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  چكيده

  حاكم اي  حقوق هستهي الملل نياسناد بو مواد خطرناك  ييايحمل ونقل دردر زمينه  ييايحقوق درمتعدد  يالملل نيب يها ونينوانسك 

نداشته و مشخصاً ي ا هستهمسئول حوادث ناشي از حمل و نقل مواد درباره ي كسانيموضع  ،اي حوادث هسته از يبر جبران خسارت ناش
 ييشناسا افتنديحمل اتفاق م انيخسارت كه در جر اين در قبالاي يا متصدي حمل  بردار تاسيسات هسته بهره يبرا را يتيمسئول

از  يمقاله حاك جهينتچنين حوادثي مسئول كيست؟  ر صورت وقوعآن است كه د استاسناد مطرح  نيا يبا بررس كهاند. سوالي  نكرده

  را تعيين مسئول و نوع مسئوليتش  1971ي ا هستهمواد  ييايحمل ونقل در نهيدر زم يمدن تيمسئول ونيآن است كه اگرچه كنوانس

جبران خسارت  مسئولي ر انحصاربه طوبردار را  هاي مذكور بهره دهد وكنوانسيون مي ارجاع 1963 نيو و 1960 سيپار مانيبه دو پ

  اين موضوع مانع از شناسايي مسئوليت براي متصدي حمل نخواهد بود. ، اما داند اي مي ونقل مواد هستهحمل  انيدر جر هوارد

 يبرا تيمسئول رشيمانع از پذ امر نيكن احكمي در اين خصوص ندارد ل ها نپيوسته و حقوق ايران نيز اگرچه به اين كنوانسيون

   باشد.ينميا متصدي حمل بردار  هبهر

  

  ييايدر تي، مسئوليا حمل ونقل، مواد هسته ي، متصديا ، خسارت هستهيا هسته ساتيبردار تأس بهره :ي كليديهاواژه 

  

   مقدمه -  1
از اهمييت فوق  مسئوليت مدني، تعيين شخص مسئول بحثدر 

اي براي طرح دعوي و صدور حكم درخصوص تعيين  العاده
. است و جبران خسارت توسط دادگاه برخوردار مسئول

 نييتع يبرا يمشخص يمبنااي  هستهدر حوادث  متأسفانه
اين خالء در خصوص حمل و وجود ندارد.  شخص مسئول

شود. خسارات ناشي از اي نيز احساس مي نقل مواد هسته
اي با خسارات  حوادث مربوط به تاسيسات يا راكتورهاي هسته

اي و  وط به حمل و نقل مواد هستهناشي از حوادث مرب
 يخساراتباشد و  مسئوليت مدني ناشي از آن قطعا متفاوت مي

از حمل و  ليشود، به دو دلمي يناشاين مواد كه از حمل ونقل 
ذاتاً خطرناك  صهينخست خص. است زيمتماي عادي نقل كاال

ي كه اين مواد براي اريبس بالقوه يخطرها اي و دوم مواد هسته
در حقوق ما اين نوع حمل و . و محيط زيست دارداشخاص 

توان به  مي و صرفاً نيست مستقليخاص و  ، تابع قواعدنقل
المللي كه ايران هم به آنها پيوسته از  هاي بين بعضي توافق نامه

كاالهاي  يالملل نيب در باره حمل ونقل ييتو افقنامه اروپاجمله 
 ياسالم يجمهورقانون الحاق دولت يا  خطرناك (ا ي.دي.آر)

  درباره انتقال الشه  يروبيالمللي نا بين ونيبه كنوانس رانيا
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هدف  اين مقالهدر  اشاره نمود. 28/2/1389مصوب  هايكشت
اي آنهم از طريق دريا  هستهمواد  اصلي بررسي حمل و نقل

 بودن انباريكه ز گريبرخالف كاالهاي خطرناك د راي، زاست
 محدود و خاص است، مواد آنها محدود به قلمروي كامالً

 وانسان توانند براي  اشتباه مي نيدر صورت كوچك تراي  هسته
 اي مضر باشند و منطقه يحت اي يدر سطح مل ستيز طيمح

توجه و دقت مستلزم دسته از مواد  نيخاص ا تيوضع نيبنابرا
 المللي بين هاي در كنوانسيون .استونقل آنها  حمل در يكاف

در مورد حمل  يخسارات احتمال نينگحجم س لحاظ به موجود
اغلب ، وارده خساراتاز  يناش تي، مسئولاي هسته ونقل مواد
حال تحت  نيقرار داده شده؛ با ابردار  بهره دوش موارد بر

بردار  متصدي حمل به جاي بهرهممكن است  ي خاصطيشرا
 نيسو ا كياز  را كهچ. رديگ قرار حوادثاين مسئول 
سازد و از  يبه مقررات م ديمق محتاط و ، همواره او رامسئوليت
نهد كه در عمل  يم يشخص جبران را بر دوش گريسوي د
به خسارت شده است.  منجر ردستانشيز ايوي  طيتفر ايافراط 

  اي بخصوص در رابطه  اهمييت استفاده از انرژي هسته
با كشورهايي كه از اين انرژي براي مقاصد غيرنظامي استفاده 

ضرورت تدوين و  1950هاي پاياني دهه لكردند در سا مي
تصويب قوانين و ايجاد نظام حقوقي خاص راجع به مسئوليت 

اي را نمايان و در دستور كار  هاي هسته مدني در قبال فعاليت
ربط قرار داد. و اين امر  المللي ذي ها و نهادهاي بين دولت
هايي را در جهت قانونمندسازي مسئوليت مدني ناشي از  تالش

اي يا در جريان حمل ونقل ماده  وادث در تاسيسات هستهح
اي غالباً  كشورهاي داراي فعاليت هسته اي موجب گرديد. هسته

اي هستند و هم در اين زمينه  هاي هسته هم عضو كنوانسيون
داراي قانون داخلي هستند؛ بعضي عضو هيچ كدام از 

اي قوانين در اين زمينه دار ،اما .اي نيستند هاي هسته كنوانسيون
داخلي هستند؛ بعضي كشورها نيز همچون ايران نه عضو 

قوانين داخلي در اين باشند و نه هاي ياد شده مي كنوانسيون
حمل و نقل داخلي يا فرامرزي  ).Mohit,2014( زمينه دارند
اي (مواد پرتوزا يا راديواكتيو) ممكن است بصورت  مواد هسته

ي يا دريايي صورت گيرد. زميني (جاده، راه آهن و پست)، هواي
حوادث از  يالمللي حاكم بر جبران خسارت ناش اسناد بين

در قبال يا متصدي حمل بردار  بهره يبرا را يتي، مسئولاي هسته
  اتفاق حمل ونقل اين مواد  انياي كه در جر خسارت هسته

  مربوط  بروكسل 1971اند. كنوانسيون  نكرده ييشناسا افتند،يم

كه نيز » اي هستهمواد  ييايحمل در زمينه در يمدن تيمسئول«به 
صورت مشخص به موضوع حمل و نقل دريايي مواد ه ب

پردازد، در اين خصوص حكم صريحي ندارد و  اي مي هسته
 داده ارجاع نيو و سيپار كنوانسيونبه دو  شناسايي مسئول را

موانع مندرج در اسناد  ييتا با شناسا برآنيممقاله  نيدر ااست. 
جبران  مسئولبه شناسايي  ،حمل و نقل مربوط بهالمللي  بين

اي در جريان  در رابطه خسارات ناشي از مواد هستهخسارت 
پرداخته و  بروكسل 1971حمل و نقل دريايي مطابق كنوانسيون 

 پرسش پاسخ داده شود كه در صورت وقوع سانحهاين  به
ر بردا مسئول كيست؟ بهرهمواد اين حمل  انياي در جر هسته

اي؟ يا متصدي  هاي مسئوليت مدني هسته براساس كنوانسيون
از آن  يمقاله حاك جهينت هاي دريايي؟ حمل براساس كنوانسيون

ي اي به طور انحصار هسته اتيبردار تأسس است كه اگرچه بهره
ونقل مواد حمل  انيشده در جر جبران خسارت وارد مسئول
 تياز مسئول امر مانع نيقرار خواهد گرفت، اما ا اي هسته
البته اگرچه حقوق ايران در اين  حمل نخواهد بود. يمتصد

توان  خصوص حكمي ندارد لكن باتوجه به مقررات موجود مي
و هم متصدي حمل نيز  بردار بهرهمسئوليت را هم براي 

  شناسايي نمود.
  

  مفاهيم -  2
اي در حمل ونقل دريايي مواد  شناسايي مسئول حوادث هسته   

اي،  تاسيسات هسته بردار بهره ه تعريفيلزم ارااي مست هسته
بررسي مستندات قانوني مسئوليت و اصل مسئوليت انحصاري 

اي در ارتباط با اين حوادث  هاي هسته در كنوانسيون بردار بهره
  پردازيم. باشد كه مختصراً به بررسي اين موارد مي مي

  
  اي بردار تاسيسات هسته بهره -1- 2

اي ممكن است اشخاص مختلفي از  هستهدر وقوع يك حادثه   
قبيل دارنده مجوز، سازنده يا مالك تاسيسات و دولت محل 

اي مسئوليت  استقرار تاسيسات دخيل باشند. در حمل مواد هسته
اي است. در تعريف  بردار تاسيسات هسته بيشتر متوجه بهره

كه بر فعاليت  بردارشخصي است بهره ر بيان شده،بردا بهره
 يزمان بروز حادثه منته. يا در ترل عملي مؤثر داردخطرناك كن

 تيفعال يو واقع يكنترل اقتصادي، قانون ايبه خسارت، فرمان 
   ).1387،انصاريو  كاتوزيان( دباش داشته اريرا در اخت
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  بردار  ، بهرهنيوو  سيپار ونيكنوانس 1ماده  1بند در   
لت (دو صالح يكه توسط مقام عموم شود يم اطالقي به شخص

   اي نييتع ساتيبردار آن تأس بهره به عنوان مقر تاسيسات)
. مقام )Stoiber, et al,2003( شناخته شده است تيبه رسم

عمومي صالح، نهاد يا سازماني است (اعم از خود دولت يا 
اي و  هاي هسته سازمان دولتي) كه وظيفه نظارت بر فعاليت

هده دارد. به طور اي را بر ع اعطاي پروانه انجام فعاليت هسته
بردار شخصي است كه اداره و رهبري و  معمول منظور از بهره

اي را بر عهده دارد و  ي يك تاسيسات هستهمنيا يتمسئول
يا گرداننده واقعي تاسيسات دارنده مجوز اصطالحاً فرد 

نمايد  اي است كه زيان را تحمل مي هسته
)Malcolm,2003.( هر  نييتع ارياخت ها دولتحال،  نيبا ا

مرتبط است، به عنوان مذكور  ساتيكه با تاس ي راگريفرد د
 1ماده  1بند  3را دارند. چنانچه شق  ساتيمثال مالك تاس
توسط  كه دانديم يبردار را شخص بهره ن،يو يپروتكل اصالح

 ساتيكننده از آن تأس به عنوان استفاده سات،يتأس يكشور دارا
در  ).Explanatory Tex, IAEA,2004( دباش شده نييتع

- شخص«از واژه  ،بردار مذكور در تعريف بهره هاي كنوانسيون
person«  استفاده شده است كه دولت يا مقام عمومي صالح

كند. منظور از شخص  بردار منصوب تواند او را بعنوان بهره مي
 گونه نهاد عمومي ياهر اي حقيقي، موسسه فرداعم است از هر 

ته يا نداشته باشد. همچنين داش حقوقي تيشخصكه  يخصوص
المللي كه به موجب قانون دولت محل تاسيسات  هر سازمان بين

داراي شخصيت حقوقي بوده يا هر دولت يا اجزاي تشكيل 
 ماده 1بند  1(شق  بردار تلقي گردند توانند بهره دهنده آن كه مي

  ). نيو ونيكنوانس 1

  
  مستندات قانوني مسئوليت -2- 2

اي، مستلزم بررسي  ر حمل ونقل مواد هستهشناسايي مسئول د  
 يالمللي انرژ ژانس بيناي مرتبط است. آ هاي هسته كنوانسيون

حمل  اي خود در مورد توصيهمقررات  مجموعه نياي اول هسته
 منيا مقررات حمل و نقل را تحت عنوان پرتوزا مواد و نقل

 ،ياكبر ي واحد( منتشر كرد 1961در سال  1ويواكتيمواد راد
اين مقرره به بحث مسئوليت مدني و نحوه جبران  ).1387

سازي  خسارت نپرداخته است. يك سال بعد به منظور قانونمند
در زمينه  1962كنوانسيون بروكسل  اي، هاي هسته كشتي

 منعقد شد 2اي هاي هسته برداران كشتي مسئوليت بهره

)Elbaradei,1993( يياجراتاكنون به داليل مختلفي  كه 
اي  منطقهدر اين اثناء كنواسيوني  .)Sands, 988( تاس نشده

در مورد پاريس 1960 كنوانسيونتحت عنوان  يغرب يياروپادر 
جوالي  29 در 3اي هسته يانرژ نهيشخص ثالث در زم تيمسئول
 االجرا شد. الزم 1968 ليو در اول آور بيتصو 1960

 بر ناظر تكميلي بروكسل كنوانسيون كنوانسيون مذكور بوسيله
 31 مورخ اي هسته انرژي زمينه در ثالث شخص مسئوليت

 بروكسل و پاريس كنوانسيون 4است. شده تكميل 1963 ژانويه
  1964 هاي سال در الحاقي هاي پروتكل بوسيله بار سه دو، هر

ي كنوانسيونسه سال بعد  5اند. شده اصالح 2004 و 1982 و
 وليتدر مورد مسئ وين 1963كنوانسيون تحت عنوان  جهاني
و  امضاء به 1963 مي 21 در 6اي هسته خسارت قبال در مدني

گرديد. هدف اين  الزم االجرا 1977 نوامبر 12 تاريخ در
اي در سطح  كنوانسيون يكسان سازي رژيم مسئوليت هسته

 1997اين كنوانسيون به موجب پروتكل  باشد. مي المللي بين
خ داده آن در مورد حوادث ر 5و  3وين تكميل و در مواد 

 IAEA( شود هايي ديده مي اي نوآوري هنگام حمل مواد هسته

International Expert Group on Nuclear 

Liability, (INLEX),2017 ( در همين راستا به جهت
 1971كنوانسيون تحت عنوان ي كنوانسيونرفع تعارض، 

 دريايي ونقل حمل زمينه در مدني مسئوليتمربوط به  بروكسل،
 المللي بينسازمان توسط  يبه موجب كنفرانس 7اي هسته مواد

 و المللي بين آژانس با همكاري -8مويا يشورا - يانورديدر
 يونيكنوانس بياي به منظور تصو هسته يانرژ ييآژانس اروپا

 قيشده از طر جادياز خسارت ا يناش تيمسئول ميتنظ يبرا
 آمد. اين وجود و به تشكيلاي  مواد هسته ييايونقل در حمل

 رسيد و امضاء مصوب و به 1971 دسامبر 17 در كنوانسيون كه
 بوده كه ماده 12 داراي گرديد، الزم االجرا 1975جوالي 15 در

 يها مانپي شده در جاديا ميرا به رژ تيدر مسئول تياولو
 يالملل نيب ونيكنوانس 1974. در سال دهد يم نيو اي سيپار

س تصويب و الزم موسوم به معاهده سوال ايدر در جان يمنيا
 يعضو در صورت يهادولت ،ونيكنوانس نيمطابق ا 9االجراشد.

از طريق دريا مواد پرتوزا  ييجابجا ايمجاز به حمل ونقل 
براساس  را حمل ونقل اي ييجابجا كه اوالً اينخواهند بود 

 منيا يبند بسته اتيجزئ . ثانياًانجام دهند ونيمقررات كنوانس
  رانيا. الزم به ذكر است ندير نماو صاد هيمواد را ته اين

نشده و مقررات  ملحقهاي مذكور  كنوانسيوناز  چكداميبه ه
اي  از حوادث هسته يناشي مدن تيدر خصوص مسئول يا ژهيو
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من بعد  در اين مقاله و حمل ونقل آن وضع نكرده است.
؛ كنوانسيون پاريس، كنوانسيون به عنوانهاي اخير را  كنوانسيون

  .ناميده مي شود 1971سيون كنوان وين و

  

  بردار  اصل مسئوليت انحصاري بهره -3- 2
اي كه در  منحصر به فرد حقوق هسته يهايژگياز و يكي  

 تيمسئول ، اصلالمللي برجسته شده است بين يونهايكنوانس
   تمركز، تيهدات كه نتيجه آن اس بردار بهره 10انحصاري

 داربر بهره يسو به تيمسئول 11كاناليزه كردنيا 

 تيقواعد عام مسئول خالفبر  .)Ameye, 2010(باشد مي
كه هر كس مسئول خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل  ،يمدن

 مواد خاص عتيطب ليبه دلاي  باشد در حقوق هسته خود مي
را  خسارتي از آن، جبران فور يكه شدت خطر ناش اي هسته

 تيمسئولاين اصل كنار گذاشته شده و اصل  ،طلبد يم
شاه و  مشهدي( جايگزين آن شده است بردار بهره يرانحصا

حوادث  هيكليت اصل، مسئول نيا به موجب ).1396، حسيني
بردار و چه در  چه در تاسيسات بهره اي هسته يتهاياز فعال يناش

منحصراً  اي به تاسيسات و بالعكس حين حمل مواد هسته
ه امكان رجوع ب و او جز موارد خاص است بردار بهره برعهده

 اي حمل مواد هسته نهيدر زم اين اصل را ندارد. يمسئول واقع
و علت آن عمل  .)Stoiber, et al,2003(نيز جاري است

 منتفع كرده و جاديخطرناك را ا طيكه مح برداري است بهره

 تيمسئول با اين وجود .)Sean,1994(است اي هسته تيفعال
 زهيانگياز عوامل ب يكيبردار ممكن است به  بهره يانحصار

 در حمل ليافراد دخ ايو  ساتيتأس يو عدم تعهد متصد شدن
خود  فياي در انجام وظا هسته مواد

براي رفع اين مشكل و سازش  .)Hariharan,2011(انجامديب
 اي يمال جهت دهي ستميجامعه س ازهاييو ن ينظم حقوق نيب

كردن كاناليزهپيشنهاد شده است. اين موضوع،  12اقتصادي
 به دو بعد حقوقي و اقتصادي تقسيم نموده است. مسئوليت را

 كه صرفاً است معنااين به  تيمسئول 13يحقوقكاناليزه كردن 
، يعني كسي كه تحت كنترل او فعاليت مخاطره آميز رخ داده

به سوي  تيمسئول تمام و خواهد شد مسئول شناخته بردار بهره
 تيئولاقتصادي مسكاناليزه كردن حال آنكه  ؛شود او هدايت مي

كه هر نهادي ممكن است قانوناً مسئول جبران  معناست نيبه ا
   تيآن مسئول اقتصادي خسارت قلمداد شود، اما عواقب

تفاوت كه در تمركز . با اين شود مي هدايتبردار  به سوي بهره
خسارت مراجعه  يتواند به عامالن واقع بردار نمي بهره ،يحقوق
ن وجود امكا نيدر تمركز اقتصادي، ا يول كند

كنوانسيون  6 ماده 1از اين رو بند  .)Schwartz,2006(دارد
 زهيكانالكنوانسيون وين در خصوص  2ماده  5پاريس و بند 

خسارات  جبران حق«دارد يمقرر م تيمسئول يكردن حقوق
و  شود يم اعمال بردار بهره هياي فقط عل هسته  از حادثه يناش
مسئول جبران  دينبا يگريد شخص چيه ،بردار جز بهره به

 در اكثر». اي شناخته شود هسته  از حادثه يخسارات ناش
اي  كشورهايي كه قانون خاص در مورد مسئوليت مدني هسته

 نيز تيمسئول يحقوق يده نوع جهت نيااز جمله فرانسه،  دارند
  .)Stoiber, et al,2003( پذيرفته شده است

مشاهده  خصوص اين اصلدر  اي ژهيررات ومق رانيدر حقوق ا
لكن همانطور كه بيان خواهد شد اين موضوع مانع از  شود نمي

در حقوق ايران  بردار بهرهپذيرش اصل مسئوليت انحصاري 
   ).1390 ان،يساالر ي وقاسم( باشد نمي

  

  مسئول جبران خسارت  -  3
هاي دريايي  هاي مذكور و كنوانسيون با توجه به كنوانسيون   

رغم  علي ييايوق دركه حق رسد يبه نظر ممرتبط، 
را درباره آنكه چه  يكسانيمتعدد خود، موضع  يها نويكنوانس

حمل  انيشده در جر جادياي ا هسته يخسارتها برابر در يكس
در خصوص حمل  اتخاذ نكرده است. است، مسئول ييايدر

و  توان متوجه دو گروه دانست اي، مسئوليت را مي مواد هسته
 توان مي ييسو از؛ ي نمودعلت مسئول بودن آنها را برررس

اي،  باتوجه به نبود مقرراتي خاص در مورد حمل مواد هسته
كننده  مطابق مقررات حمل كاالي عادي و اصل مسئوليت حمل

كننده را مسئول شناخت. لكن  در حقوق حمل ونقل، حمل
اي در كار  اي مالحظات ويژه كننده مواد هسته درخصوص حمل

در موقعيتي نيست كه  ه عموماًكنند باشد چراكه اين حمل مي
اي، محتواي  بندي مواد هسته اقدامات الزم جهت بررسي بسته

آنها و نحوه حفاظت از آنها را انجام و صحت موارد مذكور را 
كننده مسئول تلقي گردد، مجبور  بداند. اگر قرار باشد حمل

اش  اي درخصوص مسئوليت بالقوه خواهد بود پوشش بيمه
ن امر موجب هزينه باالي حمل براي تحصيل نمايد و اي
 ,Expose des Motifs, OECD( متصدي حمل است

 را اي هسته ساتيبردار تأس بهره توان ديگر مي ييسو از. )1982
 اي هاي هسته كنوانسيون، چراكه مسئول از منظر دانستمسئول 

بردار را  بهره س،يپار ونيكنوانساست.  تعريف جديدي يافته
 بيجراحت، تخر ات،يهرگونه سلب ح جبرانمنحصر مسئول 

 زين نيو ونيدر كنوانس كرديرواين  .داند يبه اموال م بيآس و
ها، مسئوليت انحصاري  ه است. اين كنوانسيونشد تكرار



 1401، پاييز 72فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره سوم، شماره 

215 

 

اند، چراكه  را به حادثه حين حمل نيز گسترش دادهبردار  بهره
هاي مذكور در اين خصوص ممكن است در  اعمال كنوانسيون

ي مقررات ديگر باشد. براي حل اين تعارض تعارض با برخ
اي، كنوانسيون  الاقل در مورد حمل ونقل دريايي مواد هسته

 مذكوراگرچه كنوانسيون مصوب و اجرايي شده است.  1971
است، اما برخالف غالب  اي مواد هستهبه حمل ونقل  مربوط

مسئوليت مدني قائل به حمل ونقل،  هاي مربوط به كنوانسيون
 ني. اداند ميمسئول را  بردار ل نيست بلكه بهرهمتصدي حم

ه نكرد ي را ايجادنينو تينظام مسئولضمن آنكه  ونيكنوانس
)، حكم خاصي را هم درخصوص مسئول حمل مواد 1(ماده 
 كند و اين موضوع را به مقررات مياي بيان ن هسته

اي  هاي پاريس و وين در بحث مسئوليت مدني هسته كنوانسيون
 ها ونيكنوانساين مقرر در  تيمسئول نظام تنها برو ارجاع داده 

آن از  لكن. دارد دياي تأك مواد هسته ييايدردر رابطه با حمل 
حاكم بر حمل  تينظام مسئول يكه به طور اختصاصجهت 
هدف  .است تياهمنموده داراي  نيياي را تب مواد هسته دريايي

) 1390، رپوريمش(اصلي اين كنوانسيون رفع تعارض احتمالي
هاي پاريس و وين و  اعمال همزمان كنوانسيوناز  يناش

اي  زمينه حمل دريايي مواد هستهدر هاي دريايي،  كنوانسيون
هاي  چراكه اوالً در كنوانسيون .)Elbaradei,1993(باشد مي

اي خارج از  بردار حتي حين حمل مواد هسته بهره، اي هسته
هاي  كنوانسيونتاسيسات نيز مسئوليت انحصاري دارد ولي در 

المللي حمل ونقل دريايي، مسئوليت متوجه متصدي حمل  بين
هاي  كنوانسيوندر تيمسئولباشد. ثانياً مبناي  يا مالكان كشتي مي

در  امانموده  تيتبع بدون تقصير تيمسئول  هينظر از اي هسته
 يتئور بر ي دوگانه و غالباًمبنا از هاي دريايي كنوانسيون

امكان  از اين رواستوار است.  ريقصبر ت يمبتن تيمسئول
 نيحمل طبق ا يو متصد بردار بهره زمان هم تيمسئول
  .دارد وجود هاونيكنوانس

  

  بردار    موارد مسئوليت بهره -4
طبق اصول مسئوليت انحصاري و مسئوليت محض در   

تاسيسات  بردار بهره بر عهده تيمسئول اي، حوادث هسته
از  يخسارات ناش كامل رانمسئول جب اي بوده و او هسته

كه خسارات واقع  نيا اي خواهد بود، اعم از هسته يهاتيفعال
باشد يا  خود ساتياي در تأس هسته ي حادثهاز  يشده ناش

اي  حمل مواد هسته انيجر اي در هسته  حادثهاز  يخسارات ناش
معاف  رياز اثبات تقص دهيانديز ،نيباشد. بنابرا ساتيبه آن تأس

خسارت وارد شده و  انيم تيعل اثبات رابطهاست و صرف 

 تيبردار كفا به بهره تيمسئول ليتحم ياي برا هسته  حادثه
مقرر نمودند كه؛  1971 نويسندگان كنوانسيون بروكسل. كند يم

اي در جريان حمل  هنگام ورود خسارت ناشي از حادثه هسته
هاي پاريس و  تحت شمول كنوانسيون اي هسته هدادريايي م

اي مسئول چنين خسارتي است  بردار تاسيسات هسته بهره وين،
 هيچ به كشتي صاحب خواهد داشت و انحصاري و مسئوليت

 مگر نيست، اي هسته مواد حمل از ناشي مسئول خسارات وجه
، گرديدهخسارات  بروز را كه موجبفعلي  ترك يا فعل اينكه

 1طبق ماده  .)1377(چرچيل و لو، باشد شدهعمدا انجام 
 كنوانسيون به موجب يك كه شخصي ؛ هر1971انسيون كنو
 نقل و حمل زمينه در قابل اعمال يقانون مل اي المللي بين

 مسئول اي حادثه هسته دريايي، درخصوص خسارات ناشي از
خواهد معاف  مربوط به جبران خسارتاز مسئوليت  شود؛ تلقي

 چنانچهالف)بردار در دو صورت مسئول خواهد بود.  شد و بهره
 نيوپاريس يا  هاي كنوانسيون بردار براساس هركدام از بهره

چنانچه متصدي حمل  ،چنين خسارتي شناخته شود. لذا مسئول
شخص اي رخ دهد،  اي را حمل و حادثه دريايي، ماده هسته

مسئول  نيو اي سيپار ونياست كه بر طبق كنوانس يمسئول كس
اي،  ث هستهحواد چنانچه قانون ملي حاكم برب)  .شود شناخته

مسئول اين خسارت بشناسد، مشروط به آنكه  بردار را بهره
قانون ملي از هر جهت به خصوص ميزان جبران خسارت براي 

  اي باشد.  هاي هسته ديده مفيدتر از كنوانسيون اشخاص زيان
در صورت دوم در تعيين مسئول تغييري ايجاد نخواهد شد و 

ديده خواهد  نفع زيانميزان جبران خسارت مساعدتر به  صرفاً
، تعيين 1971همانطور كه مالحظه شد كنوانسيون  بنابراين .بود

هاي پاريس و وين  مسئول و نوع مسئوليتش را به كنوانسيون
هاي مذكور نيز تمام مسئوليت را  دهد و كنوانسيون ارجاع مي

اي؛ حين  اند كه حادثه هسته برداري گذاشته فقط بر عهده بهره
اي در تاسيساتش يا حين حمل دريايي  د هستهحمل دريايي موا

) ساتيخارج تأس ايبه داخل اين مواد به تاسيساتش و بالعكس (
 افتد.  اتفاق مي

بردار تأسيسات  در فرضي كه دولت در مقام بهرهضمناً   
 نمايد، مسئوليت احتمالي دولتها در مقابل عمل مياي  هسته

موجود در زمينه حمل المللي  هاي بين نامه يكديگر تابع موافقت
كنوانسيون  البتهالملل عمومي است،  بين ونقل و قواعد حقوق

شناسايي نكرده دولت  ي برايمسئوليتدر اين خصوص پاريس 
كنوانسيون نامبرده صرفاً ناظر بر فرضي است كه  چراكه
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در از اين رو  دولتي باشد. بردار شخص خصوصي و غير بهره
بردار شامل  ئوليت بهرههاي پاريس و وين؛ مس كنوانسيون

  پردازيم. فروض مختلفي است كه به بررسي اين موارد مي
 

  اي خود  خسارات ناشي از تأسيسات هسته -1- 4
به طور مطلق و انحصاري  اي هسته ساتيتاس بردار بهره   

در  اي حادثه هسته كاي است كه از ي مسئول خسارت هسته
ثبات اينكه تاسيسات متعلق به خودش ناشي شده، به صرف ا

بوده  در چنين تاسيساتي اي چنين خسارتي به سبب واقعه هسته
كنوانسيون وين و بند  2ماده  1(بند  ).Chavan, 2010باشد(

بابت اي  هسته يهاونيكنوانسكنوانسيون پاريس)  3الف ماده 
هر شخص و خسارت  اتياز دست دادن ح ايخسارات وارده 

 ساتيحادثه در تاس كيكه بر اثر  يهر مال انيضرر و ز اي
اي به وجود آمده باشد،  در طول حمل مواد هسته اي اي هسته

 1بند  2كنوانسيون پاريس در جزء  .است ردهك ينيب شيغرامت پ
يا تلف  14بردار را نسبت به خسارت وارده به اموال بهره 3ماده 
وين هم در  1997داند. كنوانسيون اصالحي  مسئول مي 15اموال
و كنوانسيون جبران خسارت  1ماده  1بند  kشق  2جزء 

تلف مال و خسارت  1ماده  fبند  2در جزء  1997تكميلي 
اي دانسته كه قابل  وارده به مال را از جمله خسارات هسته

خسارت  ؛اين خسارات شاملجبران هستند. با اين توضيح اوالً 
وارده به جان هر شخص و خسارت وارده به هر مالي است كه 

ناشي شده باشد.  بردار بهرهداده در تاسيسات از حوادث رخ 
تنها شرط ايجاد مسئوليت، اثبات رابطه سببيت است يعني  ثانياً

اي سبب ايجاد خسارت باشد. در خصوص  واقعه هسته
خسارت مادي وارده به اموال؛ اين خسارت شامل تلف عين و 
منفعت يا نقص و عيب عين و منفعت است كه در 

اي محسوب  اي در زمره خسارت هسته هاي هسته كنوانسيون
اي  شوند. درخصوص خسارات ناشي از تأسيسات هسته مي

خود، دو فرض متصور است؛ فرض اول اينكه اگر مواد 
اي در بيشتر از يك تاسيسات  اي مربوط به حادثه هسته هسته

اند ولي در زمان ورود خسارت در يك تاسيسات  وجود داشته
يسات اخير مسئول خواهد بود و بردار تاس باشند، تنها بهره

اي در داخل  اي كه قبالً مواد هسته برداران تاسيسات هسته بهره
كنوانسيون  5ماده  1آنها بوده است مسئوليت ندارند(بند 

اي مربوطه در بيشتر از يك  پاريس). دوم آنكه اگر مواد هسته
اند ولي در زمان ورود خسارت در هيچ  تاسيسات وجود داشته

بردار آخرين تاسيساتي كه قبل از  نباشند، تنها بهره تاسيساتي

برداري كه  اي در آن بوده اند يا بهره ورود خسارت، مواد هسته
بعداً تصدي آن مواد را بر عهده گرفته است يا مسئوليت راجع 
به آنها را مطابق شرايط صريح قرارداد كتبي پذيرفته است، براي 

كنوانسيون  5اده م 2(بند  آن خسارت مسئول خواهد بود
  پاريس).

  

خسارات مربوط به مواد خارج شده از تأسيسات  -2- 4

  يا وارد شده به تاسيسات 

بردار و تعيين او  رغم پذيرش مسئوليت انحصاري بهره علي   
، اما در اي هسته يونهايكنوانس بعنوان مسئول جبران خسارت در

كه به  بردار مواردي ممكن است مسئوليت مذكور بين چند بهره
اند مطرح شود. اين موارد نيز  نحوي با حادثه در اتباط بوده

اي در چند تاسيسات  بيشتر در جايي مطرح است كه مواد هسته
شوند. اين  هستند يا از جايي به جاي ديگر منتقل مي

خسارات رخ داده ناشي از حمل مواد  تيمسئولها  ونينوانسك
اي به داخل  هستهاي به خارج از تاسيسات و حمل مواد  هسته

تاسيسات را به صرف اثبات اينكه چنين خسارتي به سبب 
 گذارد يبردار م بر عهده بهرهاي بوده انحصاراً  واقعه هسته

)Chavan, 2010 .( در اين حالت با پذيرش مسئوليت
تواند  كننده كه به نحو ديگر مي بردار، مسئوليت حمل بهره

شود، منتفي براساس قواعد كلي حقوقي مسئول شناخته 
اي اين سوال مطرح  درخصوص حمل مواد هسته ،گردد. لذا مي

چه كسي بر دوش  تيمسئول ها،ونيكنوانساين نظر  است كه از
   رندهيگ ليبردار تحو بهرهيا   كننده بردار ارسال بهرهاست؟ 

اي؟ در پاسخ به اين سوال نظريات  مواد هسته حملي متصد يا
از سوانح  يناش تيسئولم ليتحممتعددي مطرح شده است. 

سبب  نيبه ا حملي حمل ونقل بر متصد انياي در جر هسته
 در قبال يتيمسئول چيهحمل  ينامناسب است كه متصد

در  زين يدانش مخصوص چيو ه اشتهاي ند مواد هسته يبند بسته
ي آن ندارد. ضمن آنكه اگر متصد ميتسل يچگونگ خصوص

د، ناچار خواهد مسئول باش ييهاخسارت نيدر قبال چن حمل
 نيكند. به ا هيرا ته ينيسنگ اي هسته تيمسئول مهيبود تا ب

به لحاظ  هم هم ناعادالنه و ،يصورت مسئول دانستن و
بردار  بهره بر دوش تيناممكن است. در عوض، مسئول ياقتصاد
 خود را در قبال اشخاص تيمواد كه غالباً مسئول  كننده ارسال
به  تيد گرفت تا آنكه مسئولقرار خواه كند، يم مهيب ثالث

 Liability and( منتقل شود رنده،يگي متصد
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Compensation for Nuclear Damage,1994.(     
 يهابداند كه در فرض خسارت حملي اگر متصد نيهمچن
حمل، در برابر اشخاص ثالث،  انيجر در شده جادياي ا هسته

اي  به حمل مواد هسته يليتما چيه گريمسئول خواهد بود د
اي را از نظر  . حادثه حين حمل مواد هستهنشان نخواهد داد

كشورهاي متعاهد يا غيرمتعاهد مواد به  قلمرو، بسته به اين كه
، به دو دسته كلي قابل تقسيم است. اول، زماني شود ارسال مي

كننده و گيرنده هر دو در كشورهاي متعاهد  كه متصديان ارسال
حمل تحت پوشش مقررات  مستقرند. در اين صورت كل مسير

باشد، هر چند كه  كنوانسيون و مسئوليت دو متصدي مذكور مي
 مسير حمل از قلمروي كشورهاي غيرمتعاهد عبور نمايد. 

در اين حالت فقط مسئله انتقال مسئوليت از يك متصدي به 
باشد كه با توضيحي كه خواهد آمد اگر بين  ديگري مطرح مي

شروط صريح در خصوص نقطه دو متصدي قراردادي كتبي با 
انتقال مسئوليت وجود داشته باشد بر همان اساس عمل 

گردد. در غير اين صورت اصل بر مسئوليت متصدي ارسال  مي
يا  كننده  كننده است. دوم، فرضي كه يكي از دو متصدي ارسال

گيرنده زماني كه حمل تحت مسئوليت آنها است در قلمروي 
تاسيساتش تحت پوشش نيست، كشورهاي عضو قرار ندارد يا 

كه اين حالت را نيز باتوجه به اينكه اصوال مقررات كنوانسيون 
  بر آنها حاكم نيست، در جاي خود توضيح خواهيم داد.

  
خارج شده از تأسيسات  خسارات مربوط به مواد - 1- 2- 4

  بردار بهره

   تأسيسات خارج و ارسالاي كه از  مواد هسته درخصوص   
 اي هسته مواد بردار ارسال كننده بهره مسئوليت بر ، اصلشونديم

 جاسازي بندي،بسته مسئول كه است كننده ارسال اين زيرا است،
هاي مخصوص و حصول  اي در ظرف و قراردادن ماده هسته

اطمينان از اجرا شدن مقررات سالمت و ايمني در مورد 
 زماني كه توافقي بين طرفين وجود نداشته باشدتا  لذا آنهاست.

   تينگرفته باشد مسئول ليمواد را تحو رنده،يگبردار  بهره و
قرار خواهد داشت، مگر آنكه به نحو   كننده بر دوش ارسال

. در قوانين داخلي بعضي توافق شده باشد نيطرف انيم يگريد
 يجنوب كرهكشورها نيز اين اصل پذيرفته شده است به طور مثال 

 تيمسئولا بر اصل ر ،اي خود هسته تيدر قانون مسئول
 چنانچه« :دارد مواد دانسته و بيان ميكننده  ارسالبردار  بهره

 مواد انيمتصد انيحمل و نقل م جهيدر نت ،اي خسارت هسته
مسئول  ،اي هسته مواد  كننده ارسال ياي باشد، متصد هسته

 قرارداد كه يحال در موارد نيخسارت خواهد بود. با ا
در  تيخصوص مسئول اي در هسته انيمتصد انيم يمخصوص

 ،يقرارداد مخصوص نياي موجود باشد، چن هسته خسارت قبال
 Republic of Korea. Nuclear (»شد اعمال خواهد

Liability Act, 2015, A3( .انرژي نيز در قانون لهستان 
 Poland's Atomic( 2000 نوامبر 29 در كه اتمي خود

Energy Act, 2000( نهزمي است، در رسيده تصويب به 
 عهده به مسئوليت كه دارد مي اشعار اي هسته مواد ونقل حمل
 داشته ارسال را مواد اين كه است اي هسته بردار تاسيسات بهره

بردار فرستنده، مطلقاً مسئول  بهرهدر كنوانسيون وين است. 
ش ساتيتاساي است كه؛ از  اي ناشي از مواد هسته خسارت هسته

 اي هسته ساتيتاساز همان  بوجود آمده يا منشاء مواد مذكور
ش خارج شده و براي شخصي در ساتيتاسبوده است يا از 

 1(بند ب از رديف  شودقلمرو يك دولت متعاهد ارسال مي
 بردار بهرهدر كنوانسيون پاريس نيز  .كنوانسيون وين)  2ماده 

اي مربوط مواد  مسئول هر خسارت ناشي از يك حادثه هسته
اي در حين  تاسيسات و مواد هسته خارج شده از ايناي  هسته

 شود بردار خارج مي كه از تاسيسات بهره حمل از آنجا است
كنوانسيون پاريس). در هر دو   4و بند الف ماده  3(ماده 

كنوانسيون تنها شرط ايجاد مسئوليت در اين حالت اين است 
 اي هستهحادثه كه صرفاً ثابت شود كه چنين خسارتي به سبب 

بردار  بهره صل مسئوليت. اذكور بوده استم مربوط مواد
اي داراي فروضي است كه طبق آن  مواد هسته كننده ارسال

 يناش خساراتمسئول هاي ذيل  در حالت ساتيتاسبردار  بهره
  شود. خارج مي شساتيتاسموادي است كه از از 
  

كننده مواد  بردار ارسال مسئوليت مطلق بهره - 1- 1- 2- 4

  اي هسته

بردار خارج  اي كه از تاسيسات بهره هستهدرخصوص مواد   
بردار ثالثي، اصل  شود تا قبل از پذيرش مسئوليت توسط بهره مي

اي است.  كننده مواد هسته بردار ارسال بر مسئوليت مطلق بهره
طبق  اي ثالث اي هسته ساتيتأس بردار بهره به تيانتقال مسئول

ت در صور اي رديگمي صورتي قرارداد كتبصريح  طيشرا
 كه عمالً شود ي منتقل ميزمان ي، مسئوليتقراردادفقدان چنين 

 اي را مواد هسته تيمسئول ،ياي ثانو هسته ساتيتأس بردار بهره
در اين حالت زماني كه  .)Brodecki, 1986( دريعهده گ بر

برداري در يك كشور عضو كنوانسيون مواد را براي  بهره
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كند، مسئوليت  برداري ديگر در كشور عضو ارسال مي بهره
افتد مطلقاً بر عهده  اي كه در جريان حمل اتفاق مي حادثه

بردار ثالث؛ يا به موجب قرارداد  فرستنده است تا زماني كه بهره
كتبي صريحاً مسئوليت آن مواد را بپذيرد يا عمالً تصدي آن 

اگر حادثه قبل از پذيرش مسئوليت  ،لذا .مواد را بر عهده گيرد
كننده مسئول است. حالت اول  بردار ارسال رهرخ دهد بازهم به

اوالً؛ مسئوليت جبران خسارت واقعه  ،مشروط است به اينكه
بردار تاسيسات  از سوي بهره ،اي مواد هسته در بردارنده اي هسته
در يك  حيصريا شرايط  اي ديگري به موجب مقررات هسته

ز حادثه قبل ا ،ي مكتوب پذيرفته نشده باشد. ثانياًقرارداد
پذيرش مسئوليت رخ دهد. حالت دوم نيز مشروط به آن است 

بردار ثالثي  عمالً از سوي بهره ،يموادكه اوالً مسئوليت چنين 
پذيرفته نشده باشد چه با توافق كتبي و چه بدون توافق كتبي، 

اي هم وجود نداشته  تصريح شده طيشرايعني حتي اگر توافق و
شود. ئوليت منتقل ميباشد به صرف پذيرش مسئوليت، اين مس

بند  2و 1(جزء  ثانياً حادثه قبل از پذيرش مسئوليت رخ دهد
و پروتكل  كنوانسيون وين 2ماده  1فرعي ب از رديف 

كنوانسيون   4از بند الف ماده  2و  1ي آن و جزء اصالح
  پاريس). 

  

تور مسئوليت ارسال مواد براي متصدي راك - 2- 1- 2- 4

   اي منصوبه در وسيله حمل هسته

اي، مواد را براي  بردار تاسيسات هسته در مواردي كه بهره   
دارد  اي منصوبه در وسيله حمل، ارسال مي متصدي راكتور هسته

اي توسط متصدي راكتور  تا قبل از آنكه مسئوليت مواد هسته
بعهده نگرفته نشده، متصدي ارسال كننده مسئول است. منظور 

 ي است كهراكتورحمل،  ي منصوبه در وسيلهراكتور هسته ااز 
 يبرا، حمل ونقل لهيوسمذكور به عنوان منبع قدرت  لهيوسدر 

مورد استفاده قرار ي گريهر هدف د يبراحركت دادن آن يا 
بردار ارسال كننده مواد، مطلقا مسئول خسارت  . لذا بهرهرديگ يم

اي است كه براي شخصي كه به  اي ناشي از مواد هسته هسته
است ارسال  اي هستهبرداري از راكتور  به بهرهطور قانوني مجاز 

مي شود. اين حالت نيز مشروط به آن است كه اوالً؛ مسئوليت 
توسط متصدي راكتور مذكور پذيرفته نشده باشد.  ،يموادچنين 

ثانياً حادثه قبل از پذيرش مسئوليت رخ دهد. بعبارتي حتي اگر 
باشد لكن  اي را بر عهده گرفته اين شخص مسئوليت مواد هسته

بردار ارسال  حادثه قبل از پذيرش مسئوليت رخ دهد بازهم بهره

كنوانسيون   2ماده  1رديف بند ب  3جزء ( كننده مسئول است
كنوانسيون پاريس). و بالعكس   4بند الف ماده  3جزء وين و 

فرضي كه حمل مواد هسته اي به راكتور اتمي، منتهي به  در
دار بر مبناي اين كنوانسيون بر بهره ايراد خسارت گردد و

  كه حسب وظيفه مجاز  مسئوليتي نداشته باشد، شخصي
 نقل است مطابق قواعد مربوطه مسئول استوبه تصدي حمل 

 3(بند  داشت وي نخواهد تيبر مسئول رييتاث ونيو كنوانس
  .كنوانسيون پاريس)  6ماده 

  
خصي در قلمرو مسئوليت ارسال مواد براي ش - 3- 1- 2- 4

  غيرمتعاهد يك دولت
از كشور عضو كنوانسيون براي اي  كه مواد هسته يدر مورد  

شود  برداري در قلمرو يك دولت غيرمتعاهد ارسال مي بهره
افتد  اي كه در جريان حمل آن مواد اتفاق مي مسئوليت حادثه

عبارتي از لحظه ه بردار ارسال كننده است. ب عهده بهره مطلقاً بر
  اي، فرستنده مسئول است  د هستهارسال تا زمان تخليه موا

از وسيله عضو  ريكشور غ ينيدر قلمرو سرزمتا زماني كه مواد 
از قبل اي  حمل تخليه شوند. مشروط به اينكه؛ حادثه هسته

اينكه مواد از آن وسيله نقليه تخليه شود، رخ دهد. پس اگر 
حادثه بعد از تخليه مواد از وسيله نقليه در قلمرو دولت 

از بند ب  4(جزء  رخ دهد، فرستنده مسئول نيست غيرمتعاهد
ي و  جزء و پروتكل اصالحكنوانسيون وين   2ماده  1از رديف 

در واقع كنوانسيون  كنوانسيون پاريس).  4از بند الف ماده  4
هاي متعاهد  تواند براشخاصي كه تحت صالحيت دولت نمي

  اي  تهچنانچه ماده هس ،نيستند، مسئوليت تحميل كند. بنابراين
كننده  بردار ارسال به مقصد دولت غيرمتعاهد ارسال شود، بهره

اي از وسيله حملي كه وارد سرزمين آن  تا زماني كه ماده هسته
دولت شده است، تخليه نگردد مسئول خواهد بود. به منظور 

اي، به ويژه در موارد عبور از قلمرو  تسهيل حمل مواد هسته
بردار مسئول را  انسيون وين، بهرهكنو 3اده تعدادي از كشورها، م

اي را  اي تائيديه ملزم نموده است كه در مواقع حمل ماده هسته
گر يا شخص ديگري كه توسط  بوسيله يا از جانب بيمه

كننده  كنوانسيون به تامين مالي ملزم گرديده، صادر و براي حمل
كنوانسيون  4تهيه و تسليم او نمايد. بر خالف بند ج ماده 

دارد كه دولت  كنوانسيون وين صريحاً اعالم مي 3ماده  پاريس،
متعاهد مجاز نيست حمل و نقل را كه به طور كامل در 
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گيرد از شمول آن مستثني  اش انجام مي چارچوب سرزمين
  نمايد.

 

خسارات مربوط به مواد وارد شده به  -2-2- 4

  بردار بهره تأسيسات

اي،  نده مواد هستهكن بردار ارسال بر خالف اصل مسئوليت بهره  
اي يك استثناء بوده و  بردار گيرنده مواد هسته مسئوليت بهره

مواد بابت  كننده دريافت يمتصد تيمسئولمشروط است. 
 اين در خسارات مربوط به مواد وارد شده به تأسيسات،

 شروط از ناشي او ها نيز پيش بيني شده و مسئوليت كنوانسيون
 ت،يمسئول نيا يابتدا .است يكتب صريح قرارداد يك در مندرج

  كننده افتيكننده و در بردار ارسال بهره يقرارداد كتب طيشرا طبق
 صريح شرط ي و فقداناست و در صورت نبود قرارداد كتب آن

 افتيبردار در كه بهره ابدي يم انتقال تيمسئول يزمان ،قراردادي
طبق بند ج از  .رديبر عهده گرا  مواد تيعمالً مسئول كننده

كنوانسيون  4كنوانسيون وين و بند ب ماده  2ماده  1رديف 
بردار گيرنده در صورت وجود شرايطي مسئول  پاريس؛  بهره

اي است كه به تاسيساتش وارد  خسارات ناشي از مواد هسته
شده است. عالوه بر شروطي كه در ذيل توضيح داده خواهد 

حاالت شد، در هر دو كنوانسيون شرط ايجاد مسئوليت در اين 
حادثه اين است كه صرفاً ثابت شود كه چنين خسارتي به سبب 

بردار  بهره اي مذكور بوده است. استثناء مسئوليت هسته
اي داراي فروضي است كه طبق آن  مواد هسته كننده دريافت

 حملمسئول هاي ذيل در حالتاي  هسته ساتيتاسبردار  بهره
 وارد مي شود. شساتيتاسموادي است كه به 

  
   اي بردار گيرنده مواد هسته هرهمسئوليت ب - 1- 2- 2- 4

گيرنده بعد از پذيرش مسئوليت  بردار بهره به تيانتقال مسئول  
در  اي رديگمي صورتي قرارداد كتب طيطبق شرا اي توسط او

كه  شود ي منتقل ميزمان ، مسئوليتقرارداد نيصورت نبود ا
عهده  بر اي را مواد هسته تيمسئول ،گيرنده بردار بهره عمالً

برداري در يك كشور عضو،  د. در اين حالت زماني كه بهرهريگ
كند،  بردار در كشور عضو دريافت مي اي را از بهره مواد هسته

افتد درصورتي  اي كه در جريان حمل اتفاق مي مسئوليت حادثه
است؛ كه يا او به موجب قرارداد كتبي صريحاً  بر عهده گيرنده

بپذيرد يا عمالً تصدي آن مواد را بر عهده  مسئوليت آن مواد را
بردار  بگيرد لذا اگر حادثه قبل از پذيرش مسئوليت رخ دهد بهره

مسئول نخواهد بود. حالت اول مشروط است به اينكه  گيرنده
بردار گيرنده از  توسط بهره ،اوالً مسئوليت جبران خسارت

 حيصر اي ديگري به موجب مقررات بردار تاسيسات هسته بهره
ي مكتوب پذيرفته شده باشد. قرارداددر يك  حيصريا شرايط 

از بند ج  1(جزء  ثانياً حادثه بعد از پذيرش مسئوليت رخ دهد
  4از بند ب ماده  1كنوانسيون وين و جزء  2ماده  1از رديف 

كنوانسيون پاريس). حالت دوم نيز مشروط به آن است كه اوالً 
بردار گيرنده پذيرفته  ي بهرهعمالً از سو ،يموادمسئوليت چنين 

شده باشد چه با توافق كتبي و چه بدون توافق كتبي، يعني حتي 
اي هم وجود نداشته باشد به  تصريح شده طيشرا اگر توافق و

صرف پذيرش مسئوليت از سوي او، اين مسئوليت منتقل 
 2(جزء  شود. ثانياً حادثه بعد از پذيرش مسئوليت رخ دهد مي

از بند ب  2كنوانسيون وين و جزء   2ماده  1يف از بند ج از رد
، تا زماني ن پاريس). بنابراين در جريان حملكنوانسيو  4ماده 

بردار گيرنده، چه كتباً و چه عمالً مسئوليت اين مواد را  كه بهره
گردد. چراكه  بر عهده نگرفته، مسئوليت بر او تحميل نمي

اي در  دادن ماده هستهبندي و قرار بردار گيرنده مسئول بسته بهره
هاي مخصوص و حصول اطمينان از اجرا شدن مقررات  ظرف

  باشد. سالمت و ايمني در مورد آنها نمي

  
تور مسئوليت دريافت مواد از متصدي راك - 2- 2- 2- 4

  اي منصوبه در وسيله حمل هسته

 اي بردار گيرنده مواد هسته باتوجه به اصل عدم مسئوليت بهره  
اي از طرف متصدي راكتور  واد هستهاست، هنگامي كه م

اي منصوبه در وسيله حمل به متصدي گيرنده حمل  هسته
گردد، متصدي گيرنده بعد از آنكه مسئوليت مواد را بعهده  مي

گرفت، مسئول خسارات ناشي از حادثه حين حمل خواهد بود. 
اي  بعبارتي در اين نوع حمل تا قبل از آنكه مسئوليت مواد هسته

برداري  ي گيرنده از شخصي كه قانوناً مجاز به بهرهتوسط متصد
است پذيرفته نشده باشد، متصدي راكتور  اي هستهاز راكتور 

بردار گيرنده مسئول نيست مگر با اين  مسئول است. لذا بهره
توسط او از متصدي  ،يموادشروط كه اوالً مسئوليت چنين 

رش مسئوليت راكتور پذيرفته شده باشد. ثانياً حادثه بعد از پذي
از  3رخ دهد، اگرچه قرارداد صريحي وجود نداشته باشد(جزء 

از بند ب  3كنوانسيون وين و جزء   2ماده  1بند ج از رديف 
 ازحمل مواد هسته اي  كنوانسيون پاريس). بنابراين اگر  4ماده 

بردار بر مبناي  بهره راكتور اتمي، منتهي به ايراد خسارت گردد و
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كه حسب  ئوليتي نداشته باشد، شخصياين كنوانسيون مس
وظيفه مجاز به تصدي حمل است مطابق قواعد مربوطه مسئول 

  است.
خصي در قلمرو يك مسئوليت دريافت مواد از ش - 3- 2- 2- 4

  دولت غيرمتعاهد

از شخصي در قلمرو يك دولت اي  هسته مواد كه مواردير د  
 بردار گيرنده در كشور عضو ارسال غيرمتعاهد براي بهره

  لهيمواد در وس يريبارگ زمان ازشود، مسئوليت فرستنده  مي
 مسئول گيرنده بردار بهرهو از آن پس  يابد خاتمه مي هينقل

اي است كه در جريان حمل آن  خسارات ناشي از مواد هسته
بردار گيرنده  مشروط به آن كه؛ اوالً بهره .مواد اتفاق مي افتد

نياً حادثه بعد از بارگيري براي ارسال مواد رضايت كتبي بدهد ثا
مواد در وسيله حمل كه قرار است از آن كشور غير متعاهد 
ارسال شود رخ دهد. لذا اگر قبل از بارگيري مواد در وسيله 

بردار گيرنده مسئول نيست  حمل مذكور حادثه رخ دهد، بهره
لكن بعد از بارگيري و در طول ارسال و حتي بعد از تخليه مواد 

از بند ج از  4جزء ( بردار گيرنده مسئول است هاي، بهر هسته
 4ي و  جزء و پروتكل اصالح كنوانسيون وين 2ماده  1رديف 

كنوانسيون پاريس). در واقع كنوانسيون  4از بند ب ماده 
هاي متعاهد  تواند براشخاصي كه تحت صالحيت دولت نمي

  نيستند، مسئوليت تحميل كند.
  

  توافق در خصوص مسئوليت -3- 4

اي، اصل بر مسئوليت متصدي  هاي هسته اگرچه در كنوانسيون   
كننده است و مسئوليت متصدي گيرنده استثناء است اما با  ارسال

از طريق قرارداد كتبي خصوصي يا صرف توان  مي اين وجود
توافق قبلي، مسئوليت را بر عهده يكي از دو متصدي فرستنده 

توان عامل يا  ميبراساس توافق  يا گيرنده قرار داد. ضمناً
متصدي حمل را نيز مسئول دانست كه در اين صورت 

بردار است كه اين مورد را در مبحث  مسئوليت او مانند بهره
  بعدي بررسي خواهيم نمود.

  
توانند با توافق  كننده و گيرنده مي متصدي ارسال - 1- 3- 4 

مسئوليت را منتقل نمايند. اين توافق براي انتقال مسئوليت دو 
اي مربوط به مواد  هسته حادثه تيمسئول -است؛ الف نوع 
توسط  ،يقرارداد كتب صريح يك طيبه موجب شرا ،اي هسته
صرف توافق براي  –. ب پذيرفته شده باشد يگريدبردار  بهره

باعث  گريدبردار  بهرهتوسط  ،اي مواد هسته تيمسئول پذيرش
تصريح  طيشراحتي اگر قرارداد كتبي و  شود انتقال مسئوليت مي

اي وجود نداشته باشد. البته در هر دو حالت شرط انتقال  شده
مسئوليت اين است كه حادثه بعد از پذيرش مسئوليت رخ دهد. 

كننده و گيرنده توافقي در  بعبارتي زماني كه بين متصدي ارسال
وجود داشته باشد هركدام كه  تيمسئولخصوص پذيرش 

كتبي يا شفاهي رخ  مسوليت را بپذيرد و حادثه بعد از توافق
  دهد، مسئول خواهد.

  
بردار  بهره از سوياي  خصوص حمل مواد هسته در  - 2- 3- 4

برداري از  شخصي كه قانوناً مجاز به بهره به اي هسته تاسيسات
توان با توافق، مسئوليت را  و بالعكس مي است اي هستهراكتور 

البته  چه قرارداد كتبي وجود داشته يا نداشته باشد. منتقل نمود
الف  حادثه بعد از پذيرش مسئوليت رخ دهد. مشروط به اينكه

 بردار تاسيسات بهره از سوياي  درخصوص حمل مواد هسته - 
اي منصوبه در وسيله حمل،  متصدي راكتور هسته به اي هسته

توان  است اما ميارسال كننده مسئوليت متصدي اگرچه اصل بر 
 مواداين  تيمسئولش شخص مذكور و پذيربا توافق فرستنده و 

اي كه  بردار راكتور هسته مسئوليت را منتقل و بهره ،توسط او
درخصوص حمل مواد  - ب گيرنده مواد است مسئول باشد. 

اي منصوبه در وسيله  از سوي متصدي راكتور هستهاي  هسته
عدم مسئوليت اگرچه اصل بر  ،اي حمل به گيرنده مواد هسته

صاحب راكتور و ان با توافق تو اما مي .استگيرنده متصدي 
اين مسئوليت را  ،توسط او تيمسئولو پذيرش متصدي گيرنده 

   به گيرنده منتقل و او مسئول باشد.
  
 برداري  از سوي بهرهاي  درخصوص حمل مواد هسته - 3- 3- 4

اي در  به گيرنده مواد هستهدر قلمرو يك دولت غيرمتعاهد   
گيرنده مواد  دولت متعاهد، اصل بر اين است كه متصدي

توان  باشد. اما با توافق و شروطي مي اي مسئول نمي هسته
بردار فرستنده غيرعضو و گيرنده  مسئوليت را بين اين دو بهره

اينكه؛ اوالً  :عضو منتقل نمود. شروط مذكور عبارتند از
كشور عضو  بردار با رضايت كتبي بهره موادمسئوليت اين 

بعد از بارگيري مواد در وسيله پذيرفته شده باشد ثانياً حادثه 
حمل كه قرار است از آن كشور غير متعاهد ارسال شود رخ 
دهد. لذا اگر قبل از توافق و رضايت كتبي او و تا قبل از 

بردار گيرنده  بارگيري مواد در وسيله حمل حادثه رخ دهد، بهره
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بردار  ؛ الزم به ذكر است مسئوليت بهرهنكته مسئول نيست.
اي از دو قاعده مهم؛ مسئوليت بدون تقصير و  هتاسيسات هست

مسئوليت انحصاري او پيروي مي كند. اين دو قاعده با 
استثنائاتي روبرو است كه البته بررسي اين موارد در عهده اين 

اي است. اختصاراً  باشد و نيازمند تحقيق جداگانه مقاله نمي
عدم  موارد«اينكه اين استثنائات شامل سه مورد است؛ نخست، 

مترقبه مانند جنگ و  به دليل حوادث غير» بردار مسئوليت بهره
 بالياي طبيعي يا خسارات وارده به خود تأسيسات است

در اين  ).1381،محمدزاده وادقاني؛ 1394ي و ديگران، نيخوئ(
بردار قائل نيستيم بلكه او  مورد نه تنها مسئوليتي براي بهره

يا گروهي را  تكليفي به پرداخت خسارت به هيچ شخص
به » بردار از مسئوليت موارد معافيت بهره«نخواهد داشت. دوم، 

ديده يا عامل زيان است. در اين مورد،  دليل تقصير زيان
بردار كماكان مسئول است و صرفاً از جبران خسارت  بهره

موارد حق «باشد. سوم،  شخص يا گروهي خاص معاف مي
ير سنگين يا عمدي به دليل تقص» بردار به ثالث رجوع بهره

و توافق قبلي است. در اين  يكتب قراردادشخص ثالث يا وجود 
بردار كماكان مسئول  انحصاري، بهره تيمسئولمورد طبق اصل 

در است و بايد خسارت زيانديدگان را هم پرداخت نمايد ولي 
را  عامل زيان) ياثالث مقصر اصلي (به رجوع حق  مواردي

اول و دوم، استثناء بر  مورد). 1391(يزدانيان، خواهد داشت
مسئوليت بدون تقصير و مورد سوم، استثناء بر مسئوليت 

  باشد. بردار مي انحصاري  بهره
  

  موارد مسئوليت متصدي حمل -5
اي،  قبل از بررسي مسئوليت متصدي حمل در حوادث هسته  

كننده در اين  پاسخ اين پرسش ضروي است كه منظور از حمل
وجه به ويژگي و مفهوم متصدي حمل كيست؟ كنوانسيون ها بات

بردار وسيله  كننده يا متصدي حمل به معناي عام؟ يا بهره حمل
هنگام حدوث  راوسيله حمل است كه  يكسيعني  نقليه

و تصدي را عهده دار است؟ در حقوق  كنديخسارت استفاده م
ه يو متصدي ارا تجارت ايران تفاسير متعددي از لفظ تصدي

ر بعضي متون انگليسي از جمله كنوانسون د 16شده است.
استفاده شده كه به نظر » كننده حمل - carrier«سي.ام.آر از لفظ 

مي رسد حاكي از اين است كه الزمه حمل و نقل، وجود بنگاه 
سادات ؛  1376تهراني،  (ستوده گري نيست يا موسسه يا تصدي

ين و كنوانسيون و 2ماده  2. باتوجه اين كه بند )1384حسيني، 

-  carrier«كنوانسيون پاريس نيز اشاره به  4ماده » د«بند 
هم در اين خصوص  1971دارد و كنوانسيون » كننده حمل
كننده در اين  رسد منظور از حمل اي ندارد به نظر مي اشاره

كننده يا متصدي حمل به معناي عام  ها، همان حمل كنوانسيون
معناي خاص، چرا  بردار وسيله نقليه و تصدي به است نه بهره

) و متصدي بردار بهرهها تفاوتي بين تصدي ( كه اين كنوانسيون
كننده اشاره دارد كه در  كننده) قائل نشده و فقط به حمل (حمل

كننده  مواردي خاص و تحت شرايطي ممكن است اين حمل
رغم آنكه  عليدر مبحث نخست مشخص گرديد مسئول باشد. 

 بردار را مسئول جبران ه بهرهاي از گذشت هستههاي كنوانسيون
  از  كي چياند و اعمال ه اي خوانده هسته خسارت

 حاكم بر حمل و نقل را با مانع روبه المللي بيني هاونيكنوانس
 رسد يم ه نظركنوانسيون وين)، ب 2ماده  5(بند  اند رو نساخته

رقم  يگريبه نحو داي  موضوع حمل مواد هستهدر  تيكه وضع
 يبرا را يتيمسئولالمللي،  هاي بين كنوانسيون. چرا است خورده

در قبال اي،  وسيله نقليه يا متصدي حمل مواد هسته بردار بهره
حمل  انيدر جر اي هسته از سوانح يشده ناش خسارات وارد

 يها مانيپيعني خود  نكرده و آن را به نظام مخصوص ييشناسا
ناليزه اصل كا اگر چه اند. ارجاع داده اي جبران خسارت هسته

حمل مواد  انيدر جربردار  مسئوليت انحصاري بهره وكردن 
، اما و متصدي حمل مسئوليتي ندارد است يجار زيناي  هسته

در  شده جاديبه رغم موانع ا بتوان كه رسد ينظر م به
امكان  يطيتحت شراالمللي و حقوق داخلي،  هاي بين كنوانسيون

 تيبه رسمبردار را  متصدي حمل به جاي بهره ينيجانش
اي  هسته يهاخسارت در قبال را و متصدي حمل شناخت

. مسئول از منظر دانستحمل مسئول  انيشده در جر جاديا
است. المللي، متصدي حمل  هاي حمل ونقل بين كنوانسيون

برداران  مسئوليت بهره ونينوانسبطور مثال در ماده دو ك
 ل خساراتاي در قبا هسته يبردار كشت اي، بهره هستههاي  كشتي

 و ريبدون تقص تيمسئول ،به اشخاص ثالث ياز كشت يناش
 يمدن تيالمللي مسئول بين ونيكنوانس 3ماده . در دارد يانحصار

متوجه  تيمسئول نيز 1969ي نفت ياز آلودگ يبراي خسارت ناش
 تيالمللي مسئول بين ونيكنوانس 7ماده در  .باشد مي يمالك كشت

مرتبط با حمل مواد در قبال خسارت  و جبران خسارت
 تياصل را بر مسئولنيز  2010 اياز راه در يخطرناك و سم

 Carriage of Hazardous and( دهديقرار م يمالك كشت

Noxious Substances by Sea, 2010( .اسناد  يبررس
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 نيا ييربنايز كه اصل كنديرهنمون م تيواقع نيبه ا ما را رياخ
ئول شناخته شوند بلكه مس شهيهم ديبابردار  بهرهكه  ستين

المللي  بين هايونيكنوانس كنندگان بيتصو مدنظر ياساس ضفر
 مسئول به عنوان يطرف المقدوري بوده كه حت نيمرتبط ا

كنترل موثر بر  نيشتريدر زمان حادثه، ب ايشود كه  ييشناسا
را  يپرداخت غرامت كاف ييتوانا ارا داشته يخطرناك  تيفعال

 جانشينيبه امكان  قائلاگر ذكر است الزم به  .داشته باشد
آن وقت حكم به  م،يبردار باش بهره بجايحمل  يمتصد
 نيدر تضم شتريخود را ب يها شهير حمل، انيمتصد تيمسئول

دانستن  مسئول و افتي خواهد يانجبران خسارت قربان
 اي تيمعاف ليبدان جهت است كه به دل مورد نيكننده در ا حمل

ي خسارات وارده بدون جبران باق ت،يسئولبردار از م فرار بهره

هاي  در كنوانسيون .)James and Woolley,2000( نماند

مواردي بعنوان مسئوليت متصدي  1971اي و كنوانسيون  هسته
حمل بيان شده است. اين موراد به دو دسته مسئوليت قانوني و 

كننده تقسيم مي شود. موارد قانوني آن  مسئوليت قراردادي حمل
هاي مذكور به صراحت بعنوان موارد  است كه در كنوانسيون

د شده است و منظور از موارد مسئوليت متصدي حمل قي
قراردادي آن است كه به طرفين اين اختيار داده شده كه باتوافق 

  اي را تعيين نمايند. كتبي، مسئول حمل و نقل مواد هسته
   

  كننده مسئوليت قانوني حمل -1- 5

اي از  اشخاص مسئول در حوزه حمل دريايي مواد هسته   
باشند.  يت ميجمله متصدي حمل در دو صورت فاقد مسئول

بردار مطابق كنوانسيون  صورت اول در مواردي است كه بهره
باشد. صورت دوم مواردي خاص كه  وين و پاريس مسئول مي

بردار مطابق كنوانسيون وين و پاريس از مسئوليت معاف  بهره
كننده از منظر قانوني زماني مسئول است  حمل ،باشد. بنابراين مي

اي را در حمل ونقل دريايي  ات هستهبردار تاسيس بهرهكه نتوان 
يا قانون ملي حاكم بر اين  نيويا  سيپار ونيبه موجب كنوانس

كنوانسيون  1بند ب ماده ( نوع مسئوليت، مسئول دانست
 1بند الف ماده ). اين موضوع از مفهوم مخالف 1971
شخصي كه به موجب يك «... دارد  كه بيان مي 1971 ونيكنوانس

لمللي يا قانون ملي قابل اعمال در زمينه حمل و ا كنوانسيون بين
شود. از اين رو بايد برداشت مي» نقل دريايي مسئول است...

المللي عمومي دريايي و هاي بين مسئول را مطابق كنوانسيون
قوانين داخلي شناسايي كرد كه اين شخص علي االصول 

مطابق  كشورها اكثردر حقوق كننده خواهد بود چرا كه  حمل
كننده، هر خسارتي كه در جريان  صل كلي مسئوليت حملا

از آن مواد  يخسارات ناشكننده مسئول  حمل ايجاد شود، حمل
كه  كند ثابت نكهيحمل است؛ مگر ا نياموال در ح ايبه افراد 

عرفاً به  زين تينداشته و وضع يمذكور آگاه يكاالها تيبه ماه
 & Omer(ابديع امر اطال نيتوانست بر ا بوده كه نمي يا گونه

 Brown,1999.( رغم وجود  البته در اين صورت نيز علي
كننده، موارد معافيت او هم نيز پيش بيني  اصل مسئوليت حمل

بردار به  شده است كه نتيجه آن احتماالً مسئول تلقي شدن بهره
اليه است. ضمن آنكه ماهيت  يا مرسل عنوان ارسال كننده 

توان بررسي  ام يا مستقل نيز ميكننده را بعنوان قائم مق حمل
كننده بر  گنجد. مسئوليت قانوني حمل نمود كه در اين مقال نمي

شامل دو  1971اي و كنوانسيون  هاي هسته اساس كنوانسيون
  مورد است.

  
كننده مطابق قانون دولت مقر  مسئوليت حمل - 1- 1- 5

  اي تاسيسات هسته

ني شده كه به اي پيش بي اي مقرره هاي هسته در كنوانسيون  
بردار  جاي بهره موجب آن تحت شرايطي، متصدي حمل به

 2ماده  5و 2(بند  گيردمسئول حوادث در جريان حمل قرار مي
كنوانسيون پاريس). به موجب  4كنوانسيون وين و بند د ماده 

تواند  هاي عضو كنوانسيون مي ها، دولت اين مواد از كنوانسيون
آيد مقرر كنند  ه در آن قانون ميبه موجب قانون و با شرايطي ك

كه متصدي حمل بنا به در خواست خودش و با رضايت 
بردار تاسيساتي كه در سرزمين آن دولت قرار گرفته، بر  بهره

بردار مذكور مسئول باشد. در  طبق كنوانسيون به جاي بهره
چنين مواردي براي تمام اهداف كنوانسيون، نسبت به حوادث 

اي، متصدي حمل به  يان حمل مواد هستهاي واقع در جر هسته
شود. دو  اي مذكور تلقي مي بردار تاسيسات هسته عنوان بهره

تفاوت نسبتاً عمده بين كنوانسيون پاريس با وين در اين 
كنوانسيون پاريس براي قطعيت  -خصوص وجود دارد: الف

اي حكم و تصميم مقام عمومي صالح  يافتن چنين جانشيني
داند در حالي كه در كنوانسيون وين  م ميمربوطه را هم الز

كنوانسيون پاريس تنها جانشيني  - چنين شرطي وجود ندارد. ب
پذيرد ولي بر طبق كنوانسيون وين عالوه  متصدي حمل را مي

هاي راديواكتيو نيز  كننده زباله يا كنترل كننده  بر اين، اداره
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گيرد.  بردار مسئول قرار تواند تحت همان شرايط بجاي بهره مي
بردار از آن جهت  اين جانشيني متصدي حمل بجاي بهره

اكتيو  هاي راديو اي يا زباله اهميت دارد كه زماني كه مواد هسته
بردار نيستند و تصدي و اداره آنها با متصدي  تحت كنترل بهره

حمل يا مدير زباله است، انگيزه رعايت مقررات ايمني را در 
  برد. اشخاص اخير باال مي

  
  كننده تقصير عمدي حمل - 2- 1- 5

كننده، زماني است  يكي ديگر از موارد مسئوليت قانوني حمل  
اي ناشي از تقصير عمدي يا فعل يا ترك فعل  كه حادثه هسته

كننده به قصد ايراد ضرر باشد. در اين صورت  عمدي حمل
متصدي حمل قانوناً مسئول اين حوادث خواهد بود. اين مورد 

 1971اي و هم در كنوانسيون  اي هستهه هم در كنوانسيون
 مسئوليت بر 1971كنوانسيون  بيني شده است. در پيش

كه به طور  كند مي تصريح و بردار تاكيد داشته بهره انحصاري
مسئول  وجه هيچ به كشتي صاحب مثال متصدي حمل يا

اينكه اين  مگر نيست، اي هسته مواد حمل از ناشي خسارات
 موجبفعل خود  ترك يا فعل ار باشخص عمداً و به قصد اضر

چراكه  ).1377(چرچيل و لو،  گرديده باشدخسارات  بروز
در مواردي كه  ،1971كنوانسيون  2ماده  2و  1مطابق بندهاي 

بردار مطابق كنوانسيون پاريس و وين مسئول نيست،  بهره
متصدي حمل هم مسئول نخواهد بود مگر در موارد استثنايي 

رات، از جمله تقصير متصدي حمل كه با ذكر شده در اين مقر
فعل يا ترك فعل خود با قصد ايراد ضرر موجب خسارت شده 

اي نيز، متصدي حمل از منظر  هاي هسته باشد. در كنوانسيون
اي ناشي از فعل يا  قانوني زماني مسئول است كه واقعه هسته

ترك فعل با قصد ايراد ضرر او ايجاد شده باشد. در اين 
ها در چند مورد به مسئوليت قانوني متصدي حمل كنوانسيون 

در صورت تقصير عمدي او اشاره شده است. مورد اول فرضي 
بردار كه در مواردي از مسئوليت مربوط به  است كه همانند بهره

شد،  خسارات وارد به خود تاسيسات يا وسيله حمل معاف نمي
متصدي حمل هم اگر خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل او 

شد يا مسئوليت خارج از كنوانسيون داشته باشد، از مسئوليت با
 4ماده  7(بند  گردد و كماكان مسئول است معاف نمي

ماده  2كنوانسيون پاريس و بند  6كنوانسيون وين و بند ج ماده 
). مورد دوم زماني است كه اين 1971كنوانسيون  2

واقعه بردار درصورتي كه  ها حق رجوع را براي بهره كنوانسيون

اي ناشي از فعل يا ترك فعل با قصد ايراد ضرر متصدي  هسته
 10(بند ب ماده  حمل ايجاد شده، پيش بيني نموده است

كنوانسيون پاريس). اگر چه  6ماده  fكنوانسيون وين و بند 
اي در مواردي امكان رجوع به ثالث را پيش  قانونگذار هسته

نسبت به  اي هسته هاي حال كنوانسيون نيا بابيني نموده است 
، ساكت حمل يمتصد ريدر فرض تقص بردار امكان مراجعه بهره

 ونيسيكم ونيكنوانس سينوشيخصوص پ نيا در است.
كه  داشتيمقرر م ،اي هسته يانرژيي كايالمللي آمر بين
 يهر شخص يخطا اي ريتقص يتا بر مبنا دارد ارياخت، بردار بهره
كه مواد  يهر شخص ا...ي هكرد ديرا تول زاتيتجه ايمواد «كه 

 آن هيعل يابيباز ي، اقدام به دعوا...»حمل كرده  را اي هسته
 Liability and Compensation for( اشخاص كند

Nuclear Damage,1994.( رجوع امكان  ينيبشيپ
 مقصر، نه تنها در تعارض با اصلحمل  يمتصدبردار به  بهره

 ينيب شيپ عدم بلكه ست،يبردار ن بهره يانحصار تيمسئول
 ها و طراحان هامكان مذكور سبب خواهد شد تا عرضه كنند

 نيبه بهانه دكتر دينبا نيبنابرا. دنمايناتخاذ  يمراقبت كمتر
غرامت شخص  يامكان دعوا ،بردار بهره يانحصار تيمسئول

ناممكن تصور كرد  اي يمعن يمقصر را ب حمل يبر متصد رياخ
بردار دست كم از  بهره يحصاران تيمسئول هيو اّلا عملكرد نظر

بتوان  يبه سخت ديشا البته .ابدي يكاهش م يبازدارندگ ثيح
را با حامالن مواد  اشخاص ريطراحان و سا ،دكنندگانيوضع تول

حمل  نديحمل عموماً با فرا انيمتصد رايكرد، ز اسياي ق هسته
 ييجا و جابه يريبارگ ،يبند در بسته زين يدخالت و اند گانهيمواد ب

 ،يحمل يچنانچه متصد قتيحق در .دهند يآن به خرج نم
خدمات  يا و به صورت حرفه باشد اي حمل مواد هسته يايمه

تا  يصورت و نيدر ا باشد، مواد را عرضه كردهاين حمل 
خطا قرار  اي ريدر معرض انتساب تقص ياديز اريبس زانيم

  مالحظه  بعضي كشورها نيز يدر حقوق مل خواهد داشت.
 يهامانياز اصول پ ،اي هسته تيمسئول نيكه قوان شوديم

حمل را در كنار  يمتصد و افتهيانحراف  ،اي هسته تيمسئول
 انيشده در جر جادياي ا خسارات هسته برابر در ،بردار بهره

 تيدر قانون مسئول شياتربه طور مثال  اند. حمل مسئول خوانده
 Austria Atomic Liability Act of( 1999 اي هسته

 عهده بر ها مسئوليت كليه كه مساله اين با برخورد از )1999
 و پذيرفته است كه در دعاوي كرده صرفنظر باشد،ميبردار  بهره

 نيز آن كنندگان حمل حتي و توليدكنندگان عليه توان مي اي هسته
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 مواد كنندگان حمل كه دارد اي مقرره دعوي نمود. و طرح
 خسارات يا اشخاص به وارده خسارات مسئول را اي هسته
 تيمسئول انيدر ب و .داندمي آن حمل طول در اموال به وارده
 ،اي حمل مواد هسته يمتصد ؛دارد كه مقرر مي نيچن كننده حمل

اموال، مسئول است  ايبه اشخاص  واردشده در قبال خسارت
  توانسته نمي يا و نداشته اطالعي كه مگر آنكه بتواند اثبات كند

 قانون اين اند. در بوده اي هسته مواد مل شده،ح مواد كه بداند
 نظر به زيرا .ندارد وجود مسئوليت براي محدوديتي هيچگونه

 ابزار سازنده خود به مراجعه حق اتريش قانون كه رسد مي
  دهد. مي ساده تقصير اساس بر حتي را نقل و حمل

  

  كننده  مسئوليت قراردادي حمل -2- 5

مكان جانشيني متصدي حمل به اي ا هاي هستهدر كنواسيون   
بردار، مطابق قرارداد خصوصي و توافق قبلي بعنوان  جاي بهره

بردار پذيرفته شده  استثنائي بر اصل مسئوليت انحصاري بهره
عبارتي براساس توافق ممكن است متصدي حمل را است. ب

بردار  مسئول دانست كه در اين صورت مسئوليت او مانند بهره
كننده در  سئوليت قراردادي حملاز اين رو م است.

  اي در دو فرض قابل بررسي است. هاي هسته كنوانسيون
  
كننده به موجب قانون دولت مقر  مسئوليت حمل - 1- 2- 5

  اي تاسيسات هسته

كه به موجب آن  اي هاي هستهونيكنوانس يكي از استثنائات  
 تيبردار به رسم متصدي حمل به جاي بهره ينيامكان جانش

شده، پذيرش مسئوليت قراردادي متصدي حمل به  شناخته
 ونيكنوانساي است.  موجب قانون دولت مقر تاسيسات هسته

 دانند يرا مجاز م محل تاسيسات متعاهددولت  ،نيو و سيپار
كه در آن درج  يطيو تحت شرا يداخل كه به موجب قانون

در مواردي كه حوادث اتمي در جريان  مقرر كند د،ينما يم
پيوندند بنا به تقاضاي متصدي اي به وقوع مي هستهمواد  حمل

سرزمين آن ر بردار تأسيسات مستقر د حمل و با رضايت بهره
ي ا با رعايت اصول مندرج در نظام مسئوليت مدني هسته ،دولت

به عنوان  اي كننده ماده هسته ، حملونيبرطبق كنوانسو 
 2ند(ب خسارات اتمي باشد مسئول جبران بردار تعيين و بهره
پاريس). لذا مسئول دانستن متصدي  4وين و بند د ماده  2ماده 

. پذيرش اين 1حمل در اين حالت شرايطي دارد كه عبارتند از؛ 
. درخواست متصدي حمل براي 2موضوع در قوانين داخلي. 

اي. ضمن آنكه  بردار تاسيسات هسته . رضايت بهره3جايگزيني. 
المللي در  بين ونيانسكنو هيچ اعمال«اصل مسئوليت انحصاري 

 يبرا را كه در زمان گشايش اين كنوانسيون حمل و نقل نهيزم
 اجرايي شده، الزم االجرا بوده يا براي امضا، ،گشوده است امضا
نخواهد قرار  ريتحت تاث گشوده شده باشد راالحاق  اي بيتصو
المللي  هاي بين وين) منظور از موافقت نامه 2ماده  5بند » ( .داد

هاي  راجع به مسئوليت  مينه حمل ونقل، موافقت نامهدر ز
 باشد شخص ثالث در قبال خسارت مربوط به وسيله حمل مي

شخصي كه متحمل  ،بنابراين). 1393(رضايي پيش رباط،
اي در جريان حمل شده  خسارت ناشي از وقوع حادثه هسته

بردار را براساس  است حق طرح دعوي خسارت هم عليه بهره
اي خواهد داشت و هم حق طرح دعوي  هاي هسته كنوانسيون
هاي  اي را داراست كه براساس موافقت نامه كننده عليه حمل

قل مسئول است. البته در نالمللي موجود در زمينه حمل و  بين
هاي تعدد  عمل اين وضعيت سبب مشكالتي در زمينه هزينه

شود كه با تصويب  اي مي بيمه حمل دريايي مواد هسته
  اين مشكالت مرتفع شده است.  1971ن كنوانسيو

  
  بردار به متصدي حمل حق رجوع بهره - 2- 2- 5

 ينيامكان جانشكه  اي هاي هستهونيكنوانس استثناء ديگر   
دهد، پذيرش مسئوليت  را ميبردار  متصدي حمل به جاي بهره

بردار است.  قراردادي متصدي حمل در قالب حق رجوع بهره
انتقال مسئوليت در  گريسبب د ربارهد اي هاي هسته كنوانسيون

اشاره  اي هسته ساتيبردار تأس رجوع بهرهقالب قرارداد، به حق 
حق  ،يكه چنانچه به موجب قرارداد كتب دنداريمقرر مداشته و 

مذكور  يقادر به دعوا يصراحت مقرر شده باشد، و به يابيباز
هد بردار حق رجوع نخوا . بعبارتي علي االصول بهرهخواهد بود

داشت مگر صرفاً در مواردي كه حق رجوع صريحاً بوسيله 
 توافق يا قرارداد. لذا به موجب شده باشد مقرر يكتبي قرارداد

كه اين  حمل مسئول باشد. متصديممكن است  اي تصريح شده
ماده  fوين و بند  10توافق پيش بيني شده در در بند الف ماده 

وين و بند د  2ماده  2پاريس با توافق پيش بيني شده در بند 6
باشد. چرا كه در توافق از نوع دوم  پاريس متفاوت مي 4ماده 

بردار كماكان مسئول است و بايد  يعني حق رجوع، بهره
خسارت را جبران كند ولي بعداً حق رجوع به شخص يا 
اشخاصي را به موجب قرارداد كتبي كه در آن تصريح شده را 

ع اول متصدي حمل بعنوان خواهد داشت. ولي در توافق از نو
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گردد و مسئوليت  بردار مي بردار شناخته شده و جانشين بهره بهره
شود. پرسشي  اي بر او بار مي هاي هسته بردار در كنوانسيون بهره

شود اين است كه با پذيرش مسئوليت براي كه ايجاد مي
كننده  متصدي حمل آيا اين مسئوليت نيابتي است يا حمل

شود؟ در مقام تفاوت بردار شناخته مي رهخودش بعنوان به
جانشيني متصدي حمل در موارد قانوني و قراردادي با موارد 

هاي  حق رجوع، اينطور پاسخ داده شدكه مطابق كنوانسيون
از نظر اين  صورت نيدر ا«اي و اين عبارت كه  هسته

 اي هسته ساتيتاسبردار  بهره كننده به عنوان ، حملونيكنوانس
كننده  ؛ حمل»محسوب خواهد شد قلمرو آن كشور در واقع شده

مواردي  نيدر چنشود. بردار تعيين و شناسايي مي عنوان بهره به
  اي حمل مواد هسته انياي كه در جر نسبت به حوادث هسته

(چه در موارد قانوني چه در متصدي حمل  وندد،يپيم به وقوع
سئوليت و با رعايت اصول مندرج در نظام مموارد قراردادي 

بردار  عنوان بهره به مربوطه) هاي اي برطبق كنوانسيون مدني هسته
باشد لذا مسئوليت  ميخسارات اتمي  مسئول جبرانو  يتلق

كه مانند  خواهد بود بردار بهرهمسئوليت او مانند نيابتي ندارد و 
 ).Viney,1998(ديتوان د فرانسه هم مي آن را در حقوق

 پاريس). در توجيه اين نظر 4اده وين و بند د م 2ماده  2(بند
توان چنين استدالل نمود كه تصدي به حمل و نقل يك  مي

تصدي به  جارت خاص بوده و صنعت حمل و نقل ازت
قل ناي جداست. حمل و برداري از تاسيسات هسته بهره

 بايستمياست كه  طلبد و بديهي تخصص خود را مي
تصدي نيز بتواند بردار از متصدي جدا بوده و م مسئوليت بهره

 جبران ي در قانونجنوب كره. باشد مسئول جبران خسارات
 Republic of ( 1969 ژانويه 24 مورخ اي هسته خسارات

Korea. Act on Compensation for Nuclear 

Damage,1969,A3  .(اعمال آن نيز سرزميني درياي كه در 
 اي را پذيرفته گردد، مسئوليت متصدي حمل مواد هستهمي

  ، بردار بهرهضمن پذيرش اصل مسئوليت  قانون است. اين
 خسارات مسئوليت زمينه در خاصي قرارداد كه مواردي در

 قرارداد را آن باشد، داشته وجوداي  هسته مواد حمل از ناشي
اي خود  هسته تيدر قانون مسئول اين كشور .داند مي اعمال قابل

ي درخصوص اشاره دارد ولكننده  ارسال يمتصد تيبه مسئول
 ،اي خسارت هسته چنانچه«دارد؛  اي مقرر مي حمل مواد هسته

اي باشد،  سوخت هسته مواد انيمتصد انيحمل ونقل م جهيدر نت
مسئول  ،اي هسته سوخت مواد  كننده اي ارسال هسته يمتصد

 قرارداد كه يحال در موارد نيخسارت خواهد بود. با ا

در  تيسئولاي در خصوص م هسته انيمتصد انيم يمخصوص
 ،يقرارداد مخصوص نياي موجود باشد، چن هسته خسارت قبال

 ماده اتمي، در انرژي در قانون لهستان نيز.» شد اعمال خواهد
 تاسيسات آن، ضمن پذيرش اصل مسئوليت متصدي 101

 كه دارد مي اشعار اي هسته مواد ونقل حمل زمينه اي، در هسته
 اي هسته اسيساتت متصدي عهده بر مسئوليت زمينه اين در

 با قرارداد در اينكه مگر است داشته ارسال را مواد اين كه است
  .باشد شده ذكر آن خالف گيرنده، تحويل

  

  رويكرد حقوق ايران -6
را در خصوص  هايي كه كنوانسيون الملل نبرخالف حقوق بي  

حمل به مفهوم عام يا  خطرناك يحمل كاالها اي، حوادث هسته
اند، حقوق  فهوم خاص به تصويب رساندهاي به م مواد هسته

ايران در اين زمينه حكمي ندارد. از اين رو به دليل خالء قانون 
و عدم پذيرش اصل  اي هسته خسارات راجع به جبرانخاص 

   بردار بهرهتوان مطلقاً  ، نميبردار انحصاري بهره تيمسئول
يا متصدي حمل را بابت خسارت وارده به اشخاص ثالث در 

 انيز  واردكننده تيمسئول يايي مسئول دانست چراكهحمل در
   شود. مشخص مي يمدن تيعام مسئول قواعد بر اساس

  مسبب  هيعل دياي با هسته  حادثه ديده زيان در حقوق ما
اقامه  اند كه مرتكب تقصير شده مسببان خسارت واردشده اي

متصدي حمل غرامات به  افتيدر يبرا تواند نمي كند و يدعو
نداشته  يريورود خسارت تقص در كه رجوع كند يبردار هبهريا 

اگرچه در قوانين جاري ايران غالباً متصدي حمل مسئول است. 
كه پرسشي  ،اما .شود خساراتي است كه در مدت حمل واقع مي

 تواند در حوزه مي ماقانونگذار  اياست كه آ نيا است مطرح
بوده و او را  قائلبردار  بهره براي يتيمسئول ،اي خسارات هسته

براساس قواعد عام مسئول بداند يا اصل بر مسئوليت متصدي 
وضعيت موجود  حمل است؟ كه بررسي موضع حقوق ايران در

  پردازيم. و مطلوب مي
  

  بردار مسئوليت بهره -1- 6

 نظر به فقدان قانون خاص راجع به جبران رانيدر حقوق ا   
 تيمسئول لخصوص اصدر  اي ژهيررات و، مقاي هسته خسارات

و غير از موارد خاص  شود مشاهده نمي بردار انحصاري بهره
 يشخصدرخصوص پذيرش مسئوليت ناشي از فعل غير، اصل 

 باشد و اينكه هركس مسئول خطاي خويش مي تيبودن مسئول
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توان  پذيرفته شده است. از اين جهت نمي) 1383(كاتوزيان،
 درنه  بوده خسارت نه مسبب كهي بردار بهرهمسئوليتي براي 

، بابت خسارت وارده به اشخاص داشته يريورود خسارت تقص
ي و قاسم( نقل دريايي قائل بود ثالث در حمل و

 بر اساس انيز  واردكننده تيمسئولچراكه ). 1390،انيساالر
  حادثه ديده زيانو شود  مشخص مي يمدن تيعام مسئول قواعد
شده اقامه مسببان خسارت وارد ايمسبب  هيعل دياي با هسته
. با اين وجود اين اصل مانع از پذيرش و شناسايي كند يدعو

در حقوق ايران نمي باشد چراكه طبق  بردار بهرهمسئوليت براي 
در قالب مسئوليت ناشي  بردار بهرهقواعد عام، پذيرش مسئوليت 

از فعل غير كه مسئوليتي با واسطه است و چهره حمايتي 
هايي  توان رگه باشد و مي سي ميقابل برر) 1382(كاتوزيان،دارد

توان در ميرا  از آن را در حقوق ايران شناسايي نمود. شبيه آن
  مادهاين به موجب  .كرد مشاهده قانون تجارت 386 ماده

 گمشدن مال ايدر صورت اثبات آنكه تلف  حملي متصد
 يمربوط به حوادث ايباشد  لهيجنس خود وس به التجاره مربوط

 يرياز آن جلوگ ستتوان نمي يمواظبي دمتص چيباشد كه ه
 نخواهد داشت. تيمسئول رنده،يگ اي  كند، در برابر ارسال كننده

مسئول اصلي دعوي جبران خسارت خواهد  بردار بهرهبنابراين 
 يگرينسبت به فعل د حملي متصد تيمسئولبود. همچنين 
نيز از اين نوع است. يا به طور  تجارت قانون 388موضوع ماده 

 تيمسئولل مسئوليت سرپرست يا محافظ صغير و مجنون، مثا
و مسئوليت  از فعل كارگران يكارفرما نسبت به خسارات ناش

 7مواد  موضوعدولت نسبت به اعمال كارگران و كاركنان خود 
است كه  مصاديقياز جمله ي، مدن تيقانون مسئول 12 و 11و 

 يشخص  خسارت را بر عهده جبران تيدر آن قانونگذار مسئول
ي، ميرح(صفايي و  گذاشته است خسارتي از مسبب واقع ريغ

 از مواد ينوع اي هستهمواد از اين رو باتوجه به اينكه  ).1397
 قانوندر اين خصوص  يتا زمان جهياست، در نت خطرناك
در  خطرناكي مقررات كاال تي، تحت حاكموضع نشودخاص 

قانون به موجب به طور مثال گيرد.  قرار ميحقوق ايران 
هر گونه فعاليت در  20/1/1368حفاظت در برابر اشعه مصوب 

حمل و نقل، از جمله  سطح كشور در رابطه با منابع مولد اشعه
حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاي آينده و محيط، به طور كلي 

 كه نوعي در برابر اثرات زيان آور اشعه بر عهده سازمان
كنوانسيون  22  دهطبق مات خواهد بود. يا اس بردار بهره

 خطرناك تا قبل از اطالع يكاال  كننده ارسال، »سي.ام.آر.«

از حمل و  يناش يو مال يخسارت بدن هرگونه مسئول ،يرسان
 ونيكنوانس مهيضم 36ماده  طبق. همچنين است مواد نينقل ا

المللي مربوط به حمل و  بين يقراردادها خصوص در فيكوت
به پروتكل  1381در سال  رانيكه ا) CIM( كاالي لينقل ر
اي  مواد هسته  كننده آن ملحق شده است، حمل 1999ي اصالح
مسئول  ،اي هسته تيبردار فعال است و بهره تيمسئول از معاف

كه  ييباال تيحساس به علت بنابراينخسارت خواهد بود.  نيا
 همانند تيمسئول جاديا )1387(السان،دنمذكور دار يكاالها

 يمنطق هيكننده، توج حمل يك براخطرنا يكاالها ريسا
 يياجرا نامه نييآ 5  ماده طبق. همچنين )1394، زادهيتق(ندارد

 22/12/1380مصوب  خطرناك يكاالي ا حمل و نقل جاده
 ،يا فرستنده صاحب كاالسي.ام.آر،  ونيمشابه مفاد كنوانس

است كه  خطرناك در خصوص حمل مواد يرسان اطالع مسئول
 هيجبران كل مسئول فه،يام وظدر صورت قصور در انج

به  ييكاال نيچن ليتحو است كه از ييها نهيها و هز خسارت
 نيو در چن شوديوارد م دولت ايحمل، شخص ثالث  يمتصد
از نظر پرداخت خسارت متوجه  يتيمسئول چگونهيهي تيوضع

 ،نيبنابرا .)1393و ديگران،  اريجب( باشد متصدي حمل نمي
 در مورد يكننده تا قبل از اطالع رسان لارسا نامه، نييآ نياطبق 

 كه نظر نياز ا رانيا ينظام حقوق. مواد، مسئول است تيماه
 در اتالف شرط انيمسئول شناختن عامل ز يرا برا ريتقص

 يفرض اما در. قرابت دارد اي هسته يهاونيبا كنوانس داند، ينم
 گرفتن است، با در نظر ياز اسباب خارج يكه حادثه، ناش

 ،لذا. گفت سخن يمدن تيتوان از مسئول رات موجود نميمقر
بردار نسبت به اعمال ديگران  براي پذيرش نظريه مسئوليت بهره

توان اينگونه  بردار را مي در حقوق ايران، مبناي مسئوليت بهره
ديده با اعسار يا  قانونگذار براي اينكه زيان ،توجيه نمود. اوالً

شود و ضرري جبران ورشكستگي مسبب اصلي رو به رو ن
نشده باقي نماند، تمام كساني را كه در راه ورود خسارت 

بردار مسئول قرار مي دهد. چرا  اند از جمله بهره دخالت داشته
ديده را كاهش و اجراي عدالت  كه خطر پايمال شدن حق زيان

نسبت به رفتار  بردار بهرهسازد. ثانياً براي اينكه  را آسانتر مي
ارت و هدايت او به كاري مي پردازند يا به كساني كه با نظ

اند احساس مسئوليت كند و در  حكم قانون به او سپرده شده
بازرسي خود كوتاهي نكند، قانونگذار او را مسئول كارهاي 

سازد. چنانچه كه مسئوليت ولي نسبت به  زيردستان خود مي
عليه يا مسئوليت كارفرما نسبت به اعمال كارگران  اعمال مولي
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با اين  .)1383(كاتوزيان، ود در حقوق ايران از اين قبيل استخ
در خصوص  يرانيا قانونگذاربه سكوت  تيعنا باتوضيح و 

كه  نياي و نظر به ا در قبال خسارات هسته بردار بهره تيمسئول
اي در  هسته زيآم هاي صلح فعاليت حقوق مادر حال حاضر در 

 تيمسئول قواعد عامو انحصار دولت است، با توسل به  ارياخت
 اءياشمالكيت و حفاظت از از  يناشمانند مسئوليت 

 خود، دولت در قبال افعال اركان تيمسئول اي) 1383(كاتوزيان،
از  يمسئول جبران خسارات ناشبردار را بعنوان  توان بهره مي

كه  بردار بهره در غير اينصورت نمود، ييشناسااي  حادثه هسته
كه  ختيگر خواهد يتياز مسئول دباش در اين فرض دولت مي

البته  .داشت جبران آن وجود نخواهد يبرا يگريمسئول د
اي با انتقاداتي رو به رو  مسئول شناختن دولت در حوادث هسته

   17باشد. است كه پرداختن به آن در عهده اين مقاله نمي
  

  مسئوليت متصدي حمل  -2- 6

 يشنا در مورد خسارتمتصدي حمل  تيمسئولدرخصوص    
 رشيپذ خاص مورد ردامودر اي كه  از حمل مواد هسته

موضوع متفاوت و  رانيدر حقوق ا ،بود اي هسته يونهايكنوانس
راجع به  516نيازمند بررسي است. در قانون مدني، ماده 

مسوليت متصدي حمل نسبت به خسارت وارده به كااليي است 
 كه براي حمل به او سپرده شده است و خسارات وارده به

باشد.  اشخاص در نتيجه حمل اين مواد تابع قواعد عمومي مي
 يبه مسأله حمل كاالها 394تا  377قانون تجارت در مواد 

ي جارت تمركز بر جنبه لياساساً به دلاست اما  پرداخته خطرناك
شناسايي مسئول و نوع مسئوليت همچون  يمسائل نقل،و  حمل

ضمن اينكه اين  را مدنظر نداشته است.متصدي اين نوع مواد 
اي پاسخگو نخواهد بود چراكه  قانون در بحث حوادث هسته

شناسايي مسئوليت براي متصدي حمل در قانون تجارت بابت 
اي در خسارت وارده به كاال است نه خساراتي كه از مواد هسته

  شود. حال حمل به اشخاص ثالث و محيط پيرامون وارد مي

توان مطابق ماده  رات ميبا اين وجود راجع به اين نوع خسا
متعهد به  قانوناًرا  او كننده كه ق.ت و اصل مسئوليت حمل 388
داند، متصدي حمل را بابت  مياشخاص و اموال  يمنيا نيتأم

شود مسئول  هر گونه خسارتي كه در جريان حمل ايجاد مي
ت مبرا مسئولياو از  تنها زمانيق.ت  386 مادهو طبق دانست 

بيني (فورس ماژور)  ادثه غيرقابل پيشكه با يك ح شود مي
 يبرا يمشخص نيقواننيز  رانيا ييايدر حقوق در .روبرو باشد

نشده  دهيد اي ي همچون مواد هستهخطرناك يكاالهاحمل 
. صرفا شايد بتوان در قانون دريايي، مسئولت ناشي از است

اي را در قالب كاالي خطرناك بررسي نمود.  حمل مواد هسته
 پرداخته و خسارت زانيوقوع و م يابيارز رفا بهص اين قانون
نوع كاالها  نيمرتبط با حمل و نقل ا افرادمسئوليت كمتر به 

 ،ييايقانون در 55ماده  6بند آنچنان كه  .نموده استتوجه 
 پردازد ميخطرناك ي نحوه برخورد با كاالهاصرفاً به 

در اين قانون تعيين مسئول حمل  .)1392زاده،  (غالمعلي
 بردار بهره نيا چهره دو وجهي دارد. از جهتي الهاي خطرناككا

 طيمحاً فرستنده است كه با ارسال محموله موصوف، مباشرت
نموده است و متصدي حمل در برابر وي  جاديرا ا يخطرناك

 فيتكال گرفتن موظف است آن محموله را با در نظر صرفاً
مقرر  فيتكال تيعدم رعا و از جهتي ديگر با ديمقرر حمل نما

متصدي  اين تقصير از سوي فرستنده،اثبات انتساب قانوني و 
لذا در قانون دريايي اصل بر مسئوليت  مسئول خواهد بود.حمل 

صاحب كاال يا فرستنده است و متصدي حمل در دو مورد 
 وي ريمنوط به اثبات تقص استثنايي؛ يكي در مورد حريق عمدي

سئول خواهد بود. و ديگري علم به ماهيت كاالي خطرناك م
 6,2الهه در ماده  قواعدو  55مادة  2بند در  رانيا ييايقانون در
به متصدي حمل منتسب ء يعني حريق عمدي استثنابه اين 

اگر خسارت ناشي از حريقي است كه به  ،پرداخته است. لذا
سبب فعل و يا خطاي متصدي حمل بوده او مسئول است و اال 

قانون دريايي،  55ماده  6ين بند مسئوليتي نخواهد داشت. همچن
به استثناء دوم يعني علم يا جهل متصدي حمل نسبت به 

شرط الزم ماهيت كاالي خطرناك پرداخته است. مطابق اين بند 
 تيداشتن علم به ماه ،براي مسئول شناختن متصدي حمل

توسط  ديبا كه ياست؛ علم ي موضوع حملخطرناك كاال
 .)1386(عرفاني، شود جاديادر وي  يفرستنده به نحو ملزم

و بدون علم به ماهيت كاالي چنانچه متصدي حمل  تيعبار به
، دينما آناقدام به حمل  اي خطرناكي همچون مواد هسته

كنوانسيون سي.ام.آر.  22  طبق مادههمچنانكه  .ي نداردتيمسئول
اصوالً  ي،رسان بعد از اطالع ،خطرناك يكاال   ارسالدرخصوص 

از حمل  يناش يو مال يخسارت بدن هرگونه لمسئو كننده حمل
حمل  يياجرا نامه نييآ 5  ماده بقاست. يا مطا مواد نيو نقل ا

   جاهل حمل ونقلِ يخطرناك، متصد يكاالي ا ونقل جاده
  وقوف  خطرناك كاال را ملزم كرده است كه پس از تيبه ماه
 حفاظت سازمان يهماهنگ با« نوع كاال نيخطرناك ا تيبه ماه
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ي مدع آن و كسب اجازه تابعه يواحدها اي ستيز طيمح
محموله اقدام  هيمحل توقف نسبت به تخل ييقضا حوزه العموم

 نامه، نييآ نياطبق  نيبنابرا؛ »بازگرداند يريبه محل بارگ ايكند 
بر دوش ندارد،  يتيمسئول كاال تيحمل جاهل به ماه يمتصد

 تيمسئول عدم يبرا يعذر اصوالًي رسان اما در صورت اطالع
 متصدي حملبنابراين اگر شد.  نخواهد رفتهيحمل پذ يمتصد

ي تي، مسئولدينما آناقدام به حمل بدون علم به ماهيت كاال 
 كه يمتصدي حمل تيوضع. لكن ستيوي متصور ن براي

 يبا قواعد عموم دينما يمي كااليچنين اقدام به حمل  عالمانه
 ليتما بر اي انهاگرچه نش رايمتفاوت خواهد بود، ز تيمسئول

محموالت  ريهمراه با ساوي  ارسال كاالي خطرناك فرستنده بر
 كسب جهت به متصدي حملي كه قطعا يوجود ندارد، ول

هاي درون آن  و محموله يبراي كشت يخطرناك طيدرآمد، مح
ضمان  سايرين و اشخاص ثالث داراينموده در برابر  جاديا

 رييحمل با بارگكه متصدي است. لذا با اين توجيه  قهري
كاالها و اشخاص ثالث  گريبراي د يناامن طيمح خطرناك كاالي

  محض را اثبات  تيمسئول كه اي هيبا هر نظر ،نموده جاديا
 هيتوان وي را مسئول دانست، چه قائل به نظر مي كنديم

 ايخطر متقابل و  هيچه نظر و ميدر برابر انتفاع باش تيمسئول
و شرط  ديق يحمل، ب متصدي .ميقرار ده اريخطر محض را مع

است و  گرانينفوس د ايمسئول جبران خسارات وارده بر اموال 
ترك فعل فرستنده باشد  اياز فعل  يناش خسارت چنانچه

قانون  نكهي. كما ابه او را دارد رجوعبعداً حق متصدي حمل 
فرستنده را مسئول  كه يدر حال 54ماده  5 در بند رانيا ييايدر

 به متصدي حمل اجازه داند ياوصاف كاال مصحت عالئم و 
كه در اثر  يبه فرستنده خطاكار را براي جبران غرامات مراجعه

كه  نموده حيدر ادامه تصر يخطاي وي پرداخته را داده است ول
و  تيمسئول يغرامت نيچن افتيحق متصدي باربري به در

نسبت به  است از قرارداد باربري يتعهدات نامبرده را كه ناش
آنچنان كه  از فرستنده بار، محدود نخواهد كرد. ريكس غ چيه

 ,INF code( »آي .ان .اف« قانونتحت  IMDGضميمه كد 

IMDG code,2008.( شرطو  ديبدون قرا متصدي حمل  زين 
. استنتاج فوق در داند ميدر طول زمان حمل كاال  تيمسئول امن

اي در دعوبه طور مثال شده است،  دييتا زين ييقضا هيرو
 تانيكاپ آلمان و رييسر هينورترن عل يرانيشركت كشت«

 ةليكه مواد قابل اشتعال در وس )Todd, 2016(»ساخارف
به طور  مواد نيحاوي ا نرهاييشده بود، كانت ريي، بارگيهنقل

 نيالزم براي ا هيبدون تهو ،يكشت نييدر عرشه پا ينامناسب
ات معاهد طيشرا تخلف ازاين امر شده بود كه  دهيمحموله چ

خساراتي آتش گرفت و يكشت الملي مربوط است. در نتيجه بين
 طرح كردند حمل متصدي هيعل ييدعوا زيانديدگان. به بار آورد

متصدي حمل در برابر  تيدادگاه حكم به مسئول تيدر نها و
از مطالبه خسارت از فرستنده مقصر  را وي يداد ول دگانيانديز

كه اگرچه متصدي حمل در  به معناي آن است نيا منع ننمود.
حق مراجعه  يمحض است ول تيداراي مسئول دگانيانديز برابر

بنابراين  دارد. يبه فرستندة مقصر را براي جبران غرامات پرداخت
 ني، فوري و در عاي حمل مواد هسته از يخسارات ناشچون 

براي جبران آن در نظر  يمسئول دياست و با نيحال سنگ
از  يكيمورد همواره به عنوان  نيگرفت. متصدي حمل در ا

توان تعهد جبران را بر دوش او نهاد،  كه مي ياشخاص نيبهتر
 ت،يمسئول نيا ينيسو سنگ كياز  راياست، ز بوده مطرح

و از سوي  سازد يبه مقررات م ديهمواره او را محتاط و مق
در  اديكه به احتمال ز نهد يم يرا بر دوش شخص جبران گريد

آمده   خسارت به وجود دستانش ريز ايوي  طيفرت اياثر افراط 
با توجه به  رانيدر حقوق ا نتيجه اينكه .)1387(السان، است

 هكه حادث يهر شخص قواعد عام مسئوليت مدني و اينكه
چه  ،باشدمنتسب به وي  يكل اي يجزئ طور اي به هسته
بردار و چه متصدي حمل اعم از اينكه شخص حقيقي باشد  بهره

 نيبنابرا است. بيقابل تعق وقي بعنوان دولت،يا شخص حق
   اي هسته پيشرفت صنعتاست با توجه به  ضروري

از  تيحما براي ي رامناسب يتيمقررات حما ي،قانونگذار با
 مناسب هاي نيتضم و نيتدو ياي احتمال حوادث هسته انيقربان
 همچنين با .ساخترا فراهم  دگانيانديجبران خسارت ز براي

اي فارغ  نقل مواد هستهحمل و نهيزم خاص در تمقررا تدوين
 كننده حملو نقل مواد خطرناك كه  حمل از قواعد عام حاكم بر

حمل و  انواع همه داند،يخسارت م مسئول كننده را و ارسال
  .قرار گيردپوشش تحت اي   نقل مواد هسته

  
   گيري نتيجه -7
نه حمل در زمي موجودالمللي  كنوانسيون بيندر  ييايحقوق در  

بخصوص حمل ونقل دريايي كاالي خطرناك غالباً ونقل 
متصدي حمل را مسئول حوادث و خسارات ناشي از حمل اين 

حاكم بر ي الملل نياسناد باي در  و حقوق هسته داند. كاالها مي
اي  حوادث هسته از يجبران خسارت ناشبراي  يمدن تيمسئول
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 تيمسئول ،وين 1963پاريس و  1960 هاي بخصوص كنوانسيون
باتوجه  .دندا يم ايهسته ساتيتأس بردار متوجه بهرهمنحصراً  را

درباره ي كسانيموضع اي  به اينكه حقوق دريايي و حقوق هسته
اتخاذ ي ا هستهدريايي مواد  ونقلمسئول حوادث ناشي از حمل 

اند. در همين راستا به جهت رفع تعارض، كنوانسيون  ننموده
اسناد  نيا يبا بررس كهد. پرسشي آم وجود بروكسل به 1971

چنين حوادثي مسئول  كه در صورت وقوع بودآن  شدمطرح 
الزم  با در نظر گرفتن قوانين مشابه 1971 ونيكنوانسكيست؟ 

در زمينه حمل  قبليالمللي  بين هاي كنوانسيونو  االجراي داخلي
 ،كه ممكن بود متصدي حمل را مسئول بدانند ونقل دريايي
 نيو و سيپار مانيرا به دو پو نوع مسئوليت  تعيين مسئول

 تيمسئولهاي مذكور نيز  دهد و از آنجا كه كنوانسيون مي ارجاع
را اي  هسته خسارت ضرر جاني و مالي ناشي ازجبران هرگونه 

بنابراين در صورت  دنندا يم ايهسته ساتيتأس بردار متوجه بهره
مل ونقل ح اي در جريان ورود خسارت ناشي از حادثه هسته

بردار  بهره، تحت شمول اين كنوانسيون ها اي هسته مادهدريايي 
  در قبال چنين خسارتي خواهد داشت.  انحصاري مسووليت

اين موضوع مانع از شناسايي مسئوليت براي متصدي حمل اما 
 درمسئول شخص ، 1971باشد. چراكه در كنوانسيون  نمي

داند كه  معاف مي از مسئوليترا زماني دريايي هاي  كنوانسيون
ي يا قانون ملي حاكم ا هستههاي  كنوانسيونبردار براساس  بهره

 اسناد يررسبشناخته شود.  مسئول ي،خسارت نيچن تيمسئول بر
 نيا ييربنايز كه اصل است تيقعمذكور نشان دهنده اين وا

مسئول شناخته شوند بلكه  شهيهم ديبابردار  بهرهكه  ستين
 نيا هاونيكنوانساين  كنندگان بيتصو مدنظر ياساس ضفر

شود  ييشناسا مسئول به عنوان تا حد امكان شخصيبوده كه 
خطرناك  تيكنترل موثر بر فعال نيشتريدر زمان حادثه، ب ايكه 

. از اين را داشته باشد يپرداخت غرامت كاف ييتوانا ارا داشته ي
اي مواردي از مسئوليت قانوني و  هاي هسته رو در كنوانسيون

ردادي متصدي حمل پيش بيني شده است. آنچنان كه قرا
هاي مذكور شرط خالف آن را در قانون مقر  كنوانسيون

برداران خصوصي  اي پذيرفته تا مانع رغبت بهره تاسيسات هسته
اي نگردد و دليل آنهم اين  هاي هسته براي مشاركت در فعاليت

از  بردار فاقد مسئوليت بوده يا است كه در مواردي كه بهره
با شناسايي شخصي همچون متصدي  ،باشد مسئوليت معاف مي

گردد ثانياً  نيتضم خسارت جبرانحمل بعنوان مسئول، اوالً 
جمهوري  خسارت زيان ديدگان بدون جبران باقي نماند.

حكمي در اين  هاي مذكور نپيوسته و اسالمي ايران به كنوانسيون
از جمله  اي هاي هسته خصوص نيز ندارد. اصول كنوانسيون

 تيمسئول به اين دليل كه بردار انحصاري بهره تيمسئولاصل 
 تيعام مسئول قواعد بر اساس در حقوق ما انيز  واردكننده

نيز قابل پذيرش نيست. بنابراين از  شود مشخص مي يمدن
بردار دانست  توان مسئوليت را منحصرا بر عهده بهره سو نمي يك

مسببان خسارت واردشده  ايمسبب  هيعل ديبا ديده زيانچرا كه 
به  خسارات افتيدر يبرا تواند نمي كند و ياقامه دعو

ورود  درنه  بوده خسارت نه مسبب كه رجوع كند يبردار بهره
به دليل فقدان  گريد ياز سو. داشته است يريخسارت تقص

ر مسئوليت متصدي حمل، نمي توان او را ب يمبن يحيصر مقرره
كن دانست. لحمل  انيدر جر يا هسته تاخسارجبران  مسئول

  بردار  بهره يبرا تيمسئول ييو شناسا رشيمانع از پذ امر نيا
در حقوق  اي فرانيد حمل ونقل مواد هستهدر يا متصدي حمل 

در آژانس  ايران با توجه به عضويتبنابراين  باشد. ينم ايران
كنوانسيونهاي مربوط به آن،  بعضياي و  المللي انرژي هسته بين

مقررات داخلي خود را با حقوق ايران شود  اد ميپيشنه
اي منطبق و به آنها ملحق شود يا قانون  ي هستهها كنوانسيون

  . خاصي را در اين زمينه تدوين نمايد

  

 ها نوشت پي -8

 

1. Regulation for the Safe Transport of Radioactive 
Material, Safety Series,No.6 
2. Brussels Convention on the Liability of Operators of 
Nuclear Ships, 1962   
3. Paris Convention on Third Party Liability in the Field 
of Nuclear Energy, OECD, ١٩۶٠ 
4. Convention Supplementary to the Paris Convention on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, 
Brussels, 1963 
5. Additional Protocol to the Paris Convention 1960 on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
6. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear 
Damage, International Atomic Energy Agency,1963 

7. Convention Relating to Civil Liability in the Field of 

Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971 

8 . International Maritime Organization(IMO) 

9 . International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS), 1974 
10. Exclusive Liability of Operator 
11. Channeling of Liability to Operator   
12. System of Financial or Economic Channelling  
13. Legal channeling of liability to operator 
14. Damage to property 
15. Loss of any property 

اسكيني، ر.ك؛ : متصديبراي مشخص شدن مفهوم تصدي و . 16
  .65ص )، 1385( عرفاني،و   88، ص )1384(
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درخصوص مسئوليت دولت بعنوان . براي مشاهده نظرات مختلف  17
 رضا دوست،درافشان و  قبولي ر.ك؛ اي: تاسيسات هسته بردار بهره

)1394.( 

  

  مراجع-9
حقوق " ،)1388و.، ( نهوزر،وت، ن. پلرز ، ا.بائر ، ك.برياستو - 

، ")اي اعضا هسته تيدرباره فعال IAEAمقررات ( يا هسته
  مجمع علمي فرهنگي مجد. تهران، ،اصلي ،عباسي ترجمه

تجارت (كليات، معامالت  حقوق" ،)1384اسكيني، ر.، ( - 
  سمت. ، انتشارات"تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري)

 الملل نيمجموعه مقاالت حقوق ب" ،)1375ب.، ( يي،آقا- 
  دانش. گنج ، كتابخانه"رانيا ليو مسا اهايدر
، تهران ،"درياييحقوق حمل ونقل " ،)1394ا.، ( زاده،يتق- 

  .انتشارات مجد
چاپ اول،  ،"يليحقوق حمل ونقل ر" ،)1395ا.، ( زاده،يتق- 

  .انتشارات مجد
 ترجمه ،"درياها الملل بين حقوق" ،)1377آ.، ( لو، ر. چرچيل،- 

  دانش. گنج كتابخانه آقايي، بهمن،
المللي  مسئوليت بين")، 1393رضايي پيش رباط، ص.، (- 
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ABSTRACT 
Maritime law in its numerous international conventions on the maritime carriage of 

hazardous substances and nuclear law in international documents related to nuclear 

damage compensation, does not have the same comment about as those responsible for 

damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material 

and have not specifically identified any responsibility for the operator of a nuclear 

installation or the carrier in response to the damage occurring during the carriage. The 

question raised by these documents is who is responsible for such incidents? Result of the 

article concludes that although The Convention Relating To Civil Liability In The Field of 

Maritime Carriage of Nuclear Material of 1971, Referring to the assignment of 

responsibility and the type of responsibility to the Paris 1960 and Vienna 1963 Treaties and 

These conventions Recognizes the operator of a nuclear installation are exclusively liable 

for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear 

material. But this will not prevent the carrier from being held responsible. Although 

Iranian law does not accession to these conventions and does not have any regulations, this 

does not prevent acceptance of responsibility for the operator or carrier. 
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