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 ملخص البحث 
راسة إلى بحث موضوع المسؤولية المدنية لألضرار الناتجة  تهدف هذِه الدِ 

وقد خُلصت إلى: أن المسؤولية المدنية ، عن االستخدام السلمي للطاقة النووي ة
هي اإلخالل بالتزام يفرضه القانون يتمث ل في الفعل عن أضرار الطاقة النووية 
ط النووي لمشغل المنشأة النووية والذي يؤدي إلى الضار الناشئ عن النشا

 . فيوجب التعويض، أو الممتلكات، إحداِث أضراٍر باألفراد

َوتناول البحث موضوع الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية حيث أوضح 
ليِل أنها  يشترط لقيامها وقوع ، ومفترضة، مسؤولية موضوعية وحصريةبالدَّ

ويعتبر التزام ، الضرُر ناتجًا عن اإلشعاع النووي وأن يكون هذا ، الضرر
المشغل التزامًا بتحقيق نتيجة؛ إْذ يجب عليه أن يبذل في حراسة المنشأة 

ة تصل إلى حد منعها من إحداث ضرر بالغير  . النووية عناية خاصَّ

 ألركان المسؤولية المدنية عن األضرار النوويةوتعرض البحث بالدراسة 
التي ، ال ُبدَّ من توافر أركان المسؤولية، ولية المشغل المدنيةتقوم مسؤ ل، أيضاً 

وعالقة السببية بين ، الضرر النووي ، تتمثل في الحادثة النووية "النشاط النووي"
 الحادثة النووية أو النشاط النووي والضرر.

 أبـحـاث

المسؤولية المدنية 

للأضرار الناتجة عن 

الاستخدام السلمي 

 للطاقة النووّية
في قانون دولة الإمارات 

 العربية المتحدة 
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اآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية هذا وقد ألقى البحث الضوء على 
ر بفعل النشاط النووي أو عن األضرار ا لنووية؛ إذ يجب أن يحصل المتضرِ 

الحادثة النووية على التعويض عن الضرر الذي حصل له من مشغل المنشأة 
ومن أجل الحصول على التعويض ال ُبدَّ من إثبات مسؤولية مشغل ، النووية

 .وذلك من خالل رفع دعوى المسؤولية أمام القضاء المختص، المنشأة النووية

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج واختتم البحث بعدٍد من التوصيات التي 
 . قد تعين في هذا المجال
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Abstract 

This study aims to investigate civil liability for the 
damages resulted from the peaceful use of nuclear energy 
in the United Arab Emirates' laws and regulations. 

The study findings showed that the civil liability for the 
damages resulted from the nuclear energy  

is a breach of the obligations imposed by law which 
represents injury act arises from the nuclear activity of the 
nuclear plant operator and which causes damages for 
individuals and properties that requires compensation? 

Moreover، the study looked into the nature of the legal 
civil liability which is considered as objective، assumed 
and exclusive liability that is applicable only in case of 
actual damage occurrence which in turn is caused by the 
nuclear radiation. The nuclear plant operator shall be 
obliged to exercise high care to safeguard and prevent 
these damages from occurring in the nuclear plant. 

The study also investigated the elements of civil 
liability with regard to the nuclear damages. The civil 
liability of the plant operator is governed by the existence 
of the liability elements which represents nuclear accident 
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(nuclear activity)، nuclear damage، the causal relationship 
between the nuclear accident and the resultant damage. 

The study sheds light on the implications of the civil 
liability on nuclear damage. The affected person shall get 
compensation on the damage caused by nuclear activity 
which resulted under the responsibility of the nuclear plant 
operator. In order to obtain such compensation; the civil 
liability of the nuclear plant should be proved and which 
can be sued before the competent court. 

The study offers several findings and concludes with 
recommendations which may help in this particular field.  
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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 مقدمة

من الموضوعات التي لها أهمية عظيمٌة ؛ألنه في  موضوع البحث ِإنَّ 
النصف الثاني من القرن العشرين وبعد أن ظهرت بوادر أزمة النفط حيث 

لذلك اتجهت الدول الكبرى ؛ يمكن أن تنضب أصبَح معُدودًا من المصادر التي
ودولة اإلمارات كغيرها من ، إلى البحِث عن مصدر حديث للطاقة النووية

وتحقيقًا لهذا ، الدول لجأت إلى الطاقة النووية كمصدر فعال لألغراض السلمية
الهدف فقد تم إنشاء مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية بموجب مرسوم صادر في 

حيث إن أهم التزاماتها توفير طاقة نووية بحيث تكون آمنة ، م 23/12/2009
كما انضمت التفاقية ، وتعتمد على وسائل صديقة للبيئة، وفعالة اقتصادياً 

م والتي عدلت  1963)فينا( بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام 
ب آخر هذا من جانب ومن جان. وتم التصديق عليه، م 1997ببروتوكول عام 

فإن موضوع البحث يشتمل على عدة أحكام غاية في األهمية؛ لذلك كان 
الباعُث ضروريًّا لمثِل هذه الدراسة لتلقي الضوء على تلك األحكام وتتعرض 

 . وتضع التوصيات لعالج ذلك، للقصور في التشريعات

ونظرًا للسمات الفريدة التي تمتاز بها المخاطر النووية التي تتمثل في 
بجانب ما ينتج عن هذه المحطات ، بعض الحوادث للمفاعالت النووية وقوع

وتكمن أخطار . من نفايات نووية وما تحدثه هذه المحطات من تلوث حراري 
ونظرًا لمحدودية التعويضات في القوانين ؛ ذلك على السالمة البشرية والبيئية

لعام  4قم العادية فقد أصدرت دولة اإلمارات العربية القانون االتحادي ر 
 . م في شأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية 2010
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وعلى الرغم من أن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية من المسائل 
التي تعتريها عدة صعوبات وبالرغم من أهميته فإننا لم نقف على دراسة قانونية 

من َأجل هذا فقد ، هاحوله؛ نظرًا لحداثته على الرغم من كثرة المسائل التي يثير 
لما له من أهمية عظيمٍة متبعين ؛ على أنفسنا التعرض لموضوع البحث آلينا

لتحليل الموضوع وجمعه وبيان  في ذلك المنهج الوصفي التحليلي وذلك
 . األحكام المتعلقة به

فنقول بأننا قد الحظنا أهمية الموضوع والنتائج ، أما عن أسباب اختيارهِ 
عليه مع تزايد عدد الدول التي أقدمت على إنشاء محطات  الخطيرة المترتبة

توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية بداًل من المحطات التي 
مع قلة المؤلفات التي تتناول هذا القانون بالشرح ، تعمل بالوقود التقليدي

بداء المالحظات هذا من ناحية رى فقد ومن ناحيٍة أخ، والتعليق والتحقيق وا 
 . الحظنا أن هنالك قصورًا وبعض العيوب اعترت ذلك القانون 

 خطة البحث:

وعلى هدى من مشكلته وفروضه فقد تمَّ تقسيُمُه ، تحقيقًا ألهداف البحث
وجاء المبحث األول يتعرض للنظام القانوني ، وخاتمةِ ، إلى: مقدمٍة ومبحثين

أما ، السلمي للطاقة النوويةللمسؤولية المدنية لألضرار الناتجة عن االستخدام 
الثاني فقد تم تخصيصه لآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية  المبحث

وقد قسم كال المبحثين إلى ما يتضمنه من المطالب التي ، لألضرار النووية
 . تقوُم بهِ 

 ثم كانت خاتمة البحث التي تضمنت: أهم النتائج والتوصيات.

 ع.ثم ذكرت فهرس المصادر والمراج

، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن ينفع بهذا العمل -تعالى –ونسأل هللا 
 إنه سميع مجيب.
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 المبحث األول

 النظام القانوني للمسؤولية المدنية لألضرار الناتجة عن

 االستخدام السلمي للطاقة النووّية

تقتضي دراسة النظام القانوني للمسؤولي ة المدني ة ألضرار استخدام الطاقة 
م هذا المبحث إلى مطلبين، النووي ة نتناول في المطلب األول التعريف ، أن نقسِ 

وفي ، وبيان طبيعتها القانونية، بالمسؤولي ة المدنية ألضرار الطاقة النووي ة
 المطلب الثاني نتناول أركانها.

التعريف بالمسؤولية المدنية ألضرار استخدام الطاقة : المطلب األول
 ا القانونية.النووّية وطبيعته

سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين: نتناول في الفرع األول: تعريف 
وفي الفرع الثاني: الطبيعة ، المسؤولية المدنية ألضرار استخدام الطاقة النووي ة

 القانونية للمسؤولية المدنية ألضرار استخدام الطاقة النووي ة.
 ضرار الطاقة النووية.التعريف بالمسؤولّية المدنية أل: الفرع األول

تمارس الدول نشاطاتها للطاقة النووية بهدف االستخدام السلمي من خالل 
ينتج عن هذا النشاط الذي يمارسه ، ما يسمَّى بـ "المشغل للمنشأة النووية"

يلزم القانون  المشغل إشعاعاٌت نووية تلحق الضرر باألفراد والممتلكات؛ لذلك
 .(1)تعويض عن هذه األضرارالمنشأة النووية ومشغلها بال

                                           
" إذ إن هنالك : 84ص ، م2007، األردن، عمان-اإلنسان والبيئة -د. راتب السعود انظر:  (1)

العديد من الملوثات اإلشعاعية الموجودة في مياه تبريد المحطات النووية ُتلوُث مياه الشرب أو 
وتعلق في ، إلْيها ؛إذ يذوب بعضها فيها عند الوصولالمياه المالحة األخرى عند وصوِلها 
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وليست كل األضرار النووية التي تصيب األفراد أو الممتلكات تعتبر من 
ينا ڤَفقد عرَّفت اتفاقية ، قبيل األضرار التي تقوم المسؤولية المدنية عليها

المشغل بأن ه: "الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره مشغِ اًل 
ابق: أنَّ االتفاقية تركت للدول تحديد ، (1)لتلك المنشأة" وُيفهم من النص السَّ

لذلك عرَّف المشرع ؛ مفهوم مشغِ ل المنشأة النووية التي توجد على إقليمها
"الشخص المرخَّص له من ِقَبل الهيئة ِبتشغيل منشأٍة : اإلماراتي المشغل بأن ه

( 6االتحادي رقم ) نوويٍة والمسمَّى في الترخيص الصادر وفقًا للمرسوم بقانون 
 .(2)المشار إليه" 2009لسنة 

وُيفهم من خالل تعريف المشرع للمشغِ ل: أنَّه يمكن أن يكون المشغل 
أو اعتباريًّا؛ بشرط أن يحوز على الترخيص الالزم من الهيئة ، شخًصا طبيعيًّا

ال  وهذا الشخص، االتِ حادية للرقابة النَّووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
أو جنسيَة دولٍة ، يضرُُّه أن يحمل جنسية الدولة التي توجد بها المنشأة النووية

سة أن ؛ فال ُتقيَّد الرُّخصة بها، أخرى  ولة التي على أرضها المؤسَّ ممَّا ُيتيُح للدَّ
ة عند غيبة الخبرة عن األشخاص  أن خاصَّ يفيد بالخبرة األجنبية في الشَّ

 ا.أو رعاياه، الوطنيين أبنائها
 كما أنَّ المشرع اإلماراتي عرَّف المنشأة النووية بأنَّها:

                                                                                                  
صورة معادن ثقيلة: كالرصاص والنيكل والزئبق واأللمونيوم والكربون على أن هذه المعادن 

 الثقيلة تسبب أمراضًا خطيرة إذا وصلت إلى جسم اإلنسان ".
، 250العلوم والحكم وجاِمع ، 352/ 1واإلبانة الكبرى ، 94/ 1وانظر: أصول اعتقاد أهل السنة 

 . 357/ 1 والسنة
 ينا للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.ڤالمادة األولى الفقرة )ج( من اتفاقية (انظر: 1)
ِبشــأن المســؤولية المدنيــة عــن 2012( لســنة4المــادة األولــى مــن القــانون االتحــادي رقــم ): ( انظــر2)

 األضرار النووية. 
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د بها وسائل النقل -1 أي مفاعل نووي خالف المفاعالت النووية التي تزو 
سواء الدافعة أم المستخدمة ألي ، أو الجوي لتكون مصدرًا للقوى ، البحري 

 غرض آخر.
ع لمعالجة أو مصن، أي مصنع يستخدم وقودًا نووياًّ إلنتاج مواد نووية -2

 بما في ذلك أي مصنع إلعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه.، مواد نووية
أي مرفق تخزَّن فيه مواد نووية خالف المخازن التي تُخزَّن فيها  -3

 المواد النووية أثناء النقل.
أو ، المنشآت األخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشع ة-4

ده مجلس محافظي الوكالة الدولية من وقٍت إلى نفايات مشع ة وفقًا لما  يحد 
وتعتبر المنشآت النووية التابعة لمشغِ ل واحد في موقٍع واحد بمثابة منشأة ، آخر

 .يناڤوهذا التعريف مطابٌق لتعريف اتفاقي ة ، نووية واحدة

فإنَُّه يمكن أن نعرِ ف المسؤولية المدنية ألضرار ، وبناًء على ما سبق
ار : النووية بأنهاالطاقة  "اإلخالل بالتزاٍم يفرضه القانون يتمث ل في الفعل الضَّ

ي إلى إحداِث أضراٍر  النَّاشئ عن النشاط النووي لمشغِ ل المنشأة النووية ُيؤدِ 
 َوُيلزم ِبالتعويض".، أو الممتلكات، باألفراد

ون على "التزاٌم بالتَّعويض يفرضه القان: وقْد عرَّفه جانٌب من الفقه بأن ه
، مشغل المنشأة التي تمارس نشاطًا نووياًّ يؤدي إلى إحداث أضراٍر باألشخاص

 .(1)أو األموال أو الُممتلكات األخرى"

                                           
، مجلة المحامين العرب، "المسؤولية المدنية عن األضرار النووية"، د( انظر: ليلى محمَّد السي ِ 1)

 . 10ص
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الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية ألضرار الطاقة : الفرع الثاني
 النووية.

عنايٍة فإنَّ من يقع تحت تصرُّفه أشياٌء تحتاج إلى ، ووفقًا للقواعد العامة
خاصٍة للوقاية من ضررها؛ فإنَّه يلتزم بالتعويض وُيعدُّ مسئواًل عن الضرر 

وهنا الخطأ مفترض ما لم يثبت السبب ، الذي حصل للغير من هذه األشياء
 .(1)األجنبي

، وُتعدُّ األشعة والمنشآت النووية من األشياء التي تحتاج إلى عناية فائقة
من تقع تحت حراسته بسبب الخطر المالزم و ، وخاصة من ِقَبل المسئول عنها

ِ المادة  لها؛ لذا فإنَّ المسؤولية المدنيَّة عن أي ة أضرار تحدثها تخضع لنص 
 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.199)

وُيفهم من ذلك: أنَّ المسؤولية عن األضرار النووية هي مسؤولية 
وأن يكون هذا ، ها وقوع الضرريشترط لقيام، ومفترضة، (2)موضوعيَّة وحصرية

 الضرر بسبِب اإلشعاع النووي.

ـــق نتيجــةٍ  إْذ يجـــب عليــه أن يبـــذل فـــي ؛ ويعتبــر التـــزام المشــغل التزامـــًا بتحقُّ
فإذا تحقَّـق ، الحراسة عناية خاصة تصل إلى حدِ  منعها من إحداث ضرٍر بغيرهِ 

                                           
فه 316( نصت المادة )1) ( من قانون المعامالت المدني اإلماراتي على أن ه: "من كان تحت تصرُّ

أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آالت ميكانيكية التعويض عم ا ُتحدثه من 
 ضرٍر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ". 

في شأن ، 2012( لسنة 4( من القانون االتحادي اإلماراتي رقم )4( هذا ما أكَّدته المادة )2)
ها "يكون المشغل المسئول الوحيد عن أي ة أضرار : المسؤولية المدنية عن األضرار النووية وَنصُّ

 نووية ناتجة عن حادثة نووية...". 
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وبالتـالي فـإنَّ خطـأه ، الخطر ووقع الضرر كان دلياًل على عـدم وفاِئـِه بالتزاماتـه
 .(1)ثابٌت مفترض

ألن  المشــــرع اإلمــــاراتي حصــــر المســــؤولية ؛ كمــــا أنَّهــــا مســــؤوليٌة حصــــريةٌ 
 .(2)المدنية لألضرار النووية على مشغل المنشأة النووية

في  2012( لسنة 4وعرَّفت المادة األولى من القانون االتحادي رقم )
 :المنشأة النووية بأنَّها النوويةشأن المسؤولية المدنية عن األضرار 

د بها وسائل النقل -1 أي مفاعل نووي خالف المفاعالت النووية التي تزو 
سواء الدافعة أم المستخدمة ألي ، أو الجوي لتكون مصدرًا للقوى ، البحري 

 غرض آخر.
أي مصنع يستخدم وقودًا نووياًّ لإلنتاج أو أي مصنع لمعالجة الوقود -2

 النووي بعد تشعيعه.
خالف المخازن التي ُتخزن بها المواد ، تخز ن فيه مواد نووية أي مرفق-3

 النووية أثناء النقل.
المنشآت األخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشع ة أو نفايات -4

ده مجلس محافظي الوكالة الدولية من وقت إلى آخر وتعتبر ِتلك ، وفقًا لما يحد 
 بمثابة منشأة نووية واحدة". التابعة لمشغل واحد في موقع واحد المنشآت

                                           
شرح ، ارد. محمد سو  1062المرجع السابق:، االلتزامات في الفعل الضار، ( د. سليمان مرقس1)

-مطبعة دار الكتاب، ومصادر االلتزام، 1/172والنظرية العامة لاللتزام ، القانون المدني
 م.1976، دمشق

بشأن المسؤولية ، 2012( لسنة 4( من القانون االتحادي اإلماراتي رقم )4( انظر نص المادة )2)
 المدنية. 
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أنَّ تصنيف المنشأة النووية لغايات تطبيق هذا : وُيفهم من هذا النص
ده مجلس محافظي الوكالة ، يتم استنادًا للنُّصوص القانونيَّة، القانون  وما يحدِ 

 الدولية للطاقة النووية من وقٍت آلخر. 

وهي الوقود ، ب أضراًراكما أنَّ النص يبيِ ن ما هي المواد النووية التي تسب ِ 
والذي عرَّفته نفس المادة من نفس القانون بأن ه: "أي مادة مشع ة تنتج ، النووي 

أو أي مادة تصبح مشع ة من خالل ، عن عمليات إنتاج أو استخدام وقود نووي 
وال يشمل ذلك النظائر ، تعرُّضها لإلشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات

لة الصنع النهائية لتكون صالحة لالستعمال في أي المشع ة التي بلغت مرح
 . أو صناعي ٍ ، أو تجاري ٍ ، أو زراعي ٍ ، أو طبي ٍ ، غرض علمي

 وتطلق على اآلتي:، المواد النَّووية

أي وقود نووي خالف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفذ قادٌر -1
نووي متسلسل ذاتي  أو مع مواد أخرى بانشطار، على أن يولِ د طاقًة ِبمفرِدهِ 

 خارج المفاعل.
 النواتج أو النفايات المشع ة. -2

فإنَّه ِبمجرد استعماِل مصدِر إشعاٍع ال يكفي بمفردِه ، وبناًء على ما سبق
نَّما ال ُبدَّ أن ُيستعمل وقود نووي.، المسؤولية لقيام  وا 

ر َفال تعتب، أمَّا استعمال النظائر المشع ة ألغراض طبي ة مثل: أشعة إكس
كما يعتبر المشغِ ل هو الحارس ، منشآٍت نوويًة فُيطبَّق َعليها هذا القانون 

ة ، المسئول عن المنشأة النووية ويوجب عليِه هذا القانون العناية الخاصَّ
والخطأ فيها مفترض ، مسؤوليًة موضوعيَّةً  -كما ذكرنا سابقًا  -المسؤولية

بب األجنبي الخارج عن مسؤولية وال يحق له دفعها إالَّ بإثبات السَّ ، متوقَّعٌ 
 .(1)الُمَشغِ ل 

                                           
 . 177مرجع سابق ، النظرية العامة لاللتزام، ( د. محمد وحيد الدين سوار1)
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 أركان المسؤولية المدنية عن األضرار النووية.: المطلب الثاني

، َفال ُبدَّ من تَوفُّر أركان المسؤولية، حتى تقوم مسؤوليُة المشغل المدنية
 وهي:

 . الحادثة النووية )النشاط النووي( -أوالا 

 الضرر النووي. -ثانياا 

 عالقة السببية بين الحادثة النووية أو النشاط النووي وبيِن الضرر. -ثالثاا 

 : وسنتناول هذه األركان في الفروع الثالثة اآلتيةِ 

 الحادثة النووية "النشاط النووي".: الفرع األول

م في 2012( لسنة 4عرَّفت المادة األولى من القانون االتِ حادي رقم )
"أي -: ر النووية الحادثَة النووية بأنَّهاشأن المسؤولية المدنية عن األضرا

أو ، أو أي سلسلة أحداث تابعة من أصل واحد تسبَّب أضرارًا نووية، حدث
تخلق تهديدًا خطيرًا ووشيكًا بإحداث هذه اإلضرار فيما يتعلق فقط بالتدابير 

 الوقائية".

أنَّه يشترُط ِليتحقق الركن أن يكون هناك نشاط نووي  وُيفهم من النص:
وأن تكون هذه المواد مستخدمة أو منقولة لحساب منشأة ، ناتج عن مواد نووية

ي إلى ، َفتمارس النشاط النووي ، نووية وأن يصدر عنها نشاٌط إيجابيٌّ يؤدِ 
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مَّ ، وقد يكون هذا الفعل إمَّا انفجاراً ، تسرُّب اإلشعاعات النووية ا تسريًبا ؛ألنَّ وا 
 .(1)الفعل السلبي ال يعتد  به

فمنها ما يكون حوادَث تشبه حوادَث أخرى غير ، وتختلف األنشطة النووية
ه، نوويةٍ  أو ، أو مفاعل نووي ، كانفجار غازٍ : ويمكن لإلنسان إدراكها بحواس 
وحوادث غير مصحوبة بمظاهر يمكن إدراكها تتمثَّل في تسريب ، حريق

 . (2)حيُل تسجيلهاإشعاعات يست

ة ، كما أن  الحادثة النووية ينتج عنها ضرٌر كبيرٌ  وُتسهم في ذلك عد 
والعمر النووي ؛فكل ما ، واتجاه الريح، المناطق السكنية القريبة: عوامل منها

 .(3)كانت المادة اإلشعاعية في كامل العمر كان اإلشعاع قوياًّ 

رر النَّووي.: الفرع الثاني  الضَّ

( لقيام المسؤولية المدنية بكافَّة  هو:والضرر  الرُّكن الطبيعي )الماديُّ
؛ إذ (4)لكن ها ِبالنسبِة لألضرار النووية ال تقوم إال إذا كان الضرر نووياًّ ، أشكالها

                                           
؛ د. عبد الحميد 177ص، المرجع السابق، النظرية العامة لاللتزام، ( د. محمد وحيد الدين سوار1)

، م1993، القاهرة، بدون دار نشر، المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشع ة، عثمان محمَّد
 . 254ص

، المرجع السابق، المنشأة النووية""المسؤولية المدنية لمشغل ، ( د. عدنان إبراهيم سرحان2)
، المرجع السابق، المسؤولية عن مضار المادة المشع ة، ؛ د. عبد الحميد محمد1004ص
 . 267، 254ص

عمدت كثير من الدول إلى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء 101( د. راتب السعود مرجع سابق 3)
تعمل بالوقود التقليدي: كالبترول والفحم تعمل بالطاقة النووية بداًل عن المحطات الحرارية التي 

إالَّ أن هنالك خطرًا كبيرًا من إقامة مثل ، والغاز الطبيعي؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
بجانب ما ينتج َعنها من ، هذه المحطات متمثِ اًل ِبوقوع بعض الحوادث للمفاعالت النووية

، كمن أخطار ذلك على السالمة البشرية والبيئيةوما تحدثه من تلوث حراري وت، نفايات نوويَّة
 كما يؤدي دفن النفايات إلى تلوث المياه الجوفية ".

، : المرجع السابق، بحث المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية، ( د. عدنان إبراهيم سرحان4)
  .129: المرجع السابق، االلتزامات في الفعل الضار، ؛ د. سليمان مرقس1001-1002
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أو أيَّة أشياء أخرى ، ينبغي تحقق ضرٍر يلحق بالمدعي في جسمه أو ممتلكاته
 . يحميها القانون 

م في 2012( لسنة 4من القانون االتِ حادي رقم ) وقد عر فت المادة األولى
 شأن المسؤوليَّة المدنيَّة لألضرار النَّووية بأنَّها:

 الوفاة أو اإلصابة الشخصية.-1
 فقدان أو تلف الممتلكات. -2
أو التَّلف والتي ال تندرج ، الخسائر االقتصادية الناجمة عن الفقدان -3

يتكبَّدها شخٌص يحق له المطالبة والتي ، ( أعاله2( و )1ضمن الفقرتين )
 بالتعويض من مثل هذا الفقدان أو التلف.

تكاليف تدابير استعادة األوضاع في البيئة المختلفة ما لم يكن التلف -4
بما لم يرد في فقرة ، أو ُأزمع عليهِ ، وكانت التدابير قد اتخذت بالفعل، طفيفاً 
 )ح(. 
أو ، استخدام ِتلك البيئةفقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية من  -5

وبالقدر غير الوارد في ، التمتع بها المتكبد نتيجة لتلٍف شديٍد يلحق بتلك البيئة
 ( أعاله.2الفقرة )
تكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه -6

 التدابير.
، أية خسائر اقتصادية أخرى خالف الخسائر الناتجة عن إتالف البيئة-7

( إلى 1ذلك بقدر ما تكون الخسائر أو األضرار المشار إليها في البنود من )و 
وقد نشأت أو نجمت عن اإلشعاعات المؤمنة المنبعثة من ، ( أعاله7)، (5)

أو ، أو المنبعثة من الوقود النووي ، أي مصدر إشعاعات داخل منشأة نووية
إلى مواد نووية أو أو التي تعزى ، النواتج المشعة الموجودة في منشأة نووية
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وسواء كانت ناجمة عن ، ناشئة من منشأة نووية أو مرسلة إلى منشأة نووية
أو مزيج من الخواص اإلشعاعية والخواص ، الخواص اإلشعاعية لهذه المواد

 ..إلخ".. أو الخواص الخطرة األخرى لهذه المواد، السمي ة أو االنفجارية
اشترط لقيام المسؤولية المدنية  أن المشرع اإلماراتي وُيفهم من النَّص:

ونالحظ: ، لألضرار النووية باإلضافة للحادثة النووية حدوث الضرر النووي 
ع نطاق الضرر النووي بشكل مباَلٍغ فيهِ  مي ة ، أنَّه وسَّ حيُث شمل الخواص السُّ

ٍة خطرٍة ناتجٍة عن المواد النووية، واالنفجارية  .(1)وكل مادَّ

كما أنَُّه اعتبر جميع النتائج الضارة للمواد النووية ومشتقاتها أضراًرا 
 نووية. 

أو ، كما ُيفهم من المادة أعاله: أن الضرر قد يكون جسديًّا: كالوفاة
وقد يكون الضرر مالياًّ يشمل: الفقدان وتلف ، اإلصابات الجسدية دونها

، أو يكوُن ِبفقدان الدَّخل، والخسائر االقتصادية التي تصيب البيئة، الممتلكات
 أو أيَّة تدابير وقائيَّة.، وكذلك تكاليف استعادة األوضاع في البيئة المتلفة

ر تحديد طبيعة الضرر الذي  :(2)ويرى جانٌب من الفقه أنَّ من غير الميسَّ
) فات التي يمكن أن ، تعرَّض له المضرور )المَضارُّ وذلك بسبب غياِب الصِ 

فقد تسبب إشعاعاتُه أمراًضا سرطانيًة ، النووي عن غيرهِ يتميز بها الضرر 
، علمًا بأنها يمكن تكون َنتيجًة عن أسباٍب أخرى غير تلك اإلشعاعات النَّووية

نَّما أوجدتها أسباٌب أخرى ُتعدُّ األسباَب األصليَّة لهِذِه األمراِض بعيدًة ُبعدًا  وا 

                                           
، المرجع السابق، بحث المسؤولية المدنية لألضرار النووية، ( انظر: د. عدنان إبراهيم سرحان1)

 . 1002ص
؛ د. 1002المرجع السابق:، بحث المسؤولية المدنية لألضرار النووية: عدنان إبراهيم سرحان. ( د2)

كلية -جامعة حلب في ، الوقود النووي )بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه(، أحمد أبو الخيل
 . 5م: 2004، الهندسة الميكانيكية
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كثيٍر من األماكن التي َتخلو عن  تامًّا عن المحطَّات النَّووية بدليل وجودها في
 كما يشمل الضرر المعنوي الناتج عن األضرار النووية.، (1)ِتلك الَمحطَّات 

 العالقة السببية بين الحادثة النَّووية والضرر النَّووي.: الفرع الثالث

إذ يشترط ؛ تعد العالقة السببية شرًطا طبيعيًّا لقيام المسؤولية المدنية
ي لقيام مسؤولية مشغِ ل المنشأة النووية وجود عالقٍة سببيٍة بين المشرع اإلمارات

ألنَّه يمكن أن يكون ؛ الضرر النووي وبيَن الحادثة النووية )النشاط النووي(
الضرر الذي يصيب الغير ناتًجا عن سبب آخر غير اإلشعاعات النووية كما 

بالمدعي  على أن السببية تقتضي أن يكون الضرر الذي لحق، سبَق وذكرنا
سواء كان نشاطًا ، نتيجًة طبيعيًة للفعل الذي ارتكبه المسئول عن الضرر

 .(2)إيجابيًا أم نشاطًا سلبيًّا 

ويعني هذا الشرط: أن على المدَّعي أن يقيم الدليل على أن الضرر الذي 
نتيجة النشاط النووي الصادر عن المنشأة النووية التي يديرها المشغل  أصابه

وعليه فإنَّ المشرع اإلماراتي يشترط إلثبات العالقة ، مسؤوليتهتقع تحت 
 السببية بين الضرر النووي والحادثة النووية شرطيِن وهما: 

رر النَّووي قد وقع بفعل الحادثة النووية )النشاط النووي(. .1  أنَّ الضَّ

                                           
 -الجنين -)تطبيق على حاالت خاصة لألضرار التي يتعرض لها الحمل، ( انظر: ج. آبير1)

وما  27ص، 1968، دورية القانون النووي األوروبي، واألضرار الوراثية ذات المنشأ النووي(
 بعدها. 

"يقدر الضمان في : قانون المعامالت المدني اإلماراتيمن  292(هذا الحكم قد أوردته المادة: 2)
وما فاته من كسٍب بشرط أن يكون ذلك ، جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر

 نتيجة طبيعية للفعل الضار."
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أنَّ هذه الحادثة وقعت في منشأة نوويٍة محددٍة حتى يمكن أن ينسب  .2
 مشغل هذه المنشأة وتقوم مسؤوليته ويلتزم بالتعويض.الضرُر إلى 

بسبب أنَّ وقوع الفعل ؛ لكنَّ عمليَة إثبات هذين الشرطين ليست سهلةً 
، الضار يصعب إدراكه بين المدة الزمنية التي تكون بين وقوع الفعل الضار

 وانتشار التسرُّب )اإلشعاع النووي(.، (1)وبين ظهور الضرر

د ظروف األحوالوال ، وليَس بعيًدا وقد ، وأسباُبها، مستحياًل أن تتعدَّ
م لما وقع الضرر، َتتداخل بحيث لو تخلَّف أحدها أو تأخَّر وَلنجم ، أو تقدَّ

رُر عن اجتماعها كلها في وقت واحد د أسباب ، الضَّ فليس ممنوعا أن تتعدَّ
رر الواحد  .(2)الضَّ

أو ذكٍر لِعالقة ، ل ٍ أنَّه لم يأِت ِبح ومن خالل نصوِص القانون الحظنا:
رر ِد ، السببيَّة بين الفعل الضار وبين الضَّ وما زالت المشكلة كامنًة في حال تعدُّ

َفال ُبدَّ من تطبيق ، ويتداخل بعضها ِببعضٍ ، األسباِب التي َينتج عنها الضرر
وأنَُّه أخذ بنظرية ، القواعد العامة التي وردت في قانون المعامالت المدني  

نتج ؛ِباعِتباِر الضرر كافيًّا بمفرِدِه عن غيِرِه من األسباب األخرى السبب المُ 
ولُه أن يفيد من مختلف وسائل اإلثبات التي ، (3)المحتملة إللحاقِه بالُمَضار  

ُرُه َكالقرائن ُتَيسِ 
(4). 

                                           
، المرجع السابق، بحث المسؤولية المدنية لألضرار النووية، ( د. عدنان إبراهيم سرحان1)

 . 1006ص
 . 437ص، مرجع سابق، االلتزامات في الفعل الضار، مرقس( د. سليمان 2)
 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 292( انظر نص المادة )3)
، المرجع السابق، بحث المسؤولية المدنية لألضرار النووية، ( د. عدنان إبراهيم سرحان4)

 . 1008ص
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كما يستطيع المدَّعى عليه )المشغل( أن يستبعد العالقة السببية بين 
ومنها ، (1)ووية من خالل إثبات السبب األجنبيالضرر النووي والحادثة الن

( واألعمال العدائية.  الكوارث الطبيعية واإلهمال من ِقَبل المضرور )الُمَضار 

َفكلُّ المعلومات ؛ نسبًة لصعوبة إثبات عالقة السببية؛ ويرى البعض
عديٍد النشاط ذا طاَبٍع تقني باْفِتراِض ؛ والبيانات الخاصة بالنشاط محفوظٌة لديه
وشأنه ، إذا كان النشاط بطبيعته خطراً ، من التشريعات بينها وبين الفعل الضار

دَّ  تسبيب مثل هذِه األضرار ؛َفمعظم التشريعات تعتبُرُه قرينًة قابلًة إلثبات الضِ 
 .(2)لمصلحة المضرور

وللقاضـي ، فقد ال يعفى المشـغل عـن كامـل التعـويض، أمَّا خطأ المضرور
ر صلة ا  .(3)فيعفيِه من كامل التعويض أو من جزٍء منه، لخطأ بالضررأن يقدِ 

                                           
ةالمسؤولية المدنية عن ، ( د. عبد الحميد عثمان محمد1)  304: مرجع سابق، مضار المادة المشع 
.حيث قام المشرع بوضع 180 2012، اإلمارات -القانون البيئي ، (د. عبدالناصر زياد هياجنه2)

قواعد المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية تختلف عن القواعد الواردة في قانون المعامالت 
وليس ، ال المتسبب في الضررإن الضرر الذي يستوجب التعويض ينتج عن إهم: المدني

 . حيث إنه قد وسع من نطاق المسؤولية، بالضرورة أن ينتج عن إهمال لتترتب عليِه المسؤولية
بشأن المسؤولية عن األضرار  2012( لسنة 4( من القانون االتحادي رقم )7( نصت المادة )3)

ا من االلتزام بالتعويض عن النووية والتي جاء فيها: "للمحكمة أن تعفي المشغل كليًّا أو جزئيًّ 
ر إذا اثبت المشغل أن األضرار النووية نجمت كليًا أو جزئيًا عن  الضرر الذي أصاب المتضرِ 
ر أو عن فعل قام أو امتنع هذا الشخص عن القيام به  إهمال جسيم من الشخص المتضرِ 

 بقصد إحداث ضرر". 
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 المبحث الثاني

 اآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية لألضرار النووية

أن : من اآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
النَّاتج يحصل المَضارُّ بفعل النشاط النووي أو الحادثة النووية على التعويض 

ومن أجل الحصول ، (1)عن الضرر الذي حصل له من مشغِ ل المنشأة النووية
وذلك من خالل رفع ، على التعويض ال ُبدَّ من إثبات مسؤوليَّتِه عن األضرارِ 

فاقتضى ذلك دراسة اآلثار الناتجة ؛ دعوى المسؤولية أمام القضاء المختص
ثم فإنه يمكن أن نقسم هذا ومن ، عن المسؤولية المدنية لألضرار النووية

ل منهما: دعوى المسؤولية للمطالبة : المبحث إلى مطلبين نتناول في األوَّ
(.، بالتعويض  وفي ثانيهما: التعويض المستحق للمضرور )الُمضار 

 دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض.: المطلب األول

بالتعويِض تخضع دعوى المسؤولية المدنية لألضرار النووية للمطالبة 
وتقادمها؛ لذلك ، وسببها، وموضوعها، كأيَِّة دعوى مسؤولية من حيث أطراِفها
وفي الفرع الثاني موضوعها وسببها ، سنتناول في الفرع األول أطراف الدعوى 

 وتقادمها.

أطراف دعوى المسؤولية المدنية لألضرار النووية للمطالبة  الفرع األول:
 بالتعويض وتقادمها.

والمدَّعى ، دعوى المسؤولية المدنية لألضرار النووية المدَّعي أطراف
ة تقادمها.؛ عليه  وسنتناولهما باإلضافة إلى مدَّ

                                           
ة التي تنتج عن األضرار البيئية في المادة (نص المشرع اإلماراتي على موضوع المسؤولية المدني1)

" كل من تسبب بفعله أو بإهماله في إحداث ضرر ِبالبيئة أو ِبالغير نتيجة مخالفة : 71
األحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يكون مسئواًل عن جميع 

 كما يلزم بأي تعويضات قد ترتب عليها ".، ارالتكاليف الالزمة لمعالجة أو إزالة هذه األضر 
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 المدَّعي: -أوالا 

( دعوى المسؤولية ِبنفسه غير أنَّ ، األصل أن يرفع المضرور )الُمَضارُّ
؛ قاضي لديهِ إم ا لَعَدِم أهلية الت؛ هناك حاالٍت ال يستطيع أن يرفع الدعوى بنفسه

مَّا ِبوفاتِه بعَد أن أصابه ، (1)أو الوصي أو القيم، فترفع من نائبه: كالولي وا 
رر وهنا للورثة أن يرفعوا ، َفينتقل الحق في التعويض عنه إلى خلفه العام، الضَّ

إحداهما: بصفتهم ورثًة يحق لهم المطالبة بالتعويض عن : الدعوى بصفتين
رين شخصيين يحق لهم المطالبة بالتعويضوثانيتها: بصفتهم ، الضرر ، متضرِ 

رر  ر استعمال الدعوى في المطالبة بتعويض الضَّ كما يحق لدائني المتضرِ 
المادي الذي أصاب مال هذا المدين بدعوى غير مباشرة ؛ألنَّ أموال المصاب 

 .(2)ضامنة لديونهم

مَع القواعد  فال بدَّ من االتِ فاقِ ، أمَّا بخصوص الضرر األدبي )المعنوي(
ويحق لورثته أن يرفعوا الدعوى في ، العامة أن يرفع المتضرر بنفسه الدعوى 

أو ، حال أن  التعويض قد تم  تحديده بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسئول
 . (3)بُحْكٍم قضائي

                                           
الجزء األول )مصادر ، النظرية العامة لاللتزام، شرح القانون المدني، ( د. أحمد عبد الدايم1)

 . 332ص، 2003، حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، االلتزام(
وهذا ما ، أن يقيم الدعوى من له ادعاء بأن هناك ضررًا أصابه أو أن له مصلحة فيها (َفاألصل2)

" ال يقبل أي طلب : م 1992لسنة  11من قانون اإلجراءات المدني رقم  2نصت عليه المادة 
أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا 

ب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زواله عند كان الغرض من الطل
 مزاولة النشاط الذي أدى إلى الضرر طبيعيًا كان أو معنويًا واحدًا كان لحق أو أكثر ".

 .413مرجع سابق ص ، عثمان. ( انظر د3)
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أما فيما يتعلق باألضرار التي تلحق البيئة فقد أورد المشرع حكمًا في 
، التعويض عن األضرار التي تصيب البيئة ذاتها( بأن يشمل 72) المادة

غير أنَّ الُمَشرِ ع لم يحدد من له ، وتمنع أو تقلل من االستخدام المشروع لها
وكذلك لم يحدد الجهة التي يمكن أن تطالب  (1)الحق في رفع الدعوى 

ولم يوضح لمن يؤدي التعويض المحكوم به في الضرر البيئي ، بالتعويض
أن هذا الحق للهيئة العامة لحماية  ويرى الباحثان، إنفاقه كذلكالعام وكيفية 

 . كما أن التعويض يمكن استخدامه في إعادة تأهيل البيئة المتضررة، البيئة

ألنَّ المشرع لم يوضح ؛ كما أن هنالك صعوباٍت قد تقف حجر عثرة
وهناك عقبات أخرى تعترض ، المعايير التي يتم على أساسها تقدير التعويض

الطريق حول الكيفية التي يتم بها التقدير للضرر المعنوي واألدبي مثل تدهور 
 . قيمة البيئة كناحية جمالية يستمتع بها الناس كافة

 المدَّعى عليه: -ثانياا 

وتمَّ حصرُه مَن المشرِ ع ، المدَّعى عليه من يكوُن مسئواًل غاِلبًا عن الضرر
وليس على أي شخص يستخدم بطريقة ، (1)اإلماراتي في مشغل المنشأة النووية

وهي مسؤوليٌة حصريٌَّة بشخص مشغل المنشأة ، أو بأخرى الطاقة النووية
المشغل بتوفير الضمان المالي؛ وهو الضامن  يناڤكما وألزمت اتفاقية ، النووية
، فقد خولَّت االتفاقية للمتضرر رفع دعوى مباشرة على الضامن المالي، المالي

 .(2)التأمين أم غيرهاسواء كان شركة 

د مشغِ لو المنشأة الواحدة ذا تعدَّ أو أنَّ الضرر نشأ عن نشاٍط أكثر من ، وا 
د مشغِ لوها، منشأة فإن هم يكونون متضامنين في المسؤوليَّة عن األضرار ، أو تعدَّ

                                           
كون التي نصت على أنه: "ي 2012( لسنة 4( من القانون االتحادي رقم )4( انظر نص المادة )1)

المشغل هو المسئول الوحيد عن أي ة أضرار نووية ناتجة عن حادثة نووية وفقًا ألحكام المادة 
 ". 1997ينا لعام ڤ( من اتفاقية 2)

 ينا. ڤ( من اتفاقية 3( الفقرة )6( المادة )2)
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أو عليهم ، فللمَضارِ  رفع الدعوى على أيهم، ما لم يتم تحديد مسؤولية كلٍ  منهم
 .(1)جميعاً 

 . تقادم دعوى المسؤولية المدنية لألضرار النوويَّة: الفرع الثاني

دعوى المسؤولية المدنية موضوعها التعويض عن الضرر الذي هو 
وهذه الدعوى كغيرها من الدعاوى لها ، وهو ناِتٌج عن النشاط النووي ، سببها

الَّ فقد صاحب الحق حق ه في  مدة معينة يجب رفعها فيها أمام القضاء وا 
فإنَّ المسؤولية ، ووفقًا للقواعد العامَّة، وهو ما يسمَّى تقادم الدعوى ، رفعها

ومعرفة الشخص ، التقصيرية تتقادم بانقضاء ثالث سنوات من اكتشاف الضرر
ذا لم يكتشف فإنَّ مدة تقادمها خمس عشرة عامًا بدءًا من ، الذي يتسبب فيهِ  وا 

 وقوع هذا الضرر عليِه.

ة تقادم دعوى المسؤولية المدنية لألضرار نصَّ المشرع اإلمارا تي على مد 
بشأن  2012( لسنة 4النووية في المادة العاشرة من القانون االتحادي رقم )

المسؤولية المدنية لألضرار النووية بفقرتيها األولى والثاني والتي يتضح منها 
 تقادم دعوى المتضرر بالمطالبة بالتعويض بالمدد اآلتية:

أو تاريخ وجوب ، ثالث سنوات من تاريخ علم الُمضار ِ : القصيرةالمدة  -أ 
وتسري بشأن دعاوى ، وبمشغل المنشأة المسئول عنه، ذلك العلِم بالضرر

                                           
. 596: مرجع سابق، المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشع ة -( د. عبد الحميد عثمان1)

"إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كان : من قانون المعامالت اإلماراتي 291المادة: وانظر 
كل منهم مسئواًل بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن أو بالتكافل فيما 

 بينهم ".
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أو ، أو اإلصابات األخرى(، التعويض أيًا كان نوع الضرر جسديًّا )الوفاة
 .(1)مالياً 
وهي ِبحسب نوع الضرر ِبحيث يسقط الحق في : المدة الطويلة -ب 

المطالبة بالتعويض عن الوفاة واإلصابات الجسدية دونها بمرور ثالثين سنة 
فيسقط الحق ؛ وأما بالنسبة لألضرار األخرى ، من تاريخ وقوع الحادثة النووية

 .(2) سنوات من تاريخ وقوع الحادثة فقط بالمطالبة بمرور عشر
يد وذلك إذا كانت مدة التأمين أو الضمان المالي تز : المدة األطول -ج 

حيث تتقادم دعوى التعويض ضد ، على المدد المذكورة في الفقرتين أعاله
 .(3)أو الضمان الساري ، المشغِ ل بانتهاء مدة التَّأمين

 . التعويض: المطلب الثاني
( :التعويض رر الذي لحق المضرور )الُمَضارَّ وهو إمَّا أن ، جبُر الضَّ

مَّا عيناً ، يكون نقديًّا األضرار النووية التي تلحق باألشخاص ؛ إذ إن ه في (4)وا 
فال ُبدَّ من اللجوء للتعويض ، )الجسدية والوراثية( يتعذَّر التعويض العيني

ر فيها ، أم ا األضرار النووية التي تلحق بالممتلكات، (5)النقدي فمن المتصو 
( ذلك من  إمكانية قيام المشغل بالتعويض العيني إذا طلب المضرور )الُمضارُّ

 القاضي.

                                           
م القصـير وهي تشـبه التقـاد، 1997ينا المعدلة عام ڤ( من اتفاقية 6( من المادة )3( انظر الفقرة )1)

 لدعوى ضمان الفعل الضار في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 
ينــا. علــى أن الــبعض يــرى أن التعــرض لإلشــعاعات ڤ( مــن اتفاقيــة 6/ب( مــن المــادة )1( الفقــرة )2)

حتــى الضـــعيف منهـــا مهمــا قلـــت شـــدتها قـــد يــؤدي علـــى المـــدي الطويــل إلـــى اإلضـــرار بصـــحة 
 . 99ص ، مرجع سابق، انظر راتب السعود، . اإلنسان

 ( من هذه االتفاقية. 6/ج( من المادة )1( الفقرة )3)
 . 345ص، مرجع سابق، شرح القانون المدني، ( د. أحمد عبد الدائم4)
، مرجـــع ســـابق، المســـؤولية المدنيـــة عـــن مضـــار المـــادة المشـــع ة، ( د. عبـــد الحميـــد عثمـــان محمـــد5)

 .  596ص



 المسؤولية المدنية لألضرار الناتجة عن االستخدام السلمي للطاقة النووية    أبحاث

 إعداد/ د. أحمد محمد أحمد الزين، د. أحمد عبد الكريم موسي الصرايرة

 

-233- 

هذا وقد بيَّنت المادة األولى من القانون اإلماراتي للمسؤولية المدنية عن 
بحيِث جاءت تشير إلى أن التَّعويض يشمل األضرار ، األضرار النووية

سواء أكانت ، واألضرار المالية، الوفاة وما دونها من اإلصابات، الجسدية
 أم تلف الممتلكات.، كفقدان، بصيغة خسارة الحقة

( لسنة 4ما أن المادة الخامسة الفقرة األولى من القانون االتحادي رقم )ك
 قد نصت على أن ه: ، بشأن المسؤولية المدنية لألضرار النووية، 2012
ال يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض األضرار النووية -1

 ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة.450عن كل حادثة نووية واحدة مبلغ )
يعني أنَّ ما يلتزم به المشغل من تعويض عن جميع األضرار وهذا 

( مليون وحدة 450الناتجة عن الحادثة النووية كسقٍف أعلى ال يتجاوزه هو )
حقوق خاصة؛ أي الوحدات الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي 

( مليار درهم 2.5وهو ما يعادل تقريبًا )، ويستخدمها في عملياته ومعامالته
 .(1)ماراتيإ

سمحت للهيئة ، كما أن  نفس المادة من القانون نفسه وبالفقرة الثانية
االتحادية للرقابة النووية تخفيض سقف التعويض إذا كان الضرر آتًيا من 

مثل تلك الُمْنَشأة المعدة لألبحاث ، موقع تستمر فيه منشأة منخفضة المخاطر
مسِة ماليين وحدة من وحدات شريطة أن ال يقل مبلغ التعويض عن خ، العلمية

هذه المادة الدولة تغطية  -في المقابل -حقوق السحب الخاصة. وألزمت 
والحد األعلى للمسؤولية وهو ، الفارق بين الحد األدنى الذي تحدده الهيئة

 ( مليون وحدة حقوق خاصة.450)

                                           
ـــــةبحـــــث ، ( د. عـــــدنان إبـــــراهيم ســـــرحان1) ، المرجـــــع الســـــابق، المســـــؤولية المدنيـــــة لألضـــــرار النووي

 .  1008ص
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حيث ال يسمح للقضاء ، وهذا استثناء على مبدأ التعويض الكامل للضرر
وتعطى األولوية إلى ، وأن يوز ع المبلغ على المتضررين، م بأكثر منهُ أن يحك

ح أن ، حاالت الوفاة واإلصابات الجسدية عندما تتجاوز األضرار أو يرج 
. وهذا االستثناء يجد تبريره في أن (1)تتجاوز الحد األقصى المعتمد للتعويض

وسلوك ، فيهامسؤولية المشغل مسؤولية موضوعية مفترضة ال حاجة إلثبات 
 وعدمُه سواٌء.، المشغل مقابل قبولهم بدفع السقف المحدد

م  كما أنَّ المشرع اإلماراتي أوجب على مشغل المنشأة النووية أن يقدِ 
ده هيئة ، ضمانًا ماليًّا أو تأميًنا يغطي السقف األعلى للتعويض أو ما تحدِ 

 الرقابة النووية.

                                           
وهـي ، ( من قانون المسـؤولية المدنيـة عـن األضـرار النوويـة اإلمـاراتي5( الفقرة الرابعة من المادة )1)

 .  1997ينا المعدلة ببروتوكول ڤ( من اتفاقية 8تطابق الفقرة الثانية من المادة )
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 الخاتمة
، وَنشــهد أن توفيقــُه غمرنــا، نجــاز هــذا البحــثالحمــد ا الــذي أعاننــا علــى إ

 :البحِث النتائج والتوصيات اآلتيةوقد شملت خاِتمُة 
 أوالا النتائج:

لــــم يضــــع المشــــرِ ع بصــــورة قاطعــــة أحكامــــًا فيمــــا يتعلــــق بعــــبء إثبــــات  .1
 . المسؤولية عن الضرر

 . لم يوضح المشرع المعايير التي يتم على أساسها تقدير التعويض .2
المشــرع مــن لــه حــق رفــع الــدعوي فــي الضــرر البيئــي العــام لــم يوضــح  .3

 الناتج عن الحادث النووي.
لم يوضح المشرع لمن يؤول التعـويض المحكـوم بـه فـي الضـرر البيئـي  .4

 العام وكيفية إنفاقه.
ـــق بســـقوط دعـــوى التعـــويض عـــن  .5 ـــم يوفـــق المشـــرع بـــإيراد أحكـــام تتعل ل

أمــام المضــرور إذا تــم الضــرر بمــرور الــزمن؛ ألن هــذا الحكــم يقــف حجــر عثــرة 
كمـــا أن التعـــرض لإلشـــعاعات حتـــى الضـــعيف ، اكتشـــاف الضـــرر بفتـــرة طويلـــة

منهـــا مهمـــا قلـــت شـــدته قـــد يـــؤدي علـــى المـــدى الطويـــل إلـــى اإلضـــرار بصـــحة 
 . اإلنسان
 .الذي يوجب التعويض عن الضرر لم يحدد المشرع شروط المسؤولية .6
ية المدنيـة عـن األضـرار توجُد ُندرٌة في الدراسات القانونية حول المسؤول .7

 النووية. 
اتجهت دولة اإلمارات نحو تطوير مصادر الطاقـة وتنوعهـا بـالرغم مـن  .8

وعملـت علـى تطـوير برنــامج ، أنهـا مـن الـدول التـي لــديها إنتـاج كبيـر مـن الــنفط
الطاقــة النوويـــة الســـلمية فيمـــا يتعلـــق بتوليـــد الطاقـــة مـــن إنشـــاء محطـــات الطاقـــة 

ومواكبــة لــذلك ، لة األفضــل لتحقيــق النمــو االقتصــاديالنوويــة الــذي يعتبــر الوســي
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إال أن هنالـــك ، فقـــد قامـــت بوضـــع التشـــريعات الالزمـــة التـــي تحكـــم ذلـــك النشـــاط
 . بعض العيوب قد احتوتها تلك التشريعات
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 ثانياا: التوصيات:
نوصــي المشــرع بــأن يــورد حكمــًا دقيقــًا حــول مســألة مــن يتحمــل عــبء  .1

 . المدنية عن األضرار النوويةاإلثبات بشأن المسؤولية 
نوصــي المشــرع اإلمــاراتي بــأن يوضــح المعــايير التــي يــتم علــى أساســها  .2

 . تقدير التعويض
نوصــي المشـــرع بضـــرورة إيــراد نـــص قـــانوني يوضـــح مــن لـــه حـــق رفـــع  .3

ونقتــــرح بــــأن يكــــون ذلــــك مــــن حــــق اإلدارات ، الــــدعوى المتعلقــــة بالضــــرر العــــام
 الحكومية التي تعنى بحماية البيئة.

نوصـــــي المشـــــرع اإلمـــــاراتي بـــــإيراد نـــــص قـــــانوني حـــــول كيفيـــــة إنفـــــاق  .4
ونقتـرح بـأن يـتم التصـرف فيـه إلعـادة ، التعويض المحكـوم بـه فـي الضـرر العـام

 . تأهيل البيئة المتضررة
نوصــي المشــرع اإلمــاراتي بإلغــاء الــنص الــذي يــؤدي إلــى ســقوط الحــق  .5

ضـــرار المتعلقـــة فـــي المطالبـــة بـــالتعويض بمـــرور الـــزمن؛ ألن هنالـــك بعـــض األ
 . باإلشعاعات قد يؤدي على المدى الطويل لإلضرار بصحة اإلنسان

نوصي المشرع اإلمـاراتي بتحديـد شـروط المسـؤولية عـن األضـرار التـي  .6
 . تستوجب التعويض

نشــر المعرفــة فــي مجــال المســؤولية المدنيــة عــن األضــرار النوويــة عــن  .7
 . علميطريق إقامة المحاضرات والندوات وتشجيع البحث ال

حـــول القـــانون االتحـــادي فـــي شـــأن  يجـــب عمـــل مـــؤتمر علمـــي قـــانوني .8
المسؤولية المدنية عن األضرار النووية حتى يتم تبادل الخبرة وتحليل الموضوع 
وعرض وجهات النظر حولـه حتـى يـتم معالجـة القصـور والعيـوب الموجـودة فـي 

 القانون.
 الباحثان
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