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مقدمـــة

 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمموا لعمهم يرجعون  .صدق اهلل العظيم
( األنعام :اآلية.)41 :
لقد خمق اهلل سبحانو وتعالى األرض وحباىا باآللية التي تستطيع بيا أن تتخمص من النفايات التي تخمفيا مختمف الكائنات
فييا .وظمت ىذه اآللية تؤدي عمميا إلى أن عرقل اإلنسان فاعميتيا عندما زاد بنو آدم وانتشروا في كل مكان ،وتعقدت وسائل عيشيم،
فزاد معيم وانتشر حجم التموث ،الذي ىو في حقيقتو " تعبير واقعي عن توقف أو تعثر العمميات الطبيعية الحتواء وىضم النفايات ".1
لذا فإن تاريخ اإلضرار بالبيئة يبدأ من الوقت الذي أخذ فيو اإلنسان يسيطر شيئاً فشيئاً عمى الطبيعة ،ويستثمر عناصرىا باسم تقدم
اإلنسانية دونما اكتراث باآلثار السمبية المستقبمية لما يفعل .فالتموث بأشكالو المختمفة ،والذي نتج خصوصاً عن المجتمع الصناعي ،كان
يبدو النتيجة الطبيعية لمتقدم التي ال يمكن تحاشييا .لذلك ذىب خصوم البيئة ،أو في األقل غير المكترثين بحمايتيا ،إلى أن ىذه
األخيرة ال تشكل قيمة في ذاتيا .فالمصمحة الفردية تتمثل في استثمار مصادر الطبيعة إلى أقصى حد ،ولذلك بدا االنتصار لمبيئة
والمحافظة عمى المحيط الذي يمف باإلنسان عمى حالتو األصمية بمثابة حجر عثرة أمام تحسين حياة اإلنسان وراحتو.
بموجب ىذه الروح الفردية كان عمى اإلنسان أن يحافظ عمى حريتو في استثمار أموالو لضمان مصدر عيشو ،فكان حق الممكية
المقدس الذي أضفى عمى المالك صفة السيد في أرض وممتمكاتو .ووفق ىذه الروح الفردية أيضاً وضعت غالبية القوانين المدنية ،ومنيا
قوانين الدول العربية ،التي تقتصر عمى تنظم الحقوق المالية ،الشخصية منيا والعينية ،لؤلشخاص الطبيعية واالعتبارية .وفي ذات
المنحى يعمل القضاء ،الذي بموجب المباديء والقواعد التي تحكم عممو ،ال يحث نفسو عمى الحكم ،بل ال بد لذلك من طمب
المتداعين .فالدعوى تقوم عمى المصمحة ،واذا لم يكن ىناك ضرر مباشر قد أصاب مصمحة شخصية ،فبل دعوى تقبل .فالقضاء
المدني يجد ميمتو تتمخص في حماية المصمحة المادية لؤلشخاص الطبيعية والمعنوية ،ال في حماية التربة أو اليواء ،وال الحيوانات أو
الطيور ،وال األشجار أو األزىار.
إال أن األضرار البيئية أكبر من أن تصيب خصوص المصمحة المادية لشخص واحد ،فيي تتجاوز ذلك لتمس األموال المشتركة،
ليس ألن استعماليا واالستفادة منيا لكل الناس ،بل ألنيا ممك لكل الكائنات الحية .ففي جميع الحاالت التي تتعرض فييا المصمحة
الفردية لؤلذى البيئي ،تتعرض قبميا البيئة ذاتيا لؤلذى .فالتموث الصناعي الذي يضر باإلنسان بسبب األدخنة واألبخرة أو اإلشعاعات
الضارة ،أو بسبب ما يمقى من المواد الخطرة في مصادر المياه ،أو بما يخمفو من أصوات ضارة ومكاره ال يمكن تحمميا ،إنما يقع
بتوسط المحيط الطبيعي ،وينتج عن تموث التربة أو الماء أو اليواء ،أو تشويش الموجات الراديوكيربائية ،أو نقص الضوء أو نقص
التعرض ألشعة الشمس ،ونحو ذلك.
عميو لم يعد المحيط الطبيعي ( التربة ،الماء ،اليواء) الناقل لمضرر فحسب ،بل عاد ىو نفسو محبلً لمضرر .لذلك عرفت المادة
األولى من القانون اإلتحادي اإلماراتي رقم (  )24لسنة  1999م في شأن حماية البيئة وتنميتيا المعدل ،تموث البيئة بأنو ( :التموث
1

جيرود ،التعويض عن الضرر البيئي ،المكتبة العامة لمقانون والقضاء ) ،(L.G.D.Jباريس ،1974 ،ص.173
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الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي عن قيام اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ،إرادي أو غير إرادي ،بإدخا

ل أي من المواد

والعوامل المموثة في عناصر البيئة الطبيعية ،والذي ينشأ من جرائو أي خطر عمى صحة اإلنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى
لمموارد والنظم البيئية).
أما مفيوم البيئة محل الضرر ،فبعد فترة من اإلرباك والتداخل مع مفيوم الطبيعة

) ،(Lécologieالذي يتكون من المساحات

الخضراء في الريف بأشجارىا ومياىيا وطيورىا وحيواناتيا ،واألنيار والصحارى والجبال ،ساد المفيوم األوسع لمبيئة
) ، (Lenvironnementالذي يشمل ،إضافة إلى عناصر الطبيعة التي تشكل ما نسميو البيئة االبتدائية ،نتائج النشاط اإلنساني
المرتبط بالمجال المدني ( البناء الحضري) .وىذا ما أخذ بو قانون حماية البيئة اإلماراتي ،حيث عرفت المادة األولى منو البيئة بأنيا( :
المحيط الذي تتجمى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختمفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر طبيعي يضم الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات ،وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربةومواد عضوية وغير عضوية ،وكذلك األنظمة الطبيعية.
وعنصر غير طبيعي يشمل كل ما أدخمة االنسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل ومااستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات).
ليذا البد من القول إن حماية البيئة من التموث ومن مختمف االضرار البيئية عموماً تتجاوز إلى حد كبير المصمحة اإلنسانية
بالمعنى الضيق ،فاإلنسان ليس إال أحد عناصر ىذه األرض ،فيو جنس من بين أجناس عديدة تشغل فراغيا .فحماية البيئة تقتضي
حماية حقوق جميع ىذه األجناس :البشرية ،والحيوانية ،والنباتية.
وقد بدا اىتمام المشرع اإلماراتي بالبيئة واضحاً من خبلل إصدار منظومة متكاممة من القوانين البيئية كان أىميا :القانون اإلتحادي
رقم (  )7لسنة  1993م في شأن إنشاء الييئة االتحادية لمبيئة ،وتعديبلتو بالقانون رقم (  )30لسنة 2001م ،والقانون رقم (  )20لسنة
2004م .والقانون اإلتحادي رقم (  )24لسنة  1999م في شأن حماية البيئة وتنميتيا المعدل؛ واألنظمة التنفيذية لقانون حماية البيئة
الصادرة بموجب قرار مجمس الوزراء رقم (  )37لسنة 2001م ،وىي :نظام تقييم التأثير البيئي لممنشآت ،ونظام تداول المواد الخطرة
والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ،ونظام حماية البيئة البحرية ،ونظام مبيدات اآلفات والمصمحات الزراعية واألسمدة ،ونظام حماية
اليواء من التموث الصادر بقرار مجمس الوزراء رقم (  )12لسنة 2006م .والقانون اإلتحادي رقم (  )1لسنة 2002م في شأن تنظيم
ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارىا؛ والقانون اإلتحادي رقم (  )12لسنة 2002م في شأن تنظيم ومراقبة االتجار
الدولي بالحيوانات والنباتات الميددة باالنقراض.
ورغم أن بعض قوانين الدول العربية قد تبنت ،في مجال حماية البيئة ،سياسة وقائية عقابية صرفة ال تعبر عن الفيم الواجب
لحماية البيئة عمى أنيا موضوع مصمحة عامة تتجاوز المصالح الخاصة لؤلفراد ،فمم تعتبر البيئة قيمة قائمة بحد ذاتيا يوجب اإلضرار
بيا المسؤولية المدنية وما تتضمنو من االلتزام بالتعويض ،فإن قانون حماية البيئة اإلماراتي ،وفر حماية لمبيئة من األضرار التي
تصيبيا بفعل النشاطات اإلنسانية المختمفة بموجب قواعد المسؤوليتين الجزائية والمدنية .وفي شأن ىذه األخيرة ،وىي محل ىذه الدراسة،
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وتحت عنوان المسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية ،تنص المادة (  )71من القانون اإلتحادي رقم (  )24لسنة 1999م في شأن

حماية البيئة وتنميتيا المعدل عمى أن ( :كل من تسبب بفعمو أو إىمالو في إحداث ضرر لمبيئة أو لمغير نتيجة مخالفة األحكام الواردة
بيذا القانون أو الموائح أو الق اررات الصادرة تنفيذاً لو يكون مسؤوالً عن جميع التكاليف البلزمة لمعالجة أو إزالة ىذه األضرار ،كما يمزم
بأية تعويضات قد تترتب عمييا) .وعمى وجو الخصوص تنص المادة (  )72منو عمى أن ( :يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار
إليو في المادة (  )71من القانون األضرار التي تصيب البيئة ذاتيا وتمنع أو تقمل من االستخدام المشروع ليا ،سواء كان ذلك بصفة
مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتيا االقتصادية والجمالية ،وكذلك تكمفة إعادة تأىيل البيئة).2
عمى أن القانون اإلتحادي الخاص واألحدث الذي قدم االىتمام األكثر لممسؤولية المدنية عن األضرار البيئية من بين أضرار
أخرى ،باعتباره قانوناً متخصصاً بالمسؤولية المدنية ،كان المرسوم بقانون إتحادي رقم (  )4لسنة 2012م في شأن المسؤولية المدنية
عن األضرار النووية.3
إذ بعد ما شيدتو دولة اإلمارات العربية المتحدة من نمو سكاني متسارع و تطور صناعي متصاعد ،لم تستطع مصادر الطاقة
التقميدية االستجابة لحاجاتو ومتطمباتو وخصوصاً في مجال الطاقة الكيربائية ،كان من الطبيعي أن تفكر الدولة بالطاقة النووية كمصدر
مجرب وفعال لؤلغراض السممية .وتحضي اًر لمولوج إلى ىذا الحقل من حقول الطاقة ،ولطمأنة الجميع عمى النوايا السممية لبرنامجيا
النووي صدرت عام  2008م السياسة النووية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأوفت بالتزاماتيا باالنضمام لبلتفاقيات الدولية في مجال
المسؤولية النووية ،وعمى وجو الخصوص اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام 1963م كما تم تعديميا الحقاً
ببروتوكول  ،1997وذلك بالتصديق عمى ىذا البروتوكول.
وإلدراك الدولة أن التعامل مع المطالبات المتعمقة بالمسؤولية النووية بموجب قوانين التعويضات الوطنية السارية يتميز بالمحدودية،
نظ اًر لمسمة الفريدة لممخاطر التي تثيرىا الحوادث النووية وخصوصاً تسرب المواد المشعة ،حيث يمكن أن يكون ليذا التسرب تأثيرات
عابرة لحدود البمد الذي حدث فيو ،وقد يستغرق األمر عقوداً كي تظير آثار التعرض لئلشعاع وتبدو واضحة لمعيان ،عممت الدولة عمى
وضع نظام خاص ومستقل لممسؤولية النووية كعنصر أساس يدفع نحو تأسيس برنامج لمطاقة النووية السممية.
القراءة األولى لممرسوم بقانون رقم (  )4لعام 2012م ،تبين بوضوح أن المشرع اإلماراتي قد اتبع فيو طريقاً لم يكن أول سالكيو،
عندما تبنى في ىذا القانون حموالً مقبولة سبق األخذ بيا في عموميا عالمياً بموجب االتفاقيات الدولية  4والقوانين المحمية ،5كمبدأ تحميل

2

وضمن نفس التوجه ،وفً إطار حماٌة البٌئة البحرٌة ،تنص المادة (  )23من القانون على أنه ( :في حالة وقوع حادث تصادم لناقبلت الزيت أو الوسائل البحرية

المنشت أو ناقبلت المواد الخطرة ،سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيمة البحرية أو كان نتيجة لخطئو أو إىمالو ىو أو أحد تابعيو ،يكون
آ
أو
الربان ىو الشخص المسؤول عن عمميات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسئولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف األضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة
عمى االنسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ).

3

صدر ىذا المرسوم بقانون بتاريخ  25رمضان 1433ىـ الموافق  13أغسطس 2012م.
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مشغل المنشأة النووية وحده المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ،والطبيعة الموضوعية ليذه المسؤولية ،وتحديد سقف أعمى
لمتعويض ،وتنظيم أسباب االعفاء من المسؤولية والحق في الرجوع عمى الغير.
وبحسـب الـمادة ( )2من ىـذا القانون التي حـددت أىـدافو ،والـمادة ( )12المنـظمة لبلختـصاص القضائي ،6فــإن
المسائل التي لم ينظميا ىذا المرسوم بقانون ولم يرد فيو بشأنيا نص أو حكم خاص تخضع ألحكام اتفاقية فيينا لعام

1963م المعدلة عام 1997م .لكننا ال نرى مانعاً ايضاً من تطبيق قواعد ضمان الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي
باعتبارىا القواعد العامة لممسؤولية المدنية في القانون اإلماراتي.
المطمب األول :اإلتجاهات العامة لقانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
لقد تبنى قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية اإلماراتي التوجو العالمي لممسؤولية المدنية الموضوعية والحصرية لمشغل المنشأة
النووية.
أ  -المسؤولية الحصرية لممشغل.
بدالً من البحث عن المسؤولية المستقمة لمختمف الشركاء االقتصاديين الذين ساىموا في إقامة أو سير عمل المنشأة النووية ،فقد
تبنى القانون اإلماراتي المسؤولية الحصرية لشخص واحد ،حيث ال يوجد وفقـاً لنصوص ىذا الـقانون غير مسـؤول واحــد عن األضـرار
النووية ،وىو مشـغل المـنشأة الـنـووية .فقد جاء في المادة الثالثة من القانون أنو ( :يتحمل مشغل المنشأة النووية بشكل مطمق مسؤولية
األضرار التي يثبت أنيا كانت بسبب حادثة نووية عمى النحو المبين بالمادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام

1997م  ،)...كما جاء في

المادة الرابعة من القانون أنو ( :يكون المشغل ىو المسؤول الوحيد عن أية أضرار نووية ناتجة عن حادثة نووية وفقاً ألحكام المادة ( )2
من اتفاقية فيينا لعام  .)1997وىذا يعني أن القانون يحدد المسؤول استناداً لمعيارين :صفة المنشأة المسببة لمضرر النووي ،والعبلقة
التي تربط المسؤول بيذه المنشأة.
وقد أعطت المادة األولى من القانون تعريفاً قانونياً لممنشأة النووية بنصيا عمى أن المنشأة النووية -1 ( :أي مفاعل نووي خبلف
المفاعبلت النووية التي تزود بيا وسائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصد اًر لمقوى سواء الدافعة أو المستخدمة ألي غرض آخر-2 .
4

عمى النطاق األوروبي توجد أيضاً اتفاقية باريس في

 ،1960/7/29المتعمقة بالمسؤولية المدنية في نطاق الطاقة النووية ،واالتفاقية المكممة ليا وىي اتفاقية

2010م،
بروكسل في  ،1963/1/31والبروتوكول المكمل في  .1964/1/28أنظر ،فٌلٌب لو تورنو ،قانون المسؤولٌة والعقود ،دالوز ،الطبعة الثامنة،
ف ،8603ص  .8602وحول الموضوع عموما ً أنظر أٌضاَ ،بٌروتا لٌفازكٌفٌس -بٌترٌكوفٌسكا ،المسؤولٌة المدنٌة عن الضرر النووي فً القانون البولونً،
المجلة الدولٌة للقانون المقارن 693،1987 ،وما بعدها.
 5أنظر عمى سبيل المثال القانون الفرنسي رقم  943-68في  ،1963/10/30المعدل بعدة قوانين آخرىا القانون رقم  686-2006في  .2006/6/13فً أحكام
،1966ص 19وما بعدها ،جاك
هذا القانون أنظر ،جوست جورٌٌه ،المسؤولٌة المدنٌة فً مجال الطاقة النووٌة ،المجلة اإلنتقادٌة للقانون الدولً الخاص،
دبرٌموز،المستجدات التً أدخلها القانون رقم (  )488-90الصادر فً ٌ 16ونٌو  1990على تطبٌق المسؤولٌة المدنٌة للمستثمرٌن النووٌٌن ،دورٌة األسبوع
القانونً ) ،1990 ،(JCPالبحث رقم .3467
 6انظر الفقرة ( )2من ىذه المادة .
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وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً إلنتاج مواد نووية ،أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية ،بما في ذلك أي مصنع إلعادة معالجة الوقود
النووي بعد تشعيعو -3 .أي مرفق تخزن فيو مواد نووية ،خبلف المخازن التي تخزن بيا المواد النووية أثناء النقل.

 -4المنشآت

األخرى التي يوجد فييا وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة وفقاً لما يحدده مجمس محافظي الوكالة الدولية من وقت آلخر.
وتعتبر المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد بمثابة منشأة نووية واحدة ).
يفيم مما تقدم أن تصنيف المنشأة عمى أنيا نووية ألغراض تطبيق ىذا القانون يتم استناداً إلى نصوص ىذا القانون ،ولكن أيضاً
من خبلل ما يحدده مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من وقت إلى آخر .كما أعطت المادة ذاتيا تعداداً وتعريفاً لممواد التي
يمكن أن تسبب أض ار اًر نووية ،وىي :الوقود النووي ،وعرفتو بأنو ( :أي مادة قادرة عمى توليد الطاقة بانشطار نووي متسمسل ذاتي )،
والنواتج أو النفايات المشعة ،وتم تعريفيا بأنيا ( :أي مادة مشعة تنتج عن عمميات إنتاج او استخدام وقود نووي ،أو أي مادة تصبح
مشعة من خبلل تعرضيا لئلشعاعات التي تنبعث من تمك العمميات؛ وال يشمل ذلك النظائر المشعة التي بمغت مرحمة الصنع النيائية
لتكون صالحة لبلستعمال في أي غرض عممي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي ) ،والمواد النووية ،وىي (

 -1أي وقود

نووي -خبلف اليورانيوم الطبيعي واليوارنيوم المستنفد -قادر عمى أن يولد طاقة لوحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسمسل ذاتي
خارج المفاعل النووي  -2النواتج أو النفايات المشعة).
ويمكن أن نستخمص من جميع ىذه التحديدات نتيجة بسيطة مفادىا أن مجرد استعمال مصدر إشعاع مؤين ال يكفي لوحده لقيام
ىذه المسؤولية الخاصة .فمثبلً المنشآت التي تستخدم النظائر المشعة أو التي تستعمل آالت تعمل بأشعة اكس ألغراض طبية أو عممية
ال تعتبر منشآت نووية ألغراض تطبيق ىذا القانون .عميو فإن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن اإلشعاعات التي يمكن أن
تسببيا ىذه اإلنشاءات تبقى خاضعة لمقواعد العامة لمفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية .لذلك فإن مجرد استخدام الطاقة الذرية
ال يكفي إلخضاع المسؤولية المدنية ألحكام قانون المسؤولية عن األضرار النووية اإلماراتي .ما يعد حاسماً في تحديد نطاق تطبيق ىذا
القانون ىي عممية جمع مواد أو وقود نووي بكمية وطريقة تجعل من الممكن حصول تفاعل بشكل انشطار نووي ذاتي وتمقائي.
ويبلحظ أن ىذا القانون يرتب المسؤولية حص اًر عمى مشغل المنشأة النووية ،وليس عمى أي شخص يستخدم بطريقة أو أخرى
الطاقة النووية .وقد حدد القانون شخص المشغل ،وبين أنو الشخص المرخص لو من قبل الييئة لتشغيل منشأة نووية والمسمى في
الترخيص الصادر وفقاً لممرسوم بقانون إتحادي رقم (  )6لسنة  2009في شأن االستعماالت السممية لمطاقة النووية .ال ييم بعد ذلك
الصفة القانونية التي تتم من خبلليا عممية التشغيل ،فيمكن أن يكون مشغبلً مالك المنشأة النووية أو صاحب حق انتفاع أو استغبلل
عمييا ،ما ييم ىنا ىو أن يمارس سمطة اإلدارة والسيطرة عمى ىذه المنشاة .وىذا يعني أن صفة المشغل تقوم عمى عنصرين :شكمي،
ويتمثل في حصولو عمى ترخيص الجية المختصة لتشغيل منشأة نووية ،ومادي ،ويتمثل بالسمطة الفعمية واإلمكانية الحقيقية التخاذ
القرار بشأن مدى ىذا النشاط ووضعو موضوع التنفيذ.
كما يبلحظ أن مبدأ حصر المسؤولية المدنية بمشغل المنشأة النووية يمتد ليشمل األضرار التي تقع أثناء عممية النقل ،حيث عدت
المادة األولى من األضرار النووية الصالحة لتطبيق أحكام ىذا القانون تمك التي تعزى إلى مواد نووية واردة أو ناشئة أو مرسمة إلى
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منشأة نووية .ولكن سمح القانون بنقل صفة المشغل من مستثمر المنشأة النووية إلى الناقل ،عندما أجازت المادة (  )6من القانون لمييئة
االتحادية لمرقابة النووية بناء عمى موافقة كتابية مسبقة من المشغل وعمى طمب ناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية االعتراف

بيذا األخير أو تسميتو كمشغل بدالً من المشغل المحدد من قبل الييئة ،وذلك ألغراض المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام  ،1997بعد
استيفاء متطمبات التغطية التأمينية والضمان المالي المنصوص عمييما في ىذا القانون ،وىو ما يجعل الناقل أو المناول مشغبلً لمنشأة
نووية داخل أراضي الدولة .وبالرغم من عدم النص عمى ذلك صراحة في القانون اإلماراتي ،فإن المشغل يبقى مسؤوالً عن األضرار
التي تسببيا المواد المرتبطة أو التي كانت أو ستكون مرتبطة بعممية التشغيل واالستثمار لممنشأة النووية ،حتى لو كانت مفقودة أو
مسروقة أو تركت وتم التخمي عنيا.7
ما تقدم من فرض المسؤولية عمى المشغل وحده يعني من الناحية الفعمية وجوب أن يوجو المضرور مطالبتو بالتعويض نحو
المشغل حص اًر ،وىو ما يستبعد مسؤولية أي شخص آخر وان كانت مساءلتو ممكنة تطبيقاً لمقواعد العامة لممسؤولية المدنية .وينجم عن
ىذه المسؤولية الحصرية أن يكون محدث الضرر محمياً من الدعوى المحتممة لممضرور ،إال إذا تعمد القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل
بقصد إحداث الضرر ،حيث تسقط عنو ىذه الحماية .ومع ذلك يجب مبلحظة أنو حتى في ىذه الحالة عمى المضرور رفع دعواه عمى
مشغل المنشأة النووية الذي لو حق الرجوع عمى من قام أو اشترك بالتسبب في العمل أو امتنع عن القيام بو بقصد إحداث الضرر.8
إعفاء من المسؤولية ألولئك األشخاص الذين يكون
تجدر اإلشارة إلى أن تقرير المسؤولية الحصرية لمشغل المنشأة النووية يستتبع
ً

محتمبلً تسببيم في الحادث النووي ،كالمقاول الذي أقام المنشآت المعيبة ،أو الناقل ،ويرى البعض إن مثل ىذه الحصانة غير مبررة

عمى المستوى األخبلقي .9كما أن ىذا التحديد لممسؤول يحد بالتأكيد من حقوق المضرور مقارنة بما تقرره لو القواعد العامة لممسؤولية،
مع ذلك فإن األثر السمبي ليذا المبدأ الذي تسنده بواعث جدية يبقى محدوداً.
ب -المسؤولية الموضوعية لممشغل.
المسؤولية عن األضرار النووية وفقاً لمقانون اإلماراتي محل الدراسة مسؤولية موضوعية ،تستند إلى فكرة تحمل المخاطر .فكل من
يمارس نشاطاً نووياً يكون مسؤوالً عن نتائج فعمو الضارة بالغير أو بالبيئة بصرف النظر عن طبيعة سموكو .وىذا يؤدي إلى حصول
المضرور عمى التعويض من غير حاجة إلى إثبات خطأ مشغل المنشأة النووية أو خطأ األشخاص الذين يسأل عن أفعاليم .من ناحية
أخرى ال يستطيع مشغل المنشأة النووية نفي مسئوليتو بإقامة الدليل عمى عدم وجود خطأ من جانبو أو من األشخاص الذين يسأل عن
أفعاليم.


7

التوافق مع أساس ضمان الفعل الضار في قانون المعامالت المدنية:

لوتورنو ،مرجع سابق ،ف . 8604

أنظر المادة ( )2/11من القانون.
9
بٌروتا لٌفازكٌفٌس -بٌترٌكوفٌسكا،المسؤولٌة المدنٌة عن الضرر النووي فً القانون البولونً ،المجلة الدولٌة للقانون المقارن. .695،198 ،
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وىذا يتفق مع التوجو العام ألحكام ضمان الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي الذي ينصب جل اىتمامو عمى ضمان

تعويض المضرور ال عقاب محدث الضرر ،وخصوصاً في مجال المسؤولية عن فعل األشياء التي تؤسس فيو عمى قاعدة الغرم بالغنم
وفكرة تحمل تبعة المخاطر.
فالمادة (  )316من قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي تنص عمى إن ( :كل من كان تحت تصرفو أشياء تتطمب عناية خاصة
لموقاية من ضررىا أو آالت ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثو ىذه األشياء أو اآلالت من ضرر إال ما ال يمكن التحرز منو .وذلك مع
عدم اإلخبلل بما يرد في ىذا الشأن من أحكام خاصة) .وىذا يعني أن القانون اإلماراتي لم يكن ،قبل صدور قانون المسؤولية عن
األضرار النووية ،خمواً من أحكام يمكن أن تنطبق عمى االضرار التي تسببيا الطاقة النووية باعتبارىا من األشياء التي تحتاج بطبيعتيا
الخطرة إلى عناية خاصة لموقاية من ضررىا بما يكفي لتطبيق حكم المادة (

 )316أعبله .عمى أن صدور قانون المسؤولية عن

األضرار النووية قد وسع نطاق حماية المضرورين ،ألن أحكام المسؤولية عن فعل األشياء في قانون المعامبلت المدنية تسمح لمتولي
الرقابة عمييا ،وبحسب ما تقضي بو المادة (  )316من إعفاء نفسو من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر الذي سببو الشيء مما ال يمكن
تجنبو والتحرز من وقوعو .كما تسمح أيضاً ،وىذا المبدأ مستقر في أغمب قوانين العالم ،بالتخمص من المسئولية بإثبات السبب
األجنبي ،القوة القاىرة وفعل الغير وفعل المضرور ،وان لم يتصف فعل ىذين األخيرين بالعمد.


التوافق مع أساس المسؤولية في قانون حماية البيئة.

في الجزء الذي يخص المسئولية عن األضرار النووية البيئية ،يتفق قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ،وىو يعد بيذا
االعتبار قانوناً خاصاً ،مع قانون حماية البيئة اإلماراتي القانون العام المنظم لممسؤولية عن األضرار البيئية ،لجية تبنييما المسؤولية
دون خطأ عن ىذه األضرار .فسبق أن أشرنا إلى أن المادة (  )71من القانون اإلتحادي رقم (  )24لسنة 1999م في شأن حماية البيئة
وتنميتيا تنص عمى أن ( :كل من تسبب بفعمو أو إىمالو في إحداث ضرر لمبيئة أو لمغير نتيجة مخالفة األحكام الواردة بيذا القانون أو
الموائح أو الق اررات الصادرة تنفيذاً لو يكون مسؤوالً عن جميع التكاليف البلزمة لمعالجة أو إزالة ىذه األضرار ،كما يمزم بأية تعويضات
قد تترتب عمييا) .فيذا النص يقيم المسؤولية عمى مجرد الفعل ،بصرف النظر عن وصم ىذا الفعل بصفة الخطأ من عدمو ،عمى ان
القانون الثاني لم يصل إلى حد تبني المسؤولية المدنية الموضوعية التي تبناىا القانون األول .فما زالت مسؤولية مرتكب الفعل الضار،
في القانون الثاني العام ،مشروطة بإثبات ارتكابو فعبلً أو تقصي اًر أدى إلى الضرر ،في حين يكفي في القانون األول الخاص نسبة
الضرر النووي لممنشأة النووية لقيام مسئولية مستثمرىا.
عمى أن حصر المسؤولية عن الضرر النووي بالمشغل وحده ،ال يعني بالضرورة أن يقع عميو دوماً العبء النيائي لمتعويض.
فالمادة ( )2/)11من قانون المسؤولية عن األضرار النووية قد أعطت صراحة لممشغل حق الرجوع عمى الغير الذي سبب الضرر بفعمو
أو امتناعو العمدي .فقد نصت عمى حق الرجوع ( إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام أو إغفال القيام بعمل بقصد إحداث
أضرار ،وترفع الدعوى في ىذه الحالة عمى من قام أو اشترك بالتسبب في العمل أو امتنع عن القيام بو بذلك القصد) .وىذا التوجو
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يؤكد رغبة المشرع اإلماراتي في التزام المبدأ األساس في المسؤولية عن الفعل الضار الذي يقرر أن إحداث الضرر عمداً يوجب دوماً
االلتزام التعويض.

ومع ذلك البد من اإلشارة إلى أن حصر حق الرجوع عمى الغير في حالة التسبب بالضرر عمداً يعني في الحقيقة غياب الحق في
الرجوع كمية .فالضرر النووي غالباً ما يقع بسبب عيب في إنشاء وتركيب المنشأة النووية أو اإلىمال في تنفيذ عمل ما ،أو استعمال
ميمات وأجيزة غير مناسبة أو استخدام وسائل نقل غير مبلئمة .أما تعمد الغير إحداث الضرر النووي ،فإن إثباتو ،عمى فرض وجوده
االستثنائي ،يندر إذا لم نقل يستحل أصبلً عمى مشغل المنشأة النووية ،الذي يعني من الناحية العممية تحمل المشغل وحده تبعة الخطر
النووي.
إضافة إلى ذلك توجد إمكانية أخرى لمرجوع العقدي ،أي بناء عمى نص وارد في عقد ،ذىبت إليو بعض القوانين  .10وقد كان قانون
المسؤولية عن األضرار النووية اإلماراتي من ىذا التوجو ،عندما نصت الفقرة األولى من المادة (  )11منو عمى ىذا الرجوع  ،واشترطت
لو ورود نص صريح في عقد كتابي .مثل ىذا الشرط إن وجد يسمح لمشغل المنشأة النووية بالرجوع بالتعويض عمى الغير وان كان فعمو
أو امتناعو المتسبب بالحاثة النووية غير عمدي .في الوقع العممي مثل ىذا الرجوع يشترط عادة في مواجية مقاولي المنشآت النووية،
والمجيزين ،والناقمين.
ت -الحق في الرجوع واإلعفاء من المسؤولية.
لقد أخذ المشرع اإلماراتي في قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية بالمدى األوسع لممسؤولية الموضوعية ،فمم يسمح
لمشغل المنشأة النووية بالتخمص من التزامو بالتعويض كمياً أو جزئياً إال بإثبات أن األضرار النووية نجمت كمياً أو جزئياً عن إىمال
جسيم من المضرور أو عن فعل قام أو امتنع المضرور عن القيام بو بقصد إحداث الضرر  .11أما فعل الغير ،فيو وان كان عمدياً ،ال
يشكل سبباً لئلعفاء من المسؤولية ،فمخاطر الضرر النووي الذي يمكن أن يسببو الغير يتحمميا مشغل المنشأة النووية .ولذلك ال يجب
وال يتم في الدعوى التي يرفعيا المضرور عمى مشغل المنشأة النووية البحث في سموك الغير .كل ما في األمر إذا ثبت أن الغير قد
سبب الضرر النووي بفعمو او امتناعو العمدي ،فإن ذلك يفتح الباب أمام مستثمر المنشأة النووية لمرجوع عميو بما دفعو من تعويض ،12
عمى أن ىذه مشكمة أخرى تخرج عن نطاق باإلعفاء من المسؤولية.
وسموك المتضرر العمدي الذي يمكن بو إعفاء المشغل من المسؤولية يمكن أن يكون بإتيانو فعبلً أو امتناعاً بقصد إيقاع الحادثة
النووية أو آثارىا الضارة ،كما لو تعمد إطبلق تسرب غير مسيطر عميو لئلشعاع الذري .ويمكن أن يثبت عمد المضرور من خبلل
قبولو باآلثار الضارة لسموكو وىو يتصرف عن عمم وبينة بيذه النتائج ،كما لو أنو ،دون أن يسبب الحادث النووي ،قد عرض نفسو
عامداً ودون فائدة لمدار النشاط الضار لئلشعاع الذري.
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من ىذا التوجو ،أنظر عمى سبيل المثال  ،المادة ( 6ح) من إتفاقية باريس.

المادة ( )7من القانون.
12
المادة ( )2/11من القانون ،والمادة ( )7/4من اتفاقٌة فٌٌنا بشأن المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار النووٌة المعدلة ببروتوكول .1997
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أما إىمال المضرور الجسيم ،فرغم صعوبة حصر المقصود بو ،إال إنو يمكن القول بأنو التقصير في اإلحتياطات األكثر ضرورية،

وعدم توقع ما يتوقعو الشخص األقل انتباىاً واألقل عناية ،وبصيغة مختصرة ،حيث يكون الضرر نتيجة ضرورية أو طبيعية لمسموك
وبأن تحققو مؤكد وفق المجرى العادي لؤلمور ،فإن عدم توقعو من الشخص يشكل إىماالً جسيماً.13
ويجب لئلعفاء التام من المسؤولية أن يكون إىمال المتضرر الجسيم أو فعمو وامتناعو العمدي السبب الحصري والوحيد لمضرر،
بمعنى أنو بتطبيق فكرة السببية المنتجة في إطار عبلقة السببية بين الفعل والضرر ،يجب أن يشكل سموك المضرور وبمفرده سبباً كافياً
ومبر اًر لمحادث النووي .أما إذا لم يشكل تصرف المضرور السبب الوحيد لمضرر المتحمل ،فبل يعفى مشغل المنشأة النووية من
المسؤولية ،بل يمكن لممحكمة عند توافر الشروط لذلك ،إعفاء المشغل جزئياً بإنقاص مبمغ التعويض الذي يستحقو استناداً لممادة (

)7

من قانون المسؤولية عن األضرار النووية ،والمادة (  )290من قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي التي تنص عمى إنو  ( :يجوز
لمقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو ال يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعمو في إحداث الضرر أو زاد فيو).
يتضح مما تقدم أن أسباب إعفاء المشغل من المسؤولية تبقى صارمة ومحدودة في القانون اإلماراتي فبل إىمال المضرور البسيط
وال فعل الغير ،التي لم تنص عمييا المادة السابعة من القانون ،ال تعد من أسباب االعفاء من المسؤولية .ولكن عمى العكس من ذلك
اعتبرت المادة (  )3/4من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية المعدلة ببروتوكول 1997م المشغل غير مسؤول
إذا أثبت أن األضرار النووية ترجع مباشرة إلى نزاع مسمح أو أعمال عدوانية أو حرب أىمية أو عصيان مدني .وىذا النص وما يقرره
من اسباب لئلعفاء واجبة التطبيق استناداً لنص المادة (  )2من القانون االماراتي رقم (  )4لعام 2012م ،التي تنص فقرتيا الثالثة عمى
أن من أىداف القانون

( تطبيق اتفاقية فيينا لعام

 1997بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في كل ما لم يرد بشأنو

نص في ىذا المرسوم بقانون).
أما في قانون حماية البيئة اإلماراتي ،فما دام أن المسؤولية المدنية قائمة عمى الفعل أو التقصير واجب اإلثبات ،فيمكن لممدعى
عميو إعفاء نفسو من المسؤولية بإثبات السبب األجنبي؛ فعل المضرور أو فعل الغير أو القوة القاىرة.
المطمب الثاني :شروط المسؤولية المدنية لممشغل.
أما عن شروط مسؤولية مشغل المنشأة النووية ،فيي -1 :الضرر النووي -2 ،الحادثة النووية -3 ،عبلقة السببية بينيما .وقد
حددت ىذه الشروط المادة (  )3من قانون المسؤولية عن األضرار النووية اإلماراتي التي جاء فييا ( :يتحمل مشغل المنشأة النووية
بشكل مطمق مسؤولية األضرار التي يثبت أنيا كانت بسبب حادثة نووية عمى النحو المبين في المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام
.)...1997
أ  -الضرر :وىو الشرط الطبيعي الذي البد منو لجميع أشكال المسئولية المدنية .عمى أن القانون اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2012م
ال ييتم إال باألضرار التي يمكن وصفيا بأنيا " نووية".
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وتفيد القراءة األولى لممادة األولى من ىذا القانون التي أعطت قائمة باألضرار النووية ،أن المشرع اإلماراتي قد مد نطاق الضرر

النووي بشكل واسع جداً .فيو لم يقصره عمى نتائج اإلشعاع النووي ،بل شمل أيضاً الخواص السمية واالنفجارية ومجمل الخواص
الخطرة لممواد النووية .صحيح أن اآلثار الضارة ليذه المواد غالباً ما تحصل بالتوازي مع التسرب اإلشعاعي ،لكن ليس الزماً أن يكون
الضرر ىو النتيجة المباشرة ليذا اإلشعاع .فبحسب القانون اإلماراتي تعد جميع النتائج الضارة لممواد النووية ومشتقاتيا أضر اًر نووية.
إذن ما يحدد طبيعة الضرر من حيث كونو (نووياً) ،ىو أصمو ،أي الطبيعة النووية لمعوامل التي سببتو.
والضرر يمكن أن يكون جسدياً ،الوفاة أو اإلصابات الجسدية ما دون الوفاة ،كما يمكن أن يكون مالياً ،ويشمل فقدان وتمف
الممتمكات ،والخسائر االقتصادية الناجمة عن ذلك الفقدان والتمف.


الضرر النووي البيئي:

عمى أن ما ييمنا ىنا التركيز عميو ىو الضرر البيئي ،حيث نص القانون اإلماراتي ،تأث اًر بما أخذت بو االتفاقيات الدولية ذات
العبلقة ،عمى تعويض الضرر البيئي بالمعنى الضيق ،أي الضرر الذي يصيب الوسط البيئي بمعزب عن ضرر مباشر يصيب
اإلنسان ،حيث نصت المادة األولى منو  ،وىي في سبيل تحديدىا لما يشتمل عميو مصطمح الضرر النووي ألغراض تطبيق ىذا
القانون ،عمى التعويض عن  -4 ...( :تكاليف تدابير استعادة األوضاع في البيئة المتمفة ،ما لم يكن التمف طفيفاً ،إذا كانت ىذه
التدابير قد اتخذت بالفعل أو يزمع اتخاذىا -5 ...فقدان الدخل ،الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بيا ،المتكبد
نتيجة لتمف شديد يمحق بالبيئة -6...تكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتيا مثل ىذه التدابير) .
وتعني " تدابير استعادة األوضاع " أي تدابير معقولة تقرىا السمطات المختصة في الدولة ،وتيدف إلى استعادة أو إحياء المكونات
المتمفة أو المدمرة في البيئة ،أو إلى إدخال مكونات مكافئة ليذه المكونات في البيئة حيثما كان ذلك معقوالً  .14أما " التدابير الوقائية "
فاعني أي تدابير معقولة يتخذىا أي شخص بعد وقوع حادثة نووية بغية منع أو تقميل األضرار رىناً بأي موافقة من جانب السمطة
المختصة في الدولة التي اتخذت ىذه التدابير  .15أما عن المقصود " بالتدابير المعقولة " فيي التدابير التي تعتبر طبقاً لقانون المحكمة
المختصة مبلئمة وتناسبية ،والتي تراعى فييا كل الظروف ،ومنيا عمى سبيل المثال :طبيعة ومدى الضرر المتكبد أو ،في حالة التدابير
الوقائية ،ومدى خطورة مثل ىذا الضرر؛ ومدى احتمال فعالية ىذه التدابير وقت اتخاذىا؛ والخبر العممية والتقنية ذات الصمة.16
كما أن المادة (  )71من قانون حماية البيئة اإلماراتي تشمل بالتعويضات...( :إحداث ضرر لمبيئة أو لمغير ...و جميع التكاليف
البلزمة لمعالجة أو إزالة ىذه األضرار .)...وتنص المادة (  )72منو عمى تعويض ... ( :األضرار التي تصيب البيئة ذاتيا وتمنع أو
تقمل من االستخدام المشروع ليا ،سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتيا االقتصادية والجمالية ،وكذلك تكمفة إعادة تأىيل
البيئة).17
14

المادة (/1ز) من اتفاقٌة التعوٌض التكمٌلً عن األضرار النووٌة لعام .1997
15
المادة (/1ح) من اتفاقٌة التعوٌض التكمٌلً عن األضرار النووٌة.
16
المادة (/1ل) من اتفاقٌة التعوٌض التكمٌلً عن األضرار النووٌة.
17
وٌندرج هذا ضمن التوجه الحدٌث الذي ٌرى فً البٌئة قٌمة تستأهل التعوٌض عن اإلضرار بها ،وقد بدأت مالمح هذا التوجه منذ وقت لٌس بالقرٌب ،فعلى
سبٌل المثال ذهبت إحدى المحاكم الفرنسٌة إلى فرض جزاء مضاعف على على أحد المستثمرٌن فً قلع الحصى بسبب تمدٌره لمسرأ ( وهو المكان الذي تضع
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن غياب سمات خاصة يمكن ان تتميز بيا االضرار النووية عن غيرىا ،يجعل من غير اليسير تحديد

طبيعة الضرر الذي تعرض لو المضرور ،ويبدو ذلك واضحاً بوجو خاص في األضرار الجسدية .فالتعرض لئلشعاع الذري يسبب
أمراضاً كأمراض األشعة ،السرطان ،الموكيميا ،أضرار نخاع العظام ،وقد تكون ىذه األمراض قد نشأت أصبلً ألسبابيا ،وليس بسبب
التعرض لئلشعاع النووي .وىذه الحالة يمكن أن تحدث أيضاً بوضوح في األمراض الوراثية واألمراض التي تصيب األجنة

 . 18كما

يصدق ذلك أيضاً عمى األضرار البيئية ،فنفوق األسماك والكائنات الحية األخرى في نير أو بحر ما ،كما يمكن أن تسببو مواد أو
مخمفات نووية ألقيت فيو ،فقد يكون أيضاً بسبب حاالت نفوق طبيعية تحدث بسبب نقص األوكسجين أو لوجود تركيبات طفيمية
وطحالب ضارة .وكما قمنا فإن المادة األولى من القانون اإلماراتي لممسؤولية المدنية عن األضرار النووية تشير إلى أن التعويض يشمل
األضرار الجسدية ،الوفاة وما دونيا من اإلصابات ،واألضرار المالية ،سواء أكانت بصيغة خسارة الحقة كفقدان أو تمف الممتمكات أو
كسب فائت كفقدان الدخول .كما يوجب القانون عمى مشغل المنشأة النووية تحمل تكمفة جميع التدابير التي تتخذ ،بعد وقوع الحادثة
النووية ،سواء الوقائية منيا والتي تيدف إلى منع تعرض األشخاص والبيئة لؤلشعة الذرية المتسربة ،أو اإلصبلحية التي تسعى الستعادة
األوضاع في البيئة المتمفة .وىو ذات توجو المادتين (  )72/71من قانون حماية البيئة ،مع لفت النظر إلى التأكيد في ىذا القانون
األخير عمى القيمة الجمالية لمبيئة إلى جانب قيمتيا اإلقتصادية.
السؤال الذي يطرح في ىذا الموضع من الدراسة ،ىل يجوز لممضرور أو ورثتو المطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي الناجم عن
الحادث النووي؟ ليس في قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية اإلماراتي ما يشير صراحة إلى ىذا الحق .إال إن ذلك ال يمنع
برأينا من المطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي وفقاً لمقواعد العامة لمفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي .فالمادة
( ) 293منو تنص عمى أن -1 ( :يتناول حق الضمان الضرر األدبي ويعتبر من الضرر األدبي التعدي عمى الغير في حريتو أو
عرضو أو في شرفو أو سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي -2 .ويحوز أن يقضى بالضمان لؤلزواج ولؤلقربين من
األسرة عما يصيبيم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب  .)...عمى أن يبلحظ االختبلف الواضح بين المحاكم العميا اإلماراتية بشأن
مسألة الجمع بين الدية أو األرش والتعويض عن الضرر األدبي .فالمحكمة االتحادية العميا ترفض الجمع بينيما استناداً إلى اعتبارىا
الدية بمثابة ترضية لممضرور أو ورثتو ،وىي بذلك تغطي التعويض عن الضرر األدبي ،فبل يجوز بعد ذلك تعويضو بشكل منفرد واال
حصل المضرور عمى تعويض عن ضرر واحد مرتين ،وىو ما يخل بمبدأ اساسي يحكم التعويض وىو مبدأ التعويض الكامل لمضرر.
أما محكمة تميز دبي مثبلً تجيز الجمع بين الدية والتعويض عن الضرر األدبي ،باعتبار أن الدية ليست إال تعويضاً عن الوفاة أو
اإلصابة الجسدية بالمعنى الضيق ،وىي ال تغطي أي ضرر آخر ،األمر الذي يجعل من منع التعويض عن الضرر األدبي إخبلالً
بمبدأ التعويض الكامل لمضرر.
فٌه األسماك بٌضها لٌتم تلقٌحها) نادر لسمك الخفش .أنظر بحثنا  :المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار البٌئٌة فً ضوء أحكام الفعل الضار فً القانونٌن األردنً
والفرنسً ،مجلة المنارة ،جامعة آل البٌت األردنٌة ،ع 2000 /2م ،ص.113
18
أنظر  ،ج .أٌبٌر ( ،تطبٌق على حاالت خاصة لألضرار التً ٌتعرض لها الحمل – الجنٌن -واألضرار الوراثٌة ذات المنشأ النووي) ،دورٌة القانون النووي
األوروبً ،1968 ،ص  27وما بعدها.
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ولكن ما ىو شأن الضرر المعنوي الناجم عن اإلضرار بالبيئة ذاتيا ،فيل يجوز لمن أتمفت الغابة المحيطة بمنزلو الريفي بسبب

عناصر نووية أياً كان نوعيا ،أو الذي أجبر ،بسبب ذلك ،عمى الرحيل من محل سكناه البعيد عن صخب المدينة ،المطالبة بالتعويض
عما يشعر بو من اآلسى والحزن عمى ظروف عيشو السابقة التي كانت ىانئة بالمقارنة مع الظروف البيئية لممكان الجديد؟ ال نرى مانعاً
من التعويض عن ىذا الضرر وفقاً لمقواعد العامة لضمان الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية ،والتي تنص المادة ( )1/293منو
عمى أن ( :يتناول الضمان الضرر األدبي.)....
ب -الحادثة النووية.
يطمق قانون المسؤولية عن األضرار النووية اإلماراتي عمى الفعل المسبب لمضرر النووي مسمى ( الحادثة النووية) .وىو تعبير
واسع يشمل ( أي حدث أو سمسمة من أحداث نابعة من أصل واحد ،تسبب أضر اًر نووية أو تخمق تيديداً خطي اًر ووشيكاً بإحداث ىذه
األضرار فيما يتعمق فقط بالتدابير الوقائية)  .19فالفعل المسبب لمضرر النووي يمكن ان يضم جميع الحوادث أو األعطاب التي تصيب
المنشأة النووية ،كحرائق وانفجارات التجييزات المواد النووية ،وقبل كل ذلك التسرب الخارج عن السيطرة لئلشعاع الذري ،والذي يشكل
الصورة التقميدية لمحوادث النووية.
الواقع العممي أثبت أن الحوادث النووية يمكن أن تقسم إلى فئتين اثنتين:
أ  -حوادث تشبو الحوادث األخرى غير النووية .وىذه الفئة تشمل الحوادث المصحوبة بمظاىر يمكن لئلنسان إدراكيا بحواسو
المختمفة ،كانفجار الغاز في مفاعل النووي ،أو حريق ونحو ذلك.
ب  -حوادث غير مصحوبة بمظاىر يمكن إدراكيا ،وتتركز في تسرب اشعاعات ال يمكن تسجيميا والتأكد منيا إلى بوساطة أجيزة
وأدوات متخصصة.
ىذه الفئة الثانية من الحوادث ،أي التسرب اإلشعاعي الضار ،يمكن أن يكون عمى شكل واقعة منعزلة ،كتعرض شخص بمفرده
لجرعة من اإلشعاع تتجاوز الحد المقبول بو وفي الضوابط العممية المعتمدة لذلك .كما يمكن أن تكون عمى شكل واقعة مستمرة ومتتالية،
عندما يتعرض الشخص ولمدة طويمة إلشعاع من درجة لن تكون بذاتيا خطرة لو لم يتعرض الشخص ليذا اإلشعاع إال لمرة واحدة .ذلك
أن اإلشعاع النووي يتراكم في األجسام الحية ،وعميو فإن التعرض إلشعاع غير مؤذ لمدة طويمة من الزمن يجب أن يعامل معاممة
الحادثة الواحدة ،ويجب عمى مشغل المنشأة النووية التعويض عن نتائجيا الضارة .وليذا عد المشرع اإلماراتي في المادة األولى من
قانون المسؤولية عن األضرار النووية سمسمة األحداث النابعة من أصل واحداً حادثة نووية واحدة.
ويبلحظ أن إثبات الحادثة المسببة لمضرر النووي يقع وفق القواعد العامة في اإلثبات عمى المدعي .ىذا العبء يخمق قد اًر ميماً
من الصعوبات الجسيمة ،ألن المضرور ال يممك من الوسائل ما يمكنو من تأكيد وقوع الحادثة النووية .ويمكن أن يقال في ىذا المجال
أن كل شيء يعتمد عمى أمانة المشغل الذي يجب إلزامو بإعبلم الغير بالتسرب اإلشعاعي ،وىو التزام لم نجد لو تطبيقاً في القانون
اإلماراتي محل الدراسة.
19

المادة األولى من القانون.
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ت -عالقة السببية.

الشرط الثالث لمسؤولية مشغل المنشأة النووية ىو عبلقة السببية بين الحادثة النووية والضرر الذي تحممو المضرور ،وىو شرط
طبيعي عادل وال يحتاج لتبرير .عمى الصعيد العممي ،فإن ىذا الشرط يعني أنو يجب عمى المدعي إثبات أن الضرر الواقع يمكن أن
ينسب موضوعياً إلى فعل محدد ،وبالنتيجة من ذلك إلى شخص محدد .وعميو ففي نطاق المسؤولية عن األضرار النووية يجب إثبات
أمرين ميمين:
 -1إن الضرر النووي قد وقع بفعل حادثة محددة.
 -2إن ىذه الحادثة وقعت في منشأة نووية محددة ،األمر الذي يسمح بنسبة الضرر إلى مشغل ىذه المنشأة ،وبالتالي قيام مسؤوليتو
عن تعويض ىذا الضرر.
وىنا تجدر اإلشارة إلى أن إثبات ىذين األمرين ليس بالميمة اليينة .إذ توجد في ىذا الشأن إشكاالت ترجع إلى عوامل متعددة؛
فمن ناحية توجد صعوبة في إدراك وقوع الفعل الضار بسبب التباعد والتفاوت في الترتيب الزمني بين ىذا الفعل والضرر ،وغياب السمة
الخاصة لمضرر النووي .ومن ناحية أخرى اتساع مدى التأثر البلمحدود لتسرب األشعة الذرية ،وما يقابمو من تعدد وتشتت المنشآت
النووية ،كل ذلك من شأنو أن يعظم العوائق اتي تعترض سبيل المدعي وىو يحاول إثبات العبلقة السببية بين حادثة نووية بذاتيا
وضرر محدد بعينو.
في ىذا الصدد نجد أن قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية اإلماراتي ال يشتمل بين طياتو عمى أية حمول جديدة لمشكمة
العبلقة السببية بين الفعل الضار والضرر .كل ما ورد فيو بيذا الشأن اعتباره قائمة من األضرار التي نصت عمييا مادتو األول أض ار اًر
نووية بقدر ما تكون قد نشأت أو نجمت عن اإلشعاعات المؤينة من مصدر إشعاعات داخل منشأة نووية ،أو منبعثة من وقود نووي أو
نواتج أو نفايات مشعة موجودة في منشأة نووية ،أو تعزى لمواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسمة إلى منشأة نووية .وال
جديد في ىذا النص ،األمر الذي يقتضي تطبيق القواعد العامة في الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية عمى مسألة العبلقة
السببية بين الفعل الضار والضرر ،والتي تقرر مسؤولية مرتكب الفعل الضار عن الضرر إذا كان يشكل نتيجة طبيعية لفعمو وفق
المألوف والمجرى العادي لؤلمور  ،20وتوجو القضاء اإلماراتي الذي يتبنى نظرية السبب المنتج ،والتي تتمخص في نسبة الضرر إلى
السبب الذي يكون كافياً لوحده ،وبمعزل عن األسباب األخرى المحتممة ،إللحاق الضرر بالمضرور.
عمى إنو تجدر اإلشارة إلى أن النص عمى تعويض جميع النتائج الضارة لمحادثة النووية لمجرد كونيا ( قد نشأت أو نجمت عن
اإلشعاعات المؤينة من مصدر إشعاعات داخل منشأة نووية ،أو منبعثة من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة موجودة في منشأة
نووية ،أو تعزى لمواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسمة إلى منشأة نووية) ،يستبعد الحاجة إلثبات الصفة المألوفة أو
الطبيعية ليذه النتائج بعبلقاتيا بالفعل الضار .ولكن ىذه المشكمة ليست ذات أىمية أساسية ،ذلك أن التشكيمة المفتوحة من النتائج
الضارة التي يمكن أن تسببيا المواد النووية من شأنيا أن توسع بشكل ممحوظ من معيار طبيعية أو اعتيادية ىذه النتائج.
20

أنظر المادة ( )292من قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي.
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كما يبلحظ أن بإمكان المضرور أن يستفيد من مختمف الوسائل التي من شأنيا تسييل عممية اإلثبات ،مثل القرائن واالفتراضات،

حيث يمجأ القضاء المقارن ،بسبب استحالة الوصول إلى اليقين بشأن وجود العبلقة السببية ،إلى القبول بدرجة كافية من احتمالية
وجودىا .فعمى سبيل المثال ،وفي إطار الضرر البيئي عموماً ،قبل القضاء الفرنسي وجود عبلقة السببية بين انفجار الصوت أو ما
يسمى بخرق حاجز الصوت لطائرة عسكرية والضرر الواقع عمى األرض ،وذلك لمجرد عدم وجود سبب آخر يمكن أن ينسب إليو
الضرر .فعبلقة السببية قد انقمب فييا اإلثبات من إثبات إيجابي لقيام العبلقة بين الفعل والضرر ،وىو أمر صعب ،إلى إثبات سمبي
لعدم وجود سبب آخر لمضرر وىو أمر أسيل إثباتاً  .21وقد يمجأ القضاء ،في حالة تعدد األسباب المحتممة لمضرر البيئي ،وىو أمر
يصعب ولكن يتصور حدوثو في حالة الحوادث النووية ،إلى تجنب الفصل في عبلقة السببية وتقرير وجودىا بين أحد األسباب والضرر
الواقع ،حتى ال يكون صاحب أحد ىذه األـسباب كبش فداء لآلخرين ،بل يقرر مسؤولية الجميع وفقاً لقاعدة الخطأ المشترك.22
ثالثاًا -التعويض المحدود عن الضرر.
تعرف مسؤولية مشغل المنشأة النووية في القانون اإلماراتي تحديداً أىم نصت عميو المادة (  )1/5من القانون محل الدراسة ،التي
جاء فييا ( :ال يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض االضرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبمغ

 450مميون وحدة

حقوق سحب خاصة) .وىذا يعني أن لمتعويض الذي يمتزم بو المشغل عن جميع األضرار الناتجة عن حادثة واحدة سقف أعمى ال
يتجاوزه ،وىو (  )450مميون وحدة حقوق خاصة ،اي الوحدات الحسابية كما يحددىا صندوق النقد الدولي ويستخدميا في عممياتو
ومعامبلتو ،وىو ما يعادل تقريباً (  )2.5مميار درىم إماراتي .كما سمحت الفقرة الثانية من المادة ( )5من القانون لمييئة االتحادية لمرقابة
النووية تخفيض سقف التعويض ،إذا كان الضرر آت من موقع تستثمر فيو منشآت منخفضة المخاطر ،كتمك المكونة من المفاعبلت
ألغراض األبحاث ومفاعبلت الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية ،شريطة أن ال يقل مبمغ التعويض عن
( )5خمسة مبليين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة .وفي المقابل ألزمت ىذه المادة الدولة بكفالة تغطية الفارق بين الحد
األدنى الذي تحدده الييئة والحد األعمى لممسؤولية المحدد ،وىو مبمغ ( )450مميون وحدة حقوق خاصة.
إستثناء من مبدأ التعويض الكامل لمضرر الذي يحكم الضمان في القواعد العامة لضمان الفعل الضار في قانون
ويعد ىذا النص
ً

المعامبلت المدنية اإلماراتي .فيو ال يسمح لمقضاء بمنح تعويضات تزيد عن السقف األعمى المحدد وان كانت األضرار الواقعة فعبلً

تتجاوز ىذا السقف ،آخذين بنظر االعتبار الحجم اليائل من األضرار التي يمكن أن تسببيا الحوادث النووية العابرة لمحدود ،حيث يوزع

21

أنظر حكم المحكمة اإلبتدائٌة الكبرى لمدٌنة ألبرت فٌل ) ( Albertvilleفً  ،1975/8/26دورٌة األسبوع القانونً  ،1976 ،( J.C.P.الطبعة العامة ،المجلد
 ،2المبدأ .18348
22
عرضت على القضاء الفرنسً دعوى ضد أحد المستثمرٌن بحجة أن مدخنة مصنعه هً السبب فً الضرر البٌئً الواقع ،رفضت محكمة النقض الفرنسٌة
الزام المدعى علٌه بالتعوٌض استناداً إلى أن نسبة الضرر إلى الدخان المتصاعد من مصنع األخٌر من المستحٌل تأكٌدها مع وجود أكثر من مصدر للتلوث
بالقرب من مصنع المدعى علٌه .أنظر حكمها ،الغرفة المدنٌة الثالثة فً ،1978/11/21مشار إلٌه فً بحثنا ،مرجع سابق ،ص .115
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مبمغ التعويض عمى المضرورين .ولكن يجب مراعاة أولوية توزيع مبمغ التعويض ،حيث تعطى األولوية إلى حاالت الوفاة واإلصابات
الجسدية عندما تتجاوز األضرار أو يرجح أن تتجاوز الحد األقصى المعتمد لمتعويض.23
وىذا االستثناء يجد تبريره في المسؤولية الموضوعية لمشغل المنشأة النووية ،ذلك أن التعويض التمقائي الذي يتمقاه مجموع

المضرورين دون ما حاجة إلثبات سوء سموك في جانب المشغل يستدعي مقاببلً يرضى بو مستثمرو المنشآت النووية ،ىذا المقابل تمثل
في عدم الزاميم بالتعويض الكامل واستبدالو بالتعويض المسقف ،أي المحدد بسقف أعمى ال يتجاوزه .فتحديد سقف أعمى لمتعويض
غرضو إذن تمكين المشغل من تحمل المخاطر التي تخمقيا المنشأة النووية التي يستثمرىا.
عمى إننا نعتقد أن المسؤولية الموضوعية لمشغل المنشأة النووية إذا كانت تشكل ضمانة لحقوق المضرورين بمقابل المسؤولية
الشخصية التي تتبناىا القوانين الغربية والتي تستدعي إثبات خطأ مرتكب الفعل الضار ،فإن ضمان الفعل الضار في قانون المعامبلت
المدنية اإلماراتي ذو النزعة الموضوعية وفقاً ألصولو من الفقو اإلسبلمي يضمن حق المضرور بالتعويض بصرف النظر عن وجود
الخطأ الشخصي من عدمو ،وبالتالي ال حاجة فيو لمتضحية بالتعويض الكامل لمضرر واألخذ بالتعويض الجزافي أو المسقف كمقابل أو
ترضية لممسؤول عن الفعل الضار الذي سيتحمل التعويض عنو في كل األحوال .عمى أن ترك التعويض لمقواعد العامة لضمان الفعل
الضار ال يحل كامل المشكمة ،إذ تبقى مشكمة عبء التعويض الذي تنوء بو الذمة المالية الواحدة لمشغل المنشأة النووية أياً كانت درجة
يساره ،في مقابل الحجم اليائل لؤلضرار التي يمكن أن تسببيا الحادثة النووية .لذا ال بد في كل األحوال من ربط المسؤولية بالتأمين
اإلجباري أو تقديم ضمن مالي آخر لتغطية عبء التعويض.


عبء التعويض:

بالنظر لخطورة األضرار التي يمكن أن تسببيا الحوادث النووية ،ولضمان حصول المضرور عمى تعويض كاف وسريع ،فقد
أوجبت المادة (  )8من قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية اإلماراتي عمى مشغل المنشأة النووية تقديم تأمين أو ضمان مالي
آخر يغطي السقف األعمى لمتعويض ،أي مبمغ (  )450وحدة سحب خاصة أو المبمغ الذي تحدده ىيئة الرقابة النووية وفقاً لما تنص
عميو المادة الخامسة من القانون ،وذلك لتغطية مسؤوليتو عن الحادثة النووية الواحدة ،عمى أن يكون ىذا التأمين أو الضمان مستوفياً
لمشكل والشروط المعتمدة من الييئة .ويعتبر تقديم ىذا التأمين أو الضمان واالحتفاظ بو شرطاً لمحصول عمى رخصة تشغيل المنشاة
النووية .ىذا االلتزام عمى المشغل وجد لضمان حق المضرور في تعويض حقيقي وكامل وسريع .كما يتجنب بو المضرور أيضاً مشكمة
تعدد أسس المسؤولية وتعدد المسؤولين عن الفعل الضار .عمى أن تتحمل الدولة المخاطر التي يفترض أن يغطييا التأمين أو الضمان
المالي إلى الحد األعمى لمتعويض ،إذا لم يتمكن المشغل من الحصول عمى التغطية التأمينية أو أي جزء منيا يفرضو القانون إلى حين
توفير ىذه التغطية.24


التعويض النقدي عن األضرار النووية:

23

الفقرة الرابعة من المادة ( )5من قانون المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار النووٌة اإلماراتً  ،وهً تطابق الفقرة الثانٌة من المادة (  )8من اتفاقٌة فٌنا المعدلة
ببروتوكول .1997
24
أنظر الفقرة ( )5من المادة ( )8من القانون.
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يتضح مما تقدم أخذ المشرع اإلماراتي بالتعويض النقدي عن األضرار النووية ،وىذا الحكم يوافق اولوية التعويض النقدي عمى غيره

من طرق التعويض في قانون المعامبلت المدنية ،ألن المبدأ المستقر في ىذا القانون وفي أغمب القوانين ىو األخذ بالتعويض النقدي،
إال أنو يجوز لمقاضي تبعاً لمظروف وبناء عمى طمب المضرور أن يحكم بالتعويض العيني.25
ونحن نرى من جانبنا أن اتجاه المشرع في األخذ بالتعويض النقدي في الحوادث النووية ،يتوافق مع طبيعة غالبية األضرار
الناجمة عنيا ،ومنيا األضرار البيئية ،ألننا نعتقد ان الضرر البيئي ال يمكن إزالتو بالكامل ،بمعنى أنو تتعذر فيو عادة إعادة الحالة إلى
ما كانت عميو قبل حدوث الضرر ،ولنا في حادثة المفاعل النووي تشرنوبل والتي وقعت عام  1986عبرة ،حيث محت ىذه الحادثة من
عمى الخارطة منطقة سكنية يقدر سكانيا بـ(  )12000شخص ،كما أن محيط المفاعل ولمساحة (  )12كيمومت اًر قد اصبحت منطقة
محظورة ألجل غير محدد  .26ولو فرضنا إمكانية ىذه اإلعادة في حاالت نادرة ،باتحاذ تدابير تيدف إلى استعادة أو إحياء المكونات
المتمفة أو المدمرة في البيئة ،أو إلى إدخال مكونات مكافئة ليذه المكونات في البيئة  ،27فبل يجوز إناطة ذلك بمحدث الضرر ،ألن ذلك
يستتبع عدم ضمان تحقيق االعادة ،لذا نرى أن أنسب الحمول لمتعامل مع الضرر البيئي ىو إلزام المسؤول عن الضرر بالتعويض
النقدي ،وما يشممو من تكاليف استعادة البيئة المدمرة إن كان ذلك ممكناً  .عمى أن يبلحظ توجو االتفاقيات الدولية العام الذي يقرر
حصر مبمغ التعويض الممنوح في حالة إحياء أو إصبلح مجال طبيعي في حدود تتناسب مع التكمفة المعقولة إلحيائو .فبروتوكول عام
 1984المعدل التفاقية بروكسل لعام  1969المنظمة لمتعويض عن أضرار التموث النفطي لمبحار ،قد جاء فيو أن ( :التعويضات
الممنوحة تحت عنوان إفساد البيئة ،خبلفاً لتمك الممنوحة عن الكسب الفائت الناجم عن ىذا االفساد ،يجب أن ينحصر بتكمفة اإلجراءات
المعقولة إلعادة الحال إلى ما كانت عميو والتي انفقت فعبلً أو ستنفق في سبيل ذلك) .وفي ذات التوجو سارت اتفاقية التعويض
التكميمي عن االضرار النووية لعام 1997م ،عندما عرفت "تدابير استعادة األوضاع " بأنيا أي تدابير معقولة تقرىا السمطات المختصة
في الدولة ،وتيدف إلى استعادة أو إحياء المكونات المتمفة أو المدمرة في البيئة ،أو إلى إدخال مكونات مكافئة ليذه المكونات في البيئة
حيثما كان ذلك معقوالًا.28
ثالثاًا -أحكام مسؤولية المشغل.
تجدر اإلشارة إلى أن قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية االماراتي ال يتعارض مع القواعد المتعمقة بالضمان االجتماعي،
إذ بموجب المادة ( )14من القانون ال يجوز أن يحد أو يقيد تطبيق أحكامو من أي حق أو التزام ينشأ بموجب نظام لمتأمين الصحي أو
لمتعويض عن إصابات العمل واألمراض المينية .بالنتيجة لذلك يجوز لممضرور المستفيد من ىذه األنظمة أن يستفيد أيضاً من
التعويض المنصوص عميو في ىذا القانون عند توافر شروطو.
25
تنص المادة ( )295من قانون المعامالت المدنٌة اإلماراتً على أنهٌ ( :قدر الضمان بالنقد ،على أنه ٌجوز للقاضً تبعا ً للظروف وبناء على طلب المضرور
أن ٌأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علٌه أو أن ٌحكم بأداء معٌن متصل بالفعل الضار وذلك على سبٌل التضمٌن).
26
تمت اإلشارة إلى ذلك لدى ،رٌمون -جوٌٌو مارتٌن ،الضرر البٌئً ،مقال منشور فً دورٌة دالوز ،1989 ،ص.259
27
أنظر ما قررته المادة (/1ز) من اتفاقٌة التعوٌض التكمٌلً عن األضرار النووٌة لعام .1997
28
المادة (/1ز) من اتفاقٌة التعوٌض التكمٌلً عن األضرار النووٌة لعام .1997
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دعوى التعويض عن األضرار النووية التي ترفع حص اًر عمى المشغل أو الشخص الذي قدم التأمين أو الضمان المالي ،ىي

بموجب المادة (  )12من ىذا القانون من االختصاص الحصري لممحاكم االتحادية في إمارة أبوظبي ،التي تختص أيضاً بالدعاوى
واإلجراءات المستعجمة المتعمقة بيا .وىي يمكن أن ترفع من المضرور نفسو أو من ورثتو في حالة الوفاة ،لكن لم يحدد القانون
اإلماراتي صاحب الحق في اإلدعاء بخصوص األضرار التي تصيب البيئة .ونحن نعتقد بضرورة النص عمى إعطاء ىذا الحق لييئة
حماية البيئة ،وتكون التعويضات لصالح صندوق وطني لحماية البيئة.
أما عن تقادم دعاوى المطالبة بالتعويض فقد نظمتو المادة (  )10من القانون بفقرتييا األولى والثانية ،والتي يتضح منيا تقادم
دعوى المتضرر بالمطالبة بالتعويض بالمدد اآلتية:
أ  -المدة القصيرة ،وىي ثبلث سنوات من تاريخ عمم المتضرر أو التاريخ الذي كان يجب أن يعمم بو بالضرر وبالمشغل المسؤول
عنو .وتسري ىذه المدة بشأن دعاوى التعويض أياً كان نوع الضرر جسدياً ( الوفاة أو اإلصابات الجسدية األخرى) أو مالياً.29
ب -المدة الطويمة ،وىي تختمف بحسب نوع الضرر ،حيث يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن الوفاة واإلصابات الجسدية ما دون
الوفاة بمرور ثبلثين سنة من تاريخ وقوع الحادثة النووية ،أما بالنسبة لؤلضرار األخرى فيسقط الحق بالمطالبة بمرور عشر سنوات
من تاريخ وقوع الحادثة.30
ت -المدة األطول :وذلك إذا كانت مدة التأمين أو الضمان المالي تزيد عن المدد المذكورة في الفقرتين أعبله ،حيث تتقادم دعوى
التعويض ضد المشغل بانتياء مدة التأمين أو الضمان الساري.31
انتهى بعونه تعالى

29

أنظر الفقرة (  )3من المادة (  )6من اتفاقٌة فٌٌنا المعدلة عام  .1997وىذه الحالة تشبو إلى حد ما ،بمدتيا وتاريخ سريان ىذه المدة  ،التقادم القصير لدعوى

ضمان الفعل الضار في قانون المعامبلت المدنية اإلماراتي.
30
الفقرة (/1ب) من المادة ( )6من اتفاقٌة فٌٌنا.
31
الفقرة (/1ج) من المادة ( )6من هذه االتفاقٌة.
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