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Abstract 
 Scientific and technological progress has a great impact 

on the development of society and on the increase of operation 

of institutions particular to the peaceful uses of nuclear energy, 

which is a propelling power to push social and economic 

development forward and to improve many of the sector 
                          

  .٨/١٠/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٦/٩/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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considered to be of prerequisite needs in the present time for 

the great services they provide. However, they may afflict 

harm on people, properties and environment, notwithstanding 

all precautionary measures taken in operating these establishments. 

 Therefore, we have tackled in this study the topic of civil 

liability of the nuclear establishment operator. 

 The rules of civil liability are regarded as of the most legal 

rules with which studies and legislations are concerned in an 

endeavour to arrive at whether the rules of traditional civil 

responsibility may play a decisive and important role in 

providing protection for those harmed as a result of nuclear 

accidents, or whether the question is in need of an independent 

legal system for this responsibility. 

 And whether the basis of this responsibility is the mistake 

or the harm, or whether it is a responsibility stipulated by a 

legal provision.  
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  األولاملبحث 
  التعريف مبشغل املنشأة النووية وباألضرار النووية
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  املطلب االول
  تعريف مشغل املنشأة النووية
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) من المادة االولى من بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة ١تنص الفقرة (أ) من ( ١)(
، واي هیئة ركةعلى "یعني الشخص، أي فرد، واي ش ١٩٩٧ة عن االضرار النوویة المدنی

خاصة او عامة سواء اكانت اعتباریة او غیر اعتباریة واي مؤسسة دولیة تتمتع بشخصیة 
 "او أي من الوحدات المكونة للدولة، واي دولة انونیة بموجب قانون دولة المنشأةق
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ار المادة الثانیة من بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن االضر  :ینظر ١)(
 .١٩٩٧النوویة 
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بشأن  ٢٠٠٩لسنة  ٦نص المادة االولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم  :ینظر )١(
 .ستعماالت السلمیة للطاقة النوویةاال

نص المادة االولى من المرسوم بقانون  :لمعرفة معنى الوقود النووي والمادة النوویة ینظر ٢)(
، وكذلك نص المادة لمیة للطاقة النوویةستعماالت السبشأن اال ٢٠٠٩لسنة  ٦اتحادي رقم 

المدنیة عن االضرار النوویة االولى من بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة 
١٩٩٧. 
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  املطلب الثاني
  االضرار النوويةتعريف 

          
           






          


           



  

                          

بشأن  ٢٠٠٩لسنة  ٦نص المادة االولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم  :) ینظر١(
روتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا نص المادة  االولى من بو ، ستعماالت السلمیة للطاقة النوویةاال

  .١٩٩٧بشأن المسؤولیة المدنیة عن االضرار النوویة 
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ضرار التلوث، دار الجامعة الجدیدة، أد محمد حواس، شروط المسؤولیة عن د. عطا سع ١)(
 .٨٤ص، ٢٠١٢االسكندریة، 

 .٨٩نقال عن د. عطا سعد محمد حواس، المصدر السابق، ص  ٢)(
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  املبحث الثاني
   املسؤولية املدنية ملشغل املنشأة النووية أساس

           
 



                          

رائف محمد لبیب، الحمایة االجرائیة للبیئة من المراقبة الى  :نظرلمزید من التفصیل، ی) ١(
؛ وما بعدها ٢١، ص٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١المحاكمة (دراسة مقارنة)، ط

ة من التلوث ، دار الفكر الجامعي، د. خالد مصطفى فهمي ، الجوانب القانونیة لحمایة البیئ
 .١٦٩، ص٢٠١١االسكندریة، 
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  املطلب االول
  سؤولية عن االشياءامل

      






    


     

                          

امجد محمد منصور، النظریة العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر د.  )١(
 .٢٤٤، ص٢٠٠٦والتوزیع، عمان، االردن، 

 .١٢، ص١٩٩١)  د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، ٢(
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، ١ط المسؤولیة عن االشیاء، – د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ١)( 
، المسؤولیة ؛ د. ایاد عبد الجبار ملوكي١٧٣، ص٢٠٠٦للنشر، عمان، االردن،  دار وائل

، دار ١ط ،ى االشخاص المعنویة بوجه خاص، دراسة مقارنةعن االشیاء وتطبیقها عل
 .٣٥، ص٢٠٠٩عمان، االردن،  ،الثقافة للنشر والتوزیع
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یط في شرح القانون المدني وري، الوسلمزید من التفصیل ینظر: د. عبد الرزاق احمد السنه )١(
، ٢٠٠٠نان، ، لبلتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مصادر اال١، جالجدید

ینظر: یاسر احمد محمد رزوق، المسؤولیة عن اضرار المواد و وما بعدها.  ١٢٢٨ص
دة، الكیمیاویة، دراسة مقارنة بین الفقه االسالمي والقانون المدني، دار الجامعة الجدی

 .٢٤٩، ص٢٠١٠االسكندریة، 
لمزید من التفاصیل حول تعریف المواد النوویة والمواد المشعة والوقود النووي والنفایات  )٢(

 ٢٠٠٩لسنة  ٦نص المادة االولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم  :المشعة ینظر
یئة ، دار الجامعة د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث الب ٣)(

 .١٢٧، ص٢٠٠٨الجدیدة ، االسكندریة ، 
؛ د. عبد المجید الحكیم، عبد الباقي ١٢٢٨، ص، مصدر سابق) د. عبد الرزاق السنهوري٤(

، دار ١لتزام في القانون المدني العراقي، ج، الوجیز في نظریة االالبكري، محمد طه البشیر
 .٢٨٠، ص١٩٨٠ ،ابن االثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل
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  .١٧٤، ص د. حسن علي الذنون، مصدر سابق) ١(
یمكن االعتماد على هذا الراي في القانون المدني المصري ألنه یقیم المسؤولیة عن حراسة  ٢)(

) من ١٧٨( االشیاء على اساس خطأ مفترض ال یقبل اثبات العكس ، ینظر نص المادة
ار مد حواس، المسؤولیة المدنیة عن اضر د. عطا سعد مح :ینظرو ، القانون المدني المصري

، ٢٠١١مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة،  ، دراسةالتلوث البیئي في نطاق الجوار
 .٢٢٥ص

 .٣٠٨، ص١٩٧٠د. حسن علي الذنون، اصول االلتزام، مطبعة المعارف، بغداد،  ٣)(
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  املطلب الثاني
  استعمال احلقنظرية اساءة 

         



           


   

                          

شرح القانون المدني، مصادر لمزید من التفصیل ینظر: د. عبد المجید الحكیم، الموجز في  ١)(
 .٥١٧، ص١٩٧٧، مطبعة ندیم، بغداد، ٥، ط ١االلتزام، ج
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) د. رمضان ابو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة االصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، ١(
 .٦٥، ص٢٠١٠االسكندریة، 
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  املطلب الثالث
  نظرية مضار اجلوار غري املألوفة

            
     

 


 
           


 


           




                          

) لسنة ٦) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣١–٢٣( ) والمواد٩، ٦) ینظر نصوص المواد (١(
 .ستعماالت السلمیة للطاقة النوویةبشأن اال ٢٠٠٩
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یط في شرح ، الوسة، ینظر: د. عبد الرزاق السنهوريلمزید من التفصیل عن هذه النظری )١(
، حق الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ٨القانون المدني الجدید، ج

، االساس القانوني للمسؤولیة عن د. عطا سعد محمد حواس وما بعدها؛ ٦٨٤، ص ٢٠٠٠
 وما بعدها. ١١١، ص٢٠١٢اضرار التلوث، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، 

 .٢٩٣د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، مصدر سابق، ص  ٢)(
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د. عطا محمد حواس، المسؤولیة المدنیة عن اضرار موقف الفقه والقضاء الفرنسي أشار له  ١)(
 .٢٥٤الجوار، مصدر سابق، ص التلوث البیئي في نطاق
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  املطلب الرابع
  مبدأ حتمل التبعة اساس املسؤولية على







              
         

        


                          

د. محمد سعد الدین شریف، شرح القانون المدني العراقي، نظریة االلتزام، مصادر االلتزام، )  ١(
؛ محمد وحید الدین سوار، شرح القانون ٣٧١، ص١٩٥٥مطبعة العاني، بغداد، ، ١ج

اهیم ابر  ؛ د.١٠، ص١٩٧٦، ١در االلتزام، جالمدني، النظریة العامة لاللتزام، مصا
ار النهضة د –دراسة تحلیلیة  –الدسوقي ابو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید واالطالق 

؛ د. سلیمان مرقس، محاضرات في المسؤولیة المدنیة في ٣١-٣٠، ص١٩٨٠العربیة، 
تقنینات البالد العربیة، القسم الثاني، االحكام الخاصة بالمسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة 

 .وما بعدها ١٩٦، ص١٩٦٠ل االشیاء، عن فع
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یتحمل مشغل المنشأة النوویة مسؤولیة على " ١٩٩٧ن اتفاقیة فیینا لعام ) م٢نصت المادة ( )١(
) من نفس ٤المادة (" كما نصت یثبت انها كانت بسبب حادثة نوویةاالضرار النوویة التي 

وجب هذه االتفاقیة بمتكون مسؤولیة المشغل عن االضرار النوویة  -١" االتفاقیة على
 "مسؤولیة مطلقة

 ٢٩١٢) لسنة ٤ن اتحادي رقم () من المرسوم بقانو ١حسب نص المادة (بالحادثة النوویة ) ٢(
، تسبب اضرارا نوویة او تخلق و سلسلة احداث نابعة من اصل واحد، اهي "أي حدث

 تهدیدا وشیكا بإحداث هذه االضرار فیما یتعلق فقط بالتدابیر الوقائیة"
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، ١٩٩٧) لسنة ٣لبیئة العراقي رقم () من قانون حمایة وتحسین ا٢٢نص المادة ( :ینظر ١)(
 :، وللمزید من التفاصیل ینظر١٩٧٧) لسنة ٣٥قانون لعراقي رقم (قانون اصالح النظام الو 

جمة عن استخدامها ، الحمایة القانونیة للمیاه من التلوث والمسؤولیة الناهالة صالح الحدیثي
 .٩٦، ص٢٠٠٤مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، / دراسة 
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) من ٢١١، ینظر نص المادة (بیا یؤدي الى عدم قیام المسؤولیةیعد فعل الغیر سببا اجن )١(
 .نون المعامالت المدنیة االماراتي) من قا٢٨٧القانون المدني  العراقي والمادة (
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- ١٧٦علي الذنون، اصول االلتزام، مصدر سابق، صمزید من التفصیل ینظر: د. حسن ) ل(١
، د. عبد القادر الفار، مصادر االلتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ١٧٧

 .١٩٢، ص٢٠٠١
، د. ١٢٩مزید من التفصیل ینظر: د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، مصدر سابق، صل )٢(

دار الجامعة الجدیدة، ، رار البیئیةولیة المدنیة عن االضنبیلة اسماعیل رسالن، المسؤ 
وما بعدها، د. محمود جریو، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن  ٩٣، ص ٢٠٠٧، االسكندریة

وما  ٢٩٤، ص٢٠١٠اضرار التلوث الكهرومغناطیسي، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، 
 بعدها.

 .١٣٢-١٣٠یاسر محمد فاروق المنیاوي، مصدر سابق، ص)  ٣(
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  املبحث الثالث
  قواعد التعويض عن االضرار النووية


       





        

          


            
     

 




                          

  . ٢٤٤الحكیم واخرون، مصدر سابق، ص عبد المجید. )  د١(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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) من قانون المعامالت ٢٩٢من القانون المدني العراقي والمادة ( )٢٠٧نص المادة ( :ینظر )١(
 .المدنیة االماراتي

من قانون المعامالت  )٢٩٥) من القانون المدني العراقي والمادة (٢٠٩نص المادة ( :) ینظر٢(
 .المدنیة االماراتي

العیني عن االضرار البیئیة ینظر: د. خالد مصطفى  لمزید من التفاصیل عن التعویض) ٣(
 .وما بعدها ١٧١فهمي، مصدر سابق، ص 
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نون ) من قا٢٩٢) من القانون المدني العراقي ونص المادة (٢٠٧نص المادة ( :ینظر )١(
 .المعامالت المدنیة االماراتي

المدني العراقي التي ال تأخذ بالحكم السابق اذا  ) من القانون٢١٠مع مالحظة نص المادة ( )٢(
  .متضرر هو من تسبب في زیادة الضرركان ال
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الوحدة الحسابیة كما الخاص بـ اعاله " حقوق السحب المادة االولى من المرسوم ) عرفت١(
حظ ان نص الفقرة ویستخدمها في عملیاته ومعامالته"، ونل یحددها صندوق النقد الدولي

) من اتفاقیة فیینا التي نصت على ان ٥) استندت الى نص المادة (٥لمادة (االولى من ا
وحدة حقوق سحب خاصة  ٣٠٠دولة المنشأة تحدد الحد االعلى للتعویض بما ال یقل عن 

وحدة على ان توفر  ١٥٠عن كل حادثة نوویة یجوز للمشغل ان یغطي منها ما ال یقل عن 
 .وحدة ٣٠٠ل مجموعه عن بما ال یقالدولة ما تبقى من الوحدات و 

 .٢٠١٢) لسنة ٤بقانون اتحادي رقم () من المرسوم ٥) من المادة (٢نص الفقرة ( :ینظر )٢(
 . ١٩٩٧) من اتفاقیة فیینا لعام ٧نص المادة ( :) ینظر٣(
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وما بعدها، د. نبیلة اسماعیل  ٤٣٣) د. یاسر محمد فاروق المنیاوي، مصدر سابق، ص١(
 .١٢٩رسالن، مصدر  سابق، ص
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