
 314-379: 8941، تابستان 2، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
0.22059/jplsq.2018.239882.15711DOI:  

 

 

محیطی در مدیریت سوخت پیشگیری و جبران خسارت زیست
 ایشدۀ هستهمصرف

 

 *2پورعلیرضا آرش، 1ارحام هاشم پور
 

 چکیده
علت تشعشات و دمای باال مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. ای بهشدۀ هستهسوخت مصرف

شدد   خت مصرفخصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوالمللی بهبا نگاهی به اسناد بین
اندد،  های ناشی از آن، مدون شد که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت

ها در پیشگیری و جبدران زیدان وارد  بده محدیط     مقالۀ حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت
ی اندریی  کارگیروسیله به یکی از الزامات توسعۀ بهزیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین

های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط دهد. در نهایت به ضعفای پاسخ میهسته
ها زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت

 در جبران خسارت اشار  دارد.
 

 کلیدواژگان
 محیط زیست.ریت، ، مدیایشدۀ هستهمصرفسوخت ای، پیشگیری، خسارت هسته

                                                           
 خوراسگان(، اصفهان، ایران.الملل عمومی، دانشگا  آزاد اسالمی، واحد اصفهان )تری، حقوق بیندانشجوی دک. 1

Email: arhamhashempoor@gmail.com 

 Email: a.arashpour@ase.ui.ac.ir .استادیار گرو  حقوق، دانشگا  اصفهان، اصفهان، ایران )نویسندۀ مسئول( .2

   15/52/1931، تاریخ پذیرش: 22/50/1930تاریخ دریافت: 

mailto:arhamhashempoor@gmail.com


 8941تابستان ، 2، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    379

 

 مقدمه
شد  که از راکتورهای مختلف تولید شد ، نیازمند مدیریت ایمدن بدرای   ای مصرفسوخت هسته

هدا و ابدزاری بدرای    ای در این حوز ، ارائۀ شدیو  خروج از قلب راکتور است. هدف مقررات هسته
. همچندین  ای اسدت دستیابی و حفظ باالترین سطح ایمنی در مدیریت باقیماندۀ سوخت هسدته 

ای، ابزارهدای  شدۀ هستهکند که در کلیۀ مراحل مدیریت سوخت مصرفاین مقررات تضمین می
دفاعی مؤثری برای مقابله با خطرهای بالقو  در اختیار باشد تا افراد، جامعده، محدیط زیسدت در    

هدا و  کنندد  حفاظدت شدوند. هدر کشدوری، بایدد سیاسدت       قبال تأثیرات زیانبار تشعشد  یدونیز   
هدای ملدی   ها و راهبردکار گیرد. سیاستشد  را بههای الزم برای مدیریت سوخت مصرفبردراه

. (IAEA, 2009: 9)در بسیاری از موارد از رهنمودهای آیانس مدورد تأکیدد قدرار گرفتده اسدت      
المللی در همین زمینه تدوین شد  اسدت. از  ای در سطح بینحقوق مرتبط به پسمانداری هسته

شدد  و پسدمان   توان به کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصدرف اد میجملۀ این اسن
داد  و ادبیدات   که این موضوع را در سطح جهانی مورد توجه قرارطوریرادیواکتیو اشار  کرد، به

یوئدن   11فراگیر حقوقی و استاندارد جهانی برای موضوع فوق ایجاد کدرد  اسدت کده در تداریخ     
بخد  اسدت،   ای بده همدان اندداز  کده آسدای      کارگیری انریی هسدته هاالجرا شد. بالزم 2551

گیر از این فنداوری بایدد   رو جوام  بهر همرا  آورد. ازایننیز به هایی راتواند خطرها و خسارتمی
در راستای جلوگیری از بروز خسارت همت گمارند و در صورت بروز خسارت با استناد و تکیه بر 

نحدو مناسدب جبدران کنندد. در حدوزۀ مددیریت سدوخت        ت مدنی بهخاص مسئولی قواعد عام و
شدد  در رآکتدور خدارج کدردن آن از     علت تشعشات و دمای باالی سوخت مصرفشد  بهمصرف

راکتور جهت اقداماتی مانند انبار کردن یا حمل کردن هموار  ممکن است خسدارتی بده محدیط    
المللی و وض  مقررات کارامد در این حدوز   نرو نظارت بیزیست، سالمت فرد و... وارد آید. ازاین

ها در پیشگیری ناپذیر است. مقالۀ پی  رو قصد دارد با بررسی مسئولیت دولتضرورتی اجتناب
ای، به این نتیجه برسد که آیا شدۀ هستهو جبران خسارت ناشی از حوۀ مدیریت سوخت مصرف

توان بدرای رفد    ار یا راهکارهایی را میهایی دارد و چه راهکاین سازوکار مناسب است یا کاستی
المللدی و  ها ارائه داد. قسمت اول نوشتار به مدیریت اصولی با رعایت اسدتانداردهای بدین  کاستی

 قسمت دوم به پیشگیری و تعهد به جبران ضرر و زیان وارد  بر محدیط زیسدت اشدار  داشدته و    
 پردازد.  ها در این حوز  میبخ  انتهایی به نق  دولت

 

 یاهستهۀ شدمصرفلزوم مدیریت سوخت 
ها و ابزاری برای دستیابی و حفظ باالترین سطح ای در این حوز ، ارائۀ شیو هدف مقررات هسته

کند که در ای است. همچنین این مقررات تضمین میایمنی در مدیریت باقیماندۀ سوخت هسته
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ی مؤثری برای مقابله با خطرها ای، ابزارهای دفاعشدۀ هستهکلیۀ مراحل مدیریت سوخت مصرف
بالقو  در اختیدار باشدد تدا افدراد، جامعده و محدیط زیسدت در قبدال تدأثیرات زیانبدار تشعشد             

هدای الزم را بدرای مددیریت    هدا و راهبدرد  کنند  حفاظت شوند. هر کشوری، باید سیاستیونیز 
مدوارد در   هدای ملدی در بسدیاری از   هدا و راهبدرد  کدار گیدرد. سیاسدت   شدد  بده  سوخت مصدرف 

  .(IAEA, 2005: 5)رهنمودهای آیانس مورد تأکید قرار گرفته است 
 

 شده. لزوم داشتن راهبرد و سیاست برای مدیریت سوخت مصرف1
ای شددۀ هسدته  برای مدیریت سوخت مصدرف  2یا استراتژی 1هر کشوری باید نوعی خط و مشی

هدای بدرای مددیریت سدوخت     طرحهای مهم دربرگیرندۀ ها و راهبردداشته باشد. چنین سیاست
هدای ملدی در   هدا و سدازمان  دهندۀ نگرانی واقعی دولدت ای و نشانهای هستهشد  و زبالهمصرف

خصدوص در کشددورهای  ای اسدت. ترکیدب ایدن دو بده    شددۀ هسدته  مراقبدت از سدوخت مصدرف   
ای شدروع  نیازهای آغازین برای بسیار حیاتی است. این خود از پی کارگیرند  از انریی هستهبه

 هایی است. چنین طرح
کارگیری ایدن دو  شوند. بهجای یکدیگر استفاد  میاغلب به« راهبرد»و « سیاست»های وای 

المللی در خصوص و هم در اسناد بین 9های ملیهم در بحث گزارشدر کنوانسیون مشترک آن 
م تفکید  شدد ،   شود. شایان ذکر است کده در ایدن نوشدتار ایدن دو از هد     این موضوع دید  می

تحت عنوان اهداف خاص یا الزامدات مدورد نیداز بدرای مددیریت      « سیاست»سان که از وایۀ بدان
هدای مدورد   را  و روش« اسدتراتژی »کده از وایۀ  شدود، درحدالی  شد  استفاد  مدی سوخت مصرف

 شود.  استفاد  برای اجرای سیاست یاد می
هدا و  لی انریی اتمی صدحبت از سیاسدت  الملشایان ذکر است که در اسناد متعدد آیانس بین

ید  سیاسدت الزم    2خوبی به آنها پرداخته نشدد  اسدت.  های ملی شد  که متأسفانه بهاستراتژی
 ها و ملزومات ذیل است:ای نیازمند تعریف هدفشدۀ هستهبرای مدیریت سوخت مصرف

  پایه و اساس تهیه، بررسی و تجدیدنظر در قوانین مرتبط؛ 

  هددا بددرای حصددول اطمینددان از مدددیریت ایمددن سددوخت  و نقدد تعریددف مسددئولیت
 شد ؛مصرف

 شد ؛عنوان نقطۀ آغازین برای توسعۀ مدیریت ملی سوخت مصرفبه 

                                                           
1. policy  
2. strategy  

 international المللدی بازنگری دوم و هم آیانس بدین  021/ سند 1331در این زمینه ر.ک: کنوانسیون مشترک . 9

law series NO.1 
 .2550سال   NO,WS-G-2.7و  2555سال   NO,GS-R-1استانداردهای ایمنی آیانس  ر.ک: زمینهاین  در. 2
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 های موجود؛عنوان نقطۀ شروع پیشرفت و توسعۀ بیشتر و تغییر شیو به 

 های آتدی و تخصدی    شد  برای نسلارائۀ مدیریت ایمن و پایدار سوخت مصرف
 و انسانی مناسب؛مناب  مالی 

 شد .افزای  اعتماد عمومی در زمینۀ مدیریت سوخت مصرف 

شددۀ  این مجموعه اهداف ملی و الزامات مدورد نیداز بدرای مددیریت ایمدن سدوخت مصدرف       
هدا نیازمندد ایدن    سازی شود و ایدن اسدتراتژی  تر پیاد تر و عملیاتیصورت عملیای باید بههسته

 (IAEA, 2009:7-8)است که 
 شدد  چگونده توسدط    ود که ایدن سیاسدت مددیریت سدوخت مصدرف     مشخ  ش

 های مسئول با استفاد  از اقدامات فنی و مناب  مالی اجرا خواهد شد؛سازمان

 شد ؛تعریف چگونگی و زمان اهداف معین 

 های مورد نیاز برای چگونگی دستیابی و تهیۀ اهداف؛شناسایی صالحیت 

  رخدۀ سدوخت و از جملده سدوخت     های گوناگون در تمام مراحدل چ تشریح شیو
 شد  در کشور؛مصرف

 شد  افزای  اعتماد عمومی در زمینۀ موضوع مدیریت سوخت مصرف 

 

 شدهمراحل مدیریت سوخت مصرف. 2
هدا، مددیریت   های انتخابی از سوی دولدت ها و استراتژیکه اشار  شد بسته به سیاستگونههمان

ونقل است. هر دو این مراحل سازی و حملذخیر  ای شاملکارگیری انریی هستهاین حوز  از به
تواند متوجه سدالمت و  به لحاظ تشعشات و دمای باال باقیماندۀ سوخت، آثار و خطرهایی که می

اجمال اشاراتی العادۀ آن دارد. درخور همین اهمیت بهمحیط زیست کند، حکایت از اهمیت فوق
 به این مراحل خواهیم داشت:

 

 سازیو ذخیرهانبارداری  .1. 2
های مختلف اسدت.  شد  در دور این مرحله از مدیریت ضرورتا  شامل انبارداری از سوخت مصرف

در این دورۀ زمانی بسته به استراتژی مدیریت اتخاذشد  ممکن است از چند ما  تا چندین دهه 
ای هد متغیر باشد. مدت زمان نگهداری عامل مهمی در تعیدین ترتیبدات اتخاذشدد  اسدت.گزینه    

سددازی یددا سددازی مرطددوب در قالددب اسددتخر، ذخیددر سددازی )نگهددداری( شددامل ذخیددر ذخیددر 
(. امدا ایدن   IAEA, 2012: 8)ها برای اهداف مختلدف اسدت   سازی خش  در قالب محفظهذخیر 

باشدد.   1باشد یا ممکن است محلدی فراتدر از راکتدور    1تأسیسات ممکن است در کنار ی  راکتور

                                                           
1. In at Reactor (AR) 
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گیدرد، ایجداد اسدتخر در    ها انجام میات موقتی که توسط بیشتر دولتشایان ذکر است که اقدام
سازی است که از سدال  ترین شیوۀ ذخیر . این شیو  قدیمی(IAEA, 2009:5)کنار راکتور است 

سازی خشد  مرسدوم   های دیگری همچون ذخیر به بعد نیز شیو  1315رایج بود  و از  1305
کنار راکتور بسیار محدود است و این تأسیسات بیشدتر  شد  است. امروز  تأسیسات نگهداری در 

 شود.در محلی دورتر از راکتور ایجاد می
سازی بده  ای این ذخیر شدۀ هستهدر مورد مدت زمان الزم برای نگهداری از سوخت مصرف

 ،(معمدولی  سدازی ذخیدر   یدا ) مددت کوتدا   سدازی گیدرد: ذخیدر   یکی از اشکال زیدر انجدام مدی   
. گیدرد مدی  انجدام  سدایت  از خدارج  بده  انتقال زمان تا که سال 05 مدت تا که است سازیذخیر 

(IAEA, 2012:11) .آن مسدتلزم  مدتکوتا  سازیذخیر  ایمنی، مالحظات بودن ثمربخ  برای 
 چندین  به دستیابی اگر. است سال 05 حداکثر رسیدن آن و باشد آن بر پایانی اینقطه که است
 بدرای  ایمندی  مالحظدات  مثابدۀ بده  را ایمندی  مالحظدات  بایدد  نباشدد،  پدذیر امکدان  زمدانی  مدت

 .(Kadak, A. C & Yost, K, 2010:65) گرفت نظر در بلندمدت سازیذخیر 

 از بیشدتر  برای اغلب ایهسته شدۀمصرف سوخت است که بلندمدت سازیشیوۀ دوم ذخیر 
 (.IAEA, 2012:9) شدود مدی  تعریدف  پایدانی  نقطدۀ  ی  با و شودمی نگهداری و ذخیر  سال 05

 شدد  مصدرف  سدوخت  مددیریت  آتدی  هایگام تعیین برای  کافی و مناسب زمانی صدساله مدت
ها برای کشورها زمانی ایجداد  ترین دغدغهعمد  .(Feiveson & Harold, et al., 2011:19) است
شدود کده   سازی برای چندین دهه باشد. ایدن دغدغده زمدانی آشدکار مدی     شود که این ذخیر می

. همچندین خسدارت یدا    (.k (Fukuda et al., 2003:6 .سدازی عمدال  بده بالفعدل شدود )     ر ذخید 
 شود.ها محسوب میهایی که ممکن است و نحوۀ جبران آن از جملۀ این دغدغهخسارت

 

 ونقلحمل. 2. 2
صدورت جامدد،   ضایعات رادیواکتیو براساس کنوانسیون مشترک، مواد رادیواکتیوی است کده بده  

بهستند و استفادۀ بیشتری از آنها از سوی طرفین قدرارداد یدا اشدخاص حقیقدی یدا       مای  یا گاز
گیری در این مورد صالحیت دارند، در راسدتای اهدداف   حقوقی که از سوی طرفین برای تصمیم

عندوان ضدایعات   (. این مواد به2مادۀ  :1331بینی نیست )کنوانسیون مشترک،قرارداد قابل پی 
(. 2: مدادۀ  1331شدود )کنوانسدیون مشدترک،    کنتدرل مدی  2گذارد مقرراترادیواکتیو، توسط نها

یو جدایی رادیدو   ههجابجاب  برایبرایمواد پرتوزا عبارت است از مجموعه عملیاتی که مواد پرتوزا عبارت است از مجموعه عملیاتی که   ونقلونقلحملحمل تو ایزوتدو  جایی راد ، ، هاهدا ایزو
جام انجدام    ایایهستههستهچرخۀ سوخت چرخۀ سوخت   هایهایمحمولهمحمولهپسماندهای پرتوزا و پسماندهای پرتوزا و  یردگیدرد میمدی ان یات کده کلیدۀ عملیدات      گ یۀ عمل که کل

                                                                                                                                        
1. In Away – from – Reactor (AFR( 

کنوانسیون عبارت است از نهادی که صالحیت فعالیت در زمینۀ  2( مادۀ kگذار به موجب بند )نهاد مقررات .2
 کند.شد  و ضایعات رادیواکتیو را به طرفین قرارداد اعطا میای مصرفوخت هستهنگهداری و ایمنی س
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مل در هدداری و انبدارداری مدواد پرتدوزا را در طدول حمدل در       ، نگ، نگهاهدا بستهبسته  سازیسازیآماد آماد ساخت، ساخت،   طراحیطراحی طول ح توزا را در  مواد پر بارداری  هداری و ان
 گیرد.گیرد.برمیبرمیشرایط عادی و هنگام حادثه در شرایط عادی و هنگام حادثه در 

که در شدوند کده در     بندیبندیبستهبسته  ایایگونهگونهبهبهحمل باید حمل باید   برایبرای  رادیواکتیورادیواکتیوبراساس مقررات آیانس، مواد براساس مقررات آیانس، مواد  شوند 
نیبیندی پی پدی  در شرایط عادی و حادثه حفاظت آنها در شرایط عادی و حادثه حفاظت آنها   وانتقالوانتقالنقلنقلاحتمالی ناشی از احتمالی ناشی از   هایهایبرابر خطربرابر خطر و و   بی

 :مین شود. این مقررات با در نظر گرفتن موارد زیر وض  شد  استمین شود. این مقررات با در نظر گرفتن موارد زیر وض  شد  استتضتض
توگیریپرتدوگیری ، پرتوزا هستند و احتمال ، پرتوزا هستند و احتمال رادیواکتیورادیواکتیوحاوی مواد حاوی مواد   هایهایبستهبسته دد نان در مدردم و کارکندان در     پر مردم و کارک

 ؛؛شودشود  بینیبینیپی پی آن آن   پیامدهایپیامدهایپس باید پس باید   ،،طول مسیر حمل وجود داردطول مسیر حمل وجود دارد

 ؛؛سته وجود داردسته وجود دارددر داخل بدر داخل ب  ایایزنجیر زنجیر در حمل مواد قابل شکافت احتمال واکن  در حمل مواد قابل شکافت احتمال واکن    دد

  پذیرپذیرامکانامکانحرارت در سطح بسته و از بین رفتن آن در اثر حرارت زیاد حرارت در سطح بسته و از بین رفتن آن در اثر حرارت زیاد   ۀۀخطر افزای  درجخطر افزای  درج  دد
 ..استاست

ملحمدل ، موارد ذیل در مقررات ، موارد ذیل در مقررات مذکورمذکور  هایهایبرای جلوگیری از بروز خطربرای جلوگیری از بروز خطر قلونقدل ح ته در نظدر گرفتده     ون ظر گرف در ن
 ::شد  استشد  است

داخل آن متناسب داخل آن متناسب   رادیواکتیورادیواکتیوبسته باید دارای استحکام کافی باشد و مقدار و طبیعت مادۀ بسته باید دارای استحکام کافی باشد و مقدار و طبیعت مادۀ د 
 ؛؛با کیفیت بسته و درخور آن در نظر گرفته شودبا کیفیت بسته و درخور آن در نظر گرفته شود

 ؛؛میزان دز باید در سطح بسته با استفاد  از حفاظ مناسب محدود شودمیزان دز باید در سطح بسته با استفاد  از حفاظ مناسب محدود شود  دد

که از باشد کده از    ایایگونهگونهبهبهدر صورت حمل مواد قابل شکافت، سازماندهی مواد در داخل بسته در صورت حمل مواد قابل شکافت، سازماندهی مواد در داخل بسته   دد باشد 
 ؛؛جلوگیری شودجلوگیری شود  ایایزنجیر زنجیر ایجاد واکن  ایجاد واکن  

سته حرارت سطح بسته از حد معینی تجاوز نکندد و بسدته     ۀۀزم است درجزم است درجبا طراحی مناسب البا طراحی مناسب ال  دد ند و ب حرارت سطح بسته از حد معینی تجاوز نک
شته بر آن باید امکان خروج مواد پرتدوزا از بسدته وجدود نداشدته     عالو عالو . . در مقابل حرارت مقاوم باشددر مقابل حرارت مقاوم باشد جود ندا سته و توزا از ب بر آن باید امکان خروج مواد پر

 (. (.  99: : 19131913پور و همکاران، پور و همکاران، )فرج)فرج  باشدباشد
 

 ایشدۀ هستهحفاظت از محیط زیست در حوزۀ سوخت مصرف
است که مندتج از ماهیدت نظدام حقدوق      المللصل و مبنای حقوق بینالمللی دولت امسئولیت بین

هاسدت. مسدئولیت دولدت در قبدال تعهددات      الملل و دکترین برابری و تساوی حاکمیت دولدت بین
که طوریهای زیادی صورت گرفته است. بهای است که در خصوص آن تالشمحیط زیستی مسئله

گرفتده اسدت،   های مربوط به محیط زیسدت شدکل   های مؤثر مسئولیت در مذاکرات و نشسترییم
هدا را در  اشار  کرد کده همکداری دولدت    1312اعالمیۀ استکهلم  22توان به اصل طور مثال میبه

   1اعالمیۀ ریو. 2طلبد یا اصل زمینۀ مسئولیت و جبران آلودگی و خسارت محیط زیستی می

از حقوق قراردادی باشد یدا   ها در قبال محیط زیست ممکن است ناشیاین مسئولیت دولت

                                                           
 شود.این اصل، اغلب به قضیۀ داوری کارخانۀ ذوب فلز اسملتر بین کانادا و آمریکا مربوط می .1
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از  1ناگی مداروش _الملل دادگستری در قضیۀ گابچیگوالملل عرفی که رأی دیوان بینحقوق بین
 ها و ارتباط با آن حقوق معاهدات حکایت دارد. اهمیت مسئولیت دولت

 

 تعهد به پیشگیری 

که قابل تعمیم بده   در حقوق داخلی است 2تعهد به پیشگیری در واق  بیانگر همان قاعدۀ الضرر
مطرح شد و پس از آن در  9بار در دعوای کارخانۀ ذوبهاست که برای نخستینروابط بین دولت

نویسدی  پدی   9تبلدور یافدت و در مدادۀ     1332و ریو  1312اسنادی همچون اعالمیۀ استکهلم 
در  نیز 2«های خطرناکاصول تخصی  خسارت در موارد ضرر و زیان فرامرزی ناشی از فعالیت»

هدا گذاشدته اسدت: تعهدد بده      نویسی دو تعهد را بدر دوش دولدت  گنجاند  شد. پی  2551سال 
ها ملزم به پیشگیری بدود  و  و زیان و تعهد به کاه  خطر. در مرحلۀ اول دولت پیشگیری ضرر

اگر نتوانستند موفق به آن شوند، ملزم به اتخاذ اقداماتی در جهت کاه  خطرند. تعهد به اعمال 
الملل هم مورد توجه قدرار گرفتده   المللی در رویۀ قضایی بینبر اسناد بینات متناسب عالو اقدام

 0های فراخطرنداک شد  یکی از حوز در زمینۀ مدیریت سوخت مصرف .(Seidel,1981:11)است 
ای است که نیازمند مراقبت باالتری هستند. در اعمدال چندین اقددامات    استفاد  از انریی هسته

وهوا و ... مدنظر قرار گیدرد )رضدایی،   د عواملی چون وسعت فعالیت مکان، شرایط آبمقتضی بای
منظور پیشگیری از خسارت به محیط زیست در حوزۀ مدیریت سدوخت  ها به(. دولت01: 1939
شد  باید اقداماتی را به شرح ذیل انجام دهند تا مان  از بروز هر گونه خسارت بده محدیط   مصرف

 شوند. زیست ملی و فراملی
 

 شده  ونقل سوخت مصرفتأسیسات انبارداری و حمل یایمن

ای در این حوز  ارائۀ شیو ، و ابزارهایی برای دستیابی و حفظ باالترین سدطح  هدف قواعد هسته
ای است تا محدیط زیسدت در قبدال تدأثیرات زیانبدار      ایمنی در مدیریت باقیماندۀ سوخت هسته

(. ایدن تأسیسدات   1مدادۀ   :1331وانسدیون مشدترک،   کنندد  حفاظدت شدود )کن   تشعش  یونیز 
ای اسدت.  توصدیه  1المللی الزامی و برخی مقدررات ساز و انبارداری تاب  برخی مقررات بینذخیر 

ای ای نیز اقداماتی را با هدف افزای  این در فعالیت و تأسیسات هستههمچنین نهادهای منطقه
 (  Courades, 1996: 52)اند اتخاذ کرد 

                                                           
1. Gbcikovo_ Nagymaros cuse/ 1997  

2. Sic Utere Tuout Alienum Non Laedss  

3. Trail Smelter cuse  
4. Draft Articles on perevention  of Harm from Huzardous Activities  

5. Utra Hazardous  
6. Nuclear Safety Standards 
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شدد   ای تأسیسات مربوط به سوخت مصدرف ه در زمان تدوین کنوانسیون ایمنی هستهاگرچ
در کنوانسدیون   1سدازی تحدت تدأثیر اسدتانداردهای آیاندس     گنجاند  نشد، این تأسیسات ذخیر 

 9 :1997 ,االجدرا شدد )  الزم 2551یوئدن   11سدتتامبر منعقدد و در    0که در  1331 2مشترک

Tonhauser & Jainkowitesch, )     هدف عمدۀ این کنوانسدیون پیشدگیری از حدوادا ناشدی از .
شد  و حفظ و حراست از محیط زیست و انسان است، هرچند یکدی از مشدکالت   سوخت مصرف

های این کنوانسیون عدم اعمال مقررات بدر روی راکتورهدای   عدید  و شاید بتوان گفت از ضعف
 ,Franz & Johnson) کدرد  اسدت  نظامی است و فقط مقررات را شامل راکتورهدای غیرنظدامی   

اند که با اتخاذ تدابیر مقتضی این تأسیسات را در چهدار مرحلدۀ   ها متعهد شد . دولت(1998:23
یابی، ساخت و فعالیت تضمین کنند. همچنین ایمنی تأسیسدات موجدود خدود را    طراحی، مکان

 بازبینی و نارسایی موجود را برطرف کنند. 
پدذیری منبد  خطدر اسدت.     ای، انتقالباقیماندۀ سوخت هسته ونقلهای حملیکی از ویژگی

شدود. دو ابدزار مهدم    ای میرو قابلیت انتقال سبب بروز مشکالتی در خصوص ایمنی هستهازاین
ونقدل باقیمانددۀ سدوخت، محدودسدازی منبد       برای حفاظت در قبال خطرهای ناشدی از حمدل  

ن اسدت ایجداد شدود. در کنوانسدیون     تشعش  و بحران و خساراتی است که بر اثر حدوادا ممکد  
شد  درج مشترک مقررات و الزامات خاصی در خصوص انتقال فرامرزی باقیماندۀ سوخت مصرف

شد  است. انتقال فرامرزی چنین موادی نباید بدون رضایت کشور مقصد صورت گیرد، و انتقدال  
کداربرد اشدکال خداص    المللی مرتبط بدا  از طریق کشورهای مسیر محموله باید تاب  تعهدات بین

ونقل باشد و کشور مبدأ باید تضدمین کندد کده مدواد مدذکور همدوار  بایدد تداب  الزامدات          حمل
 (.  21: مادۀ 1331المللی مربوط باشند )کنوانسیون مشترک، بین

جایی ایمن مواد پرتدوزا را مدورد توجده قدرار داد  و     الملل ضرورت جابهاما امروز  حقوق بین
هدای  المللی گونده جایی بینبرای آن وض  کرد  و همزمان تالش کرد  که جابهاستانداردهایی را 

ویدژ  پسدماندهای پرتدوزا را بده حدداقل برسداند و در نهایدت مند  کندد.          خاص از این مدواد بده  
با آگداهی از اینکده پسدمان پرتدوزا، تدا      »که در مقدمۀ کنوانسیون مشترک آورد  شد : همچنان

چنین موادی منطبق است در دولتی دفدن شدود کده در آن تولیدد      آنجایی که با ایمنی مدیریت
طور این کنوانسیون بدا بده رسدمیت    ، همین«مقدمه( 11: بند 1331شد  )کنوانسیون مشترک، 

شد  و پسمان رادیواکتیو به بر جلوگیری از ورود سوخت مصرفها مبنیشناختن حق تمام دولت
المللدی را فدراهم کندد    جدایی بدین    جابده هدای کداه  سرزمین خود سعی کرد  است تا زمینده 

 مقدمه(.   12: بند 1331)کنوانسیون مشترک، 

                                                           
1. Principles of Radioactive waste Management, IAEA Safety Series, No. 111_F  

2. Joint Convention on Safety of Spent fuel Management and on the safety of radioactive Waste 

Management  
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 شده  ونقل سوخت مصرفامنیت تأسیسات انبارداری و حمل
هدای احتمدالی ناشدی از آن    تواند ضرر و زیدان شد  میناامن بودن حوزۀ مدیریت سوخت مصرف

تواندد در  امنیت بداالیی داشدته باشدد، مدی    فعالیت را در پی داشته باشد. هر انداز  که این حوز  
 پیشگیری از خسارت و ضرر مؤثر واق  شود. 

منظور حفاظت و مراقبدت از  ای اتخاذ تدابیر و اقدامات فنی، پلیسی بهمنظور از امنیت هسته
ونقدل آن در برابدر سدرقت، خرابکداری،     ای و تأسیسات انبارداری و حملباقیماندۀ سوخت هسته

 (.IAEA, 2001: 16و حملۀ مسلحانه است ) برداشت غیرمجاز

ای ملدزم بده   الی مقررات مرتبط با عدم اشاعۀ هستهها در البهبه موجب همین اهداف دولت
المللدی اندریی اتمدی    اند کده آیاندس بدین   ای شد ایجاد سیستم حسابرسی و کنترل مواد هسته

(. 193: 1939دارد )رضدایی،   عهدد   آزمایی این سیستم را برمسئولیت بازرسی، نظارت و راستی
ای خود اند اطالعات مربوط به صادرات و واردات و نیز مفقود شدن مواد هستهها ملزم شد دولت

. در (Rockwood, 2002:1- 3)را در اختیار آیانس قرار دهند و صحت و سقم آن با آیانس اسدت  
ر پرتدو نظدام عددم    ای دسازی باید گفت محوریت اصلی امنیت هسدته خصوص تأسیسات ذخیر 

ای است. در این چارچوب مقررات این نظام، امنیت ای، اساسا  حسابرسی مواد هستهاشاعۀ هسته
طدور کدل مقدررات    ای بده کند. امنیت هسدته طور غیرمستقیم تأمین میای را بهتأسیسات هسته

شدود.  ای اعمدال مدی  مشترکی دارد که همزمان در مورد هر دو مقولۀ مدواد و تأسیسدات هسدته   
های خاصی هم است که در مواردی ملزومدات امنیتدی آن از   ای متضمن ویژگیتأسیسات هسته

طدور  (. آنA.HagemannT, 1997: 321)ای و پرتوزا متفداوت اسدت   ملزومات امنیتی مواد هسته
 الملل اساسا  مسئولیت اصلی برقراریآید، حقوق بیناالجرا برمیالمللی الزمکه از مفاد اسناد بین

هدا  عهددۀ خدود دولدت    شدد  را بدر  ونقل سوخت مصرفسازی و حملامنیت در تأسیسات ذخیر 
 مقدمه(.   1: بند 1331است )کنوانسیون مشترک،  گذاشته

 الملل نویس کمیسیون حقوق بینپیشگیری از زیان فرامرزی در پی 
رنداک را  هدای خط نویس چگونگی پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی ناشی از فعالیدت این پی 

 کار گرفته است.های ذیل را بهمورد توجه قرار داد  و شیو 

هاسدت، دولدت منشدأ انجدام چندین      ها نظارت بر انجام فعالیدت یکی از شیو د اعطای مجوز: 
کند: هر نوع فعالیت متضمن خطر فرامرزی در سرزمین فعالیتی را منوط به اجازۀ قبلی خود می

ها و هر نوع طرحی که ، هر نوع تغییر عمد  در این فعالیتهای تحت کنترل و صالحیتیا مکان
ندویس کمیسدیون،   هدف آن تغییر ی  فعالیت به فعالیت متضمن خطر فرامدرزی اسدت )پدی    

 (.1: مادۀ 2551

المللدی دادگسدتری در   تدوان در رأی دیدوان بدین   رسد مبنای موارد یادشد  را مدی نظر میبه
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ر دولتی از رویدادهای گذشته و کنار سدرزمین خدود آگدا     کند هقضیۀ کورفو یافت که اعالم می
 (. (ICJ Reports, 1949 :para44است یا باید آگا  باشد 

هایی کده موجدب   دولت باید پی  از اعطای مجوز از خطرهای ناشی از فعالیتد ارزیابی خطر: 
(. 1مدادۀ   :2551نویس کمیسیون، ضرر فرامرزی است، از ارزیابی خطر اطمینان حاصل کند )پی 

کند دولت از حدود و ماهیت خطر مطل  شود و اقددامات پیشدگیرانۀ   این ارزیابی از خطر کم  می
کنوانسیون کویت نیدز بددان    11ریو و یامه  1332اعالمیۀ  11که اصل الزم را اتخاذ کند. همچنان

 اند.اشار  کرد 

هایی که موق  به دولت یا دولتاند خطر و ارزیابی از آن را بهها موظفدولتد اعالم و اطالع: 
ممکن است تحت تأثیر خطر قرار گیرند، مطل  کنند و موظف است تا ش  ما  تا زمان دریافدت  

ندویس  هایی که به آنها اطالع داد  شد ، اقدام به صددور مجدوز کندد )پدی     پاسخ از سوی دولت
 (. 1: مادۀ 2551کمیسیون، 

هدا از  ها به مطل  ساختن دیگر دولتدیوان دادگستری نیز در قضیۀ کانال کورفو تعهد دولت
 1«مالحظات بنیدادین انسدانی  »وجود خطر در سرزمین خود را یادآور شد  و مبنای این تعهد را 

اعالمیۀ ریو این تعهد را در  13(. همچنین اصل (ICJ Reports, 1949:para 22اعالم کرد  است 
دانندد،  هدا مدی  هایی که خود را تحت تأثیر فعالیتررات خود تأیید کرد  است. همچنین دولتمق

ندویس کمیسدیون،   حق دریافت اطالعات الزم از سوی دولت منشأ فعالیت را دارا هستند )پدی  
 (  11: مادۀ 2551

ز طریقدۀ دیگدر پیشدگیری ا   : های احتمالی به عمدوم تبادل اطالعات و اعالم خطرها و زیان د
طدور اطدالع از   هدای تحدت تدأثیر  و همدین    ضرر و زیان تبادل اطالعات بین دولت منشأ و دولت

(. 19و  12: مدواد  2551ندویس کمیسدیون   ها به عموم مدردم اسدت )پدی    وضعیت این فعالیت
هایی که ممکن است به محیط زیسدت ضدرر و   امروز  مطل  شدن جامعه و عامۀ مردم از فعالیت

کندد. البتده   ریو بر این امر تأکید مدی  1332اعالمیۀ  15دانسته شد  و اصل  زیان وارد کند، حق
نف  و متخصصان مستقل صورت گیرد، ی  نکته نیز نباید های ذیرسانی باید به گرو این اطالع

توانند از ارائۀ اطالعاتی کده بده امنیدت ملدی یدا اسدرار تجداری یدا         ها میفراموش شود که دولت
ها را در قبال رعایدت ایدن   ها خودداری کنند. البته دولتشود، به دولتمیمالکیت فکری مربوط 

 استثنا ملزم به همکاری با حسن نیت کرد  است.

اقدام دیگر برای پیشگیری از بدروز خسدارت   : آمادگی اضطراری و اطالع وضعیت اضطراری د
ور مقابله و پاسدخ  منظاست؛ آن هم به 2های آماد  باش اضطراریبه محیط زیست، داشتن برنامه

توانند بدا همکداری دیگدر    های منشأ میهای اضطراری. برای نیل به این منظور دولتبه وضعیت

                                                           
1. Elementary Consideration of Humanity  

2. Emergency Pre paradness  
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(. همچندین  11: مدادۀ  2551نویس کمیسیون، ربط اقدام کنند )پی های ذیها یا سازماندولت
جدام  تدرین وقدت ان  رسانی در خصوص ی  حالت اضدطراری را در سدری   ها متعهدند اطالعدولت

 (.11: مادۀ 2551نویس کمیسیون، دهند )پی 

 

  و زیان تعهد به جبران ضرر
ها بود  و سعی ها و دولتای مورد توجه حقوقدانهموار  حوادا ناشی از استفاد  از انریی هسته

ای که نحوۀ جبران خسدارت، مسدئول جبدران و حددود     مند کنند و به شیو اند آن را قاعد کرد 
 (. 215: 1932حد است )مشیرپور، مسئولیت تا چه 

اند المللی که در خصوص این مبحث شکل گرفته عبارتمسئولیت جبران خسارت اسناد بین
که به کنوانسیون پاریس  1315 1ایاز: کنوانسیون مسئولیت شخ  ثالث در زمینۀ انریی هسته

و بدا   1312ال کده در سد   2ایهای هسدته برداران کشتیشهرت دارد؛ کنوانسیون مسئولیت بهر 
المللی دریای منعقد شد ؛ کنوانسیون دیگری کده بدا   المللی و سازمان بینهای آیانس بینتالش
در ویدن منتشدر شدد )معدروف بده       1319المللدی اندریی اتمدی در مدی     های آیاندس بدین  تالش

(؛ کنوانسدیون تکمیلدی   9ایکنوانسیون وین در زمیندۀ مسدئولیت مددنی بدرای خسدارت هسدته      
 ؛ 1319ای در سال پاریس در خصوص مسئولیت شخ  ثالث در زمینۀ انریی هسته کنوانسیون

؛ 1311در سدال   2ایونقدل دریدایی مدواد هسدته    کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینۀ حمل
و بداالخر  کنوانسدیون    13110های وین و پداریس  پروتکل مشترک در زمینۀ اعمال کنوانسیون

هدای اساسدی   المللی پایده . این هفت سند بین1331ال در س 1ایجبران تکمیلی خسارت هسته
 اند. ای را شکل داد ها در قبال خسارات هستهتعهدات قراردادی دولت

 

ها در مسئولیت ناشی از خسارت مدیریت سوخت نقش و جایگاه دولت
 شدهمصرف

 اند:شتهها گذاای چهار نوع تعهد بر عهدۀ دولتهای حاکم بر جبران خسارات هستهکنوانسیون

 
 

                                                           
1. Paris Convention on third party liability in the field of Nuclear Energy  
2. Convention on the liability of Operators of Nuclear ships  

3. Vienna Convention on civil liability for Nuclear Damage cl_ Brussels convention Supplement to Paris 

convention  
4. Convention Relating to civil liability in the field of Maritime carriage of Nuclear material  

5. joint protocol Relating to the App liability of the Vienna convention and Paris convention  

6. Convention on Supplementary convention of Nuclear  Damage  
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 کنندۀ شرایط جبران خسارات دولت فراهم .1
اندد کده هددف آن فدراهم آوردن     هدا مقدرر کدرد    گفته تعهداتی برای دولتهای پی کنوانسیون

 ,Ruize Gaetano) آمیدز اسدت  ای صدلح های هستهشرایط برای جبران خسارات ناشی از فعالیت

تعهد یا تکلیفی در جبران خسدارات ناشدی از    طور مستقیمها به. در این مقام دولت(625 :1962
اند با اتخاذ اقدداماتی زمینده را بدرای جبدران چندین خسداراتی       ای ندارند، اما ملزمحوادا هسته

ای متعهدد  هدای حداکم بدر جبدران خسدارات هسدته      های متعاهد کنوانسیونفراهم آورند. دولت
دیدگان را تأمین و تضمین ارد  به زیاناند که با اتخاذ اقدامات مقتضی جبران ضرر و زیان وشد 
هدایی کده   شدد ، دولدت  (. در حوزۀ مدیریت سوخت مصرف1مادۀ  :1319)کنوانسیون وین، کنند

ای را بردار فعالیت هستهشد ، باید بهر  سازی، در آن واق ای انبارداری و ذخیر تأسیسات هسته
که از بیمده یدا تدأمین مدالی آن     و تا زمانیملزم به ارائۀ تأمین مالی یا بیمۀ مسئولیت خود کنند 

های متعاهد، باید زمینۀ اجرای احکدام  اند، مجوز الزم را اعطا نکنند. دولتاطمینان حاصل نکرد 
 :1319ای را فراهم آورند )کنوانسیون وین،دادگا  خارجی صالح در زمینۀ جبران خسارات هسته

های دادرسی نۀ پرداخت جبران خسارت و هزینه( و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا زمی12مادۀ 
مادۀ  :1319وجود آمد  است، تأمین شود )کنوانسیون وین،به پول کشوری که خسارت در آن به

ها تعهد مستقیمی به جبران ضرر و زیدان  طورکه پیداست، در تمامی این موارد دولت(. همان10
ها و شرایط الزم برای جبران چنین ضدرر و  ای نداشته و صرفا  ملزم به فراهم آوردن زمینههسته
 اند.هایی شد زیان

 

 بردار عنوان بهرهدولت به .2

تواند شخ  خصوصی یا دولت شد  میای در مدیریت سوخت مصرفبردار تأسیسات هستهبهر 
این با واقعیدات   1اند.های یادشد  در این زمینه محدودیتی قائل نشد باشد و مقررات کنوانسیون

بردار، مسدئولیت اصدلی و اولیدۀ    عنوان بهر ود نیز سازگار است. در چنین وضعیتی، دولت بهموج
: 1331)پروتکل الحاقی کنوانسدیون ویدن،    عهد  خواهد داشت جبران ضرر و زیان احتمالی را بر

ای محسدوب  بدردار تأسیسدات هسدته   (. در مواردی که دولت یا یکی از ارکان آن بهدر  20بخ  
)کنوانسدیون   بردار نخواهدد بدود  ر نیازی به ارائۀ بیمه یا تضمین مالی از سوی بهر شوند، دیگمی

                                                           
 ای را چنین تعریف کرد  است:  بردار تأسیسات هستهکنوانسیون بهر  .1

ای سدات هسدته  ای عبارت است از شخصی که توسط دولت محدل تأسی بهر  بردار در رابطه با تاسیسات هسته»
 (. e، بند I)مادۀ « بردار آن تأسیسات تعیین یا تصدیق شد  استعنوان بهر به

 (.  1، بند 1ای ارائه داد  است )مادۀ بردار تأسیسات هستهکنوانسیون پاریس هم همین تعریف را از بهر 
 ها( است.  شخ  در تعریف مذکور اعم از شخ  حقیقی یا حقوقی )از جمله دولت



 313...   محیطی در مدیریتپیشگیری و جبران خسارت زیست

 

ای اجباری محسدوب  ( و این در واق  تنها استثنای وارد  بر اصل بیمۀ هسته1: مادۀ 1319وین، 
ها یا قوانین شود. مسئولیت دولت در این خصوص به همان میزانی خواهد بود که کنوانسیونمی

اند. مصونیت قضایی دولتی در چنین مواردی منتفی است ل تأسیسات مقرر کرد ملی دولت مح
بردار دولتی عامل زیان در دادگا  صالحه دعدوی جبدران خسدارت    تواند علیه بهر دید  میو زیان

 (.  20: بخ  1331اقامه کند )پروتکل الحاقی کنوانسیون وین، 

شدود،  ا یکی از ارکدان دولتدی تعیدین مدی    ای دولت یبردار فعالیت هستهدر مواردی که بهر 
آیندد.  حسداب مدی  ای بده ها متعهد اصلی و اولیۀ جبران خسدارات هسدته  آید که دولتنظر میبه

ای متعهد بده همدان تعهدداتی کده     بردار تأسیسات هستهها در چنین مواردی در مقام بهر دولت
هدا  ، خواهند بود. مقررات کنوانسیوناندبردار مقرر کرد های مربوط برای بهر مقررات کنوانسیون

بردار نیز بردار، به همان شکل در مورد دولت بهر در صورت محدودیت مکانی، زمانی و مالی بهر 
 اعمال خواهند شد.

 

 بردارگر مالی بهرهعنوان تضمیندولت به .3

مدالی   شد  ملزم به تدأمین بیمده یدا تضدمین    ای مدیریت سوخت مصرفبردار فعالیت هستهبهر 
ونقل اسدت. تضدمین   انبارداری و حمل های احتمالی ناشی ازتعهدات خود در زمینۀ جبران زیان

های بیمه یا های خصوصی، شرکتتواند از طرق مختلف مانند بان بردار میمالی مسئولیت بهر 
بده  ها به اراد  یدا  (. در مواردی که دولتReitsma, 1999: 1-2ها صورت گیرد )توسط خود دولت

کنند  عنوان تضمینکنند، مسئولیت یا تعهد آنها بههر نحو دیگر چنین تضمین مالی را اعطا می
کنندد   عنوان تضمین یدا بیمده  ای مطرح خواهد بود. در اینجا دولت بهدر جبران خسارات هسته

ولت بردار را جبران خواهد کرد. مسئولیت دهای بهر مسئول بود  و ضرر و زیان ناشی از فعالیت
بدردار  ها یا قوانین ملی برای بهر گر به همان حدی که کنوانسیونکنند  یا بیمهعنوان تضمینبه

ای، دولت را رأسا  به های حاکم بر جبران خسارات هستهو کنوانسیون اند خواهد بودمعین نمود 
 (.222: 1939اند )رضایی پی  رباط، بردار، ملزم نکرد بیمه یا تضمین مالی تعهدات بهر 

 

 کنندۀ تکمیلی عنوان جبران. دولت به4

هدا صدرفا  اجداز  داد کده برحسدب صدالحدید میدزان مسدئولیت         کنوانسیون پداریس بده دولدت   
)کنوانسدیون   را افزای  دهندد  _التفاوت را خود جبران کنندمشروط بر اینکه مابه _بردارانبهر 

ساختن موضدوع بده صدالحدید مطلدق      زودی مسلم شد که منوط(، اما به1: مادۀ 1315پاریس، 
ای نبدود  و الزم اسدت کده در ایدن     ها راهکار مؤثری برای جبران تکمیلی خسارات هسدته دولت

چنین بود که اعضای کنوانسیون بینی شود. اینها پی آور قطعی برای دولتزمینه تعهدات الزام
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سیون تکمیلی بروکسدل را  کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون پاریس یا کنوان 1319پاریس در سال 
 (.11: 1331منعقد کردند )پروتکل الحاقی کنوانسیون وین، 

 

 گیرینتیجه

ای، استفادۀ بدون آسیب و خطدر  هدف از تدوین مقررات در زمینۀ مسائل مرتبط با انریی هسته
رو های آیند  اسدت، ازایدن  است. هدف این اسناد بیشتر حول افراد، جامعه، محیط زیست و نسل

شد  و سیمان ین حفاظت از افراد، جامعه و محیط زیست در برابر خطرهای سوخت مصرفتضم
های اضدطرار هنگدام   رادیواکتیو، بازنگری در ایمنی تأسیسات مرتبط با این حوز ، ایجاد سیستم

الملل است.  ترین اقدامات جامعۀ بینونقل، از عمد جایی و حملبروز حادثه، تضمین ایمنی جابه
خصدوص در  ای وجود دارد، بههای هستهاین تفاسیر احتمال بروز حوادا ناشی از فعالیت با تمام

مراتب بیشتر است. توسعۀ پایدار نیازمند توجده الزم بده   شد  که خطرها بهحوزۀ سوخت مصرف
منظدور حفدظ سدالمت محدیط     ای با رعایت اسدتانداردهای الزم بده  علوم و فنون پیشرفتۀ هسته

المللدی محسدوب   های حقدوق همبسدتگی بدین   بر محیط زیست، از بخ  زیست بشر است. حق
ها نیز در این زمینده در چدارچوب صدالحیت، حاکمیدت و نظدارت خدود را بایدد        شود. دولتمی
هدا را در پدی نداشدته باشدد.     نحوی پی  ببرند که زیان به محیط زیست خود و دیگدر دولدت  به

پیشگیری و جبران خسارت مشخ  کرد  است. الملل حدود این تعهدات را در قالب حقوق بین
خصدوص  ها به اتخاذ تدابیری همچون ایمنی، امنیت و... بده الملل با ملزم کردن دولتحقوق بین

هدای ناشدی در ایدن حدوز  دارد. هرچندد      در حوزۀ مدیریت پسمان، سعی در پیشگیری از زیدان 
ن باید گفت که هندوز نظدام حقدوق    را نادید  گرفت، با وجود ای توان این نق  و تأثیرات آننمی
هدا و خههدای   الملل فعلی حاکم بدر پیشدگیری کامدل و جدام  نبدود  و متضدمن نارسدایی       بین

سدازد.  های مواجه میگوناگونی است که امکان چنین پیشگیری را در عمل با موان  و محدودیت
ا در تمدامی نقداط   شد  رالملل هنوز  نتوانسته دفن و دف  سوخت مصرفطور مثال حقوق بینبه

شدد  را  ای سوخت مصرفها یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهخارج از صالحیت ملی دولت
در زمان جنگ و صلح من  کند یا جهانشمول بودن مقررات ایمنی و امنیت را بده ارمغدان آورد.   

ر الملل نتوانسته اختیار و مسئولیت نظدارت اجبداری بدر اجدرای مقدررات د     همچنین حقوق بین
رو آیانس المللی انریی اتمی اعطا کند، ازاینای را به آیانس بینشدۀ هستهزمینۀ سوخت مصرف

کندد. در  آور مدی المللی انریی اتمی صرفا  اقدام به ارائۀ پیشنهادها و اسدتانداردهای غیرالدزام  بین
زام بده  هم در کنار الد شد  آن زمینۀ مسئولیت جبران خسارت در حوزۀ باقیماندۀ سوخت مصرف

الملل پذیرفته، اما امکان طرح مسئولیت صورت عرفی یا قراردادی را حقوق بینپیشگیری چه به
های همرا  است. از جمله عدم الزام حقدوقی قطعدی.   در عمل آسان نبود  و با موان  و محدودیت

اسدتثنای  ها گذاشدته نشدد  اسدت )بده    در خصوص مسئولیت اولیه چنین جبرانی بر عهدۀ دولت
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شد  در کنوانسیون بردار باشد(. با نگاهی به حقوق قراردادی منعکساردی که خود دولت بهر مو
هدا در جبدران   المللدی دولدت  توان دریافت که اساسدا  مسدئولیت بدین   یادشد  در این نوشتار می

خسارت ی  مسئولیت تدارکاتی و فراهم آوردن سدازوکارهای جبدران خسدارت اسدت و بیشدتر      
ند. با توجه به نق  نظام حقوقی فعلدی کده بعدد از حدوادثی همچدون حادثدۀ       جنبۀ تکمیلی دار
توان به نظام جدام  و  های داشته، در صورت برطرف شدن خههای موجود میچرنوبیل پیشرفت

شدد   رفجهانشمول در پیشگیری و جبران ضرر و زیان ناشدی از حدوزۀ مددیریت سدوخت مصد     
 ای دست پیدا کرد.هسته
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