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مة  مقـد ِّ
     

، وأندلو عميشاالحسج هلل الحي جعل مؽ الساء         عحًبا فخاًتا طاىًخا  كلَّ شيء حيٍّ
" ، وقاؿ أيًزا: (1)سائًغا لمذاربيؽ، فقاؿ جلَّ شأنو: "َوَجَعْمَشا ِمَؽ اْلَساِءُكلَّ َشْيءٍّ َحيٍّ

" . فالسياه ىي أساس الحياة، وبجونيا ال يكؾف لمحياة (2)"َوهللُا َخَمَق ُكلَّ َدابَّةٍّ ِمْؽ َماءٍّ
ؾاف، ومرجٌر لمدراعة، وىي أساسية ب لإلنداف والحيوجؾد، فيي مرجر الذخ 

شاعة.  لمرِّ

وتدتحؾذ قزايا تمؾث السياه في ىحه الفتخة عمى اىتساـ جسيع الجيات السعشيَّة      
بالجولة؛ نغًخا لقمة السؾارد السائيَّة ووجؾد زيادةٍّ ُمظَِّخَدةٍّ في عجد الدكاف، إضافًة إلى 

السياه في علِّ وجؾد خظةٍّ مرخيةٍّ طسؾحةٍّ لمتشسية الزغؾط الستدايجة عمى استخجامات 
ا يتظمَّب تشسية مؾاردنا السائيَّة،  تتظمَّب زيادة الخقعة الدراعيَّة والشذاط الرشاعي، مسَّ
ع في إعادة استخجاـ مياه الرخؼ الدراعي والرشاعي والرحي السعالجة  والتؾسُّ

صالت الغحائيَّة، ورفع الؾعي وغيخ السعالجة، واستخجاـ مياه األمظار في تشسية الحا
البيئيِّ لجى السؾاطشيؽ وكافة الفئات بأىسيَّة الحفاظ عمى السؾارد السائيَّة وتخشيج 

 االستيالؾ. 

                                                             
 (.33القخآن الكخيؼ، سؾرة األنبياء، اآلية)(1)

 (.45القخآن الكخيؼ، سؾرة الشؾر، اآلية، )(2)
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و كشتيجةٍّ لغيؾر بعض اآلثار الستختِّبة عمى محجودي السياه  وقج تؼَّ تبشِّي ىحا التؾجُّ
السيسَّة وضخورة مذاركة وضخورة تظبيق مبجأ الذفافية في التعامل مع ىحه القزية 

رات التي مؽ  كافة الفئات السختمفة سؾاء شعبيَّة أو حكؾميَّة لؾضع الحمؾؿ والترؾُّ
ج أفَّ السكياس  شأنيا تقميل الفجؾة بيؽ السؾارد السائيَّة الستاحة، حيث بات مؽ السؤكَّ

ٍّ ليا بسا ُيحقق التشسية  ـ يتسثَّل في تحقيق أفزل استخجا السدتجامة الحكيقيَّ لمتقجُّ
مع بمؾغ األىجاؼ التشسؾيَّة التي ُتخظط ليا الجوؿ دوف إىجارٍّ لحقؾؽ األجياؿ القادمة 
ث تحجًيا حكيكيِّا يؾاجو  في تمػ السؾارد، ومؽ ىشا ُتسثل حساية السؾارد السائيَّة مؽ التمؾُّ

 .(1)مرخ في اآلونة األخيخة

 أىسية الجراسة: -

ٍّ خاّصٍّ لمسدئؾليَّة السجنيَّة في تكسؽ أىسية الجراسة في بياف مجى ضخو  رة إيجاد نغا
مجاؿ اإلضخار بالسؾارد البيئيَّة؛ نغًخا لخرؾصية ما يتجسع مؽ ضخر ىحه السؾارد، 
ومؽ ثؼَّ يجب تدخيخ القؾاعج العامَّة لمسدئؾليَّة السجنيَّة الؾاردة في القانؾف السجني 

 لكيتتؾاءـ مع طبيعة ىحه األضخار. 

                                                             

 مؾقع وزارة السؾارد السائيَّة والخي السرخي:( 1)

https://WWW.mwri.gov.eg/index.php/ministry-3/nile معمؾمات ،
.26/1/2323الع ة، نيخ الشيل،تاريخ االط   مائيَّ   

https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-3/nile
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أىسية الجراسة في بياف ضساف حقؾؽ األفخاد الستزخريؽ والتأميؽ  كسا تغيخأيًزا    
مؽ السدئؾليَّة مؽ اإلضخار بالسؾارد السائيَّة، باعتبار أفَّ أيَّ ضخر يمحق السؾارد 

 السائيَّة، قج يتختَّب عميو إىجاُر حقؾؽ األفخاد الستزخريؽ. 

 أىجاؼ البحث:-

ِؼ ما ُيحيط بالسدئؾليَّة السجنيَّة تيجؼ الجراسة إلى تسكيؽ الباحثيؽ مؽ في     
الشاشئة عؽ اإلضخار بالسؾارد السائيَّة، وبياف مجى الحساية التي كفميا السذخِّع، وأوجو 
القرؾر والشقص في ذلػ الذأف، وتقييؼ الظخؽ والؾسائل الكفيمة لحلِّ ىحه السذكالت 

 في إطار مشغؾمةٍّ قانؾنيَّةٍّ متكاممة. 

 :خظة الجراسة-

 : ماليَّة السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ السؾارد السائيَّة وطبيعتيا.وؿالسبحث األ 

 تعخيف السؾارد السائيَّة وأىسيتيا. السظمب األوؿ:

 : طبيعة السدئؾليَّة السجنيَّة وأساسيا في السؾارد السائيَّة. السظمب الثاني

السؾارد : اآلثار الشاجسة عؽ السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ اإلضخار  بالسبحث الثاني
 السائيَّة.

 : دعؾى السدئؾليَّة عؽ اإلضخار بالسؾارد السائيَّة. السظمب األوؿ
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 التعؾيض كجداء لمسدئؾليَّة السجنيَّة.  السظمب الثاني:

 

 السبحث األوؿ

 مالية السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ السؾارد السائيَّة وطبيعتيا

ي ُيغحي شخياف الحياة، مؽ السؾارد السائيَّة في مرخ ىي مرجُر السياه الح     
البذخ أو الدراعة أو الرشاعة وغيخىا، وبالشغخ إلى الكيسة االقتراديَّة لمسؾارد 
والثخوات السائيَّة، فقج بَجا مؽ الزخوريِّ تفعيل القؾاعج التشغيسيَّة التي تكفل حساية 

بيئة مياه الشيل ومجاريو مؽ اإلضخار بيا. ففي اآلونة األخيخة قج كثخت ممؾثات ال
 ومدببات اإلضخار بالسؾارد السائيَّة.

وسؾؼ نقؾـ بتعخيف السؾارد السائيَّة وأىسيتيا في مظمبٍّ أوؿ، ثؼ نقؾـ بتؾضيح      
، عمى الشحؾ  طبيعة السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ تمػ السؾارد وأساسيا في مظمبٍّ ثافٍّ

 التالي:

 تعخيف السؾارد السائيَّة وأىسيتيا :السظمب األوؿ 

ججيٌخ بالحكخ أفَّ نيخ الشيل ُيَسثُِّل السؾرَد األىؼَّ لمسياه في مرخ؛ نغًخا ألنو مرجر      
السياه العحبة؛ لحا يحغخ صخؼ، أو إلقاء السخمَّفات الرمبة أو الدائمة أو الغازية مؽ 
، والسشذآت التجاريَّة والرشاعيَّة والدياحيَّة، ومؽ عسميات  العقارات أو السحاؿِّ
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وغيخىا في مجاري السياه عمى كامل أطؾاليا، ومدظحاتيا، إالَّ بعج  الرخؼ الرحي،
. كسا ال يجؾز الترخيح إلقامة أيِّ (1)الحرؾؿ عمى تخخيص مؽ وزارة الخي ...

 .(2)مشذآتٍّ يشتج عشيا مخمفاٌت ترخؼ في مجاري السياه...

فقج أكجت  وعمى الخغؼ مؽ األىسيَّة البالغة لمسؾارد السائيَّة في شتى األمؾر،     
ا  % مؽ 6مميارات جشيو، وىؾ ما يعادؿ  3تقاريُخلؾزارة البيئة أفَّ مرخ تخدخ سشؾيِّ

إجسالي الشاتج القؾمي؛ نتيجًة لسالييؽ األطشاف مؽ السمؾثات الرشاعيَّة والدراعيَّة 
والدياحيَّة التي ُتمقى في نيخ الشيل والسرارؼ والتخع السائيَّة، إضافًة إلىجار أكثَخ 

 مميار متخ مكعب مؽ السياه سشؾيِّا.  2مؽ 

لحلػ يجب أف نزع نرب أعيششا الخظؾرة البالغة التي ُتيجد ىحه السؾارد، ومؽ      
نات البيئة السائيَّة واالرتقاء بيا، ومشع تجىُؾرىا، أو  ثؼَّ يجب السحافغة عمى مكؾِّ

 اإلضخار بيا، أو اإلقالؿ مؽ حجة تمؾيثيا.

                                                             
 مؽ التمؾث.  يالسائيَّةشأن حساية نيخ الشيل والسجار في  1982لدشة  48( مؽ القانؾن رقؼ 2السادة )(1)

الترخيح بإقامة  –ا لمرالح العام عشج الزخورة وتحقيق   –دون غيخىا  ي   ؾز لؾزارة الخ ومع ذلػ يج(2)
حقق إذا التدمت الجية السدتخجمة ليا بتؾفيخ وحجات لسعالجة ىحه السخمفات، بسا ي   ىحه السشذآت،

جة فؾر ا ألحكام ىحا القانؾن، وعمى أن يبجأ تذغيل وحجات السعالحجدة، وفق  السؾاصفات والسعاييخ الس  
 مؽ القانؾن. مكخر ( 4نغخ السادة)ابجء االستفادة مؽ ىحه السخمفات. 
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ؽ السذخِّع السرخيُّ  1994لدشة  4ؾف البيئة رقؼ ( مؽ قان1/12في السادة )  لؼ ُيَفخِّ
 في تعخيفو لمتمؾث السائي بيؽ السياه العحبة والسياه السالحة.

 طبيعة السدئؾليَّة السجنيَّة وأساسيا في السؾارد السائيَّة :السظمب الثاني

ٍّ والسؾارد السائيَّة بذكلٍّ خ      اّصٍّ واجٌب الحفاظ عمى السؾارد العامة بذكلٍّ عا
مفتخض، سؾاء بعجـ اإلضخار بيا أو بالتقريخ فييا، وعمى ذلػ تتجمَّى ىشا 
ـٌ  السدئؾليَّة، فيتزح لشا أنيا مدئؾليَّة تقريخيَّة، وأساس االلتداـ ىشا ىؾ التدا
د مجاه، ويكؾف  ـٌ مقخٌر عمى الكافة فخضو القانؾف وأنذأه وحجَّ ، فيؾ التدا قانؾنيّّ

دائًسا ىؾ االمتشاع عؽ  –السدئؾليَّة التقريخيَّة  –في ىحه السدئؾليَّةااللتداـ القانؾنيُّ 
 عجـ اإلضخار بالغيخ، وبحلػ يكؾف االلتداـ ىشا التداًما سمبيِّا. –عسل 

وإذا كانت السدئؾليَّة السجنيَّة في الحفاظ عمى السؾارد السائيَّة وعجـ اإلضخار بيا      
ز اإلعفاء االتِّفاقي مؽ السدئؾليَّة؛ ألفَّ القانؾف ىؾ مدئؾليَّة تقريخيًَّة، فبحلػ ال يجؾ 

ر أحكاـ ىحه السدئؾليَّة، فيي مؽ الشغاـ العاـ.  الحي قخَّ

واإلضخار بالسؾارد السائيَّة مؽ السسكؽ أْف يقؾـَ عمى الخظأ أو اإلىساؿ، وىؾ      
يَّة ىشا عمى األساس الحي تقؾـ عميو السدئؾليَّة التقريخيَّة، فيجؾز أف تقؾـ السدئؾل

 فكخة الخظأ أو فكخة الزخر وتحسُّل تبعتو.
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مؽ القانؾف السجني الججيج عمى أفَّ "كل خظأ سبَّب ضخًرا  163وتشصُّ السادة      
 .(1)لمغيخ يمـد مؽ ارتكبو بالتعؾيض"

يتبيَّؽ مؽ ىحا الشّصِ أفَّ السدئؾليَّة التقريخيَّة يجب لكياميا ثالثة أركاف، ىي:      
 .(2)الزخر وعالقة الدببيَّة مابيؽ الخظأ والزخرالخظأو 

                                                             

ا : "كل خظأ سبب ضخر  يعمى الؾجو اآلت يمؽ السذخوع التسييج 233السادة في  ورد ىحا الشص  ( 1)
ا لفغي   لجشة السخاجعة عجلت السادة تعجيال   يوف ،لمغيخ يمدم مؽ ارتكب الخظأ بتعؾيض الزخر"

، وقج ائييالشالسذخوع في  167السادة  الججيج، وأصبحتالقانؾن في  الؾارد لمشص    قة  فرارت مظاب
، ثؼ مجمذ 163بسجمذ الذيؾخ تحت رقؼ  يوافق عمييا مجمذ الشؾاب، ثؼ لجشة القانؾن السجن

 (. 356ص  – 353ص ، 2ة الذيؾخ، )مجسؾعة األعسال التحزيخيَّ 

ة ال تقؾم إال بتؾافخ التقريخيَّ  سدئؾليَّةال أنَّ  -الشقض  خى بو قزاء محكسةوعمى ماج -مؽ السقخر ( 2)
ة حق السزخور، وعالقة سببيَّ في  جانب السدئؾل، إلى ضخر واقعفي  أركانو الثالثة مؽ خظأ ثابت

لدمظة التقجيخيَّة لقاضي حجود افي  ا يجخلمسَّ  سدئؾليَّةتخبط بيشيسا. واستخالص الخظأ السؾجب لم
تكييف الفعل السؤسذ عميو طمب التعؾيض بأنو خظأ أو  ا، إال أنَّ صو سائغ  ما دام استخال السؾضؾع

يخزع قزاء محكسة السؾضؾع فييا لخقابة محكسة الشقض، التي  ىحا الؾصف عشو مؽ السدائل ينف
التقريخية ال يقؾم إال عمى الدبب السشتج الفعال السحجث لمزخر دون  سدئؾليَّةالفي  ةركؽ الدببيَّ  وأنَّ 

في  ليذ مؽ شأنو بظبيعتو إحجاث مثل ىحا الزخر ميسا كان قج أسيؼ مرادفة   يلعارض الحالدبب ا
 ا بالدبب السشتج.خن  إحجاثو بأن كان مقت
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أواًل: الخظأ: فالخظأ الحي يتختَّب عميو السدئؾليَّة التقريخيَّة، ىؾ اإلخالُؿ      
خ حتى ال  بااللتداـ ببحؿ عشايةٍّ، وىؾ أْف يرظشع الذخص في سمؾكو اليقغة والتبرُّ

السسكؽ القجرة عمى يزخَّ الغيخ، فإذا انحخؼ عؽ ىحا الدمؾؾ الؾاجب وكاف مؽ 
التسييد بحيث يجرؾ أنو قج انحخؼ، كاف ىحا االنحخاؼ خظًأ يدتؾجب مدئؾليتو 

 .(1)التقريخيَّة

وتقؾـ السدئؾليَّة التقريخيَّة بسجخد تؾافخ التسييد، دوف الحاجة إلى تؾافخ سؽِّ      
 ، طبًقا لسبادئيا، مدئؾالً (2)الخشج، بحيث يكؾف الربي السسيد وَمؽ في حكسو

 ، وُتدسى األىميَّة التقريخيَّة.(3)مدئؾليَّة كاممة

                                                             

 عشاصخ إذا تؾافخت وجب االلتدام بالزسان عؽ كل    ةعؽ الفعل الزار عمى ثالث سدئؾليَّةال تقؾم (1)
دمب؛ أي بالتخك أو االنتفاع الحي يعج  خظأ، أو اليجاب السذخوع سؾاء كان باإللفعل غيخ اأضخار 

وىؾ ال يكؾن كحلػ إال إذا كان الشازل أو السستشع مكمف ا بسؾجب أحكام القانؾن؛بأن يؤد  ي العسل الحي 
 ا ال يعج  ؾن  نأن يفخض عميو قا وقع عميو التخك أو االمتشاع؛ إذ إنَّ ما يشجب إليو الذخص أصال  دون 

بل يجب أن  ،ذاتو لاللتدام بالزسانفي  وقؾع الفعل الزار يوال يكف سدئؾليَّة،لم اا مؾجب  ا أو امتشاع  تخك  
 سدئؾليَّةنظاق ىحه الفي  بسعشاه السفيؾم حقو ضخر  في  يتختب عميو لسؽ وقعت السخالفة أو الجخيسة

ا بقجر الزخر تبع  ا لقياميا والحكؼ بالتعؾيض ا ضخوري  شخط   وثبؾتيا يعج   ،ا مؽ أركانياا الزم  باعتباره ركش  
 ي،)محكسة التسييد بجب ثبت وقؾعو وبيؽ الزخر. ية بيؽ الخظأ الحلحلػ متى تؾافخت عالقة الدببيَّ 

 (.224ص  ،العجد الخامذ عذخ ،"حقؾق"2333لدشة 299الظعؽ رقؼ  14/2/2334جمدة 

 .244نغخية االلتدام، جدء أول، فقخة في  الؾجيد :يمحسؾد جساؿ الجيؽ زك (2)
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فسدئؾليَّة الذخص ىشا متسثمٌة في الحفاظ عمى السؾارد السائيَّة مؽ أضخار التمؾث  
بيا، فُيحغخ صخؼ أو إلقاء السخمفات الرمبة، أو الدائمة أو الغازيَّة مؽ العقارات 

ة، ومؽ عسميات الرخؼ الرحي، والسحاؿ، والسشذآت التجاريَّة والرشاعيَّة والدياحيَّ 
عمى وغيخىا في مجاري السياه عمى كامل أطؾاليا، ومدظحاتيا، إالَّ بعج الحرؾؿ 

. كسا ال يجؾز الترخيح إلقامة أيِّ مشذآتٍّ يشتج عشيا (1)تخخيص مؽ وزارة الخي ..
 .(2)مخمفات ترخؼ في مجاري السياه...

                                                             
= 

(3)  JOSSERAND,Cours de Droit civil français, 3˚édition, paris 193 ch 2, p 

455. SAVATIER (R), Traité de la responsabilitécivile, 2e edition,paris 1951, 

ch 1, p 110-p.DEMOGUE,Traité des obligations en general, paris 1923-

1933.ch3, p 312. COLIN et CAPITANT, Coursélémementaire de Droit civil, 

10eedition, par JULLIOT DE LA MORANDIE RE, Paris 1948, ch2, P 390-2. 
 

 مؽ التمؾث. يالسائيَّةشأن حساية نيخ الشيل والسجار في  1982لدشة 48( مؽ القانؾن رقؼ 2السادة) (1)

مؽ  يالسائيَّةوالسجار  شأن حساية نيخ الشيلفي  1982لدشة  48( مؽ القانؾن رقؼ 4السادة ) (2)
الترخيح بإقامة ىحه  –ا لمرالح العام عشج الزخورة وتحقيق   –دون غيخىا  ي   التمؾث، يجؾز لؾزارة الخ 

حقق السشذآت، إذا التدمت الجية السدتخجمة ليا بتؾفيخ وحجات لسعالجة ىحه السخمفات، بسا ي  
وعمى أن يبجأ تذغيل وحجات السعالجة فؾر ا ألحكام ىحا القانؾن، السؾاصفات والسعاييخ السحجدة، وفق  

 بجء االستفادة مؽ ىحه السخمفات.

      

= 
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ؾميَّة، كؾزارة الدراعة، عشج اختيارىا وتقع السدئؾليَّة أيًزا عمى الييئات الحك    
واستخجاميا ألنؾاع السؾاد الكيساويَّة لسقاومة اآلفات الدراعيَّة، مخاعاة أالَّ يكؾف مؽ 
شأف استعساليا تمؾُث مجاري السياه بسا يشرخؼ إلييا مؽ ىحه السؾارد الكيساويَّة، 

ؼ األراضي سؾاء بالظخيق السباشخ خالؿ عسمية الخش، أو مختمًظا بسياه صخ 
الدراعيَّة، أو عؽ طخيق غدل معجات، وأدوات الخش، أو حاويات السبيجات في 
مجاري السياه، وفق السعاييخ التي ُيتفق عمييا بيؽ وزارات الدراعة والخي 

 .(1)والرحة

َي فعل خظأ       ، ومؽ السعخوؼ أفَّ التعجِّ ويسكؽ أْف يتسثَّل الخظأ أيًزا في شكل تعجٍّ
ي مذخوًعا، وىي: حالة يدتؾجب السدئؾ  ليَّة، ولكؽ ىشاؾ حاالت ثالث يعجُّ فييا التعجِّ

 الجفاع الذخعي أو حالة تشفيح ألمخ صادر مؽ الخئيذ أو حالة الزخورة. 

ففي حالة الجفاع عؽ الشفديشا بالتظبيق عمى السؾارد السائيَّة، ال يسكؽ تظبيقيا؛      
خًرا وإنسا ىؾ مرجر، فال يسكؽ لو ليذ ش –السؾارد السائيَّة –ألف الظخؼ اآلخخ

                                                             
= 

 

 ( مؽ القانؾن السحكؾر.13السادة) (1)
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االعتجاء، فيكؾف ىشاؾ ردّّ ليحا االعتجاء بالجفاع عؽ الشفذ، ونكتفي ىشا بحكخه 
 .(2)واإلشارة لشّصِ السادة

ا حالة تشفيح قخار الخئيذ، فقج نرت السادة        مؽ القانؾف السجني الججيج  167أمَّ
بالغيخ إذا قاـ بو تشفيحا عمى أنو "ال يكؾف السؾعف العاـ مدئؾاًل عؽ عس مو الحي أضخَّ

ألمخٍّ صجر إليو مؽ رئيذ، متى كانت إطاعة ىحا األمخ واجبًة عميو أو كاف يعتقج 
أنيا واجبة، وأثبت أنو كاف يعتقج مذخوعيَّة العسل الحي وقع مشو، وكاف اعتقاده 

 .(3)مبشيِّا عمى أسبابٍّ معقؾلةٍّ، وأنو راعى في عسمو جانب الحيظة"

َي عساًل مذخوًعا بذخوط ثالثة: )أواًل( أف  فإطاعة أمخٍّ صادرٍّ مؽ الخئيذ يجعل التعجِّ
مؾعًفا. )ثانًيا( أف يكؾف صجر أمٌخ بتشفيح ىحا  –الخظأ  –يكؾف مؽ صجر مشو العسل 

العسل مؽ رئيذ ولؾ غيخ مباشخ، طاعتو واجبة. )ثالًثا( أف يثبت السؾعف 
الحي نفحه، وأفَّ ىحا االعتقاد مبشيّّ عمى  أنو كاف يعتقج مذخوعيَّة األمخ -1أمخيؽ:

أنو راعى في عسمو جانب الحيظة، فمؼ  -2، (1)أسبابٍّ معقؾلةٍّ ال عمى مجخد الغؽ
 يختكب العسل إالَّ بعج التثبُّت والتحخِّي. 

                                                             

 الججيج. يمؽ القانؾن السجن 166انغخ نص السادة ( 2)

 .ي، مؽ السذخوع التسييج234السادة في  ورد ىحا الشص (3)

ارتكبو، الحي  مذخوعية العسل السؾعف العام كان يعمؼ عجم ولؾ اتزح أنَّ  (1)
 (.521ص ، 35م، 1923،يؾنيو 21في  )استئشاف مختمط فإنو يكؾن مدئؾال  
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ٍّ تشفيًحا لقخار رئيدو، فإنو ىشا يعفى مؽ       فإذا صجر الخظأ مؽ مؾعفٍّ عا
بتؾصيل ماسؾرة مياه  –وىؾ مؾعٌف بالحكؾمة –ا قاـ عامل السدئؾليَّة، مثاؿ ذلػ: إذ

صخؼ صحي لسبشى السؤسدة التابع ليا بشاًء عمى تعميساتٍّ صادرةٍّ لو مؽ رئيدو في 
العسل، وكاف عمى اعتقاد بؾجؾد تخخيص لمسؤسدة بحلػ، أليِّاعتبار، ىشا ال ُيدأؿ 

إضخاره بالسؾرد السائيِّ  الذخص عؽ فعمتو، وال يسكؽ مدئؾليتو مدئؾليَّة مجنيًَّة عؽ
 الحي تؼَّ تؾصيل الرخؼ بو. 

ا حالة الزخورة، فشرت السادة       مؽ القانؾف السجنيِّ الججيج عمى أفَّ  168أمَّ
"مؽ سبَّب ضخًرا لمغيخ ليتفادى ضخًرا أكبخ، محجًقا بو أو بغيخه، ال يكؾف ممدًما إال 

 وجؾد ثالثة شخوط، ىشا اشتخط  ، فالشصُّ (2)بالتعؾيض الحي يخاه القاضي مشاسًبا"

، سؾاء في نفدو أو  أواًل:  أف يكؾف الذخص الحي سبَّب الزخر ميجًدا بخظخٍّ حاؿٍّّ
 مالو،

                                                             

السادة  ة، وأصبح رقؼ، وأقختو لجشة السخاجعيمؽ السذخوع التسييج 235السادة في  ورد ىحا الشص  ( 2)
بسجمذ الذيؾخ  يلجشة القانؾن السجن ي، ووافق مجمذ الشؾاب عميو، وفيمؽ السذخوع الشيائ 172

،ووافق عميو 168السادة  في القانؾن الججيج، وأصبح رقؼ الؾارد ا لمشص   حتى أصبح مظابق   عجل الشص  
(، وانغخ 381ص  -377ص  2)مجسؾعة األعسال التحزيخية . مجمذ الذيؾخ، كسا عجلتو لجشتو

، والسادة ينؾن األلسانمؽ القا 228، والسادة ياإليظال يمؽ السذخوع الفخند 2فقخة  77ا السادة أيز  
 . يمؽ القانؾن البؾلؾن 133، والسادة ي مؽ قانؾن االلتدامات الدؾيدخ  2فقخة  52
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أف يكؾف ىحا الخظخ الحاؿ مرجره أجشبيِّا، فال يج فيو لسؽ سبَّب الزخر،  ثانًيا: 

حي وقع، السخاد تفاديو أشجَّ بكثيخ مؽ الزخر ال -الزخر  –أف يكؾف الخظخ  ثالًثا:
لمسؾارد السائيَّة لتفادي  –سبَّب ضخًرا  –وعمى ذلػ إذا صجر مؽ الذخص فعٌل مزخّّ 

 ضخرٍّ كاد ييمػ بو أو بسالو، فال نكؾف ىشا برجد السدئؾليَّة السجنيَّة.

: السقرؾد بو ىشا ىؾ ما ُيختبو الخظأ مؽ أضخار لمسؾارد السائيَّة عسًجا ثانًيا:الزخر  
في القاعجة  -عمى إىساؿ أو عجـ بحؿ عشاية، والقانؾف يكتفي أو دوف قرج، مبشيِّا 

بفخض واجبٍّ عمى السخاطبيؽ بأحكامو بعجـ االنحخاؼ عؽ الدمؾؾ  -العامَّة 
السألؾؼ، ليكؾف محمو بحؿَّ عشاية معيشة، وال يغيخ الخظأ إال بتقجيخ سمؾؾ محجث 

 .(1)الزخر ومقارنتو بدمؾؾ الخجل العاديِّ 

ق السدئؾليَّة أْف يقَع خظأ، بل يجب أْف ُيحجث الخظأ فال يكفي لتح      قُّ
، والسزخور ىؾ الحي يثبت وقؾع الزخر بو، ووقؾع الزخر واقعٌة (2()1)ضخًرا

 .(3)ماديٌة يجؾز إثباتيا بجسيع الظخؽ، ومشيا البيِّشة والقخائؽ

                                                             

 (1) VANRYN, Responsabilité aquilienne et contrats en 

Droitpositif,theed agrégation, Bruxelles 1933, p18. 

 -43ص  13ة لمسحاكؼ السختمظة ، السجسؾعة الخسسيَّ 1885يشايخ سشة  28في  استئشاف مختمط (1)
 وغيخىا.  – 164ص  ،3م، 1891يشايخ سشة  22 وفي
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 ببياف الزخر الساديِّ واألدبيِّ  222و221ُعِشَي القانؾف السجنيُّ في مادتيو 
، (4)وعشاصخىسا لمحق في التعؾيض، وحجيثشا ىشا يقترخ عمى الزخر الساديِّ 

أف يكؾف ىشاؾ إخالٌؿ بسرمحةٍّ ماليَّةٍّ  -1والزخر الساديُّ يمـد لكيامو شخطاف: 
أف يكؾف محقًقا. فعمى ذلػ يكؾف الزخر ىشا بسرمحة السؾارد  -2لمسزخور. 

يل مؽ قيستيا، أو مؽ الذأف الحي السائيَّة ىؾ الكياـ بفعل خظأ يتختب عميو التقم
ا في مجخى مائيٍّ بالقخب مؽ أرضو؛ لمؾصؾؿ  أقيست مؽ أجمو، كأْف يكيؼ الُسدارع سجِّ
بأقرى استفادةٍّ مشو، فيحا الفعل يتختَّب عميو التقميل مؽ شأف وميسة ىحا السجخى، 

                                                             
= 

 سدئؾليَّة،مؽ أركان ال الزخر ركؽ   أنَّ  ي   ،مؽ القانؾن السجن163،173 ،121 مفاد نرؾص السؾاد (2)
إيجاب التعؾيض عؽ الزخر أن يكؾن ىحا الزخر ي في ا لحلػ، يدتؾ تبع   لقيامو الزم   وثبؾتو شخط  

 ا.ا أو أدبي  ي  ماد

في  ال رقابة فييا لسحكسة الشقض، ولكؽ الذخوط الؾاجب تؾافخىا ة  مؾضؾعيَّ  ووقؾع الزخر مدألة   (3)
 ىحه مدائل   ، وانتقال ىحا التعؾيض إلى الؾرثة، كل  يالزخر، وجؾاز التعؾيض عؽ الزخر األدب

)السدئؾليَّة السفتخضة( السدئؾليَّة : الفعل الزار ذسميساف مخقالشقض. تخزع لخقابة محكسة  ة  قانؾنيَّ 
 . 33، ص 1998السجنية، دار الكتب القانؾنيَّة، 

 في شخفو واعتباره وعخضو نفدو وجدجه، أوفي  يريب الذخص الزخر األدبيَّ ضخر   نَّ حيث إ (4)
 .السائيَّةعاطفتو وشعؾره وحشانو، وىحا ال يشظبق عمى السؾارد في  وكخامتو، أو يريبو
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، أ ا بالشدبة وإف كاف الزخُر ىشا جدئيِّا، ولكشو قج أثَّخ في مرمحة السجخى السائيِّ مَّ
لمذخط الثاني، وىؾ أف يكؾف الزخر محقًقا، بسعشى وقؾع الزخر فعاًل أو سيقع 

ق مدئؾليَّة الذخص عؽ الفعل الزارِّ بالسؾارد السائيَّة، البجَّ أف (1)حتًسا ، فحتى تتحقَّ
، أو  يكؾف ىحا الزخر قائًسا عمى خظأ قاـ بو، وتختَّب عميو ضخٌر بالسؾرد السائيِّ

حتًسا في السدتقبل. ومثاؿ ذلػ: إذا قاـ شخٌص ببشاء مشدؿٍّ وقاـ بتؾصيل سيمحق بو 
 ، ، ولكشو لؼ يتّؼ الرخؼ في الؾقت الحاليِّ الرخؼ الرحيِّ ليحا السشدؿ بسؾردٍّ مائيٍّ
أي لؼ يتؼ تمؾيثو بسخمفات الرخؼ الرحي، ولكؽ حتًسا في السدتقبل سيتؼُّ استعساؿ 

السعخوؼ أفَّ الرخؼ الرحيَّ يمؾث السؾارد  السشدؿ ومؽ ثؼ الرخؼ الرحي لو، ومؽ
ث البيئة السائيَّة أو الشيخيَّة، ىؾ إدخاألية مؾادَّ أو طاقةٍّ يشتج عشيا  السائيَّة، فتمؾُّ
ضخٌر بالسؾاد الحيَّة أو غيخ الحيَّة، أو ييجد صحة اإلنداف، أو يعؾؽ األنذظة 

شقص مؽ التستُّع بيا، أو الدياحيَّة، أو يفدج صالحية مياه الشيخ لالستعساؿ، أو ي
يا  (1)ُيَغيُِّخ مؽ خؾاصِّ

                                                             

الحكؼ لو مؽ  ي   السجن يزت محكسة الشقض بأنو يجب بسقتزى القانؾن لرحة طمب السجعوقج ق( 1)
ا ا عمى وجو اليقيؽ والتأكيج، واقع  أن يكؾن الزخر السجعى ثابت   ة  مجنيَّ  ة بتعؾيزات  السحكسة الجشائيَّ 

 16ي ي ف)نقض جشائ .بالبجاىة يعاء باحتسال وقؾع الزخر ال يكفالسدتقبل، ومجخد االد   في  ولؾ
 (.746ص  ،241رقؼ  ،28 ةالسحاما،مجمة 1947يؾنيو سشة 

، دار الشيزة يمشازعات التمؾث البيئفي  ةالسجنيَّ  سدئؾليَّةاستقخاء لقؾانيؽ ال :سعج ؾدأحسج محس (1)
 .189، ص 1994ة، الظبعة األولى، العخبيَّ 
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 : (2)عالقة الدببيَّة مابيؽ الخظأ والزخرثالًثا:

عالقة الدببيَّة ما بيؽ الخظأ والزخر معشاىا أْف ُتؾَجَج عالقٌة مباشخٌة ما بيؽ      
الخظأ الحي ارتكبو السدئؾؿ والزخر الحي أصاب السزخور، والدببيَّة ىي الخكؽ 

، وآية ذلػ أنيا قج (3)مؽ أركاف السدئؾليَّة، وىي ركٌؽ مدتقلّّ عؽ ركؽ الخظأ الثالث
تؾجج وال يؾجج الخظأ، كسا إذا أحجث شخٌص ضخًرا بفعلٍّ صجر مشو ال يعتبخ خظأ 
ق مدئؾليتو عمى أساس تحسُّل التبعيَّة، فالدببيَّة مؾجؾدٌة والخظأ غيخ مؾجؾد،  وتتحقَّ

                                                             

(2)  DEMOGUE, op. cit, p365 et s. LALOU, Traitépratique de la 

responsabilitécivile, 6e edition par P. AZAED, paris 1962, p 246 et s.MARTY, 

La distinction du fait et du droit, Toulous 1939, p685.   :ا عبج الخزاؽ وأيز 
وما  46، السخجع الدابق، فقخة سميساف مخقذوما بعجىا.  333, فقخة 1: السؾجد، ج ي الدشيؾر 
، 1944ليَّة السجنيَّة في القانؾن السرخي، مظبعة االعتساد، القاىخة، : السدئؾ مرظفى مخعىبعجىا. 

: االلتدام في القانؾن السجني الججيج، مظبعة مرخ أحسج حذست أبؾ ستيتوما بعجىا.  132فقخة 
وما بعجىا.  475، فقخة 1954بالقاىخة،    

إال بتؾافخ أركانيا  –الشقض  وعمى ماجخى بو قزاء محكسة –ة ال تقؾم قريخيَّ سدئؾليَّة التال إنَّ  (3)
ة تختبط بيشيسا بيَّ في حق السزخور وعالقة سب جانب السدئؾل إلى ضخر واقعفي  خظأ ثابت :الثالثة

ة بيؽ الخظأ ىحا الزخر قج نذأ مؽ ذلػ الخظأ، وكان استخالص الخظأ وعالقة الدببيَّ  بحيث يثبت أنَّ 
 ىا عمى أسباب  ؾع بتقجيخىا متى أقامت قزاء  محكسة السؾض تدتقل  التي  والزخر مؽ مدائل الؾاقع

 ق(. 74لدشة  4419الظعؽ رقؼ  24/13/2335سائغة. )جمدة 
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بيَّة. فالخظأ يجب أْف يكؾف ىؾ الدبب في الزخر، وقج يؾجج الخظأ وال تؾجج الدب
فإذا رجع الزخر إلى سببٍّ أجشبيٍّ انعجمت الدببيَّة، وتشعجـ الدببيَّة أيًزا حتى لؾ 
كاف الخظأ ىؾ الدبب ولكشو لؼ يكؽ الدبب السشتج، أو كاف الدبب السشتج ولكشو لؼ 

انعجاـ الدببيَّة لكياـ  -1، وبحلػ قج تشعجـ الدببيَّة ألمخيؽ: (1)يكؽ الدبب السباشخ
 انعجاـ الدببيَّة ألفَّ الدبب غيخ مشتج أو غيخ مباشخ.-2الدبب األجشبي، 

،فإذا أثبت الذخُص أفَّ الزخر قج  أواًل: انعجاـ الدببيَّة      لكياـ الدبب األجشبيِّ
نذأ عؽ سببٍّ أجشبيٍّ ال يج لو فيو، كحادث مفاجئٍّ أو قؾةٍّ قاىخةٍّ أو خظأ مؽ 

أو خظأ مؽ الغيخ، كاف غيَخ ممدٍّ بتعؾيض ىحا الزخر، مالؼ يؾجج نصّّ أو  السزخور
، ويتزح مؽ نّصِ السادة أفَّ الزخرإذا وقع نتيجَة قؾةٍّ (3()2)اتِّفاٌؽ عمى غيخ ذلػ

قاىخةٍّ خارجة عؽ إرادة الذخص السدئؾؿ، فال ُتختب السدئؾليَّة السجنية ىشا آثارىا، 
وصف القؾة القاىخة، بل العبخة بالغخوؼ التي أحاطت وليذ ألية واقعة، عمى الجواـ، 

بيا في خرؾص الحادثة، ويثبت ليا ىحا الؾصف أو يشتفي، بحدب ما إذا كاف 

                                                             

، 9الجدء  ،يشخح القانؾن السجنفي  : الؾسيطي عبج الخزاؽ الدشيؾر  (1)
، ص 2313لظبعة األولى، سشة ؛ دار الذخوق، ايأحسج مجحت السخاغ/تحجيث
 وما بعجىا. 832

 .الججيج يقانؾن السجنمؽ ال 165السادة  (2)

 ة.التعاقجيَّ  سدئؾليَّةوكحلػ لجفع ال ،ةالتقريخيَّ  سدئؾليَّةا لجفع اليرمح أساس   يالدبب األجشب( 3)
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، وكحلػ ال ُيدأؿ (1)تؾقعيا، أو تجشب أثخىا، في تمػ الغخوؼ، مدتحياًل أو مسكًشا
ثٍّ صجر مؽ السزخور يكؾف  -مؽ وجية نغخنا  -الذخص عؽ ضخر أو تمؾُّ

خور ىشا ىؾ وزارة الخي، فإذا صجر مشيا خظٌأ نتج عشو ضخٌر بالسؾارد السائيَّة السز
فال وجؾَد  –فال يسكؽ أْف ُيدأؿ غيخىا مدئؾليَّة مجنيًَّة نتيجة وجؾد ىحا الزخر 

لمدببيَّة ىشا، وال تقؾـ السدئؾليَّة السجنيَّة إذف. فالسدئؾليَّة السجنيَّة تشتفي إذا كاف 
أجشبيٍّ عؽ الذخص السدئؾؿ، بأْف قاـ شخٌص آخخ بإلقاء  الزخر نتيجًة لدببٍّ 

بعض السخمفات في السجخى السائيِّ الحي يسخُّ بالقخب مؽ مشدؿ أو أرض الذخص، 
 الحي لحق بالسجخى عمى شخص الحي ارتكب الخظأ. –التمؾث  –ىشا يخجع الزخر 

السعخوؼ أنو يكؾف  ثانًيا: انعجاـ الدببيَّة ألفَّ الدبب غيخ مشتج أو غيخ مباشخ: مؽ
د، إذ  لمزخر سبٌب واحٌج ىؾ خظأ السجعى عميو، ولكؽ الزخر ذاتو ىؾ الحي يتعجَّ
مة مابيؽ بعزيا وبيؽ خظأ السجعى عميو مؽ جخَّاء  تتعاقب األضخار فتشقظع الرِّ

مة.  تدمدل الشتائج، فتشعجـ عالقة الدببيَّة فيسا انقظعت فيو الرِّ

د األسباب: وىسا حالت -1  د األسباب مع استغخاؽ سببٍّ مشيا لألسباب  -1اف،تعجُّ تعجُّ
ق بفخضيؽ:  األخخى، فبقاء الدبب السدتغخؽ وحجه ىؾ السختب لمسدئؾليَّة، وىحا يتحقَّ

                                                             

 (1) RODIE RE, Droit des transports, paris 1953-1962. Manuel des 

transports terrestres et ae riens, paris 1969,ch2,p861.ch3,p1222. 
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أف يكؾف أحج الدببيؽ عسًجا واآلخخ غيخ عسج، فيدتغخؽ الخظأ العسج غيَخالعسج،  -أ
يرخؼ مدارٌع مياه ريِّ  ، مثاؿ ذلػ: أف(1)ويربح ىؾ الدبب الؾحيج الحي نكف عشجه

أرضو السحتؾية عمى أسسجة ومبيجات في السؾارد السائيَّة القخيبة مؽ أرضو، وفي 
الؾقت نفدو يقؾـ مرشع كيساوي مجاور ليحه األرض برخؼ نفاياتو في نفذ 
السؾرد السائي، فتقع السدئؾليَّة السجنيَّة ىشا عمى السرشع دوف السدارع؛ ألفَّ الدبب 

أف يكؾف أحج الدببيؽ نتيجًة  -ىؾ لشفايات مرشع الكيساويَّات. ب السدتغخؽ ىشا
لمدبب اآلخخ، كأْف تقؾـ وزارة البيئة بإعظاء ترخيح إقامة لعؾَّامة في الشيل، وىي 
ق السدئؾليَّة ىشا  غيخ مظابقةٍّ لمسؾاصفات، وتقؾـ العؾَّامة بالرخؼ في الشيل، فتتحقَّ

دت األسباب، تعجُّ  -2عمى وزارة البيئة دوف غيخىا.  د األسباب دوف استغخاؽ،فإذا تعجَّ
ولؼ يدتغخؽ سبٌب مشيا األسباب األخخى، جاز لشا أْف نأخح بيحه األسباب 
جسيًعا،وىحه ىي نغخية تكافؤ األسباب، أو نكف مشيا عشج األسباب السؤثخة السشتجة، 

ي . مثاؿ ذلػ: إذا حجث أكثخ مؽ خظأ، تدبب ف(2)وىحه ىي نغخية الدبب السشتج
ا نظبق نغخيَّة تكافؤ األسباب عمى كلِّ السدئؾليؽ  حجوث ضخرٍّ لمسؾارد السائيَّة، فإمَّ

                                                             

خر دون ال السحجث لمزة ال يقؾم إال عمى الدبب السشتج الفعَّ التقريخيَّ  سدئؾليَّةالفي  ةالدببيَّ  ركؽ( 1)
في  شأنو بظبيعتو إحجاث مثل ىحا الزخر ميسا كان قج أسيؼ مرادفة   الدبب العارض الحي ليذ مؽ

 ثو بأْن كان مقتخن ا بالدبب السشتج.إحجا

(2)  MAZEAUD (H.) leçons de Droit civil,5eedition par JUGLART, paris1973,1440 
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عؽ الزخر، أو نقؾـ بتظبيق نغخيَّة الدبب السشتج لمزخر، أي أكثخ خظأ كاف ضخره 
 . (1)مؤثًخا ومشتًجا لمسدئؾليَّة

ف برجد ونحؽ نخى، أفَّ نغخيَّة الدبب السشتج ىي األفزل تظبيًقا، حتى ال نكؾ-
مداواةٍّ بيؽ السدئؾليؽ، بالخغؼ مؽ تفاوت األضخار الشاتجة عؽ أخظائيؼ، فسشيؼ مؽ 
، وعمى ذلػ يكؾف مؽ  تدبَّب في ضخر ضئيل، ومشيؼ مؽ تدبَّب في ضخرٍّ بالغٍّ

 األفزل تظبيق نغخيَّة الدبب السشتج. 

جسيًعا؛ تدمدل الشتائج: إذا أحجث الخظأ الؾاحج أضخاًرا متعاقبة، فُيدأؿ عشيا  -2
ألفَّ الزخر واحٌج لؼ يتعاقب، مثاؿ ذلػ: أف يقؾـ صاحب مربع أسسجة وكيساويات 
بإلقاء مخمفات مرشعو في مرخؼٍّ مائيٍّ بالقخب مؽ مرشعو، ونتيجًة ليحا الخظأ، 

ثؼ ىمكت السحاصيل  –وىي تعجُّ ثخوًة سسكيَّة  –نفقت األسساؾ السؾجؾدة بالسرخؼ 
ماتت السؾاشي التي ُتخوى مؽ ىحا السرخؼ، فشكؾف التي ُتخوى مؽ ىحا السرخؼ، و 

 .(2)ىشا برجد خظأ واحج رتَّب أضخاًرا عجيجةً 

                                                             

في القانؾن السجني )مجسؾعة مشقحة ألحسج  الؾسيطلمسديج مؽ التفاصيل:عبج الخزاق الدشيؾرى،  (1)
 وما بعجىا. 831ص ، 634مجحت السخاغي(، فقخة 

 رحكسيا الرادفقزت فيو محكسة االستئشاف الؾطشيَّة في مرخ ما يقخب مؽ ىحا، في  وقج وقع (2)
ديدسبخ  23في  . وانغخ أيزا استئشاف مختمط247ص  51/2رقؼ  2الذخائع  1914أكتؾبخ  22في 

السجسؾعة  1885يشايخ سشة  28 ، وفي29ص  9سيَّة لمسحاكؼ السختمظة السجسؾعة الخس 1883سشة 
= 
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 السبحث الثاني

 اآلثار الشاجسة عؽ السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ اإلضخار بسرادر السياه

قت  –الخظأ والزخر وعالقة الدببيَّة بيشيا  –إذا تؾافخت أركاُف السدئؾليَّة      تحقَّ
يَّة، وتختَّبت عمييا آثارىا، ووجب عمى السدئؾؿ تعؾيض الزخر الحي أحجثو السدئؾل

ق السدئؾليَّة وىؾ جداؤىا،  بخظئو. فالتعؾيض إذف ىؾ الحكؼ الحي يتختَّب عمى تحقُّ
ويدبق ذلػ دعؾى السدئؾليَّة ذاتيا، ففي الكثخة الغالبة مؽ األحؾاؿ ال ُيدمؼ السدئؾؿ 

 .(1)أْف يكيؼ عميو الجعؾى بسدئؾليتو، ويزظخ السزخور إلى 

وسشعخض ىشا في مظمبيؽ متعاقبيؽ: دعؾى السدئؾليَّة، وجداء السدئؾليَّة      
 )التعؾيض(. 

 دعؾى السدئؾليَّة:  السظمب األوؿ

 

                                                             
= 

يؾنيو  6 ، وفي387، ص 9، م 1897يؾنيو سشة  13، وفي43ص  13سيَّة لمسحاكؼ السختمظة الخس
 . 267ص  ،11م  ،1899سشة 

فقخة ، سج مجحت السخاغيأح/في شخح القانؾن السجني، تحجيث : الؾسيطعبج الخزاؽ الدشيؾري (1)
 .843ص ، 611
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طخفا الجعؾى )السجعي  -1تقؾـ دعؾى السدئؾليَّة عمى أربع مدائل، ىي:      
 -3ذلػ تقادـ دعؾى السدئؾليَّة(، الظمبات والجفؾع )ويجخل في  -2والسجعى عميو(، 

الحكؼ الرادر في دعؾى السدئؾليَّة وطخؽ الظعؽ  -4اإلثبات )عبؤه ووسائمو(، 
 فيو، وبخاصة طخيق الشقض. 

 أواًل: طخفا الجعؾى:     

السجعي ىؾ السزخور: السجعى في دعؾى السدئؾليَّة ىؾ السزخور، وىؾ الحي -1
و حقّّ في التعؾيض، والسزخور، ىؾ يظالب بالتعؾيض، فغيخ السزخور ليذ ل

وأبشائو أو خمفو، يثبت لو ىحا الحق، ويثبت الحق لكلِّ مزخور، فالسجعي إذف ىؾ 
، وال أحج غيخ السزخور . فيكؾف مؽ وقع عميو (2()1)السزخور، ولكلِّ مزخورٍّ

                                                             

 ي   شخص ولؾ كان غيخ السجش يالقانؾن ما يسشع مؽ أن يكؾن السزخور مؽ الجخيسة أفي  ليذ( 1)
 ئيمباشخة. )جمدة جشا ا عؽ الجخيسةوكان ناتج   ،عميو، مادام قج ثبت قيام ىحا الزخر

 (. 333ص  6الدشة  ،( مجسؾعة أحكام الشقض15/12/1954

ع وإن لؼ يزع قؾاعج السذخ    أنَّ  -يمؽ القانؾن السجن 222، 221 ،171، 173 مفاد السؾاد( 2)
 بأن عام    ي   تذخيع تؾجيو   عل   في  ةالتقجيخيَّ  يلتقجيخ التعؾيض وتخك ذلػ لدمظة القاض ة  ومعاييخ تفريميَّ 

عمى  صخاحة   ثؼ نصَّ  ،ما لحق السزخور مؽ خدارة وما فاتو مؽ كدب ييذسل الزخر الساد
األحؾال  كل    ي، وفيالحال يبعج أن كان محل خالف قبل القانؾن السجن ي   التعؾيض عؽ الزخر األدب

في  ا لحلػ جخى قزاء محكسة الشقض عمى أن األصلالتقجيخ الغخوف السالبدة، واستشاد  في  يخاعى
= 
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الزخر جخَّاء ارتكاب الخظأ، ىؾ مؽ يحقُّ لو السظالبة بالتعؾيض؛ ألنو ىؾ السراب 
يكؾف مؽ حقِّ وزارة البيئة مظالبُة  دو أو مالو أو مرمحتو. ومثاؿ ذلػفي نف

بالتعؾيض. والججيخ بالحكخ ىشا أفَّ الفقو اإلسالمي  -التمؾث  –السدئؾؿ عؽ الزخر 
ذ السدئؾليَّة عمى فكخة الزساف، فالزخر وحجه ىؾ الحي يؾلِّج االلتداـ  قج أسَّ

ا الزخر ناشًئا عؽ اعتجاء أو ارتكاب بالتعؾيض، دوف التعؾيل عمى ما إذا كاف ىح
فعل محغؾر، فالزخر بحاتو ىؾ أساس مدئؾلية الزساف، مثمسا ىؾ أساس مدئؾليَّة 

 .(1)السخاطخ

فتقؾـ السدئؾليَّة عمى إلداـ السدئؾؿ بتعؾيض الزخر البيئيِّ دوف تكميف      
 السزخور بإثبات أيِّ خظأ في جانب ىحا السدئؾؿ. 

إذا كاف السجعي ىشا ىؾ السزخور، والسزخور في مؾضؾع  ونحؽ نخى، أنو     
بحثشا ىؾ السؾارد السائيَّة، يدتؾي في ذلػ العحب وغيخ العحب، فيكؾف متسثاًل في 
ث يخزع  وزارتي البيئة، والخي والسؾارد السائيَّة؛ وذلػ ألفَّ كل مايتعمق بالتمؾُّ

                                                             
= 

أحجثو الخظأ، )محكسة الشقض  ير بسقجار الزخر السباشخ الحا يقجَّ التعؾيض عسؾم   لسداءلة أنَّ ا
 ق(.65لدشة  9274الظعؽ رقؼ  28/1/2338جمدة  ،ةالسرخيَّ 

دراسة مقارنة، كمية الحقؾق،  -سدئؾليَّة السجنية الشاشئة عؽ تمؾث البيئة : اليوليج عايج الخشيج (1)
 .61، ص 2312ردن، جامعة الذخق األوسط، األ
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ة، ألفَّ أصل الذيء السزخور الختراص وزارة البيئة، ووزارة الخيِّ والسؾارد السائيَّ 
 يخزع لدمظتيا وعشايتيا. 

السجعى عميو ىؾ السدئؾؿ: السجعى عميو يكؾف مدئؾاًل في دعؾى  -2    
السدئؾليَّة، سؾاء كاف مدئؾاًل عؽ فعمو الذخريِّ أو مدئؾاًل عؽ غيخه أو مدئؾاًل 

عؽ الغيخ  عؽ الذيء الحي في حخاستو، ويجؾز رفع دعؾى السدئؾليَّة عمى السدئؾؿ
وحجه دوف إدخاؿ السدئؾؿ األصمي، وما عمى السدئؾؿ الحي رفعت عميو الجعؾى إالَّ 

. ومثاؿ ذلػ: أف يقؾـ عامل تحت سمظة ربِّ (2)أف يجخل السدئؾؿ األصمي ضامًشا
بفتح مرخؼ السرشع والسمؾث  –صاحب مرشع كيساويات وأسسجة  –العسل 

السرشع، فتقؾـ ىشا مدئؾليَّة صاحب السرشع  بالكيساويات في مجخى مائيٍّ يسخُّ بجؾار
عؽ الزخر الحي أصاب السؾرد السائي، لؾجؾد العامل تحت رقابتو، ويقؾـ مقاـ 
السدئؾؿ نائبو، فإذا كاف السدئؾؿ قاصًخا، كاف نائبو ىؾ وليو أو وصيو، كأْف قاـ 

، فانجفع الساء ب ؼ في قؾة دفع السجخى السائيِّ قؾة، وتختَّب طفٌل بفتح محبذ ماء يتحكَّ
عمى ذلػ ىالؾ السحاصيل في األراضي التي ُتخوى مؽ ىحا السجخى، إلى جانب ذلػ 

 إىجاُر كسيةٍّ كبيخةٍّ غيخ مدتغمةٍّ مؽ مياه ىحا السجخى. 

                                                             

ع والذخكة السؤمشة كميؼ أو لمسزخور الخجؾع بالتعؾيض عمى التابع والستبؾ  (2)
جمدة  ذمة اآلخخيؽ. )محكسة التسييد بجبي،ما يدتؾفيو مؽ أحج مشو  بعزيؼ،

 (.221، العجد التاسع، ص 1998لدشة  35الظعؽ رقؼ  21/3/1998
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مؽ القانؾف السجنيِّ الججيج عمى أنو "إذا  169= تعجد السدئؾليؽ:نرت السادة      
، كانؾا متزا د السدئؾلؾف عؽ عسل ضارٍّ ، (1)مشيؽ في التداميؼ بتعؾيض الزخر"تعجَّ

وتكؾف السدئؾليَّة فيسا بيشيؼ بالتداوي إالَّ إذا عيَّؽ القاضي نريب كلٍّّ مشيؼ في 
ًعى عميو، ويجعميؼ جسيًعا (2)التعؾيض د السدئؾليَّة يجعل كلَّ مدئؾؿٍّ ُمجَّ ، فتعجُّ

أْف ُيكيؼ الجعؾى متزامشيؽ في السدئؾليَّة، ومادامؾا متزامشيؽ فإفَّ السجعي يدتظيع 
عمييؼ جسيًعا، كسا يدتظيع أف يختار مشيؼ مؽ يذاء فيقرخ الجعؾى عميو دوف 
غيخه، ويظالبو بالتعؾيض كاماًل؛ وذلػ أفَّ التزامؽ يقزي بأفَّ كالِّ مشيؼ يكؾف 
مدئؾاًل قبل السزخور عؽ التعؾيض كمو، ثؼ يخجع مؽ دفع التعؾيض عمى الباقي كلّّ 

 مة الخظأ أو التداوي.بقجر نريبو بحدب جدا

ديؽ أْف تتؾافخ شخوط ثالثة:       ويجب حتى يقؾـ التزامؽ بيؽ السدئؾليؽ الستعجِّ
أف يكؾف الخظأ الحي ارتكبو كلّّ  -2أف يكؾف كلُّ واحجٍّ مشيؼ قج ارتكب خظأ.  -1

أف يكؾف الزخر الحي أحجثو كلّّ مشيؼ بخظئو ىؾ  -3مشيؼ سبًبا في إحجاث الزخر. 

                                                             

ا أو أكثخ ا لمظالب واحج  ممدم   مؽ السظالبيؽ يكؾن كل   نْ القانؾن معشاه أفي  التعؾيضفي  التزامؽ( 1)
 (.91، ص 13، مجسؾعة أحكام الشقض، الدشة 27/1/1959السبمغ السظمؾب. )جمدة  بكل   

. 1997لدشة  88،113الظعشان رقسا  2/11/1997)جمدة  يد بجبيانغخ: حكؼ محكسة التسي( 2)
 235الظعؽ رقؼ  5/3/2336)جمدة  يد بجبيا: حكؼ محكسة التسي(. وأيز  845ص  ،العجد التاسع

 (.415ص مجني، العجد الدابع عذخ،  2335دشة ل
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الحي أحجثو اآلخخوف؛ أي أْف يكؾف الزخر الحي وقع مشيؼ ىؾ ضخًرا ذات الزخر 
 .(1)واحًجا

دوف متزامشيؽ في  فستى تؾافخت ىحه الذخوط يكؾف       السدئؾلؾف الستعجِّ
، مثاؿ ذلػ: أف تقؾـ عجة مرانع برخؼ مخمفاتيا الكيسيائيَّة في (2)السدئؾليَّة

راعيَّة نتيجة ريِّيا مؽ ىحا السجخى، مجخى مائيٍّ بالقخب مشيا، فتتمف السحاصيل الد 
وتيمػ كحلػ السؾاشي، فشكؾف ىشا برجد مدئؾليؽ متعجديؽ متزامشيؽ في 

 السدئؾليَّة. 

                                                             

وقج يكؾن أحج السدئؾليؽ أحجث الزخر كمو واآلخخ لؼ يحجث إال بعزو، فيكؾنان مدئؾليؽ ( 1)
 بإحجاثو، مثال ذلػ: ا استقلَّ عسَّ  ا فيو، ويشفخد األول بالسدئؾليَّةاشتخك  الحي  البعضفي  بالتزامؽ

 16امؽ مع مقجار ما أخفى )نقض جشائي في بعض األشياء السدخوقة، تقترخ مدئؾليتو بالتز مخفي
ة ا محكسة مرخ االبتجائيَّ وانغخ أيز   -73رقؼ ص  19السجسؾعة الخسسية ، 1918فبخايخ سشة 

 (.174ص ، 188، رقؼ 23، جازيت 1928يدسبخ سشة د 17في  السختمظة

مؽ القانؾن  169ا لمسادة طبق   واجب   سدئؾليؽ عؽ العسل الزار   التعؾيض بيؽ الفي  التزامؽ( 2)
، يدتؾي في ا مجسؾعة أحكام  ،2/3/1952. )جمدة ي   ا أو غيخ عسجذلػ أن يكؾن الخظأ عسجي  لسجني  

ص  ،45الدشة  ،ق 59لدشة  3635الظعؽ  33/3/1994(، )جمدة1289ص ، 3، الدشة الشقض
592 .) 
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ديؽ،       والسدئؾليَّة بالتزامؽ إنسا تكؾف في عالقة السزخور بالسدئؾليؽ الستعجِّ
ؼ التعؾيض بيشيؼ ديؽ أنفديؼ فيقدَّ ا فيسا بيؽ السدئؾليؽ الستعجِّ بحدب جدامة  أمَّ

 .(1)الخظأ عمى الخأي الدائج في القزاء

 ثانًيا: الظمبات والجفؾع:

طمبات السجعي: ميسا تشؾَّعت الظخؽ والؾسائل التي يدتشج إلييا في تأييجه  -1    
طمباتو، فإفَّ سبب دعؾاه واحج ال يتغيخ، ىؾ إخالؿ السجعى  عميو بسرمحةٍّ لو 

مى ىحا اإلخالؿ خظًأ عقجيِّا ارتكبو السجعى مذخوعة، وسؾاء كانت حجتو أو دليمو ع
عميو أو خظًأ تقريخيِّا، وسؾاء كاف الخظأ التقريخيُّ خظًأ ثابًتا أو خظًأ مفتخًضا، 
وسؾاء كاف الخظأ السفتخض يقبل إثبات العكذ أو ال يقبل ذلػ، فميدت ىحه كميا إال 

ى وسيمة، فيدتشج أواًل وسائَل يدتشج إلييا السجعي في دعؾاه، وقج يشتقل مؽ وسيمةٍّ إل
، ثؼ يخجع بعج ذلػ إلى الخظأ  إلى الخظأ التقريخيِّ ثؼ يتخكو إلى الخظأ العقجيِّ
التقريخيِّ ولكؽ يجعيو مفتخًضا، فيؾ في ذلػ كمِّو قج غيَّخ الؾسائل التي يدتشج إلييا 

                                                             

إحجاث الزخر إلى في  ؼ عمى السدئؾليؽة عؽ العسل أن تقدَّ تزاميَّ السدئؾليَّة الفي  األصل( 1)
، عة أحكام الشقضمجسؾ  2/4/1968مشيؼ. )جمدة  بيؽ الجسيع أو بشدبة خظأ كل    متداوية   حرص  

 (.719ص، 19الدشة 
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. وتكؾف طمبات دعؾى السدئؾليَّة ىشا ىي تعؾيض (2)دوف أْف ُيغيخ سبب دعؾاه
ا لحق بالسؾارد السائيَّة  –وزارة البيئة ووزارة الخي والسؾارد السائيَّة –عميو  السجعى عسَّ

 مؽ ضخر، جخَّاء ارتكاب السدئؾؿ خظأ. 

ره       = مؾضؾع الجعؾى: مؾضؾع دعؾى السدئؾليَّة ىؾ التعؾيض عؽ الزخر، يقجِّ
ا طمبو السجعي، وإالَّ  قزى فيسا لؼ  السجعي كسا يخى، وال يجؾز لمقاضي أْف يديج عسَّ

يظمبو الخرؾـ، ولكؽ يجؾز لو أْف يقزَي بأقلَّ، كحلػ ال يجؾز لمسجعي أف يديج 
مقجار ما يظمبو مؽ تعؾيض في االستئشاؼ ألوؿ مخةٍّ؛ ألفَّ ذلػ يعجُّ طمًبا ججيًجا. ولكؽَّ 

وزارة  –كيفيَّة التعؾيض قج تتغيَّخ دوف تعجيل في الظمبات، فبحلػ يكؾف لمسزخور 
ا أصاب مؾاردىا مؽ ضخر، سؾاء  –السائيَّةالسؾارد  الحقُّ في طمب تعؾيض عسَّ

.  بالتعؾيض الشقجيِّ أو العيشيِّ

دفؾع السجعى عميو:يجفع السجعى عميو دعؾى السدئؾليَّة بأحج أمخيؽ: إمَّا  -2     
أف يشكخ قياـ السدئؾليَّة ذاتيا، فيجَّعي أفَّ ركًشا مؽ أركانيا لؼ يتؾافخ مؽ خظأ أو 

عي أفَّ االلتداـ  ضخر ا أف يعتخؼ بأفَّ السدئؾليَّة قامت ولكشو يجَّ أو سببيَّة، وإمَّ
الستختب عمييا قج انقزى بالؾفاء أو بالسقاصة أو باإلبخاء أو بالتقادـ أو بغيخ ذلػ 

 مؽ أسباب انقزاء االلتداـ.

                                                             

فقخة ؛ أحسج مجحت السخاغي/: الؾسيط في شخح القانؾن السجني، تحجيثي عبج الخزاؽ الدشيؾر  (2)
 .859، ص622
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جعاوى = الجفع بالتقادـ: بعج أْف كانت دعؾى السدئؾليَّة تتقادـ كغيخىا مؽ ال     
 .(1)بخسذ عذخة سشة، صارت في القانؾف السجني الججيج ثالث سشؾات

ػ بالحق       ، أْف يتسدَّ ويجؾز لمسدئؾؿ عؽ الخظأ الحي لحق بالسؾرد السائيِّ
بالتقادـ في دعؾى السدئؾليَّة، بعج مخور ثالث سشؾات مؽ عمؼ السزخور بالزخر 

ػ بالحق في التقادـ بسخور خ سدة عذخ عاًما عمى وقؾع الخظأ الحي وقع، أو يتسدَّ
 . (1)-العسل غيخ السذخوع –السدبب لمزخر

وتظبيًقا لحلػ، يحغخ عمى مالؾ العائسات أيِّا كاف نؾعيا السؾجؾدة في مجاري      
السياه، إلقاء أو صخؼ أيٍّّ مؽ مخمفاتيا عمى السجخى السائيِّ أثشاء سيخىا أو تؾقفيا 

، كسا يحغخ عمييؼ الدساح بتدخيب الؾقؾد بالسخاسي أو تؾقفيا بالسجخى السائ يِّ
السدتخجـ لتذغيميا في مجاري السياه. كسا يمتدمؾف بإيجاد وسيمةٍّ لعالج السخمفات 

. (2)أو تجسيعيا في أماكَؽ محجدةٍّ وندحيا وإلقائيا في مجسعات الرخؼ الرحي

                                                             

 الججيج. مؽ القانؾن السجني 172السادة ( 1)

 خاص   مؽ القانؾن السجني ىؾ تقادم استثشائي   172في السادة  السشرؾص عميو التقادم الثالثي (1)
عمى االلتدامات  ي فإنو ال يدخ  عؽ العسل غيخ السذخوع، ومؽ ثؼَّ  بجعؾى التعؾيض عؽ الزخر الشاشئ

 (.ق74لدشة  5187قؼ الظعؽ ر  2/8/2335ة. )جمدة العقجيَّ 

 . 1982لدشة  48ة لمقانؾن رقؼ ئحة التشفيحيَّ ال( مؽ ال36-35السادة ) (2)
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وتكؾف  فعمى ذلػ إذا خالفت العائسات مؾاد ىحه الالئحة، فتقع عمييا السدئؾليَّة،
رفع دعؾى مدئؾليَّة عمى  –وزارة البيئة والسؾارد السائيَّة والخي  –لجية اإلدارة 

السدئؾؿ، والسظالبة بالتعؾيض، خالؿ ثالث سشؾاتٍّ مؽ عمسيا، أو خالؿ خسذ 
، وإالَّ سقط حق الجية -الزخر  –عذخة سشة مؽ وقؾع الفعل غيخ السذخوع 

في رفع دعؾى السدئؾليَّة ضج السدئؾؿ،  –ي وزارة السؾارد السائيَّة والخ  –السجعية 
 وسقط الحقُّ في التعؾيض. 

 ثالًثا: اإلثبات:      

عبء اإلثبات: السجعي ىؾ الحي عميو عبُء إثباِت ما أصابو مؽ ضخر، وال      
. وُيعفي القانؾف (1)يدتظيع أْف يخظَؾ في دعؾى السدئؾليَّة خظؾًة قبل أْف ُيثبت ذلػ

ا بؾضع قخيشةٍّ قانؾنيَّةٍّ غيخ  -1ثبات الزخر في حالتيؽ: السجعي السجني في إ إمَّ
ا بؾضع قخيشةٍّ قانؾنيَّةٍّ  -2، (2)قابمةٍّ إلثبات العكذ عمى أفَّ ىشاؾ ضخًرا قج وقع وإمَّ

 .(3)قابمةٍّ إلثبات العكذ عمى وقؾع الزخر، ويكؾف ذلػ في الذخط الجدائي

                                                             

، ص 119رقؼ  23 ةالسحاما 1938ديدسبخ سشة  22 ية فقارن محكسة استئشاف مرخ الؾطشيَّ  (1)
 .349ص  –348، ص 13تعميق في مجمة القانؾن واالقتراد  سميساف مخقذ:؛ 455

 الججيج. يمؽ القانؾن السجن 228ة نص الساد انغخ (2)

 الججيج. يفقخة أولى مؽ القانؾن السجن 224انغخ نص السادة  (3)
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ة، يشذأ عؽ خظأ السدئؾؿ، فيكؾف االلتداـ بالتعؾيض، في السدئؾليَّة التقريخيَّ      
عمى السجعي، الحي عميو إثبات وجؾد ذلػ االلتداـ، أْف ُيكيؼ الجليل عمى ىحا الخظأ، 
في حيؽ أفَّ االلتداـ، في السدئؾليَّة العقجيَّة، عمى الشكيض، يشذأ عؽ العقج، فيكؾف 

جليل عمى خظأ عمى السجعي أْف ُيثبت ىحا العقج، وليذ عميو، بعج ىحا، أْف ُيكيؼ ال
. وعبء اإلثبات يقع عمى َمؽ يجعي (4)السجيؽ؛ ألفَّ ىحا الخظأ ليذ مرجر التدامو
، والحي ُيعتبخ بقاء الؾضع القائؼ، أو (1)خالؼ األصل، وىؾ الؾضع العاديُّ السألؾؼ

 .(3)، أحَج تظبيقاتو(2)السكتدب

، فالخظأ = عبء إثبات الخظأ: يقُع عبء إثبات الخظأ عمى عاتق السجعي     
، تشقل عبء اإلثبات مؽ  واقعٌة ماديٌَّة، أكثخ ما تثبت مؽ طخيق قخائَؽ قزائيَّةٍّ متتابعةٍّ
، فالسجعي يبجأ بإثبات واقعةٍّ تقؾـ قخيشًة قزائيًَّة عمى وقؾع الخظأ،  جانبٍّ إلى جانبٍّ

                                                             

(4)  HUC, Commentaire théorique et pratique de Code civil, paris  1985,p8, 

ch 424. 
 

 .281قخة، ف2إليو، ج ةلتدام، مخجع سبق اإلشار ي نغخية اال، الؾجيد فيمحسؾد جساؿ الجيؽ زك (1)

(2 ) DE PAGE,Traitéélémentaire de Droit civil belge, 2e edition, Bruxelles 

1948-1950, ch3, f627, p704. 
 

ا:.27، فقخة 1976ة لاللتدام، طبعة ة العامَّ : الشغخيَّ سساعيل غانؼإ (3)  وأيز 

ESMEIN, Le fondement de la responsabilité contractuelle, R.T. 1933, ch 8. 
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فيشتقل عبء اإلثبات إلى السجعى عميو، وىكحا يتشاوب بيشيؼ عبء اإلثبات إلى أْف 
 أحجىؼ عؽ اإلثبات، فيكؾف ىؾ مؽ خدخ أماـ الظخؼ اآلخخ. يعجد 

= عبء إثبات الدببيَّة: األصل ىشا أفَّ عبء إثبات الدببيَّة يقع عمى السجعي،      
فيؾ الحي يثبت ليذ فحدب الزخر الحي وقع عميو والخظأ الحي وقع مؽ غخيسو، 

القاعجة محجودُة األىسيَّة؛  بل أيًزاعالقة الدببيَّة ما بيؽ الخظأ والزخر. ولكؽَّ ىحه
فيي تارًة َيِخُد عمييا استثشاءاٌت ُيقخرىا القانؾف وطؾًرا يزيق مجاؿ تظبيقيا العسميُّ 

 .(1)حتى ُتربح القاعجة ىي االستثشاء

ا كانت األركاف الثالثة       التي  –الخظأ والزخر والدببيَّة  –= وسائل اإلثبات:لسَّ
ق السدئؾليَّ  ة ىي كّميا وقائُع ماديَّة، فإفَّ إثبات أية واقعةٍّ مشيا يجب إثباتيا لتحقُّ

ة البيِّشة والقخائؽ، وفي أكثخ األحؾاؿ يثبت الزخر  يجؾز بجسيع الظخؽ، وبخاصَّ
ا الخظأ فأكثخ ما  والدببيَّة بالسعايشة الساديَّة أو بذيادةٍّ طبيَّةٍّ أو بتقجيخ الخبخاء، أمَّ

تحقيق الجشائيِّ وباالنتقاؿ إلى محمو ومعايشتو يثبت بذيادِة َمؽ عايشؾا الحادث وبال
 .(2)وبالقخائؽ القزائيَّة والقانؾنيَّة

                                                             

، يأحسج مجحت السخاغ/، تحجيث9الجدء  ،يشخح القانؾن السجن ي: الؾسيط في عبج الخزاؽ الدشيؾر  (1)
 .871ص 

مجاه في  الحكؼ بالتعؾيض السؤقت وإن لؼ يحجد الزخر قزاء محكسة الشقض أنَّ في  رمؽ السقخَّ  (2)
 ديؽ التعؾيض يويخس،شاصخىامختمف عفي  ةالتقريخيَّ  سدئؾليَّةمقجاره فإنو يحيط بالفي  أو التعؾيض

= 
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، أفَّ بعض التذخيعات الستعمقة بحساية البيئة، قج (3)ويخى جانٌب مؽ الفقو -
ةٍّ تتشاسب مع ىحه األفعاؿ واألضخار  ٍّ خاصَّ أخزعت السدئؾليَّة السجنيَّة لمسمؾث ألحكا

ث البيئيِّ  الشاجسة عشيا، مسَّا ٍـّ قانؾنيٍّ خاّصٍّ لمسدئؾليَّة عؽ التمؾُّ ى إلى عيؾر نغا أدَّ
ةٍّ لمسدئؾليَّة  ال يخزع لألركاف العامَّة لمسدئؾليَّة، وأنو بجوف وضع تشغيساتٍّ خاصَّ
عؽ األضخار البيئيَّة يرعب التحجُّث عؽ حسايةٍّ فعالةٍّ لمبيئة أو تعؾيضٍّ حكيقيٍّ 

سدئؾليَّة السجنيَّة لمسمؾث عمى فكخة السدئؾليَّة بجوف لألضخار، وبزخورة أْف تؤسذ ال
 خظأ.  

 السدئؾليَّة السجنيَّة بجوف خظأ )السدئؾليَّة السؾضؾعيَّة(:  -

تقؾـ ىحه السدئؾليَّة، استشاًدا إلى فكخة الزخر الشاشئ عشيا، والحي ُيحقق تمؾًثا      
بيئيِّا تتجاوز آثاره الخظأ الذخري، ومؽ ثؼَّ ال يسكؽ إسشاد السدئؾليَّة حيشئحٍّ إلى 
خظأ واجب اإلثبات أو مفتخض، بل تدتشج السدئؾليَّة كاممًة إلى فكخة الزخر، وال 

                                                             
= 

 في تؾافخ عشاصخ جادلةا تقؾم بو بيؽ الخرؾم حجيتو، فال يجؾز بعج ذلػ الس  أصمو ومبشاه مسَّ في 
ت ا عمى حكؼ التعؾيض السؤقَّ تأسيد   يعشج السظالبة بالتعؾيض نيائ يوكل ما يسمكو القاض سدئؾليَّة،ال

 13873الظعؽ رقؼ  21/2/2338ة يَّ ىؾ تقجيخ مجى التعؾيض السدتحق. )محكسة الشقض السرخ 
 (.ق65لدشة 

م القانؾنية، بحث مقجَّ  سدئؾليَّةأضؾاء عمى تذخيعات حساية البيئة، ال :ي مرظفى عبج الحسيج العجو  (3)
ة الستحجة، مايؾ دولة اإلمارات العخبيَّ في  حساية البيئة وتشسيتيافي  ال لمقانؾن إلى مؤتسخ نحؾ دور فعَّ 

 . 25، ص 1999
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ىحه السدئؾليَّة بشفي الخظأ أو انتفاء الخظأ السفتخض، أو حتى يسكؽ لمسدئؾؿ دفع 
، فالسدئؾليَّة السؾضؾعيَّة تقؾـ عمى تعؾيض الزخر ولؾ بغيخ  إثبات الدبب األجشبيِّ

 .(1)خظأ

فاألساُس القانؾنيُّ ليحه السدئؾليَّة السؾضؾعيَّة ىؾ فكخة "تحسُّل التبعة" أو "الُغْخـ      
ة لألنذظة الرشاعيَّة . ويدتشج (2)بالُغْشؼ" ىحا األساس إلى أفَّ الظبيعة الخاصَّ

والتجاريَّة الحجيثة، والسؾلِّجةلألخظار التكشؾلؾجيَّة، والتي ُتحجث تمؾًثا لمبيئة يرعب 
 .(1)إسشاد تبعة الخظأ فيو عمى السدئؾؿ وفًقا لمقؾاعج العامَّة لمسدئؾليَّة

( مؽ 52/5بالغيخ، فإفَّ السادة ) وفي مجاؿ السدئؾليَّة عؽ األضخار التي تمحق -
لدشة  338الالئحة التشفيحيَّة لقانؾف البيئة الرادرة بقخار رئيذ مجمذ الؾزراء رقؼ 

تشصُّ عمى أنو "تكؾف الجيات السخخَّص ليا بتجاوؿ وإدارة السؾاد والشفايات  1995
                                                             

ي   الخامذ خ العمسم لمسؤتسة عؽ اإلضخار بسياه الشيل، بحث مقجَّ السجنيَّ  سدئؾليَّةال ؾ: طمعت يجدمحم (1)
 .19، ص2318بخيل عؽ القانؾن والبيئة، أ

ة "السخاطخ نغخيَّ في  : فتغيخىا األولجة، أمَّ مقيَّ  وصؾرة   مظمقة   ل التبعة ليا صؾرة  ة تحس  نغخيَّ  (2)
يمدم  معيشة   ، أو باستخجامو أشياء  يب بشذاطو الذخرؽ تدبَّ م   اىا أنَّ يكؾن مقتز يالسدتحجثة"، والت

في  الشغخ عؽ وقؾع خظأ مشو أو عجم وقؾعو، فالذخص يريب الغيخ، بغض    يبتعؾيض الزخر الح
ة السخاطخ إعسال نغخيَّ  نَّ ي إخم، أشؼ بالغ  ا الثانية: فكانت الغ  . أمَّ ول تبعة نذاطا الحالتيؽ يتحسَّ تكم

 ابرؾرتي

م إلى مؤتسخ نحؾ دور ث البيئة، بحث مقجَّ ة عؽ تمؾ  السجنيَّ  سدئؾليَّة: نظاق النديو دمحم الرادؽ (1)
 .25، ص 1999ة الستحجة، مايؾدولة اإلمارات العخبيَّ في  حساية البيئة وتشسيتيافي  فاعل لمقانؾن 
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ىحه  الخظخة مدئؾلًة عؽ األضخار التي تمحق بالغيخ مؽ جخَّاء عجـ مخاعاة أحكاـ
 الالئحة".

الحكؼ الرادر في دعؾى السدئؾليَّة: دعؾى السدئؾليَّة دعؾى ال يختمف  رابًعا: 
الحكؼ فييا عؽ سائخ األحكاـ مؽ حيث طخؽ الظعؽ فيو، فيؾ إذا صجر غيابيِّا يقبل 
الظعؽ فيو بظخيقة السعارضة، وإذا صجر مؽ محكسة الجرجة األولى يقبل الظعؽ فيو 

إذا صجر حكٌؼ ضج السدئؾؿ أو السزخور، جاز لو استئشاؼ بظخيق االستئشاؼ. ف
 الحكؼ وفًقا لقانؾف السخافعات. 
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 السظمب الثاني

 التعؾيض كجداء لمسدئؾليَّة السجنيَّة

 -تيجؼ السدئؾليَّة السجنيَّة برفةٍّ أساسيَّةٍّ إلى تعؾيض الزخر، َبْيَج أفَّ ليا      
ث السياه، ىجًفا وقائيِّا ُيز -فزاًل عؽ ذلػ  اؼ إلى دورىا العالجي. وفي مجاؿ تمؾُّ

فإفَّ َمؽ يمحق بو الزخر يجج نفدو مزظخِّا إلى تفادي األضخار البيئيَّة التي تمحق بو 
 .(1)تجشًبا إللدامو بتعؾيزاتٍّ غالًبا ما تكؾف باىغة

سبيل وطبًقا لمقؾاعج العامَّة في السدئؾليَّة السجنيَّة، يكؾف لمسزخور طخيقاف في      
ا أْف يحرل  ا أف يدمػ طخيق الخضائيَّة أو الترالح، وإمَّ حرؾلو عمى التعؾيض؛ فإمَّ

 عميو قزاًء. 

ا الظخيق االتِّفاقي أو الخضائي:فال يؾجج ثسة ما يسشع مؽ أف يتفق السدئؾؿ       أمَّ
و عمى السدئؾؿ،  مع السزخور، بعج العسل الخاطئ عمى التعؾيض الحي يدتحقُّ

أْف ُيحجَدا كسا يذاءاف التعؾيض في طبيعتو وفي مقجاره وفي كيفية  ولمظخفيؽ ىشا
 أدائو.

                                                             

ث البيئة، بحث ة عؽ تمؾية والجشائيَّ السجنيَّ  سدئؾليَّةال عبج الفزيل دمحم أحسج:( 1)
ة، كمية الحقؾق، جامعة السشرؾرة، ع ة واالقتراديَّ مشذؾر بسجمة البحؾث القانؾنيَّ 

 . 13، ص 2334، 36
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ا الظخيق القزائي: فإذا تعحَّر االتِّفاؽ عمى التعؾيض لؼ يبَق لمسزخور مؽ       وأمَّ
سبيل إالَّ أف يخفع الجعؾى قزائيِّا، فممقاضي سمظٌة كاممٌة في اختيار طخيقة التعؾيض 

زخر، وألـد القانؾف محجث الزخر بخظئو أف ُيعؾضو، ولؼ األكثخ مالءمًة لظبيعة ال
، مؽ ناحية؛ وألفَّ "قؾاـ السدئؾليَّة السجنيَّة (1)ُيحجد لتعؾيزو طخيقًة أو شكاًل معيًشا

إعادة التؾازف، الحى اختلَّ نتيجًة لمزخر، بأقرى ما يسكؽ مؽ دقة، ورد السزخور، 
ؾ لؼ يقع الفعل الزار"، مؽ ناحيةٍّ عمى نفقة السدئؾؿ، إلى الؾضع الحي يكؾف فيو ل

أخخى. فيجؾزأف يكؾف التعؾيض نقجيِّا، ُيعادؿ الزخر، أو عيشيِّا، يسحؾه حااًل أو يسشع 
 استسخاره مدتكباًل. وبحلػ يكؾف لمقاضي الحكُؼ بالتعؾيض وفق طخيقيؽ، ىسا: 

يخ التعؾيض العيشي: وىؾ إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل وقؾع الفعل غ     
ا بسشع استسخار الزخر مدتكباًل. (2)السذخوع ا بسحؾ الزخر، وإمَّ  ؛ إمَّ

والتعؾيض الشقجي: وىؾ مشح السزخور عؾًضا عؽ الزخر الحي نالو، بقرج      
التخفيف عميو. ورأى أىل الفقو، أفَّ التعؾيض في السدئؾليَّة التقريخيَّة، يكؾف 

                                                             

 (1) Dalloz. Répértoire de Droit civil, ch6,, no 365, p32. 

 (2) MAZEAUD (H. et L. et J.) leçons de Droit civil,4eedition par JUGLART, 

paris, p2, ch621. 
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لشقؾد مكياس الكيؼ، ومؽ ثؼَّ كافية لجبخ حتًسا، مبمًغا نقجيِّا، استشاًدا إلى كؾف ا
 .(3)األضخار الساديَّة، وشافية لألضخار األدبيَّة

ولمقاضي أف يحكؼ بجفع التعؾيض عمى أقداطٍّ بعيشيا أو أقداطٍّ يجفعيا كإيخاداتٍّ      
ىؾ الحي ُيحجد التعؾيض في مقجاره  -بظبيعة الحاؿ  -عمى مجى الحياة، والقاضي 

ة الؾفاء بو، ولو سمظٌة تقجيخيٌَّة في تحجيج التعؾيض بشاًء عمى وطبيعتو وفي كيفيَّ 
قشاعتو وتحقيق الغخض مشو، وىؾ جبخ الزخر الحي لحق السزخور، مؽ خالؿ 
التثبت مؽ أدلة ووقائع دعؾى السدئؾليَّة، وبشاًء عمى السعاييخ التي اعتسجىا القاضي 

 .(1)لتحجيج مقجار التعؾيض

ر  وقج قزت محكسة الشقض      : "السقخَّ أفَّ تقجيخ  –في قزاء ىحه السحكسة  –بأفَّ
الزخر ومخاعاة الغخوؼ السالبدة في تقجيخ التعؾيض مدألٌة مؾضؾعيٌَّة يدتقلُّ بيا 

 .(2)قاضي السؾضؾع

                                                             

 (3) RIPERT et BOULANGER, Traitéélémentaire de Droit civil De MARCEL 

PLANIOL, 2e edition, paris 1964-1947, p2,ch1146. 

 .ي السرخ  ي( مؽ القانؾن السجن222،221،173السؾاد )( 1)

، ع 2، ج47 يق، السكتب الفش63لدشة  1668، الظعؽ رقؼ 28/11/1996جمدة  ينقض مجن( 2)
 يق، السكتب الفش71لدشة  719، الظعؽ رقؼ 13/6/2332جمدة  ي؛ نقض مجن1437، ص257

= 
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 1994لدشة  4( مؽ القانؾف 1/28وقج اكتفى السذخِّع بالشّصِ في السادة )     
ث، يخجع بذأنيا إلى عمى أفَّ "التعؾيض عؽ األضخار الشاجسة  في حؾادث التمؾُّ

األحكاـ الؾاردة بالقانؾف السجنيِّ واألحكاـ السؾضؾعيَّة الؾاردة في االتِّفاقيَّة الجوليَّة 
السشزسَّة إلييا جسيؾريَّة مرخ العخبيَّة، أو التي تشزؼُّ إلييا مدتكباًل، بسا في ذلػ 

ث بالديت  االتِّفاقيَّة الجوليَّة لمسدئؾليَّة السجنيَّة عؽ األضخار الشاجسة عؽ حؾادث التمؾُّ
، أو أّي حؾادث تمؾث أخخى تشصُّ عمييا 1969السؾقَّعة في بخوكدل في عاـ 
 الالئحة التشفيحيَّة ليحا القانؾف. 

لدشة  44/ؾ( مؽ الالئحة التشفيحيَّة لقانؾف البيئة رقؼ 31وُنصَّ في السادة )     
ة والستجاولة ليحه السؾاد الخظخة بتعؾيض عمى أف: "تمتـد الجيات السشتج 1994

السرابيؽ مؽ السؾاطشيؽ في األماكؽ السحيظة بسؾاقع اإلنتاج أو التخديؽ أو عؽ 
 اإلصابات الشاتجة عؽ حؾادث ىحه األنذظة أو االنبعاثات أو التدخيبات الزارَّة....". 

لِّ القانؾف = صشجوؽ التعؾيض الخاص بالخَّي: أوجب السذخِّع السرخيُّ في ع     
، إنذاء صشجوؽ خاّصٍّ بسرمحة الخي، ُيفتح لو حداٌبخاصّّ 1982لدشة  48رقؼ 

بالبشػ السخكديِّ السرخيِّ تحت اسؼ "الرشجوؽ الخاص بخسؾـ وغخامات القانؾف رقؼ 
في شأف حساية نيخ الشيل والسجاري السائيَّة مؽ التمؾث"، وتؤوؿ  1982لدشة  48

                                                             
= 

ق، 69لدشة  419، الظعؽ رقؼ 3/4/2334جمدة  ي؛ نقض مجن833، ص 157، ع 2، ج53
 .535، ص95، ع1، ج51 يالسكتب الفش
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مة الخسؾـ والغخامات والتكاليف الشاتجة عؽ تظبيق إلى الرشجوؽ السذار إليو حري
 .(1)أحكاـ القانؾف الُسذار إليو

ة       ف إيخادات الرشجوؽ مؽ: رسؾـ إصجار التخخيص والتأميشات الخاصَّ وتتكؾَّ
بإقامة أية مشذآتٍّ يشتج عشيا مخمفاٌت ُترخؼ في مجاري السياه، ورسؾـ إصجار 

ة بإقام ة العائسات والؾحجات الشيخيَّة، وتججيج تخاخيص التخاخيص والتأميشات الخاصَّ
العائسات والؾحجات القائسة، وقيسة السخالفات والغخامات السشرؾص عمييا في السادة 

السذار إليو، واإليخادات األخخى التي  1982لدشة  48( مؽ القانؾف رقؼ 16رقؼ )
إلعانات التي يتؼُّ تحريميا بالتظبيق ألحكاـ القانؾف السحكؾر، واالعتسادات وا

ُتخرريا الجولة لتجعيؼ إيخادات الرشجوؽ، واليبات والتبخُّعات والؾصايا التي َقِبَميا 
 .(3()2)وزيخ الخي 

 := التأميؽ مؽ السدئؾليَّة     

يحتلُّ تأميؽ السدئؾليَّة في مجاؿ التمؾث السائي مكاًنا أساسيِّا؛ ذلػ أفَّ      
مؾضؾعيٌَّة أساسيا الزخر، وتبشِّي مثل ىحه  السدئؾليَّة في ىحا السجاؿ مدئؾليَّةٌ 

                                                             

 .1982لدشة  48( مؽ القانؾن رقؼ 73،71السادة )( 1)

 . 1982لدشة  48( مؽ القانؾن رقؼ 76السادة ) (2)

 .27ليو، ص ث سبق اإلشارة إ، بحدمحم طمعت يجؾ (3)
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يكؾف أمًخا نغخيِّا، ليذ  -السدئؾليَّة دوف وجؾد ضسافٍّ لجى السدئؾؿ لتحسُّل آثارىا 
لو فعالية بذأف حساية السزخوريؽ، وعمى ىحا الشحؾ تربح كلّّ مؽ السدئؾليَّة 

 .(1)لتمؾث السائيالسؾضؾعيَّة ونغاـ التأميؽ وجييؽ لعسمةٍّ واحجةٍّ في مجاؿ أضخار ا

ا ُيحجثو اإلنداف مؽ       وقج أصبح التأميؽ مؽ أخظار السدئؾليَّة الشاشئة عسَّ
مسارساتٍّ في البيئة مؽ أضخارٍّ ضخورًة ال غشى عشيا، بغخض ضساف السؤمَّؽ لو ضجَّ 
الخجؾع الحي قج يتعخَّض لو مؽ جانب غيخه؛ بدبب ما أصاب ىحا الغيخ مؽ ضخر، 

 .(2)مدئؾاًل عؽ تعؾيزو ويكؾف السؤمَّؽ لو

                                                             

ة ودور التأميؽ، رسالة ماجدتيخ، كمية ة عؽ األضخار البيئيَّ السجنيَّ  سدئؾليَّةال بؾفمجة عبج الخحسؽ: (1)
 . 265، ص 2316ة، جامعة أبؾ بكخ بمقايج، الجدائخ، الحقؾق والعمؾم الدياسيَّ 

 .112، ص 1994عة، الشيزة، بجون طبالتأميؽ، دار  جالؿ إبخاليؼ: (2)
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 الخػػاتسة

السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ اإلضخار بالبيئة السائيَّة، مؾضؾٌع غايٌة في األىسيَّة، حيث      
ث السؾارد السائيَّة،  ، وىؾ السزخوروف مؽ تمؾُّ إنو يتعمَّق بأمخٍّ حيؾيٍّّ وضخوريٍّّ

إنيا مدئؾليٌَّة ُتبشى عمى  مدئؾليٌَّة تقريخيَّة، حيث والسدئؾليَّة السجنيَّة ىشا ىي
 االلتداـ ببحؿ عشايةٍّ وليذ اإلخالؿ بتشفيح التداـ أو تحقيق نتيجة )مدئؾليَّة عقجيَّة(.

وتشاوؿ البحث الحجيث عؽ أنؾاع السدئؾليَّة، وتؾضيح أركانيا، والخبط بيؽ      
ؾى قؾاعج القانؾف السجنيِّ وبيؽ السدئؾؿ عؽ الزخر، مؽ حيث اإلثبات والجفع ودع

السدئؾليَّة، وتختيب ىحه السدئؾليَّة آلثارىا، مؽ حيث الجداء الستختِّب عمى مخالفة 
ا أصابو مؽ ضخر.   القانؾف، وتعؾيض السدئؾؿ لمسزخور عسَّ

وقج ُعشي السذخِّع باالىتساـ بؾضع قانؾفٍّ خاّصٍّ بالسؾارد السائيَّة، وىؾ القانؾف      
يل والسجاري السائيَّة مؽ التمؾث. في شأف حساية نيخ الش 1982لدشة  48رقؼ 

ث، وىؾ قانؾف البيئة رقؼ  ا بالحفاظ عمى البيئة مؽ التمؾُّ  4وأيًزا أصجر قانؾًنا خاصِّ
، فيسا لؼ َيِخْد بذأنو 1994لدشة  ة لمقانؾف السجنيِّ ، إلى جانب تظبيق القؾاعج العامَّ

.  نصّّ قانؾنيّّ
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 التؾصيات

ث السؾارد السائيَّة، فسشع وقؾع التمؾث ُيختب ضخورة اتِّخاذ إجخاءاتٍّ كافيةٍّ لم حجِّ مؽ تمؾُّ
ث بعج وقؾعو، فسؽ السعخوؼ أنَّإعادة الذيء ألصمو ال  آثاًرا أفزَل مؽ معالجة التمؾُّ

ه ألصمو قج يكؾف في أغمب األحؾاؿ مدتحياًل.  ه بشفذ الجؾدة، وإْف كاف ردُّ  تخدُّ

لستابعة حدؽ سيخ السؾارد السائيَّة،  الخقابة الجائسة والسدتسخَّة مؽ قبل الحكؾمة؛
والتأكُّج مؽ وجؾدىا عمى أحدؽ صؾرةٍّ حتى تتؼَّ فائجتيا ومشفعتيا التي ُخمقت مؽ 

 أجميا. 

تعاوف كافة الييئات والؾزارات في االىتساـ بالسؾارد السائيَّة والحج مؽ تمؾيثيا، كؾزارة 
ارة الدياحة وشخوط إقامة الرشاعة ومخاقبتيا لمسرانع وتخاخيريا وإنذاءاتيا، ووز 

العائسات والؾحجات السائيَّة عمى اختالؼ مدسياتيا، ووزارة البيئة في تحجيج األسمؾب 
 األمثل في التعامل عشج وقؾع مذكمةٍّ بيئيَّة. 

زيادة الؾعي بكيسة السؾارد السائيَّة، وأثخىا السيؼ في حياتشا، سؾاء زراعة أو تجارة، 
إلنداف بذخرو. وبالتحجيج االىتساـ بديادة الؾعي في إلى جانب أىسيتيا الحيؾية ل

السجارس والسؤسدات التعميسيَّة، فالتؾعية في األطفاؿ والذباب تتجمَّى آثارىا أكثخ 
 مؽ غيخىؼ؛ فيؼ نبت الحاضخ وثسخة السدتقبل. 
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 السخاجػػػعقائسة 

 أواًل: السخاجع العخبيَّة

جنيِّ الججيج، الظبعة الثانية، الكتاب أحسج حذست أبؾ ستيت: االلتداـ في القانؾف الس
 .1954األوؿ، مظبعة مرخ بالقاىخة، 

أحسج محسؾد سعج: استقخاء لقؾانيؽ السدئؾليَّة السجنيَّة في مشازعات التمؾث البيئي، 
 .1994دار الشيزة العخبيَّة، الظبعة األولى، 

 .1976إسساعيل غانؼ: الشغخيَّة العامَّة لاللتداـ، طبعة 

 .1994ليؼ: التأميؽ، دار الشيزة، بجوف طبعة، جالؿ إبخا

سميساف مخقذ: الفعل الزار)السدئؾليَّة السفتخضة( السدئؾليَّة السجنيَّة، دار الكتب 
 .1998القانؾنيَّة، 

، تحجيث/أحسج 9عبج الخزاؽ الدشيؾري: الؾسيط في شخح القانؾف السجني، الجدء 
 .2010ة مجحت السخاغي، دار الذخوؽ، الظبعة األولى، سش

 .1976-1974محسؾد جساؿ الجيؽ زكي: الؾجيد في نغخيَّة االلتداـ، 

مرظفى مخعي: السدئؾليَّة السجنيَّة في القانؾف السرخي، مظبعة االعتساد، القاىخة، 
1944. 
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بؾفمجة عبج الخحسؽ: السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ األضخار البيئيَّة ودور التأميؽ، رسالة 
 .2016والعمؾـ الدياسيَّة، جامعة أبؾ بكخ بمقايج، الجدائخ،  ماجدتيخ، كمية الحقؾؽ 

ث البيئة  دراسة مقارنة،  -وليج عايج الخشيجي: السدئؾليَّة السجنيَّة الشاشئة عؽ تمؾُّ
 .2012كمية الحقؾؽ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، 

 . 13سميساف مخقذ: تعميق في مجمة القانؾف واالقتراد 

ـ لمسؤتسخ دمحم طمعت يجؾ: السد ئؾليَّة السجنيَّة عؽ اإلضخار بسياه الشيل، بحث مقجَّ
 .2018العمسيِّ الخامذ عؽ القانؾف والبيئة، أبخيل 

مرظفى عبج الحسيج العجوي: أضؾاء عمى تذخيعات حساية البيئة، السدئؾليَّة 
ـ إلى مؤتسخ نحؾ دورٍّ فعاؿٍّ لمقانؾف في حساية البيئة وتشسيتي ا القانؾنية، بحث مقجَّ

 .1999في دولة اإلمارات العخبيَّة الستحجة، مايؾ 

ـ إلى مؤتسخ  ث البيئة، بحث مقجَّ نديو دمحم الرادؽ: نظاؽ السدئؾليَّة السجنيَّة عؽ تمؾُّ
نحؾ دور فاعل لمقانؾف في حساية البيئة وتشسيتيا في دولة اإلمارات العخبيَّة الستحجة، 

 .1999مايؾ 
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 ثانًيا: السخاجع الفخنديَّة

COLIN et CAPITANT, Coursélémementaire de Droit civil, 
10e
1948. 

DE PAGE,Traitéélémentaire de Droit civil belge, 2e edition, 
Bruxelles 1948-1950. 

DEMOGUE,Traité des obligations en general, paris 1923-
1933. 

HUC, Commentairethéorique et pratique de Code civil, paris 
1895. 

JOSSERAND,Cours de Droit civil français, 3˚ édition, paris 
1933. 

LALOU, Traitépratique de la responsabilitécivile, 6e edition 
par P. AZAED, paris 1962. 

RIPERT et BOULANGER, Traitéélémentaire de Droit civil De 
MARCEL PLANIOL, 2e edition, paris 1964-1947. 
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-1962. Manuel 
 

SAVATIER (R), Traité de la responsabilitécivile, 2e edition, 
paris 1951. 

ESMEIN, Le fondement de la responsabilitécontractuelle, 
R.T. 1933. 

JOSSERAND, Le contratdirigé, D.H. 1933. 

MAZEAUD (H. et L. et J.) leçons de Droit civil,5e édition par 
JUGLART, paris 1973. 

MARTY, La distinction du fait et du droit, Toulous 1939. 

VAN RYN, Responsabilitéaquilienne et contrats en 
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