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  هچكيد

 همچون ،يا هستهالمللي حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از حوادث  ناد بيناي در اس هسته حقوق     
اي را به صرف اثبات  هستهتأسيسات بردار   وين، غالباً بهره1963 پاريس و 1960كنوانسيون 

 مذكور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشي از يا هستهواقعة اينكه چنين خسارتي به سبب 
 در تأسيسات خود يا در يا هسته ةحادث كه خسارات ناشي از اعم از اين؛ داند اين مواد مي

با توجه به اين كه مسئوليت مدني ناشي از حوادث .  رخ داده باشديا هستهجريان حمل مواد 
سببيت الزم رابطة اي، از نوع مسئوليت محض بوده و براي تحقق اين نوع مسئوليت،  هسته
كه  و فعل شخص ثالث يانزديده يا عامل  ير زيانمانند قوة قاهره، تقصبنابراين عواملي ؛ است

پرسشي كه با .  رافع مسئوليت مدني شوندممكن است ،شوند سببيت ميرابطة باعث قطع 
وجود پذيرش اصل مسئوليت انحصاري در  شود اين است كه آيا با بررسي اين اسناد مطرح مي

خير؟  بردار وجود دارد يا بهرهاي، امكان شناسايي موارد معافيت يا عدم مسئوليت  حوادث هسته
مهم مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت انحصاري او پيروي قاعدة بردار از دو  مسئوليت بهره

با وجود كه  دهد يمنتيجة مقالة پيش رو نشان . روست روبهاين دو قاعده با استثنائاتي . كند مي
هاي  اي، كنوانسيون تهجبران خسارت هسبراي بردار  پذيرش مسئوليت محض و انحصاري بهره

 ،بررسي استثنائات. اند كردهبردار شناسايي   بهرهعنوان استثنائات مسئوليته  را بمذكور مواردي
موارد حق «و » بردار از مسئوليت موارد معافيت بهره«، »بردار موارد عدم مسئوليت بهره«شامل 

  .حاضر استمقالة  موضوع ،»بردار به ثالث رجوع بهره
  واژگان كليدي

 مسئوليت انحصاري، مسئوليت  حق رجوع،اي، بردار تأسيسات هسته بهرهاستثنائات مسئوليت،       
 . عدم مسئوليتومحض، موارد معافيت 
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 مقدمه

  وجاده(صورت زميني  همختلف ب يها راه از يا هسته داخلي يا فرامرزي مواد ونقل حمل
ي بسيار شخص مسئول از اهميت يينتع ،از اين رو. دشو ميانجام، هوايي يا دريايي )آهن راه

در مقررات . براي طرح دعوي و صدور حكم به جبران خسارت توسط دادگاه برخوردار است
المللي حاكم بر جبران خسارت   كاالي خطرناك و اسناد بينونقل حملالمللي حاكم بر بين

اين اسناد . ، مبناي مشخصي براي تعيين شخص مسئول وجود ندارديا هستهناشي از حوادث 
بردار يا متصدي حمل در قبال خسارت ناشي از  مشخص مسئوليتي را براي بهرهبه طور 

با وجود . اند دهد، شناسايي نكرده  اين مواد رخ ميونقل حمل كه در جريان يا هستهدث احو
 بروكسل مربوط به مسئوليت مدني در 1971 از جمله كنوانسيون ،ها اين، بعضي كنوانسيون

شناسايي  ،هاي موجود  كنوانسيوندر مقام رفع تعارض ،1يا هستهدريايي مواد حمل  ينةزم
 يونكنوانس.  پاريس و وين ارجاع داده است به دو كنوانسيوناي را مسئول در حمل مواد هسته

 تصويب 1960 جوالي 29 در 2يا هستهانرژي  ةزمين در مورد مسئوليت شخص ثالث در يسپار
 شخص يتمسئول ناظر بر ،بروكسل 1963 يليتكم يونكنوانس لةيوسه  مذكور بيونكنوانس. شد

 يلةوسه  مذكور، سه بار بهاي يونكنوانس 3. شده استيلتكم ،يا هسته يانرژ ينةزمثالث در 
سه سال بعد  4.اند  اصالح شده2004 و 1982 ،1964 يها سال در يالحاق يها پروتكل

 در قبال خسارت يمدن يتلمسئود  در مورينو يونكنوانسعنوان  كنوانسيوني جهاني تحت
 وين 1997 به موجب پروتكل ،اين كنوانسيون.  به امضا رسيد1963يم 21در  يزن 5يا هسته

هايي   نوآوري،يا هسته هنگام حمل مواد داده رخ آن در مورد حوادث 5 و 3تكميل و در مواد 
اين . )IAEA International Expert Group on Nuclear Liability, (INLEX), 2017(شود  ديده مي

سوالس در سال  ةمعاهدالمللي ايمني جان در دريا موسوم به  رويكرد با تصويب كنوانسيون بين
ملحق نشده و  گفته يشپهاي   از كنوانسيونكدام يچه است ايران به گفتني 6. ادامه يافت1974

 آن وضع قلون حمل و يا هستهاي در خصوص مسئوليت مدني ناشي از حوادث  مقررات ويژه
 ةدارند  همچون ممكن است اشخاص مختلفي،يا هسته ةحادثدر وقوع يك  .نكرده است

در حمل . باشند نقش داشته ،سيساتأتو دولت محل استقرار سيسات أتمجوز، سازنده يا مالك 
                                                            

1. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear 
Material, 1971. 
2. Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, OECD, 1960. 
3. Convention Supplementary to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of 
Nuclear Energy, Brussels, 1963. 
4. Additional Protocol to the Paris Convention 1960 on Third Party Liability in the Field of 
Nuclear Energy. 
5. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, International Atomic Energy 
Agency, 1963. 
6. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. 
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 يشخص بردار بهره.  استيا هستهسيسات أتبردار   مسئوليت غالباً متوجه بهره،اي مواد هسته
 1 ةماد 1در بند . )303: 1387 ،يانصار و يانكاتوز( مؤثر دارد يعمل كنترل خطرناك يتفعال بر كهاست 

 صالح شود كه توسط مقام عمومي مي گفتهبردار به شخصي  كنوانسيون پاريس و وين، بهره
 تعيين يا به رسميت شناخته شده است ، آن تأسيساتبردارِ  بهرهعنوان به) سيساتأتدولت مقر (
اعم از خود دولت يا سازمان ( نيز نهاد يا سازماني است صالح مقام عمومي. )175: 1388عباسي، (

 را بر يا هستهانجام فعاليت  ةپروان و اعطاي يا هستههاي  نظارت بر فعاليت ةوظيفكه ) دولتي
» 1شخص« ةواژبردار، از   در تعريف بهره،ها در اين كنوانسيون. )Malcolm, 2003: 802(عهده دارد 

بردار منصوب  عنوان بهرهه تواند او را ب  ميصالح اده شده است كه دولت يا مقام عمومياستف
 خصوصي يايا هرگونه نهاد عمومي سسه ؤممنظور از شخص اعم است از هر فرد حقيقي، . كند

كه مسئوليت مدني ناشي از حوادث  با توجه به اين.  يا نداشته باشدكه شخصيت حقوقي داشته
عليت يا سببيت  ةرابط و براي تحقق اين نوع مسئوليت، است مسئوليت محض اي، از نوع هسته

اي  سببيت در حوادث هسته ةرابط بررسي عواملي كه باعث قطع ،از اين رو ،الزم است
  .ستة پيش روتحليلي موضوع مقال -شوند، به روش توصيفي مي

  
   مسئول جبران خسارت .1

اين . استهاي پاريس و وين  اي، كنوانسيون د هسته مواونقل حملتنها منبع شناسايي مسئول در 
 در جريان يا هستههاي   چه كسي در برابر خسارتكه ينا ةيكساني دربار ديدگاهها،  كنوانسيون

 در خصوص حمل مواد ،اينوجود با . اند مسئول است، اتخاذ نكردهيا هستهحمل مواد 
مواد، مطابق اين خاص در مورد حمل توجه به نبود مقرراتي  توان با  مي،، از سويييا هسته

را مسئول  وي، ونقل حملكننده در حقوق  مقررات حمل كاالي عادي و اصل مسئوليت حمل
بردار  توان بهره  مي،از سوي ديگر. )Expose des Motifs, OECD, 1982: para. 48: 51-52(شناخت 

ردار را مسئول منحصر ب  كنوانسيون پاريس، بهره؛ زيرا را مسئول دانستيا هستهتأسيسات 
اين رويكرد در . داند جبران هرگونه سلب حيات، جراحت، تخريب و آسيب به اموال مي

ها طبق اصول مسئوليت انحصاري و  اين كنوانسيون .كنوانسيون وين نيز تكرار شده است
 و حوادث ها يتفعالاي، مسئوليت جبران خسارات ناشي از  مسئوليت محض در حوادث هسته

 ةحادثاعم از اين كه خسارات ناشي از  ؛اند بردار دانسته بهره ةعهدصاراً بر  را انحيا هسته
بردار   كه از تأسيسات بهرهيا هسته يا در جريان حمل مواد  باشدتأسيساتخود  در يا هسته

 Liability and Compensation for Nuclear(خارج شده يا به تأسيسات او وارد شده باشد 

                                                            

1. person  
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Damage,1994: 24-26(ممكن است در ،هاي مذكور در اين خصوص اعمال كنوانسيون زيرا ؛ 
قانون  «12 و 7 ةماد. )Elbaradei, 1993: 1379-1381(تعارض با برخي مقررات ديگر باشد 

 ةحادثبردار را موظف به جبران خسارت ناشي از  نيز بهره» 1 انگلستان1965اي  هستهسيسات أت
بردار مسئول هرگونه خسارت، آسيب و صدمه به جان و   بهرهكه يا گونه  به؛داند اي مي هسته

، مواد سيساتأتحمل همچون اي  هاي هسته مال ديگران است كه از حوادث و فعاليت
 ،در واقع. )250: 1393 ،رباط يشپرضايي (شود  اي ناشي مي سمي هسته ةماده راديواكتيو و هرگون

 يا خسارت از نقض تعهد قانوني دگيدي يبآسقانون حق دريافت غرامت را در جايي كه «
مسئوليت پذيرش  .)Rogers,1994: 468( »، شناسايي كرده استشود ميبردار حاصل  بهره
 طبق اصل .ست و مسئوليت انحصاري اوريتقص بدون تيمسئولاصول  ةنتيج ،بردار بهره

ي نيز معروف است، مبنابردار  بهرهكه به اصل مسئوليت محض » 2ريتقص بدون تيمسئول«
ديده از   زيان،بنابراين. )Chavan, Shri Prithviraj,2010: 4(بردار، تقصير او نيست  مسئوليت بهره
اي و  هسته ةحادثسببيت بين  ةرابطمعاف است و صرفاً كافي است بردار  بهرهاثبات تقصير 

 كنوانسيون 4 ةماد و 3 ةمادبند الف ؛ 251: 1393 ،رباط يشپرضايي ؛ 1390مشيرپور، (د كنخسارت وارده را اثبات 
آن  ةنتيجكه » 3بردار اصل مسئوليت انحصاري بهره« طبق. ) كنوانسيون وين4 ةماد و 2 ةماد 1پاريس و بند 

 تمامي مسئوليت .)Ameye, 2010: 33( است» 4بردار مسئوليت به سوي بهره كردن هدايت«
حمل مواد  هنگامه در بردار و چ بهرهسيسات أت چه در ،يا هسته هاي يتفعالحوادث ناشي از 

بردار است  بهره ةبرعهد منحصراً ،عكسر و ب)Stoiber, et al,2003: 113(سيسات أت به يا هسته
 امكان رجوع به ،موارد خاصدر  و او جز )1390قاسمي و ساالريان، ؛ 350: 1396، ينيحس شاه و يمشهد(

 2 ةماد 5 كنوانسيون پاريس و بند 6 ةماد 1د بن؛ Sean, 1994: 51؛Schwartz, 2006:  3 (مسئول واقعي را ندارد 
 ،اي  مواد هستهونقل حملآنجا كه شناسايي شخص مسئول در فرايند   از،بنابراين. )كنوانسيون وين

 در اين مقاله با فرض ،خارج است نوشتاراين  ةعهد و از جداگانهخود نيازمند تحقيق 
 .پردازيم نائات مسئوليت او مي به بررسي استث،اي هستهسيسات أتبردار  مسئوليت بهره

 
  بردار  استثنائات مسئوليت بهره.2

مهم مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت  ةقاعد از دو ،يا هستهسيسات أتبردار  مسئوليت بهره
 رو روبهر را با استثنائاتي مذكو ةقاعد دو ،اي هاي هسته كنوانسيون. كند انحصاري او پيروي مي

بردار از  موارد معافيت بهره«، »بردار موارد عدم مسئوليت بهره« شامل ،اين استثنائات. اند ساخته

                                                            

1. Nuclear Installation Act 1965  
2. No Fault Liability to the operator  
3. Exclusive Liability of Operato  
4. Channeling of Liability to Operator    
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 ميان ،يا هستههاي  مطابق كنوانسيون .ندهست» بردار به ثالث موارد حق رجوع بهره«و » مسئوليت
موارد . بردار تفاوت وجود دارد موارد عدم مسئوليت، موارد معافيت و موارد حق رجوع بهره

مضيق تفسير و  صورتبايست به  دارد و ميي ي استثناةجنببردار،  بهرهعدم مسئوليت و معافيت 
صراحت به آن اشاره شده   بهيا هستههاي  ه شود كه در كنوانسيونصرفاً مشمول مواردي دانست

 پرداخت خسارت مسئولبردار  در موارد عدم مسئوليت، بهره .)Vanden Borre, 2003: 5-7(است 
 وبايست به دنبال شناسايي مسئول مطابق قواعد عمومي  مي يجه،و در نت يستن ديدگان يانزبه 

 متصدي حمل يا - مثال براي-  ممكن است ،ا بود كه در آن صورتمقررات داخلي كشوره
مسئول است و صرفاً از جبران ان همچنبردار  در موارد معافيت، بهره. دولت را مسئول بدانيم

بردار از  وجود دارد كه در آن بهرهدو وضعيت . استخسارت شخص يا گروهي خاص معاف 
خسارات ناشي از تقصير با قصد  ) دوم؛جنگ و حوادث طبيعي )اول :شود مسئوليت معاف مي

د كن مشروط به اين كه قانون ملي دادگاه صالح چنين تصريح ؛ايجاد خسارت شخص ثالث
)"Expose des Motifs",OECD, 1982: 48(. ل مواردي است كه اما موارد رجوع به ثالث نيز، مشمو

 حق بردار بعداً  بلكه با توافق بين طرفين، بهره،يا در قانون تصريح شده يا مبناي قانوني نداشته
 را هم ديدگان يانزمسئول است و بايد خسارت ان چنمهبردار   بهره،در اين موارد. رجوع دارد

 صورت يا درولي از پرداخت خسارت به شخص يا اشخاصي خاص معاف بوده  د،زپرداب
را خواهد ) يا عامل زيانثالث (مقصر اصلي ، در مواردي حق رجوع به  به اوديده يانز ةمراجع

موارد «عنوان  بابردار  بر مسئوليت بدون تقصير بهره ياستثنا ،در ادامه. )60: 1391 يزدانيان،(داشت 
بر مسئوليت  ياستثناو » بردار از مسئوليت موارد معافيت بهره«و » بردار عدم مسئوليت بهره

  .شود ، بررسي مي»بردار به ثالث موارد حق رجوع بهره«عنوان  باانحصاري او 
  

  بردار  موارد عدم مسئوليت بهره.1. 2
 نيازي به اثبات تقصير ،بردار محض است و براي مسئول شناختن او هرچند مسئوليت بهره

 4 ةماد 5 و 3رد در بند اين موا. بردار مسئوليتي ندارد نيست، مواردي وجود دارد كه بهره
 1بردار موارد عدم مسئوليت بهره . كنوانسيون پاريس بيان شده است9 ةمادكنوانسيون وين و 

اولين شرط اين است كه اين خسارات ناشي از فعل يا ترك . مطلق نيست و شرايطي نيز دارد
 6مادة  cبند  1 جزء 1شق (نباشد بردار ايجاد نشده  خود بهرهتوسط فعل با قصد ايراد ضرر 

 ).1971 كنوانسيون 2مادة  2 بند ؛ كنوانسيون وين4مادة  7جزء الف بند ؛ كنوانسيون پاريس
فعل يا ترك فعل خود به قصد ايراد ضرر موجب خسارت  ةواسطبه بردار   اگر بهره،ابراينبن

                                                            

1. Exonerations factors  
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مسئول ان چنمه قرار نخواهد گرفت و يا هستههاي  شده باشد، مشمول معافيت كنوانسيون
 خارج از كنوانسيون نداشته بردار مسئوليت  شرط ديگر عدم مسئوليت اين است كه بهره.تاس

 در مواردي كه ه سخن ديگر،ب. ) كنوانسيون وين4 ةماد 7 بند 2 كنوانسيون پاريس و شق 6 ةماد c بند 2شق (باشد 
 يا هستههاي ، مسئوليت خارج از كنوانسيونيا هسته ةحادثخسارت ناشي از  برابربردار در  بهره

. )Annex II of Paris Convention: 8(داشته باشد، موارد عدم مسئوليت شامل حال او نخواهد بود 
 ةوسيل متصل به يا هستهكتور آربردار  بردار، شامل بهره موارد عدم مسئوليت بهره افزون بر اين،

 توليدشده در اين ياها يا پسماند پرتوز وردهآ متضمن فريا هستهبردار كشتي  بهره و ونقل حمل
در فرضي  بيان ديگر، به. )1971 كنوانسيون 3 ةماد كنوانسيون پاريس و 6 ةماد c بند 1 جزء 1شق ( يستن كشتي

حمل را برعهده داشته باشد،  ةوسيلمنصوبه در  يرآكتورها يتصدكه شخصي قانوناً مسئوليت 
 در ،با اين توضيح. د بود مسئول نخواهيا هستهسيسات أتبردار  و بهره استخود او مسئول 

حقوق مسئوليت مدني با وجود پذيرش مسئوليت براي شخص مسئول، مواردي وجود دارد كه 
 در ، كه اين موارد)81: 1381 ،يوادقانمحمدزاده ؛ 90: 1394،  و ديگرانخوئيني(شود  او مسئول شناخته نمي

، شامل 1971انسيون كنو اصالح كنوانسيون وين و 1997كنوانسيون پاريس، وين، پروتكل 
خسارات وارده به خود تأسيسات و  .2 ؛قاهره و حوادث غيرمترقبه ة قو.1 :موارد زير است

  .ديده تقصير خود زيان .3 ؛ونقل حملوسايل 
  

  قاهره و حوادث غيرمترقبه  قوة  .1. 1. 2
 قدرت ةطيخارج از ح ةحادث به معناي اعم عبارت است از هر 1قاهره يا فورس ماژور ةقو

. )118: 1381 اسماعيلي،( و غيرقابل اجتناب كه مانع اجراي تعهد باشد بيني يشپمتعهد، غيرقابل 
 داراي شامل عمل شخص ثالث كه - بر حوادث طبيعي افزون- ا فورس ماژور به اين معن

نام  اي است بي ي خاص، حادثهااما فورس ماژور به معن. خواهد شدنيز اوصاف مذكور باشد 
بيني و غيرقابل  ، غيرقابل پيش)ص معين و صرفاً ناشي از نيروهاي طبيعيغيرمنتسب به شخ(

اي،  در خصوص حوادث هسته. )430: ب1397؛ 359: الف1397 ؛ صفايي و رحيمي،395: 1375 صفايي،(اجتناب 
المللي و همچنين  هاي بين كنوانسيون بيشتردر . دكرقاهره را بايد بر معناي عام آن بررسي  ةقو

 ماهيت استثنايي، يدارا طبيعي هايپديده ، قانون مدني ايران229 و 227واد به استناد م
علل عدم . موجب معافيت از مسئوليت است ،نشده و غيرقابل مقاومت بيني يشپناپذير، گريز

 اين است كه در ،غيرمترقبه ةحادثقاهره يا  ةقومسئوليت متعهد از جبران خسارت در موارد 
توان  عليت بين ورود ضرر و عملكرد متعهد وجود ندارد و نمي ةرابط ي از اين دست،موارد

 اين ، اوالً: اين است كه،ها يونكنوانسقابل توجه مطابق اين  ةنكت. ضرر را به متعهد نسبت داد
                                                            

1. force Major 
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 اين موارد فقط شامل حال ،ثانياً ؛خسارت مالي و جاني استهر دو عدم مسئوليت شامل 
 مانند دولت يا متصدي حمل را ،د و شخص مسئول خواهد بويا هستهسيسات أتبردار  بهره
لي يا قوانين لالم هاي بين و براي عدم مسئوليت اين اشخاص بايد كنوانسيون گيرد ينم دربر

حوادث  ةدست  در دويا هستههاي  حوادث قهري در كنوانسيون. دكرداخلي مربوطه را بررسي 
  .شود طبيعي و جنگ بررسي مي

 
  حوادث طبيعي .1. 1. 1. 2

اين حوادث . است، حوادث طبيعي يا هستههاي  يكي از موارد عدم مسئوليت در كنوانسيون
 كنوانسيون پاريس 9 ةماد ،در اين خصوص. عظيم استهاي  وفانطشامل سيل، زلزله، صاعقه و 

 5الف بند  شق( كنوانسيون وين 4 ةماد 3بند » ب« و شق )بدون تغيير در پروتكل اصالحي(
خسارت  برابربردار در   بهره:دارند  مقرر مي)نسيون غرامت تكميلي وينكنوا پيوست 3 ةماد

بالياي طبيعي بزرگ و غيرقابل انتظار « ةواسط به كه به طور مستقيم يا هسته ةحادثناشي از يك 
مگر اينكه قانون  ؛دهند، مسئول نخواهد بود رخ مي» 1 يا ويژگي استثناييالعاده خارقبا ماهيت 
بالياي . باشدده كرمقرر نحو ديگري  بهخالف آن را  ،طرف متعاهدسيسات أتل دولت مح

بيني  طور كلي غيرقابل پيش يعني به ؛ و ماهيت استثنايي باشدطبيعي بايد داراي دو ويژگي عظيم
 گفته شده كه خسارت ،در دفاع از وجود چنين عامل معافيتي. و غيرقابل اجتناب تلقي گردد

 :Expose des Motifs",OECD, 1982"( استسئوليت كل ملت ناشي از چنين فجايعي در واقع م

د كرهاي مذكور اين اختيار را به قانون ملي كشورهاي عضو اعطا كنوانسيون ،اينبا وجود  .)48
تا در د كنتواند در قانون ملي خود اين عامل معافيت را حذف  ميسيسات أتكه دولت محل 

. بردار از مسئوليت معاف نباشد  نيز بهرهاي قبهيرمترغطبيعي عظيم و  ةفاجعصورت وقوع چنين 
 ةكميت كنوانسيون وين در نخستين نشست 4 ةماد 3بند » ب« پيشنهاد حذف شق ،از اين رو

اي مورد حمايت قرار گرفت و در نشست سوم، پيشنهاد  طور گسترده هشد و ب مطرح يميدا
 ديگربار ،اردهمدر نشست چه.  تصويب رسيدبهدايمي  ةكميتحذف اين مقرره توسط 

 آنكه يب ،دن بالياي طبيعي بزرگ از شمول كنوانسيون ارائه شدكر مستثناپيشنهادي مبني بر 
به همين . )see document SCNL/1/INF.4: 8؛ 252: 1393 ،رباط يشپرضايي (ورد آحمايتي به دست 

از بالياي بردار از مسئوليت بابت خسارت ناشي  پذيرش معافيت بهره با وجود امروزه ،دليل
 6 ةماد 1موجب بند  بردار به موارد عدم مسئوليت بهرهطبيعي در كنوانسيون پاريس، اين مورد از 

 2004و در پروتكل اصالحي .  اصالح كنوانسيون وين، حذف شده است1997پروتكل 
 صراحتاً مقرر شد ،ها در اين اصالحيه. شود كنوانسيون پاريس نيز اين عامل معافيت ديده نمي

                                                            

1. grave natural disaster of an exceptional character  



  

  

  

  1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 5             مطالعات حقوق انرژي، دورة                                        380 

در عمل نيز برخي از كشورها . برداران نخواهد بود موارد معافيت بهره ءجزحوادث طبيعي كه 
رضايي (اند  موارد حوادث طبيعي بزرگ نپذيرفتهبردار را در  در قوانين خود عدم مسئوليت بهره

هاي پاريس و وين ملحق شده  بر اينكه به كنوانسيون افزون ،حقوق انگلستان. )252: 1393 ،رباط يشپ
 موجب معافيت يا كاهش ، مواردي را كه استثنائاً»اي هستهسيسات أتقانون  «13 ةماداست، در 

در «: دارد يممذكور بيان  ةماد 4بند » ب«شق . استده كر بيان ،شود بردار مي مسئوليت بهره
جايي كه حادثه يا هر آنچه موجب خسارت يا آسيب شده است، منتسب به حوادث و بالياي 

صرف نظر از اينكه آن  ؛گردد بردار تحميل مي  مسئوليت جبران خسارت به بهرهطبيعي باشد،
 حقوق اين ،ينبنابرا .» نبوده استبيني يشپ قابل بالياي طبيعي از موارد خاصي بوده كه عرفاً

بردار از مسئوليت تشخيص نداده   استناد حادثه به بالياي طبيعي را موجب معافيت بهره،كشور
هاي  بردار را تابع معافيت ، مسئوليت مطلق بهرهيزن ي كنوانسيون پاريستوجيه ةمقدم .است

 البته .بيني و قابل احتراز باشند يا نباشند  اعم از اينكه قابل پيش؛داند ينم مربوط به فورس ماژور
 ها آن مسئوليت انجام ، در اين صورت كه بردكار بههاي الزم را  مشروط به اينكه بتوان احتياط

كنوانسيون  يژهو به ،ها اين كنوانسيون از اين رو،.  استيا هستهسيسات أتبردار  هرهب ةعهدبر 
و در حال حاضر كرد  لغو ،دانست اي كه حوادث طبيعي شديد را باعث معافيت مي  مقرره،وين

 ،بردار را از مسئوليت برهاند و در نتيجه تواند بهره  نمي،حوادث طبيعي از هر نوع كه باشد
در توجيه حذف . ماند  نيز مسئول باقي ميگفته يشپطبيعي  ةفاجعر صورت وقوع بردار د بهره

تواند اصل مسئوليت   دليل اين امر مي، اوالً:كهد شو ميچنين عامل معافيتي، چنين استدالل 
تواند از موارد   كنوانسيون وين باشد كه موارد مذكور نمي4 ةماد 1بردار مطابق بند  مطلق بهره

 زيرا چنين حوادثي به محروميت قربانيان از جبران خسارات واردشده به ؛شدعدم مسئوليت با
 بايد چنان مقاوم ساخته شود و قابليت مقاوم ماندن يا هستهسيسات أت ،ثانياً ؛انجامد يمآنان 

 Expose des"(داشته باشد كه بتواند در مقابل حوادث بزرگ و استثنايي طبيعي نيز مقاومت كند 

Motifs",OECD,1982: 48 &''Explanatory Tex'', IAEA,2004: 51-52( . اين امر مبناي خود را از
هاي  و اساساً در فعاليت. گيرد  مييا هستهها، حوادث و خسارات  هاي استثنايي فعاليت ويژگي
بيني حوادث طبيعي را هم بكند و احتمال بدهد كه هر لحظه  بردار بايد پيش  بهره،يا هسته

و ترتيبات ايمني شديدتري ها  احتياط زمينه، بيفتد و در اين  طبيعي اتفاقيا حادثهممكن است 
 ببرند كه كار بهتوانند اقدامات ايمني الزم را  بردار و دولت متبوع او مي  بهره؛ زيرااعمال كند

 ديدگان يانزطبيعي را به حداقل برسانند، ولي  ةحادث به علت يا هسته ةحادثحتي احتمال وقوع 
 Expose des Motifs", OECD, 1982"(ابزاري براي حمايت و محافظت از خود ندارند هيچ راه و 

: 48(.  
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  جنگ و درگيري مسلحانه .2. 1. 1. 2
 در .دارد را دربر عوامل ديگري همچون جنگ ،بر حوادث طبيعي، افزون قاهره ةقومعناي عام 

 ةحادثخسارت ناشي از  ربراببردار در   بهرهبر اساس كنوانسيون پاريس و وين، ،اين خصوص
ها، جنگ داخلي  هاي مسلحانه، خصومت عمليات درگيري ةواسط كه به طور مستقيم به يا هسته

 كنوانسيون وين و 4 ةماد 3شق الف بند ( مسئوليتي نخواهد داشت ،هاي داخلي رخ داده است يا شورش
 كنوانسيون پاريس كه در 9 ةماد تكميلي وين و كنوانسيون غرامت پيوست 3 ةماد 5 و شق الف بند 1997 پروتكل 6.1 ةماد

  در خصوص موارد مذكور دقيقاًيا هستههاي  متن كنوانسيون .)پروتكل اصالحي آن بدون تغيير مانده است
اگر  ...«: دكر عبارت بهتري را جايگزين ،اما پروتكل اصالح كنوانسيون وين. شبيه هم است

از آن » مستقيم« اين عبارت و كلمه ،»... ناشي از» مستقيماً«بردار ثابت كند كه خسارت  بهره
 مگر ،شود بردار مسئول فرض مي  بهره،اول اينكه :داردكيد أتدو نكته بر جهت دقيق است كه 

 ؛ به طور مستقيم ناشي از يكي از آن عوامل بوده استيا هستهاين كه ثابت كند كه خسارت 
 ،م از جنگ و موارد مشابه آن رخ داده است به طور غيرمستقييا هسته اگر خسارت ،دوم اينكه

، تعريفي يا هستههاي  يك از كنوانسيون هيچ. دبردار از مسئوليت نخواهد ش موجب معافيت بهره
 ،قاهره ناميد ةقو را ها آن عواملي كه بتوان يتمامن ميا از ،بنابراين. دهند ارائه نمي باالاز عوامل 

بردار از  شوند كه بهره گ داخلي و شورش باعث ميتنها چهار عامل جنگ مسلحانه، آشوب، جن
 ,''Expose des Motifs", OECD, 1982: 48 & ''Explanatory Tex"(مسئوليت رهايي يابد 

IAEA,2004: 51-52( .علت اين كه تنها اين موارد محدود، به عنوان عوامل معافيت شناخته شده، 
. )Vanden Borre, 2003: 20-29(» استاين موضوعات در مسئوليت كل ملت  ةهم«اين است كه 

بردار   هم باعث برائت بهره)در قالب جنگ يا شورش(حتي حوادث تروريستي  رو،اين  از
ها قرار گيرد و منهدم  تروريست ةحملاي مورد  مثل اينكه كشتي حامل مواد هسته ؛شوند نمي

نشت مواد پرتوزا اي حمله و باعث انفجار يا  سيسات هستهأاي تروريست به ت شود يا عده
تواند مصداقي  تروريستي نمي ةحادث ، اوالً:زيرا ؛بردار از مسئوليت معاف نخواهد شد شوند، بهره

شود و عمل  بردار نمي بهره ةتبرئباعث  نيز عمل عمدي شخص ثالث ، ثانياً؛از جنگ تلقي شود
 نتيجه،در تروريستي هم مصداقي از فعل يا ترك فعل عمدي شخص ثالث است و  ةحادثو 

در حقوق بعضي كشورها . خواهد بود نيزبردار مسئول حوادث ناشي از اعمال تروريستي  بهره
 اصالح 2001 يةژانو 16 كه در 1969 يا هستهجنوبي در قانون جبران خسارات  همچون كره
 به وقوع يا هسته يرآكتورها عملكرد يجةنت در كه يخسارات تمامي يبرابردار را  شده، بهره

 ياتعمل، يجنگ از تعارضات يناش خسارات ينا ينكهامشروط بر  ؛داند  مسئول مي،ددپيون يم
 Republic of Korea. Act on( شورش نباشد يا يداخل، جنگ ها دولت يانمخصمانه 

Compensation for Nuclear Damage, 1969, A3:2.( . ياتم يانرژ قانون 101 ةمادلهستان نيز در 
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داند   از جنگ، منحصراً مسئول مييناش خسارات ياستثناا به بردار ر ، بهره2000مصوب 
)Poland's Atomic Energy Act, 2000:Article  40, 45, 46, 65, 77( . 13 ةماد 4بند » الف«شق 

اي انگليس نيز اقدامات خصمانه در جريان درگيري مسلحانه را از جمله  هستهسيسات أتقانون 
: دارد  است و بيان ميبردار ب معافيت يا كاهش مسئوليت بهره موجداند كه استثنائاً مواردي مي

موجب تعهد قانوني، عدم ورود خسارت يا آسيب به ديگران را تضمين نموده  كسي كه به«
 ،اي، مسئوليت به وي تحميل گردد هسته ةحادث نبايد به جهت نقض تعهد قانوني ناشي از ،است

است، قابل انتساب به اقدامات خصمانه در اگر حادثه يا آنچه موجب خسارت و آسيب شده 
بردار در قبال   مطابق اين ماده، بهره.»جريان درگيري مسلحانه در داخل خاك انگلستان باشد

اقدامات خصمانه  ةنتيجاي كه در  هسته ةحادث ناشي از ها آنخسارات وارده به اشخاص و اموال 
  .شود  از مسئوليت معاف مي،و مسلحانه است

  
  خسارات وارده به تأسيسات و وسايل حمل .2. 1. 2

 مسئوليت ياستثناو  يستنبردار مسئول  ، بهرهيا هستهكنوانسيون  موارد ديگري كه دراز 
شود، خسارات وارد به خود تأسيسات، اموال واقع در آن و خسارات  مي شمردهانحصاري او 

 است افراد ممكنت و  مورد تابع قواعد عام اسينا در يتمسئول. استحمل  ةوسيلوارده به 
شمول اين . ) وينيونكنوانس 4 ةماد 5 كنوانسيون پاريس و بند 3 ةماد 1شق الف بند ( مسئول آن باشند يمختلف

، 1971 كنوانسيون 2 ةماد، طبق يا هستهسيسات أتبردار  بر بهره افزونموارد عدم مسئوليت، 
هدف از . شود مي نيز همچون متصدي حمل ،يا هستهشخص مسئول در حمل مواد شامل 

بردار  بهره يلةوس به شده فراهممالي مين أتاز وضعيتي است كه در آن  پرهيز ،استثنائات مذكور
 مصرف شده و براي جبران خسارت به ديده يانزصرفاً براي جبران خسارت اشخاص و اموال 

 Expose des"(بردار و به زيان اشخاص ثالث صرف نگردد  خود بهرهسيسات أت

Motifs",OECD,1982:40 &''Explanatory Tex'', IAEA,2004:34(. ،اموال  افزون بر اين
زيرا گفته شده  شود؛ نميمتعلق به متصدي مشمول، نيز شامل جبران خسارت  يدةد خسارت

 اموال كارمندان و ،از سوي ديگر. تواند خودش را طرف دعوي قرار دهد هيچ شخصي نمي
 .گيرد تحت شمول خسارات مالي قرار مي شك يب ،يا هستهسيسات أتكاركنان شاغل در 

برخالف موارد عدم مسئوليت ناشي از جنگ يا بالياي طبيعي، اين موارد عدم مسئوليت فقط 
يا سيسات أت اگر به اشخاصي كه در اين بنابراين،.  نه خسارات جاني،بابت خسارات مالي است

مسئول خواهد بود ان چنمهبردار  ه خسارت جاني وارد شود، بهر،اند حمل فعاليت داشته ةوسيل
)"Expose des Motifs",OECD,1982:40(.  
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  خسارات وارده به خود تأسيسات و اموال واقع در آن .1. 2. 1. 2
مسئول سيسات أت يا اموال واقع در آن يا هستهسيسات أتبردار بابت خسارت وارده به خود  بهره

ه بسيسات أت از ساير اموال موجود در آن يا ههستسيسات أتها،  در اين كنوانسيون. نخواهد بود
ون ي كنوانس،)3 ةماد بند الف 2شق  (بر خالف كنوانسيون پاريس. صورت مستقل بررسي شده است

 كه در حال ساختتأسيسات ، از جمله يا هستهتأسيسات ، ساير )4مادة  5شق الف بند (وين 
تأسيسات  ساير زمينةرد استفاده در و نيز اموال مو ممكن است در آن ساختگاه واقع شده باشد

 4مادة ، 1 وين1997 پروتكل اصالحي 6مادة  2 بند تا اينكه. داد را مورد اشاره قرار نمي
 ةماد 1 بند 2شق (د كر با كنوانسيون پاريس، اصالح يهمسوساز  وين را با هدف1963 كنوانسيون

. )كنوانسيون پاريس از مقرره مذكور پيروي كرده است وين نيز هماهنگ با 1997كنوانسيون غرامت تكميلي  پيوست 3.7
و ديگر سيسات أتمربوط به خود  ةحادث، يا هستهمنظور از خسارات وارده به خود تأسيسات 

 در حال ساخت در همان مكان مرتبط با يا هستهسيسات أت از جمله ، موجوديا هستهسيسات أت
. ) وينيونكنوانس 4 ةماد 5 كنوانسيون پاريس و شق الف بند 3 ةماد بند الف 1شق ( است شده واقعحادثه كه در آن 

باشد كه در اين سيساتي أتباشد كه ساخته شده است يا سيساتي أتممكن است سيسات أتاين 
 بنابراين،. مورد استفاده قرار گيرد در آيندهسايت در حال ساخت و تكميل بوده و قرار است 

 چه ؛بردار مسئول نخواهد بود  بهره،وارد شودسيسات أت به اين ، خسارتييا هسته ةحادثاگر از 
 يا هستهبابت خسارت .  چه شخص ثالث ديگري،بردار باشد خود بهرهسيسات أتمالك اين 

مورد سيساتي أت چنين موردكه در سيسات أتوارده به اموال واقع شده در همان ساختگاه يا 
 ؛ند نيز غرامتي پرداخت نخواهد شداستفاده واقع شده يا قرار است مورد استفاده قرار گير

سيسات ناشي شده أمربوط به همان ت ةحادثمشروط بر اينكه اثبات شود چنين خسارتي از 
 3 ةماد بند الف 2شق (ت گرفته باشد ئخارج شده، نشسيسات أت كه از آن يا هستهاست يا از مواد 

 هر شامل خسارت وارده به اموال ،بندطبق اين . )ون ويني كنوانس4 ةماد 5كنوانسيون پاريس و شق ب بند 
 مورد بلكه صرفاً اموالي است كه در همان سايت در ،نوع مال موجود در اين سايت نخواهد بود

اگر  بنابراين،. شده يا قرار است مورد استفاده قرار گيرد استفاده مي تر يشپ، سيساتيأتچنين 
 ،گرفته مورد استفاده قرار نميسات سيأت اين مورداثبات شود مالي كه در اين سايت بوده در 

اي كه  نقليه ةوسيلمانند  ؛بردار براي آن مال مسئول است و بهرهد شو نميمشمول اين بند 
 خسارت ديده يا هسته ةحادث برده و به سبب يا هستهسيسات أتگردشگران را براي بازديد به 

                                                            

اي  سيسات هستهأاي وارده به خود ت خسارت هسته) الف: اي نخواهد بود بردار در دو مورد ذيل مسئول خسارت هسته بهره« . 1
سيسات أمحل نصبي كه اين ت اي در حال ساخت، در ساختگاه و سيسات هستهأاي موجود، از جمله ت سيسات هستهأو ديگر ت

سيساتي مورد أ چنين تزمينةاي وارده به اموال واقع شده در همان ساختگاه كه در  رت هستهخسا) ب ؛در آن واقع شده است
  .»استفاده واقع شده يا قرار است واقع شود
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بيني   به اين صورت پيش1971 كنوانسيون 2 ةماد 1بند » الف« اين موارد در شق ضمناً. است
كه معافيت مقررشده در اين كنوانسيون براي متصدي حمل در مواردي نيز كه است گرديده 

يا هر نوع اموال واقع در سيسات أتاي به خود  هسته ةحادث بابت خسارت ناشي از بردار بهره
فاده شود شود يا قرار است است استفاده ميسيسات أت آن خصوصكه در سيساتي أتساختگاه آن 

  .نيز اعمال خواهد شد
  

  ونقل حملوسيلة خسارات وارده به . 2. 2. 1. 2
 ةوسيلبردار بابت خسارت وارده به   كنوانسيون وين، بهره4 ةماد 5بند » ب«به موجب شق 

 مربوط به حادثه روي آن قرار داشته نيز مسئول يا هسته، مواد يا هسته ةواقعحملي كه در زمان 
برخالف . بيني شده است  نيز پيش1971 كنوانسيون 2 ةماد 1بند » ب«در شق اين موضوع . نبود
در نتيجه، اي نشده بود و  وليت اشارهئمذكور، در كنوانسيون پاريس به اين عدم مس ةمقرردو 

 كنوانسيون پاريس، خسارت 3 ةماد. حمل وجود ندارد ةدن وسيلكر مستثنااي دال بر  هيچ مقرره
 را تحت پوشش قرار داده و آن را جزء موارد معافيت از مسئوليت قلون حملوارده به وسايل 

 كنوانسيون پاريس، جبران خسارت وارده به وسايل 7 ةماد 3طبق بند  اما. داند بردار نمي بهره
آنچه ساير خسارات به ميزاني كمتر از  برابربردار در  در كاهش مسئوليت بهرهثيري أتحمل نبايد 

 اصالحي 1997 پروتكل 6 ةماد 2البته بند . داشته باشد ،مقرر شده او به عنوان حدود مسئوليت
 با كنوانسيون پاريس، اصالح و اين يهمسوساز كنوانسيون وين را با هدف 4 ةماد 5وين، بند 

  .)Strohl,1972: 89(ده است كرموضوع را از موارد عدم مسئوليت حذف و خارج 
  

  بردار از مسئوليت موارد معافيت بهره. 2.2
بردار محض است و براي مسئول شناختن او نيازي به اثبات تقصير  اگرچه مسئوليت بهره
اين است كه پرسش . شود بردار از مسئوليت معاف مي هايي هست كه بهره نيست، اما وضعيت

 اگر ، تكليف قضيه چيست؟ بنا بر قواعد عام،ديده خود باعث خسارت شده باشد اگر زيان
 عمل او موجب سقوط ضمان ،»اقدامقاعدة « طبق ،ارت شده باشدديده خود باعث خس زيان

شد ولي  ضمان براي رفع و جبران ضرري است كه نبايد وارد مي. طرف مقابل خواهد بود
قاعدة گويند   نيازي به جبران ندارد و به همين دليل مي،پذيرد زياني كه شخص براي خود مي

كنوانسيون وين، مسئوليت . )361: 1397  رحيمي،صفايي و(حكومت دارد » الضررقاعدة «اقدام بر 
 يعني مسئوليتي كه هيچ علت معافيتي در آن راه ندارد ؛نامد مي »1مطلق«بدون تقصير متصدي را 

                                                            

1. Absolute 
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  »1محض«دهد و مسئوليت را  ولي كنوانسيون پاريس چنين توصيفي از مسئوليت ارائه نمي
به ؛ اند دهكرز مسئوليت را مقرر  معافيت ا هر دو كنوانسيون مواردي از،با اين حال. دانسته است

اين موارد رو، از اين . بايد اين مسئوليت را محض ناميدبر آنند كه همين دليل نيز برخي 
عواملي كه باعث . بردار است مسئوليت بدون تقصير بهرهاستثناي قاعدة معافيت از مسئوليت، 

فعل يا ترك فعل با . 2 ؛ديده يانزتقصير سنگين شخص . 1: شود شامل بردار مي معافيت بهره
اين عوامل عام نبوده و صرفاً در مقابل شخص خاصي كه همان . ستقصد ايراد ضرر او

 كنوانسيون وين 4مادة  2 از جمله بند ،يا هستههاي  كنوانسيون. شود  اعمال مي، استديده يانز
 به معافيت صراحتاً كنوانسيون پاريس و پروتكل اصالحي آن، 6مادة  3 و 2 و بند 3مادة و 

بردار ثابت  در فرضي كه بهره. ديده اشاره دارند بردار از پرداخت خسارت به شخص زيان بهره
 )احتياطي فاحش بي(  ناشي از تقصير سنگين، يا جزئاً كالً،يا هسته خسارت ياكه حادثه كند 

در . ديده با قصد ايراد ضرر بوده است يا فعل يا ترك فعل عمدي شخص زيان) 173: 1364صفايي، (
 ،تواند به شرط آنكه اين موضوع در قانون ملي مقرر شده باشد  دادگاه صالح مي،اين صورت

طور كلي يا  بردار را به تأثير چنين اهمال و غفلتي بر دعواي جبران، تصميم بگيرد و بهرهدربارة 
 IAEA International(كند اي معاف  ديده  پرداخت خسارت به چنين زياناز مسئوليت بهجزئي 

Expert Group on Nuclear Liability, (INLEX),2017( .تعيين ، كنوانسيون پاريس،از اين رو 
 واگذار نموده و تابع قواعد خاص يمدن يتمسئولمسئوليت شخص مذكور را به قواعد عام 

آنچه در اين . )Expose des Motifs",OECD, 1982: 16"(نيست  يا هسته يمدن يتمسئولنظام 
 ديده يانز  طبق قواعد عام، عمد يا تقصير، اوالً: اين است كه،مقرره با قواعد عام متفاوت است

در  ؛شود در ورود خسارت باعث معافيت عامل زيان ميثيرش أت به نسبت در هر حال و الزاماً
 نيست و اختيار امر به دادگاه و قانون داخلي داده گونه ينا حالي كه در اين كنوانسيون الزاماً

 تقصير، نياز نيست كه دخالت هاي بدون قواعد عام، در مسئوليت مطابق ،ثانياً ؛شده است
تواند عامل زيان را به نسبت از   بلكه صرف دخالت او مي،ديده با خطا يا عمد همراه باشد زيان

 در ورود ديده يانزكند كه دخالت  سيون مقرر ميدر حالي كه اين كنوان ؛مسئوليت برهاند
شود كه عمل او همراه با تقصير سنگين با  بردار مي  در صورتي باعث معافيت بهره،خسارت

. )174: 1364صفايي، (كند  عمد و قصد ايجاد خسارت باشد و حتي تقصير عادي هم كفايت نمي
نحصاري، هم مسئول است و هم  و امحضطبق اصل مسئوليت ان چنمهبردار  بهره بنابراين،

 ديدگان يانزصرفاً از پرداخت خسارت به زد، اما پرداب را ديدگان يانزبايد خسارت وارده به 
 ؛ اين نوع معافيت در قانون دادگاه صالح مجاز باشد، اوالً:مشروط به آنكه ؛خاصي معاف است

                                                            

1. Strict  
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سيسات أت قانون 13 ةماد 6ند  بكند؛ براي مثال، را اثبات ديده يانزبردار تقصير   بهره،ثانياً
شود كه   استنباط ميگونه ينا ،ديده خصوص تقصير خواهان يا زيان اي انگلستان، در هسته

اما . دياب كاهش ديده يانز ممكن است به دليل تقصير خواهان يا ،ميزان خسارت قابل پرداخت«
يزان بيشتري كاهش داد بردار به پرداخت غرامت را به م تواند مسئوليت بهره تنها در صورتي مي

كه ثابت شود خسارت وارده، يا قابل انتساب به عمل خواهان است كه به صورت عامدانه، به 
نتايج  برابرمالحظگي وي در  اعتنايي و بي خود يا اموال خود آسيب وارد نموده يا ناشي از بي

 ديده يانز يا  تقصير خواهان،در واقع. )Rogers,1994: 468(» حاصل از عمل خويش بوده است
مباالتي سنگين  بردار است ولي اقدام عامدانه و تقصير و بي موجب كاهش مسئوليت بهره

بردار  اين است كه در اين موارد بهرهاكنون پرسش  .شود ميبردار   موجب معافيت بهرهديده يانز
ظر اصل ؟ از منديدگان يانز تمامي معاف است يا ،مقصر ةديد زيانصرفاً از پرداخت خسارت به 

 ؛ زيراتبردار نيس  جزء موارد عدم مسئوليت بهرهديده يانزبردار، تقصير   بهرهمحضمسئوليت 
 به دليل تقصير سنگين بردار بهرهپس اگر . يستنخاصي محدود  ةديد زياناي به  خسارات هسته

دليل ه خصوص دريافت خسارت ب ديدگان در ديده از مسئوليت معاف شود، ساير زيان زيان
بردار   بهرهمحضطبق اصول مسئوليت انحصاري و . خواهند شد سرگردانبردار  ت بهرهمعافي

هم  ، حتي در صورت اثبات تقصير شخص ثالث، باز) كنوانسيون وين4 ةماد 1 و بند 2 ة ماد5بند (
 كند از مسئوليت شانه خالي ،تواند به استناد تقصير شخص ثالث بردار مسئول است و نمي بهره

ده كر معاف )عامل زيان مقصر(مقصر  ديدة يانز او را از پرداخت خسارت به گذار نقانوو صرفاً 
بردار از پرداخت خسارت به او معاف  ديده، بهره صورت اثبات تقصير زيان  در،بنابراين. است
در بند » از پرداخت خسارت به چنين شخصي معاف است«ديدگان؛ عبارت  نه ساير زيان است،

بردار  پرسش ديگر اين است كه معافيت بهره.  مؤيد اين موضوع است،وين كنوانسيون 4 ةماد 2
مقصر است يا اينكه مشمول عامل زيان مقصر هم  ةديد زياندر پرداخت خسارت صرفاً مشمول 

 بردار از پرداخت خسارت به عامل زيان مقصر نيز معاف  مقصر، بهره ةديد زيان؟ همانند هست
بردار از پرداخت   وقتي كه بهره،وين يونكنوانس 4 ةماد 2بند  مطابق ظاهر ، اوالً:است؛ زيرا

به طريق اولي از پرداخت خسارت به عامل زيان  است،مقصر معاف  ةديد زيانخسارت به 
 كنوانسيون وين در بحث حق رجوع، موارد مربوط 10 ةماد ،ثانياً ؛مقصر نيز معاف خواهد بود

بردار را به صورت مطلق و براي   حق رجوع بهره،اده زيرا در اين م؛كند به معافيت را تكميل مي
 ، ناشي از فعل يا ترك فعل با قصد ايراد ضرر او بودهيا هسته ةحادثمراجعه به شخصي كه 

  .مقصر يا عامل زيان مقصر باشد ةديد زيانبيني كرده است و اين شخص ممكن است  پيش
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  بردار به شخص ثالث  موارد حق رجوع بهره .3. 2
 ةعهد بهجمله اينكه مسئوليت قانوناً فقط   نتايجي دارد؛ از،بردار ي بودن مسئوليت بهرهانحصار

به  »1حق رجوع «،بردار  اينكه بهرهتر مهمو از همه  يستناوست و هيچ شخص ديگري مسئول 
 بوده كه حق رجوع رو روبه با استثنا جنبهولي اين  ، را نداردشده پرداختثالث بابت خسارت 

 ةمراجعناممكن بودن . استبردار  مسئوليت انحصاري بهره ة قاعدياستثنا به ثالث، بردار بهره
شود اشخاص   موجب مي،يا هسته صنعت يمانكارانپجمله  بردار به عامالن اصلي، از بهره

قبولي درافشان و ( انجام وظايف خود به بهترين نحو نداشته باشند يبراكافي  ةانگيزيادشده 
بيني امكان بردار، بر اين باور بودند كه پيش مدعيان امكان رجوع بهره. )732: 1394دوست، رضا

بردار به شخص مقصر، نه تنها در تعارض با اصل مسئوليت انحصاري نيست، بلكه  بهره ةمراجع
 و طراحان مراقبت كمتري اتخاذ ها كننده عرضه سبب خواهد شد تا ،بيني امكان مذكور عدم پيش

 ةبهان نبايد به ،بنابراين. )Liability and Compensation for Nuclear Damage,1994:121(كنند 
ممكن نابردار، امكان دعواي غرامت شخص اخير بر مقصر را  مسئوليت انحصاري بهره نظرية

 ، از حيث بازدارندگيكم دست ،بردار مسئوليت انحصاري بهره ةنظري عملكرد ؛ وگرنهتصور كرد
، اين حق رجوع به فتهفرانسه نيز كه كنوانسيون پاريس را پذيردر حقوق . يابد به جد كاهش مي

  رامصداق اين حق رجوع. )Expose des Motifs",OECD,1982:40"(رسميت شناخته شده است 
اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث  ةبيمقانون  «15 ةمادتوجه به  در حقوق ايران نيز با

گر مكلف است  كه بيمه آنجا ؛يم هست شاهد،»1395در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 
تواند براي بازيافت   ولي بعداً مي،دزپردابديده را  بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان

 .دكن مراجعه ، در صورت اثبات عمد او، به عامل اصليشده پرداختتمام يا بخشي از وجوه 
، هم مسئول است و هم محضحصاري و بردار طبق اصول مسئوليت ان  اگرچه بهره،بنابراين

 يااو پس از جبران خسارت، حق مراجعه به عامل بپردازد، اما  ديدگان يانزبايد خسارت را به 
واقعي  ةواردكنندخواهد داشت؛ در فرضي كه ي ياستثنا خسارت را در دو مورد ينعامل

ده باشد، خسارت، با فعل يا ترك فعل عمدي به قصد ايجاد خسارت موجب ورود زيان ش
بينيِ حق رجوع ديگري در فرض پيش. تواند به شخص حقيقي يادشده رجوع كند بردار مي بهره

 يوبردار حق رجوع به  بردار و عامل اصلي زيان، بهره  ميان بهرهشده يحتصردر قرارداد كتبي و 
  . خواهد داشتيقراردادرا با شرايط 

  
  

                                                            

1. Right of recourse  
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 تقصير شخص ثالث   .1. 3. 2 .

ه خسارت چنانچ. بردار، تقصير عمدي شخص ثالث است رجوع بهرهيكي از موارد حق 
مزبور از تقصير عمدي شخص ثالث يا فعل يا  ةحادث باشد و ياتمحوادث از  يناش يا هسته

گرفته باشد، ت ئنش )كننده باشد كه ممكن است حمل(ترك فعل با قصد ايراد ضرر عامل زيان 
بردار محفوظ   بهرهيبرا  است، شدهيفعل كتر يا فعل ينچن مرتكب كه يشخصحق مراجعه به 

 بكشد را به دوش يگريد يعمد يرتقص از يناش يتمسئولبردار   بهرهيستن عادالنه ؛ زيرااست
كه در عمومات مسئوليت مدني با اثبات تقصير ثالث، به  آنچنان. و حق مراجعه هم نداشته باشد

گردد   مسئول بري مي،شود ليت قطع ميع ةرابط بار يانز ةحادثاين دليل كه بين فعل خوانده و 
در  :دارد بردار مقرر مي بهره ةمراجعاي در مورد حق  هاي هسته كنوانسيون .)499: 1382كاتوزيان، (

فعل يا ترك فعل عمدي خود به قصد ايراد خسارت باعث ايجاد  ةواسط شخصي به كهفرضي 
 حق دارد كه به ،پس از جبران خسارتبردار   بهره،آيد بار به خسارتي ،حادثه شود و از آن حادثه

 ةماد، 10 ةمادكنوانسيون وين در بند ب (بگيرد بازپس  از او ،عامل زيان مراجعه كند و آنچه را پرداخته
ها در مواردي كه  اين كنوانسيون. )6 ةماد »f « اصالح آن و كنوانسيون پاريس در شق الف بند1997 پروتكل 11

احتياطي وي   نه فعل عمدي شخص ثالث، هر چند كه بي،تاحتياطي اس بي ةنتيجخسارت در 
 از چه ،اينكه فعل يا ترك فعل. اند بردار قائل نشده سنگين و فاحش باشد، حقي را براي بهره

 در صالحيت قانون دادگاه ،گردد  بلكه عمدي تلقي مي،احتياطي فاحش بي نه ،اي به بعد مرحله
در . دكن يا ترك فعل عمدي شخص ثالث را اثبات بردار است كه بايد فعل صالح بوده و بهره

، يا هستهالمللي آمريكايي انرژي نويس كنوانسيون كميسيون بينخصوص حق رجوع، پيش
مواد يا «بردار، اختيار دارد تا بر مبناي تقصير يا خطاي هر شخصي كه  بهره :دارد كه مقرر مي

 اقدام به دعواي ،»...  را حمل كردهيا هستهيا هر شخصي كه مواد  ...تجهيزات را توليد كرده 
 ؛)Liability and Compensation for Nuclear Damage,1994:121( بازيابي عليه آن اشخاص كند

 يا هسته يدعاو كه در  استپذيرفته ،1999 يا هسته اتريش در قانون مسئوليت ، مثالبراي
بايد . )Austria Atomic Liability Act of 1999(د كر طرح دعوي يزن يدكنندگانتول يهعل توان يم

 كه  است شخص حقيقييهعل يقانون محدود به اقدام ،توجه داشت حق رجوع در اين موارد
بردار حق مراجعه  بهره بنابراين،. انجام شده استفعل يا ترك فعل او با قصد ايراد خسارت 

1فرد« ةواژها از   كنوانسيون، اوالً: ندارد؛ زيراار شخص نامبرده يكارفرما يهعل
كنند  استفاده مي» 1 

به شخص حقيقي مقصر رجوع كرد و هيچ حق رجوعي  توان يمتنها و اين بدان معناست كه 
 ،ثانياً ؛بردار باشد  حتي اگر كارفرما، خودش بهره؛عليه كارفرماي اين شخص وجود ندارد

                                                            

1. Individual  
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ر تعارض با  د،كارفرماانتساب افعال و ترك افعال چنين شخصي به آن كارفرما و رجوع به 
و هيچ  استبردار مسئول  زيرا اصل بر اين است كه بهره ؛ها خواهد بود اهداف كنوانسيون

شخص ديگري مسئول نخواهد بود و استثناي مذكور در حد همان فرد مقصر محدود شده 
 نسبت به اعمال و افعال كارگران يا كارفرما يتمسئول بر اصل يي مورد استثناينا، ينبنابرا. است
خصوص  همانطور كه در. )Expose des Motifs", OECD, 1982: 40"( شود يم يتلقمندانش كار

 10 ةماد و 4 ةماد 2توجه به ظاهر بند   در اين بحث نيز با،بردار بيان شد معافيت بهره
 هم شامل عامل زيان ،بردار به ثالث  كنوانسيون پاريس، حق رجوع بهره6 ةمادكنوانسيون وين و 

 چراكه در اين مقررات، حق رجوع را به صورت مطلق و است؛مقصر  ةديد انزيمقصر و هم 
 ناشي از فعل يا ترك فعل با قصد ايراد ضرر او يا هسته ةحادثبراي مراجعه به شخصي كه 

مقصر يا عامل زيان مقصر  ةديد زيان ،اعم از اينكه شخص مذكور ؛بيني كرده است  پيش،بوده
مقصر يا عامل  ةديد زياندار در مواردي از پرداخت خسارت به بر  اگرچه بهره،بنابراين. باشد

 رجوع ها آنتواند به   مي است، پرداخت شدهها آن ولي اگر خسارت به ،زيان مقصر معاف بود
مقصر صرفاً بابت خسارت پرداختي به خود  ديدة يانز با اين تفاوت كه حق رجوع به ؛كند

بردار پرداخت  خساراتي است كه بهره تماميت  ولي حق رجوع به عامل زيان مقصر باب،اوست
 در موارد تقصير شخص ثالث ،بنابراين .ديدگان يانز ةهم چه به ،چه به اين شخص كرده؛

بردار  ، بهره)حتي اگر ثالث يا عامل زيان، عمداً باعث ايجاد حادثه و ورود خسارت شده باشند(
 را جبران كند و اين موارد را  مسئول است و بايد خسارتديدگان يانزدر مقابل ان همچن
بردار  بهره ةكنند معافاي جزء موارد عدم مسئوليت يا از مصاديق  توان در حوادث هسته نمي

بردار به عامل زيان پذيرفته  حق رجوع بهره امابرد،  سببيت را از بين مي ةرابط هرچند ؛دانست
  .شده است

  
  توافق قبليقرارداد كتبي و ه وسيلة موارد حق رجوع ب .2. 3. 2

بردار و   كتبي ميان بهرهيدومين فرض حق رجوع اين است كه با توافق قبلي و در قالب قرارداد
 ،در اين صورت. بيني شده باشدبردار پيش عامل اصلي زيان، حق رجوع صريحاً براي بهره

اين فرض بدان معناست كه .  خواهد داشتيقرارداد را با شرايط يوبردار حق رجوع به  بهره
اند كه اگر عيب و  از روي آگاهي و اراده پذيرفته تر يشپ ،بردار اشخاص طرف معامله با بهره

. دكن رجوع ها آنتواند به   منجر به خسارت شود، متصدي ميها آننقص كاال يا خدمات 
 پروتكل 11 ةدما كنوانسيون وين و 10 ةماد كنوانسيون پاريس، بند الف 6 ةماد »f «شق ب بند( يا هستههاي  كنوانسيون

نه تنها امكان رجوع متصدي به اشخاص  ،) وين1997كنوانسيون غرامت تكميلي  پيوست 10 ةماداصالحي آن و 
چنانچه به موجب قرارداد كتبي، حق بازيابي  دارندبلكه تصريح  ،ندكن نميطرف قرارداد را منع 
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 به آنان رجوع  است،ختهتواند براي غرامتي كه پردا بردار مي به صراحت مقرر شده باشد، بهره
جنوبي  كره. اينكه به اين حق در قرارداد تصريح شده باشد ربمشروط  ؛دكنيا دعوايي را اقامه 

 قانون ضمن ينا. ، مسئوليت قراردادي را پذيرفته است1969 يا هستهدر قانون جبران خسارات 
 وجود يتمسئول ينةزم در يخاص قرارداد كهبردار، در مواردي  پذيرش اصل مسئوليت بهره

در مواردي كه قرارداد  ...«: كند داند و مقرر مي داشته باشد، آن قرارداد را قابل اعمال مي
 موجود يا هسته در خصوص مسئوليت در قبال خسارت يا هستهمخصوصي ميان متصديان 

 Republic of Korea. Act on Compensation(» باشد، چنين قرارداد مخصوصي، اعمال خواهد شد

for Nuclear Damage, 1969, A3:2.( . ضمن پذيرش اصل ياتم يانرژلهستان نيز در قانون ،
 ةعهد به يتمسئول كه دارد يم اشعار يا هستهحمل مواد  ينةزم، در بردار بهرهمسئوليت 

، گيرنده يلتحو در قرارداد با ينكها مگر  است، مواد را ارسال داشتهينا كهاست برداري  بهره
نكات  .)Poland's Atomic Energy Act, 2000:Article  40,45,46,65,77( ده باشد شذكرخالف آن 

 حق مراجعه به ،بردار به دليل مسئوليت انحصاري  بهره اصوالً، اوالً:قابل توجه اين است كه
مقرر شده  به صراحت  كتبيتا حدي كه از طريق قراردادصرفاً  مگر و ،ثالث را نخواهد داشت

بردار   بلكه بهره،بردار نيست  رجوع قراردادي، جزء موارد عدم مسئوليت بهره حق،ثانياً ؛باشد
، شده يحتصربه موجب قرارداد كتبي  امامسئول است و بايد خسارت را جبران كند ان چنمه

 اكنون پرسش. بعداً حق رجوع به عامل زيان مقصر را بابت خسارت پرداختي خواهد داشت
متصدي حمل، آيا اين توسط  - طور مثاله ب - راردادي اين است كه با پذيرش مسئوليت ق

شود؟ در مقام تفاوت  بردار شناخته مي عنوان بهرهه  خود ب،كننده حملمسئوليت نيابتي است يا 
  وين و بند10 ةمادمطابق بند الف (در حق رجوع قانوني  :كهاست پاسخ داده شده  چنيناين جانشيني، 

»f« ولي بعداً حق ،مسئول است و بايد خسارت را جبران كندان چنمهبردار  ، بهره) پاريس6 ةماد 
ولي در توافق  ، خواهد داشت است،رجوع به شخص يا اشخاصي را كه مرتكب تقصير شده

در اين صورت از ... « و اين عبارت كه ) پاريس4 ةماد 4 وين و بند 2 ةماد 2مطابق بند (مبتني بر جانشيني 
 واقع شده در يا هستهسيسات أتبردار  خصي به عنوان بهرهچنين ش... نظر اين كنوانسيون، 

بردار شناخته شده و  عنوان بهرهه ؛ شخص جايگزين، ب»قلمرو آن كشور محسوب خواهد شد
. شود  بر او بار مييا هستههاي  بردار در كنوانسيون گردد و مسئوليت بهره جانشين او مي

 كه شبيه آن را در  خواهد بودبردار بهرهانند مسئوليت او ممسئوليت نيابتي ندارد و  بنابراين،
  .)Viney,1998: 422(توان ديد  حقوق فرانسه هم مي
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   حقوق ايران.3
، حمل كاالهاي يا هسته حوادث مربوط بههاي  كنوانسيون به كنون تا يرانانظام حقوقي 

ينه حكمي  به مفهوم خاص نپيوسته و در اين زميا هسته به مفهوم عام يا حمل مواد خطرناك
 و عدم پذيرش يا هستهقانون خاص راجع به جبران خسارات  خأل به دليل ،از اين رو. ندارد

بردار يا متصدي حمل را بابت خسارت  توان مطلقاً بهره بردار، نمي  بهرهيانحصاراصل مسئوليت 
اكه در چر ؛)1390 قاسمي و ساالريان،( مسئول دانست يا هستهوارده به اشخاص ثالث در حمل مواد 

شود  زيان بر اساس قواعد عام مسئوليت مدني مشخص مي ةواردكنندحقوق ايران مسئوليت 
 ةاقام ، بايد عليه مسبب يا مسببان خسارت واردشدهيا هسته ةحادث ةديد زيانو  )1383 كاتوزيان،(

برداري رجوع كند كه در  تواند براي دريافت غرامات به متصدي حمل يا بهره دعوي كند و نمي
 در صورتي قابل توجيه است كه مسبب ها آنورود خسارت تقصيري نداشته است و رجوع به 

 بررسي موضوع را بايد با ،بنابراين. ورود خسارت بوده يا در ورود خسارت تقصير داشته باشند
 گاهي شخص يا هستهسيسات أتبرداري از  مسئول بهره. توجه به قوانين موجود مدنظر قرار داد

توجه به قواعد عام  در حقوق ايران، با. ي شخص حقوقي مانند دولت استحقيقي و گاه
منتسب شود، چه به وي  به طور جزئي يا كلي يا هسته ةحادث هر شخصي كه ،مسئوليت مدني

 اعم از اينكه شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي، قابل ،بردار و چه متصدي حمل بهره
كننده  ت و اصل مسئوليت حمل. ق388 ةماد همچون ،اگرچه در قوانين موجود. تعقيب است

داند، غالباً متصدي حمل را بايد بابت  كه او را قانوناً متعهد به تأمين ايمني اشخاص و اموال مي
 مسئول دانست اما اين موضوع مانع از ،شود هرگونه خسارتي كه در جريان حمل ايجاد مي

 بررسي استثنائات مسئوليت ،بنابراين. بردار نخواهد بود شناسايي و پذيرش مسئوليت براي بهره
بردار يا  اين كه بهرهبه  بسته ،اي در حقوق ايران شخص مسئول در فرايند حمل مواد هسته

 227 در قانون مدني به استناد مواد ، مثال؛ براي متفاوت خواهد بود،متصدي حمل مسئول باشد
 ةرابط به دليل قطع ،ه باشدقاهر ةقو در فرضي كه حادثه، ناشي از اسباب خارجي يا 229و 

شود شخص   اين عامل باعث مي، از اين رو.توان از مسئوليت مدني سخن گفت سببيت، نمي
 اگر قائل ،يا طبق قانون مسئوليت مدني ؛)1397صفايي و رحيمي، (مسئول از مسئوليت معاف گردد 

لت به دليل اعمال  آنگاه دو،اي باشيم هستهسيسات أتبردار  عنوان بهرهه به مسئوليت دولت ب
يا در  ؛)729: 1394قبولي درافشان و رضادوست، (حاكميت مسئول نبوده و از مسئوليت معاف خواهد بود 

آر، يكي از استثنائات مسئوليت متصدي حمل، جهل او .ام.قانون دريايي و كنوانسيون سي
 ةماد 4 در بند خير كنوانسيون ا.)1386 ،همو؛ 1385 عرفاني،(نسبت به ماهيت كاالي خطرناك است 

 386 ةماديا طبق  ؛داند  خاص كاال مييذاتد معافيت از مسئوليت را مخاطرات را، يكي از مو17
 كه زماني است ،شود مبرا يتمسئولشود متصدي حمل از   يكي از مواردي كه باعث مي،ت.ق
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عدم پذيرش  با وجود.  باشدرو روبه )فورس ماژور( بيني يشپ يرقابلغ يا حادثهبا 
 به يرانااي در حقوق ايران، اين استثنائات در قانون الحاق دولت  هاي هسته نوانسيونك

به صورت  ،28/2/1389 مصوب ها يكشت ةالشانتقال  ةدربارالمللي نايروبي  كنوانسيون بين
هاي  بردار طبق كنوانسيون در مواردي كه بهره ،مطابق اين قانون. است ضمني پذيرفته شده

ممكن  اما ندارد، ممكن است مالك كشتي يا متصدي حمل مسئول باشد اي مسئوليتي هسته
 هم مسئول ها آن و بشود همان مالك كشتي يا متصدي حمل هم شاملاست اين استثنائات 

هاي طبيعي و جنگ، موارد معافيت همچون فعل يا  موارد عدم مسئوليت همچون پديده. دننباش
 11 و 10وارد حق رجوع، به موجب مواد ترك فعل با قصد ايجاد خسارت شخص ثالث و م

 در حقوق ايران نظر ،بنابراين. شامل مالك كشتي يا متصدي حمل هم خواهد بود ،قانون مذكور
 و عدم پذيرش اصل مسئوليت يا هستهقانون خاص راجع به جبران خسارات  نبودبه 

سارت وارده به اشخاص بابت خار، برد توان صرفاً مسئوليتي براي بهره بردار، نمي  بهرهيانحصار
 ةواردكنند قائل بود و از آنجا كه در نظام حقوقي ما، مسئوليت يا هستهثالث در حمل مواد 

 پس در هريك از اين قوانين ممكن ،شود زيان بر اساس قواعد عام مسئوليت مدني مشخص مي
سئول شناخته مواد يا دولت م ةكنند ارسالبردار، دارنده و   متصدي حمل، بهره- مثالراي ب- است 
موارد معافيت هريك نيز در اين قوانين متفاوت است كه اين موضوع خود  از اين رو،. شوند

 موارد معافيت ،اي در حقوق ايران است تا بر مبناي آن نيازمند شناسايي مسئول حمل مواد هسته
 ،اشدقاهره، تقصير عمدي ثالث، علم يا جهل به ماهيت كاالي خطرناك ب ةقواو كه ممكن است 
اي در حقوق ايران  به جهت اينكه شناسايي مسئول حمل مواد هسته بنابراين،. نيز بررسي گردد

  .شود  به همين مقدار بسنده مي،از تعهد اين مقاله خارج است
 

  نتيجه
المللي حاكم بر مسئوليت مدني براي جبران خسارت ناشي از  اي در اسناد بين حقوق هسته
حوادث  تمامي وين، مسئوليت 1963 پاريس و 1960هاي  وانسيونكن يژهو به ،اي حوادث هسته

 را به صرف اثبات اينكه چنين خسارتي به يا هستهو خسارات جاني و مالي ناشي از خسارات 
 ؛دانند  مييا هستهبردار تأسيسات   مذكور بوده باشد، منحصراً متوجه بهرهيا هسته ةواقعسبب 

 در تأسيسات خود بوده يا خسارات يا هسته ةحادث از اعم از اين كه خسارات واقع شده ناشي
اين مسئوليت  ا وجودباما .  رخ داده باشديا هسته در جريان حمل مواد يا هسته ةحادثناشي از 

نظر  اي نيز گسترش يافته، به بردار كه حتي به حوادث حين حمل مواد هسته انحصاري بهره
قاهره، تقصير  ةقوي از عواملي همچون  ناشيا هستهرسد كه وضعيت در موضوع حوادث  مي
 مسئوليت ؛ زيرا به نحو ديگري رقم خورده است،زيان و فعل شخص ثالث ديده يا عامل زيان
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شود و براي تحقق اين نوع  مي شمردهاي، از نوع مسئوليت محض  مدني ناشي از حوادث هسته
سببيت  ةرابطعث قطع  عواملي كه با،بنابراين. عليت يا سببيت الزم است ةرابطمسئوليت، 

 با وجودد كربررسي اين اسناد مشخص . باشند رافع مسئوليت مدني ، ممكن استشوند مي
اي،  بردار جهت جبران خسارت هسته پذيرش مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت انحصاري بهره

كه ند ا دهكربردار شناسايي   بهرهعنوان استثنائات مسئوليته  را بهاي مذكور مواردي كنوانسيون
بردار در فرايند حمل مواد  استثنائات مسئوليت بهره. مسئول نباشد يادشدهبردار   بهره،ها آنمطابق 
  : يدداي به سه دسته تقسيم گر هسته

تنها مسئوليتي براي   نه،كه در اين موارد» بردار موارد عدم مسئوليت بهره« )اول ةدست
اخت خسارت به هيچ شخص يا گروهي را  بلكه او تكليفي به پرد،بردار قائل نيستيم بهره

 مقررات وبايست به دنبال شناسايي مسئول مطابق قواعد عمومي   ميبنابراين،. نخواهد داشت
  . داخلي كشورها بود

ان همچنبردار   بهره، در اين موارد كه»بردار از مسئوليت موارد معافيت بهره« )دوم ةدست
  .استگروهي خاص معاف مسئول است و صرفاً از جبران خسارت شخص يا 

ان همچنبردار   بهره، در اين موارد كه»بردار به ثالث موارد حق رجوع بهره« )سوم ةدست
مقصر  ولي در مواردي حق رجوع به ،دزپرداب را هم ديدگان يانزمسئول است و بايد خسارت 

  . اصلي را خواهد داشت
بردار، خالف اصل  ت بهرهتفاوت اين موارد در اين است كه موارد عدم مسئوليت و معافي

موارد رجوع به  اما.  استيا هستههاي  محسوب و صرفاً محدود به موارد قيدشده در كنوانسيون
. استا مبناي آن توافق طرفين ثالث، مشمول مواردي است كه يا در قانون به آن تصريح شده ي

و عدم پذيرش نبود قانون خاص در اين زمينه  با وجودبررسي موضوع در حقوق ايران نيز 
، مانع از پذيرش و شناسايي استثنائات مسئوليت شخص مسئول در يا هستههاي  كنوانسيون

  . نخواهد بوديا هستهحوادث 
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