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المللی راجع به مسئولیت های بینای در کنوانسیونبردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یجایگاه بیمه

 ای و نظام حقوقی ایرانمدنی هسته
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ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از تأسیسات هسته یبردار یا گردانندهبهره ،ایت مدنی هستهیالمللی راجع به مسئولهای بینکنوانسیون براساس: چکیده

ا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از به بیمه یای بردار تأسیسات هستهیا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره کنددیده را بیمه به اشخاص زیان شده وارد هایخسارت

عمال حق شرط شمول توانند با اِها را دارند نمیهایی که قصد ورود به این کنوانسیوندولت ،ین مفهوما هالذکر است. بهای فوقناپذیر کنوانسیونقواعد تحفظ و تخطی

ند. این در شرایطی است کنتصویب و اجرایی را قوانین یا مقررات ملی مغایر با چنین الزامی  و ا،خود مستثن مسئولیت را نسبت به یبردار به بیمهمقررات مربوط به الزام بهره

تصویب نشده است. در صورت  ،دکنای را به بیمه یا تأمین مالی مسئولیت خود ملزم بردار تأسیسات هستهقانون یا مقررات خاصی که بهره ،که در نظام حقوقی کنونی ایران

های مالی برای پوشش مسئولیت خود خواهد ای به فراهم آوردن بیمه یا سایر تأمینبردار تأسیسات هستهد به الزام بهرهذکور، دولت متعهّهای مَکشور به کنوانسیون الحاق

 شد.
 

 یالث در زمینهت شخص ثراجع به مسئولی ای، کنوانسیون پاریسمسئولیت مدنی هسته یای، بیمهبردار تأسیسات هستهبهره ها:کلیدواژه

  ایراجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته ، کنوانسیون وینایانرژی هسته
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Conventions on Nuclear Civil Liability and legal Order of Iran 
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Abstract: According to International Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage, The Operator of Nuclear 

Installation is Obliged to provide Insurance or Other financial Gaurantees for its liability. Making Oblige the Operator of 

Nuclear Installations is one of the Non derogable and Non Reservable Rules of the Said Conventions. The States Intends 

to Accede to these Conventions may not Make any Reservation With Respect to those Provisions of the Conventions 

Relate to Obligation of Operator to provide Insurance for Its liability or adopt National laws or regulations contrary to 

this obligation. This is while that in Legal Order of Iran There exist no special law or Regulations Concerns to Oblige the 

Operator of Nuclear Installation to provide Insurance for Its liability. If Iran is Decided to Accede to these conventions It 

Shall oblige the Operator of Nuclear Installations to provide insurance for its liabilit.  
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 مقدمه .1
به بیش  (1)ایبرداران تأسیسات هستهمسئولیت بهره یقدمت بیمه

گردد. ضرورت و لزوم این بیمه در پی از چند دهه باز نمی

آمیز در برخی از ای صلحها و صنعت هستهفعالیت یتوسعه

المللی کشورها احساس و مطرح شده و در قوانین ملی و اسناد بین

آمریکا نخستین کشوری  یالت متحدهد. ایاشبینی آور پیشالزام

 بردارانبهره اجباری مسئولیت یبیمه 1691 یبود که در اواسط دهه

پیش  .]1[د کرای را در قانون ملی خود تصویب تأسیسات هسته

برداران از آن، در قوانین و مقررات کشورها الزامی برای بهره

ولیت خود در مسئ یای مبنی بر بیمهها و یا تأسیسات هستهفعالیت

ها و تأسیسات تحت کنترل وجود قبال خسارات ناشی از فعالیت

نداشت. حتی این قوانین پا را فراتر از این گذاشته بود، و ضمن 

گران را از پرداخت بیمه به خسارات ناشی از مقررات خود، بیمه

 ،ده بودند. در عملکرپرتوی معاف  ای وفعل و انفعاالت هسته

ای نیز، به دلیل خسارات احتمالی بسیار بیمه ها و مؤسساتشرکت

ای، تمایل چندانی های هستهگسترده و نامشخص ناشی از فعالیت

 ها نداشتند به بیمه کردن خسارات ناشی از این فعالیت

 ای خود شرطی را تحت عنوان و در قراردادهای بیمه

 قانون  1691. اما در ]2[گنجاندندمی (2)«ایهسته ءاستثنا»

آمریکا با هدف جبران مطمئن و سریع  (4)آندرسون –ایس پر

ای به خألهای زیان دیدگان ناشی از حوادث در تأسیسات هسته

ای پایان داد و به عنوان خسارات هسته یبیمه یقانونی در زمینه

برداران اجباری مسئولیت بهره ینخستین قانون در جهان، بیمه

. با تصویب این قانون و ]4[ دکربینی ای را پیشتأسیسات هسته

ای، برداران تأسیسات هستهمسئولیت بهره یاجباری شدن بیمه

و خدمات  ،نظرخود تجدید یها و مؤسسات بیمه در رویهشرکت

وسیع و سنگین  یدند. گسترهکرای در این زمینه را نیز ارائه بیمه

 ای و عدم کفایت تعهدات مالی در قبال خسارات هسته

چنین  یبیمهای، برای ها و مؤسسات بیمهرکتش هایسرمایه

 یها یا استخرهای بیمهها را بر آن داشت تا اتحادیهتی، آنیمسئول

ند. پس از آمریکا، کنرا با مشارکت یکدیگر ایجاد  (3)ایهسته

برداران مسئولیت بهره یای نیز بیمهسایر کشورهای هسته

دند. کربینی شای را در قوانین ملی خود پیتأسیسات هسته

ای به سایر نقاط جهان و دستیابی فناوری هسته یتوسعه

شکلی کشورهای بیشتر به این فناوری و ضرورت هماهنگی و هم

برداران بیمه مسئولیت بهره یدر قوانین ملی کشورها در زمینه

 ای را در سطح بیمهای، لزوم توجه به چنین تأسیسات هسته

المللی مطرح ساخت. آور بیند الزامالمللی و در قالب اسناینب

 ای در سطح بردار هستهای اجباری مسئولیت بهرههسته یلزوم بیمه

پاریس راجع به  1691المللی، نخستین بار در کنوانسیون بین

، که (9)مقرر شد ایانرژی هسته یمسئولیت شخص ثالث در زمینه

. ه بوددشمنعقد  (9)به همت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

 یو به وسیله ،اصالح 2113و  1692های این کنوانسیون در سال

آن،  2113و  1692و اصالحات  (1)بروکسل 1694کنوانسیون 

ده است و قلمرو جغرافیایی آن محدود به سرزمین شتکمیل 

بروکسل  1692. کنوانسیون استکشورهای عضو سازمان مذکور 

، کنوانسیون (9)ایهستههای برداران کشتیراجع به مسئولیت بهره

و  (6)ایراجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته 1694وین 

ای، و کنوانسیون جبران تکمیلی خسارات هسته 1661اصالحات 

 یالمللی بعدی بودند که لزوم بیمهآور بین، اسناد الزام(11)1661

  بینیای را تأیید و پیشبرداران تأسیسات هستهمسئولیت بهره

 .]3[انددهرک

ای در بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یکه بیمهاما این

برخوردار است و  یهای مذکور از چه جایگاه و ماهیتکنوانسیون

در این زمینه نظام حقوقی ایران با مقررات کنوانسیون تا چه میزان 

حاضر به بررسی و  یالی است که مقالهؤسویی دارد، سهم

 داخته است.ارزیابی پاسخ آن پر

 

 ای بردار تأسیسات هستهمسئولیت مدنی بهره .2

ای در بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یجایگاه و ماهیت بیمه

شود که تر قابل فهم میگاه بهتر و دقیقهای مذکور آنکنوانسیون

این  ،بنابرایند. شوبردار مشخص جایگاه و ماهیت مسئولیت بهره

ورود به مباحث بیمه و تبیین و تحلیل آن نوشتار سعی دارد قبل از 

ای را به اختصار تأسیسات هسته ،بردارمسئولیت بهره ،نظام حقوقی

های مذکور، مبنای د. بر اساس کنوانسیونکنبررسی و ارزیابی 

ین مفهوم ا هاست. ب (11)مسئولیت بدون تقصیر ،بردارمسئولیت بهره

ای و اثبات سات هستهبردار تأسیکه ارتکاب تقصیر از جانب بهره

و صرف  شودنمیاز شرایط تحقق مسئولیت او محسوب  ،آن

ای در هسته یحادثه و شده خسارت واردبین نسبت  ،اثبات رابطه

. ]9[کندبردار برای تحقق مسئولیت او کفایت میبهره ،تأسیسات
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هدف مسئولیت بدون تقصیر تسهیل و تسریع جبران خسارات 

بردار را از دوش زیان اثبات تقصیر بهره بار  است و شده وارد

 .دارددیدگان برمی

 بردار بهره مسئولیت بدون تقصیر به مفهوم مسئولیت مطلق

 های مذکور در مواردی و کنوانسیون یستها ندر تمام وضعیت

 معاف  شدهوارداو را از مسئولیت در قبال خسارات 

ای و سیسات هستهای در تأهسته یاند. در مواردی که حادثهکرده

، (12)ورود خسارت به طور مستقیم از عمل درگیری مسلحانه

  ،ناشی شود (19)یا شورش (13)، جنگ داخلی(14)تخاصمات

طور، در مواردی که بردار مسئولیتی نخواهد داشت. همینبهره

ای به طور مستقیم از بالیای طبیعی بزرگ حادثه و خسارت هسته

 ،شود، و قانون دولت محل تأسیساتی ناشی میئبا ماهیت استثنا

بردار در قبال خسارات بینی نکرده باشد، بهرهخالف آن را پیش

بردار نهایتاً چنانچه بهره .]9[ مسئولیتی نخواهد داشت شدهوارد

ی از تقصیر سنگین ئبه طور کلی یا جزثابت کند که خسارت 

دیده یا از فعل یا ترک فعل چنین شخصی به قصد شخص زیان

تواند او را به طور یراد زیان ناشی شده است، دادگاه صالح میا

 ی از تعهد به پرداخت غرامت به چنین شخص ئکلی یا جز

 .]1[ دکنای معاف دیدهزیان

بردار تأسیسات پاریس میزان مسئولیت بهره 1691کنوانسیون 

حق  میلیون 19ای حداکثر هسته یای برای هر حادثههسته

و در خصوص حداقل  ،]9[ دهکرتعیین  مخصوص (19)برداشت

 وین حداقل مسئولیت  1694ساکت است. اما کنوانسیون 

و حداکثر آن را به  ،میلیون دالر آمریکا تعیین 9بردار را بهره

که بر این اساس دولت  است دولت محل تأسیسات واگذار کرده

 دکنبردار را نامحدود مقرر تواند مسئولیت بهرهمحل تأسیسات می

اصالح کنوانسیون پاریس سقف یا حداکثر  2113. پروتکل ]6[

حق برداشت  میلیون 19بردار را که میزان مسئولیت بهره

میلیون یورو را به عنوان حداقل  111و  ،حذفبود  مخصوص

ای تعیین کرد. بنابراین، با این مسئولیت برای هر حادثه هسته

بردار در نامحدود تعیین شدن مسئولیت بهره یزمینه ،اصالح

کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، همانند کنوانسیون وین 

حداقل  ،. اما در پروتکل اصالح کنوانسیون وین]11[ دشفراهم 

حق برداشت مخصوص برای هر  میلیون 411بردار مسئولیت بهره

و به دولت محل تأسیسات اجازه داده شد که این  ،حادثه تعیین

شت مخصوص کاهش دهد حق بردا میلیون 191حداقل را تا 

حق  میلیون 191که مابه تفاوت آن را )یعنی مشروط بر این

برداشت مخصوص را از طریق ایجاد صندوق عمومی )دولتی( 

طور به دولت محل تأسیسات اجازه داده شد تأمین نماید. همین

ای و مواد که با در نظر گرفتن نوع و ماهیت تأسیسات هسته

حق  میلیون 411بردار را کمتر از های میزان مسئولیت بهرهسته

که این کاهش د، مشروط بر اینکنبرداشت مخصوص تعیین 

 یحق برداشت مخصوص برای هر حادثه میلیون 9مسئولیت از 

که هر دو این با وجود. ]11[ دشوتر تعیین نای کمهسته

بردار به صورت وانسیون پاریس و وین تعیین مسئولیت بهرهنک

های عضو از اند، اما در عمل بیشتر دولته دادهنامحدود را اجاز

و  اندورزیدهبردار امتناع دن مسئولیت بهرهکرنامحدود تعیین 

دند. تعدادی از کشورها از قبیل نکرسقفی برای آن مشخص 

بردار را نامحدود اتریش، آلمان، ژاپن و سوئیس مسئولیت بهره

 لیت . هر چند که محدود شدن مسئو]12[ انددهکرتعیین 

ای، با اصول کلی حقوقی و بردار در جبران خسارات هستهبهره

عدالت سازگاری ندارد، اما با منطق حمایت از فعاالن و عامالن 

شدن ای نو شکوفا مطابقت دارد. نامحدود تعیینصنعت هسته

خطر عدم تمایل بخش  ،ایبردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره

ای را در پی صنعت هسته گذاری در زمینهخصوصی به سرمایه

و اشخاص  استای بسیار وسیع خسارات هسته یگسترده .دارد

که بتوانند  یستندای از چنان توانی برخوردار نفعال در بخش هسته

 بنابراینند. کنجبران در صورت ورود تمامی این خسارات را 

ای نوپا و تشویق اشخاص به ضرورت حمایت از صنعت هسته

دن کرحدود مد که کراین زمینه ایجاب  گذاری درسرمایه

های مذکور ای در کنوانسیونبردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره

 د.شوبینی تأکید و پیش

ای به لحاظ زمانی نیز بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره

گان در مدت مشخصی ددیو در صورتی که زیان نیستنامحدود 

بردار طرح دعوی نکنند، هرهای علیه بهسته یاز زمان وقوع حادثه

های حق جبران خسارت آنها ساقط خواهد شد. کنوانسیون

اند که چنانچه دعوی خسارت ظرف پاریس و وین، اشعار داشته

اقامه نشود، حق جبران ای هسته یسال از زمان وقوع حادثه 11

های . پروتکل]14[ دیده ساقط خواهد شدخسارت اشخاص زیان

این مدت را در مورد خسارت فوت  ،انسیوناصالحی این دو کنو
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وجودی  یسال افزایش دادند. فلسفه 41و آسیب شخصی به 

ای ناشی از دعاوی خسارت هسته یمحدودیت زمانی برای اقامه

این ضرورت بوده است که از دلسردی و نگرانی اشخاص درگیر 

یا بکاهد. در زمان تدوین  ردهکای پیشگیری های هستهدر فعالیت

برداران های مذکور، این ضرورت احساس شد که بهرهوانسیونکن

نندگان مالی مسئولیت آنها نباید به حفظ تعهدات کو تأمین

ند. همچنین، این اعتقاد شونامحدود یا بسیار بلند مدتی ملزم 

مدت زمان نامحدود یا خیلی  کردنوجود داشت که مقرر 

برای خود دعاوی خسارت نفع چندانی  یطوالنی برای اقامه

تواند به دعاوی با تأخیر می یدیدگان نیز ندارد. زیرا اقامهزیان

و جریان جبران  ودتأخیر اوضاع و احوال با مشکل مواجه ش دلیل

، نهایتاً تصمیم بنابراین. ]13[نماید  دنکُخسارت قابل اثبات را 

ای و زمان بردار تأسیسات هستهگرفته شد که مسئولیت زمانی بهره

 د.شودعوی علیه او محدود  یاقامه

ای در قبال نوع بردار تأسیسات هستهنهایتاً، مسئولیت بهره

ین مفهوم که ا ههایی دارد. بنیز محدودیت شده خسارات وارد

ای هسته یمسئولیت او جبران تمامی خسارات ناشی از حادثه

بینی ها پیشکه در کنوانسیون است ، بلکه خسارات معینییستن

صرفاً  1694و وین  1691های پاریس . کنوانسیونشده است

یا  (11)به اشخاص )خسارت فوت شده جبران خسارات وارد

یا  (16)( و خسارت اموال )تلف کامل مال(19)آسیب جسمانی

 کنندمیبردار قلمداد های بهره( را از مسئولیت(21)خسارت به آن

رتباط و خسارت به خود تأسیسات یا اموال واقع در آن که در ا

شود و نیز خسارت به وسایل حمل و با آن تأسیسات استفاده می

شود. ای قرار داشته را شامل نمیهسته ینقل که در زمان حادثه

بردار در صورتی مسئولیت در خصوص سایر خسارات، بهره

جبران آنها خواهد بود که قانون دولت محل تأسیسات آن را 

 .]19[ باشد کردهبینی نپیش

تواند مطرح شود این است که ه در این قسمت میالی کؤس

ای خسارات ناشی از حوادث هسته ،الذکرهای فوقآیا کنوانسیون

 در هر دو دسته از تأسیسات نظامی یا غیرنظامی را شامل 

پاریس و اصالحات آن تعریف  1691د؟ کنوانسیون شونمی

این  که ظهور است کار بردهه ای را به طور مطلق بتأسیسات هسته

شود. با هر دو تأسیسات نظامی و غیرنظامی را شامل می ،اطالق

ده است که هدف کرکنوانسیون تصریح  یوجود این، مقدمه

دیدگان ناشی کنوانسیون تأمین غرامت کافی و عادالنه برای زیان

 انرژی برداری از ای در جریان تولید و بهرهاز حوادث هسته

 .]19[ ستآمیز اای برای اهداف صلحهسته

ده کربینی وین نیز مقررات مشابهی پیش 1694کنوانسیون 

کار ه ای را مطلق بین توضیح که عبارت تأسیسات هستها ااست، ب

کنوانسیون تصریح کرده است که  یمه، اما در مقدّاست برده

هدف کنوانسیون ایجاد برخی استانداردهای حداقل برای حمایت 

 آمیز انرژی کاربردهای صلحمالی در قبال خسارات ناشی از 

 .]11[ ای استهسته

ز اهای مذکور این بود که نظر برخی از مفسران کنوانسیون

وین،  1694پاریس و  1691های مقررات کنوانسیونعبارات و 

ها صرفاً در مورد توان استنباط کرد که این کنوانسیوننمی

سال  آمیز قابلیت اعمال دارند. اما درای صلحتأسیسات هسته

پروتکل اصالحی کنوانسیون وین به این ابهامات پایان داده  1661

 اید که کنوانسیون وین نسبت به تأسیسات هستهکرو صریحاً اعالم 

گویی در . این صراحت]19[ کندآمیز شمول پیدا نمیغیرصلح

ای نیز راجع به جبران تکمیلی خسارت هسته 1661کنوانسیون 

آن اشعار شد که کنوانسیون  2 یماده 4تکرار شد و در بند 

 بردار تأسیسات ای که بهرهخسارت هسته»منحصراً نسبت به 

 آمیز واقع در سرزمین یک دولت متعاهدای با اهداف صلحهسته

 .]16[ «دشواست، اعمال میدر قبال آن مسئول 

 

بردار تأسیسات ت بهرهـمسئولی یهـبیم وضعیت .3

 ایولیت مدنی هستههای مسئای در کنوانسیونهسته

بردار تأسیسات الذکر، بیمه مسئولیت بهرههای فوقدر کنوانسیون

و مقررات آن راجع به اصل این  استای از نوع اجباری هسته

 چنینیست. همهای پذیرنده ناجبار قابل تحفظ از سوی دولت

بینی توانند مقرراتی برخالف آن پیشها نمیی این دولتملّ وانینق

 پردازیم.بررسی تفصیلی این دو موضوع می د. بهکنن

 

 اجباری بودن بیمه  3.1

ت یک نوع عقد است و اصوالً یمسئول یبه لحاظ ماهیت، بیمه

آزاد طرفین آن است. به عبارت دیگر،  یانعقاد هر عقد تابع اراده

و  کرد توان به انعقاد عقد بیمه الزام یا اجباراصوالً اشخاص را نمی

 قدی باری انجام پذیرد، مبانی صحت چنین عَچنین اج اگر
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 ی، لاین اصل ک با وجودد. اما شوتواند با اشکال مواجه می

ی از عتماجضروریات و اقتضائات احسب در مواردی گذار قانون

 یانعقاد عقد بیمه در زمینهو اشخاصی را به  ،اصل فوق عدول

ای ات هستهبردار تأسیست بهرهیمسئول یبیمه د.کنخاصی الزام می

هایی است که اجباری بودن آن، عالوه بر از جمله چنین بیمه

 بینی شده است.آور نیز پیشالمللی الزامبین قوانین ملی، در اسناد

، ]21[ بروکسل 1692، ]21[ پاریس 1691های کنوانسیون

 ]24[ ایجبران تکمیلی خسارت هسته 1661و  ]22[ وین 1694

 و اشعار کرده ای صراحتاً تأکید بر اجباری بودن چنین بیمه

ای ملزم به فراهم آوردن بردار تأسیسات هستهاند که بهرهداشته

برای پوشش مسئولیت خود به  (21)های مالیتضمینبیمه یا سایر 

دولت محل تأسیسات  مقرر شده توسط میزان، شکل و شرایط

ای دیدگان احتمالی ناشی از حوادث هسته. حمایت از زیاناست

 سازیها و همچنین توانمند تسهیل و تسریع پرداخت غرامت آن و

دیدگان غرامت به زیانای در پرداخت بردار تأسیسات هستهبهره

های اصلی اقتضائات و ضرورت ،ایاز طریق ساز و کار بیمه

ای در بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یدن بیمهکراجباری 

خسارات  یگستره .]23[ المللی بوده استسطوح ملی و بین

تواند به حدی وسیع و ای میاحتمالی ناشی از حوادث هسته

یا  هبردار ناممکن شدبهره یشدید باشد که جبران آن به وسیله

مشکالت مالی جدی و اساسی، از جمله ورشکستگی، برای او در 

بردار تأسیسات مسئولیت بهره اجباری یپی داشته باشد. نهاد بیمه

هدف پیشگیری از چنین مشکالت مالی برای صنعت و  ای باهسته

 ای ابداع و بردار تأسیسات هستهای و بهرههای هستهفعالیت

 بینی شده است.پیش

 ها متعهد به الزامدولت ،های مذکورمطابق کنوانسیون

مسئولیت خود یا  یای به انجام بیمهبردار تأسیسات هستهبهره 

های یاد شده اند. کنوانسیونآن شدهمالی بر  تضمینفراهم آوردن 

الظاهر و علی اندبینی نکردهبردار را پیشضمانت اجرای الزام بهره

های عضو )دولت محل تأسیسات( کار آن را به دولتوساز

های عضو دو ی دولتلاند. در این خصوص قوانین مدهکرواگذار 

ای( ستهبرداری از تأسیسات هنوع ضمانت اجرای اداری )منع بهره

بردار اند. مطابق قانون دولت اسلونی، بهرهدهکربینی و جزایی پیش

های مالی برای پوشش مسئولیت تضمینملزم به تأمین بیمه یا سایر 

 یای یا حمل مادهبرداری از تأسیسات هستهخود قبل از بهره

صالح است و تا زمانی که به این ای و اطالع آن به مقام ذیهسته

 یبرداری یا حمل مادهعمل نکرده است، مجوز بهرهتعهد خود 

صالح ای به او اعطا نخواهد شد. همچنین، چنانچه مقام ذیهسته

برداری ای( در جریان بازرسی پی به بهرهایمنی هسته ی)در زمینه

وجود بیمه یا تضمین مالی مسئولیت ای بدون از تأسیسات هسته

ا به طور موقت و تا زمان بردار شود، فعالیت آن تأسیسات ربهره

 تأمین بیمه متوقف خواهد کرد. 

مسئولیت را فراهم نیاورد  یبردار بیمهطور، چنانچه بهرههمین

ندهد حسب مورد به مجازات  عالطصالح او یا آن را به مقام ذی

. در قانون اتریش ]23[ محکوم خواهد شد یورو 191تا  129از 

فراهم آوری بیمه یا سایر  برداری که اقدام بهنیز برای بهره

مجازات  ستا های مالی به میزان مسئولیت خود نشدهتضمین

بینی شده است، و در صورتی که هزار یورو پیش 49نقدی تا 

های کیفری به آن چنین اقدامی جرم نیز قلمداد شود در دادگاه

 ی. نهایتاً در خصوص فقدان بیمه]29[ رسیدگی خواهد شد

ای، قانون فرانسه اشعار داشته تأسیسات هسته بردارمسئولیت بهره

تا هزار  111بردار به جزای نقدی است که در چنین مواردی بهره

 سال محکوم خواهد شد 9ماه تا  9میلیون فرانک یا مجازات از  1

]29[. 

ال دیگری که در این ؤاما صرف نظر از این مجازات، س

 ی که تواند مطرح شود این است که، در مواردخصوص می

های مالی برای پوشش تضمین بردار فاقد بیمه یا سایر بهره

د، شوو خسارتی وارد  دهدای رخ هسته یو حادثه باشدمسئولیت 

در چنین مواردی  ؟چگونه جبران خواهد شد شدهخسارت وارد

بردار یا دولت محل تأسیسات( باید مسئولیت چه شخصی )بهره

ر اساس اصول کلی حقوق، پرداخت غرامت را بر عهده بگیرد؟ ب

بردار به عنوان مسبب و مسئول در چنین مواردی اصوالً بهره

د، اما ظاهراً کنخسارات وارده را جبران  بایدحادثه موجب زیان 

بینی های مذکور، ساز و کار متفاوتی پیشمقررات کنوانسیون

 ای بردار تأسیسات هستهو در مواردی که بهره نداکرده

برآید، ی یا کلی ئجبران خسارت به نحو جز یعهدهتواند از نمی

به میزان  شده دولت محل تأسیسات را به پرداخت غرامت وارد

. بنابراین در مواردی ]21[ده استکرلزم مبردار مسئولیت بهره

بردار به فراهم آوردن بیمه ملزم نشده باشد، دولت محل که بهره

را تا  شده واردتأسیسات از طریق ایجاد صندوق دولتی خسارات 
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. تحمیل ]29[بردار پرداخت خواهد کردسقف مسئولیت بهره

 مسئولیت جبران خسارت بر دولت در مواردی که مسئولیت 

های مالی است، شاید از این بردار فاقد بیمه یا دیگر تضمینبهره

های یاد شده این شود که از نظر کنوانسیونمنطق ناشی می

بردار به که به ملزم کردن بهره های محل تأسیسات هستنددولت

اند و در مواقعی که چنین بیمه مسئولیت خود متعهد شده یبیمه

های محل شود، در واقع دولتمسئولیتی در عمل محقق نمی

مسئولیت  دبایو  انددهکرتأسیسات هستند که به تعهد خود عمل ن

 عمل نکردن به تعهد خود را که پرداخت غرامت از جانب 

وجودی و  یدار است متقبل شوند. این تفسیر با فلسفهبربهره

 هایتهای یاد شده که جبران سریع خساراهداف کنوانسیون

رسد، زیرا نیز سازگار به نظر می است هاهدیدوارده به زیان

توانند پرداخت تر میتوان مالی باال، سریع دلیلها به دولت

 ند. کنغرامت 

بردار تأسیسات مورد بهرههای یاد شده در یک کنوانسیون

اند. در دن مسئولیت خود معاف کردهکرای را از بیمه هسته

مواردی که خود دولت متعاهد یا هر یک از تقسیمات فرعی 

بردار ها یا جمهوری آن، بهرهآن، از قبیل ایالت (22)قانونی

مسئولیت  یشود، لزومی به بیمهای محسوب میتأسیسات هسته

در چنین مواردی، دولت مربوطه به میزان  .یستبردار نبهره

ای احتمالی بردار مسئول جبران خسارات هستهمسئولیت بهره

 . ]26[خواهد شد

دولت را « تقسیمات فرعی»مفهوم  ،های یاد شدهکنوانسیون

و صرفاً به بیان دو مصداق آن )ایالت و  انددهکرتعریف ن

سایر تقسیمات . بدیهی است که اندمثال پرداختهرای جمهوری( ب

کشوری رایج در دولت، مانند استانداری، کانتون، شهرستان، 

شوند، ی از بدنه و ساختار دولت محسوب میئبخشداری، که جز

ند و چنانچه یکی از این هست« تقسیمات فرعی»مشمول مفهوم 

لزام به بردار تأسیسات تعیین یا شناخته شده باشند اِتقسیمات بهره

الی که در این خصوص ؤی خواهد شد. سمسئولیت منتف یبیمه

های دولتی نیز تواند مطرح شود این است که آیا شرکتمی

شوند؟ در زمان تدوین فرعی می« تقسیمات»مشمول مفهوم 

های مختلفی در این خصوص دیدگاه ،1694کنوانسیون وین 

مطرح شد که اشاره به آنها، به عنوان اسناد مذاکرات تدوین 

 یروشنگرانه باشد. در این خصوص، نمایندهاند توکنوانسیون، می

یک دولت یا یکی از تقسیمات »دولت فیلیپین اظهار داشت که 

ای را به طور مستقیم یا تأسیسات هستهاز فرعی آن ممکن است 

د. به عنوان مثال، ممکن است چنین کننبرداری غیرمستقیم بهره

قیم و از واحد دولتی، در مواردی که تأسیسات به طور غیرمست

طریق یک شخص حقوقی مجزا )مستقل( متعلق به دولت یا تحت 

 9 یماده 2د. متن فعلی بند شوبرداری کنترل آن است، بهره

 کند که آیا در چنین وضعیتی کنوانسیون مشخص نمی

ای که از طریق یک شخص حقوقی برداران تأسیسات هستهبهره

گیرند، از قرار میق به دولت بوده یا تحت کنترل آن لمستقل متع

مسئولیت معاف هستند یا خیر. او معتقد است که  یالزام به بیمه

 برداران چنین تأسیساتی ملزم به داشتن بیمه یا دیگر بهره

فیلیپین با مبهم تلقی  ینماینده«. ]41[ندهستهای مالی تضمین

دن متن مقررات کنوانسیون در خصوص شمول معافیت مفهوم کر

های دولتی با شخصیت حقوقی ولت به شرکتتقسیمات فرعی د

مستقل، خواستار اصالح آن مقررات و عدم تسری آن معافیت به 

 شود.هایی میچنین شرکت

تأسیساتی به طور »استرالیا اظهار کرد  ینماینده ،در مقابل

ت حقوقی مستقلی دارد یکلی متعلق به نهاد دولتی است که شخص

دولتی است، الزامی به حفظ تحت حمایت که برداری آن و بهره

 ینماینده«. ]41[های مالی نداردبیمه یا داشتن دیگر تضمین

دولت اتریش نیز اظهار داشت که از پیشنهاد دولت فیلیپین، 

های با مسئولیت در استرالیا شرکت ]زیرا[کند. حمایت نمی

سهام  %91د که نبردار هستند وجود دارمحدود متعددی که بهره

شوند. دولت کنترل می یوسیلهه یا ب استبه دولت آنها متعلق 

فیلیپین تصویب شود، در آن صورت آن  یاگر پیشنهاد اصالحیه

های مالی ملزم ها نیز باید به داشتن بیمه یا دیگر تضمینشرکت

 «.]42[ندشو

کنفرانس تدوین کنوانسیون وین نتوانست ابهام  در نهایت

های دولتی با به شرکت «تقسیمات فرعی»راجع به تسری مفهوم 

باید منتظر زمان و  بنابراینشخصیت حقوقی مستقل پایان دهد. 

د. به موجب پروتکل شورویه ماند تا ابهام موجود در عمل روشن 

راجع به تفسیر [اختیاری راجع به حل و فصل اجباری اختالفات 

مرجع رسمی و معتبر  ]1694یا اجرای مقررات کنوانسیون وین 

های داوری مورد توافق طرفین ت کنوانسیون دادگاهتفسیر مقررا

 .]44[المللی دادگستری استو یا دیوان بین
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های مسئولیت مقررات کنوانسیون یتحفظ ناپذیر 3.2

 ای راجع به بیمه مسئولیتمدنی هسته

اعمال تحفظ نسبت به  ،پاریس و اصالحات آن 1691کنوانسیون  

ست که مورد پذیرش مقررات خود را در صورتی ممکن داشته ا

های . اما کنوانسیون]49[های عضو آن واقع شودسایر دولت

وین و جبران تکمیلی در این خصوص سکوت اختیار  1694

و امکان اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود را به  است دهکر

اند. بر اساس الملل معاهدات ارجاع دادهقواعد عام حقوق بین

ق معاهدات، در مواردی که  راجع به حقو 1696کنوانسیون 

معاهده یا کنوانسیونی در مورد اعمال حق شرط نسبت به مقررات 

اعمال شرط نسبت به مقررات چنین معاهده یا  ،خود ساکت است

« ( 24)موضوع و هدف»کنوانسیونی در صورتی مجاز است که با 

. بنابراین، هر چند که بر اساس مقررات ]49[آن مغایر نباشد

اریس امکان اعمال تحفظ نسبت به مقررات آن راجع کنوانسیون پ

ای با موافقت بردار تأسیسات هستهاجباری مسئولیت بهره یبه بیمه

 هایرسد که تمامی دولت، اما به نظر بعید میاستسایر اعضا ممکن 

عضو کنوانسیون پاریس با اعمال حق شرط نسبت به مقررات 

بردار، که هدف آن هاجباری مسئولیت بهر یخود راجع به بیمه

های عضو در این سازی مقررات ملی دولتهماهنگ و یکنواخت

رسد که اعمال می چنین، به نظر بعیدند. همکزمینه است موافقت 

 1661و  1694های وین حق شرط نسبت به مقررات کنوانسیون

ها جبران تکمیلی، بتواند با موضوع و هدف این کنوانسیون

 گونه که تاکنون نیز بیان شده. همان]49[مطابقت داشته باشد

دیدگان از جمله ، تسهیل و تسریع جبران خسارت زیاناست

 محسوب  1661و  1694های سال اهداف اصلی کنوانسیون

ای از بردار تأسیسات هستهاجباری مسئولیت بهره یشود و بیمهمی

چنین، به آید. همابزار مهم چنین تسهیل و تسریعی به شمار می

های آید که قوانین ملی کشورهای عضو کنوانسیونر نمینظ

بردار را اجباری مسئولیت بهره یمذکور نیز بتوانند اصل بیمه

 هایند. رویهکبینی ندر مقررات خود آن را پیشد و ریگبنادیده 

کنند. گذاری کشورهای عضو نیز این ادعا را تأیید میقانون

، ]31[، مجارستان]46[، دانمارک]49[، آلمان]41[فرانسه

، ]33[، مکزیک]34[، کره جنوبی]32[، ژاپن]31[ایتالیا

 هستنداز جمله کشورهایی  ]31[و سوئد ]39[، ترکیه]39[نروژ

اجباری مسئولیت  یبیمه ،های مذکورکه هماهنگ با کنوانسیون

بینی ای را در قوانین ملی خود پیشبردار تأسیسات هستهبهره

 اند.دهکر

ای میزان، نوع و اجع به مسئولیت مدنی هستهها رکنوانسیون

 های مالی برای پوشش مسئولیتشرایط بیمه یا دیگر تضمین

صالح ای را به نهادهای دولتی ذیبردار تأسیسات هستهبهره 

اند. در این خصوص، به دهکرکشور محل تأسیسات واگذار 

عنوان مثال، قانون دولت اتریش مقرر داشته است که حداقل 

 ای تولید برق بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یبیمه

ای میلیون یورو، و راکتورهای هسته 319ای( های هسته)نیروگاه

. قانون اتریش استمیلیون یورو برای هر حادثه  9/31تحقیقاتی 

خواهد بود و اعتبار  ییهانامهحاکم بر عقود مربوط به چنین بیمه

فعالیت تأسیسات خواهد  یخاتمهسال پس از  11نامه تا این بیمه

ای بردار بیمه مسئولیت خود را فقط از مؤسسات بیمهبود. بهره

 تواند تهیه کند.مجاز می

 

 بردار مسئولیت بهره یمحدود بودن میزان بیمه  3.3

های راجع به در مباحث پیشین توضیح داده شد که کنوانسیون

بردار مسئولیت بهرهای، صرفاً حداقل میزان مسئولیت مدنی هسته

در تعیین را و دست دولت محل تأسیسات  انددهکررا مشخص 

اند. بردار باز گذاشتهحداکثر مسئولیت یا مسئولیت نامحدود بهره

عدم ممنوعیت تعیین  با وجودچنین، توضیح داده شد که هم

های بردار، تعداد محدودی از دولتمسئولیت نامحدود برای بهره

 ها )آلمان، ژاپن، سوئیس(، مسئولیت عضو این کنوانسیون

اند. با توجه به الزامات مالی دهکربردار را نامحدود مقرر بهره

نیز های مالی بیمه، این موضوع در خصوص بیمه یا دیگر تضمین

مسئولیت  یین توضیح که حداقل و حداکثر بیمهاا . باستمطرح 

بردار چه میزان است و آیا امکان نامحدود تعیین نمودن چنین بهره

ال باید متذکر شد که در ؤرد؟ در پاسخ به این ساای وجود دبیمه

های مربوط و اصالحات آنها این خصوص مقررات کنوانسیون

وین ساکت  1694ن کنوانسیومورد در این  .اندکی تفاوت دارند

در مواردی »است، اما پروتکل اصالحی آن اشعار داشته است که 

بردار نامحدود است، دولت محل تأسیسات که مسئولیت بهره

د، کنبردار مسئول تعیین تواند حدودی برای تضمین مالی بهرهمی

حق برداشت  میلیون 411که این حدود کمتر از مشروط بر این

 چنین در مواردی که مسئولیت مه«. ]39[مخصوص نباشد
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تواند، با می» بردار نامحدود است، دولت محل تأسیساتبهره

 آثارای مربوط و ای یا دیگر مواد هستهلحاظ نوع تأسیسات هسته

بردار را ای ناشی از آنها، تضمین مالی بهرههسته یاحتمالی حادثه

 میلیون حق 9د، مشروط بر این که کمتر از کنکمتر مقرر 

اطمینان را محل تأسیسات  برداشت مخصوص نباشد و دولت

 را ایپرداخت دعاوی غرامت برای خسارات هستهکند حاصل 

از طریق تشکیل صندوق الزم تا ، اندبردار مسلم شدهکه علیه بهره

های مالی برای جبران چنین میزانی که بیمه یا دیگر تضمین

 «.]36[ هستندخساراتی ناکافی 

بردار، پیداست، در موارد مسئولیت نامحدود بهرهکه به طوری

دولت محل تأسیسات از این اختیار برخوردار شده است که 

بردار را تحت های مالی بهرهای یا دیگر تضمینپوشش بیمه

حق برداشت  میلیون 9یا  411بر حسب مورد تا  یشرایط

د. این مقررات بر تعیین کنو محدود  همخصوص پایین آورد

بردار های مالی پوشش مسئولیت بهرهیمه یا سایر تضمینحداقل ب

داللت دارد و  (در مواردی که مسئولیت او نامحدود است)

مسئولیت  مالی هایتضمین سایر یا بیمه ای به محدود بودناشاره

الذکر پروتکل اصالحی در کند. مقررات فوقبردار نمیبهره

ی تصریحی های مالخصوص سقف یا حداکثر بیمه یا تضمین

ندارد و تعیین آن را به اختیار و صالحیت دولت محل تأسیسات 

پاریس نیز، همانند کنوانسیون  1691د. کنوانسیون کنواگذار می

بردار مسئولیت بهره ی، در خصوص حداقل و حداکثر بیمه1694

اصالح آن، همانند پروتکل  2113ساکت است. اما پروتکل 

بردار ی که مسئولیت بهرهده است در مواردکر، مقرر 1661

نامحدود است، طرف متعاهدی که در سرزمین آن تأسیسات 

بردار مسئول واقع شده است باید حدود تضمین مالی ای بهرههسته

سب مورد حالبته این حدود بر  .دکنبردار مسئول را تعیین بهره

. ]91[میلیون یورو تعیین شود 11یا  91ا ت 111از کمتر تواند نمی

 نیز در خصوص حداکثر  2113، پروتکل 1661د پروتکل همانن

تواند های مالی ساکت است که البته این سکوت نمیتضمین

بردار قلمداد های مالی مسئولیت بهرهمجوز نامحدود شدن تضمین

بردار، که، در موارد نامحدود بودن مسئولیت بهرهد. نتیجه اینشو

های عضو ملزم به تکنوانسیون پاریس، دول یبر اساس اصالحیه

و بر اساس  استهای مالی مسئولیت محدودکردن تضمین

دن این کرها اختیار محدودکنوانسیون وین، دولت یاصالحیه

ها را دارند و این اساس تفاوت و مقررات دو کنوانسیون تضمین

شود. صرف نظر از این الزام و راجع به این موضوع محسوب می

ای و مؤسسات های بیمهشرکت یاختیار، عدم کفایت سرمایه

بردار در مالی برای بیمه یا تضمین مالی نامحدود مسئولیت بهره

ای، در عمل موجب شده قبال خسارات ناشی از حوادث هسته

بردار در های مالی مسئولیت بهرهاست که بیمه یا دیگر تضمین

د. در آلمان، سوئیس، سوئد، اتریش، شونکشورها محدود تعیین 

بردار که مسئولیت بهرهاین با وجودو جمهوری کره، ژاپن 

های مالی این نامحدود تعیین شده است، بیمه یا دیگر تضمین

 .]91[ اندشدهدود مقرر حمسئولیت م

ای، تکلیف تأمین ها راجع به مسئولیت مدنی هستهکنوانسیون

 یهای مالی برای پوشش مسئولیت را بر عهدهبیمه یا سایر تضمین

بردار محل تأسیسات باید بهره اند و دولتردار قرار دادهببهره

ای را ملزم به تأمین چنین بیمه یا تضمین مالی تأسیسات هسته

تضمین مالی  یها و مؤسسات بیمه یا ارائه کنندهند. شرکتکن

د، هر چند که در عمل تدارکات و نتکلیفی در این خصوص ندار

با هایی فراهم آوردند. ن بیمهچنی یساختارهای الزم را برای ارائه

گر یا اند که بیمهدهکرهای مذکور تصریح ، کنوانسیوناین حال

نامه را توانند به هر علتی بیمهمالی در صورتی می یتضمین کننده

ماه قبل مراتب را به طور  2ند که حداقل از کنتعلیق یا لغو 

که صالح اطالع دهند و در مواردی مکتوب به مقام دولتی ذی

ای در جریان حمل و نقل است، مادامی که حمل و هسته یماده

مسئولیت  یامکان تعلیق یا لغو بیمه باشد، نقل آن به پایان نرسیده

 های محل تأسیسات . دولت]92[ مربوطه به آن وجود ندارد

اند در قوانین و مقررات ملی خود چنین تکلیفی را برای ملزم

بینی و ضمانت مالی پیش یمؤسسات بیمه یا تضمین کننده

 ند.کنهایی نیز بر آن مقرر اجرایی

 

 گر یا امکان طرح دعوی مستقیم علیه بیمه 3.4

 مالی یکنندهتضمین

ای امکان طرح دعوی ها راجع به مسئولیت مدنی هستهکنوانسیون

های مالی را گر یا سایر تضمین کنندهدیده علیه بیمهمستقیم زیان

اند که قانون ملی کشورهای عضو آن را انستهدر صورتی ممکن د

 .]94[ده باشدکربینی پیش
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، نمایندگان برخی از 1694در زمان تدوین کنوانسیون وین 

دعوی  یاقامه ایاالت متحده آمریکا و فیلیپین( باها، )دولت

و خواستار حذف مقررات  کردندگر مخالفت مستقیم علیه بیمه

نه شدند. استدالل کشورهای نویس کنوانسیون در آن زمیپیش

مخالف این بود که اوالً طرح دعوی مستقیم علیه شخصی به غیر 

و ثانیاً  یستا اصول کلی حقوقی سازگار نبزیان  یکنندهوارداز 

دعاوی  درصالحیت در رسیدگی  یموجب پیچیده شدن مسئله

ها، از . در مقابل نمایندگان برخی دیگر از دولت]93[ دشومی

گر را در راستای انتین، طرح دعوی مستقیم علیه بیمهجمله آرژ

 و با آن موافقت کردند ،دیده قلمدادتأمین و تسریع غرامت زیان

، توافق شد که کنوانسیون به طور مستقیم امکان در نهایت. ]99[

و آن را به قوانین  ،نکرده بینیگر را پیشدعوی مستقیم علیه بیمه

ن رو، در وضعیت فعلی، دعوی د. از ایکنها موکول ملی دولت

د که قوانین ملی شوگر در صورتی ممکن میمستقیم علیه بیمه

های مذکور، در ده باشند. کنوانسیونکربینی ها آن را پیشدولت

بینی گر را پیشخصوص قانون ملی که دعوی مستقیم علیه بیمه

وین  1694اند. کنوانسیون کنند، لفظ واحدی را به کار نبردهمی

و این در حالیست که  کندمیرا استفاده « انون دادگاه صالحق»

جبران تکمیلی  1661پاریس و کنوانسیون  1691کنوانسیون 

قانون دادگاه »که نسبت به  ]99[ اندکار بردهه را ب« قانون ملی»

 . استاعم « صالح

  از طرف اساساً، طرح دعوی مستقیم ،گونه که اشاره شدهمان

گر با اصول کلی حقوقی )اصل نسبی بودن( مهدیده علیه بیزیان

های حقوقی ملی نیز به آسانی با پذیرش آن و نظام یستسازگار ن

 کردند. اما ضرورت حمایت از در قوانین ملی موافقت نمی

بر او  شدهدیده و تسهیل و تسریع جبران خسارات واردزیان

طرح دعوی »اد هگذاران ملی به تدریج ند که قانونشموجب 

 و در قوانین خود  ندپذیربرا « گردیده علیه بیمهمستقیم زیان

د. دیوان عالی کشور فرانسه نخستین بار در طی کننبینی میپیش

و  ،گر را قبولدیده علیه بیمهخود دعوی مستقیم زیان 1629سال 

د. در انگلستان نیز امکان کراز اصطالح دعوی مستقیم استفاده 

دیده گر با تصویب قانون زیانلیه بیمهدیده عدعوی مستقیم زیان

خسارت  ی. در زمینه]91[ پذیرفته شد 1641گر در سال علیه بیمه

گر ای نیز، قوانین ملی کشورها طرح دعوی مستقیم علیه بیمههسته

، ]99[ توان به قوانین، فرانسهاند که از جمله آنها میرا پذیرفته

 د.کراشاره  ]91[ و اتریش ]91[ ، اسلونی]96[ لهستان

 

ای در بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یبیمه  .4

 نظام حقوقی ایران

ای در آمیز علوم و فناوری هستهکه کاربردهای صلحاین با وجود

ای دارد و در حال حاضر مراکز و تأسیسات ایران قدمت چند دهه

تاکنون  اماد، هستنای متعددی در کشور در حال فعالیت هسته

ای تدوین خاصی در ایران راجع به مسئولیت مدنی هستهقانون 

که از زمان انعقاد این با وجودطور، ده است. همینشوتصویب ن

ای کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته

شود، کشور ما به عضویت آن درنیامده سال سپری می 93حدود 

ی ایران فاقد قوانین یا است. بنابراین در شرایط کنونی، نظام حقوق

 بردار تأسیسات مقررات خاص در خصوص مسئولیت بهره

. این در شرایطی است که استمسئولیت او  یای و بیمههسته

مابین فی ینامهطی موافقت 1492و  1439ایران به ترتیب در سال 

المللی انرژی اتمی و دولت ایران و دولت ممالک آژانس بین

 و  ]92[ ی اجرای اقدامات تأمینیآمریکا برا یمتحده

المللی انرژی اتمی راجع به ایران و آژانس بین ینامهموافقت

 ]94[ ایهای هستهپادمان مربوط به پیمان منع گسترش سالح

 یپذیرفته بود که قوانین و مقررات خود راجع به مسئولیت و بیمه

و  ای را در خصوص کارکنانبردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره

قوانین  د. خألکنالمللی انرژی اتمی نیز اعمال بازرسان آژانس بین

بردار تأسیسات مسئولیت بهره یخاصی راجع به مسئولیت و بیمه

ای ای در ایران، در شرایطی است که قوانین و مقررات بیمههسته

 عدم تسری بیمه به خسارات » یکشور نیز معیار و رویه

و جبران چنین خساراتی را از شمول  هدکررا اتخاذ « (23)ایهسته

اجباری  یاست. قانون بیمه ساختهگر خارج تعهدات بیمه

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص 

 ای را صریحاً ثالث معیار عدم تسری بیمه به خسارت هسته

 یبینی و اشعار داشته است که چنانچه بر اثر تصادم وسیلهپیش

مواد پرتوزا خسارتی به اشخاص ثالث وارد  زا ،موتوری ینقلیه

. ]93[ شود، بیمه الزامی به پرداخت خسارت در این زمینه ندارد

مسئولیت مدنی  ینامهشرایط عمومی بیمه ینامهطور، آیینهمین

شورای عالی بیمه مرکزی،  29/9/1411ای پزشکان مصوب حرفه
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بران خساراتی که منشأ آن گر در قبال جبیمه مقرر داشته است که

ای باشد، به کننده یا رادیواکتیو و انرژی هستهتشعشعات یونیزه

بیمار ضروری  یها برای معالجهنآ از غیر از مواردی که استفاده

 ینامهو یا آیین ]99[ تشخیص داده شود، تعهدی نخواهد داشت

قل ای متصدیان حمل و نمسئولیت مدنی حرفه یبیمه به مربوطه

تعهد  ،مرکزی یشورای عالی بیمه 11/4/1419وب صداخلی، م

 گر به پرداخت بیمه در مواردی که زیان به ثالث منشأ بیمه

گر و اشعار داشته است که بیمه ،ای دارد را منتفی دانستههسته

 ینسبت به خساراتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه

ای به کاالی مورد فعاالت هستهتشعشعات رادیواکتیو و فعل و ان

 ینامهنهایتاً باید به آیین .]99[ تعهدی ندارد ،شودحمل وارد می

مرکزی راجع به شرایط عمومی  یشورای عالی بیمه 94 یشماره

بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای 

اشاره کرد که همانند سایر  1496شناورهای صیادی مصوب 

تعهدی به  ،گرهای مذکور مقرر داشته است که بیمهامهنآیین

که منشأ این زیان انفجارات اتمی به ثالث در مواردی جبران زیان

 .]91[ ای است نداردو تشعشعات هسته

ای در عدم تسری بیمه به خسارات ناشی از حوادث هسته

گذار ایران خاص قانون یرویه ،قوانین و مقررات مربوط به بیمه

گذاران دیگر کشورها نیز آن را پذیرفته و اعمال و قانون تیسن

هستند که قوانین و مقررات راجع دیگری نیز کشورهای  اند.دهکر

عمومی آنها، تسری بیمه به جبران خسارات ناشی از  یبه بیمه

اند. در توجیه این کرده اای و پرتوی را مستثنهای هستهفعالیت

ای با هستهدر س خسارات موضوع استدالل شده است که جن

آنها الزامات خاصی خود را  یو بیمه استسایر خسارات متفاوت 

ضوابط و ساز و کارهای آن  دبایگذار کشورها طلبد و قانونمی

 د.کنبینی و تصویب را در یک قانون خاص پیش

 یشود این است که آیا نهاد بیمهنهایتاً سوالی که مطرح می

ای با الزامات فقهی و ردار تأسیسات هستهباجباری مسئولیت بهره

قانونی نظام حقوقی ایران سازگاری دارد؟ به عبارت دیگر آیا منع 

فقهی و قانونی برای ورود و اجرای این نهاد از طریق الحاق 

ای )کنوانسیون وین های مسئولیت مدنی هستهکشور به کنوانسیون

یا کنوانسیون  ای وراجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته

ای( یا تدوین قانون خاص دراین جبران تکمیلی خسارت هسته

 ؟استزمینه متصور 

آید که منع فقهی یا پاسخ باید متذکر شد که به نظر نمی در

دن قوانین و مقرراتی راجع به کرقانونی برای تصویب و اجرا 

 ای وجود بردار تأسیسات هستهاجباری مسئولیت بهره یبیمه

هایی را برخی از فقهای اهل تسنن استداللعلیرغم اشد. داشته ب

اند، اما بیشتر فقهای معاصر مبنی بر نامشروع بودن عقد بیمه آورده

و به مشروعیت و صحت عقد بیمه رأی  اندرا رد کرده دالیلآن 

 1419گذار ایران نیز با تصویب قانون بیمه در سال قانون. اندداده

ده کرو احکام آنها را مقرر  ،را تأییدمشروعیت وضعیت عقد بیمه 

 اجباری مسئولیت  یبیمه ،است. بنابراین در وضعیت فعلی

ای به عنوان یک قرارداد مغایرتی با بردار تأسیسات هستهبهره

بردار . الزام یا اجبار بهرهدکنمیالزامات فقهی و قانونی ایران پیدا ن

های دیگر تضمین ای به عقد بیمه یا فراهم آوردنتأسیسات هسته

مالی برای پوشش مسئولیت خود نیز مغایریتی با کلیت اصل 

و یکی از استثنائات آن  ردآزادی طرفین در انعقاد قراردادها ندا

تواند های اجتماعی میشود. در مواردی ضروریتمحسوب می

های گذار کشورها را به تصویب قوانینی که حقوق و آزادیقانون

د. ضرورت تسهیل و تسریع کنند وادار کفردی را محدود می

دیدگان و تسکین به زیان شده ای واردجبران خسارات هسته

 های ناشی از کاربردهای آالم آنها و کاهش زیاناز بخشی 

گذار ملی کشورها و همچنین قانون ای،آمیز فناوری هستهصلح

 یالمللی به تصویب نهاد بیمهبین یدولتمردان را در عرصه

ای وادار ساخته است بردار تأسیسات هستهی مسئولیت بهرهاجبار

 های ت و لوازم مدیریت ایمنی فعالیتئاو این نهاد از اقتضا

د. در این زمینه نیز، شوای در کشورها و جهان محسوب میهسته

بردار تأسیسات آید که نظام حقوقی ایران با اجبار بهرهنمی به نظر

 یود مغایریتی داشته باشد و رویهمسئولیت خ یبیمه اای بهسته

 یلاجباری دارندگان وسا یگذار ایران )تصویب قانون بیمهقانون

( این ادعا را 1491و اصالحی  1431موتوری مصوب  ینقلیه

  کند.تأیید می

 

 گیرینتیجه. 5
دیدگان اساساً حمایت مالی از زیان ،یکی از اهداف مهم بیمه

بردار مسئولیت بهره یبیمهحوادث مختلف اجتماعی است و 

گذاران . قانونیستن اای نیز از این قاعده مستثنتأسیسات هسته

المللی در اسناد کشورها در قوانین ملی و دولتمردان و محافل بین
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دیدگان المللی، این نوع بیمه را با هدف حمایت از زیانبین

 به شدهای و تسهیل و تسریع جبران خسارات واردحوادث هسته

وجود ه و ساز و کاری برای اجرای آن ب انددهکربینی آنها پیش

تردید این قوانین و اسناد در حصول به هدف فوق، ند. بیاهآورد

 ءای و ارتقافناوری هسته هایهای جهانی از خطرکاهش نگرانی

اند. دهکراز این فناوری نقش به سزایی را ایفاء  ایمنی یاستفاده

دارند که ضروری است در  هایو نارساییها لیکن، هنوز کاستی

های مربوطه، هنوز ند. قوانین ملی و کنوانسیونشوآینده مرتفع 

برخی از خسارات )مانند خسارات اقتصادی ناشی از حوادث 

ای که طور میزان بیمهکنند. همینای نمیای را پوشش بیمههسته

 و کفایت استمحدود  برای جبران خسارات تخصیص پیدا کرده

دهند. دیدگان را به طور کامل نمیجبران خسارات تمامی زیان

وسعت  دلیلای است که به این به دلیل ماهیت خسارات هسته

جبران  یتوانند حق بیمهبرداران نمیزیادی که دارند بهره یبالقوه

های ند. از طرف دیگر، شرکتکنتمامی آن خسارات را تأمین 

یز به تنهایی سرمایه و توان مالی ای و مؤسسات تضمین مالی نبیمه

ای چنین خساراتی را ندارند و به طور مشخص به پوشش بیمه

ای برای عقد های بیمهبود که شرکتعدم کفایت سرمایه  دلیل

ای ای و پوشش بیمهبردار تأسیسات هستهقرارداد بیمه با بهره

های بیمه در سطح مالی و مسئولیت او مجبور به ایجاد اتحادیه

 المللی شدند.ینب

ای در کشور، های هستهقدمت نسبتاً زیاد فعالیت با وجود

 گذار ایران هنوز قانون خاصی راجع به مسئولیت مدنیقانون

اجباری مسئولیت او  یای و بیمهبردار تأسیسات هستهبهره 

ده است. قوانین راجع به بیمه نیز خسارات ناشی از کرتصویب ن

 و  انددهکر اول پوشش بیمه مستثنای را از شمحوادث هسته

 اند. این خألگر را از جبران چنین خسارتی معاف داشتهبیمه

ای در کشور سازگاری ندارد قانونی در ایران با افق صنعت هسته

آن  یبردار و بیمهو تصویب قانونی خاص راجع به مسئولیت بهره

ولیت اجباری مسئ یبینی نهاد بیمهرسد. پیشضروری به نظر می

ای در چنین قانونی با الزامات فقهی و بردار تأسیسات هستهبهره

گذاری کشور در و تجارب قانون ردقانون کشور مغایرتی ندا

سخن آخر  .کنداجباری نیز این ادعا را تأیید می یبیمه یزمینه

ای و ها راجع به مسئولیت مدنی هستهکه، امروزه کنوانسیوناین

ای از ابزارهای اصلی بردار تأسیسات هستهمسئولیت بهره یبیمه

و از لوازم  هستندای هسته ایمن از فناوری ینظام استفاده ءارتقا

به توسعه و انتقال این فناوری  یالمللی در زمینههمکاری بین

ملی و  یتردید چنانچه کشور در کنار توسعه. بیآیندشمار می

ی برای همکاری ابرنامه ،ایخودجوش دانش و فناوری هسته

ای دارد، بررسی و ارزیابی الحاق به این المللی هستهبین

و اصالحات آن و  1694ها )کنوانسیون وین کنوانسیون

 ضروری و  (ایکنوانسیون جبران تکمیلی خسارت هسته

 .نمایدمیناپذیر اجتناب
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 هانوشتپی
1- Operator of Nuclear instalations  

2- Nuclear exclusion clause 

3- Price – Anderson 

4- Nuclear insurance pools 

5- Paris convention of third party liability in the field of nuclear energy 

6- Organization for economic cooperation and development 

7- Brussels supplementary convention 

8- Convention on liability of nuclear ships 

9- Vienna convention on civil liability for nuclear damage 

10- Convention on supplementary compensation of nuclear damage 

11- Strict, no fault liability 

12- Armed conflict 

13- Hostalities 

14- Civil war 

15- Insurrection 

16- Special drawing right  

17- Loss of life                        المللی پول        واحد پول صندوق بین

18- Damoge10 person 

19- Loss of property 

20- Damage to property 

21- Financial security 

22- Constituent sub-divisions 

23- Object and purpose 

24- Nuclear exclusion clause 
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