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Abstract
One of the nightmares of humanity in the current century is an occurrence of a
nuclear incident. Nuclear incidents depending on the type of nuclear facility and
material could have devastating damages. Following to nature and power of nuclear
energy, any nuclear incident could impact a large area for a long-term period.
Nuclear damages have a variety ranges from environmental pollution to the death of
a large group of people. To confront it, initially, we should prevent to occur of these
hazardous incidents and then fully prepare to deal with victims of nuclear incidents.
In this way, a rapid, timely, and efficient system of compensation is vital. Regarding
the scope of nuclear damages, it is necessary to draw a compatible liability model of
compensation. In this way, nuclear liability was created in the early 1960s. This sort
of liability is a new legal topic that attempts to create a proper system to compensate
such victims. However, the international nuclear liability model has been changed
several times to date. The occurrence of nuclear incidents especially the Chernobyl
disaster in 1986 led to a revolution in the civil liability system for nuclear damages.
This incident has expressed shortcomings and gaps in compensation when many
people have entitled to a nuclear incident and need to prompt and sufficient
compensation. This issue does not only include international law but also
encompasses national laws. Thus, following nuclear incidents, national legislations
have also been updated. Among them are the United States of America and Japan.
These legal systems have experienced two severe nuclear incidents. The Three Mile
Island and Fukushima Daiichi incidents, which occurred in the United States and
Japan in 1979 and 2011 respectively, are among the most important nuclear events
so far. Following the Three Mile Island and Fukushima Daiichi incidents, Either
Japan and the United States of America have updated the nuclear liability systems.
Therefore, the purpose was to develop the scope of liability of nuclear operators and
to establish public funds to rapidly provide compensation to victims of nuclear
incidents. Japan and the United States of America are considered two roughly
appropriate civil liability for nuclear damages that supportive measures of victims of
nuclear incidents are taken into account. Even in some aspects, these legal systems
act better compare to international law. For instance, the legislature of Japan has
established the nuclear liability model that does not have an upper limit. This issue
causes to lift any limitation on the compensation of victims of nuclear incidents. The
United States of America has also taken proper measures to compensate victims of
nuclear incidents. Among the measures is to provide two tiers of compensation. The
aim of this compensation scheme is to take assurance of an efficient compensation
of victims resulting from a nuclear incident. As earlier mentioned, the occurrence of
nuclear incidents could clearly demonstrate shortcomings and gaps in a legal regime
of nuclear compensation. It is better to say, one of the most important effects of the
tangible experience of nuclear incidents and their compensations is to evaluate and
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test the civil liability system resulting from nuclear incidents. In other words, the
occurrence of such incidents can better answer the question of whether the existing
liability system has been compatible with the severity of such incidents and
damages. It is clear that such analyzes and assessments could lead to the
identification of a framework for a civil liability system compatible with nuclear
damages in countries such as Iran, which are deprived of such systems. Such
countries that have not yet experienced a nuclear incident have the opportunity to
establish a compensation model with a minimum of shortcomings and gaps.
However, this paper attempts to explore the legislative systems of Japan and the
Federal of the United States of America and along with that to determine and
evaluate the impact of the Three Mile Island and Fukushima Daiichi incidents on the
nuclear civil liability system by relying on a descriptive-analytical study method in
order to finally establish dimensions of the liability system compatible with the type
and amount of nuclear damage (huge damage).
Keywords
Nuclear incident, nuclear liability, exclusive
compensation and liability compatible with damage.
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چکیده
حوادث تریمایل آیلند و فوکوشیما که به ترتیب در سالهاای  1979و  2011در ایااتت متحادۀ
امریکا و ژاپن اتفاق افتاد تاکنون در شمار مهمترین حوادث هستهای تاریخ بهحساا مایآیناد در
ناین حاوادثی و در پای آن ،اباران
این میان ،یکی از مهمترین آثاار ااشای از تبربا ملماو
خسارت ااشی از آن ها به ارزیاابی و آزمااین امااس مساتولین مادای ااشای از حاوادث هساتهای
منصرف میشود به عبارت روشنتر ،وقوع نین حوادثی بهتر میتوااد به این پرسن پاساخ دهاد
که آیا اماس مستولیتی مواود با نین حوادث و خسارتهایی سازگار بوده اسان یاا خیار آشاکار
اسن که نین کاوشها و ارزیابیهایی مای تواااد باه شناساایی اار و یام امااس مساتولیتی
متناسب با خسارت هستهای در کشورهایی همچون ایاران کاه از ناین ساامااهای بایبهارهاااد،
بینبامد به هر روی ،در طی استار حاضر تالش بر آن اسن تا با اتکا به روش مطالعا توصایفی-
تحلیلی ،همگاس با کاوشی در اماسهای قااونگذاری ژاپن و فدرال ایاتت متحدۀ امریکا به تعیاین و
ارزیابی تأثیر حوادث تریمایل آیلند و فوکوشیما بر ساماا مساتولین مادای هساتهای باهموااب
اماسهای تقنینی یادشده مبادرت شود تا سرااباس به ترسیم ابعااد سانبیدهای از امااس مساتولین
متناسب با اوع و میزان خسارتهای هستهای (اَبَر خسارت) پرداخته شود

واژگان کلیدی 
اَبَر خسارت ،ابران خسارت ،حادث هستهای ،مستولین هستهای ،مستولین اختصاصی
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مقدمه
با کشف اارژی هستهای ( )Nuclear energyدر ایم اخسن قرن بیستم میالدی و بهداباال آن،
بهرهبرداری روزافزون از آن در ابعاد متنوع ،احتمال وقوع حادث هساتهای و ایبااد خساارت در
مقیا وسیعی از اامعه بهطور قابل مالحمهای افزاین پیدا کرده اسن
به بیاای روشنتر ،ماهین اارژی هساتهای باهگوااهای اسان کاه وقاوع هرگوااه حادثاه در
تأسیسات و یا تبهیزات هستهای میتوااد به تولید خسارتهاای کاموباین سانگین در قلمارو
اغرافیایی گستردهای (اَبَار خساارت  )Massive damageمنبار شاود هماین موضاوع اشاان
میدهد که خسارتهای هستهای ( )Nuclear damagesاز منمر اوع (خواص پرتوزایی) و میزان
(دربردارادۀ مقیا گستردهای از مناطق اغرافیایی) با ساایر اااواع خساارت تمایزهاای باارز و
اساسی دارد ادا از خسارتهای مادی ،خسارت هستهایِ واردشاده باه ساالمنف افاراد در گاذر
زمان آثار خود را اشان میدهد این مستله به دلیل آثار زیانبار مواد پرتاوزا اسان کاه در کناار
اافبار هستهای ،ماهین خسارتهای هستهای را تشکیل میدهد
با این اوصاف در همان اوایل کشف اارژی هستهای ،کننگران حقوق بینالملل با درک وااود
تمایزهای آشکار میان خسارت هستهای با سایر اااواع خساارت باهداباال ایبااد امااس مساتولیتی
متناسب و مخصوص بوداد این موضوع در اوایل ده  60قرن بیستم میالدی اام عمل پوشاید و
کنوااسیون پاریس به مرحل تدوین رسید این فرایند با تصویب کنوااسیونهای باینالمللای دیگار
تاکنون ادامه پیدا کرده اسن البته در این میاان ،وقاوع حادثا راوبیال ( )Chernobylدر ساال
 ،1986اماس مستولین بینالمللی هستهای را متحول ساخن؛ راکاه وقاوع ایان حادثاه برخای از
کاستیها و اارساییهای کنوااسیونهای بینالمللی مواود را اشان داد
نین تحوتتی در سطح برخی از اماسهای قااونگذاری ملی که حوادث هستهای کموباین
شدیدی را تبربه کرداد ایز مشاهده میشود در این خصوص ،ایاتت متحدۀ امریکا و ژاپن قابل
ذکر هستند که به ترتیب شاهد وقوع حوادث تریمایل آیلند ( )Three Mile Islandو فوکوشیما
( )Fukushimaدر سالهای  1979و  2011در سرزمینهای خود بودااد ایان تحاوتت کاه در
مسیر ابران خسارت سریع قرباایان ااشی از حوادث هستهای اتخااذ شاده اسان ابعااد سااماا
مستولیتی سنبیده و کاربردمحوری را در عرص حقوق مساتولین مادای هساتهای باه تصاویر
میکشد و در اتیبه ،افقهای اوینی را در این حوزه آشکار میسازد از طرف دیگر ،شناساایی و
بررسی این تحوتت به منماور گازینن و ااارای امااس مساتولیتی روزآماد و کاارا بارای ساایر
اماسهای قااونگذاری مااند ایران که از سامااهای متناسب در حوزۀ مساتولین مادای ااشای از
خسارت هستهای برخوردار ایستند ،سازاده قلمداد میشود
در حقیقن ،پرسن اصلی که این تحقیق بهدابال پاسخگویی به آن اسان باه ایان موضاوع
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منصرف میشود که ابعاد اماس مستولیتی متناسب و کاربردمحور در حاوزۀ مساتولین ااشای از
ابران خسارت هستهای از ه قرار اسن؟ در مقاس پاسخ باهعناوان فرضایه ،گفتنای اسان کاه
برقراری اماس مستولین محض و ااحصاری ،شناسایی حاق مرااعاه ،اساتفاده از مکاایسامهاای
متعدد تضمین ابران خسارت (از قبیال بیماه و صاندوق خساارت همگااای) و ایبااد مراااع
اختصاصیِ رسیدگی در راستای تسریع و تسهیل ابران خسارت ،در زمرۀ مهمترین ابعاد ساماا
مستولیتی یادشده اسن
با این همه ،در استار حاضر تالش بر آن اسن تا با اتکا به روش مطالع توصیفی -تحلیلای،
در وهل اول به تعیین و بررسی خاستگاه مستولین مدای هستهای در ابعاد بینالمللای مباادرت
شود و سپس با کاوشی در اماسهای قااونگذاری ژاپن و فدرال ایاتت متحدۀ امریکا ،به تبیین و
ارزیابی آخرین تحوتت ساماا مستولین مدای هستهای باهداباال حاوادث تاریمایال آیلناد و
فوکوشیما اقداس شود

 .1خاستگاه بینالمللی مسئولیت مدنی هستهای

منمور از مستولین مدای هستهای ،1اوعی از مستولین اسن که در مقابل خسارتهای ااشای از
حوادث هستهای موضوعین پیدا میکناد (باا اگااهی باه ماادۀ  3کنوااسایون پااریس  1960و
همچنین مادۀ  2کنوااسیون وین  1963پیرامون ابران خسارت هستهای)
در این مسیر ،اصل مستولین ااشی از خسارتهای هستهای یا بهاختصار ،اصل اباران خساارت
( )Compensation principleبهعنوان یم اصل حقوقی کلی ،کموبین مورد تواه تمامی اماسهاای
حقوقی دایا قرار گرفته اسن بدینسان ،اصل یادشده بر آن اسن که هر رفتار غیرقااوای که موااب
خسارت به دیگری شود ،باید ابران گردد این حکم ابعاد متنوعی را دربر میگیرد بدیهی اسن کاه
خسارتهای ااشی از فناوری هستهای ایز در ذیل دامن اصل پینگفته قرار میگیرد
آشکار اسن که اارژی هستهای بسته به عوامل متعددی میتوااد خسارتهای سنگینی را به
اشخاص ،اماوال و محایز زیسان وارد کناد در واقاع ،باا توااه باه اینکاه تادابیر پیشاگیرااه
( )Preventive measuresامیتوااد بهطور کامل ،زمین وقوع نین خسارتهایی را ازبین ببراد،
در زمرۀ الزاسهای حقوق هستهای آن اسن که دولنها تدابیری را بهمنمور تأمین خسارت کافی
در موااهه با یم حادث هستهای ااشا امایند به عبارت دقیقتر ،تبهیز و برقراری اماس حقاوقی
مناسب بهمنمور ابران خسارتهای هستهای ایبا میکند کاه تناساب میازان مساتولین باا
گسترۀ خسارتهای هستهای برقرار شود منمور آن اسن که ابران خسارتهای هستهای بایاد
با احتسا قدرت اارژی هستهای و گسترۀ خطرهای طوتایمدت آن درامر گرفته شود
1. Nuclear civil liability (EN), La Responsabilité Civile Nucléaire (FR).
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در این راستا ،قااونگذاران هریم از کشورهای دایا برای ااشاای مقاررات ااابر بار اباران
خسارت هستهای باید رویکرد متناسبی را اتخاذ کنند؛ اتخاذ نین رویکردی به آن علان اسان
که اوع و گسترۀ خسارتهای اارژی هستهای ایز کموبین خاص بهحسا میآید
در حال حاضر« ،بر اسا تمامی کنوااسیونهای بینالمللی که در خصوص مستولین مدای
ااشی از خساارتهاای هساته ای باه ااشاا درآماده و از قادرت اارایای ایاز برخاوردار هساتند
خسارتهای بهواودآمده از طریق درگیری امامی ( ،)Armed conflictشورشها (،)Hostilities
انگ داخلی ( )Civil warو قیاس ( )Insurrectionاز قلمرو خسارتهای هساتهای قابال اباران
استثنا شدهااد در این خصوص ،مرزبندی خسارتهای قابل ابران از غیرقابال اباران باهطاور
دقیقاای مشااخه شااده اساان از ایاان رو ،خسااارتهااای ااشاای از تروریساام داخاال در قلماارو
خسارتهای قابل ابران قرار میگیرد 1در ضمن ،کنوااسیونهاا میاان خساارتهاای ااشای از
ایمنی ( )Safetyیا امنین ( )Securityهستهای تفااوت قالال اشاده 2و هار دوی آنهاا را قابال
ابران می دااند به این ترتیب ،در هریم از موارد یادشده ،شخه بهرهباردار باهطاور محاض و
ااحصاری از مستولین برخوردار اسن» )(McIntosh, 2016: 1
در مقطع کنوای ،مهمترین کنوااسیونهای بینالمللی که در خصوص ابران خسارت ااشای
از فعالینهای هستهای به ااشا درآمده اسن ،به ترتیب زیر فهرسن میشواد:
3
الف) کنوااسیون پاریس اابر بر مستولین شخه ثالث در زمین ااارژی هساتهای  1960و
پروتکل تکمیلی بروکسل 41963؛
) کنوااسیون وین اابر بر مستولین مدای در قبال خسارت هستهای 51963؛
پ) پروتکل مشترک در خصوص اارای کنوااسیون وین و پاریس 61988؛
 1در حقیقن ،با التفات به عدس اشارۀ خاص به تروریسم در اسناد بینالمللیِ پیرامون مستولین ااشی از
خسارتهای هستهای ،خسارتهای ااشی از تروریسم ایز قابل ابران شناخته میشواد به عبارت دقیقتر،
خسارتهای ااشی از تروریسم مشروط بر اینکه به شکل یکی از استثناهای معرفیشده مثل قیاس ارتکا پیدا
اکند ،در پوشنِ ( )Coverageخسارتهای قابل ابران اای میگیراد
 2بر این اسا  ،تفاوتی ادارد که خسارتهای هستهای ااشی از عدس بهکارگیری پادمانهای ایمنی یا محصول
فعالینهای تروریستی باشد
3. Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy. To see this convention, refer
to the following link:
)https://www.oecd-nea.org/law/nlparis_conv.html (Accessed: 22 April 2019
4. Brussels Supplementary Convention to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of
Nuclear Energy. In order to see this convention, refer to the following link:
)https://www.oecd-nea.org/law/brussels-supplementary-convention.html (Accessed: April 22, 2019
5. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. In order to see this convention, refer to the following
)link: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1279_web.pdf (Accessed: 22 April 2019
6. The 1988 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris
Convention. To see this convention, refer to the following link
)https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1593_web.pdf (Accessed: 22 April 2019
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ت) پروتکل اصالحی کنوااسیون وین 11997؛
ث) کنوااسیون وین اابر بر ابران خسارت تکمیلی در قبال خسارت هستهای 21997؛
ج) پروتکل اصالحی پاریس ،3و پروتکل اصالحی بروکسل ( 42004هنوز قدرت اارایی پیادا
اکرده اسن)
همانطور که پین تر مالحمه شد ،مستولین مدای مربوط به خسارتهای هستهای موضوع
کنوااسیونهای متعددی را تشکیل میدهد این موضوع حااکی از آاسان کاه امااس مساتولین
مدای یادشده ازد کننگران حقوق بینالملل از اهمین باتیی برخوردار اسن
اگر ه اسناد بینالمللی رااع به ابران خسارت هستهای متعادد اسان ،اماا همگای آنهاا
کموبین از قواعد مشترکی پیروی میکنند؛ در این مسیر ،ابعاد مشاترک باینالمللای ااابر بار
مستولین هستهای به ترتیب زیر تبیین و معرفی میشواد:
 مستولین محض ()Strict liability؛ مستولین ااحصاری بهرهبردار ()Exclusive liability؛ شناسایی حق مرااعه ()Right of recourse؛ مستولین محدود ()Limited liability in amount؛ مرور زمان مستولین (محدودین زماای) ()Limited liability in time؛ صالحین ااحصاری دادگاه محل ایراد خسارت ()Exclusive jurisdiction؛ امنین مالی ()Financial securityپس از آگاهی کمو بین کاملی که اسبن به مفهوس و خاستگاه بینالمللی مساتولین مادای
ااشی از خسارتهای هستهای به دسن آماد ،حاال اوبان آن فارا رسایده اسان تاا باه ارزیاابی
اماسهای قااون گذاری ملی ،یعنی ژاپن و ایاتت متحدۀ امریکا ،در حوزۀ اماس مستولیتی یادشده
مبادرت شود

 .2مسئولیت مدنی هستهای در ژاپن
ژاپن یکی از معدود کشورهایی اسن که بهدابال حادثا هساتهای باهوقاوعپیوساته در آن کشاور،
1. Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. To see this protocol,
see the following link:
)https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc566.pdf (Accessed: 22 April 2019
2. Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC). To see this instrument, see
)the following link:https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc567.pdf (Accessed: 22 April 2019
3. Protocol to Amend the Paris Convention on Nuclear Third Party Liability. To see this instrument, see
the
following
link:
https://iea.uoregon.edu/treaty-text/2004-protocol-1960-thirdparty
)liabilityfieldnuclearenergyentxt (Accessed: 22 April 2019
4. Protocol to Amend the Brussels Supplementary Convention. To see this protocol, see the following link:
)https://www.oecd-nea.org/law/brussels-supplementary-convention-protocol.html (Accessed: 22 April 2019
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تحوتت مهمی را در زمین ساماا مستولین مدای هستهای بهواود آورده اسن در این راساتا ،در
تاریخ  11مار « ،2011مبموعهای از حوادث طبیعی 1منبر به ایراد مقادیر غیرقابل پاینبینای
از خسارت به زیرساخنها ازامله به سه عدد از شن ایروگاه هساتهای در فوکوشایما و باهداباال
آن ،پخن و آزادسازی مواد پرتوزا به محیز زیسن شد نین آزادسازی غیرقابال کنترلای باعاث
اگراای مردس از خطرهای بالقوۀ سالمتی ااشی از درمعرضِ اشاعه قارار گارفتن شاد» ( Ahn et al,
 )2014: 270حادث یادشده از منمر مقیا بینالمللی حادث هستهای ( 2)INESدر ساطح هفاتم
3
بهعنوان باتترین رتب مقیا لگاریتمی [شدیدترین سطح حوادث هستهای] اای میگیرد
با این مقدمه ،آاچه بهعنوان اقط عطفی در سااماا مساتولین مادای هساتهای در ژاپان قلماداد
میشود ،وقوع حادث فوکوشیما در سال  42011اسن کاه باهموااب آن ،تحاوتت مهمای در سااماا
مستولیتی یادشده پدید آمد در این خصاوص ،تصاویب کنوااسایون اباران خساارت تکمیلای بارای
خسارت هستهای  1997قابل اشاره اسن که پس از وقوع حادث یادشده مدامر قرار گرفان همچناین
در راستای ابران خسارت سریع قرباایان ااشی از حوادث هستهای تحوتت مهمی ایباد شد
ژاپن تا پین از سال  ،2015های کاداس از اساناد باینالمللای راااع باه مساتولین ااشای از
خسارتهای هستهای را امضا و تصویب اکرده بود؛ با این همه ،این موضاوع ماااع از تبهیاز امااس
قااونگذاری این کشور در زمین مستولین ااشی از خسارتهای هستهای اشد در این بااره گفتاه
شده اسن« ،اگر ه ژاپن [تا پین از سال  ]2015عضو هی کداس از کنوااسیونهای ویان ااابر بار
مستولین مدای در قبال خسارتهای هستهای و پاریس مربوط به مستولین هساتهای اباود ولای
اماس مستولیتی آن در برخی از اهات مهم به ایان کنوااسایونهاا شابیه اسان» (Weitzdörfer,
) 2014: 120با این اوصاف ،ژاپن در تاریخ  15ژااویه  2015سند مرباوط باه تصاویب کنوااسایون
5
ابران خسارت تکمیلی در قبال خسارت هستهای  1997را ازد سازمان اارژی اتمی تودیع امود
با این مقدمه ،اگارادۀ این مقاله به منمور شناسایی اماس حقوقی حاکم بر مستولین ااشی از
خسارتهای هسته ای در ژاپن ،ابتادا باه معرفای و احصاای مقاررات مارتبز پرداختاه ،ساپس
مهمترین ابعاد اماس مستولین یادشده را تبیین و بررسی کرده اسن
 1در تاریخ یادشده ،زلزلهای به قدرت  9ریشتر در آ های بینالمللی در اقیااو آراس غربی اتفاق افتاد که به
سواامی بزرگی منبر شد این حوادث طبیعی شمال شرقی ژاپن را هدف قرار داد و تلفات شدید ،خسارتهای
بزرگ به اموال ،و بحران هستهای منطقهای و بینالمللی را با تأثیری بلندمدت بهدابال داشن ( Norio, Ye,
)Kajitani, Shi, & Tatano. 2011: 34
2. International Nuclear Event Scale (INES).
3. See: Lvque, 2015: 79.
4. Fukushima Daiichi Nuclear Accident.
5. Japanese Ratify Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC) (15 January,
2015). It is available at: https://www.energy.gov/ia/articles/japanese-ratify-convention)supplementary-compensation-nuclear-damage-csc (Accessed: 22 July 2020
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 .1 .2مقررات انشایی در حوزۀ مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای هستهای
قبل از وقوع حادث هستهای فوکوشیما [ ،2011تنها] هاار قاااون مهام در زمینا مساتولین
مدای ااشی از خسارتهای هستهای در ژاپن واود داشته اسن؛ در این میان ،یکی از مهمتارین
مقررات ،قااون خسارتهای هستهای  11961اسن این قااون قواعد بسیار ابتادایی را در زمینا
مستولین یادشده تصریح کرده اسن قااون توافقاامههای تضامین باهمنماور اباران خساارت
 21961در زمرۀ قوااین دیگر در زمین مستولین مدای ااشی از خساارتهاای هساتهای اسان
قااون یادشده بهمنمور اطمینان خاطر از اینکه بهارهبارداری هساتهای از بوداا کاافی اهان
پرداخن خسارتهای هستهای برخوردار اسن ،وضع شده اسن مقررات مارتبز دیگاری کاه در
زمین ابران خسارتهای هستهای وضع شدهااد به قااون بنیادین اارژی اتمی  31955و قاااون
مدای  1896و  41898منصرف میگردد در این خصوص ،قاااون بنیاادین ااارژی اتمای 1955
برخی از اصطالحهای حقوقی مرتبز را تعریف میکند قااون مدای ایز به تعیین مقاررات کلای
5
اابر بر ابران خسارت ،رابط علین ،مرور زمان دعاوی و غیره میپردازد

 .2 .2چارچوب نظام مسئولیت مدنی هستهای
بهمنمور شناسایی ار و اماس مستولین مدای ااشی از خسارتهاای هساتهای در ژاپان باه
تعیین و بررسی مهمترین ابعاد آن مبادرت میشود در این راساتا ،اصاول کلای ااابر بار امااس
مستولین یادشده بههمراه تحوتتی که بهدابال وقوع حادث فوکوشیما در ساال  2011در امااس
قااونگذاری ژاپن ااباس شده اسن تبیین و بررسی میشود

 .1 .2 .2مسئولیت محض
از عناصر تشکیلدهندۀ اماس مستولین مدای ااشی از خسارتهاای هساتهای در ژاپان ،تعیاین
مستولین محض برای اشخاص مستول اسن 6به این ترتیب ،قاااونگاذار ژاپان در تبیاین ااوع
مستولین در زمین خسارتهای هستهای ،مستولین محض را گزینن اموده اسن
1. Nuclear Damages Act (NDA). Law No. 147 of 1961; English translation available at: http://www.oecdnea.org/law/legislation/ japan-docs/Japan-Nuclear-Damage-Compensation-Act.pdf (translation as of 2009).
2. The Act on Indemnity Agreements for Compensation of Nuclear Damages (AIA). Law No. 148 of
1961; English translation available at: http://www.oecd-nea.org/law/legislation/ japan-docs/JapanNuclear%20Liability-Indemnification-Contract-Law.pdf (translation as of 2009).
3. The Atomic Energy Basic Act.
4. Civil Code.
5. See: Weitzdörfer, 2014: 120-121.

 6بر این اسا « ،شخه بهرهبردار فارغ از تقصیر ،غفلن و یا قصد ایراد خسارت برخوردار از مستولین شناخته
میشود» )« )Vásquez-Maignan, 2011: 9مزین این اوع مستولین آن اسن که خواهان بهمنمور ابران
خسارت تنها باید "رابط علین و خسارت متحملشده" را ثابن کند» ()Majid and Basir, 2019: 695
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بهمواب مادۀ  3قااون خسارتهای هستهای ( ،)NDAبهرهبردار هستهای موبف به اباران
خسارتهای ایبادشده اسن ،ولو آاکه تقصیری مرتکب اشده باشاد؛ باا وااود ایان ،بهارهباردار
هسته ای در موارد حوادث بازرگ طبیعای باا اوصااف اساتثنایی و شاورش ااتمااعی معااف از
مستولین شناخته شده اسن البته این مقاررات ،شارایز روشانی را راااع باه حاوادث بازرگ
1
طبیعیِ برخوردار از اوصاف استثنایی مشخه اکرده اسن
پرسشی که در اینبا پین میآید آن اسن که فااعا فوکوشایما باهعناوان حادثا بازرگ
طبیعی با اوصاف استثنایی شناخته میشود یا خیر؟ در واقع ،ازآابایی که فااع فوکوشایما در
پی وقوع حوادث طبیعی یعنی زلزله و سواامی رخ داده اسان ،ایان امکاان وااود دارد تاا ایان
فااعه را به عنوان رویدادی با مشخصات یادشده مدامر قرار داد و در اتیبه ،به عادس مساتولین
بهرهبردار هستهای [منمور شرکن ایروی بارق توکیاو ]2حکام داد3؛ در ایان خصاوص ،یکای از
عوامل معافین مستولین بهرهبردار هستهای ،حوادث بزرگ طبیعی با اوصاف استثنایی و شورش
ااتماعی اسن در این خصوص گفته شده اسن« ،دولن ژاپن به این تصمیم رساید کاه فااعا
فوکوشیما ،رویداد بازرگ طبیعای باا اوصااف اساتثنایی را تشاکیل امایدهاد» (Lerner and
)Tansman, 2013: 555-556؛ به دیگر سخن« ،اگر ه شرکن ایروی بارق توکیاو [بهارهباردار
ایروگاهف د ار سااحه] تالش داشن تا با طرح ادعای اینکه حادث فوکوشیما ،یام حادثا بازرگ
طبیعی اسن از مستولین رهایی پیدا کند اما دولن ژاپن این دعا را بهطاور اادی مادامر قارار
اداد» ()Bignami & Zaring, 2016: 556
با این مراتب ،بعد از حادث فوکوشیما ،دولان ژاپان باا عادس رعایان ایان معافیان ،تادابیر
متعددی را به منمور حماین از قرباایان اتخاذ امود این موضوع در شامار مهامتارین تحاوتت
پس از حادث فوکوشیما در اماس مستولین هستهای ژاپن قلمداد میشود

 .2 .2 .2مسئولیت انحصاری بهرهبردار
قااونگذار ژاپن با الگوبرداری از اسناد بینالمللی رااع به مستولین مدای ااشی از خسارتهاای
هستهای ،مستولین ااحصاری بهرهبردار هستهای را بهرسمین شناخته اسن
بر این اسا  ،فقز شخه بهرهبردار هستهای مستول پرداخن خسارتهای هساتهای شاناخته
میشود و اشخاص دیگر در این زمینه مستولیتی اداراد البته «در مواردی که خسارت هستهای باه
صورت عمدی از ااحی شخه ثالثی ایباد شده باشد ،بهرهبردار هستهای پس از ابران خسارتهاا،
حق مرااعه به شخه واردکنندۀ خسارت به صورت عمدی را خواهد داشن» ).(Nomura, 2020: 5
2. See: Nomura, 2020: 3-4.
3. Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
4. See: Lerner and Tansman, 2013: 555.
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 .3 .2 .2شناسایی حقّ مراجعه
اگر ه بهرهبردار هستهای به صورت اافرادی مستولین پرداخن خسارتهای هستهای را بهعهده
دارد ،اما این موضوع مااع از آن امیشود تا وی اتوااد به شخصی که خسارتهای یادشده را باه
صورت عمدی بهواود آورده اسن مرااعه کند بلکه این حق برای بهرهبردار هستهای بهرسمین
شناخته شده اسن تا بتوااد پس از ابران خسارتهای هستهای ،به واردکنندۀ زیان مرااعه و از
1
اامبرده خسارتهای پرداختی را مطالبه اماید

 .4 .2 .2نامحدود بودن میزان مسئولیت
در زمرۀ ابعاد اابر بر اماس مستولین مدای رااع به خسارتهای هساتهای در ژاپان ،شناساایی
مستولین اامحدود ( )Unlimited liabilityبهرهبردار هستهای اسان باه ایان ترتیاب ،پرداخان
خسارتهای هستهای بدون سقف معینی در کااون تواه قرار گرفته اسن
مهمترین تفاوت میان مقررات ژاپن و کنوااسیونهای بینالمللی [در زمین ابران خساارتهاای
هستهای] آن اسن که بهمواب مقررات ژاپن ،حد باتیی ( )Upper limitبرای اباران خساارتهاای
هستهای واود ادارد به بیاای کلی ،مطابق با قااون ،بهرهبردار هستهای موباف اسان کاه باهمنماور
تأمین خسارت هستهای ،حداقل مبلغ  120میلیارد ین [معادل  1/3میلیارد دتر امریکا] را فراهم کند،
2
منتها بهرهبردار هستهای همچنان برای هر مبلغی بین از مبلغ تضمینشده ایز مستولین دارد
به بیان دقیقتر« ،بهمواب قااون خسارتهای هستهای ( ،)NDAبهارهباردار هساتهای موباف
اسن تا به ازای هر ساین (پایگاه) هستهای 1/3 ،میلیارد دتر امریکا را بهعنوان تضمین مالی تاأمین
کند؛ این رسالن باید به صورت توأمان از طریق بیم مستولین شخصای و ااعقااد قارارداد تضامین
عمومی [مبنی بر ابران خسارت] با دولن تأمین شود و یا درغیر این صورت ،بهوسیل فاراهمآوردن
یم سپرده که در اختیار دولن قرار داده میشود تأمین گردد» )(Weitzdörfer, 2014: 122
با این اوصااف ،ایان امکاان وااود دارد تاا حبام خساارتهاای هساتهای بیشاتر از مبلاغ
تضمینشده ( 120میلیارد ین) از ااحی بهرهبردار هستهای باشد؛ در این صورت ،دولان موباف
به مداخله حمایناویااه خواهد بود در اینباره گفتاه شاده اسان« ،هرگااه میازان مساتولین
بهرهبردار هستهای از ارزش مبلغ تضمینشده تباوز کند ،دولن موبف اسن کمکی را به میزاای
که برای ابران خسارت از ااحی بهرهبردار هساتهای تزس اسان باه ااامبرده تخصایه دهاد»
) (Nomura, 2020: 7از این موضوع بهعنوان تدابیر ااباری دولن 3ااس برده شده اسن
1. See: Article 3 of Nuclear Damages Act (NDA). English translation of this act available at:
http://www.oecd-nea.org/law/legislation/japan-docs/Japan-Nuclear-Damage-Compensation-Act.pdf
(translation as of 2009).
2. See: Black-Branch and Fleck, 2018: 130.
3. Compulsory measures of government.
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در پایان این بحث ،باهمنماور درک بهتار اسابن باه اار و امااس مساتولین ااشای از
خسارتهای هستهای در ژاپن ،ابعاد مستولین یادشده به صورت زیر اشان داده میشود:

 .5 .2 .2محدودیت در طرح دعوا
برای دعاوی شبه ارس [مبنی بر ابران خسارت] ،شاکی باید در مهلن سه سال از زمان اطالع از
آسیب و هوین واردکنندۀ آسیب ازد دادگاه اقام دعاوا کناد دعاوای قرباایاان بعاد از گذشان
بیسن سال از زمان وقوع شبه ارس بهطور خودکار مسدود میشود؛ با واود این ،دادگاهها قاعدۀ
بیسن سال پینگفته را برای دعاوی شبهارس ااشی از مواد سمی مشمول اصالح قرار داداد؛ به
این ترتیب ،زماای که آسیب قرباای بهطور متراکم و با ماهین پنهاای باشد ،دادگااه اقطا آغااز
این بازۀ زماای [ 20سال] را هنگامی میدااد که آسیب قرباای گساترش پیادا کارده باشاد باا
1
دعاوی رااع به درمعرضِ اشعه قرار گرفتن ایز بهطور مشابهی برخورد میشود

 .6 .2 .2صندوق تسریع در جبران خسارت هستهای
یکی از تدابیری که قااون گذار ژاپن به دابال وقوع حادث فوکوشیما اتخاذ اماود ،تأسایس
صندوق تسریع در ابران خسارت هسته ای 2بود در این خصوص ،با تصویب قااون تسریع
مستولین خساارت هساته ای 3در تااریخ  3اوت  2011صاندوق یادشاده ایاز تأسایس و
عملیاتی شد
در این مسیر« ،اهداف قااون تسریع مستولین خسارت هستهای  2011عبارتااد از:
الف) اتخاذ تمامی تدابیر ممکن بهمنمور ابران خساارت هساتهای ساریع و مناساب بارای
اشخاص آسیبدیده؛
) تثبین شرایز ایروگاه هستهای فوکوشایما و پیشاگیری از آثاار ساو بار بهارهبارداری
اقتصادی که با این حادثه [حادث فوکوشیما] سروکار داراد؛
پ) تأمین ایروی برق به صورت پایدار» )(Osaka, 2012: 443
دولن ژاپن در تاریخ  12سپتامبر  2011مبادرت به تأسیس صندوق تسریع ابران خسارت
هستهای امود؛ در این راستا« ،دولن  7میلیارد ین ،شرکن ایروی برق توکیو  2.4میلیارد یان و
بقی یازده بهرهبردار هستهای درمبموع  5.6میلیارد ین اهدا کرداد دولن بهمنماور حمایان از
شرکن ایروی برق توکیو 2 ،هزار میلیارد ین اوراق قرض ویژه صادر امود بعدها این مبلغ باه 5
هزار میلیارد ین افزاین یافن» )(Ibid
1. See: Osaka, 2012: 449.
2. Nuclear Damage Liability Facilitation Fund.
3. The Act for Nuclear Damage Liability Facilitation Fund.
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در واقع ،تأسیس صندوق تسریع ابران خسارت هستهای با هدف ابران خساارت ساریع و
بههنگاس زیاندیدگاای اسن که در پی فااع فوکوشیما آسیب دیداد
افزون بر این صندوق« ،قرباایان حادث فوکوشیما میتوااند از محل تدابیر اضاطراری راااع
به خسارت ایبادشده از سااح فوکوشیما بهمواب قااون حادث هستهای  ،12011پرداخنهایی
از بابن ابران خسارت داشته باشاند» ) )Majid & Basir, 2019: 754ایان موضاوع باهخاوبی
اشان میدهد که کننگران قااون گذاری ژاپن با هدف تسهیل ابران خسارت قرباایان ااشی از
حادث فوکوشیما ،مکاایسمهای متعددی را در حوزۀ ابران خسارت بهواود آوردهااد

 .7 .2 .2مرکز حل اختالف جبران خسارت فاجعۀ هستهای
از زمرۀ تدابیری که بهدابال فااع فوکوشیما در اماس حقوقی ژاپن اتخاذ شاده ،تأسایس مرکاز
حل اختالف ابران خسارت فااع هستهای 2بوده اسن
مرکز حل اختالف ابران خسارت فااع هساتهای در تااریخ  29اوت  2011از ساوی کمیسایون
مصالح اختالف برای ابران خسارت هستهای 3افتتاح شد؛ «در این مرکز بیشتر از صد و پنباه وکیال
بهعنوان میاابیگر و بازر مبادرت به فعالین میکنند به این ترتیب ،هرگاه یکای از قرباایاان ایروگااه
هستهای فوکوشیما با شرکن ایروی برق توکیو بر سر مبلغ خسارت به توافق ارسند ،مرکز یادشاده باه
صورت مباای به میاابیگری میان آنها مساعدت خواهد امود» )(Osaka, 2012: 443-444
در پایان این بحث ،بهمنماور حفاا ااساباس مطالاب ،مهامتارین ابعااد سااختاری سااماا
مستولین هستهای ژاپن در ادول زیر اماین داده میشود:
جدول  .1ابعاد ساختاری سامانۀ مسئولیت مدنی هستهای در ژاپن
تنها با اثبات رابط علین میان رفتار زیانبار و خسارت واردشده
مستولین محض
هی شخه دیگری بهاز بهرهبردار هستهای در زمین پرداخن خسارت
مستولین ااحصاری
هستهای مستولین ادارد
بهرهبردار
در مورد خسارتهای عمدی ،بعد از پرداخن خسارت از ااحیه بهرهبردار،
شناسایی حق
حق مرااع بهرهبردار به واردکنندۀ خسارت بهصورت عمدی واود دارد
مرااعه
عدس شناسایی
حداکثر میزان ابران خسارت مشخه اشده اسن ( Upper limitواود
محدودین برای حداکثر
ادارد)
میزان مستولین

1. Nuclear Accident Act.
2. Dispute Settlement Center for Nuclear Disaster Compensation.
3. The Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation.

«این کمیسیون به میاابیگری میان بهرهبرداران ایروگاههای هستهای و قرباایان بهمنمور ایباد توافق مبادرت
میکند» )(Shigemura & Chhem, 2015: 25
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 .3ایاالت متحدۀ امریکا
ایاتت متحدۀ امریکا بهعنوان اخستین کشور در دایاا امااس مساتولین ااشای از خساارتهاای
هستهای را تأسیس امود در این خصوص ،مستولین یادشده بهمواب قااون پرایس -اادرساون
 11957عملیاتی شد این قااون بخن ادید  170را وارد قاااون ااارژی اتمای  21954اماود و
ندین بار مشمول اصالح قرار گرفن بهتازگی اارای قااون یادشده باهوسایل قاااون سیاسان
4
اارژی  32005برای یم بازۀ زماای بیسنسال دیگر تمدید شد
در ایاتت متحدۀ امریکا ندین حادث هستهای تاکنون بهوقوع پیوسته اسن؛ در این میاان،
حادث تریمایل آیلند که در سال  1979اتفاق افتاد بهعنوان مهمترین حادث هستهای بهشامار
میآید که کموبین خسارتهای سنگینی را ایز متوا اشخاص و اموال اموده اسن؛ در اینباره
گفته شده اسن که «حادث یادشده از منمر مقیاا باینالمللای حادثا هساتهای ( )INESدر
سطح پنبم قرار میگیرد مطابق با این مقیا  ،حوادث راوبیل  1986و فوکوشایما  2011در
سطح هفن که باتترین رتب مقیا لگاریتمی [شدیدترین سطح حوادث هستهای] را باه خاود
اختصاص میدهد اای میگیراد» ).(Lvque, 2015: 79
با این مقدمه ،مهمترین تحوتت اماس تقنینی فدرال ایاتت متحدۀ امریکا در حوزۀ اماس مساتولین
مدای هستهای به ترتیب زیر تبیین و کاوش میشود در این خصوص ،ابتد به احصا و معرفای مقاررات
فدرال پرداخته ،سپس به تبیین و بررسی مهمترین ابعاد اماس مستولین یادشده مبادرت میشود

 .1 .3مقررات فدرال
قواعد مستولین اابر بر خسارتهای هستهای در هنگاس عملکرد تأسیساات هساتهای در قاااون
پاارایس -اادرسااون و مقااررات کمیساایون اااابر هسااتهای 5مقاارر شاادهااااد در ایاان خصااوص،
«کمیسیون اابر هستهای به وسیل قااون سازماادهی مبدد اارژی  61974تأسیس شاد قاااون
پرایس -اادرسون بهمنمور ایباد اماس مستولین مالی در سال  1957بهتصاویب رساید مطاابق
آاچه در قااون پین گفته به آن اشاره شد ،این قااون هدف دومنمورهای را مدامر قرار داده کاه
این اهداف عبارت اسن از حفابن از همگان و ترغیب به منمور توساع صانعن ااارژی اتمای»
))Faure and Faure, 2016: 182-183
به عبارت دقیقتر« ،قااون پرایس -اادرسون  1957بهمنمور تحقق اهداف زیر مقرر شده اسن:
1. The Price-Anderson Act .
2. The Atomic Energy Act.
3. The Energy Policy Act.
4. See: Heffron et al., 2016: 2.
5. The Nuclear Regulatory Commission.
6. The Energy Reorganization Act.
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الف) ترغیب سرمایهگذاری خصوصی در عرص اارژی هستهای تباری بهوسیل ایباد ساقف
مستولین برای دارادگان پرواا ایروگاههای هستهای در موااهه با حوادث هستهای؛
) اطمینان از دردساتر باودن بوداا کاافی باهمنماور بارآوردن دعواهاای مساتولینف
[اقامهشده از سوی] اعضای اامعه در خصوص آسیبهای شخصی و خسارت به اموال در صورت
وقوع حادث هستهای مربوط به ایروگاه هستهای تباری» )(Morhard and Ravi, 2012: 341

 .2 .3ابعاد نظام مسئولیت ناشی از خسارت هستهای (در سطح فدرال) 
به منمور کسب آگاهی تزس در مورد اماس مستولین ااشای از خساارت هاای هساته ای در
اماس قااون گذاری فدرال ایاتت متحدۀ امریکا ،مهم ترین ابعاد آن به ترتیب زیر معرفای و
بررسی می شود

 .1 .2 .3مسئولیت دوگانه (مسئولیت مطلق و توأم با تقصیر)
در اماس قااونگذاری فدرال ایالن متحدۀ امریکا ،زیاندیده بهمنماور اباران خساارت ااشای از
ایروگاه هستهای بهمثابه سایر تبهیزات ،بهطور معمول تزس اسن که موارد زیر را ثابن کند:
الف) بهرهبردار ایروگاه هستهای خسارتی را به شخه یا مالی وارد آورده اسن؛
) بهرهبردار ایروگاه هستهای مبادرت به اقض وبیفه ( )Breach of dutyاموده اسن
بااا واااود ایاان «در مااواردی کااه خسااارت هسااتهای ااشاای از رویااداد هسااتهای غیرعااادی
( )Extraordinary nuclear occurrenceباشد ،خواهانِ ابران خسارت هساتهای فقاز تزس اسان
ثابن کند که از ایروگاه هستهای آسیب دیده اسن؛ به این ترتیب ،بهرهبردار هستهای باید از طارح
برخی از دفاعهای مربوط به اقض وبیفه [بهمنمور خالصی از مستولین] خاودداری کناد ،راکاه
در این مورد اامبرده از مستولین مطلق برخوردار اسن» ).(Lerner and Tansman, 2013: 562
بنابراین همانطور که مالحمه مایشاود ،قاااونگاذار فادرال ایااتت متحادۀ امریکاا دو ااوع
مستولین را برای بهرهبردار هستهای شناسایی کرده اسان؛ ابعااد اخسان مساتولین مشاتمل بار
موردی اسن که حادث هستهای ااشی از رویداد هستهای غیرعادی اباشد که در اینبا از مستولین
توأس با تقصیر (اقض وبیفه) برخوردار اسن ابعاد بعدی مستولین شامل موردی اسان کاه حادثا
هستهای ااشی از رویداد هستهای غیرعادی باشد که در اینبا از مستولین مطلق برخوردار اسن

 .2 .2 .3مکانیسم پوشش دوالیهای (بهمنظور جبران خسارت)
اماس قااونگذاری فدرال ایاتت متحدۀ امریکا از مکاایسم پوشن دوتیاهای ()Two tiers coverage
بهمنمور ابران خسارت هستهای برخوردار اسن به این ترتیب« ،در تیح اخسن ،تاا ساقف 375
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میلیون دتر امکان ابران خسارت هستهای واود دارد پوشن تی دوس اابر بر مواردی اسان کاه
میزان خسارت هسته ای از مبلغ یادشده در تیا اخسان بیشاتر شاود در واقاع ،تیا دوس پاس از
تأسیس شرکن تسهیل ابران خسارت هساتهای در ژاپان کاه از طریاق همکااری بهارهبردارهاای
هستهای تأمین بوداه میشد ،توسعه پیدا کرده اسن» ).(Lerner and Tansman. 2013: 591
به دیگر سخن ،در پوشن اخسنف ابران خسارت هستهای ،هریم از پایگااههاای هساتهای
ملزس هستند تا به میزان  375میلیون دتر بیم مستولین برای هر پایگااه هساتهای خریاداری
کنند در خصوص پوشن دوس ابران خسارت هستهای ،هریام از بهارهبردارهاای هساتهای تاا
میزان  112میلیون دتر به ازای هر پایگاه هساتهای کاه مالکیان آن را در اختیاار دارااد اهادا
میکنند در مبموع ،تأمین پوشن مستولیتی ایبادشده باهوسایل صانایع همگااای باه 12.6
میلیارد دتر میرسد 1بنابراین در پوشن دوس ابران خسارت هستهای ،تماامی بهارهبردارهاای
هستهای امریکایی دارای مبوز 2به ازای هر پایگاه هستهای که مالم آن هستند موبف شدهاااد
تا مبلغ معینی را اهدا کنند تا نااچه پرداخن خسارت از  375میلیون دتر بیشتر شد ،از محل
این مبالغ اهدایی به ابران خسارت هستهای مبادرت شود
با این ترتیب ،پرسشی که در اینبا پین میآید آاسن که نااچه مبلغ خسارتهاای هساتهای از
میزان پوشن دوس ابران خسارت یعنی  12.6میلیارد دتر ایز فراتار رفان ،تکلیاف یسان؟ در ایان
خصوص گفته شده اسن« ،ابران خسارت هستهای مربوط باه تماامی دعواهاای مساتولین عماومی
بهعهدۀ کنگره اسن؛ کنگره وعده داده اسن تا به ابران خساارت ساریع و کامال ماردس در خصاوص
تمامی دعواهای مستولین عمومی ااشی از یم فااعه بپردازد» ).(Morhard and Ravi, 2012: 342
البته هنوز به طور دقیق مشخه اشده اسن که نااچه مستولین به ابران خسارت ااشای
از یم فااع هستهای از سقف پینبینیشده در قااون پرایس -اادرسون  12.6( 1957میلیارد
دتر) بیشتر شود ،کنگره از محل ه بوداهای قرار اسن آن مبالغ را پرداخن کند اینکه مبلاغ
مازاد از طریق بات بردن مبلغ مالیاتف مالیاتدهندگان مستهلم میشود یاا از طریاق تخصایه
3
مبدد بوداه عمومی ،هنوز بهطور اطمینانآوری معین اشده اسن

 .3 .2 .3مسئولیت تفکیکی؛ تمایز میان کاتالیزه کردن مسئولیت در ابعاد اقتصادی و مدنی

4

در مقااررات فاادرال ایاااتت متحاادۀ امریکااا باارخالف ااهااای دیگاار ،اصاال ااتقااال اقتصااادی
( )Economic channelingبه اای ااتقاال قاااوای )Legal channeling( 5مادامر قارار گرفتاه

1. See: Morhard and Ravi, 2012: 341-342.
2. All licensed American nuclear operators.
3. To get further information, refer to: (Morhard and Ravi, 2012: 342-344).

 4مقصود هداین کردن مستولین از منمر اقتصادی اسن
 5منمور هداین کردن مستولین از امر قااوای اسن
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اسن در این خصوص ،به مواب اصل ااتقال قاااوای ،تماامی مساتولینهاا متواا بهارهباردار
هستهای اسن بنابراین هی اهاد دیگری بهاز بهرهبردار ممکن ایسن مستول خسارت هستهای
باشد از سوی دیگر ،مطابق اصل ااتقال اقتصادی ،هر اهادی میتوااد به لحاا قاااوای مساتول
خسااارتهااای هسااتهای شااناخته شااود ،منتهااا آثااار و پیاماادهای اقتصااادی ( Economic
1
 )consequencesمستولین به سمن بهرهبردار هستهای هداین میشود
با این ترتیب ،میتوان گفن که در اماس قااونگذاری فدرال ایاتت متحدۀ امریکا ،ترکیبی از
مستولین ااحصاری و غیرااحصااری در کاااون توااه قارار گرفتاه اسان بناابراین ،مساتولین
پیامدهای اقتصادی خسارتهای هستهای بهطور ااحصاری متواا بهارهباردار هساتهای اسان،
درصورتی که هر شخه دیگری میتوااد به لحا قااوای مستول خسارت هستهای قلمداد شاود
و در اتیبه ،مستولین یادشده انب ااحصاری ادارد
بهمنمور حفا ااسباس مطالب ،مهمترین ابعاد ساختاری ساماا مستولین هستهای بهمواب
مقررات فدرال ایاتت متحدۀ امریکا در ادول زیر اماین داده میشود:
در پایان این بحث باید خاطراشان کرد که اگر ه هر دو اماس قااونگذاری ژاپن و فدرال ایااتت
متحدۀ امریکا در زمین مستولین ااشی از خسارتهای هستهای ،رویکرد متناسب و پویایی را اتخااذ
کردهااد و بهعالوه ،هر دو کشور اصل تسریع و تسهیل اباران خساارت قرباایاان ااشای از حاوادث
هستهای را در دستور کار قرار دادهااد ،اما در مبموع ،عملکرد قااونگذار ژاپن بهتر ارزیابی میشاود
این موضوع ایز به آن سبب اسن که قااونگذار ژاپن در حوزۀ فرایند رسایدگی باه دعااوی اباران
خسارتهای هستهای که حسب مورد میتوااد از ند هزار تا ند میلیون دعاوای حقاوقی را دربار
گیرد ،تدابیر مناسبتری را اتخاذ اموده اسن؛ به ایان ترتیاب ،تخصصای و مساتقل کاردن فرایناد
رسیدگی به دعاوی یادشده که به اطمینان خاطر و سرعنبخشی بیشتر به فرایند دادخواهی قرباایان
ااشی از خسارتهای هستهای میاابامد ،سیاستی اسن کاه از ساوی قاااونگاذار ژاپان (از طریاق
تأسیس مرکز حل اختالف ابران خسارت فااع هستهای) مدامر قرار گرفته اسن
جدول  .2ابعاد ساختاری سامانۀ مسئولیت مدنی هستهای در ایاالت متحدۀ امریکا (در سطح فدرال)
در پارهای موارد ایاز به اثبات تقصیر بهرهبردار هستهای اسن و در
مستولین دوگااه (مستولین توأس با
برخی موارد ،نین الزامی مقرر اشده اسن
تقصیر و مطلق)
میان کاتالیزه کردن مستولین در ابعاد اقتصادی و مدای تمایز ایباد
شده اسن؛ بنابراین از یم طرف ،بهرهبردار هستهای و از سوی دیگر،
مستولین تفکیکی
اشخاص دیگر میتوااند برخوردار از مستولین مدای شناخته شواد
برای اطمینان از تأمین تمامی خسارات قرباایان ااشی از حوادث
پوشن دوتیهای (بهمنمور ابران
هستهای
خسارت)
1. See: Mohan, 2015: 7.
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نتیجه
با کاوشی که در استار حاضر صورت گرفن ،مشخه شد کننگران قااونگذاری ژاپن و فدرال
ایاتت متحدۀ امریکا رویکرد کمو بین متناسبی را در حوزۀ اباران خساارت ااشای از حاوادث
هستهای اتخاذ قرار کردهااد در این خصوص ،اگر ه سیاسانگاذاران تقنینای یادشاده قبال از
حوادث تریمایل آیلند و فوکوشیما ایز در حوزۀ مستولین مدای هستهای مقاررات مخصوصای
وضع کرده بوداد ،اما وقوع حوادث پین گفته به بازخواای ساماا مستولیتی یادشده باهویاژه در
عرص میزان و قلمرو مستولین و همچنین اطمینانسازی در مسیر ابران بیشتر خساارتهاای
قرباایان ااشی از حوادث هستهای اابامید
در این مسیر ،از یم طرف ،کننگران قااونگذاری ژاپن عملکارد سانبیدهای را در حاوزۀ
مستولین مدای هستهای پاس از وقاوع حادثا فوکوشایما در ساال  2011گازینن و اارایای
اموداد به اینترتیب ،ابران بههنگاس و تسهیل خسارت قرباایان ااشی از حاوادث هساتهای باا
ایباد مرکز حل اختالف ابران خسارت هستهای بهطور ادی در دستور کار قرار گرفن در این
زمینه ،افراد متخصه به منمور سنبن و ارزیابی میزان خسارت بهکار گرفته شداد تا قرباایاان
در یم فرایند اختصاصی در سریعترین زمان ممکن بتوااند دعاوی ااشی از ابران خسارت خود
را حل و فصل کنند به عالوه ،تأسیس صندوق همگاای اباران خساارت در زمارۀ تادابیر مهام
دیگری اسن که کننگران قااونگذاری ژاپن به منمور ابران خسارت سریع ،مناساب و کاافی
قرباایان ااشی از حوادث هستهای اتخاذ امودهااد این تحوتت املگی اشااگر احتراس به حقاوق
قرباایانِ حوادث یادشده اسن که تزس اسن در یم بساتر مناساب و شافاف مشامول سیاسان
ترمیمی و ابران خسارت قرار گیراد
از سوی دیگر ،عملکرد قااونگذار فدرال ایاتت متحدۀ امریکا ایز در عرص شناسایی سااماا
مستقل مستولین مدای هستهای مناسب ارزیابی میگردد در ایان خصاوص ،اگر اه تحاوتت
تقنینی فدرال ایاتت متحدۀ امریکا در مقایسه با قااونگذار ژاپن کیفین پایینتری دارد ،اما بااز
هم به این دلیل که مسیر احتراس به اصل ابران خسارت سریع و کافی قرباایان ااشی از حوادث
هستهای ااشا و عملیاتی شده اسن ،مناسب ارزیابی میشود بدینسان ،کننگران قااونگاذاری
فدرال ایاتت متحدۀ امریکا با ایباد اماس پوشن دوتیهای خسارت تالش کردهاااد تاا در مسایر
ابران خسارت قرباایان کمبود مالی شکل اگیارد در ایان خصاوص ،توساع تیا دوس اباران
خسارت که با الگوبرداری از تحوتت اخیر قااونگذار ژاپن ااباس شده اسن ،بار تارمیم خساارت
کموبین کامل قرباایان ااشی از حوادث هستهای تمرکز دارد
با این همه ،امید اسن تا کننگران قااونگذاری ایران ایاز باا درک ضارورتهاای ااشای از
ایباد ساماا مخصوص در قبال مساتولین مادای هساتهای ،مادل قاااونگاذاری متناسابی باا
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خسارت هستهای ااشا و اارایی کنند؛ راکه خسارت هستهای از منمر میزان (رقم باتیی را باه
خود اختصاص میدهد) و قلمرو تحن پوشن (مقیا وسیعی را دربر میگیرد) با ساایر اقسااس
خسارت ها قابل مقایسه ایسن این موضاوع در کناار لازوس تساریع و تساهیل اباران خساارت
قرباایان ااشی از حوادث هستهای ایبا میکند تا قااونگذار ایاران باا الگاوبرداری از عملکارد
کننگران قااون گذاری ژاپن و فدرال ایاتت متحدۀ امریکا تدابیر مناسابی را در مسایر اباران
خسارت سریع قرباایان یادشده اتخاذ کند
به بیاای روشنتر ،با التفات به احتمال وقوع حوادث هساتهای در قلمارو اغرافیاایی ایاران،
ضروری اسن تا هر ه زودتر اسبن به تأسیس و تبهیز اماس قااونگذاری متناسب با مساتولین
مدای ااشی از خسارتهای هستهای اقداسهای تزس صورت گیرد در این خصاوص ،اکناون ایان
فرصن واود دارد تا با الگوبرداری از تدابیر سنبیدهای که سامااههاای تقنینای ژاپان و فادرال
ایاتت متحدۀ امریکا در راستای تسریع و تساهیل اباران خساارت قرباایاان ااشای از حاوادث
هستهای ،به ویژه در حوزۀ تأسایس صاندوق همگااای اباران خساارت ،پوشانهاای بیماهای
متناسب (و سایر تضمینهای مالی) ،ااتسا صریح و ااحصاری مستولین به بهرهبردار هساتهای
بهصورت مطلق (بهصورتی که مستولین گم امیشود و بهدابال آن ،قرباایان بهسرعن میتوااند
علیه اامبرده اقداس به دعوای ابران خسارت کنند) ااباس دادهاااد ،تادابیر تزس ااشاا و عملیااتی
گردد البته واضح اسن که این تدابیر از از طریق ااشای مقررات مخصوص در زمین مساتولین
هستهای میسر اخواهد بود؛ راکه اوع خسارت هستهای با سایر اقساس خسارتهاا قابال قیاا
ابوده ،به دابال آن ،مستولین مدای ااشی از آن ایز از دیگر اقساس خسارت متماایز خواهاد باود
این رویکرد ااشی از همان خوااشی اسن که اویسندگان اسناد بینالمللی و قااونگذاران برخای
از کشورها همچون ژاپن و ایاتت متحدۀ امریکا دابال کردهااد
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