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زیست خطرناک است.  صورت بالقوه برای جان و مال انسان و سالمت محیط ت، پزشکی و مراکز تحقیقاتی بهآن در صنعبه ای با وجود نیاز روزافزون انرژی هسته :چکیده

المللی انرژی اتمی ای، آژانس بیننقل مواد هسته و ای بر میزان این خطر افزوده و کنترل آن را دشوارتر کرده است. گستردگی و شدت خسارت ناشی از حملحمل مواد هسته

جبران شود.  در حداقل زمان ممکن، حداکثر خسارت ،ی خطر و مبنای مسئولیت محضبردار و پذیرفتن نظریهسمت بهره داشته است که با هدایت کردن مسئولیت به را بر آن

ی راجع به استقرار ایمنی و پیشگیری از خسارت المللالمللی خود در قبال نقض تعهدات بینای، دولت را از مسئولیت بینهای هستهبردار فعالیتی بهرهالبته مسئولیت اولیه

ونقل این مواد از جامعیت مقررات داخلی مربوط به حمل ،ایهای هستهای و پراکندگی جغرافیایی سایتوجود دست یافتن ایران به فناوری انرژی هسته کند. باای مبرا نمیهسته

ای وضع کند. در های هستهبردار فعالیتالمللی، مقرراتی خاص راجع به مسئولیت محض بهرهسو با مقررات بینگذار همبنابراین شایسته است قانون ،کافی برخوردار نیست

از الملل، در مورد مسئولیت مدنی خسارت ناشی حقوق بینجستار حاضر سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و 

 ، به تحلیل وضع مطلوب بپردازد.ایهستههای فعالیت

 

 ای، مسئولیت انحصاری، مسئولیت محضهستهتأسیسات بردار ای، بهرهنقل مواد هسته و حمل ها:کلیدواژه
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Abstract: Despite the ever-increasing need for nuclear energy in agriculture, industry, medicine and research centers, it is 

potentially dangerous for human life property and environmental health. This is while the carrying of nuclear material has 

more risk and controlling it is difficult. The visive extent and severity of the damages caused by transportation of nuclear 

materials did not lead to negligence of compensating these damages by international community. International Atomic 

Energy Agency (IAEA) have adopted safety standards and strict liability rules to make compensate these damages in the short 

possible time. However, despite Iran's nuclear power technology and the geographic dispersion of nuclear sites in the country, 

there are no effective and enough laws and regulations relating to the transportation of these materials. Thus it is up to Iranian 

legislator with consideration of world experiences and along with international rules, take legal steps to prevent risks, create a 

safe transportation process, and provide maximum compensation for the damages. This article comparatively is going to 

study laws and regulations relating to the transport of nuclear materials in Iran the and International Atomic Energy Agency  

and other international documents. 
 

Keywords: Atomic Materials Transport, The Operator of Nuclear Installations, Exclusive Liability, Strict Liability 
 

 
 email: s-mohseni@um.ac.ir*                                                                                                                         02/6/69تاریخ پذیرش مقاله:     11/9/69تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:s-mohseni@um.ac.ir


   ای در ...هسته مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد 

2 

 قدمهم. 1

رفاه و برای  ایهستهاز فناوری  استفادهفواید  موازات به

تشعشعات  خسارات ناشی از ،تصادی و اجتماعیقای توسعه

به  یهاینگرانی ایهسته و احتمال وقوع انفجاررادیواکتیـو 

تحقیقات نشان نیست.  پوشیچشم قابلورده است که وجود آ

با موجودات زنده  رادیواکتیوبرخورد مواد که  است داده

و قرار  دهندمی قرار تأثیررا تحت  هاسلولعملکرد طبیعی 

آشکار و  صورت به رادیواکتیو یاشعهگرفتن انسان در معرض 

 شودمیسرطان ظاهر ایجاد  صورت به مدت بلندفوری یا در 

و بسیار کم  موجطول از صدمات نامطلوب آن داشتن  .[1]

 .[2] استبسیار دور  یز فاصلها چند هرنفوذ آن در سلول زنده 

افزوده است زیرا یکی  هانگرانیمواد بر میزان این  نقل و حمل

شرایط  برخالفمواد این  انتقال و نقلخاص  هایویژگیاز 

این و است متحرک بودن منبع خطر  ایهسته تأسیساتثابت 

 .[3] کندمی چندان دوایمنی را  رک بودن مشکالتمتح

 یحادثه وسعت جغرافیاییموجود و  هاینگرانی

در  پیش از بیش ایهستهاصول حقوق تا  باعث شد(  1)چرنوبیل

به  ایهستهخسارت ناشی از حوادث توجه قرار گیرد. کانون 

تر رفته و حدی است که گاه از مرزهای یک کشور فرا

 یجامعه. به همین دلیل آوردمیخسارت سنگینی به بار 

سعی در ترغیب کشورها به پیروی از اصول یکسان  المللیبین

بستر این  درکه  داشته است ایهستهحقوق  یزمینه در

درگیر مشکالت ناشی از تعارض  دیده زیان ،هماهنگی جهانی

ترین بیش ،ممکن در حداقل زمانه این شیوه و ب دونشقوانین 

هماهنگی  یزمینه در هاتالشترین بیش خسارت جبران شود.

صورت گرفته  انرژی اتمی المللیبینآژانس توسط  ،مقررات

 یزمینه در یفنقواعد  بینیپیشبا  سو یکاین سازمان از  است.

پیشگیری از خطر گام به منظور  ایهستهمواد  نقل و حمل

 ازمسئولیت مدنی ناشی  یزمینه درسوی دیگر  برداشته و از

کرده است که سایر  بینیپیشاصولی را  ،ایهستهخسارت 

خلی از این اصول دا قوانینو حتی  المللی بین یهاسازمان

 کنند. پیروی

است که آیا  سؤاالتدرصدد پاسخ به این  پژوهشاین 

 المللیبینهای کنوانسیون در شده بینیپیشو قواعد  ولاص

بر  اعمال قابل ایسئولیت ناشی از خسارات هستهبه م راجع

این ؟ ستا ایهستهمواد  نقل و حملخسارت ناشی از 

مسئولیت بر چه مبنایی استوار است و دخالت دولت در جبران 

و  در حقوق ایران ایهستهنقل مواد  و خسارت ناشی از حمل

برای حاضر  پژوهش شود؟چگونه توجیه می المللحقوق بین

در پی شرح و تحلیل نظام مسئولیت  سؤاالتبه این پاسخ 

ای در بستر قوانین داخلی و نقل مواد هسته و حاکم بر حمل

اشاره به قواعد، قوانین « مسئولیتنظام » یواژهالمللی است. بین

 رادیواکتیوبر حمل مواد  که کندمیمتنوعی  استاندارهایو 

از حقوق مشخصی  نبر اصول بنیادی نظاماین ند. احاکم

در برابر اشعه و اظت هایی برای حفدشامل استاندار ایهسته

اقدامات  ،ایمن نقل و حمل، قواعدی برای بندیبستهملزومات 

در این بنابراین  ؛[1] است متکیاضطراری و سیستم مسئولیت 

 خسارت ناشی از حمل مدنی مسئولیت تبیین به منظور پژوهش

به  و حقوق داخلی المللحقوق بین بستر در ایهستهمواد  نقل و

نخست(، شخص  مبحث) مبنای مسئولیتبحث در مورد 

  سوم( مبحث) تدوم( و قلمرو مسئولی مبحث) مسئول

روشن شدن حدود و شمول برای البته الزم است  .پردازدمی

قوانین و مقررات  ،، قبل از ورود به بحثپژوهشمطالعات این 

 به ایهستهنقل مواد  و ی حملزمینه المللی درلی و بینداخ

 مختصر شرح داده شود. طور

 

 تاریخچه .2

مواد  نقل و حمل یزمینه در المللیبین هایتالشاولین 

 .انرژی اتمی صورت گرفت المللیبین توسط آژانس ایهسته

 نقل و حمل نمونه برای مقررات یاولین مجموعه این سازمان

  نقل و حملرادیواکتیو را تحت عنوان مقررات مواد 

 از مجموعه 6ی شمارهدر کتاب  (2)ایمن مواد رادیواکتیو

 Safety Series  این مقررات . [2] کردمنتشر  1661در سال

 به ،ملیو تصویب مقامات صالح  پذیرش موردوسیع  طور به
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 .[4] است گرفته ارقر رادیواکتیوحمل مواد ی الزمه عنوان

حمل اعم از زمینی،  هایمدلی برای همهاین مقررات  منتها

پیشگیری از خطر  هدف با را فنی یالزامات ،ی و دریاییهوای

جبران ی ت مدنی و نحوهوارد مباحث مسئولی و بینی نمودهپیش

کاهش نتایج ناشی از  که حالی در خسارت نشده است.

یکی از  آن، از طریق جبران فوری و کافی ایهستهخسارت 

 است.  ایهستهمهم حقوق  ءاجزا

 کشورهایکه  ( 3)عالوه بر کنوانسیون پاریس در این راستا

کنوانسیونی  1663در سال  دهد،اروپای غربی را پوشش می

کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از »عنوان  تتح

انرژی اتمی  المللیبینتوسط آژانس  [5] «ایهستهخسارت 

سرزمینی  یمشخص محدوده طور بهاین کنوانسیون  .شد تهیه

عمومی این است که  یاما نظریه ،خود را مشخص نکرده است

 حتت راعضو  هایدولتدر قلمرو  شده واقع هایخسارت

 آژانس ،چرنوبیلی حادثهوقوع . [6] دهدمی قرار پوشش

را واداشت که اصالحاتی در  ایهستهانرژی  المللیبین

ی نتیجهو منفعل بود، انجام دهد  وین که تا آن زمان کنوانسیون

و  [7] کنوانسیون وین یپذیرش پروتکل اصالحنیز به ن آ

 ایهستهکنوانسیون جبران خسارت تکمیلی در قبال خسارات 

 کهایناز  فارغهر کشوری  شد.منجر  1667در سپتامبر  [8]

 به کنوانسیون تواندمی ،باشد یا نباشد ایهستهعضو کنوانسیون 

ملحق شود. این کنوانسیون در  ایهستهتکمیلی جبران خسارت 

مقررات  .[6] شده است االجرا الزم 2115وریل آ 15

مواد  نقل و حملخاص به  طور به ،مذکور هایکنوانسیون

ا به این موضوع اختصاص داده اما موادی ر ،رداختهنپ ایهسته

 (4).است

در سال  ،انرژی اتمی المللیبین ژانسآ هایتالشدر کنار 

 آژانس با همکاری (IMO)(5) المللیبینی یسازمان دریا 1671

 و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انرژی اتمی المللیبین
(6)(OECD ) سیون مربوط به کنوان اروپا،آژانس انرژی اتمی

 را [11] ایهستهحمل دریایی مواد  امسئولیت مدنی در رابطه ب

که در صورت وقوع تصادفات دریایی بزرگ تصویب کردند 

 توسل جسته آن ببتوان و خسارت ساحلی و منافع جهانی 

تنها بر  و وضع نکرد نظام مسئولیت نوینی ،این کنوانسیون. [11]

 نقل و حملوین در رابطه با نظام مسئولیت مقرر در کنوانسیون 

بررسی این کنوانسیون از این کرد.  تأکید ایهستهدریایی مواد 

 و حملاختصاصی نظام مسئولیت حاکم بر  طور به منظر که

  اهمیت دارد. ،ای را تبیین کرده استمواد هسته نقل

از کنوانسیون وین، پروتکل اصالحی آن  کدامهیچایران به 

 ایدر قبال خسارت هسته تکمیلی جبران خسارت و کنوانسیون

در خصوص مسئولیت مدنی  ایویژهمقررات ملحق نشده و 

. است نکردهآن وضع  نقل و حملو  ایهستهناشی از حوادث 

ونی با توسل به قواعد عام قان خألباید این  ناچار به بنابراین

تدوین  وقانون تجارت  364تا  377مواد و  مسئولیت مدنی

که  چند هر ،شودجبران نقل  و روابط حقوقی با موضوع حمل

قواعد عام جوابگوی طبیعت خاص خسارت ناشی از مواد  این

 د بود.ننخواه ایهسته

 جمله از مختلف در حقوق داخلی هایبندیطبقهدر  البته

 نقل و حملاجرایی ی نامهآیین 2 یبند ب ماده 7 کالس

 وزیرانهیئتتوسط  1381مصوب سال  مواد خطرناک ایجاده

 Cضمیمه  2-2-7 بخش، 7کالس  ،المللبینحقوق  در و [12]

 نقل و حمل یزمینه در (COTIF)(7)کنوانسیون کوتیف 

 2-1-1-1 ، بخش7س و کال (RID)(8) خطرناکریلی کاالی 

 خطرناک کاالی ایجاده نقل و حملمقررات اروپایی 
(6)(ADR)  بنابراین  .است یافته اختصاص رادیواکتیومواد به

از مواد  نوعی رادیواکتیومواد  نتیجه گرفت که  توانمی

ماهوی  مقررات ازتوان با این اوصاف میخطرناک است. 

 ایجاده نقل و حملی اجرایی نامهآیینمانند  داخلی حقوق

 جمله از المللیبین هایکنوانسیونمواد از و  کاالی خطرناک

المللی کاال از نقل بین و کنوانسیون قرارداد حمل 22ی ماده

 نقل کاالی و به حملکه  [13] (CMR)(11) یطریق جاده

 کنندهحمل کننده وهایی ارسالخطرناک و وظایف و مسئولیت

ع تبیین موض به منظور یافته است، اختصاص این نوع مواد

 و مدنی خسارت ناشی از حمل مسئولیت حقوق ایران در مورد
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 1376یاری گرفت. ایران در سال  ایهستهای مواد نقل جاده

 .ه استمورد تصویب قرار داد را CURالحاق کنوانسیون 

قراردادهای کوتیف مربوط به کنوانسیون  Bضمیمه  36ی ماده

 [14] (CIM)(11)کاال  ریلی نقل و حملالمللی مربوط به بین

و  یافته اختصاص ایهستهحوادث  به مسئولیت ناشی از که

این مقررات  1666روتکل اصالحی به پ 1381ایران در سال 

قوانین ماهوی در مورد بررسی  .هست توجهقابل یزنپیوسته 

ئول در خصوص خسارت ناشی از مبنای مسئولیت و شخص مس

، CMRموضوع کنوانسیون  نقل کاالی خطرناک و حمل

ای مواد نقل جاده و حملی نامهآیینو  CIM مقررات

 و حملاخلی در مورد ، برای تعیین موضع حقوق دخطرناک

که نوعی از مواد خطرناک است، اهمیت  ایهستهمواد  نقل

 .دارد

 

خسارت ناشی از  ی مسئولیتنخست: مبنا مبحث .3

 ایهستهمواد  نقل و حمل

مسئولیت مبتنی بر ی دیده در نظام پیچیدهقرار گرفتن زیان

کند و امکان پیشگیری و کاهش خسارت را سلب می ،تقصیر

به همین . بردانتساب تقصیر به مسئول را از بین میشواهد 

روی  المللی به مسئولیت بدون تقصیرهای بینکنوانسیون ،علت

نظر از وجود یا عدم وجود صرفو مسئولیت را  (12)آوردند

مبنای مسئولیت  ،دیگر بیان به. انددانستهمفروض عنصر تقصیر، 

 ه دستبمکافات تقصیر نیست بلکه عوض سودی است که 

 . [15] آورندمی

، هر فعل و خطر ینظریهبه موجب  المللبیندر حقوق 

غایر تعهدات حتی اگر م ،المللبینتابع حقوق  ترک فعلِ

 به دیگری، موجبات ایجاد خسارت صرف به ،نباشدالمللی بین

خسارت در مورد  .[16] آوردرا فراهم می المللیبینمسئولیت 

 نیز ایهسته آمیزصلح ایهفعالیتمنع نشده مانند  مورناشی از ا

که  ییهاارگانبه علت فعل یا ترک فعل دولت یا  ممکن است

 وظیفه انجامقانونی و عملی از طرف دولت  صورت به

به کشور بدون نقض تعهد تعهدی نقض شود یا  ،(31)کنندمی

ی حتی اگر از همه این صورت در .شود زیان وارددیگر 

 هم باز شود،رت استفاده وسایل الزم برای جلوگیری از خسا

مسئول  مطلقاً ،بنابراین نهاد مسئول [16] مسئولیت پابرجا است

 است.  

 های قانونی و تفاسیر قضایی نیز در مورد فعالیت

  (41).اندفرض مسئولیت شده های خطرناک قائل بهفعالیت

آمریکا مسئولیت محض را بر  یقضایی ایالت متحده یرویه

کنند. این می عمالاِ« های غیرطبیعی خطرناکشرایط و فعالیت»

 که 1868سال  Rylands v Fletche ینظر در پرونده
ای را در پی داشت توسعه مسئولیت ناشی از خسارت هسته

ای هستهی حادثه»ای که چنین در پروندهیافت. هم

ی مجوز و طرف قرارداد گیرنده ،نامیده شده بود  (15)«غیرعادی

نظر کنند و این اسقاط از حق دفاع خود صرفتند شوظیفه دا

نوع  اینبنابراین  ،[17] مسئولیت محض بوده است ینتیجه ،حق

ای بلکه در چهارچوب تنها برای خطرات هسته مسئولیت نه

های خطرناک حاکم است و یکی از تر بر فعالیتگسترده

 عناصر اصلی مسئولیت در آینده خواهد بود.

کنوانسیون وین و پروتکل اصالحی صراحتاً  4 یماده

بردار بهره ،این مبناطبق اند. بر مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته

نقل  و طور کامل مسـئول جبـران خسارت ناشی از حمل هب

نسبت بـه آنچـه در طول آگاهی ای است زیرا عمالً مـواد هسته

ای به وقوع پیوسته، برای مدعی جریان حمل مواد هسته

  (61)«مسئولیت مطلق»آید . به نظر می[18] غیرممکن اسـت

انگلیسی کنوانسیون وین و  ینسخه 4ی ماده 1بند  مذکور در

ناظر  ،1667کنوانسیون جبران خسارت تکمیلی  3 یماده 3بند 

  .است المللبیندر حقوق  عینیئولیت تئوری مسبه 

ی واژه ،طبق قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی

که است ناظر به مسئولیت بـدون تقصـیر « مسئولیت محض»

 ،دشوخوانده با اثبات یک عامل خارجی از مسئولیت معاف می

اما در مواردی که مسئولیت بـدون تقصـیر اسـت و هـیچ 

بهتر است  ،مسئولیت وجود ندارد مـوردی بـرای معافیت از

الف و ب بند  ءجز  .[18] کـار روده ب« مسئولیت مطلـق» یواژه
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 3 یماده 5الف و ب بند  ءکنوانسیون وین و جز 4ی ماده 3

عوامل رافع مسئولیت را  موارد ،کنوانسیون تکمیلی

ای مستقیماً از اگر خسارت هسته ین شرح کهه اب ،اندبرشمرده

ها، جنگ داخلی یا قیام و فجایع جنگ مسلحانه، خصومت

به این نخواهد بود و  بردار مسئولبهره ،شده باشد طبیعی وارد

بردار از مسئولیت معاف خواهد ترتیب با اثبات این موارد بهره

های کنوانسیونپذیرش مورد مسئولیت مدنی یمبنا بنابراین. شد

در پروتکل گفتنی است . است« مسئولیت محض»مذکور 

از موارد ( 71)طبیعی یهای مذکور فاجعهاصالحی کنوانسیون

 یشده است. به گفته مسئولیت حذف بردار ازمعافیت بهره

ی استثنایی داشته بردار، جنبهموارد معافیت بهره، ]18[ برخی

بنابراین  .کردتفسیر و موارد معافیت را باید به نحو مضیق است 

طبیعی عامل معافیت نخواهد ی فاجعه ،طبق پروتکل اصالحی

 بود.

نقل  و در مورد مسئولیت مدنی حمل 1671کنوانسیون 

ای را به مبنای مسئولیت اختصاص ماده ،ایدریایی مواد هسته

نیز بر  این کنوانسیون ،]4[ برخیی به گفته .نداده است

که این  آنجا شده است. از ناب برداربهرهمسئولیت محض 

وین و پاریس در  هایِتنها تأکیدی بر کنوانسیون ،کنوانسیون

راستا با آن مقررات  نقل دریایی بوده و هم و حملخصوص 

ی مسئولیت حاکم بر آید مبنابه نظر می ،است گام برداشته

 صورت ضمنی پذیرفته است. کنوانسیون وین و پاریس را به

افزایش رفاه  ،، هدف مسئولیت مدنیصادیاقت در تحلیل 

تحمیل و استناد  ،کاهش حوادث و خطرها از طریق اجتماعی

های اداری نظام درست و مناسب خسارت و کاهش هزینه

این  مسئولیت محض ینظریه. [16] استخسارت ی مطالبه

اثبات  سو آسان شدناز یک واقع در. کندمی تأمیناهداف را 

ساختن اشخاص به  ارکان دعوای مسئولیت مدنی، وادار

و از سوی دیگر  [21] تررعایت احتیاط و ایمنی بیش

العاده مدی مسئولیت مبتنی بر تقصیر برای فعالیت فوقاناکار

المللی و قوانین های بینباعث گرایش کنوانسیون ،خطرناک

نقل  و جمله حمل های خطرناک ازفعالیت یزمینه درملی 

 شده است. مسئولیت محض ای به مواد هسته

ان در برابر وضع مسئولیت محض مقاومت گذار ایرقانون

است که  که تحقیقات نشان دادهحالی در ،دهدنشان می

مسئولیت محض با فقه اسالمی و قوانین داخلی بیگانه 

 ،ضمان ناشی از اتالف و تسبیب ،در حقوق ایران (81)نیست.

قانون  328ی های مسئولیت محض است که طبق مادهنمونه

علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف ی رابطه» ،مدنی در اتالف

 اینظر عده . حتی از[21] «کافی است و تقصیر شرط نیست

قانون مدنی، تقصیر از ارکان تسبیب  331 یدر ماده،  [16]

بر طبق  (61).سببیت الزم استی نیست و تنها برای احراز رابطه

 در خسارت ناشی از حمل ایهستهبردار مواد اگر بهره ،این نظر

یا سبب ورود خسارت  مباشرت داشته ایهستهنقل مواد  و

ی طهصرف اثبات راب نیاز به اثبات تقصیر نبوده و  به ،شود

 .استسببیت مسئول 

 ترین وتقصیر عادالنه ،به اعتقاد برخی علمای حقوق

عنوان مبنای ثانوی  ی مسئولیت است و خطر بهترین مبنااصلی

. [16]شود کند، وارد عمل میکه انصاف اقتضا میدر هنگامی

های خصوص در مورد فعالیتبه نیز تقصیر یبناپذیرفتن م

شود در باعث می ایهستهنقل مواد  و جمله حمل خطرناک از

زیان گسترده و شدید ناشی از ، صورت عدم اثبات تقصیر

بدون جبران باقی بماند و این دور از انصاف  ایهستهحوادث 

بر  یاهستههای ی خطر برای فعالیتبنابراین پذیرفتن مبنا .است

که با جمعی کردن قابل توجیه است. ضمن این ،اساس انصاف

پذیرفتن مسئولیت دولت یا بیمه کردن مسئولیت  ،مسئولیت

مدی اشود و این باعث ناکارباعث زوال مسئولیت فردی می

 .اصل تقصیر یا اصل تناسب مسئولیت با تقصیر خواهد شد

 ،CMRکنوانسیون  22 یماده 2بند  طبقگفتنی است که 

« فرض تقصیر» ی کاالی خطرناکمسئولیت ارسال کننده

شرح که اگر ماهیت کاالی خطرناک در بارنامه ، به این است

شود که ارسال کننده در اطالع ای ذکر نشود، فرض میجاده

رسانی دچار تقصیر شده است مگر خالف آن ثابت شود. 



   ای در ...هسته مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد 

6 

بنابراین حمل و نقل کاالی خطرناک که مواد رادیواکتیو 

خطا و مسئولیت مبتنی بر  یاز آن است، مبتنی بر نظریه نوعی

 است. کننده ارسال تقصیرِ

کند تا در حقوق حال، ضررهای دنیای امروز ایجاب می هر در

های خطرناک که ی مسئولیت محض به فعالیتایران نیز دامنه

 کند، تسری یابدضرر غیرمتقابلی به اعضای جامعه تحمیل می

شود برای اجتناب از تضییع حقوق بنابراین پیشنهاد می .[21]

نقل مواد خطرناک و  و در خصوص حمل ،دیدگانزیان

طور صریح قواعدی برای مسئولیت  به ،ایهای هستهفعالیت

 .شودوضع 

 

 و حملشناسایی مسئول خسارت ناشی از : دوم مبحث. 4

 ایهستهمواد  نقل

که در  ایهستهحقوق  فرد به منحصر هایویژگییکی از 

هدایت کردن » ،برجسته شده است المللیبین هایکنوانسیون

 هاینظامهمه  اًتقریباست.  (21)«برداربهره سویبهمسئولیت 

را  ایهستهمسئولیت حوادث ی جهانی در شبکه ،حقوقی

. بر اساس این کنندمیمنتقل  ایهستهمواد  برداربهرهبه  منحصراً

، حامل مواد ایهستهاعم از متصدی مواد  شخصیهیچ ،نظریه

و  طراحو  تأسیساتیا از این  ایهسته تأسیساتبه  ایهسته

ی را به دوش هیچ مسئولیت ایتههس تأسیسات یایجادکننده

هدایت کردن مسئولیت یک امری عجیب و بیگانه  .کشندنمی

 ل حقوقواز اصکه  است ایهستهدر حقوق مسئولیت 

حقوق خصوصی چه مسئولیت چه در حقوق عمومی و 

اصول حقوق  تضاد صریحِاین  .[22] است شده منحرف

ط نزدیک با تاریخ پیشرفت ارتبا ،با قواعد مسئولیت ایهسته

 این بخش .[23] دارد ورینافصادرات این ی و انگیزه ایهسته

 حملمسئول خسارت ناشی از »سؤال یافتن پاسخ به  جهت نیز

 اب ،المللیبین هایکنوانسیوندر« کیست؟ ایهستهمواد  نقل و

)گفتار  برداربهره سوی بههدایت کردن مسئولیت  اصل سه

دولت بر اساس اصول حقوق ی نخست(، اصل مداخله

)گفتار  برداربهرهمسئولیت انحصاری الملل )گفتار دوم( و بین

 گفتنی است در مبحث شناسایی مسئول .روستروبه سوم(

 و نوینی توجه بلقااصول  ،ایهستهخسارت  ناشی از خسارت

مانند اصل محدودیت زمانی مسئولیت، محدودیت مقدار 

وجود دارد که  اصل الزام به بیمه کردن مسئولیتو مسئولیت، 

. خارج است گفتاراین  یاز حوصله هاآنی بررسی همه

بسنده مذکور اصل  سه تبیینبه  تردقیقبرای بررسی بنابراین 

است تا سعی شده  ،حث اصلی. البته قبل از ورود به مباشودمی

 ارائه شود. ایهسته تأسیسات برداربهرهتعریفی مختصر از 

 بردارِبهره ،پروتکل اصالحی وین 1 یماده 1بند  cجزء 

که توسط کشور دارای » داندمیرا شخصی  ایهسته تأسیسات

منصوب یا  تأسیساتاز آن  کنندهاستفاده عنوان به، تأسیسات

پیشگیری و جبران  دستورالعمل یدگاهد«. باشد شدهتعیین

مورد در  (21)اروپای اتحادیه 2114 محیطی زیستخسارت 

طبق این  .است توجه قابلخطرناک  هایفعالیت برداربهره

شخص حقیقی یا حقوقی اعم از  برداربهره» دستورالعمل

را اجرا یا کنترل  ایحرفهکه فعالیت  است خصوصی یا عمومی

است  شخصی ،باشد شده بینیپیشقانون ملی  یا اگر در کندمی

فعالیت فنی  بر کارکرد کننده تعیینقدرت اقتصادی مهم و  که

مزبور را  هایفعالیتجواز ی و دارنده باشد شده واگذاربه او 

 .[24] «گیردبرمی درنیز 

 

 سوی بهکردن مسئولیت هدایتنخست:  گفتار. 5

 برداربهره

به داخل یا  ایهستهمواد  نقل و حملدر خصوص  برداربهره

 مورد. موضوعی که [6] مسئول است ایهستهخارج تأسیسات 

 گرفته قرارکنوانسیون وین و پروتکل اصالحی آن  پذیرش

مسئولیت  ،و پروتکل اصالحی کنوانسیون وین 2 یماده، است

ناشی  ایهسته تأسیساتکه از  ایهستهناشی از مواد  خسارات

یکی از مصادیق این  .گذاردمی برداربهره بر عهدهرا  شودمی

 ایهسته تأسیسات از کهباشد  ایهستهمواد  تواندمیماده 

به  انتقال مسئولیت ،مادهاین  bطبق بند  .دنشومیارسال 

شرایط قرارداد کتبی یا طبق  ایهسته تأسیسات برداربهره

 عمالًیا در صورت نبود این قرارداد زمانی که  ،گیردصورت 
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را  ایهستهمواد  مسئولیت ،ثانوی ایهسته تأسیسات برداربهره

 گفتنی است که (22).(2 یماده bبند  ii ءگیرد )جزعهده  بر

ای به ردی که مواد هستهدر مو، 2 یماده bبند  iv ءجز طبق

تا قبل از بردار بهره، شودفرستاده میبردار بهرهکشور غیر عضو 

مسئول  ،مواد در قلمرو سرزمینی کشور غیر عضوی تخلیه

  .است

بردارِ بهره ،این کنوانسیون 2 یماده cبند طبق 

که به است موادی  مسئول نیزای مواد هستهی کنندهدریافت

طبق  ،ابتدای این مسئولیت. شوندفرستاده می ایهسته تأسیسات

 یکنندهدریافتو  کنندهارسال بردارِبهرهشرایط قرارداد کتبی 

زمانی مسئولیت  ،کتبی قراردادآن است و در صورت نبود 

مسئولیت مواد عمالً  کنندهدریافتبردارِ بهرهکه  یابدمیانتقال 

در فرضی که  2 یماده c بند iv ءجزطبق  گیرد. بر عهده را

از  برداربهره ،از کشور غیر عضو فرستاده شود ایهستهمواد 

 .استمسئول  نقلیه، یوسیلهدر زمان بارگیری مواد 

و گام برداشتن  برداربهره سوی بهکردن مسئولیت  هدایت

خاص  طبیعتبه دلیل  ،مسئولیت مدنی عام خالف مسیر قواعد

جبران فوری  ،ناست که شدت خطر ناشی از آ ایهستهمواد 

نظام هدایت کردن  یمبنای نظریه واقع در. طلبدمیخسارت را 

این است که  ایهستهمواد  نقل و حمل یزمینه درمسئولیت 

مرزی مواد برون  نقل و حملاز گرفته برخسارت احتمالی 

 برداربهرهبلکه به خاطر  ،نه به خاطر حمل مواد ایهسته

اد کرده و رناک را ایجاست. اوست که محیط خط تأسیسات

. با این اوصاف مبنای [26]است  ایهستهمنتفع فعالیت 

خطر باشد که با تئوری مسئولیت ی یهنظر تواندمیمسئولیت 

 سازگار است. المللبیندر حقوق  عینی

از  برداربهره سوی بهیت هدایت کردن مسئول هرحال به

 ترآسان، [3] سازی شرایط حقوقی راهی برای ساده سو یک

 ،استربانی و جبران فوری خسارت دعوی برای قی شدن اقامه

به فراهم  ایهسته تأسیسات برداربهره الزامو از سوی دیگر با 

کنوانسیون  3 یماده)کردن تضمین و بیمه برای مسئولیت خود 

 بهای هستهمواد  نقل و حمل در سایر نهادهای دخیل ،وین(

که بیش از سایرین با ریسک ناشی از  کنندهحمل خصوص

 یاز فراهم کردن بیمه ،درگیر استای هستهحمل مواد 

جلوگیری  چندگانه هایبیمهین نحو از ه او ب مسئولیت معاف

 سوی بهمسئولیت  کردن بدون هدایت کهاینعالوه بر  .شودمی

، عدم پیشرفت ایهسته تأسیساتاز  حمایت عدم ،برداربهره

امری  ایهستهسوخت  ماده وو عدم انتقال افزایش ایمنی برای 

مسئولیت  البته باید در نظر داشت که .[17] استبینی قابل پیش

 انگیزهبی ممکن است به یکی از عوامل برداربهرهانحصاری 

و یا افراد دخیل در حمل  تأسیساتشدن و عدم تعهد متصدی 

 . بنابراین[11]بیانجامد  در انجام وظایف خود ایهستهمواد 

 به .تدابیری اندیشید ،الیاحتم معضلشایسته است برای این 

و  ایهستهکارشناسان فنی ناظر به ایمنی مواد  کارگیری

انتظامی مانند  مجازاتوظایف این اشخاص و یا قرار دادن 

این مشکل  تواندمیکسر حقوق در صورت نقض وظیفه 

 احتمالی را حل کند.

دریایی مواد ناشی از حمل مسئولیت مدنی کنوانسیون 

مسئول حوادث ناشی از بردار بهرهنیز  1671مصوب  ایهسته

ی همه ،این کنوانسیون 1 ی. طبق مادهداندمیحمل دریایی را 

 نقل و حمل المللیبین هایکنوانسیوناشخاصی که طبق سایر 

 برداربهرهو  شوندمیدریایی مسئول هستند از مسئولیت معاف 

مشمول قلمرو ای هستهی اگر حادثه ایههست تأسیسات

 ،کنوانسیون وین یا پاریس باشد و یا قانون ملی محل حادثه

، بار را مسئول این نوع حوادث بشناسدای هسته برداربهره

 2 یماده 2طبق بند  کهاینمگر  کشدمسئولیت را به دوش می

خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی  ،این کنوانسیون

با  راستا همکنوانسیون  بنابراین مفاد این .تی باشدصاحب کش

 تأکید برداربهرهبه مسئولیت انحصاری  المللیبینسایر مقررات 

 درصدد  بیش از هر چیز، [27] برخیی و به گفته رددا

جبران  زمانهم اجرایناشی از و تعارض مشکالت  حل

بوط به دریایی مر هایکنوانسیوندر برخی  ایهسته خسارت

دیگر مربوط به  هایکنوانسیونمسئولیت صاحبان کشتی و 

طبق  .بوده استای هسته تأسیسات برداربهرهلیت مسئو
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کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از حمل  وین و کنوانسیون

از  ،برداربهرهدر خصوص مسئولیت  ،ایدریایی مواد هسته

ری خطر تبعیت کرده است اما و تئو محضمسئولیت  ینظریه

ری خطا و مسئولیت تئو بر مبنای نقل و حملمسئولیت متصدی 

 زمان همبنابراین امکان مسئولیت  مبتنی بر تقصیر استوار است.

وجود  هاکنوانسیونطبق این   نقل و حملو متصدی  برداربهره

 . دارد

در مورد خسارت ای هسته تأسیسات برداربهرهمسئولیت 

 پذیرش موردکه  ایهسته مواد نقل و حملناشی از 

 ایهسته هایفعالیتی هزمین در المللیبین هایکنوانسیون

 درطور که همان .محل بحث استدر حقوق ایران  ،است

واد اکتیو نوعی از ممواد رادیو ،بحث گفته شدی مقدمه

ای مشمول مواد هستهتا زمانی که  ، در نتیجهخطرناک است

تحت حاکمیت مقررات کاالی  ،گذاری خاص نباشدقانون

کنوانسیون قرارداد  22 یمادهطبق گیرد. خطرناک قرار می

(، CMRالمللی کاال از طریق جاده )نقل بین و حمل

مسئول  ،رسانیاطالعتا قبل از  ی کاالی خطرناککنندهارسال

این مواد  نقل و ناشی از حمل یخسارتی بدنی و مال هرگونه

 مسئول است. کنندهحمل اصوالً رسانیاطالعاست و اما بعد از 

کنوانسیون کوتیف در  B یضمیمه 36 یطبق ماده

نقل ریلی  و المللی مربوط به حملقراردادهای بینخصوص 

به پروتکل اصالحی  1381( که ایران در سال CIMکاال )

معاف  ایهستهمواد  یکنندهحململحق شده است،  آن 1666

یا جانشین او  ایهستهفعالیت  برداربهرهاز مسئولیت است و 

ی زمینه درمطابق قوانین و مقررات کشور ناظر بر مسئولیت 

ترتیب این ه مسئول این خسارت خواهد بود. ب ،ایهستهانرژی 

مواد  نقل و حملاین کنوانسیون مسئولیت خسارت ناشی از 

ریلی سایر  نقل و حملرا از اصول مسئولیت ناظر به  ایهسته

به علت  حال هر دری خطرناک متمایز کرده است. هاکاال

حساسیت باالیی که کاالهای مذکور دارد، ایجاد مسئولیت 

توجیه  ،ندهکنحملی خطرناک برای هاهمانند سایر کاال

 .[28] منطقی ندارد

 ایجاده نقل و حملاجرایی  ینامهآیین 5 یمادهطبق 

صاحب کاال  ،CMRمشابه مفاد کنوانسیون کاالی خطرناک 

مواد  نقل و حملدر خصوص  رسانیاطالعمسئول 

، وظیفه انجاماست که در صورت قصور در  (23)خطرناک

هایی است که از ها و هزینهخسارتی مسئول جبران کلیه

نقل، شخص ثالث یا  و تحویل چنین کاالیی به متصدی حمل

 نقلِ و متصدی حمل ،مزبوری . مقررهشودمیدولت وارد 

از که پس است را ملزم کرده  خطرناک کاال جاهل به ماهیت

با هماهنگی سازمان »، ماهیت خطرناک این نوع کاالوقوف به 

 یآن و کسب اجازهی زیست یا واحدهای تابعه حفاظت محیط

ی قضایی محل توقف نسبت به تخلیهی العموم حوزهمدعی

بنابراین طبق ؛ «بازگرداندند یا به محل بارگیری کمحموله اقدام 

در مورد  رسانی اطالع تا قبل از کنندهارسال ،نامهآییناین 

مسئول است و متصدی حمل جاهل به ماهیت  ،ماهیت مواد

 رسانیاطالعاما در صورت  ،دوش ندارد برکاال مسئولیتی 

عذری برای عدم مسئولیت متصدی حمل پذیرفته  اصوالً

کاالی خطرناک  نقل و حملبه  نامهآیین. این نخواهد شد

 .نکرده است ایاشاره اربردبهرهبه مسئولیت  اما اختصاص دارد

نسبت به سایر  جایگاه مواد رادیواکتیوالزم به ذکر است که 

کاالهای سایر زیرا برخالف  ،تر استکاالی خطرناک برجسته

ها به قلمروی خاصی محدود بار بودن آن خطرناک که زیان

ترین در صورت کوچک رادیواکتیوو  ایهستهاسـت، مواد 

زیست در سـطح  بـشر و محیط یامعهتوانند برای جاشتباه می

وضعیت خاص این . در نتیجه بار باشـند المللی زیانملـی و بین

آن نقل  و توجه و دقت کـافی در حملنیازمند  ،دسته از مواد

 درگذاری خاص شایسته است که قانونبنابراین   .[26] است

فارغ از قواعد عام حاکم بر  ایهستهنقل مواد  و حمل یزمینه

را  کنندهارسالو  کنندهحملکه نقل مواد خطرناک  و حمل

ی داند، صورت گیرد، قانونی که همهول خسارت میمسئ

 را پوشش دهد.  ایهستهمواد  نقل و حمل هایمدل

مواد  برداربهره حقوق داخلی، در باید توجه داشت که

تنها  ،قانون مسئولیت مدنی 11یطبق ماده دولت است.ای هسته
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و در  دولت استی بر عهدهخسارات ناشی از نقص وسایل 

اثبات مسئولیت  بنابراین ،حاکمیت مسئول نیست عمالمورد اِ

متصدی حمل یا سایر  از خطایخسارت ناشی  دولت در مورد

خسارت  که آنجا ازافراد دخیل در حمل امری دشوار است. 

دخالت دولت  ،شدید و گسترده است ایهستهناشی از حوادث 

است. چگونه  انکار قابل غیردر جبران خسارت آن امری 

انتظار ای هسته تأسیساتمتصدی حمل یا کارمند  از توانمی

ی داشت خسارتی که منجر به ویرانی شهر شده یا مانند حادثه

است را  چرنوبیل حتی به خارج از مرزهای کشور رسیده

 اشخاصیمسئول کار  معمول طور به؟! هر شخص جبران کند

و اگر این  کنندمیاست که تحت نظارت و هدایت او فعالیت 

 مباالتیبیخسارتی ناروا به دیگری بزنند، فرض است  اشخاص

 عنوان بهدولت نیز  .[31] بوده است او هدایت نادرست ینتیجه

 نقل و حملمسئول نظارت و هدایت ای هستهمواد  برداربهره

 .قابل توجیه است اومسئول دانستن  بنابراین ،آن نیز است

سازی تحمیل مسئولیت بر دولت یکی از مصادیق جمعی

خسارت میان  ،با جمعی کردن مسئولیت .[31] ئولیت استمس

تحمیل و از  تقسیمجمعی از منتفعین از فعالیت خطرناک 

بردار فعالیت مزبور خودداری خسارت بسیار سنگین بر بهره

با  ،در حقوق ایران سیستم توزیع جمعی خطرات .[15] شودمی

شده به شخص  اجباری خسارات واردی قانون بیمه»تصویب 

« 1365ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

پذیرفتن آن در مورد خسارت ناشی  بنابراین .است شده پذیرفته

از تردد  مراتب بهکه خطرات آن  ایهسته هایفعالیت از

در حقوق . تر است دور از ذهن نخواهد بودوسایل نقلیه بیش

مالی  هایتضمیننظیر تحمیل  راهکارهایی بینیپیش ،ایران

یا  ایهسته هایفعالیتبردار بهره عنوان بهبر دولت  (مانند بیمه)

بخشی از  ای کهجبران خسارت هسته یصندوق ویژهی تعبیه

سیستم جمعی مسئولیت اعمال شود،  تأمینآن توسط دولت 

 مقرئولیت تکمیلی دولت شناسایی مسچنین هم خواهد شد.

 خطرناک برای تقبل آن بخش از خسارت که هایفعالیت

نیز در همین راستا قابل  نیستبردار بهرهی بیمه تحت پوشش

 .[15] ارزیابی است
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 ایهسته هایفعالیتناشی از 

به مسئولیت  توانمیتکمیلی دولت  هایمسئولیتعالوه بر 

شد. قائل الملل نیز دولت با توجه به اصول حقوق بین المللیبین

که حقوق  اندموظف هادولتعرفی  طوربه المللبیندر حقوق 

 جمله ازکه موجب زیان دیگران  کنندعمال خود را به نحوی اِ

از علوم و  آمیزصلح یعمال حق استفادهناشی از اِ هایزیان

اصلی که با حقوق ایران نیز بیگانه . [32] ای، نشودفناوری هسته

 قانون اساسی 41اصل  که در« الضرر یقاعده» طبق ،نیست

حق خویش را  اِعمال تواندنمی کسهیچ»متجلی شده است 

در «. غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد اضرار بهی وسیله

ای وظایفی را برای هسته تأسیسات برداربهره دولتِ ،این راستا

انتساب مسئولیت  دیگر بیان به ،عمال حق خود بر عهده دارداِ

دولت را از ایفای وظایف  وجههیچبهبردار اولیه به بهره

 سازدنمیالملل معاف حقوق بین موجب بهپیشگیری خود 

[15] . 

به وظایف پیشگیری و جبران  المللسیون حقوق بینیکم

دولت توجه داشته و در این  یمنع نشده عمالاَزیان ناشی از 

 ناشیبرون مرزی پیشگیری از آسیب  یزمینه درطرح دو  راستا

زیان در  تخصیصو طرح اصول  (24)خطرناک هایفعالیتاز 

 (25)خطرناک هایفعالیتناشی از  برون مرزی  مورد آسیب

ناشی از  مرزیبرون . طرح پیشگیری از آسیب کرده است تهیه

 ،جمله پیشگیری از ایاولیهتکالیف  ،خطرناک هایفعالیت

بر  ت استاندارد مشخص در اعطای مجوزرعای ،رسانی اطالع

طرح تخصیص زیان در مورد آسیب . دولت بار کرده است

به را  هادولت ،نیز خطرناک هایفعالیتناشی از  مرزیبرون 

پرداخت غرامت کافی و  برایفراهم کردن تمهیدات الزم 

 برداربهرهکرده است. این تمهیدات با اجبار موظف سریع 

الی م یاهتضمین یفعالیت خطرناک به جبران خسارت و تهیه

 تأسیس، دیگر ضمانتی مسئولیت و یا هر نوع بیمه جمله از
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 برایصندوق جمعی جبران خسارت و منابع مالی تکمیلی 

این دو طرح تاکنون  (26)شود.فراهم میجبران کافی خسارت 

و به است مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل واقع نشده 

یشگیری از تعهد دولت به پاما  ،نیستاالجرا  همین علت الزم

عرف در  عمال منع نشدهمرزی ناشی از اَبرون خسارت 

ی زمینه در المللیبینرسوخ کرده و حتی معاهدات  المللیبین

راهکارهای پیشگیری  زکه یکی ا ایهسته هایفعالیتایمنی 

کنوانسیون  ،المللیبینی در عرصهاست.  شده تدویناست، 

انرژی  المللیبینس آژان 1664مصوب سال ( 72)ایهستهایمنی 

 ایهستهنظام ایمنی مقررات  داخلی نیز یو در عرصه اتمی

و قانون  1353 مصوب کشور و مقررات سازمان انرژی اتمی

راجع به استقرار  مقرراتی 1368حفاظت در برابر اشعه مصوب 

طبق این . اندکرده بینیپیشای هسته هایفعالیتایمنی در 

ای با استفاده از یسات هستهتأس مجـوز یدارندهمقررات 

اجرا و  مسئول تضمین علمـی و فنـی مقتضـی هایروش

در تأسیسات  شده شناختهمقررات و ضوابط ایمنی الزم رعایت 

بردار و که دولت، بهره در کشوری .[33] است ایهسته

این مسئولیت را به  ،هست ایهسته هایفعالیتمتصدی اصلی 

 . کشدمیدوش 

خود که در  چنانچه دولتی به تعهداتبا این اوصاف 

کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ای یا کنوانسیون ایمنی هسته

المللی بینی پیش شده عمل نکند، مسئولیت بین ایهسته مواد

طرح خواهد م شده وارددولت و تعهد آن به جبران خسارات 

 طرح نویسپیشاساس  دولت بر المللیبین. مسئولیت [34] شد

از  ناشی هادولت مسئولیتدر مورد  المللبینیون حقوق کمس

طبق  .است طرح قابل (82)،(2111المللی )بینمتخلفانه عمال اِ

المللی و انتساب در صورت نقض تعهد بین ،این طرح 2 یماده

المللی سئولیت بینالملل، محقوق بین موجب بهآن به کشور 

در صورت نقض  هادولتبنابراین  شود.دولت مطرح می

خود در جبران خسارت  المللیبینتعهدات قراردادی یا عرفی 

 هایفعالیت جمله ازخطرناک  هایفعالیتحوادث ناشی از 

این طرح  .هستند مسئول المللیبین نظر از ایهسته آمیزصلح

و قواعد آن ناشی از عرف و نشده است اما اصول  االجراالزم

قواعد وارد  2111یا بعد از سال  ،بوده المللیبینرویه قضایی 

 الملل شده است.عرفی حقوق بین
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مسئولیت  ،المللیبین هایکنوانسیونیکی از اصول خاص 

لیت مسئو برداربهره ،است. طبق این اصل برداربهرهانحصاری 

و  ردبرعهده دارا  ایهسته هایفعالیتحوادث ناشی از  یکلیه

در راستای اصل ندارد.  را حتی امکان رجوع به مسئول واقعی

 11ی ماده ،بردار و عدم حق رجوعمسئولیت انحصاری بهره

کنوانسیون وین و پروتکل اصالحی مقرر کرده است که 

ی ناشی از فعل یا اهستهی که واقعهصورتی بردار تنها دربهره

یا قرارداد کتبی وجود  باشدترک فعل عمدی با قصد اضرار 

مالحظات اقتصادی  این قواعد برداشته باشد حق رجوع دارد. 

 .[6] دوگانه مبتنی استی و خودداری از بیمه

ای بر های مسئولیت هستهکنوانسیون تأکید مکرر با وجود

های مذکور کنوانسیون بردار،اصل مسئولیت انحصاری بهره

جای  نقل به و تحت شرایطی امکان جانشینی متصدی حمل

 2 یماده 2بند . [18] اندرسمیت شناخته بردار را بهبهره

های ای و زبالهدر صورتی حامل مواد هستهکنوانسیون وین 

داند که قانون دولت عضو در قانون رادیواکتیو را مسئول می

بینی کرده باشد و با تقاضای داخلی خود این مسئولیت را پیش

سرزمین آن بردار تأسیسات مستقر در حامل و رضایت بهره

بردار مسئول خواهد بود. در این جای بهرهحامل به ،دولت

بردار تأسیسات اصول حاکم بر مسئولیت بهرهی صورت کلیه

 ای مجری خواهد بود.مواد هسته کنندهحملبرای ای هسته

 به عدم امکان رجوعردار و بمسئولیت انحصاری بهرهمنتها 

ایران چندان سازگار  ای با مبانی حقوقهسته یمسئول حادثه

قانون مدنی ناظر به اسقاط حق رجوع  276ی نیست. حکم ماده

ناظر به موردی  ،شخص ثالث در صورت پرداخت دین مدیون

و از روی میل و رضا باشد و تبرع است که پرداخت با قصد 

پرداختی که از روی اجبار یا حکم قانون یا اخالق باشد 
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بردار در رجوع بهره. [35] نخواهد بود 276یمشمول ماده

اثر دارا  .بالجهت باشد یتواند از باب استفادهحقوق ایران می

دن شدن بالجهت پرداخت غرامت به کسی است که دارا ش

گفتنی . [16] با کاهش دارایی او صورت گرفته استدیگری 

شود است که عدم امکان رجوع به مسئول واقعی باعث می

کننده )در سالکننده یا ارسایر افراد اعم از کارمندان، حمل

کننده یک شخص نباشد( خود را بردار و ارسالفرضی که بهره

 بینند.مباالتی آزاد میدر بی

 

 و حملخسارت ناشی از  قلمرو مسئولیت: سوم مبحث. 8

 ایهستهمواد  نقل

چرنوبیل در مرکز توجه ی حادثه موضوع دیگری که در پی

مواد  .بود ایهستهخسارت  مسئولیت قلمرو ،قرار گرفت

سوئد  ،چرنوبیل آزاد شد به فنالندی که در حادثه رادیواکتیوی

لمان و هلند به لهستان و چکسلواکی و جنوب آ آن از پسو 

 دراسترالیا و شمال ایتالیا و فرانسه و  طرف بهرسید و بعد 

حاصل از  یاشعه کهاینضمن  .انگلستان حرکت کرد نهایت

آب، هوا، ، انسانی و مالی آسیبعالوه بر  ،چرنوبیلی حادثه

به  هادولت پسازآن .[1] کردجانوران و گیاهان را نیز آلوده 

را تحت پوشش  تریوسیعکه قلمرو جغرافیای  هاییکنوانسیون

 توجه ،کنندمیعی از خسارت ارائه یوس تعریفو  دهندمیقرار 

 ،حوالت جهانیدر راستای این تتری نشان دادند. بیش

ضعف و  با تصویب پروتکل اصالحی کنوانسیون وین

و موضوعی  یقلمرو جغرافیای یزمینه درکه را  ییهاشکاف

 افزایش ،. یکی از اقدامات مثبت پروتکلساختمرتفع  ،داشت

 1A یمادهکنوانسیون وین بود. طبق  جغرافیاییی محدوده

ی که در این کنوانسیون برای خسارت پروتکل اصالحی وین،

 کشورهاقانون داخلی  . البتهشودمیاجرا  ،وارد شود کجا هر

که مناطق دریایی بدون توافق یا  که کشورهایِدارند اجازه 

 هادریا المللبینحقوق  تحت پوششتوسط کشور بدون توافق 

 ایهسته تأسیساتبه شرطی که دارای  ،کننداستثنا ، را است

معادل برنیایند. با افزایش مزایای متقابل ی باشند یا از عهده

 اصالحی جغرافیایی خسارت تحت پوشش پروتکل یمحدوده

 تأسیساتفاقد  هایدولتکشورهای ساحلی و ،کنوانسیون وین

 ایهستهحامل مواد  هایکشتیکه به دلیل تصادفات  ایهسته

امری که در  ،[11] اندگرفته قرار حمایت مورد، بینندآسیب می

 توجه نشده بود. کنوانسیون وین 

اقدام مثبت دیگری که در پروتکل اصالحی صورت 

 ،یجاد کردگیری با کنوانسیون وین اگرفت و تفاوت چشم

 ءجزکنوانسیون وین در خسارت بود.  وعیقلمرو موض افزایش

i  بندk خسارت را محدود به خسارت انسانی و  ،1 یماده

نپذیرفته  صراحتاًرا  زیست محیطاموال دانسته و خسارت به 

میز کردن و پیشگیری و ت هایهزینهبه  ایاشاره یننچهم ،است

پروتکل اصالحی  که حالی در. [1] کاهش خسارت نشده است

 k بندطبق . نیز افزایش داد زیست محیطقلمرو خسارت را به 

عالوه بر مرگ، آسیب شخصی و  ،پروتکل اصالحی 1ی ماده

اقدامات مربوط  هایهزینهصدمه به اموال، خسارت اقتصادی و 

شی از فقدان درآمد نا (62) ،دیدهخسارتبه بازسازی محیط 

 یو هزینه زیست محیطیک منفعت اقتصادی در اثر خسارت به 

رو موضوعی خسارت در شمول قلم (31)اقدامات پیشگیرانه

 f بند ءدر اجزا هاخسارتاست. این افزایش قلمرو  قرارگرفته

البته باید . شودمی نیز مشاهدهکنوانسیون تکمیلی  1 یماده

 ،زیست محیطه توجه داشت که سنجش میزان خسارتی که ب

ت پیشگیرانه و مربوط به اقداما هایهزینهو  شودمیوارد 

از  گاهی به حدی عظیم است که، زیست محیطبازسازی 

با پول  و یا حتی استخارج  ایهستهبیمه خسارت ی عهده

پروتکل اصالحی سنجش میزان این نوع  .نیست سنجش قابل

اما شایسته ؛ ستواگذار کرده ا  به دادگاه صالح را هاخسارت

حقوق حداقل در  ایسلیقه هایقضاوتاجتناب از  است برای

نیز  محیطی زیستت در مورد چگونگی سنجش خسار داخلی

 محیطحفاظت از ی بودجه بینیپیشبا  وشود  گذاریقانون

 محیطی زیستصندوقی برای حمایت از خسارت  ،زیست

 مواد نقل و حملدر مورد خسارت ناشی از  خصوص بهعظیم 

با محیط جغرافیایی  دائمی جاییجابهکه به علت  ایهسته
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د امکانات مانع احیای تعبیه شود تا عدم وجو درگیر است،

 فعالیت انسانی نشود. براثر دیدهآسیب زیست محیط

این است اگر دو کشتی یا هر  آیدمیکه پیش  سؤالی 

 هم بااست  ایهستهدیگر که حامل مواد  نقل و حملی وسیله

آیا مجوز  ؟شودمیمسئولیت چگونه جمع  ،برخوردکنند

وجود دارد یا طبق قواعد عام  بردارانبهرهمسئولیت تضامنی 

برخی  نظر ازباید به مسئولیت مشترک توسل جست؟ 

مشترک پیش مسئولیت در این فرض بحث ،  [36] نویسندگان

 3بند  a ءجز کنوانسیون وین و پروتکل اصالحی در آید.می

قواعد عام مسئولیت مدنی، قائل به تقسیم  مطابق 1 یماده

صورت عدم قابلیت  درکه  است و عنوان کرده شدهمسئولیت 

بحث  ،منتسب است برداربهرهمیزان خسارتی که به هر  تفکیک

ی دربارهن ماده ای .آیدمیمشترک و جمعی پیش  مسئولیت

چگونگی تقسیم مسئولیت سخن نگفته و آن را به قانون ملی 

 bطبق جزء  اما .بر دادگاه صالح واگذار کرده است حاکم

آید  پیش ایهستهمواد  اگر حادثه در مسیر انتقال ،همین ماده

تمام مسئولیت از  ،باشد برداربهرهیک  ازکه منتسب به بیش 

 کنوانسیون وین معین کرده 5ی که ماده حداکثر مسئولیتی

اگر خسارت  ،cجزء طبق  یننچهمکند.  تجاوزنباید  است،

مسئولیت هر  ،باشد تفکیک قابل ،برداربهرهمنتسب به هر 

تجاوز  5 ینباید از حداکثر خسارت مقرر در ماده برداربهره

اصل محدودیت در میزان خسارت را  ،این مواد واقع در. کند

الزم به  .دانندمی رینیز مج بردارانبهرهی در مسئولیت جمع

اصل بر  ،که در حقوق ایران نیز در مسئولیت جمعیذکر است 

 یمسئولیت نسبی و مشترک است و مسئولیت تضامنی جنبه

 است. گذاریقانونو نیازمند  رداستثنایی دا

 بر حملکه  CMRکنوانسیون  22یمادهدر حقوق ایران 

از کاالی  نوعی عنوانبهای ستههمواد  المللیبین نقل و

اعم  هر شخصیشامل  ، قلمرو مسئولیتخطرناک حاکم است

که تحت تأثیر  است گیرندهکننده، شخص ثالث و از حمل

 یماده یتبصره. [37] اندگرفتهریسک کاالی خطرناک قرار 

در ای مواد خطرناک نقل جاده و اجرایی حملی نامهآیین 5

صاحب کاال را مطابق قوانین  مقام بیان قلمرو شخصی مسئولیت

داند میهایی خسارت یوجود، مسئول جبران کلیهو مقررات م

نقل، شخص  و ی حملکه از تحویل چنین کاالیی به متصد

در  مذکوری نامهآیین ضمناً ده است.شثالث یا دولت وارد 

 نظرهم زیست محیط مسئولیت خسارت وارد بهبه  16ی ماده

که  وقایعیمتصدی حمل را موظف کرده که در مورد  داشته و

ی شود مراتب را به سازمان امدادمنجر به پخش در طبیعت می

نقل با آگاهی از  و صدی حملمت کهصورتی در .اطالع دهد

باید از  ،اقدام به حمل کرده باشد مواد خطرناک،ماهیت 

 .نیز برآید محیطی زیستجبران خسارت ی عهده

 

 گیرینتیجه .9

و  ایهستهمیزان باالی خسارت احتمالی ناشی از یک رویداد 

، مستلزم ایهستهمواد  نقل و حمل باالی حجمچنین هم

مسئولیت  نظام در ایجاد کشورهای کلیه لیالملبینهمکاری 

برای  .است ایهسته هایفعالیت یزمینه درجامع و واحدی را 

 ،کنوانسیون وین و پروتکل اصالحی آن ،تحقق این هدف

ورها مانند قانون پرایس ای با مقررات داخلی کشاصول مشابه

مانند  المللیبینمریکا و مقررات آ ایالت متحده( 31)اندرسون

مواد  نقل و حمل بر کرد که بینیپیشنوانسیون پاریس ک

هدایت کردن  ،یکی از این اصول. حاکم هستنیز ای هسته

انحصاری است. طبق این  طور به برداربهره سویبهمسئولیت 

از  یمسئول خسارت ناشای هسته تأسیسات برداربهره ،اصل

ت و حق این مواد اس نقل و حملجمله  از ایهسته هایفعالیت

 کهاینرا ندارد مگر  کنندهحملمانند  خطاکارفرد  به رجوع

این حق را برای خود قائل شده باشد یا  ،طبق قرارداد کتبی

باشد. یکی از  خطاکارخسارت ناشی از تقصیر عمدی فرد 

به فراهم کردن  برداربهرهالزام  ،این مسئولیتی اصول ویژه

دن مسئولیت را امکان جمعی کر مسئولیت است کهی بیمه

 نظر از برداربهرهمسئولیت  که الزم به ذکر است کند.فراهم می

ی اما آنچه بعد از حادثه؛ مقدار و زمان دارای محدودیت است

و  و تحول قرار گرفت توجه موردچرنوبیل در این کنوانسیون 
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غرافیایی و قلمرو ج، باعث تصویب پروتکل اصالحی شد

ن کنوانسیون هر خسارتی در ای موضوعی مسئولیت بود. طبق

، محیطیزیستو خسارت  شودمیجبران  ،واقع شود هرکجا

در خود  قبالًبازدارنده که  هایفعالیتاقدامات پیشگیرانه و 

د. شکنوانسیون مغفول مانده بود در پروتکل اصالحی لحاظ 

است  ایتوجهقابلاز اصول نیز  برداربهرهاصل مسئولیت محض 

و  کرده ثبات تقصیر و شناسایی مقصر رهاقربانی را از اکه 

 .کندمی ترآساندعوی را  یامکان اقامه

وین در حقوق ایران با  کنوانسیونپذیرفتن اصول حاکم بر 

 تأسیسات برداربهرهدولت  ایران . دردشواری مواجه است

امور قانون مسئولیت مدنی در  11 یاست که طبق مادهای هسته

اما شدت و گستردگی  ،نیستمربوط به حاکمیت مسئول 

که  کندمی ایجاب ایهستهمواد  نقل و حملخسارت ناشی از 

بار  ،دولت که توانایی کافی مالی جبران خسارت را دارد

 بینیپیشمسئولیت یا ی با بیمه به دوش کشد و را مسئولیت

 مسئولیت جمعی گام بردارد. سوی به خسارتصندوق جبران 

دولت  المللیبیناصول طرح مسئولیت البته بر اساس قواعد و 

قضایی متجلی است، ی ( که در حقوق عرفی و رویه2111)

و صدور  و قراردادی دولت به پیشگیری نقض تعهدات عرفی

پی خواهد داشت. باید  دردولت را  المللیبین مسئولیت ،مجوز

نقض تعهد یا  صرفبه المللبینتوجه داشت که در حقوق 

مسئولیت دولت مطرح  ،ب آن به دولتورود خسارت و انتسا

در مورد اعمال منع نشده  مسئولیت یمبنا از آنجا که. شودمی

تنها ورود خسارت  ای اصوالًآمیز هستههای صلحمانند فعالیت

جلوگیری به منظور اقدامات ی انجام همهنهاد مسئول با  است،

و این به معنای  شودنمیاز مسئولیت معاف  ،از خسارت

 خطر و مبنای مسئولیت عینی است.ی تن نظریهپذیرف

 و حملبر  مربوطمقررات  ،در حقوق ایران در حال حاضر

حاکم است زیرا ای هستهمواد خطرناک بر حمل مواد  نقل

 هایطبقهیکی از  ءدر مقررات مختلف جز رادیواکتیومواد 

 22 یبا این توضیح ماده است. قرارگرفتهمواد خطرناک 

را تا قبل از  کننده ارسال، CMR المللیبین هایکنوانسیون

 هرگونهمسئول ای هستهماهیت مواد  مورددر  رسانی اطالع

 زیستمحیطو  دیده زیانخسارت بدنی و مالی هر شخص 

اجرایی  ینامهآیین 5 یماده طبق ،داخلی نقل و حمل. داندمی

قانون  381یمادهکاالی خطرناک و  ایجاده نقل و حمل

مواد  نقل و حمل ازمسئول خسارت ناشی  اصوالً ،تتجار

 مگر اینکهکننده است. حملای هستهمواد  جمله از خطرناک

را  کننده ارسالتوسط  بندیدر بستهیا نقص  رسانیاطالععدم 

 و مورد حمل در CIM کنوانسیون 36 یالبته مادهثابت کند. 

مسئولیت را معاف از  کنندهحمل ،اینقل ریلی مواد هسته

ای مطابق با حقوق داخلی هسته تأسیسات برداربهرهو  داندمی

نشان  جهانیهای هتجرب که آنجا ازهر کشور مسئول است. 

 مراتب به ایهسته هایفعالیتکه خطرات ناشی از است داده 

 الزم است ،رناک استاز سایر مواد خط شدیدترو  ترگسترده

 هایکنوانسیونجهانی به  هماهنگ با نظامگام هم ایران نیز

 ایهستهمربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارت  المللیبین

 د.وضع قانون خاص در این زمینه برآی درصدد یا دملحق شو
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 هانوشتپی

بیل در اکراین رخ داد و ( در نیروگاه چرنو1686آوریل  26) 1365اردیبهشت  6ای فاجعه باری بود که روز ی هستهی چرنوبیل حادثهحادثه .1

 بسیاری ازکشورهای اروپایی تحت تأثیر آثار مخرب این انفجار قرار گرفتند. 
2. Regulation  for  the  Safe  Transport  of  Radioactive  Material 

 ی سازمان همکاری اقتصادی اروپا که در سایه 1661ژوئیه  23ای مصوب ی مسئولیت مدنی ناشی از انرژی هستهکنوانسیون پاریس در زمینه .3

(OECD: Organization for Economic Co-operation and Development تصویب شد و در اول آوریل )االجرا شد. الزم 1668

ر.ک به قبولی  تردهد برای اطالعات بیشای و نیز اسلوانی و ترکیه را پوشش میتر کشورهای اروپای غربی دارای قدرت هستهاین کنوانسیون، بیش

مطالعه تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به »، 1364درافشان، سید مهدی؛ رضا دوست، وحید، 

 .727: ص 11، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره «المللیای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بینتأسیسات هسته

طور مستقیم برای مصارف صنعتی، هایی که بهو نقل رادیوایزوتوپ و نقل موادی که خطر زیادی ندارند مانند حملحمل ر است که الزم به ذک .4

مسئولیت »، 1383گیرند ر.ک به محقق منتظری، لیال،های مزبور قرار نمیرود در چهارچوب کنوانسیونتجاری، کشاورزی، طبی یا علمی به کار می

 .28: ص 46، مجله دادرسی، شماره «هاالمللی و مقررات داخلی دولتای در معاهدات بینای ناشی از حوادث هستههمدنی خسارت

5.International  and  Maritime  Organization (IMO) 
6.Organization for Economic  Co-operation  and  Development (OECD). 

7.Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) 

8.Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) 

9.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 

10.Convention on  the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)  

11.Uniform Rules  Concerning  the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM) 

عمل ( »2111الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی )نویس طرح کمیسیون حقوق بینپیش 2ی . طبق ماده12

 ی بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار در برگیرنده یک فعل یا ترک فعل:متخلفانه

 به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. الف: 

 . "نقض تعهد بین الملللی کشور را بنیان نهد  ب:

رفتار ( »2111المللی )المللی دولت در مقابل اعمال متخلفانه بینلیت بینالملل در مورد مسئوپیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین 8ی . طبق ماده13

عمل کنند. باید به موجب حقوق بین  ی [یک شخص یا گروهی از اشخاص، اگر در حقیقت بر مبنای دستورها یا  تحت هدایت یا کنترل کشور 

خص یا گروهی از اشخاص، اگر در حقیقت عناصر اختیار دولتی را در رفتار یک ش"این طرح  6ی و طبق ماده« الملل، عمل آن کشور دانسته شود.

ی اِعمال آن عناصر، اعمال می کنند، باید به موجب حقوق بین الملل، عمل آن کشور، غیاب یا قصور مقامات رسمی و در شرایطی نظیر مطالبه

 «دانسته شود.
14. GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5Date:2 September 2004,p.1. 
15.Extraordinary  nuclear   occurrence (ENO) 

16. Absolute  Liability 

17. grave  natural  disaster  
، «مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق»، 1361سجاد، هادی؛ رادپرور، کندسری، حسن؛ شعبانی تر رجوع کنید به بادینی،. برای اطالعات بیش18

 .36-16ص : ص3مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 

 .268، نشر میزان: ص «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، 1361. برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به کاتوزیان، ناصر،16
20.Channeling  of  liability  to  operator. 
21. DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 

April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 

damage, at: Official Journal of the European Union, at: eurlex.europa.eu 

/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075: EN:PDF. 
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گیرنده را مؤثر در تعیین مقدار انتقال ریسک مسئولیت کننده و تحویلالمللی تجاری، قرارداد بین ارسالبینراستا با عرف قراردادهای ین بند هما. 22

 ]25[ داند. رک. بهمی

ونقل مواد رادیواکتیو ای کاالی خطرناک است، بنابراین مقررات آن بر حملنقل جاده و نامه حملآیین 1 یماده  7. مواد رادیواکتیو جزء کالس 23

 نیز حاکم است.
24. Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, Adopted by 

International Law Commission at its Fifty-third Session (2001). 
25. Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous 

activities,, Adopted by International Law Commission at its fifty-eighth session (2006). 

 های خطرناکاصل چهارم طرح تخصیص زیان ناشی از فعالیت .26

[27] Convention on Nuclear Safety, available at https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-

conventions [accessed 27 November 2017] 
28. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, available at: 
http://www.refworld.org/docid/3dd b8f804.html [accessed 11 November 2017] 

29. Measure  of   reinstatement 

( هر اقدام معقولی است که توسط هر فرد پس از Preventive measuresاقدامات پیشگیرانه ) ،پروتکل اصالحی 1یماده 1بند  n. طبق جزء 31

های مربوط به طور مثال هزینهبه( پیشگیری یا به حداقل برساند. kشود تا خسارت ناشی از آن را که در اجزاء بند )ای انجام میوقوع حادثه هسته

افراد، مانند کشاورزان که از محصوالت و منافع آتی خود محروم ی مردم و برقراری محدودیت درفروش مواد غذایی باشد یا ضرر و زیان به تخلیه

المللی و مقررات داخلی ای در معاهدات بینهای ناشی از حوادث هستهمسئولیت مدنی خسارت»، 1383اند ر.ک به محقق منتظری، لیال، شده

 .28، : ص46ی دادرسی، شماره، مجله«هادولت
31. Price  Anderson  Act 
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