املسؤولية عن الضرر البيئي بني اإلتفاقيات الدولية و أحكام القانون الداخلي

 47

املسؤولية عن الضرر البيئي بني االتفاقيات الدولية وأحكام
القانون الداخلي
االستاذ :حممد مصطفى زرباني
االستاذ :مصطفى عبد الهيب
قسم احلقوق و العلوم السياسية
جامعة غرداية

مقدمة:
ان ما يشهده العامل من تقدم صناعي و اخرتاعات يف رلاالت العلوم و التكنولوجيا ادت اىل ازدياد نسبة التلوث
البيئي و شكلت خطرا كبريا على حياة االنسان و البيئة عموما و اصبحت ظاىرة مقلقة و حتديا للرأي العام العادلي،
خاصة بعد ما شهد الكثري من الكوارث البيئة يف رلال البحار و احلوادث الكيمياوية و االشعاعية و اليت منها على سبيل
ادلثال :
ـ ظاىرة تسرب النفط من الناقالت و تصادمها مع بعض منذ سنة 5691م
ـ وقوع انفجارات يف ادلصانع الكيمياوية ( مصنع بايطاليا سنة 5699م)
ـ حوادث اشعاع خطرية كانفجار مولد كهرباء بالربازيل سنة5699م
ـ تعرض ادلفاعالت النووية لالنفجار مثل حادثة تشرنوبيل يف روسيا عام 5699م وما حدث مؤخرا باليابان للمفاعالت
النووية بعد الزلزال .
ىذا ما دفع بادلنظمات العادلية و االقليمية للمطالبة بوضع آليات حلماية البيئة و احلفاظ عليها و اختاذ التدابري الالزمة
وحتديد ادلسؤوليات القانونية النامجة عن االضرار بالبيئة  ،كما أخذت الظاىرة نصيبها ضمن سلتلف الدراسات القانونية و
االقتصادية و االجتماعية و نالت اىتمام االتفاقيات و ادلعاىدات الدولية و سلتلف التشريعات الداخلية للدول .
و يف سياق ادلوضوع يشري العامل الفرنسي اليكسيس كارييل وىو احلائز على جائزة نوبل يف الطب يف كتابو " االنسان
ذلك اجملهول " انو جيب ان يكون االنسان مقياسا لكل شيء  ،لكن الواقع غري ذلك فهو غريب يف عادلو  ،انو مل
يستطع ان ينظم دنياه بنفسو  ،النو ال ميلك معرفة عملية بطبيعتو و من مث فان التقدم اذلائل الذي أحرزتو علوم اجلماد
على علوم احلياة  ،ىو احدى الكوارث اليت عانت منها البشرية  ،اننا قوم تعساء  ،الننا ننحط أخالقيا و عقليا .)5(...
امام ىذه التحديات اختارت الدول هنج عقد ادلؤدترات و ابرام االتفاقيات الدولية و االقليمية للحد من ظاىرة االضرار
البيئية  ،حيث اكدت يف بنودىا على ادلسؤولية القانونية و التعويض عن االضرار .
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ومن ىذه االتفاقيات صلد على اخلصوص االتفاقيات التالية:
 اتفاقية باريس ادلؤرخة يف 5691/9/96:م  ،ادلتعلقة بادلسؤولية ادلدنية قبل الغري يف رلال الطاقة النووية . اتفاقية لندن لسنة 5611حول اتقاء تلوث مياه البحر من جراء احملروقات  ،اليت انضمت اليها اجلزائر مبوجب ادلرسوم 611/96:ادلؤرخ يف.5696/6/55:
ـ االتفاقية الدولية إلحداث صندوق دويل للتعويض عن االضرار ادلرتتبة عن التلوث بسبب احملروقات ادلوقعة يف بروكسيل
بتاريخ5695/59/59:م  ،و انضمت اليها اجلزائر يف5691/1/56:م.
 اتفاقية برشلونة حلماية البحر ادلتوسط من التلوث  ،ادلؤرخة يف 5699/9/59:م  ،اليت عرفت التلوث بان المقصودمنو قيام االنسان بطريقة مباشرة او غير مباشرة بادخال اية مواد او اصنافها من الطاقة الى البيئة البحرية بما
يسبب آثار مؤذية كالحاق الضرر بالمواد الحية او تشكل مصدر خطر على الصحة البشرية و افساد نوعية مياه
البحر .)9(.....

و قد انضمت اجلزائر اىل ىذه االتفاقية يف ،5691/5/99:مبوجب ادلرسوم رقم.51/91:
و اىل جانب ىذه االتفاقيات عقدت مؤدترات عادلية و اقليمية عدة منها:
ـ مؤدتر استوكهومل عن البيئة البشرية ادلنعقد بتاريخ5699/9/59:م
ـ ادلؤدتر الصناعي العادلي لتنظيم البيئة عام 5691م
ـ مؤدتر البيئة و التنمية ( مؤدتر االرض ) بريو دي جنريو بالربازيل يف5669/9/51:م.
و امام سلتلف اجلهود ادلبذولة لتوفري احلماية للبيئة و اقرار ادلسؤولية عن االضرار النامجة عن النفايات و التلوث  ،نتسائل
عن طبيعة المسئولية عن الضرر البيئي و أسسها القانونية و ىل يعتبر األخذ بمبدأ المسؤولية المدنية البيئية آلية
كافية الصالح الضرر وحماية البيئة  ،ام ان ىناك آليات اخرى يمكن االخذ بها للحد من مخاطر التلوث البيئي
؟

لالجابة عن االشكالية مت اعتماد خطة ثحث نتناوذلا يف العناصر التالية:
اوال :االساس القانوني للمسؤولية المدنية البيئية
ان موضوع ادلسؤولية ادلدنية عن ادلخاطر البيئية حديث النشأة  ،خاصة و ان مشكلة االضرار البيئية مل تعد زللية او
اقليمية ختص دولة او رلموعة من الدول بل ختطت احلدود و اضحت ظاىرة دولية  ،بفعل توسيع التجارة العادلية وتنوع
ىياكلها و مصادرىا و التنافس العادلي على الطاقة .
و االضرار الناجتة عن التلوث البيئي و النفايات قد يكون مصدرىا ادلباشر فعل االنسان و قد يكون بفعل شركات
االنتاج  ،لكن الضرر واحد و دلعاجلة االضرار البد من توفر رؤية قانونية شاملة تضع احللول القانونية العملية و الفعالة
جملاهبة الظاىرة من اساسها (.)6
ولقد اخذت التشريعات الوطنية بفكرة ادلسؤولية ادلدنية و تعويض الضررالبيئي  ،وذلك وفقا دلا اقرتو االتفاقيات الدولية
ادلصادق عليها من طرف اجلزائر  ،ىذا ما سنعاجلو من خالل العناصر التالية:
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 :1المسؤولية الناشئة عن حراسة االشياء

ان القان ون ادلدين اجلزائري مل يعرب صراحة عن ادلسؤولية ادلدنية عن ادلخاطر البيئية و امنا اشار اليها من خالل تناولو

للمسؤولية مبفهومها التقليدي و ىو يصنفها ضمن ادلسؤولية عن االشياء مبختلف رلاالهتا و اليت تتدخل يف حتديدىا
مراكز قانونية متنوعة كاالشياء العامة و اخلاصة .
 :1-1الخطأ كقاعدة العامة في المسؤولية المدنية

ان اصل ادلسؤولية ادلدنية عموما نظمتها ادلادة  591اليت

مت تعديلها مبوجب القانون  51/11ادلؤرخ

يف 9111/9/91و اليت تنص على ان " كل فعل ايا كان يرتكبو الشخص خبطئو  ،و يسبب ضررا للغري يلزم من كان
سببا يف حدوثو بالتعويض ".
و بالتايل فان كل من سبب ضررا مهما كان نوعو يصبح مسؤوال عن التعويض و ىذا كقاعدة عامة .و ادلالحظ ان ىذه
ادلسؤولية تقوم على اساس اخلطأ الذي يكون سببا يف حدوث الضرر و تكون ىناك عالقة سببة بني اخلطأ و الضرر  ،و
يف واقع االمر ان ىذا ادلبدأ يبقى قاص را يف رلال اثبات الضرر البيئي نظرا لصعوبة حتديد اخلطأ  ،الن الكثري من االعمال
تعترب مشروعة و ال وجود للخطأ فيها و لكن قد تسبب التلوث البيئي و االضرار بالصحة و البيئية معا.
و مبا ان مصدر الضرر البيئي ىو االشياء ادلادية سواء كانت عقارات او منقوالت واليت تكون يف حوزة االشخاص
الطبيعيني او االعتباريني كالشركات و ادلصانع و االمساء التجارية  ،فان القانون ادلدين مل يغفل ىذا اجلانب و قد اكد
يف ادلادة  569منو على ان كل من يتوىل حراسة شيء باالستعمال و التسيري و الرقابة  ،يعترب مسؤوال عن الضرر الذي
تتسبب فيو ىذه االشياء .
اما ادلادة  511مكرر ادلعدلة و ادلتممة بالقانون  51/11ادلتضمن تعديل القانون ادلدين فقد اشارت اىل مسؤولية
ادلنتجني عن االضرار اليت تصيب الغري نتيجة عيب يف منتوجو و لو مل تربطو بادلتضرر عالقة تعاقدية .
و عرفت ادلنتوج بانو كل مال منقول و لو كان متصال بعقار كادلصانع و ادلنتوج الزراعي و الصناعي و الغذائي و الصيد
البحري و الطاقة الكهربائية.

 :2-1حاالت االعفاء من المسؤولية المدنية
بالرجوع اىل ادلادة  569مدين و يف الفقرة الثانية صلد اهنا نصت يف اطار مسؤولية حارس الشيء على احلاالت اليت
تستوجب االعفاء من ا دلسؤولية بشرط ان يثبت حارس الشيء ان الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعو و ال يستطيع
صده و ىي احلاالت التالية:
ـ حالة وقوع قوة قاىرة
ـ حالة طارئة
ـ فعل الغري
ـ حالة عمل الضحية أي انو ىو السبب يف حدوث الضرر خبطأ منو.
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و نشري ىنا اىل ان ادلادة  511مكرر 5مدين  ،قد اكدت على مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر اجلسماين يف حالة
انعدام ادلسؤول او يكون رلهوال .

 :2المسؤولية الشخصية في اطار العقود الخاصة
قد يكون اخلطا نتيجة اخالل بااللتزامات التعاقدية و ىو ادلبدأ العام يف ادلسؤولية اليت تقابلها اخالل بااللتزمات
قانونية اليت تؤدي اىل ادلسؤولية التقصريية  .غري ان الوضع قد يكون سلتلفا بعض الشيء يف ادلسؤولية عن الضرر البيئي
يف االلتزامات التعاقدية اليت ميكن مالحظتها يف عقود ادلؤسسات و تسليم النفايات و عقود االجارة و البيع او التنازل
اجملاين او مبقابل .

 :1-2المسؤولية المدنية المتعلقة بالنفايات
عرفت ادلادة الثانية من القانون ادلتعلق بتسيري النفايات رقم 56/15ادلؤرخ يف  ، 9115/59/59ادلنتج بانو كل شخص
طبيعي او اعتباري يتسبب نشاطو يف انتاج النفايات  ،اما حائز النفايات فهو كل شخص طبيعي او اعتباري ثحوزتو
نفايات .
او التحويل او االستعمال

اما النفايا ت فقد عرفتها ادلادة الثالثة باهنا " كل البقايا الناجتة عن عمليات االنتاج
فهي كل مادة او منتوج و كل منقول يقوم ادلالك او احلائز بالتخلص منو " .
وقد اكد القانون على ان ازالة النفايات ىي التزام على عاتق ادلنتج او احلائز و أي اخالل هبذا االلتزام ترتتب عليو
مسؤولية االضرار بالبيئة و قد اشارت ادلادة 56الفقرة الرابعة انو يتحمل كل من سلم او عمل على تسليم النفايات
و اخلسائر .
اخلاصة اخلطرة مسؤولية االضرار
كما تشرتط ادلادة  99وجود عقد مكتوب بني ادلتعامل االقتصادي ادلصدر و مركز ادلعاجلة للنفايات و اذلدف من ذلك
ىو اثبات ادلسؤولية و عدم التملص منها حتت أي ستار.
وقد اكدت ادلادة  69من قانون النفايات على ان مسؤولية تسيري النفايات ادلنزلية و ما شاهبها تقع على عاتق البلدية .
و خبصوص االعفاءات من ادلسؤولية فان قانون البيئة  ، 16 /96اكد على عدم االعفاء من ادلسؤولية لالشخاص
الذين يسببون الضرر للغري من جراء ازالة النفايات او نقلها او خلفتها منتوجاتو يف ادلنشأة ( ادلادة .) 9/66
وىنا نشري اىل ان ادلنتج ال يستطيع االحتجاج بالقواعد العامة  ،الن ادلادة  599قد اكدت على اثبات الضرر الناشيء
عن سبب اجنيب ما مل يوجد نص قانوين خاص .

 :2-2المسؤولية التضامنية
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انطالقا من القواعد العامة يف القانون ادلدين فان ادلادة  599منو  ،اشارت اىل تعدد ادلسؤولون عن الفعل الضار و
تضامنهم يف االلتزام بالتعويض عن الضرر و يف ىذه احلالة تكون ادلسؤولية بينهم بالتساوي اال اذا تدخل القاضي
بتحديد نصيب كل واحد منهم .
وىذا ما اخذت بو ادلادة  511من قانون البيئة  ، 16 /96و اليت اشارت اىل ادلسؤولية التضامنية بني االشخاص
الذين يسلمون نفايات ادلؤسسات ادلعتمدة اىل اشخاص غري مستغلني ذلذه ادلؤسسات قصد ازالتها و يفهم من ذلك ان
ىناك عالقة تعاقدية بني الطرفني و ىم متساوون يف ادلسؤولية عن االضرار بالبيئة و ال ميكن الي منهم ان يتهرب من
القانون و لو كان حتت ستار تنازل رلاين او مبقابل ( ادلادة  61من قانون البيئة ).

 :3المسؤولية المدنية في اطار االتفاقيات الدولية

ان ادلطالبة ثحماية البيئة و حتديد ادلسؤوليات عن االضرار هبا بدأ يتشكل يف بداية مخسينيات القرن ادلاضي  ،فكما

ىو معلوم ان هناية احلرب العادلية الثانية افرزت تنافسا قويا يف رلال استخدام الطاقة النووية  ،االمر الذي ادى برجال
الفكر القانوين و السياسي اىل توجيو االنتقادات و التحذير من سلاطر احملطات النووية و الدعوة اىل االستخدام السلمي
للطاقة  ،و بدأت تتبلور فكرة التعويضات عن االضرار الناجتة عن ادلفاعالت النووية و ادلولدات االشعاعية (، )1
فلجأت الدول اىل ابرام عدة اتفاقيات دولية تقر مبدأ محاية البيئة و اقرار ادلسؤولية ادلدنية عن اضرار التلوث و النفايات .
و لتقدمي فكرة عن ادلسؤولية ادلدنية البيئية اليت اقرهتا رلموعة من ادلعاىدات الدولية و موقف اجلزائر منها نتناول العناصر
التالية:

 :1-3في مجال حماية البيئة البحرية
يعود اول تلوث بالنفط يف رلال البحار اىل نقل اول شحنة( )1ثحرية من امريكا اىل بريطانيا عام 5995م  ،و بناء اول
ناقلة للنفط عام 5999م .
و عليو سنتطرق الىم االتفاقيات ادلتعلقة ثحماية البحار من التلوث:
ـ اتفاقية لندن دلنع تلوث مياه البحر بالنفط لعام 5611م  ،و اليت صادقت عليها اجلزائر يف5696/6/55م مبوجب
ادلرسوم.611/96
ـ اتفاقية احداث صندوق دويل للتعويض عن االضرار الناجتة عن التلوث بسبب احملروقات  ،اليت تقررت يف بروكسل
ببلجيكا يف 5695/59/59م و صادقت عليها اجلزائر يف5691/1/56م
ـ اتفاقية برشلونة ادلؤرخة يف  ، 5699/9/59:و قد انضمت اجلزائر اىل ىذه االتفاقية يف ،5691/5/99:مبوجب
ادلرسوم رقم.51/91:

 :2-3في مجال حماية البيئة البرية
ـ اتفاقية وقاية النباتات ادلوقعة بروما عام 5615م
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ـ اتفاقية احملافظة على الطبيعة ادلوقعة باجلزائر عام 5699م
ـ اتفاقية محاية تراث العامل الثقايف و الطبيعي ادلوقعة بباريس سنة 5699م
ـ اتفاقية التنوع احليوي البيولوجي بالربازيل سنة 5669م
ـ اتفاقية بازل بسويسرا بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرية و التخلص منها عرب احلدود  ،اليت انضمت اليها اجلزائر
بتحفظ مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم ، 519/69ادلؤرخ يف 5669/1/59م.

 :3-3في مجال حماية البيئة الجوية
ـ اتفاقية ادلسؤولية ادلدنية قبل الغري يف رلال الطاقة النووية ادلوقعة بباريس ادلربمة يف 5691/9/96م  ،اليت بدأ سرياهنا عام
5699م
ـ اتفاقية محاية بيئة العمل من التلوث ادلوقعة جبنيف عام 5699م
ـ اتفاقية حظر اجراء جتارب االسلحة النووية يف اجلو و الفضاء اخلارجي مبوسكو عام 5696م
ـ اتفاقية محاية طبقة االوزون و اذلواء اخلوي ادلوقعة بفيينا عام 5691م
ـ اتفاقية تقدمي ادلساعدة يف حالة وقوع حادث نووي او اشعاعي طارئ بفيينا عام 5699م
ـ اتفاقية تغري ادلناخ ادلوقعة بريو دي جينريو بالربازيل عام 5669م.
نصت ىذه االتفاقيات على مبدا محاية البيئة و اقرار ادلسؤولية الدولية عن اضرار التلوث البيئي  ،و قد اختلفت
االتفاقيات حول تأسيس ادلسؤولية فمنها من اخذ هبا على اساس عنصر اخلطأ و االمهال و ىو ادلبدأ الغالب يف التشريع
البيئي اجلزائري
و بعضها االخر اخذ بادلسؤولية ادلطلقة للتعويض اليت ترتكز على اثبات الضرر دون اثبات اخلطأ و ىو توجو جديد
يتناسب مع ادلسؤولية ادلدنية البيئية.

ثانيا :آليات اصالح الضرر البيئي
ان ادلسؤولية ادلدنية مبفهومها التقليدي تبقى زلدودة يف اصالح االضرار النامجة عن التلوث البيئي و بعبارة اخرى ان
جرب الضرر اصبح ال يتالئم مع الضرر البيئي و ىذا يعود اىل الطبيعة اخلاصة للضرر يف رلال البيئة و ىذا ما يستوجب
تفعيل آليات تتماشى مع طبيعة الضرر البيئي .
وىذا ما نتعرض لو يف النقاط التالية:

 :1اعادة الشيء الى حالتو الطبيعية

املسؤولية عن الضرر البيئي بني اإلتفاقيات الدولية و أحكام القانون الداخلي

 53

ان اعادة الشيء اىل طبيعتو االوىل يعترب حال انسب لالضرار النامجة عن التلوث وقد اخذ التشريع البيئي اجلزائري هبذه
الفكرة و قد تضمن القانون  51/16ادلؤرخ يف 9116/9/56م ،ادلتعلق ثحماية البيئة يف اطار التنمية ادلستدامة
رلموعة من ادلبادئ منها :
ـ مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح االضرار
ـ مبدأ احليطة
ـ االعالم و ادلشاركة
ـ مبذأ االستبدال
و قد اكدت ادلادة  61من قانون البيئة  ، 16/96على الزام كل شخص طبيعي او اعتباري يتسبب يف االضرار بالرتبة
او النباتات او احليوانات او اال ماكن السياحية او تلون اذلواء او احداث الصخب او االضرار بصحة االنسان ان يعمل
على ضمان ازالتها على نفقتو اخلاصة .
غري ان ازالة االشياء ادلضرة او اعادة الشيء اىل حالتو االوىل ليس دائما بالشيء ادلمكن ماديا الن الكوارث البيئية تنتشر
بشكل كبري حيث يتعذر معها اعادة احلقوق الصحاهبا ()9

 :2دعوى منع وقوع الضرر
ان القضاء باعتباره آلية حلماية احلقوق  ،فان الدعوى كوسيلو للتقاضي و رد احلق فان من لو مصلحة يستطيع رفع
دعوى منع وقوع الضرر كوسيلة احرتازية يقرىا القاضي مبوجب امر بايقاف الضرر و قد اكدت ادلادة  511الفقرة الثانية
و الثالثة و اقرت اختاذ التدابري الضرورية للوقاية من اخلطر .
و يف واقع االمر ان عملية ايقاف الضرر تعد امرا نسبيا  ،الن ادلطالبة باغالق منشاة و لو مؤقتا امر يصعب اثباتو و ان
اجراءات التقاضي قد تاخذ وقتا مطوال ن خاصة اذا كانت ادلؤسسة تنشط بطريقة قانونية ال لبس فيها.

 :3التامين ضد المخاطر و صناديق التعويضات
ان نظام التأمني يتكفل بنقل كل تكاليف اصالح الضرر على عاتق رلموع ادلؤمنني باخنراطهم واشرتاكهم باقساط ادلالية
سنوية بشكل ارادي او اجباري حسب القانون و تعترب ىذه االلية مهمة جدا يف رلال التعويضات و تعمل هبا اغلب
التشريعات يف العامل و ىي دتثل حال مفيدا دلشاكل االفالس اجلزئي للمسؤول عن وقوع الضرر البيئي .
و يتصف نظام التامني ضد ادلخاطر بفاعلية حقيقية يف ضمان تعويض ادلتضررين من التلوث البيئي  ،كما انو يشكل حال
رادعا ضد التلوث االرادي و لو اثر واقي ضد االمهال (.)9
اما بالنسبة لصناديق التعويضات فانو يف الغالب ان ادلؤسسات الضغرية و ادلتوسطة ذلا قدرات مالية زلدودة و ال تستطيع
بالرغم من نشاطاهتا االقتصادية ان تغطي تكاليف الضرر البيئي يف حالة ما اذا كانت متسببة فيو و بالتايل فان االخنراط
يف صناديق التعويضات يكون اصلع ذلا حلمايتها من االرىاق ادلايل او االفالس .
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و عليو فان صناديق التعويضات تعترب تقنية مكملة للمسؤولية ادلدنية عن الضرر البيئي ن فهو نظام يسمح بالتخفيف
من ادلسؤولية ادلدنية .

الخاتمة
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يف االخري خنلص اىل ان احكام ادلسؤولية ادلدنية عن الضرر البيئي بشقيها الوطين و الدويل ما زالت معادلها غامضة و
غري زلددة بالرغم من وجود االطار القانوين و الوسائل القضائية حلمايتها  .كما ان القوانني ادلنظمة للبيئة خاصة يف بالدنا
تكاد تكون غري مطبقة يف اغلب احكامها شلا يفتح اجملال للمتسببني يف التلوث و ال جيدون من يردعهم .
كما ميكن القول بان ادلسؤولية ادلدنية مبفهومها التقليدي اصبحت غري كافية الصالح الضرر يف اجملال البيئي نظرا
لطبيعتو ادلتميزة عن الضرر يف رلالو ادلدين  ،و عليو يكون من االجدر التفكري يف اعادة النظر يف ادلسئولية عن الضرر
البيئي و توسيع فكرة جربه و اصالحو اىل آليات جديدة تتناسب مع طبيعة الضرر البيئي  ،منها ضرورة تأسيس ادلسؤولية
ادلدنية البيئية على اساس العالقة بني الضرر و ادلتسبب فيو دون النظر اىل اخلطأ  ،الن اغلب ادلؤسسات ادلنتجة عندما
ختلف النفايات و ىي دتارس نشاطها يف اطاره ادلشروع دون خطأ  ،غري ان ىذا النشاط قد يسبب التلوث و االضرار
بالبيئة  ،فاذا قامت ادلسؤولية على أساس اخلطأ فال تقوم ضد ادلؤسسة الهنا تقوم بنشاط اعتيادي و مشروع و ال ميكن
اثبات اخلطأ يف حقها  ،و عليو فان ادلسؤولية الوقائية او االحرتازية تكون ىي االطار ادلناسب إلصالح الضرر البيئ.
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