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 الممخص
ض ان كان من المفرو , ان تقدم العموم والمعارف وما طرحتو لمبشرية من ابتكارات     

لكن تعارض األمر مع حب النفوذ والسيطرة , تسخر في سبيل خدمة ورفاىية اإلنسانية
حرف االنجازات العممية عن مبتغاىا بل قد تكون الغاية من ابتكارىا إيقاع , والييمنة

وذلك ىو الجانب السمبي )الظالم( . , الغير بواقع القير والجبر عمى الخضوع والخنوع
اإلدراك العقمي لما ستواجيو المجتمعات الدولية مستقباًل من كوارث لكن الحاجة الممحة و 

نضوب لمموارد التقميدية لمطاقة تنجم عن , ميمكة لكيانات سياسية واقتصادية واجتماعية
ذىبت نحو تسخير العموم لتحقيق غايتيا النفعية في تأمين , ("فحم, نفط, غاز)

ولكن حتى االستخدام , لطاقة النوويةمتطمبات الحياة لسكان الكرة األرضية ومنيا ا
تتولد عنو , النفعي )السممي( والنية الحسنة من ترويض ىذه الصورة الخطرة من الطاقة

مما حدا بالتشريعات الوطنية والدولية , أضرارًا ومخاطر تمس مظاىر الحياة المتعددة
أثار سمبية تترتب  (, عن أية"ادارية, مدنية, جنائية)بتقرير المسؤولية الدولية والوطنية 

إزالة الخطر أو  ومواجيتيا إما بجبر الضرر, عن استخدام ىذا النمط من الطاقة
فقد يكون , ومحاسبة المقصر حتى وان كان ال يتمتع بالشخصية الطبيعية لممسؤولية
, شركة)قانونًا وىذا غالبًا ما ىو عميو موضوع بحثنا الشخص المسؤول مفترض 
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وتمحق بو المسؤولية الجنائية بصورتيا المباشرة , ئة العملأوجدتو بي (دولة, مؤسسة
ذلك ىو السعي الحديث في مواجية صور التجريم المستحدثة والمرتبطة , وغير المباشرة

الطاقة, النووية, المسؤولية  الكممات المفتاحية: /جتمعاتبتقدم العموم وتطور الم
 الجنائية, الغير, العقوبات

ABSTRACT  
       The advancement of science and knowledge and the 

innovations that it presented to mankind were to be harnessed for 

the sake of human service and welfare, but the matter contradicted 

the love of influence, control and domination, so the scientific 

achievements were distorted from their aspirations, but the 

purpose of their innovation might be to cause others to subjugate 

and force them to submit and submit. This is the negative side (the 

oppressor). But the urgent need and mental awareness of the fatal 

catastrophes of the international societies in the future for 

political, economic and social entities, resulting from the depletion 

of traditional resources of energy (oil, gas, coal), went towards 

harnessing science to achieve its utilitarian goal in securing the 

life requirements of the inhabitants of the globe, including nuclear 

energy, But even utilitarian (peaceful) use and goodwill from 

taming this dangerous form of energy generates damages and risks 

that affect the various aspects of life, which led to national and 

international legislation in determining international and national 

responsibility (criminal, civil, administrative), for any negative 

effects of using This type of energy, and facing it either by 

making reparation or removing the danger and holding the 

accountant accountable even if he does not have the natural 

personality of responsibility, it may be and this is often the subject 

of our research. The responsible person is legally assumed 

(company, institution, state) created by the work environment, and 

responsibility is attached to him In its direct and indirect form, 

that is the modern endeavor in the face of the new criminalizing 

images related to the progress of science and the development of 

societies. 
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 المقدمة
ن التسابق والتنافس بين الدول عمى احتواء التكنولوجيا المتطورة في جميع إ      

واثبات قوة وىيمنة , لفنائياأو  سواء ما رصد منيا لخدمة البشرية ورخائيا, مناحي الحياة
كان من الطبيعي ان يصاحبو ظيور , نظام سياسي عمى سواهأو  دولة عمى دولة

صورًا وأنماطًا متقدمة لمجرائم التي لم يسبق معرفتيا والتعامل  عوامل وأفكار تبرز لنا
والتي , ومن بينيا تمك الجرائم المتعمقة بحاالت االستخدام النفعي لمطاقة النووية, معيا

, تكمن خطورتيا فيما ينجم عنيا من أضرار وأخطار ممتدة من حيث الزمان والمكان
, نات الحية األخرى كالحيوان والنباتوما تصيبو من أعداد ىائمة لمبشرية والكائ

فاالتجاىات الحديثة لمدول كانت بتعويض المصادر التقميدية لمطاقة من نفط وغاز 
والرغبة العارمة في سد , وما يتعمق فييا من مخاوف وتيديد بمقربة نضوبيا, وفحم

الطاقة وفي استخدام , انعدام ىذه الموارد لعدم التوازن في توزيعيا عالمياً أو  نقصان
بديل جذري, وىنا يكون دور السياسية الجنائية بالتدخل في أو  النووية كرديف مساعد

, تحديد نصوص تجريمية تواجو الجرائم المستحدثة والمتالطمة مع تقدم العموم والمعارف
بيدف تحقيق الغاية المرجوة والمنشودة من النصوص الجنائية التي تتآزر مع غيرىا من 

في حماية اإلنسان ومنظومتو الحياتية . فأىمية الدراسة تكمن فيما  تشريعات قانونية
في الدول النامية , يترتب من أثار سمبية قد خمفتيا االستخدامات المنفعية لمطاقة النووية

الذي يعد سوقًا لمنتجات غالبية الدول الصناعية , وبالتحديد بمد الباحث العراق
قاطات اإلشعاعية بسبب االنفجارات النووية والتي تكون قد تعرضت لإلس, والزراعية

وتجارب اليند , 6986\4\66وبالذات المفاعل النووي الروسي )تشرنوبيل( في 
سرائيل وفرنسا وأمريكا وحادثة اليابان عام  . من ذلك انبثقت فكرة  6999وباكستان وا 

ن الدراسة بالبحث حول المدى التشريعي في تقرير المسؤولية القانونية لممنتجي
وما ىو نطاق المسؤولية الجنائية التي تعنينا في , والمستثمرين والعاممين في ىذا المجال

إلى  ىل ىي مسؤولية األشخاص الطبيعيين فقط أم تمتد حتى ؟مجال التخصص البحثي
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كذلك ىل يقتصر األمر عمى تحرك المسؤولية  ؟(خاصةأو  عامة)األشخاص المعنوية 
داريةمالية )غير مباشرة  المباشرة )الجنائية( أم تكون االستفيام عن مفيوم  بعد (؟وا 

الطاقة النووية والمسؤولية عن طريق الغير وعمة تقريرىا واألساس الذي تستند اليو ىذه 
مسترشدين بالمنيج االستقرائي والتحميمي المقرون بالمواقف التشريعية والقرارات , الصورة

الكثير من استفيامات الميتمين في ىذا  في مبحثين انخرطا في اإلجابة عن, القضائية
 المجال .

 المبحث االول
 المفاهيم األساسية لمدراسة

يتطرق موضوع دراستنا لبعض المصطمحات التي تظير الحاجة الممحة بالتعريف       
براز جوانبيا األساسية وىذا ما سينطمي عمى مفردتي الطاقة النووية والمسؤولية , بيا وا 

 :الغير وكما يأتيالجنائية بواسطة 
 مفهوم الطاقة النووية وآثار استخدامها/ األولالمطمب 

أىميا , أن الكرة األرضية تتكون من عناصر عدة :مفهوم الطاقة النووية/ األولالفرع 
, في موضوع دراستنا عنصر اليورانيوم القابل إلطالق اإلشعاع النافذ منو تمقائياً 

وكذلك , إلشعاع األقوى عن بقية العناصروعنصر الراديوم الذي يحمل خاصية ا
فكل عنصر منيا لو وحدات صغيرة جدًا ومتشابيو تسمى , عنصر الثوريوم والبموتونيوم

والذرة بدورىا تتكون من مركز ترتكز عميو كتمتيا وتدور حولو الكترونات يعرف , الذرات
فتتكون , (1)التي تتركب من جسيمات صغيرة تسمى البروتونات والنيترونات, بالنواة

فتنفجر الطاقة اليائمة المختزنة بداخميا , اإلشعاعات النووية عندما تنشطر الذرة بشدة
مكونة ما يعرف , وتتحول النظائر غير الثابتة دون الثابتة إلحدى ذرات العناصر أعاله

األولى تعرف  :بالنشاط اإلشعاعي الذي بدوره ينتج جممة إشعاعات رئيسية منيا ثالثة
 بيتا() والثانية ىي أشعة, عمى شكل وميض يحمل شحنات كيربائية موجبة الفا(بأشعة )

, بصورة وميض من جسيمات فائقة السرعة محممة بشحنات من الكيرباء السالبة
                                                           

( د. يحًٕد ياْش يحًذ, َظاو اننًاَاخ انذٔنٛح نالعرخذاياخ انغهًٛح نهطالح انُٕٔٚح, أهشٔحح (1

 ,  9ؿ ,1891جايؼح ػٍٛ ؽًظ, / دكرٕساِ, كهٛح انحمٕق
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وتتولد الطاقة , (1)عمى ىيئة موجات ضوئية وأشعة سينية واألخيرة ىي أشعة )كاما(
بعممية اخرى تعرف بـ )االندماج  عمميات االنشطار النوويإلى  النووية باإلضافة

اكثر في نواة اكبر من نويات الذرات أو  النووي( "الذي ينتج عن تجمع ذرتين
والفرق , (2)ولكن بكتمة اقل من مجموع كتل النويات المكونة لمنواة الجديدة", المتجمعة

ن من الطاقة الناتجة ع, طاقة ىائمة تعادل العشرون ضعفاً إلى  بين الكتمتين يتحول
االنشطار النووي اذا ما أخذت الكميات بنفس النسبة  . ان مصطمح الطاقة ميما كان 

ذا كانت كذلك فيل  ؟شيءأو  فيل الطاقة مال, مصدرىا ونتاجيا أمر يصعب تعريفو وا 
وبالتالي ىل يمكن  ؟غير محسوس )غير مجسم(أو  المال مادي )مجسم(أو  ىذا الشيء

 ؟الف واالختالس واالستيالء وغيرىا من جرائم األموالان تقع عمييا جرائم السرقة واإلت
أنيا ال تعتبر  (3)يرى البعض, ومادمنا في محفل نوع معين من الطاقة وىي النووية منيا

فيي ال تكون متماسكة كاألشياء المادية وال تشغل حيزًا ممموسًا , من األشياء إطالقاً 
لمادية فتشكل حركة مرئية األجسام اأو  بل ىي ترتبط باألشياء, وليس ليا ظل

تيار كيربائي غير مرئي ولكن أو  تدرك بالضوء المتوىج, طاقة حراريةأو  ميكانيكية
تعريف إلى  ونحن باتفاق معو (4)ويذىب اتجاه اخر, يدرك بما يشغمو من جياز خدمي

الشيء الذي يكون محاًل لمجريمة وفقا لمقانون بأنو "جزء من أجزاء العالم الخارجي 
أو  وجود حسيأو  الن يحقق مصمحة اقتصادية" بيذا يكون لمشيء كيان مادييصمح 

أظيرتو وحددت معالمو وسيمة مادية كما في األفكار , يكون لو وجود تصوري
ما تقدم تكون الطاقة النووية شي غير مجسم حددت معالم , والمخترعات وقوى اآلالت

ولكن يبقى , حرارةأو  تيارأو  تصورىا الوسيمة المادية التي ترتبط بيا فشكمت حركة
                                                           

ذ انثاسٔد٘, انًغؤٔنٛح انجُائٛح نالعرخذاياخ انغهًٛح نهطالح انُٕٔٚح, أهشٔحح ( د. يشفد يحً(1

د. إعًاػٛم ٔ ؛ د. فرحٙ ػثذ انغراس عالو 11ؿ ,1881جايؼح ػٍٛ ؽًظ, / دكرٕساِ, كهٛح انحمٕق

 ٔيا تؼذْا . 11ؿ تغَٕٛٙ, يارا َؼشف ػٍ انزسج, داس انُٓنح انؼشتٛح, انماْشج, تال,

َؼًاٌ, مًاَاخ اعرخذاو انطالح انُٕٔٚح فٙ اإلغشاك انغهًٛح, سعانح ياجغرٛش,  يحًذ ػثذهللا ( (1

  11-11ؿ ؛ د. يحًٕد ياْش يحًذ, انًقذس انغاتك, 1ؿ ,1888جايؼح انماْشج, / كهٛح انحمٕق

د. يحًذ ػثذ انشحٛى انُاغٙ, انحًاٚح انجُائٛح فٙ يجاالخ انطالح انُٕٔٚح انغهًٛح, داس انُٓنح  ((1

 .  1ؿ ؛  يحًذ ػثذهللا َؼًاٌ, انًقذس انغاتك, 11ؿ ,1118, انماْشج انؼشتٛح

د. ػثذ انفراح يقطفٗ انقٛفٙ, انًطاتمح فٙ يجال انرجشٚى, داس انُٓنح انؼشتٛح, انماْشج,  (1)

 . 111ؿ ,1881
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التساؤل حول امكانية الطاقة النووية في ان تكون محاًل لبعض جرائم األموال كالسرقة 
حيث تنازع الفقو والقضاء في اإلجابة عن ىذا التساؤل حينما , واالختالس وغيرىا

 ,عرضت مسألة صالحية التيار الكيربائي في أن يكون محاًل ماديًا لجرائم األموال
الصفة المادية لمكيرباء وبالتالي فيي تخرج عن دائرة المحل األول االتجاه فأنكر 

كما فعل قانون العقوبات , المادي لمجرائم أعاله ما لم يصرح المشرع الجنائي بذلك
( "ويعتبر مااًل منقواًل لتطبيق احكام السرقة ,..., القوى 439االيطالي والعراقي م)

فيذىب بأتجاه  الرأي الثانيقوة محرزة اخرى", أما أو  طاقةالكيربائية والمائية وكل 
العكس في ان الكيرباء تصمح بأن تكون محل مادي لتمك الجرائم دون ان يخصص ليا 

فيما قررتو محكمة , وذلك ىو إجماع الفقو والقضاء المصري, نص من قبل المشرع
متميزًا قاباًل لموزن النقض في "أن وصف المال المنقول ال يقتصر عمى ما كان جسمًا 

كل شيء ذي قيمة يمكن , بل ىو طبقًا الحكام القانون المدني, طبقا لنظريات الطبيعة
إذ لتيارىا قيمة مالية ويمكن , وىذه الخصائص متوفرة في الكيرباء, تممكو وحيازتو ونقمو

, وال محل إلخراج اختالسيا من حكم السرقة", آخرإلى  ضبطو وحيازتو ونقمو من حيز
في نظر الفقو الجنائي المصري ان الكيرباء يبصرىا القانون كمادة وان كان لعمماء ف

يحس بو الشعور أو  كل ماال تراه العين)الطبيعية رأي اخر . والرأي الراجح ينكر مقولة 
فاألصح ىو ان حواس االنسان غير , (غير محسوسأو  يعتبر أمرًا غير مادي

كذلك , ي رؤية البكتريا والفيروسات بالعين المجردةوىذا يظيره عجز االنسان ف, متكاممة
فضاًل عن استيالك , الكيرباء بدورىا من األشياء المادية تتكون من األيون واإللكترون

فيي بنت المادة أصاًل ويمكن قياسيا , المادة حتى يمكن الحصول عمى الكيرباء
مكن األخذ بو في مجال . وذلك بطبيعة الحال ما ي(1)واستعماليا رغم العجز في رؤيتيا

كما , البموتونيومأو  حيث أنيا بنت المادة ومصدرىا ذرات مادة اليورانيوم, الطاقة النووية
ان وحدة قياس اإلشعاع الصادر عنيا ىي )البيكريك( . خاتمة الكالم بيذه الفقرة من 

ة ومنيا ان بعض التعريفات التي قدمتيا االتفاقيات الدولية ذات العالقإلى  البحث ننوه

                                                           

 . 111ؿ ,118ؿ ,111ؿ انًقذس َفغّ, (1)
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جاءت , في مادتيا األولى 6981اتفاقية الحماية المادية لممواد النووية في فينا مارس 
دون ان توجد لنا , تعرض لممقصود بالمواد النووية محددة نسبة تركيز العناصر فييا

وعرفت االتفاقية الدولية لقمع أعمال االرىاب , تعريفًا تشريعيا وفقييًا يمكن االسترشاد بو
في المادة األولى المقصود بالمواد المشعة بقوليا: , (6115)األمم المتحدة  النووي

"يقصد بتعبير مواد مشعة المواد النووية وغيرىا من المواد المشعة التي تحتوي عمى 
االنشطارية الموت أو  ايونات تنحل تمقائيًا والتي قد تسبب نظرا لخواصيا اإلشعاعية

 البيئة".أو  ضرارًا ذات شأن بالممتمكاتتمحق أأو  واألذى البدني الجسيم
ان الطاقة النووية بوصفيا ثمرة  :ترتب عمى استخدام الطاقة النوويةما ي/ الفرع الثاني

ليا من الفوائد الجمة لرفاىية وسعادة البشرية وىذا , ثمينة أنتجيا التقدم العممي الحديث
مة التي ال يتصور مداىا من وليا من اإلضرار اليائ, ىو الجانب المشرق من استخداميا

حيث الزمن والموقع المكاني والعدد السكاني وىالك الممتمكات وىذا جانبيا األسود . 
فاألمر ىو تحت الخيارات المطروحة لتحكم البشر وما يسعى اليو, فنحن وبيذا 

  :الموضع نمخص جانبي االستخدام البشري لمطاقة النووية وكما يأتي
في خضم تزايد حاجة االنسان ومتطمباتو لمطاقة  :(ابية )المشرقةأواًل: الجوانب االيج

تظير مدى أىمية استخدامو لمطاقة , كعصب وشريان يمد حياتو بالخدمة والراحة
يعمل عمى تعويضو عن المصادر األخرى , النووية كمخزون كبير وجديد لمطاقة
ل في التناسب ما بين فضاًل عن الفارق اليائ, الميددة بالزوال كالنفط والغاز والفحم

فأنشطار كيمو غرام واحد من مادة , مصدر الطاقة النووية وما ينتجو من طاقة ىائمة
(, T.N.T( طن من مادة )6811والبموتونيوم يعطينا طاقة تعادل انفجار )أو  اليورانيوم

( طن من مادة 57111وتكون النتيجة في حالة االندماج بما يعادل انفجار )
(T.N.T)(1) ,( طن من الفحم الحجري, فمجاالت استخدام 6111عادل احتراق )وي

سواء في نطاق الزراعة لتأمين الغذاء عن طريق زيادة إنتاج  (2)الطاقة النووية واسعة

                                                           

  . 19-11ؿ د. يحًذ ػثذ انشحٛى انُاغٙ, انًقذس انغاتك, ((1

, يؤعغح داس انؾؼة, 1( د. يحًٕد خٛش٘ تَُّٕ, انمإٌَ انذٔنٙ ٔاعرخذاياخ انطالح انُٕٔٚح ,ه (1

 .   9-1ؿ ,1811انماْشج 
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ومجال الصناعة في تأمين التيار الكيربائي وما ينتج , المحاصيل الزراعية والحيوانات
دارة لممصانع وتنمية الص ناعات المعدنية والدوائية عنو من ضوء وحرارة وا 

كما أثبتت الممارسات ان كمفة إنتاج المياه الصالحة , والبتروكيمياوية ومتطمبات البناء
اقل تكمفة بشكل كبير , لمشرب عن طريق التحمية لماء البحر باستخدام الوقود النووي

وعن قطاع النقل والمواصالت تظير , جدًا عما اذا استخدمت مصادر اخرى غيرىا
في , ئدة الطاقة النووية فيما يشغمو الوقود النووي من صغر الحيز وضخامة اإلنتاجيةفا

يضاف لذلك ما لمتفجيرات النووية من , سير وسائل النقل والمركبات واألقمار الفضائية
نشاء أو  فوائد يمكن استخداميا في تقنيات الحفر لمقنوات المائية تعميق الموانئ وا 

غالل المناجم بالشكل األمثل ونسف الجبال المعترضة لطرق واست, الخزانات الجوفية
 النقل وربط المدن ببعضيا البعض .

تتشعب الجوانب الخطرة والمضرة الستخدامات  :وانب السمبية )المظممة(الج/ ثانياً 
الخسائر الفورية التي إلى  فباإلضافة, الطاقة النووية ويحتل التموث اإلشعاعي صدارتيا

كما حصل عندما ألقت القوات الجوية األمريكية قنبمتين , ات النوويةرافقت االنفجار 
ذريتين عمى مدينتي ىيروشيما وناكازاكي اليابانيتين أبان الحرب العالمية الثانية عام 

. ىناك نوع اخر من اإلضرار  6986وانفجار مفاعل تشرنوبيل الروسي عام , 6945
تتمثل فيما لحق بالبيئة الحية المتمثمة والتي , واإلخطار المستمرة واألكثر اتساعاً 

بالمزروعات والحيوانات المنتجة لألغذية البشرية والحيوانات المحافظة عمى توازن 
من إسقاطات اشعاعية أثرت فييا بشكل مباشر وأنيت وجودىا لفترات طويمة , الطبيعة

, ن يتناولياأثرت عمى خارطتيا الجينية فبدأت تنتج السموم واإلمراض لمأو  ,من الزمن
وبالذات شعوب الدول التي تعتمد في مصادرىا الغذائية عمى المستورد من المنتجات 

مساحة من االرض قد تعرضت إلشعاعات أو  يكون منشأىا دولة, (زراعية وحيوانية)
ألن التموث اإلشعاعي ليس لو حدود يمتزم بيا , حتى وان لم تكن محاًل لحادث انفجاري
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بنصف العمر  (1)يقدرىا البعض, فترات غير محددةإلى  تمتد أثارهبل ىو عابر لمحدود و 
أما اإلنسان الذي يتعرض لإلشعاع النووي , االفتراضي لممواد المشعة وىي ثالثين عاماً 

فحص أو  نفايات نووية مدفونةأو  تجربة عمميةأو  ميما كان مصدر اإلشعاع سالح
وراثية تظير في ما ينجبو من أوالد ان لم تقتمو فيي تؤثر عمى جسمو وليا أثار , طبي

كما أثبتت االكتشافات حجم االرتباط المباشر بين استخدامات , يسود التشوه خميقتيم
الطاقة النووية في أنشطة متعددة كالزراعة والصناعة والطب والبحوث العممية والجانب 

ء مع األمراض المستعصية وبخاصة السرطان ونقص كريات الدم الحمرا, العسكري
وال يخفى , وتدمير النخاع الشوكي وفقدان القدرة الجنسية لمذكور وتمف األنسجة الحية

اإلضرار الكبيرة والسريعة التي لحقت بالبيئة من التموث الحراري الناتج عن تبريد 
وعن النفايات المشعة التي تتخمص منيا الدول بطريقة , (2)محطات توليد الطاقة النووية

أو  ا في جوف األرض عمى عمق يسمح ليا بإصدار اإلشعاعاتاقل تكمفة وىي دفني
أو  مما اىمك أجناس من النباتات والحيوانات البحرية, رمييا في المحيطات والبحار

اصطادىا والتقطيا اإلنسان فتناوليا أو  ,غير موطنيا األصميإلى  اليجرةإلى  دفعتيا
الخطر الداىم والوشيك وقوعو وأىمكتو بمرض تظير أثاره السمبية بمن يخمفو . وىناك 

, فيما يعممو توسيع استخدامات الوقود والطاقة النووية من خطر تعرضيا لمسرقة
أو  الفكريةأو  واستخداميا وفقًا ألىواء حائزىا الذي يستخدميا تحقيقًا لمصمحتو المالية

 التسمطية.
 مفهوم المسؤولية بواسطة الغير وعمة تقريرها/ المطمب الثاني

وفقًا لمبدأ شخصية العقوبة :فكرة المسؤولية الجنائية بواسطة الغير/ األولالفرع 
فقط سواء أكان  (امتناعاً أو  ارتكاباً )ان االنسان يسأل عن نشاطو الجرمي , الجنائية
فحتى يكون الحكم منصفًا وعاداًل , شريكًا وىذا من مقتضيات ارساء العدالةأو  فاعالً 

وىذا ىو ذاتو , مى المدان بمخالفة اإلحكام القانونيةيجب ان ينحصر تطبيق أجزيتو ع
                                                           

, يُؾأج انًؼاسف, 1نهرفقٛم ُٚظش د. خٛش٘ احًذ انكثاػ, انحًاٚح انجُائٛح نحمٕق االَغاٌ, ه ((1

رهٕز تاإلؽؼاع انُٕٔ٘ فٙ َطاق ٔيا تؼذْا ؛ د. ْذٖ حايذ لؾمٕػ, ان 111ؿ ,1111االعكُذسٚح 

  .11ؿ ,1881انمإٌَ انجُائٙ, داس انُٓنح انؼشتٛح, انماْشج 

 .11-11ؿ د. يحًذ ػثذ انشحٛى انُاغٙ, انًقذس انغاتك, ((1
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منطق القول بأن الفكرة الثابتة والتي ال تتغير ىي أن المسؤولية الجنائية ال يمكن ان 
لكن السياسة الجنائية الحديثة أخذت منحًا من شأنو ان يعاقب من , (1)تتحقق بغير خطأ

بل ىم أشخاصًا فرض , الشركاءأو  اعمينلم يكونوا وفقًا لممعنى المحدد قانونًا بصفة الف
لكنيم أخمو بذلك , نشاط الغيرأو  القانون عمييم واجب المراقبة واإلشراف عمى سموك

بيذا فأنيا في حقيقتيا مسؤولية بواسطة , (2)نتائج جرميةأو  وتترتب عمى أخالليم نتيجة
ك الغير كان ألن سمو , مسؤولية َعبر الغير وليس مسؤولية عن فعل الغيرأو  الغير

فال يسأل الشخص , إىمال من كمف بواجب المراقبة واإلشراف قانوناً أو  كاشفَا لتقصير
نما يكون مسؤواًل ألن , المسؤول عن فعل الغير كون سموك األخير غير مشروع قانوناً  وا 

بمعنى آخر , بصورة الخطأ قد اظير الخطأ الشخصي من جانبوأو  فعل الغير عمدياً 
 (3)تدخل في العالقة السببية ما بين خطأ المسؤول والنتيجة الجرميةأن سموك الغير 

 فتحققت واكتمل الركن المادي لمجريمة.
ان السياسة الجنائية  :/ عمة تقرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالفرع الثاني

, تحقيق أىدافيا حتى ولو كمفيا األمر الحيد عن االلتزام بالقواعد العامةإلى  تسعى
ترتبط بالسياسة الجنائية تظير لنا عمة الخوض في غمار فكرة  (4)ناك جوانبفي

 :المسؤولية الجنائية بواسطة الغير وىي كما يأتي
ىما أىداف العقوبة في منع كافة الناس من اعتبار : باواًل: الردع العام والردع الخاص

ودة نفس الجاني الحد من عأو  ,غير الجاني بالذىاب نحو الجريمة واالقتداء بالجاني
وزجره من ارتكاب سموك جرمي مجددًا, وىذه الوظيفة لمعقاب ال تكتمل معالميا أن لم 
ىمالو وارتكبت الجريمة بواسطة غيره تحت  يوضع الشخص المسؤول عن تقصيره وا 

                                                           

1) ) Villefranche (Charles): La Responsabilite pénal de fait dʼautrui, Paris 

Francaisa, 1911, p.2                           

2) )Bouzat (Pierre) et pinted (jean) ,Traite theorique et pratique du droit, 

Paris, Francaise edit 1981, p. 303 

يحًذ انحًذاَٙ, انًغؤٔنٛح انجُائٛح َػثش انغٛش, اهشٔحح دكرٕساِ, يحًذ حغٍٛ  :نهرفقٛم ُٚظش ((1

 .  19-11ؿ ,1111جايؼح انًٕفم / كهٛح انمإٌَ

 .11 -11ؿ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك, ((1
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فيو الذي خمق الظروف المالئمة إلنتاج السموك , طائمة المسألة والعقاب الجنائي
 يق الغير .المنفذة مادياتو عن طر 

: فأىمية المصمحة بالحفاظ عمى األنظمة العامة وبالذات ثانيًا: تحقيق المنفعة العامة
تقرير المسؤولية الجنائية بواسطة الغير إلى  دعت, النظام االقتصادي واالجتماعي

من مسؤولية اإلعمال غير المشروعة التي , لمحيمولة دون تيرب األشخاص المتبوعين
 المستخدمين واألطفال بحجة عدم العمم .أو  العمالتقع من تابعييم ك

صعوبة كبيرة في تطبيق إلى  حيث تؤدي ىذا الطبيعة :ثالثًا: طبيعة بعض الجرائم
لكثرة , القواعد العامة لمتجريم عمييا وخاصة القواعد المتعمقة بالمساىمة الجنائية

الوظيفة أو  لعملالمستخدمين وتشعب العمل وطابع السرية الذي يعتري بعض مفاصل ا
فميس من السيولة معرفة المساىمين , والجرائم ذات الطبيعة االقتصادية (1)كجرائم النشر

كما ان لخطورة بعض الجرائم دور , في الجرم كما يصعب معرفة الفاعل من الشريك
حيث تكمن الخطورة فيما تمحقو بعض الجرائم من , في تقرير ىذه الصورة من المسؤولية

مع كالجرائم االقتصادية المتعمقة بمستوى المعيشة واستقرار النظام ضرر بالمجت
فتكاسل وخمول المتبوع عن القيام بواجبات المراقبة لمن يعمل , االقتصادي لمدولة

لصالحو واإلشراف عمى أعمالو لضمان حسن سير العمل وفقًا لقواعد القانون المتعمقة 
 . (2)طأ الثابت من جانبوأمر يعمن عن مسؤولية جزائية بسبب الخ, بذلك

فالخطأ الذي يعتبر أساسًا لممسؤولية يثبت بمواجية الشخص  :رابعًا: اإلثبات الجنائي
وىدف , المسؤول بمجرد ارتكاب السموك المخالف لمقانون من قبل الشخص التابع لو

 تمك القرينة ىو تسييل اإلثبات مع امكانية نفييا طبقًا لمقواعد العامة بإبراز الدليل
 . (3)العكسي

 

                                                           

 ( ػمٕتاخ ػشالٙ 91انًادج )( (1

د. يحًٕد ػثًاٌ انًٓؾش٘, انًغؤٔنٛح انجُائٛح ػٍ فؼم انغٛش, داس انحًايٙ نهطثاػح, انماْشج  (1)

 .111ؿ ,1818

ؾٕساخ انحهثٙ , ي1ُ, ه1, انًجهذ -انمغى انؼاو  –د. يحًٕد َجٛة حغُٙ, ؽشح لإٌَ انؼمٕتاخ  ((1

   911ؿ انحمٕلٛح, تٛشٔخ, تال عُح,
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 المبحث الثاني
 أساس وعناصر المسؤولية الجنائية عن استخدامات الغير لمطاقة النووية

من خصائص المسؤولية الجنائية أنيا شخصية وىذا يعتبر مقدمة منطقية لقاعدة       
تممص إلى  إال ان تطبيق ذلك يحضى بمحاذير جدية تؤدي, شخصية العقوبة الجنائية

فال عن جرائم خطيرة وبالذات فيما نحن بصدد دراستو من , تيم من العقابالكثيرين وا 
أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو إلى  مما ولد اتفاق فقيي وقضائي, موضوع

تشكل خروجًا عن القاعدة التي تقضي , المأخوذ بيا وفقًا الحكام القانون المدني
ل عدة جوانب سمف ادراجيا . وىذا الخروج لو من العم, بشخصية المسؤولية الجنائية

كما ان تمك المسؤولية يمزم , ذلك ما أثار الخالف حول تأسيس المسؤولية بواسطة الغير
فإذا ما اخل بيذا , فييا القانون الشخص المسؤول بالمراقبة واإلشراف عمى نشاط األخر

أضحى , عنوياً الواجب وااللتزام القانوني ماديًا واقترن ذلك بعالقة ذىنية كونت ارتباطًا م
وذلك ما سيتم توضحيو , الشخص المكمف بالمراقبة فاعاًل لجرمو وفقًا لمقانون الجنائي

 :بما يأتي
 اساس المسؤولية الجنائية بواسطة الغير/ األولالمطمب 

لكن جوانب استخدامات , تؤسس المسؤولية الجنائية في األصل عمى عنصر اإلثم    
مصنع يستخدم موادًا أو  تيا النفعية في مؤسسة نوويةالطاقة النووية ميما كانت مجاال

تظير نوع آخر لممسؤولية تتمثل , مركز لمطاقة يتعامل مع النظائر المشعةأو  مشعة
شرافو , (1)في مساءلة الشخص )المشغل( عن الجرائم الصادرة ممن ىم تحت رقابتو وا 

المقارنة بإحكام الشريعة  (3). وتبحث الدراسات (2)لتقصيره في أداء واجب الرقابة عمييم
في األول  :اإلسالمية تأصيل اساس قيام المسؤولية بواسطة الغير في اتجاىين

                                                           

 1811//يا18ٕٚػشفد اذفالٛح فُٛا انخافح تانًغؤٔنٛح انًذَٛح ػٍ امشاس انطالح انزسٚح فٙ ( (1

انكائٍ تٓا انًُؾأج  –يشاكض انرفرٛؼ فٛٓا  –ذؼرشف تّ انذٔنح أٔ  انًؾغم تأَّ ) انؾخـ انز٘ ذؼُّٛ

 ٙ ذرؼايم تانًٕاد انًؾؼح (.نهمٛاو تانرؾغٛم فٙ انًُؾأخ انر

  . 111ؿ يشفد يحًذ انثاسٔد٘, انًقذس انغاتك, ((1

 ٔيا تؼذْا . 11ؿ نهرفقٛم ُٚظش د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك,( (1
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ولكننا نكتفي في اطار ىذه , في مفردات الشريعة الغراء والثانيالتشريعات الوضعية 
 :الدراسة بالتأسيس ليذه الفكرة بمقتضى احكام القوانين الوضعية فقط وفقًا لألتي

 :االستناد لفكرتي الفاعل المعنوي والنيابة القانونية/ األولالفرع 
ينفذ , ان المسؤول الشخصي قانونًا ىو فاعل معنوي اعتبارب :اواًل: فكرة الفاعل المعنوي

, آلة في تحقيق العنصر المادي لمجريمة ال اكثرأو  جريمتو مستخدمًا غيره وكأنو اداة
الفاعل المعنوي ال يوجد إال اذا  كان ولكن االختالف بين الفكرتين يظير في أن 

وىذا ما ال يكون , (1)حسن النيةأو  مرتكب ماديات الجريمة ال يتمتع باألىمية الجنائية
كما أن القول بخالف ذلك يظير االشتراك الجرمي , في المسؤولية بواسطة الغير

األول في حين يكون , محرضاً األول بوصف الغير فاعاًل لمجريمة والشخص 
 . (2)مسؤول( فاعاًل لجريمتو وال يستمزم لتحققيا ان يكون ىو قد تواطأ مع الغير)ال

وىي الوكالة التي عرفيا المشرع العراقي في القانون المدني بأنيا  :ثانيًا: اإلنابة القانونية
اإلنابة ال فإن  وبيذا, (3)"عقد يقيم بو شخص غيره مقام نفسو في تصرف جائز معموم"

وىذا ما , المادية بل تسري أحكاميا عمى اإلعمال القانونية فقط تكون في اإلعمال
, في تفسير اساس المسؤولية بواسطة الغير (4)يجعل نظرية اإلنابة القانونية غير ناجحة

كما ان فكرة النيابة عن , ألن الغير يباشر أعماال مادية ينفذ فييا السموك الجرمي
لجنائي الصطداميا بمبدأ شخصية المسؤولية المسؤولية الجنائية خارج احكام القانون ا

 وبالتالي العقوبة الجنائية .
  فكرتي التدرج في المسؤولية واالزدواج الجرميإلى  االستناد الفرع الثاني:

بمعنى , وتقوم ىذه الفكرة عل اساس األسبقية في سمم المسؤولية :اواًل: تدرج المسؤولية
( عقوبات عراقي 86فقد نصت المادة ), ىكذامسألة الشخص الذي يتقدم ثم الذي يميو و 

                                                           

جايؼح / , كهٛح انما1ٌَٕد. ياْش ػثذ ؽٕٚؼ انذسج, األحكاو انؼايح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ, ه  ((1

د. عهطاٌ ػثذ انمادس انؾأ٘, انًثادئ انؼايح فٙ ٔ ػهٙ حغٍٛ انخهف ؛ د. 111ؿ ,1111انًٕفم, 

 ؛ د. يحًٕد َجٛة حغُٙ, انًقذس انغاتك, 181ؿ لإٌَ انؼمٕتاخ, انؼاذك نقُاػح انكراب, تال,

 . 911-911ؿ

 . 119ؿ د. يحًٕد ػثًاٌ انًٓؾش٘, انًقذس انغاتك,  ((1

 . 1811نؼاو  11لى ( يٍ انمإٌَ انًذَٙ انؼشالٙ س811( انًادج ) (1

  . 11ؿ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك, ((1
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طرق التعبير األخرى التي استعممت في أو  الرسمأو  عمى أنو  "اذا كانت الكتابة
, لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة أو نشرت خارج البالدأو  ارتكاب الجريمة  قد وضعت

, ع والممصقالموز أو  تعذر ذلك فالبائعفإن  ,عوقب المستورد والطابع بصفتيما فاعمين
 وذلك ما لم يظير من ظروف الدعوى انو لم يكن في وسعيم معرفة مشتمالت الكتابة

فكرة تدرج المسؤولية حينما إلى  وقيل بأنو يمجأ, طرق التعبير األخرى"أو  الرسمأو 
تتخمف احكام المسؤولية العامة عن تنظيم حاالت محددة في جرائم معينة كجرائم 

من البدييي ونحن في صمب دراسة عن المسؤولية بواسطة و , (1)المطبوعات والنشر
, الغير,  تظير ان مضمار تمك المسؤولية ال يقتصر عمى جرائم النشر والمطبوعات

بواسطة فعل  وىذا ما يجعل تمك الفكرة قاصرة عن تفسير اساس المسؤولية الجنائية
 .الغير

بواسطة الغير يتشكل من  بمعنى ان مضمون المسؤولية :ثانيًا: االزدواج في الجريمة
تقع بفعل سمبي  والثانية, ترتكب بفعل الغير المادي )ايجابي وسمبي( االولى :جريمتين

والحق ان ىذه النظرية لم , من قبل الشخص المسؤول عن مراقبة الغير واإلشراف عميو
في حين ان , تمق قبواًل بسبب إعالنيا عن نتيجة غير منطقية وىي فكرة الجريمتين

وىي جريمة المسؤول شخصيًا , يمة الواحدة ىي عنوان المسؤولية بواسطة الغيرالجر 
, ( 2)ولكن ىذا ال يمنع من مسألة الغير جنائياً , عنيا بواسطة غيره المنفذ لمفعل الجرمي

نما ب ه مساىمًا لفاعل الجريمة )المسؤول اعتبار ليس بوصفو مرتكبًا لجريمتو المستقمة وا 
 بواسطة الغير(.

 فكرتي قبول المخاطر والخطأ المربحإلى  االسـتـناد/لثالثالفرع ا
بفرض ان الشخص المسؤول قانونًا عن الرقابة واإلشراف عمى  :اوال: قبول المخاطر

نشاط تابعيو, قد قبل ضمنًا وباتجاه إرادي مسؤوليتو الجنائية عن كل فعل صدر منيم 
مساىمة بخطئيم المحدث لمنتيجة كما يسأل التابعيين عن ال, ويكيف قانونًا بأنو جريمة

                                                           

1) ) Garraud ( Rene): Traite théorique et pratque de droit pénal francaise, 

Tom, 111, Paris, 1934 . p. 955.  

  .11-11ؿ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك, ((1
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قصد, خطأ غير )فالقبول اإلرادي ىو ما يفترض الركن المعنوي لممسؤول , اإلجرامية
ولكن ىذه النظرية قد أخفقت في تفسير اساس المسؤولية التي نحن , ( 1)(عمدي

ألن قبول المخاطر فكرة دخيمة عمى قانون العقوبات ومجاليا يكون القانون , بصددىا
فضاًل عن إغفاليا لحقيقة الركن المعنوي الذي ال يمكن إنشاءه بمجرد أطالق , المدني

 االفتراض القائم عل فكرة القبول بمحض اإلرادة  .
ما حققو إلى  وتسـند ىذه النظرية اساس المسؤولية ثانيا: الخطأ المربح )المكسب(:

شخص فتكون وبما ان المنشأة تدار بواسطة , ارتكاب الجريمة من أرباح لممنشأة
, والحقيقة أنيا فكرة جانبت الصواب كثيراً , مسؤوليتو عمى الخطأ المحقق لإلثراء

فدحضت من جانب عجزىا عن تفسير المسؤولية بواسطة الغير فيما اذا المنشأة لم 
 .(2)ومن جانب اخر لمخطأ التمقائي من قبل مدير المنشاة, تحقق إرباحاً 

ليا فضل , ان األفكار والنظريات سالفة الذكرمن كل ما تقدم يظير لنا جميًا     
المحاولة في تفسير اساس المسؤولية الجنائية بواسطة الغير خارج اطار القواعد العامة 

وىذا ما , لكنيا دحضت بشتى االنتقادات الموجية ليا, لممسؤولية الجنائية )استثناًء(
سيس مسؤولية المشغل الطابع األصمي لممسؤولية الجنائية في تأإلى  يدفع بالرجوع

والذي عبر , بمعنى ان الخطأ الشخصي لممكمف بالرقابة )المشغل(, بواسطة فعل الغير
فال يعاقب , عنو بسموك سمبي ىو الذي حرك بدوره فعل الغير بأتجاه النتيجة الجرمية

, المشغل بسبب الفعل المادي الذي ارتكبو الغير ممن لو عمييم حق الرقابة واإلشراف
نما ب بعبارة اخرى ان , سبب إحجامو عن تنفيذ التزامو الشخصي المعين قانوناً وا 

والخطأ , في الرقابة (المشغل)المسؤولية الجنائية تقوم عن اإلخالل بواجب المكمف 
والغير ال يشكل سوى رابطًا , الذي دفع لحدوث الجريمة ىو خطأ المكمف بالرقابة

إذن المسؤولية بواسطة , ة المتحققةلمعالقة ما بين سموك الشخص المسؤول والنتيج
نما , الغير مسؤولية شخصية ال ترد كاستثناء من األصل عمى مبدأ شخصية العقوبة وا 

                                                           

 .  111ؿ ًقذس انغاتك,د. يحًٕد ػثًاٌ انًٓؾش٘, ان ((1

 .118-119ؿ د. يحًذ ػثذ انشحٛى انُاغٙ, انًقذس انغاتك, ((1
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وبيذا تختمف عن , (1)أقيمت عمى اساس الخطأ الثابت بمواجية الشخص المسؤول
حيث تفترض المسؤولية ىنا ان الخطأ من , المسؤولية المدنية لممتبوع عن أعمال تابعيو

ألنو يرتكز عمى سوء , مفترض قانونًا وال يقبل اثبات العكس (المشغل)جانب المتبوع 
 .(2)االختيار لمن يعمل بتبعيتو وتقصيره في مراقبتيم واإلشراف عمييم

عناصر المسؤولية بواسطة الغير عن األستخدامات النفعية لمطاقة / المطمب الثاني
 النووية
ن طريق فعل الغير بمواجية المسؤول عنيا شخصيًا لتحرك المسؤولية الجنائية ع     

وىذه , لزامًا ان تتوافر عناصر قانونية تشكل مرتكزًا إلثبات الجرم بحقو, )المشغل(
شروط قيام المسؤولية وىي أو  عناصرأو  أركانأو  العناصر قد يطمق عمييا متطمبات

 :كما يأتي
يف الفعل بأنو جريمة وفقًا لنص يقوم ىذا الركن عمى تكي :/ ركن التجريمالفرع االول

دون , قانوني نافذ وساري المفعول في وقت ومكان ارتكاب الفعل وعمى شخص مرتكبو
فكرة إلى  ان يعترضو سبب لإلباحة من شأنو ان يخرج الفعل عن نطاق التجريم ليعيده

ريمة والقول بوجود ىذا الركن في الج, األصل في األفعال اإلباحة واالستثناء ىو التجريم
من جية ان عدم مشروعية الفعل ىو وصف يقوم بالواقعة الجرمية وال , انتقد بحق

فال  ؟بمعنى كيف يكون النص الجنائي الذي خمق الجريمة جزءًا فييا, يدخل في تكوينيا
فنص القانون ىو وعاء , عنصرًا فيما يوجدهأو  يمكن لواجد الشئ ان يكون جزءاً 
جوده لما أمكن الخوض في موضوع ارتكاب الجريمة الجريمة بجميع عناصرىا ولوال و 

الذي يعنينا ىنا فإن  ,وسواء اخذ بفكرة ركن التجريم أم ال, (3)ألنو سابق عمى وقوعيا
لزومية وجود النص القانوني الذي يسبغ عمى الفعل صفة التجريم حتى يمكن مساءلة 

تيا عمى الفعل ىذا وبخالف ذلك تترك صفة المشروعية بغمب, الشخص )المشغل( جنائياً 
إضفاء صفة التجريم عمى الفعل السمبي من جانب فإن  ومن جية أخرى, من جية

                                                           

 .11-11ؿ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك,( (1

 .111ؿ د. يشفد يحًذ انثاسٔد٘, انًقذس انغاتك, (1)

 . 191-191ؿ ( د. ياْش ػثذ ؽٕٚؼ انذسج, انًقذس انغاتك,(1



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

955 

فإذا ما واجو االلتزام , يشترط ان تكون ىناك باألصل واجبات يكمف بالقيام بيا, المشغل
ىمال األشراف عمى تابعيو تمت مجازاتو بالعقوبة  المفروض عميو قانونًا بالتقصير وا 

يجب وضع الحدود لواجباتو التي يعتمد عمى العرف والعادات األول لكن في و , القانونية
  :(1)ويجتيد الفقو في حصرىا باألتي, المينية ولوائح العمل في تقريرىا

فمدير , األلتزام بأختيار عمال مؤىمين ومرخص ليم باستخدام المواد المشعة -6
إال انو تحت , المستشفى غير مسؤول جنائيًا عن خطأ الطبيب في التشخيص

وطأة المساءلة الجنائية عن الخطأ في استخدام المواد المشعة ونتج عنيا ضرر 
 اذا كان مصدر الخطأ طبيب غير مؤىل ., بالغير

واآلالت , األلتزام بتزويد العاممين بوسائل الوقاية التي تحددىا طبيعة العمل -6
 الضرورية الصالحة في تأدية الغرض من المشروع وبال خطر يذكر.

 األلتزام بدقة األوامر والتعميمات والنصائح الضرورية لعمميم .  -3
بواسطة  مكمف أو  بأن يكون من قبمو مباشرة, مراعاة اإلشراف عمى المشروع -4

 مختص بذلك 
أن القاعدة العامة لماديات الجريمة تكون في : / الجانب المادي لمجريمةالفرع الثاني
عميو نتيجة جرمية يربطيا بالسموك اإلجرامي اًء تترتب بن, (ايجابي وسمبي)سموك مادي 

ممكن لو, وفي اطار صور السموك المجرمة أو  المادي عالقة سببية بوصفيا اثر الزم
ومع ذلك يبقى السموك كافيًا , ذات الصمة بالطاقة النووية قد تتخمف النتيجة الجرمية

لسموك المادي فا, لتحقق الركن المادي لمجريمة كونيا من جرائم الخطر والضرر
لممكمف بواجب الرقابة )المشغل( يتخذ غالبًا صورة السموك السمبي في اإلحجام عن 

وسمبية السموك ال تقتضي قانونًا في عدم , القيام بواجبو القانوني في اإلشراف والرقابة
نما قد تكون الحركة متوافرة لكنيا أتت مغايرة لما يقتضيو واجب االلتزام  الحركة وا 

كما يكون لمسموك صورة االيجابية عندما يرتكب التابع عماًل من شأنو ان , القانوني
ويشترط إلثبات المسؤولية الجنائية بحق المكمف , يعرض الغير لممخاطر واإلضرار

                                                           

 .111-119ؿ حًذ انثاسٔد٘, انًقذس انغاتك,نهرفقٛم ُٚظش: د. يشفد ي (1)
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التي تجمع ما بين سموك المشغل السمبي , وجود رابطة السببية (المشغل)المسؤول 
وتوسط التابع بسموكو بين , ريض لمخطرمجرد التعأو  والنتيجة الجرمية بتحقق الضرر

ألن امتناع المشغل , فعل المشغل السمبي والنتيجة الجرمية ال يقطع رابطة السببية
نما يكفي لتحققيا تعارض , حقيقة قانونية مادية ثابتة بحقو ال تزال بإثبات عكسيا وا 

, (1)سموك المشغل باإلحجام واالمتناع مع ما كان ينتظره منو المشرع من عمل والتزام
نما  فيي مسؤولية جنائية عن سموك وخطأ شخصين وال يسأل المتبوع عن فعل تابعيو وا 

 عن فعمو الشخصي باإلخالل في واجباتو القانونية .
ال خالف في ان لمجريمة عناصرىا المعنوية :جريمةالجانب المعنوي لم/ الفرع الثالث

وحتى , فاإلرادة أالثمة ىي الرابط المعنوي ما بين الجريمة ومرتكبيا, فضاًل عن مادياتيا
ينبغي ان يصدر منو فعاًل ماديًا ميما كانت , يسأل جنائيًا المخاطب بالتكميف القانوني

يكون ىذا الخطأ أما عن عمد و , سمبية عن أرادة مخطئة )آثمة(أو  صورتو ايجابية
ففي اطار الجرائم العمدية تثار , عن إىمااًل منوأو  المشغل في اإلخالل بالتزاماتو

ىل ىي من صور الجرائم , مسألة الجرائم المتعمقة بالمجال النووي محل دراستنا
فالجرائم التنظيمية نوع من الجرائم  ؟أم ىي من الجرائم العمدية بطبيعتيا, التنظيمية

العمدية التي يفترض فييا القصد الجنائي فرضًا من قبل المشرع بمجرد صدور سموك 
إلى  ألن مسؤوليتو تستند, وال يشترط اثبات القصد من جانب المشغل, التابع عن تعمد

إما الجرائم العمدية بطبيعتيا فقد حاول القضاء الفرنسي , خطأ اإلخالل بالتزاماتو فقط
لكنو تعرض , نظيمية أعاله في اطار المسؤولية عن فعل الغيرشموليا بفكرة الجرائم الت

الذي اشترط توافر القصد الجنائي من جانب المكمف , ليجوم االنتقاد من قبل الفقو
فيو المعيار , بواجب الرقابة واإلشراف وعدم االكتفاء بمجرد اإلىمال في مراقبة تابعيو

القصد والخطأ غير )نائي الذي يؤسس عميو في التمييز بين صورتي الخطأ الج
فاختالس مواد مشعة من قبل التابع ال يسأل عنيا المشغل مع توافر عنصر , (العمدي

                                                           

( د. ػًش انغؼٛذ سيناٌ, اإلحكاو انؼايح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ اننشٚثٙ, داس انكراب انؼشتٙ, (1

 ٔيا تؼذْا . 111ؿ ؛ د. يشفد يحًذ انثاسٔد٘, انًقذس انغاتك, 111ؿ ,1818انماْشج 
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, (1)مادامت أركان االشتراك لم تتوافر لدى المشغل, لدى التابع (القصد الجنائي)العمد 
 فالبعض, ومن ىذا يمكن القول ان لمجرائم المرتبطة بالعمميات النووية طبيعة مختمطة

وما تبقى فأنو , منيا اتصف بالصورة التنظيمية فيما حصره المشرع بالنص القانوني
 يخضع لما تقرره القواعد العامة لمجرائم العمدية .

وفي اطار مسؤولية المكمف بااللتزام القانوني )المشغل( عن األفعال غير العمدية 
ي مراقبة تابعيو والحيمولة فأنو ممزم شخصيًا بمراعاة القوانين ولوائح العمل ف, لتابعيو

فكل مخالفة تصدر من قبل التابع )العامل( تفترض عدم , دون وقوع حوادث ومخالفات
ىمال المشغل ويقع عميو عبء اثبات عدم تقصيره في تطبيق التزاماتو وىذا , احتياط وا 

جل ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية بقوليا: "ان لوائح البوليس التي تتعمق بمزاولة 
ينة خاصة تمزم قانونًا جميع األشخاص الذين يزاولون ىذه المينة لمجرد أنيم قد م

ويعاقبون منذ ذلك الوقت بالعقوبات التي يفرضيا , تسمموا إعماليم التي نيطت بيم
أو  سواء تحققت المخالفة بفعميم الشخصي, القانون عمى كل مخالفة لتمك الموائح

مييم ان يسيروا بأنفسيم عمى تنفيذ االلتزامات فقد كان ع, تحققت بفعل التابعين ليم
 .(2)التي تفرضيا عمييم الالئحة"

 المبحث الثالث
 صور المسؤولية الجنائية بواسطة الغير في المجال النووي

وفقًا لمرأي السائد فقيًا ان المسؤولية الجنائية بواسطة الغير بالنظر إلطارىا العام       
وبما إننا في , سؤولية مباشرة وثانية غير مباشرةم, صورتينأو  تنحصر في نوعين

خضم البحث بموضوع غالبًا ما يكون المتقدم في ممارسة أنشطتو قطاعات غير فردية 
أدركنا جدية الخوض في ىذا المضمار بين حيثيات , كالشركات ومؤسسات الدول

 المبحث الثالث الذي ستتم دراستو في مطمبين:
 

                                                           

 .111-111ؿ د. يشفد يحًذ انثاسٔد٘, انًقذس انغاتك, (1)

, َمال ػٍ د. يشفد انثاسٔد٘, 181 – 1-, عٛش٘ 1811/ دٚغًثش/ 11َمل فشَغٙ فٙ  ((1

  .111ؿ انًقذس انغاتك,
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 لمباشرة وغير المباشرة بواسطة الغيرالمسؤولية ا/ األولالمطمب 
فيما يوقعو المشرع من , تختمف صورتي المسؤولية المباشرة عن غير المباشرة     

عقوبة مالية في حالة أو  سواء كانت سالبة لمحرية, عقوبة عمى الشخص المكمف قانوناً 
مباشرة بينما تكون العقوبات في صورة المسؤولية غير ال, تحقق المسؤولية المباشرة

 . (1)طبيعتيا دائمًا مالية
 :وتكون ىذه الصورة لممسؤولية في حالتين :/ المسؤولية المباشرةالفرع االول

وىي الصورة الواضحة لممسؤولية بواسطة الغير  :الفاعل غير المباشر/ الحالة األولى
غير أو  بواسطة غيره في صورة عمدية (المشغل)عندما يخطئ الشخص المسؤول 

تحريك سموك اآلخر )التابع( محدثًا بالتالي العمل غير إلى  فيؤدي خطأه, عمدية
أما الماديات , (المشغل)خطأ إلى  المشروع قانونًا, حيث تقع النتيجة الجرمية باألستناد

 ولدواعي الضرورة في حماية المجتمع من أضرار, الجرمية فتعود لنشاط الغير)التابع(
بصدد دراستو من صور لمتجريم والتي من شأنيا ان خاصة فيما نحن , أخطار الجرائمو 

تخمف أضرارًا غير محددة الوقت والمكان واألشخاص والممتمكات بشكل أساسي, فضاًل 
استوجب مسؤولية الفاعل الغير مباشر )المشغل( جنائيًا , عن مواجية مخالفة القوانين

 .(2)متطمبات العمل والمينة لضمان قيامو بااللتزامات المنوطة بو قانونًا وفقًا لما تقضيو
وتكون في حالة اتخاذ المشغل موقف سمبي باالمتناع  :الفاعل بالواسطة/ الحالة الثانية

فحدثت النتيجة الجرمية بسبب إغفالو لمموقف االيجابي المفروض , عن تنفيذ التزامو
نونية , وبعبارة أوضح تظير ىذه الحالة عندما يوكل المخاطبون بالقاعدة القا(3)عميو

, فاذا ما اخطأ ىؤالء الغير فال محل لمساءلتيم جنائياً , غيرىم لتنفيذ التزاماتيم القانونية

                                                           

1)  Le Vasseur (Georges): Droit pénal general de criminologie, Paris, 1964, 

p.205.  

, انغُح 1-1د ( د. يحًٕد يحًٕد يقطفٗ, فكشج انفاػم تانٕاعطح, انًجهح انجُائٛح انمٕيٛح, انؼذ(1

 .  11ؿ ,1819, انماْشج 11

 .19-11ؿ انًقذس َفغّ, (1)
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حيث تقع المسؤولية , إال اذا كان لخطأىم دور في المساىمة بوقوع النتيجة الجرمية
 وىنا يكون المشغل . (1)عمى المخاطب قانونًا بتنفيذ التزاماتو

وتحصل صورة المسؤولية ىذه عندما يرتب  :المباشرة/ المسؤولية غير الفرع الثاني
لتحقق , اداريأو  المشرع عمى عاتق بعض األشخاص عقوبات ذات طابع مالي

 :ويكون ذلك في ثالثة حاالت, مسؤوليتيم الجنائية وان لم تكن مباشرة
 ( عقوبات عراقي الغرامة بأنيا "إلزام المحكوم96عرفت المادة ) :عقوبة الغرامة/ اوالً 

( من 96وقالت المادة ), الخزينة العامة المبمغ المعين في الحكم"إلى  عميو بأن يدفع
اذا حكم بالغرامة عمى عدة متيمين بحكم واحد لجريمة واحدة  -6ذات القانون بأنو "

فالغرامة يحكم بيا كل منيم عمى انفراد فيما عدا عقوبة , سواء كانوا فاعمين ام شركاء
الغرامة النسبية ,....., ويحكم بيا عمى المتيمين في جريمة واحدة  -6الغرامة النسبية ,

 ."عمى وجو التضامن سواء كانوا فاعمين أم شركاء ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك
حيث ان األلتزام بدفع الغرامة يظير عالقة مديونية بين الدولة بوصفيا دائن وبين      

وصورة المسؤولية غير المباشرة , (2)القطعيالمحكوم عميو بوصفو مدين بمقتضى الحكم 
والتي غالبًا ما يكون ميدانيا الجرائم , تظير في فكرة التضامن  بدفع الغرامة النسبية

االقتصادية, كذلك جرائم استخدامات الطاقة النووية بالطريقة التي كان من المفروض 
ا كالمواطن عندما المستفيد منيأو  سواء لممستثمر فييا , ليا ان تحقق جانب نفعي

المريض عندما يرتكز عالجو أو  ,تستخدم في مكافحة نوع معين من الحشرات الضارة
حيث تفرض الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع , عمى إحدى منتجات الطاقة النووية

أراد أو  كما يتناسب مع مقدار المنفعة التي حققيا, الضرر الناتج من الفعل الجرمي
شركاء( في دفع أو  فيمزم المحكوم عمييم )فاعمين, ن الجريمةلمجاني ان يحققيا م

فإذا ما ظير إعسار البعض منيم وقع اإلجبار عمى , الغرامة النسبية بالتضامن بينيم
فيا ترى ىل تشكل فكرة التضامن بدفع الغرامة , الموسر منيم بموجب فكرة التضامن

                                                           

 .111ؿ ( د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك,(1

, يطثؼح انضياٌ, -انمغى انؼاو  –د. فخش٘ ػثذ انشصاق فهثٙ انحذٚثٙ, ؽشح لإٌَ انؼمٕتاخ ( (1

 .111ؿ ,1881تغذاد 
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القول إلى  ذىباألول ي فالرأ ؟مسؤولية شخصية غير مباشرة حصمت بواسطة الغير
بأنيا مسؤولية شخصية تفصح عن وسيمة ناجعة في تنفيذ العقوبات المالية الناتجة عن 

وبالذات المرتكبة مادياتيا بواسطة الغير, وال يتعارض ذلك مع , الجرائم االقتصادية
ألن كل واحد من المحكوم عمييم كان لو دور المساىم , المبدأ القائل بشخصية العقوبة

ان ىذه الفكرة )التضامن بدفع الغرامة( تمثل إلى  رأي ثاني. ويذىب  (1)الخطأ الجرميب
الذي أخذت بو المحكمة عندما , (2)انتياكًا لمبدأ شخصية العقوبة والتفريد العقابي

أو  أصدرت حكمًا وفقًا لمظروف المالية واالجتماعية لممحكوم عميو ومقدار ما استفاد
ابعد من ىذا في ان إلى  (4)اتجاه ثالث. ويذىب  (3)ئدة ...الخكان يتوقع تحقيقو من فا

اثارىا ال تسري عمى المحكوم عميو بشكل فإن  ,عقوبة الغرامة حتى وان لم تكن نسبية
نما تتعدى, شخصي وفقًا لمبدأ شخصية العقوبة كيفما اذا كانت , عائمتو ودائنيوإلى  وا 

وفي تقديرنا ان لجميع اآلراء التي , ياالغرامة نسبية تخضع إللزامية التضامن في دفع
األمر من إلى  لكن عمينا ان ننظر, قيمت بشأن التضامن بدفع الغرامة وجو من الصحة

حيث ان استخدامات الطاقة النووية , جوانبو االيجابية فيما يتعمق بموضوع دراستنا
كون كما أنيا في الغالب ي, حققت في الغالب جانب ربحي ال يمكن االستيانة بو

مركز(, فضاًل عن جانب الخطورة واإلضرار التي خمفيا , منشأ, المشغل فييا )مؤسسة
غيره من العوامل يبرر التضامن في دفع الغرامة إلى  كل ذلك باإلضافة, استخداميا

 الجنائية المحكوم بيا.
الشخص )تعرف المصادرة بأنيا نزع الممكية من مالكيا  :عقوبة المصادرة/ ثانياً 

ضافتيا (المعنويأو  يالطبيع فيي عقوبة تكميمية ذات , ممكية الدولة بغير مقابلإلى  وا 
فالمصادرة تكون عامة , عامة وخاصةإلى  طابع مالي وعيني وتنقسم من حيث محميا

عندما يأمر الحكم القضائي بتجريد المحكوم عميو من كل ممكيتو لألموال المنقولة وغير 

                                                           

؛ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس  111ؿ ك,د. ياْش ػثذ ؽٕٚؼ انذسج, انًقذس انغات( 1)

 .111ؿ انغاتك,

2)Bouzat (Pierr): op. cit. p. 464. 

 ( ػمٕتاخ ػشالٙ .81انًادج ) (1)

 .111ؿ د. فخش٘ ػثذ انشصاق انحذٚثٙ, انًقذس انغاتك, (1)
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لقاسية جدًا وال يأخذ بيا المشرع الجنائي العراقي إال في وتعتبر من العقوبات ا, المنقولة
, شيء معين بذاتوأو  وتكون المصادرة خاصة عندما تتعمق بنزع مال, حاالت استثنائية

حتى جسم الجريمة كحيازة أو  أجرًا الرتكابياأو  ناتجًا عنياأو  وقد تكون وسيمة الجريمة
إلى  المصادرة من حيث الزامية الحكم بياكما تنقسم , (1)المخدرات بصورة غير قانونية

ولمحكمة الموضوع سمطة تقديرية بالحكم فييا من عدمو حينما تصدر حكميا , جوازية
( 616جنحة مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية م )أو  باإلدانة في جناية

 ومصادرة وجوبية كتدبير احترازي اوجب المشرع عمى المحكمة الحكم, عقوبات عراقي
حتى أو  بيعياأو  حيازتياأو  مجرد استعمالياأو  عندما يعتبر صنع األشياء, بو

ويحكم بيا وان فارق , عرضيا لمبيع جريمة وان لم تستعمل في ارتكاب ماديات الجريمة
(عقوبات عراقي 667تعمق بيا حق الغير حسن النية م)أو  حكم ببراءتوأو  المتيم الحياة

المصادرة الوجوبية ان تخمف مسؤولية غير مباشرة َعبر  امكانيةإلى  (2). ويذىب رأي
ان األشياء المحكوم بمصادرتيا  اعتبارب, الغير سواء الجريمة في صورة القصد ام ال

 ىي جريمة وال عبرة لحقوق الغير وان كان حسنًا لمنية .
مة وىي عقوبة تكميمية تمحق الحكم باإلدانة في جري :عقوبة إغالق محل العمل/ ثالثاً 

دائمية بيدف الحد من نشاط المسؤول بواسطة أو  وتكون بصورة مؤقتة, جنحةأو  جناية
حيث يترتب عمى غمق المحل الحظر في مباشرة نشاط العمل في ذات المحل , غيره

وال يمس ذلك الحقوق العينية لمغير ممن ليس ليم , الذي استخدم في ارتكاب الجريمة
كذلك يكون غمق المحل تدبيرًا وقائيًا اذا كان , (عقوبات عراقي666صمة بالجريمة م)

وقد يكون الغمق بقرار , لحقوق الغير حسن النية راعتبانشاطو يشكل خطرًا دون أية 
 اداري حرصًا عمى النظام العام بالنظر لممخالفات المتعمقة بممارسة العمل فيو.

 اسطة الغيرمسؤولية األشخاص المعنوية )العامة والخاصة( بو / المطمب الثاني
 ية( عامةاعتبار بل أشخاص معنوية )ان ممارسة النشاط النووي غالبًا ما يتم من ق     

                                                           

؛ د. فخش٘ ػثذ انشصاق انحذٚثٙ,   118-119ؿ ( د. ياْش ػثذ ؽٕٚؼ انذسج, انًقذس انغاتك,(1

 .111ؿ انًقذس انغاتك,

 .111ؿ د. يحًذ حغٍٛ انحًذاَٙ, انًقذس انغاتك, (1)
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لما يعتري , وخاصة كالشركات والمنشأة الممموكة لمقطاع الخاص, الوزارةأو  كالدولة
ىذا المجال من طبيعة خاصة من حيث الحاجة لإلمكانات والخبرات المميزة وتكاليف 

, ات سياسية واقتصاديةعتبار دولة في ان تحتكر نشاطو لصالحيا الورغبة ال, باىضة
فيي مجموعة من , ولكن األشخاص المعنوية تدار أعماليا من خالل أشخاص طبيعيين

األموال واألشخاص اجتمعت وكونت شخصية قانونية مستقمة ليا أىمية اكتساب الحقوق 
يقاع االلتزامات ية جنائيًا عن األفعال عتبار اال بذلك فيل يمكن مسألة ىذه الشخصية, وا 

التي شكمت جرائم بحق الغير وارتكبت مادياتيا عن طريق ممثمي ىذه الشخصيات 
  :المعنوية؟ في إجابة ذلك برز اتجاىين

   :(1)الفرع االول/ اتجاه عدم المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية بواسطة الغير
أو  خص معنوي سواء كان عامًا كالدولةىذا الرأي أنكر المسؤولية الجنائية ألية ش

وذلك , خاصًا يؤسس المشروع ويدار من خالل اإلفرادأو  ,دوائرىاأو  إحدى مؤسساتيا
, فكرة ان الشخص الطبيعي ىو من يتمتع باإلدراك وحرية االختيار فقطإلى  باالستناد

حيث قصر مسؤولية الشخص المعنوي , وذلك ىو موقف التشريع الجنائي المصري
, مى المسؤولية المدنية وما يمكن مساءلتو جنائيًا ىو الشخص مرتكب الجريمة فقطع

ما اقره القانون حيث نصت محكمة النقض بأن: "األصل إلى  وذىب القضاء المصري
ان األشخاص المعنوية ال تسأل جنائيًا عما يقع من ممثمييا من جرائم أثناء قياميم 

وبيذا يكون , (2)الجريمة منيم شخصيًا" بإعماليا عمى ان الذي يسأل ىو مرتكب
في حين يكون الشخص المعنوي , الشخص الطبيعي ىو الوحيد الذي يسأل عن الجريمة

بصورة كيان قانوني تتخمف قدرتو عمى العمم واإلرادة وال , مجرد افتراض أوجده المشرع
الشخص فضاًل عن ان مسؤولية  , تتحقق لو مكنة ارتكاب الفعل غير المشرع قانوناً 

إيقاع إلى  ويؤدي قياميا بالتالي, المعنوي تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة وتفريدىا
وتحمموا تبعات جنائية عن , العقوبة بأشخاص طبيعيين كونوا ليذا الشخص المعنوي

 أفعال جرمية صدرت عن غيرىم .
                                                           

 .111ؿ ( د. يحًذ ػثذ انشحٛى انُاغٙ, انًقذس انغاتك,(1

  . 111ؿ , يجًٕػح احكاو انُمل,11, ط 1891/دٚغًثش/ 1َمل جُائٙ فٙ  ((1
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يقوم ىذا  :/اتجاه مسؤولية األشخاص المعنوية جنائيًا بواسطة أفعال الغيرالثاني الفرع
فطالما , (1)الرأي عمى الضرورات العممية واالفتراض القانوني لوجود الشخص المعنوي

فال يمكنو تعريض , اقر لو القانون بالشخصية القانونية كنظير لمشخص الطبيعي
, مصالح اإلفراد لمخطر والضرر ومخالفة القانون ويكون بمنأى عن المساءلة الجنائية

في العقود المتأخرة فرض اتساع وتطور نشاطات األشخاص كما ان الواقع العممي 
ما يستتبعو بالضرورة قياميا بأنماط لمنشاط تشكل , المعنوية في مختمف مناحي الحياة

وىذا ما يتناقض مع مبدأ المساواة في , أفعااًل جرمية فيما لو صدرت من أفراد عاديين
د المسؤول جنائيًا )أشخاصيا ويضاف لذلك ما يعتري تحدي, اطار المسؤولية الجنائية

حيث تتداخل المسؤولية فييا بالشكل الذي يساعد , التابعين( عن السموك المرتكب
تقرير إلى  وانتيى ىذا األتجاه, الفاعل والشريك لمجريمة عمى اإلفالت من العقاب

مجموعة ضوابط في سبيل تطبيق احكام المسؤولية الجنائية عمى األشخاص المعنوية 
( 81وىذه الضوابط ذاتيا ما قررتو المادة ), فق تطبيقيا مشاكل وصعوباتبعدما را

 عقوبات عراقي وىي كما يأتي:
شبة رسمية من احكام أو  تستبعد مصالح الدولة ودوائرىا سواء كانت رسمية -6

 مسؤولية األشخاص المعنوية جنائيًا.
عن ممثميو يكون الشخص المعنوي مسؤواًل جنائيًا عن األفعال الجرمية الصادرة  -6

 ووكالئو وارتكبت لمصمحتو وبأسمو .
فيحكم عميو بالغرامة , ان تتالئم العقوبة الجنائية مع طبيعة الشخص المعنوي -3

حتى وان كانت , والمصادرة وما قرر لمجريمة من تدابير وقائية واحترازية
واذا كانت العقوبة األصمية , العقوبة األصمية لمجريمة ىي سالبة لمحرية

فيمكن مقابمتيا بعقوبة الغرامة وحل الشخص المعنوي وايقاف نشاطو  ,اإلعدام
 نيائيًا. 

                                                           

/ هشٔحح دكرٕساِ, كهٛح انحمٕقد. ػًشٔ إتشاْٛى انٕلاد, انًغؤٔنٛح انجُائٛح نألؽخاؿ انًؼُٕٚح, أ (1)

 ٔيا تؼذْا . 1ؿ ,1111جايؼح هُطا, يقش 



 للطاقة النووية نفعيةال اتالجنائية بواسطة الغير عن االستخدام المسؤولية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

964 

ال يمنع إيقاع العقوبة بالشخص المعنوي من مساءلة التابع لو شخصيًا وتحميمو  -4
 عقوبة الجريمة التي حددىا القانون .

ال وفي نياية مطاف الدراسة  :المسؤولية عن احتمالية النتيجة الجرمية/ الفرع الثالث
التي تكون في حالة عدم توقع , يفوتنا التعرض لفكرة المسؤولية عن النتيجة المحتممة

ومعيار تقرير ىل ان , من واجبو ذلكأو  الجاني لمنتيجة الجرمية وكان في استطاعتو
أو  بأن الضابطاألول االتجاه يقول  :ظيرت ثالث اتجاىات ؟النتيجة محتممة من عدمو

, عيار الشخص المعتاد متوسط االنتباه والفطنة والذكاءالمعيار موضوعي يتمثل بم
ينادي بالمعيار  واتجاه ثانيعندما يكون في ذات الظروف التي حصمت  فييا الواقعة . 

واتجاه الشخصي الذي يكون قوامو ظروف المتيم الشخصية وثقافتو وجنسو وعمره . 
وذلك باألخذ , اعتمد عمى المعيار المختمط الذي يختط لنفسو مسار وسط ثالث

والضابط الشخصي في استطاعة التوقع من , بالضابط الموضوعي في وجوب التوقع
بأنو يكفي لمنتيجة الجرمية ان تكون متوقعو في ذاتيا وفقا  (1)ويقول البعض, عدمو

حيث قضت محكمة النقض المصرية في , لممجرى العادي لألمور سواء تم توقعيا أم ال
أو  جنائية ان المتيم ال يسأل إال عن الفعل الذي ارتكبو"ان األصل في المسائل ال

ألن طبيعة المسؤولية الجنائية كما ىي , اشترك في ارتكابو متى ما وقع ذلك بالفعل
إال ان , معروفة في القانون تأبى ان يتحمل المتيم مسؤولية نتائج غير مقصودة لذاتيا

خرج عن , ممجرى العادي لألمورالشارع وقد توقع ىو نفسو حصول ىذه النتائج وفقًا ل
كان أو  ذلك األصل وجعل المتيم مسؤواًل عن النتائج المحتممة لعممو متى كان مقدوره

عمى اساس ان إرادة الفاعل البد وان تكون قد توجيت , من واجبو ان يتوقع حصوليا
جرمية . كما ان اساس المسؤولية عن احتمالية النتيجة ال(2)نحو الفعل ونتائجو الطبيعية"

اساس مادي قوامو ى إل ىو اآلخر حظي باالختالف الفقيي من حولو, فيناك من أسنده
اساس معنوي قوامو القصد الجنائي إلى  واتجاه اخر أسنده, ظروف الجريمة المادية

                                                           

؛ د. سفؼد يحًذ ػهٙ  111ؿ د. ػهٙ حغٍٛ انخهف, د. عهطاٌ انؾأ٘, انًقذس انغاتك, ((1

/ , انًغؤٔنٛح انجُائٛح ػٍ انُرٛجح انًحرًهح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ, اهشٔحح دكرٕساِ, كهٛح انحمٕقسؽٕاٌ

 .119ؿ ,1889جايؼح انماْشج, 

 . 1111ؿ , يجًٕػح احكاو انُمل,18, ط 1899/ 9/11( َمل جُائٙ فٙ (1
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 (1)وجاء رأي حديث, فكرة العمد المفترض(أو  القصد غير المحددأو  )القصد االحتمالي
أو  قصد بوصفيا األساس الذي يتفق مع مسؤولية الجانيبنظرية الخطأ الممتزج بال

حيث تذكر ىذه النظرية بأن ىناك حاالت يتحد فييا , الجناة عن النتيجة المحتممة
وذلك عندما ما تتجو ارادة , القصد الجنائي مع الخطأ غير العمدي في سموك واحد

فتكون  , قصده إيقاع نتيجة جرمية محددة فتحصل نتيجة اكثر جسامة منإلى  الفاعل
إما جريمة قصدية بالنسبة لمنتيجة األولى وجريمة غير قصدية )خطأ غير عمدي( 
بالنسبة لمنتيجة األشد . وبما انو ليس من المعتاد ازدواجية القصد والخطأ في نطاق 

كالضرب , ( 2)المشرع تدخل وحدد نطاق ذلك في حاالت معينةفإن  ,جريمة واحدة
( 466/6عاىة مستديمة م)إلى  المؤديأو  عقوبات عراقي(461الموت م)إلى  المفضي

عقوبات عراقي, وىذا األمر قد حسمو المشرع العراقي حينما قرر في القسم العام من 
( منو بأن "يعاقب المساىم في الجريمة 53قانون العقوبات النافذ وبموجب احكام المادة)

كانت غير التي قصد ارتكابيا  شريكًا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعاًل ولوأو  فاعالً 
 متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتممة لممساىمة التي حصمت"

                                                           

نهرفقٛم ُٚظش: ػثذ انمادس ػٕدج, انرؾشٚغ انجُائٙ اإلعاليٙ  يماسَاً تانمإٌَ انٕمؼٙ, انجضء  (1)

؛ د. سفؼد يحًذ سؽٕاٌ, انًقذس  11-11ؿ ,1111, داس انكرة انؼهًٛح, تٛشٔخ, 1انثاَٙ, ه

 ٔيا تؼذْا . 111ؿ انغاتك,

 .118ؿ د. يحًٕد َجٛة حغُٙ, انًقذس انغاتك, (1)
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 الخاتمة
ضرار المواد النووية نإ      , الضرورات المتعمقة بحماية اإلنسان وبيئتو من مخاطر وا 

من شأنيا ان , تمك الطاقة لعدة مبرراتإلى  في الوقت الذي باتت فيو حاجة البشر
يجب ان ترتطم بتدخل تشريعي ناجع يعمل , حياتو مقدمات الخدمة والرخاء تضيف ل

, ضررًا يمس المصالح االجتماعيةأو  عمى المواجية الجنائية لكل نشاط ينتج عنو خطراً 
فتقرير المسؤولية الجنائية في المجال النووي غالبًا ما يرتكز عمى فكرة المسؤولية 

اليفو تستوجب ظيور كيان قانوني اسماه المشرع بواسطة الغير, ألن طبيعة نشاطو وتك
والذي تدار أعمالو ونشاطاتو بواسطة وكالء وممثمين وتابعين قد , بالشخص المعنوي

مما قد يترتب عميو افالت الفاعل بجرمو , تتشابك مسؤوليتيم عن األنشطة الجرمية
لمسؤولية وىذه ىي عمة تقرير مسؤولية جنائية بواسطة أفعال الغير, تستند عمى ا

الشخصية في الرقابة واإلشراف من قبل المكمف المسؤول )المشغل( عمى تابعية 
 وتقرر ىذه المسؤولية متى ما توافرت أركانيا المادية والمعنوية بصورة العمد, )العمال(

غير أو  المسؤولية المباشرةإلى  كما تختمف صورىا بالنظر, الخطأ غير العمديأو 
اقتراح إلى  وذلك ما يدفع بنا, ان كانت النتيجة الجرمية محتممةالمباشرة لممشغل حتى و 

  :بعض التوصيات التي التمسنا حاجة األخذ بيا عمى مدار كتابة البحث
, نوصي المشرع الجنائي في كل دولة تمارس عمى إقميميا أنشطة نووية -6

 بإصدار تشريع عقابي  صارم يواجو األنماط المتعددة لمسموك الجرمي .
ظيرت , دولة 61ان أصبح عدد الدول النووية في تزايد حيث تجاوز بعد    -6

 الضرورة الممحة في إيجاد معاىدة دولية شارعة من شأنيا تقرير مسؤولية الدولة
, الدول عن األضرار واألخطار التي تتعرض ليا شعوب وأقاليم دول اخرىأو 

ألجيال البشرية كون مخمفات األنشطة النووية ممتدة من حيث الزمان والمكان وا
 الالحقة .

االبتعاد عن أية , نوصي حكومات الدول اإلسالمية وباألخص العربية منيا -3
حتى وان , عقد من شأنو ان يجعل إقميم الدولة مقبرة لمنفايات النوويةأو  اتفاق
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درء )فالقاعدة الشرعية تقول, وامتيازات لتمك الحكومة حقق ذلك العقد اثراءً 
 (المصالح المفاسد أولى من جمب

, عمى إدارة المؤسسات الصحية مراقبة االستخدامات الطبية لالشعاعات النووية -4
 وان يكون ذلك بواسطة خبراء متمرسين.

, المكان الذي تكون موارد الطاقة النووية موجودة فيوأو  صيانة وحفظ الحرز -5
 من إعمال السرقة وافعال االرىاب .

بالمخاطر المحفوفة لمطاقة النووية  نوصي بتوجيو اإلرشادات والتوعية العامة -6
تكون مصدر , بغية الوقاية والحذر, فإذا ىي مصدر إلسعاد البشرية من جانب

 ليالكيم من جانب آخر.  
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 6116,منشأة المعارف,اإلسكندرية6د.خيري احمدالكباش,الحماية الجنائية لحقوق االنسان,ط 
  6996الصيفي,المطابقةفي مجال التجريم,دارالنيضة العربية,القاىرة,د.عبدالفتاح مصطفى. 
  ,دار الكتب 3, ط6,جًا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي  مقارنعبد القادر عودة ,

 .6166العممية, بيروت, 
 د. سمطان عبد القادر الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, و  د. عمي حسين الخمف

 سنة. تك لصناعة الكتاب, بالالعا
 ,الكتاب العربي, القاىرة عامة في قانون العقوبات الضريبي,دار اإلحكام الد.عمر السعيد رمضان

6969 . 
 د. إسماعيل بسيوني, ماذا نعرف عن الذرة, دار النيضة العربية, و  د. فتحي عبد الستار سالم

 .بال سنةالقاىرة, 
  ,مطبعة الزمان, -القسم العام  –شرح قانون العقوبات د. فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي ,
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  جامعة / , كمية القانون6د. ماىر عبد شويش الدرة, األحكام العامة في قانون العقوبات, ط

 .6166الموصل, 
  د. محمد عبد الرحيم الناغي, الحماية الجنائية في مجاالت الطاقة النووية السممية, دار النيضة

 .6119, القاىرة العربية
  مؤسسة دار الشعب, 6د. محمود خيري بنونو, القانون الدولي واستخدامات الطاقة النووية ,ط ,

 . 6976القاىرة 
 ,القاىرة لمسؤولية الجنائية عن فعل الغير,دار الحمامي لمطباعة,اد.محمود عثمان اليمشري

6969. 
  منشورات 3, ط6, المجمد - القسم العام –د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات ,

 الحمبي الحقوقية, بيروت, بال سنة.
   د. ىدى حامد قشقوش, التموث باإلشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي, دار النيضة

 .6996العربية, القاىرة 
 ثانيًا:  االطاريح والرسائل األكاديمية

 حتممة في قانون العقوبات, , المسؤولية الجنائية عن النتيجة المد. رفعت محمد عمي رشوان
 .6998جامعة القاىرة, / اطروحة دكتوراه, كمية الحقوق
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 د. عمرو إبراىيم الوقاد, المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية, أطروحة دكتوراه, كمية الحقوق /
 .6116جامعة طنطا, مصر 

  كتوراه, كمية القانونمحمد الحمداني, المسؤولية الجنائية َعبر الغير, اطروحة دد. محمد حسين /
 .6111جامعة الموصل 

   ,محمد عبداهلل نعمان, ضمانات استخدام الطاقة النووية في اإلغراض السممية, رسالة ماجستير
 .6999جامعة القاىرة, / كمية الحقوق

  د. محمود ماىر محمد, نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السممية لمطاقة النووية, أطروحة
 .6981جامعة عين شمس, / كمية الحقوق دكتوراه,

  د. مرفت محمد البارودي, المسؤولية الجنائية لالستخدامات السممية لمطاقة النووية, أطروحة
 . 6993جامعة عين شمس, / دكتوراه, كمية الحقوق

 ثالثًا: البحوث القانونية واإلحكام القضائية 
 السنة 6-6مجمة الجنائية القومية, العدد د. محمود محمود مصطفى, فكرة الفاعل بالواسطة, ال ,

 .6958, القاىرة 66
  6983/ديسمبر/ 6, نقض جنائي في 34مجموعة احكام النقض, س . 
  6988/ 8/66, نقض جنائي في 39مجموعة احكام النقض, س. 

 رابعًا: القوانين واالتفاقيات الدولية
  6956لعام  41القانون المدني العراقي رقم . 
 6963//مايو69نا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن اضرار الطاقة الذرية في اتفاقية في. 
 6969لعام  666العراقي رقم  قانون العقوبات. 
  6981اتفاقية الحماية المادية لممواد النووية في فينا مارس. 
  6115االتفاقية الدولية لقمع أعمال االرىاب النووي األمم المتحدة. 
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