره كافلها هل تقوم على الخطأ ، أم تتخذ من الضرر أساسا 

؟لقيامها 

فعلى ضوء تحديد األساس تتحدد األركان الالزم توافرها لقيام

.المسؤولية

 وسائل دفع هذه المسؤولية وعلى ضوء ذلك تتحدد.

 ج عنها، و تثير هذه المسؤولية اشكالية بخصوصية األضرار التي تنتو

.ا بصعوبات تحديد صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض عنه



اراكن املسؤولية التقصريية البيئية



الفعل الضار او اخلطا
في من المعلوم أن الخطأ أو الفعل غير المشروع يعد العنصر األساسي

ري المسؤولية التقصيرية حسب القانون الفرنسي والقانون المص

 ه احكام الشريعة االسالمية والقانون المدني االردني فقد اقامت هذاما

ل اكتفت المسؤولية على اساس الفعل الضار،  اي انها لم تشترط الخطأ ب

ان يكون الفعل ضارا  

 حق أن اإلنسان له حرية التصرف واالختيار ، بشرط أن ال يلاألصل

ير بغيره من األشخاص أو ممتلكاتهم، ولكن متى تسبب فعله غأذى 
المشروع بضرر للغير فان هذا الشخص ملزم بالتعويض 



اخلطأ  البييئ
عامبشكلالخطأعنالبيئيالخطايختلفال.

عن(الملوث)بالتلوثالمتسبببهيقومالذيالمنحرفالسلوكفهو

ئيالبيالضارالفعلمرتكبوإدراكفعلعنبامتناعأوفعلطريق

.بهقامالذيلالنحراف

إقدامبالبيئيالتلوثميدانفيللشخصالمنحرفالسلوكويتمثل

يقصدكأنحولهم،التيالبيئةأوباألشخاصتضرأفعالعلىالشخص

خريناآلحيواناتترتادهاالتيالمياهمنابعفيسامةموادوضعشخص

يفوردكماالشربمياهخزاناتاومنابعاوبهاالضررإلحاقبقصد

الفلسطينيالمياهقانونمن29المادة



ي  
ئ  ي  رر الب  الض 

أولبمايلحقالّذيالتلفأوالخسارةأوالموتهوعامبشكلالضرر

أوالضررمنذلكيشبهماأوالسمعةأواألضرارأوراحةسلب

.فلسطينفيالمطبقالبريطانيالمدنيةالمحالفاتقانونحسبالخسارة

قانونمناالولىالمادةفيالبيئيالضررالفلسطينيالمشرععرفوقد

نشاطأىممارسةعنالناجمالضرر"بانه1999لعام(7)رقمالبيئة

»والبيئةالعاموالرفاهالعامةبالصحةأضرارإلحاقإلىيؤدي

.تحدثانهاذا،تعريفهفيدقيقايكنلمالفلسطينيالمشرعاننالحظ

رقدعلىيكونانبهحرياوكان،وفضافضةواسعةمصطلحاتعن
.لتعريفهوالقضاءللفقهذلكتركاوالدقةمنعال



ي  
ئ  ي  رر الب  ص الض 

صائ 
خ 

مباشرغيرضرر

لضرراخاصيةتوافرصعوبةإلىأدتالبيئيالضررخصوصيةوطبيعةإن
.صنيعالتتطوروالتكنولوجيكالتطورفيهعواملعدةلتدخلذلكوالمباشر،

انتشاريطابعذاتالبيئيالضرر

ررالضفإنالمضروريصيبمحدداضرراالعامةللقواعدطبقاالضرركانإذا
ولزماناحيثمننطاقهيتسعو،مجالتهامختلففيالبيئةيصيبالبيئي

يفخاصةمتعددةتلوثمصادرمنتنشأقدالبيئيةاألضرارأنكماالمكان،
الصناعيالطابععليهايغلبالتيالمناطق

 (زمنية )الضرر البيئي ذات طبيعة متراخية

وث في إن الضرر البيئي قد ال يظهر في غالب األحيان فور حدوث عمليات التل
نية، و هذا البيئة و إنما يتراخى ظهوره إلى المستقبل، فال يظهر إال بعد فترة زم
هذا الضرر ما يثير مشكلة مدى توافر رابطة السببية بين ضرر التلوث و مصدر

قد تتدخل أسباب أخرى مع السبب األصلي و 



عـالقــــة السـببيــــة

رر، هي وجود ارتباط نسبي بين ركني المسئولية، الخطأ و الض

.بأن يكون الضرر قد تولد عن الخطأ

السببية ةأهمي:

السببية ركن لقيام المسئولية

السببية معيار لتقدير التعويض المستحق للمضرور



اشاكلية الس ببية
مننوعايكتسيالبيئيةالمسؤوليةإطارفيالسببيةرابطةدراسةإن

.الخصوصية

:خاللمنتظهر-------

إلىضاءوالقبالفقهأدىما،وهذابإثباتهاالمتعلقةوالعراقيلالعقبات
.الرابطةهذهإلثباتوالوسائلالطرقأنجحعنالبحث



ة   ب  ب  ي  ة  الب  ب  ب  سي 
ة  ال كالب  اش 

ات الوسائل الحديثة إلثب
ةرابطة العالقة السببي

بإثباتالمرتبطةالصعوبات
يةالمسؤولنطاقفيالسببية

البيئية

 فإنه يمكن اللجوء إلى لذلك
، بحيث يكوناالحتمال والظن 

الدليل االحتمالي على وجود 
رر كافيا السببية بين الفعل والض

نية، للقول بقيام المسؤولية المد
بمبدأ العالقة وهذا ما يسمى 

المفترضةالسببية 

 اإلسناد العلمي بين الفعل
السببية) والنتيجة الضارة 

(العلمية 

البيئيالتلوثمصادرتعدد

البيئيةأضرارطبيعةتنوع

يجةنتالسببيةإثباتصعوبة

البيئيالضررتراخي

يجةنتالسببيةإثباتصعوبة
بيئيالللضرراالنتشاريالطابع

عدميجةنتالسببيةإثباتصعوبة
حديدللتالبيئيالضررقابلية



ات   وصت  ج  والت 
ائ  ت  الب 

التوصياتاهم

لعام7مرقالفلسطينيالبيئةقانونتعديل:اوال
.مدنيةالبالممسؤوليةتتعلقموادباضافة،1999

نونيةالقاالقواعدوتحديثتطويرضرورة:ثانيا
معتتالئمحتىالمدنيةبالمسؤوليةالخاصة

يةبالمسؤولخاصتشريعخاللمنخصوصيته
.البيئيالتلوثعنالمدنية

يتعلقيمافالقضاءالىاللجوءثقافةتطوير:ثالثا
ليساعد،عنهاالتعويضوكيفيةالبيئةباالضرار

يةالقانونالقواعدتطويرفيذلكبعدالقضاء
.الدراسةهذهموضوع

اتللمنشااللزاميالتاميننظامتفعيل:رابعا
هانشاطيساهمانيمكنالتيوالجهاتوالمصالح

الوقودمحطاتمثلالبيئةتلويثفي

النتائجاهم

قواعدلمعالجةالعامةالقواعدكفايةعدم
البيئيالضررعنالمدنيةالمسؤولية

ضبالتعويالخاصةالقانونيةالقواعدقصور
عويضبالتالمتعلقةايضاسيماوالعامبشكل

البيئيةاالضرارعن

االقضايمنالنوعهذالمثلالقضاءمعالجةعدم،
هذامنقضايابرفعالمتضررينلجوءوعدم
بالموضوعالناسجهلالىيعودوهذا،النوع
.عامبشكل

واعدقعلىالفلسطينيالبيئةقانوناقتصار
يفجوعمنتسمنوالتغنيالواداريةتنظيمية

.ئةبالبياالضرارعنالمدنيةالمسؤوليةتحديد



كرا لكم
ش 


