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املقدمة

إن الجزاء المترتب عن إعمال قواعد المسؤولية المدنية ىو نشوء الحق في التعويض
لصالح المتضرر ،والذي يقع عائق من تسبب فيو ،ويتجو القضاء لمنح المتضرر التعويض العادل
والكامل ،بحيث يقوم القاضي بتعيين طريقة لمتعويض ومقداره.
وذلك ما نصت عميو المادة

 132مدني عمى أنو" :يعنين القاضي طريقة التعويض تبعا

لمظروف ،ويصح أن يكون التعويض مقسطا ،كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ،ويجوز في ىاتين

الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.

ويقدر التعويض بالنقد ،عمى أنو يجوز لمقاضي ،وتبعا لمظروف وبناء عمى طمب

المضرور ،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو ،أو أن يحكم وذلك عمى سبيل التعويض

بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع".

من خالل النص نقول أن ىناك صورتين لمتعويض وىو التعويض النقدي والعيني.

المطمب االول:مفيوم التعويض العيني
يعد التعويض العيني صورة من صورة التعويض والتي يقصد من ورائيا اإلصالح ال المحو
النيائي لمضرر ،ويتم عن طريق إجبار المدين عمى التنفيذ العيني عمى سبيل التعويض ويكون
ذلك في الحالة التي يكون فييا الخطأ الذي ارتكبو المدين في صورة يمكن إزالتيا ومثال عمى ذلك:
بناء الشخص لحائط ليسد عمى جاره الضوء واليواء ،ففي ىذه الحالة وجب أن يكون التعويض

عينا عن طريق ىدم الحائط ( .)1وبالرغم من أن التعويض العيني يعد األفضل في األحوال العادية،
إال أننا نجد أن غالبية التشريعات تغمب التعويض النقدي باعتباره األصل ،ثم التعويض العيني.
وفي مجال األضرار البيئية نجد أن ىذا األصل قد تغير أو في طريقو لمتغيير ،حيث يصبح
التعويض العيني خاصة في صورة إعادة الحال إلى ما كان عميو ىو األصل ،ثم يأتي التعويض
النقدي لتصبح القاعدة المقررة بشأن ىذه األضرار ىي "االستعادة قبل التعويض".
وننوه أن لمتعويض العيني استثناءات وىي كالتالي:

-1رمضان أبو السعود ،رمضان أبو السعود ،أصول التامين ،ط ،2دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،.2000 ،ص.393 .
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-1قد يكون التعويض العيني غير ممكن من الناحية اإلنسانية ،مثل ذلك الضرر الجسماني أو
األدبي ،كمن يمحق بآخر جروحا أو يتعدى عمى شرفو ،ففي ىذه الحالة ال يمكن التعويض إال
بمقابل ألن التعويض العيني غير مستساغ إنسانيا.
-2قد يحكم عمى المدين بالتعويض بمقابل في حالة ما إذا كان التنفيذ العيني مستحيل في اإللزام
العقدي ،إذا كان محمو عينا معينة بالذات وىمكت إال إذا أثبت السبب األجنبي.
-3إذا كان التعويض العيني يستحيل استحالة نسبية لممدين في االلتزام بعمل أو االمتناع عن
عمل ،أي أن المدين ىو من يقوم بااللتزام شخصيا ،وحال دون ذلك مانع شخصي (.)2

كما في االلتزامات العقدية ،كأن يمتزم رسام برسم لوحة فنية ،ثم يصاب في عينة أما في
مجال المسؤولية التقصيرية عدم إمكانية رد الشيء المسروق من طرف السارق ألنو فقده.
-4إذا كان التنفيذ العيني يمس مبدأ الفصل بين السمطات كأن ترخص السمطة التنفيذية بإدارة
مصنع ،إال أنو أحدث ضر ار بالجيران ،ففي ىذه الحالة ال تستطيع السمطة القضائية أن تحكم بغمق
المصنع كتعويض عيني لمجيران ،ألنو يعد بمثابة االعتداء عمى اختصاص السمطة التنفيذية،
ولذلك يقتصر حكميا بالتعويض بمقابل فقط ،إال في حالة ما إذا لم يحصل المصنع عمى ترخيص
أو انو تجاوز حدود الترخيص الممنوح لو.

()3

وقد أعطى القضاء الفرنسي لممتضرر إلى جانب حقو في المطالبة بالتعويض العيني ،طمب
وقف األنشطة غير المشروعة التي تمحق بو الضرر ،وذلك ما أدى النقسام الفقو الفرنسي لفريق
يرى بأن التعويض العيني ىو األصل وىو ما يجب أن يقضي بو القاضي واآلخر يرى ترك األمر
لمقاضي الختيار الوسيمة األكثر مالئمة لتعويض الضرر.
ونشير في ىذا الصدد أن المقصود من وراء التعويض العيني ىو العودة إلى حالة وظيفية
لممال ،تكون معادلة ما أقل أو أكثر لمحالة التي كان عمييا قبل الضرر ،وذلك ىو التعويض

-2أنظر :ما هر محمد المومني،الحماية القانونية لمبيئة في المممكة العربية الياشمية ،و ازرة الثقافة ،عمان ،2004 ،ص.205 .
وكذلك :عمي عمي سميمان ،دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائريالجزائر ،1994 ،ص 205 .ص .206

 -3عليعلي سميمان ،نفس المرجع ،ص 206 .ص .207
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الكامل ،وعميو فاليدف منو في مجال األضرار البيئية ىو إعادة الحال إلى ما كان عميو الوسط

البيئي قبل تضرره(.)4

وفي ىذا السياق يدق اإلشكال حول المقصود بوقف األنشطة الضارة بالبيئة وىل تعد من
قبل التعويض العيني؟ وكذلك المقصود بإعادة الحال إلى ما كان عميو وكيف تكون ىذه الصورة
من التعويض كوسيمة عالجية ومكممة لموسائل الوقائية؟ وذلك ما سوف نفصمو عمى الوجو التالي:
المطمب الثاني
وقف النشاط الضار بالبيئة – وسيمة لمنع حدوث أو تفاقم األضرار

إن وقف األنشطة الضارة بالبيئة كصورة من صورة التعويض تعتبر وقائية بالنسبة لممستقبل
فقط بشأن المصالح المتضررة ،ألنيا ال تعتر حقيقة عمى المحو النيائي والفعمي لألضرار المترتبة
من ىذه األنشطة ،وبالتالي فإن وقوع األضرار بصفة فعمية ،واذا ما قررنا وقف النشاط المتسبب
فييا ال يعتبر ذلك تعويضا حقيقيا وانما تمنع فقط تفاقم أو تحقق أضرار أخرى في المستقبل.
وال يعد ضروريا لوقف نشاط بالبيئة أن يتحقق الضرر ،وانما قد يتصاحب ىذا الطمب مع
طمب التعويض ،وفي ىذه الحالة فإنو لممحكمة أن تقضي بالطمبين معا وفق النشاط وتعويض
(.)5

المضرور معا

وفي اعتقادنا إذا ما تصونا مسألة وقف األنشطة التي قد تضر بالبيئة أو الضارة فعال فإننا
نتوصل لثالث صور ،حيث أن الصورة األولى وىي عدم وجود أضرار أصال وانما ىناك بعض
المخالفات أو الخروق لمقوانين المنظمة ليذه األنشطة ،فينا بطبيعة الحال تتدخل الدولة أو أي
شخص يخول لو القانون ذلك ويطمب وقف ىذا النشاط أو يقوم بتوقيفو في حدود القانون ،وىذه
الصورة ىي بعيدة عن التعويض العيني خاصة إذا لم يكن ىناك أضرار أو ما يوحي بوقوعيا.

-4سعيد السيد قنديل،آليات تعويض األضرار البيئية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .17.

-5 .1ياسر محمد فاروق المنياوي ،ياسر محمد فاروق الميناوي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث البيئية  ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،.2008 ،ص.406 .
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أما الصورة الثانية فتتمثل في وجود نشاط ينبعث منو غازات وأدخنة مثال بما قد يشكل في
المستقبل ضر ار لمبيئة ،فينا يجب وقف ىذا النشاط ،ولكن ال يتم ذلك بصورة تمقائية ،وانما في
اعتقادنا يكون ذلك بموجب دراسات وخبرات تقنية.
ووقف النشاط في ىذه الحالة نعتبره بمثابة التعويض العيني ،ألن المسألة تتعمق بأضرار
حتى وان كانت مستقبمية وىنا خروج عن أحكام القواعد العامة.
أما الصورة الثالثة وىي حالة وجود أنشطة وترتب عن ىذه األنشطة أضرار فعمية فإننا نقر
أن وقف ىذا النشاط يعد تعويضا عينيا ولكن يمزم لتحقيق التعويض العادل والكامل أن يدعم
بصورة أخرى تتمثل في إعادة الحال إلى ما كان عميو وبالرجوع ألحكام القانون

 10/03المتعمق

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا القوانين المتعمقة أو المكممة لو ،نالحظ أن المشرع
قد أورد بعض الصور لوقف األنشطة الضارة بالبيئة ،والتي تدعم آرائنا السابقة.
حيث أنو بالرجوع لنص المادة

 25من القانون  10/03التي مفادىا أنو" :عندما تنجم عن

استغالل منشأة غير واردة ضمن المنشآت المصنفة ،أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة

في المادة  18أعاله ،وبناءا عمى تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد لو أجال
التخاذ التدابير الضرورية إل زالة األخطار أو األضرار المثبتة"
إذا أننا نستنتج من ىذا النص (المادة

 25فقرة  )01أن كل مساس براحة الجوار يوجب

التدخل من قبل المتسبب إلزالة ىذه المضار.
وأنو في حالة عدم االمتثال لذلك يتم المجوء لوقف األنشطة ،وفي ىذه الحالة يعتبر ىذا
اإلجراء بمثابة التعويض العيني ألنو يترتب عنو إزالة مصدر الضرر .وىذا بدليل الفقرة

 2المادة

 25التي تنص عمى" :إذا لم يمتثل المستغل في األجل المحدد ،يوقف سير المنشأة إلى حين
تنفيذ الشروط المفروضة ،مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فييا التي تضمن دفع

مستحقات المستخدمي ميما كان نوعيا".
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والى جانب وقف النشاط المضر بالبيئة ،نجد أن المشرع قد منح سمطة لمقاضي الجزائي أن
يحكم عمى المسؤول باتخاذ كافة االحتياطات الالزمة التي تستيدف منع وقوع األضرار في

المستقبل( .)6وىذا بدليل النصوص التالية من القانون .10 /03
حيث جاء في المادة

 85فقرة  " 2وزيادة عمى ذلك يمكن لمقاضي األمر بتنفيذ األشغال

وأعمال التييئة عمى نفقة المحكوم عميو ،وعند االقتضاء يمكنو األمر بمنع استعمال المنشآت
أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدر لمتموث الجوي ،وذلك حتى إتمام انجاز األشغال

والترميمات الالزمة".

وكذلك نص المادة  86فقرة " :2ويمكنيا أيضا األمر بخطر استعمال المنشآت المتسببة في
التموث إلى حين انجاز األشغال وأعمال التييئة أو تنفيذ االلتزامات المنصوص عمييا".
أما المادة

 102والتي تنص عمى العقوبات المتعمقة باستغالل منشأة بدون ترخيص،

وبالرجوع لمفقرة الثانية منيا:

"ويجوز لممحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين

الحصول عمى الترخيص ضمن الشروط المنصوص عمييا في المادتين

 19و  20أعاله،

ويمكنيا أيضا أألمر بالنفاذ المؤقت لمحظر" وبالرغم من أن النص المذكور أعاله يتعمق بوقف
لنشاط المنشأة إال أنو ال يعد بمثابة التعويض العيني.

وفي نفس السياق نجد حكما مماثال لألحكام السابقة في المادة

 48من القانون 19-01

حيث نصت عمى" :عندما يشكل استغالل منشأة لمعالجة النفايات أخطا ار أو عواقب سمبية ذات
خطورة عمى الصحة العمومية و/أو البيئة ،تأمر السمطة اإلدارية المختصة المستغل باتخاذ
اإلجراءات الضرورية فو ار إلصالح ىذه األوضاع.

وفي حالة عدم امتثال المعني باألمر تتخذ السمطة المذكورة تمقائيا اإلجراءات التحفيظية

الضرورية عمى حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منو".
كذلك ورد في المادة

 12من المرسوم التنفيذي  .)7(19-09أنو" :عند إثبات حالة عدم

المطابقة ألحكام ىذا المرسوم أو القانون أو التنظيمات المعمول بيا :تخطر المصالح المكمفة

-6أنظر :سعيد السيد قنديل ،سعيد السيد قنديل ,آليات تعويض األضرار البيئية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية،2004 ،
ص.18 .

أنظر :نبيمة إسماعيل رسالن ،الجوانب األساسية لممسؤولية المدنية لمشركات عن األضرار بالبيئة  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،2003ص 117 .وما بعدىا.
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بالبيئة المختصة إقميميا ،الوزير المكمف بالبيئة من أجل وقف أو سحب االعتماد بعد إعذار

الجامع" .

واذا كان األمر بيذه الصورة في نطاق القانون البيئي ففي اعتقادنا إنو في نطاق القانون

المدني نكون بصدد تعويض عيني متمثل في وقف األنشطة المضرة بالبيئة عندما يكون ىناك
أضرار واقعة بالفعل ،عمى اعتبار أن ىذا الوقف لألنشطة مزيل لمضرر بالمستقبل ومزيل كذلك
لمصدر الضرر ،وىذا إذا كان مقترنا بإعادة الحال إلى ما كان عميو.
وقد أعطت اتفاقية لوجانو المتعمقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناتجة عن ممارسة
األنشطة الخطرة بالنسبة لمبيئة والصادرة في  21يونيو  ،1993تصو ار حول ىذه المسألة.
حيث خولت اتفاقية لوجانو لبعض التجمعات المتخصصة في حماية البيئة المطالبة
القضائية بغرض وقف النشاط الذي يشكل تيديدا لمبيئة أو أن تطمب من القاضي أن يأمر مستغل
المنشأة التخاذ كافة الوسائل واالحتياطات الالزمة لمنع تكرار أي عمل قد يضر بالبيئة (.)8

ويعد وقف النشاط الضار بالبيئة ىو أول الطريق لمتعويض ،ألنو بموجبو يوقف الضرر وال
يستمر في المستقبل ،وىو بمثابة الطريقة التي تحد من آثار التموث السيئة في المستقبل ،ألنو إذا
لم يشتمل الحكم عمى ذلك فال جدوى منو ،ألن الضرر سيتواصل ويمتد ويمكن أن يمحق أض ار ار
أكبر ،وتمتد أخطاره عمى رقعة جغرافية أوسع ،لذلك فإن وقف النشاط المموث يعد آلية منطقية

وطبيعة ومالئمة أكثر لخصوصية أضرار التموث (.)9

وتجدر اإلشارة إلى أنو ليس ىناك ما يمنع القاضي المدني ،بأن يأمر المؤسسة المصنفة أو
المموثين محدثين الضرر باتخاذ كافة الوسائل الضرورية لمحد من التموث ،ألن السمطة القضائية
في ىذه الحالة ال تتعدى عمى اختصاص السمطة اإلدارية التي منحت الترخيص لممؤسسة
المصنفة باالستغالل ،والتي تخضع لمراقبتيا ألن ىذه العممية تساىم بشكل فعال في تقوية دور

السمطة اإلدارية ،وتفضي لتحسين وسائل مقاومة التموث (.)10

-7مرسوم تنفيذي رقم  19-09المؤرخ في  20يناير  2009المتضمن تنظيم نشاط جميع النفايات الخاصة.
-8ياسر محمد فاروق المنياوي ،مرجع سابق ،ص ،406 .وما بعدىا.
-Philippe ch-a-Guillot Droit de l’environnement, PARIS, 1996, P.217.
-10يمينة العياري ،المسؤولية المدنية الناجمة عن االعتداءات عمى البيئة  ،رسالة ماجستير تخصص قانون البيئة والتعمير ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة تونس المنار ،2006-2005 ،تونس,ص 55 .ص .56
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مع العمم أنو إذا رجعنا لمنصوص القانونية المشار إلييا آنفا من ذلك المادة

 /25فقرة 02و

 85فقرة  2و  86فقرة  2من القانون  10/03والمادة  48من القانون  19-01كميا تشير التخاذ
اإلجراءات الضرورية لتجنب األضرار بالبيئة وبالتالي فإن تدخل القضاء المدني بأحكام مماثمة
لذلك تزيد من فعالية وقوة التدخل من قبل السمطة اإلدارية وتحقق حماية أفضل لمبيئة.
وطالما أن الترخيص الممنوح ليذه المؤسسات التي قد تضر بالبيئة ،يكون مقترنا بشرط
عدم اإلضرار بالغير ،حيث ال ممارسة ألي نشاط إال باحترام حقوق الغير ومصالحة الشرعية
والحياتية ،وعدم انتياك حرمة الغير سواء الجسدية أو المعنوية ،وكذلك عدم التعدي عمى اإلطار
الذي يحي فيو اإلنسان ألنو من حق الفرد أن يتمتع بإطار سميم ونظيف ،وفي حال لم يقع احترام
ىذا الشرط فإنو لمقاضي أن يفرض وسائل خاصة حتى يوقف ىذا التموث دون تعارض مع ق اررات

السمطة اإلدارية(.)11

وبذلك يجد المموث نفسو أمام حمين ،بحيث إما يتخذ التدابير المزيمة لمتموث عن طريق
إحداث تغييرات عمى طريقة اإلنتاج والتصنيع أو إزالة أسباب التموث ،واما صدور حكم يقضي

بغمق المؤسسة المموثة(.)12

والغمق يمكن أن يكون نيائيا إذا كانت درجة الخطر الذي يمثمو تشاط المؤسسة وما يخمفو
من آثار سيئة راجعة لمتموث ،واما أن يكون الغمق مؤقتا لفترة زمنية محددة حتى تنتيي المؤسسة
الصناعية من القيام باألعمال الالزمة لمحد من ىذا التموث ،طالما أن المموث لم يحترم واجب عدم

اإلضرار المفروض عميو(.)13

وقد تبنت المحاكم مثل ىذا االتجاه ،بحيث بغمق النشاطات المضرة بالبيئة

()14

وبالرغم مما

يوفره ىذا الغمق من مزايا ،إال أنو قد يصطدم ببعض العقبات والتحفظات من قبل القضاة خاصة
-11أنظر نبيمة إسماعيل رسالن ،الجوانب األساسية لممسؤولية المدنية لمشركات عن األضرار بالبيئة  ،مرجع سابق ،ص  117 .ص

.118

أنظر المادة -03فقرة " 05يمزم شخص يمكن أن يحمق نشاطو ضر ار كبي ار بالبيئة ،مراعاة مصالح الغير قبل التصرف".
-Cazalas (F) et Gautron (R), maitriser la poution, Paris, 1993, p.72.

12

-13يمنية العياري ،مرجع السابق ،ص .56.
-14نشير إلى أن ىذه األمثمة من القضاء التونسي حيث :قضت المحكمة االبتدائية

بالقيروان في الحكم عدد  85453بتاريخ

 1995/04/20قضت المحكمة بإغالق المعصرة إلى حين الحد من التموث الصادر عنيا وفق التراتيب الجاري بيا العمل ،وتحت
إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط ،قرار غير منشور.

~~8

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كنا بصدد مشروع يمثل منشأة مصنفة بحيث أنيا تخضع لألحكام الخاصة بقانون المنشآت ،إذا
أن القضاء الفرنسي مثال بتطبيقو لمبدأ الفصل بين السمطات ،ال يكون بموجب ذلك أن يأمر
القاضي المدني بشيء ىو من اختصاص القانون اإلداري ،وىذا ألن المنشآت تخضع في نشاطيا
وفتحيا وغمقيا لمقانون اإلداري ،إال أنو لمقاضي المدني أن يأمر بوقف النشاط مؤقتا في حالة
مخالفة الترخيص الصادر من الجية اإلدارية ،ويستبعد من اختصاص ىذا األخير الغمق النيائي

لممشروع(.)15

ونشير إلى أن ىناك رأي فقيي متشدد في مجال المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية
والتعويض عنيا ،ووفقا ليذا الرأي ال تعويض إال في حالة وقوع أضرار ،وىذا ىو معنى المسؤولية
المدنية ،وباعتبار ذلك فإن وقف النشاط المضر بالبيئة أو غير المشروع يعد أم ار أجنبيا عن
المسؤولية المدنية بقواعدىا الخاصة.
ووفقا ليذا المفيوم ال عالقة لوقف النشاط المضر بالبيئة بقواعد التعويض وال بالمسؤولية
المدنية بالتبعية ،ألن المسؤولية ال تظير بشكل تبعي إال عندما يتسبب الفعل غير المشروع من
قبل الشخص في إحداث ضرر يستوجب تعويضو ،وىو أمر يختمف عن وضع نياية لمصدر

الفعل غير المشروع(.)16

ويضاف لالنتقادات الموجية إليقاف النشاطات المضرة بالبيئة ،أن غمق المنشآت المموثة
من شأنو أن يزيد في مشكمة البطالة ،ويعرقل التنمية ،بالرغم من أن ىذا الغمق ال يمثل التعويض
كما قضت المحكمة االبتدائية سوسة في الحكم رقم  4064بتاريخ  1995-10-16حيث قضت بدفع ثمن البئر المموثة وألزمتالمطموب في بعض األحيان بغمق المؤسسة ،قرار غير منشور.
كما قضت المحكمة االبتدائية سوسة في الحكم رقم  46562بتاريخ  1994-11-29حيث قضت المحكمة بغمق المؤسسة إلىحين الحد من التموث الصادر عنيا وفق التراتيب الجاري بيا العمل وتحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط ،قرار منشور في

مجمة القضاء والتشريع عدد  8لسنة  ،1997ص.109 .

أنظر كذلك :نبيمة إسماعيل رسالن ،الجوانب األساسية لممسؤولية المدنية لمشركات عن األضرار بالبيئة ،ص ،118 .وما بعدىا. -15ياسر محمد فاروق المنياوي ،مرجع سابق ،ص.407 .
أنظر كذلك :سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص 19 .ص.20
 -16نفس المرجع ،نفس الصفحة.

 .2أنظر كذلك :أحمد عبد التواب محمد بيجت ،أحمد عبد التواب محمد بيجت ،المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة  ،دار
النيضة العربية ،ط ،1القاىرة ،2008 ،ص.154 .
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العادل لمضرر مع منعو لمعمل غير المشروع وعمى ذلك فإن الضرر الواقع بصفة فعمية يبقى دون
تعويض.
وىناك من يذىب إلى أبعد من ذلك باعتبار أن إصابة شخص بأضرار أو فئة معينة فقط ال
يخوليا المطالبة بوقف النشاط ،خاصة إذا كان ىذا النشاط موجيا لممنفعة العامة كمصانع
التكرير ،حيث أنو في ىذه الحالة تقدم المصمحة العامة عمى مصمحة المتضررين (.)17

وبالرغم من وقف النشاط المضر بالبيئة لوقف التموث وازالة أسبابو إال أنو يبقى غير كاف
لتحقيق التعويض العيني ،بل البد من السعي نحو إعادة الحال إلى ما كان عميو.

-17نسبة القطيطي ،المسؤولية المدنية عن التموث الصناعي  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،اختصاص قانون البيئة والتعمير ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة تونس ،المنار ،تونس ،2006 – 2005 ،ص.101 .

يثور التساؤل حول ىذه المسألة فيما إذا كان يجوز لمغير أن يطمب من القضاء المدني ،وقف النشاط الضار كتعويض عيني عناألضرار الالحقة بالبيئة أو بأشخاص آخرين؟ ىذا الغير ال يمثل الدولة وغير مرتبط بعقد مع جية إدارية تخولو بنود العقد طمب
وقف التموث.

يذىب رأي أحمد عبد التواب محمد بيجت بأنو إذا أع لمنا قواعد الفضالة الواردة بالقانون المدني فإنو يمكن طمب وقف األنشطة،
عمى اعتبار أن الغير ىنا فضولي ويستحق بتدخمو التعويض عن عممو ىذا الذي يقوم بو متى كان تدخمو مبرر ا ومفيد ا ،ألن عممو
ىذا يعد نافعا لصاحب الشأن وىو المضرور من التموث.
ويقصد بشرط أن يكون ىذا التدخل مفيدا بمعنى أن يكون التدخل بطمب وقف النشاط الضار من القضاء الزما لمنع حدوث تموث
محتمل بالبيئة ،أو لكون النشاط الضار بذاتو ينذر أو ييدد بإمكانية وقوع التموث ،بحيث يكفي أن يكون النشاط خط ار مما ينذر

بوقوع التموث ،والذي يجب أن يتميز بالجسامة ،وأن يكون الخطر عمى وشك الحدوث وال يجب أن يتوج عمل الفضولي

بوقف

النشاط الضار بالبيئة ،ألن التزامو ىو بذل عناية فحسب.
 أما عن شرط أن يكون تدخل الفضولي مبر ار فيو أن يكون تدخمو ضروريا وال غني عنو لموقاية من خطر التموث.وأنو ليس ىناك وسيمة بديمة لوقف ىذا التموث.

أنظر بتفصيل أكثر :أحمد عبد التواب محمد بيجت مرجع سابق ،ص 155 .ص .156
وفي اعتقادنا أن ىذا التدخل ووفقا آل لية الفضالة يعد متناقضا مع القانون البيئي إذ أنو ليس ىناك ما يدعو لمتدخل بواسطة القانون
المدني وفقا لقواعد الفضالة ونحمل المتضرر من التموث دفع تعويضات ليذا الفضولي مقابل تدخمو الذي قد يفمح في أدائو ،أو قد
ال نتوصل ألي نتيجة.
=حيث أن األمر جمي خاصة إذا عمما أن القانون البيئي الجزائري

 10/03المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة قد

فصل مسألة اإلعالم البيئي في نصوص المواد من  06إلى غاية  09وفي اعتقادنا أن التدخل وفق ليذه النصوص يكون بصفة
جدية ويكون بصورة أسرع من أن نتبع الطريق القضائي ونمجأ ألحكام القانون المدني.
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المطمب الثالث

إعادة الحال إلى ما كان عميو
إن إعادة الحال إلى ما كان عميو كتعويض عيني يمثل العالج البيئي الوحيد واألكثر
مالئمة لألضرار البيئية ،وىو ما جعل العديد من التشريعات الوطنية واالتفاقيات المتعمقة
بالمسؤولية المدنية تعتبره من التدابير المفضمة لتعويض الضرر البيئي ،كما أنو من األفضل
لممضرور وكذلك لمبيئية في حد ذاتيا أن يزال التموث ويعالج التدىور ،وأن ترجع الحالة إلى ما

كانت عميو ،بدل دفع مبالغ نقدية قد ال توجو أصال إلعادة البيئية (.)18

وتم النص عمى إعادة الحال إلى ما كان عميو في العديد من القوانين من ذلك القانون
الفرنسي المتعمق بالمخمفات والصادر في

 15جويمية  1975السابق اإلشارة إليو حيث أعطى

لمقاضي سمطة الحكم عمى وجو اإللزام بإعادة الحال إلى ما كان عميو بالنسبة لألماكن التي لحقيا
أضرار بسبب المخمفات التي لم تعالج وفقا لمشروط المحدد في ىذا القانون.
كما حرصت التشريعات الحديثة عمى أن يكون إعادة الموقع لحالتو األصمية ضمن
الخيارات الممنوحة لممتعاقد ،في حال اإلخالل بااللتزامات المفروضة بنص القانون ،من ذلك ما
ذىب إليو قانون باشمو لعام  ،2003حيث أنو في حال إخالل البائع بااللتزام باإلخبار عن تناول
أو تخزين مواد كيماوية أو إشعاعية المنصوص عميو ففي المادة

 ،512يمكن لممشتري المطالبة

بإعادة األرض إلى وضعيا ،عمى شرط تناسب سعر األرض مع ىذا اإلجراء ،ويساىم ذلك في رد
الموقع لحالتو األصمية وفي الحفاظ عمى البيئة ،كما يسمح بإيجاد مدين يتحمل مصاريف إزالة

التموث عن األرض ،خاصة إذا صعب إيجاد المسؤول عن التموث(.)19

وقد فرض قانون باشمو عمى المشغل المستقبمي أو الجديد ضرورة تحديد إمكانياتو التقنية
والمالية حتى يتمكن من إعادة األماكن لحالتيا األصمية في نياية فترة االستخدام ،وفي حالة عدم
تقديم ىذه الضمانات ال تسمم لو الرخصة ،مع ضرورة إثبات القدرات المالية والتقنية أثناء التشغيل
-18محسن عبد الحميد البيو ،مرجع سابق ،ص.110 .
19مسمط قويعان محمد الشريف المطري ،مسمط قويعان محمد الشريف المطري،
لمتأمين دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.2007 ،

 ،ص.271 .
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لتجنب احتمال عجز المستخدم من الناحية المالية والتقنية ،ألنو إذا حصل ذلك فإن القانون يفرض
مراجعة الضمانات المالية أو تقديم ضمانات جديدة.
وقد تبنى قانون البيئة األلماني الصادر في سنة

 1990التعويض العيني أوال عمى اعتبار

أن من تسبب في ضرر بيئي ،يجب عميو تقديم إزالة مباشرة لمضرر ،بحيث يضع المضرور في

الحالة التي كان عمييا قبل وقوع ضرر التموث(.)20

ونفس األمر نجده ففي قانون البيئة الدنمركي رقم  1991/358حيث جاء في المادة الرابعة
منو بأنو" :يجب عمى المموث أن يسعى إلعادة الوضع الطبيعي لمبيئة" ،ونفس األمر في قانون
التعويض عن الضرر البيئي رقم  .1994/225حيث يوجب في المادة الثانية منو الفقرة الرابعة
عمى المشغل أن يقوم بإعادة البيئة ،وبالرغم من ذلك فإن القانونين لم يحددا المستوى الحقيقي ليذه
اإلعادة.
ونجد إعادة الحال إلى ما كان عميو كذلك في قانون تعويض الضرر البيئي رقم 94/737
الفمندي والذي يشمل األضرار التي تصيب األشخاص واألموال والضرر االقتصادي ،واعبر أن

مفيوم اإلعادة ىو العودة بالبيئة إلى وضعيا قبل حدوث الضرر (.)21

وطبقا لمكتاب األبيض فإن إعادة الحال يقصد بيا العودة إلى حالة المورد الطبيعي قبل
حدوث الضرر ،وبغرض تقدير المسألة البد من االستعانة بالبيانات التاريخية والخواص الطبيعية
لممورد المعني ،ألن اليدف من وراء ذلك ىو العودة بالمصادر الطبيعية المتضررة إلى حالتيا

األولية(.)22

أما عن شكل اإلعادة إلى ما كان عميو ،لم يتناوليا الكتاب األبيض بتفصيل ،وانما أوصى
أنو في حالة ما إذا كان إعادة الحال إلى ما كان عميو صعبا ،فإنو ال يشترط إيجاد تطابق كامل
بين إعادة الوسط قبل التموث وبعده وانما يكفي إعادة الوسط لحالة مشابية لمحالة التي كان عمييا
قبل التموث ،ولم يبين معايير ىذه اإلعادة (.)23

-20نفس المرجع ،نفس الصفحة.

-21محسن عبد الحميد البيو ،مرجع سابق ،ص 112 .ص .113
22
Voir Chikhaouilaila ,l environnement et sa protection par le droit, publication du centre de
recherche
et
d'études
administrative
en
collaboration
avec
la
fondation
hannssaidel,tunis,1998.p329p334
-23ياسر محمد فاروق المناوي ،مرجع سابق ،ص 402 .ص .403
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وتدخل المشرع األوربي بموجب المقترح الصادر في  2002كمحاولة لتجنب النقص السابق
حيث أشار لنوعيين من اإلعادة األولى "إعادة أصمية" وبموجبيا نرجع المصدر الطبيعي والخدمات
التي أصابيا الضرر إلى حالتيا األصمية ،أما الثانية "إعادة تعويضية" وتتضمن اتخاذ إجراءات في
موقع آخر ،وتشمل كذلك التعويض عن الخسائر المؤقتة من تاريخ وقوع الضرر إلى حين عودة
المصدر إلى حالتو األولية.
وعرفت الحالة التي يجب العودة إلييا بأنيا "حالة المصدر الطبيعي والخدمات التي كانت
موجودة قبل حدوث الضرر" والتي يتم تقديرىا بناءا عمى بيانات تاريخية ،وبيانات مرجعية،

وبيانات التغير الكمي -كعدد الحيوانات الميتة (.)24

وتدخل المشرع األوربي في التوجو األوربي الحديث لسنة

 2004ليضبط األمور بصفة

أكثر دقة ،حيث أضاف نوعين من صور اإلعادة ،اإلعادة األصمية السابق اإلشارة إلييا،
و"اإلعادة المتممة" ويتم المجوء إلييا في حالة تعذر إعادة المصدر الطبيعي و/أو الخدمات كحالتيا
األولية والغرض من ىذا النوع من اإلعادة ىو التزود بمصدر مشابو من المصدر الطبيعي و/أو
الخدمات في موقع بديل عمى شرط أن يكون مرتبط جغرافيا بالموقع المضرور.
والنوع الثالث ىو "إلعادة التعويضية" وتوجو لتعويض الخسائر المؤقتة التي تحدث من
تاريخ وقوع الضرر إلى حين تحقق اإلعادة األصمية ،مع إمكانية إدخال تحسينات إضافية سواء
لمموقع المضرور أو الموقع البديل ،أما عن اختيار الشكل المالئم لإلعادة فإنو يبقى من

اختصاص السمطة المختصة(.)25

ويدق اإلشكال في ىذا الصدد حول ضوابط تكمفة اإلعادة خاصة إذا عممنا أنو يمكن أن
تتجاوز التكمفة قيمة المصدر المتضرر في حد ذاتو.
-24أنظر نفس المرجع ،ص ،404 .أنظر كذلك :أحمد عبد التواب محمد بيجت ،مرجع سابق ،ص 156 .ص .157
أنظر :سنية القطبطي ،مرجع سابق ،ص.103 .
-25سمير حامد الجمال ،المسؤولية المدنية عن األضرار البيولوجية  ،منشور بمجمة الشريعة والقانون ،القاىرة ،منقول من الموقع
االلكتروني  4shared.comتم االطالع عميو يوم  ،2010-11-15ص.395 .
-أنظر :سمير حامد الجمال ،الحماية القانونية لمبيئة ،مرجع سابق ،ص.319 .

- .3أنظر :نبيمة إسماعيل رسالن،نبيمة إسماعيل رسالن،

المسؤولية المدنية عن األضرار بالبيئة

اإلسكندرية .2007 ،ص.116 .
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حيث أن المعمول بو ىو "معقولية الوسيمة" ،ألنو ال تعويض إال عن الوسائل المعقولة التي
يتم اتخاذىا في سبيل إزالة التموث واعادة الحال إلى ما كان عميو قبل التموث ،وىو ما رست عميو
مختمف التشريعات البيئية الحديثة :إذ أنو ال تعويض إال عن قيمة الوسائل المعقولة التي تم
اتخاذىا إلعادة الحال إلى ما كان عميو وىو ما نصت عميو اتفاقية لوجانو ،كما نص الكتاب
األبيض عمى ضرورة تجنب االستعادة غير المتناسبة مع الضرر ،واختيار التكمفة المعقولة في

كل حالة(.)26

واستقر التوجو األوربي الحديث لسنة  2002عمى أنو يتم تقييم وسائل اإلعادة المعقولة
باستخدام أفضل التكنولوجيا المعتمدة عمى عدة معايير:
تأثير أي إجراء عمى األمان والصحة العامة.تكمفة تنفيذ أي إجراء.مدى نجاح أي إجراء.مدى كفاءة أي إجراء في منع األضرار المستقبمية ،مع تجنب األضرار غير المباشرة كنتيجةلتنفيذ ىذا اإلجراء.
مدى ما يحققو أي إجراء من مصمحة وفائدة لكل مكون من مكونات الموارد الطبيعية و/أوالخدمات( )27وأضاف التوجو األوربي الحديث لسنة  2004معايير أخرى وىي:

مدى ما يأخذه أي إجراء في االعتبار بالنسبة لمشؤون االجتماعية واالقتصادية والثقافية وثيقةالصمة والعوامل المحمية األخرى.
الوقت المطموب حتى تكون إعادة البيئية المضرورة مؤثرة.مدى ما ينجزه أي إجراء في استعادة موقع الضرر البيئي.االرتباط الجغرافي لمموقع المضرور.أما عن قانون البيئة األلماني لعام

 1990فقد خالف التوجو ،ونص في المادة السادسة

عشر منو تحت عنوان مصاريف إجراءات االستعادة :بأن ىذه التكاليف قد تتعدى القيمة السوقية

لألمالك ،وىذا ال يعيق المطالبة بالتعويض (.)28
 -26سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص 32 .ص .33

 -27مسمط القويعان محمد الشريف المطيري ،مرجع سابق ،ص.267 .
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أما عن القانون الجزائري فإنو بالرغم من إقرار نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو بصورة
متأخرة في قانون البيئة ،كإحدى وسائل الحماية ويكون ذلك بصورة تدخمية في حالة حدوث
أضرار ،إال أننا إذا تتبعنا أحكام القانون المدني فإننا نجده من صميم التعويض وىذا بدليل نص

المادة  2/132قانون مدني " :ويقدر التعويض بالنقد ،عمى أنو يجوز لمقاضي تبعا لمظروف
وبناءا عمى طمب المضرور ،أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عميو. "...

وكذلك ما سبق وأشرنا لو بالنسبة لمضار الجوار غير المألوفة طبقا لنص المادة  /691فقرة

" :02وليس لمجار أن يرجع عمى جاره في مضار الجوار المألوفة غير أنو يجوز أن يطمب إزالة
ىذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف"...

كما يمكن لصاحب األرض إذا أقيمت عمى أرضو منشآت دون رضاه ،أن يطالب من

أقاميا بإزالتيا عمى نفقتو وىذا طبقا لنص المادة ' :787إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده
عمى أرض يعمم أنيا ممك لغيره دون رضا صاحبيا ،فمصاحب األرض أن يطمب في أجل سنة من

اليوم الذي عمم فيو بإقامة المنشآت إزالة المنشآت عمى نفقة من أقاميا مع التعويض عمى

الضرر"....

وأعطى القانون المدني كذلك لمن يسترد ممكو الذي أقيمت عميو منشآت بأن يدفع لمحائز

جميع ما أنفقو ،ويجوز لمحائز أن يزيل ما أحدثو من منشآت بشرط أن يرد الشيء إلى حالتو

األولى حيث نص عمى ذلك المادة " :839عمى المالك الذي يرد إليو ممكو أن يدفع إلى الحائز

جميع ما أنفقو من المصروفات الالزمة.

وفيما يرجع إلى المصروفات النافعة تطبق المادتان

 784و  .785واذا كانت

المصروفات كمالية ،فميس لمحائز أن يطمب بشيء منيا غير أنو يجوز لو أن يزيل ما أحدثو

من المنشآت بشرط أن يرد الشيء بحالتو األولى إال إذا اختار المالك أن يستبقييا مقابل دفع

قيمتيا في حالة اليدم".

كما أنو في حالة مخالفة حق االرتفاق يترتب عنو ما نصت عميو الفقرة

 02المادة 870

"وكل مخالفة ليذه القيود قد تجعل محال لممطالبة بإصالحيا عينا إال انو يجوز االقتصار عمى
الحكم بالتعويض إذا اقتضى رأي المحكمة اختيار ىذه الطريقة لمتعويض".
 -28نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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إذ نالحظ أن غالبية ىذه الصور المذكورة عمى سبيل المثال تنص عمى إعادة الحال إلى ما
كان عميو في حالة المساس بحق الممكية أو الحقوق المتفرعة عنيا فحسب ،وليس ىناك ما يكرس
األضرار البيئية خاصة البحتة منيا.
حيث أنو وكنتيجة لعدم وجود نص قانوني خاص بالمسؤولية المدنية عن أضرار التموث
البيئي ،حتى يبين لنا طريقة لمتعويض مثميا ىو متعارف عميو في القانون المقارن السابق اإلشارة
إليو كالقانون األلماني أو التوجيات األوربية المتعمقة بتعويض األضرار البيئية ،يمزمنا ذلك الرجوع
ألحكام القانون البيئي الجزائري لمبحث عن موقف المشرع الجزائري من ىذه المسألة

– مسألة

إعادة الحال إلى ما كان عميو – وفيما إذا كان ىذا التدخل كافيا أم أنو يستدعي تدخل ألحكام
القانون المدني المتعمقة بإعادة الحال إلى ما كان عميو؟
لمعرفة موقف المشرع الجزائري في قانون البيئة

 10/03المتعمقة بحماية البيئية في إطار

التنمية المستدامة في اعتقادنا أنو البد من تتبع ووصف النصوص القانونية المتعمقة بإعادة الحال
إلى ما كان عميو.
حيث أنو أول ما يصادفنا ضمن ىذا القانون ىو مجموعة المبادئ البيئية التي يرتكز عمييا
ىذا القانون من ذلك مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولية عند المصدر ويكون
ذلك باستعمال أحسن التقنيات وبتكمفة اقتصادية مقبولة ،...وكذلك مبدأ الحيطة والذي يجب
بمقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظ ار لممعارف العممية والتقنية الحالية ،سبب في تأخير اتخاذ
التدابير الفعمية والمتناسبة لموقاية من خطر األضرار الجسمية المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكمفة
اقتصادية مقبولة ،كذاك مبدأ المموث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطو أو
يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدابير الوقاية من التموث والتقميص منو
واعادة األماكن وبيئتيا إلى حالتيا األصمية وىذا بموجب المادة  03من القانون .10/03
ونجد كذلك إشارة لمفيوم إعادة الحال إلى ما كان عميو ضمن المادة

 25من ىذا القانون

وذلك بنصيا " :عندما تنجم عن استغالل منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار

أو أضرار تمس المصالح المذكورة بالمادة  18أعاله ،وبناءا عمى تقرير من مصالح البيئة يعذر
الوالي المستغل ويحدد لو أجال التخاذ التدابير الضرورية إل زالة األخطار أو األضرار المثبتة"...
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ونفس المعنى في نص المادة

 46نو حيث نصت عمى " :عندما تكون االنبعاثات المموثة

لمجو تشكل تيديدا لألشخاص والبيئة أو األمالك ،ويتعين عمى المتسببين فييا اتخاذ التدابير

الضرورية إل زالتيا أو تقميصيا.

يجب عمى الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة لمتقميص أو الكف عن استعمال المواد

المتسببة في إفقار طبقة األوزون".

ونصت المادة  " :85في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة

 84أعاله ،يحدد

القاضي األجل الذي ينبغي أن تنجز فيو األشغال وأعمال التييئة المنصوص عمييا في التنظيم.

وزيادة عمى ذلك ،يمكن لمقاضي األمر بتنفيذ األشغال وأعمال التييئة عمى نفقة المحكوم

عميو "...والنص الموالي ( ...." :)86يجوز لممحكمة أن تأمر ...ويمكنيا أيضا ...إلى حين
انجاز األشغال وأعمال التييئة أو تنفيذ االلتزامات المنصوص عمييا".

واستخدام المشرع في المادة  /100فقرة  03من ىذا القانون لفظ مغاي ار بمعنى إعادة الحال إلى ما

كان عميو والتي مفادىا" :يمكن لممحكمة كذلك أن تفرض عمى المحكوم عميو إصالح الوسط

المائي".

وفي نفس السياق نص صراحة في المادة  102فقرة  03عمى أنو" :كما يجوز لممحكمة

األمر بإرجاع األماكن إلى حالتيا األصمية في أجل تحدده" ونفس األمر بموجب المادة  105حيث

نصت عمى أنو" :يعاقب بـ  ...كل من لم تمتثل لقرار اإلعذار في األجل المحدد التخاذ تدابير
الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانيا إلى حالتيا األصمية ،بعد توقف النشاط بيا".

من ىذه النصوص القانونية يمكن استنتاج المالحظات التالية:

حيث أن أغمب ما نصت عميو المواد السالف ذكرىا عبارة عن عقوبات تكميمية تأمر بياالمحكمة بعد الحبس أو الغرامة المالية ،كما أن السمطة اإلدارية قد تتدخل وتأمر باتخاذ إجراءات
إدارية فحسب ،وان لم يتخذىا المشغل لممنشأة تتدخل من تمقائيا وعمى نفقة صاحب المنشأة ،وىذا
إلعادة األماكن إلى حالتيا األصمية ،و ليس ىناك ما يمفت لوجود أي آثار لدعوى مدنية تبعية.
أن أغمب ما نصت عميو النصوص بالنسبة إلعادة الحال إلى ما كان عميو كان متعمقا بالتموثالناتج من ممارسة األنشطة الصناعية فحسب خاصة إذا تعمق األمر باألضرار البيئية البحثة،
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حيث تكون إعادة الحال إلى ما كان عميو في صورة تدخل ضمن إما ترميم الوسط البيئي الذي
تعرض لمتموث حتى يسترجع بعض خصوصياتو الطبيعية ،واما إعادة تشكيل وسط مماثل.
وحتى يتم التعرف عمى حالة األماكن قبل تموثيا ،البد من الرجوع واالستعانة بدراسات مدى
التأثير أو دراسة موجز التأثير ودراسة األخطار ،كون ىذه الدراسات تصف لنا الوسط قبل انجاز
أي مشروع مموث باإلضافة لالنعكاسات المحتممة من ممارسة النشاط وىذا بدليل نص المادة 16
من القانون  10/03حيث جاء فييا:

يتضمن عمى األقل ما يأتي:

"يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي

-عرض عن النشاط المزمع القيام بو.

-وصف لمحالة األصمية لمموقع وبيئتو المذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام بو.

وصف لمتأثير المحتمل عمى البيئة وعمى صحة اإلنسان بفعل النشاط المزمع القيام بو،والحمول البديمة المقترحة.

-عرض عن آثار النشاط المزمع القيام بو عمى التراث الثقافي ،وكذا تأثيراتو عمى الظروف

االجتماعية – االقتصادية.

-عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة ،واذ أمكن بتعويض اآلثار المضرة

بالبيئة والصحة.)29("...

كما يالحظ عمى ىذه النصوص القانونية ،أنيا قصرت نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو

في المنشآت المموثة ومواقعيا فحسب ،وىو ما يدفعنا ألن نتساءل عن مصير األضرار المترتبة
عن ىذه األخيرة إال أنيا كانت ممتدة لمواقع أخرى أو ممتمكات ومست باألشخاص ،وىو ما تغافل
عنو المشرع الجزائري وترك األمر غير مضبوط مثال عمى ذلك نص المادة

 41من المرسوم

التنفيذي رقم  198-06المتعمق بالتنظيم المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والتي

مفادىا" :عندما تتوقف المؤسسة المصنفة عن النشاط نيائيا ،يتعين عمى المستغل أن يترك
الموقع في حالة ال تشكل أي خطر أو ضرر عمى البيئة".

 -29بالنسبة لمنشاطات المموثة والمنجزة قبل اشتراط دراسة مدى التأثير ،ففي ىذه الحالة يتم المجوء إلثبات الحالة األصمية لموسط
المموث بكافة وسائل اإلثبات الخاصة بالوقائع المادية.
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كما نستنتج أن نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو يتسم بالطبيعة العقالنية حيث يتم
الموازنة بين القدرة االقتصادية لممنشأة المموثة وتكاليف إعادة الحال إلى ما كان عميو ،وىذه
الطبيعة العقالنية نجد أنيا تحقق العدالة بالنسبة ألصحاب المنشآت وكذلك لالقتصاد الوطني ،إال
أنيا تبقى قاصرة عن توفير الحماية الالزمة لمبيئة.
من ىذه المالحظات نستنتج أن تدخل أحكام القانون المدني المتعمقة بإعادة الحال إلى ما
كان عميو كتعويض عيني ىو أمر ضروري ،ويرجع ذلك كون أن تدخل ىذه األحكام يضمن لنا
حماية شاممة ألضرار التموث بحيث بموجبيا تعوض األضرار التي تصيب األشخاص واألموال
وحتى األضرار البيئية البحتة إذا كان األمر ممكنا ويساىم ذلك في القضاء عمى مصدر التموث
وكذلك نتائجو.
كما أنو وعمى سبيل المثال عندما أشرنا أنو يمكن إعمال قواعد مضار الجوار غير المألوفة
كآلية لمواجية أضرار التموث البيئي ،فإنو عند إعماليا نكمل النقص الوارد في الوسائل الوقائية
وكذلك النقص الذي يميز نظام إعادة الحال إلى ما كان عميو القانون البيئي ،ألنو بتطبيق ىذه
النظرية نكون قد ضمنا تعويضا عادال ال يتعمق بموقع المنشأة فحسب وال يتنصل المسؤول من ىذا

االلتزام(.)30

 -30األصل أن المسؤول عن إعادة الحال إلى ما كان عميو ىو الحائز لترخيص استغالل المنشأة المموثة ميما كان صنفيا،

وتكريسا لمسؤولية المشغل وضمانا لحماية البيئة نص المشرع عمى ضرورة الحصول عمى رخصة جديدة في حالة تغيير أو تعديل

نشاط المنشأة الذي قد يمس بالبيئة ،وفي حالة استغالل المنشأة بدون ترخيص لممحكمة أن تمنع استغالل المنشأة إلى غاية
الحصول عمى الرخصة ،ويمكنيا األمر بالنفاذ المؤقت لمخطر أو بإرجاع األماكن لحالتيا األصمية في أجل تحدد طبقا لممادة 102
القانون .10/03

أما إذا بيعت أرض استغمت فييا منشأة مصنفة ،فإنو يجب عمى البائع أن يقوم بإبالغ المشتري كتابيا بكافة المعمومات حولاألخطار واالنعكاسات الناجمة عن استغالل األرض ويعد ىذا اإلجراء كافيا إلعفائو من المسؤولية ونقميا لممشتري ،ويبقى البائع
مسؤوال عن إعادة الحال إلى ما كان عميو إلى حين إبالغ السمطة مانحة الترخيص باالستغالل الجديد وىذا في أجل ال يتعدى

شير ،المادة  40من المرسوم التنفيذي  198-06المشار إليو.
 أما في حالة اإليجار ألرض تستغل فييا منشأة فإنو يقع عمى عاتق المؤجر إعالم المستأجر بالمخاطر التي توجد بيا ،ويكونالمستأجر مسؤوال في فترة اإليجار عن مصاريف إعادة الحال إلى ما كان عميو ،وأما بعد نياية فترة اإليجار واستعادة المواقع

المؤجرة فإنو يتحمل المؤجر كل التبعات التي تنجر عنيا وفي حالة إعسار المستأجر يسأل بدلو المؤجر.
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كما أن التعويض العيني في المادة

 132مدني بإعادة الحال إلى ما كان عميو يرمي

لتحقيق استعادة حقيقة لألشياء المتضررة ،بغض النظر عن التكمفة وبالتالي يحقق حماية أفضل
لألوساط المتضررة ،خاصة إذا كان ال يراعي مسألة التكمفة المعقولة المنصوص عمييا في القانون
البيئي ،بحيث يوفر حماية كاممة مثمما ىو منظم في القانون األلماني المتعمق بتعويض الضرر
البيئي لسنة .1990
وبالرغم مما يوفره التعويض العيني من حماية ضد األضرار البيئية إال أن ىذه الصورة من
التعويض قد تواجييا العديد من العقبات منيا:
إن إعادة الحال إلى ما كان عميو ليس باألمر السيل ماديا خاصة في ظل غياب المعطياتالتقنية والعممية الدقيقة ،كما أن الكوارث البيئية قد تنتشر بشكل كبير جدا بحيث يتعذر معيا وجود
أي فرصة إلعادة الحقوق ألصحابيا.
 ضف إلى ذلك أن ىذا الحال يفترض أن القاضي في وسعو متابعة األعمال بمساعدةبعض الخبراء ،وتذليل كل الصعوبات التي تواجييم ،إال أنو من الناحية العممية ال يستطيع
القاضي ذلك.
قد تتجاوز تكمفة اإلعادة قيمة العناصر المتضررة ،وبالتالي يمكن أن نقول أنو ال فائدة من ىذهالطريقة خاصة إذا كان المدين بيا أصحاب المنشآت التي تحقق المصالح العامة ،مما يجعميا
عاجزة عن مواصمة ممارسة نشاطيا ،أو أنيا تعجز عمى تحمل ىذه التكاليف ،مما يجعمنا نعتقد
 وفي حالة تغيير المستغل لمنشأة حاصمة عمى ترخيص أو تصريح ،فإنو يجب عمى المشغل الجديد أو ممثمو الذي ينوب عنوقانونا التصريح إ ما السمطة المختصة لتغيير المشغل في أجل شير كأقصى وقت ،وفي حالة عدم التصريح فإنو يقع االلتزام بإعادة
الحال إلى ما كان عميو عمى عاتق آخر مستغل معروف لدى اإلدارة وذلك طبقا لممادة  40من المرسوم التنفيذي .198-06
 -وفي حالة تصفية وتوقف المنشأة عن ممارسة نشاطيا ،فإنو من المفروض أن ىناك التزام عمى عاتقيا بإعادة األماكن إلى ما

كانت عميو بحيث ال تشكل أ ي خطر أو ضرر عمى البيئة .وفي حالة الر فض فإن الدولة تتدخل إلعادة الحال إلى ما كان عميو
وعمى نفقة المؤسسة الخاضعة لمتصفية.
أنظر :عمورة حكيمة ،مداخمة " نظام المادة الحال إلى ما كانعميو كآلية لمتعويض عن الضرر البيئي

" الممتقى الوطني حول

'المسؤولية في مجال حماية البيئة" كمية الحقوق ،جامعة قالمة ،يوم  06- 05أفريل  ،2010ص 07 .ص .08

- .1أنظر كذلك :وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام جامعة أبوبكر بمقايد،

تممسان.2007

 ،ص 280 .ص .284
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أنو البد من تدعيم أصحاب المنشآت خاصة إذا كنا نريد أن نحقق التوازن بين البيئة والتنمية
االقتصادية ،ويكون ىذا الدعم عن طريق المجتمع أو الصناديق البيئية لممساىمة بصورة أوسع في
حماية البيئية.
وقد يتعذر أصال إعادة الحال إلى ما كان عميو ،بحيث ال يكون أمام القاضي في ىذه الحالة سوى
الحكم بالتعويض النقدي.
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