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 چکیده 

هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. 

نظر کرد و از سوی  توان از این انرژی حیاتی صرف بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمی

به سختی  ها دولت، الملل بینسهمگین نهفته است. در حقوق  یاین انرژی نیز، خطرات آمیز صلح هدیگر، حتی در استفاد

اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در  آنهاویژه اگر خود  های منع نشده را پذیرا هستند، بهبرای کار مسئولیت

هم  ای هستهانرژی  خصوصدر .بر دوش دیگران است ها مسئولیتدر جهت بار نمودن این  ها دولتحقیقت تالش 

پذیرند و هنگامی که بحث  ی خود را میالملل بینبرای نقض تعهدات  مسئولیت ،ها دولتهمین موضوع صادق است. 

دهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح  به متصدی و امثال آن انتقال می آنرا شود میپرداخت خسارت مطرح 

اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکالت مرتبط با ایمنی و  مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث

تا از این میان ثمرة  شود میجبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی  مسئولیترسانی، مقابله با خسارات و  اطالع

  مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد.

 های طرحهای جبران خسارات در  و شیوههای پیشگیری  در این نوشتار تالش شده است تا با تجزیه و تحلیل روش

سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا  الملل بینتدوین شده از سوی کمیسیون حقوق 

دولت و مردم را برای حل مشکالت مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به  ،الملل بینکمیسیون حقوق  های طرح

 های کنوانسیونای جز پذیرش  سازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چاره ی میالملل بین خاص های کنوانسیون

وجود ندارد که باید برای  ها دولتای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و  یا طراحی شیوه ای هستهخاص مسائل 
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، چه مشکالتی که اینتر  زم را معمول داشت. از همه مهمهای ال اندیشی جدید چاره هیا طراحی شیو آنهاپذیرش و الحاق به 

 کند؟ های حقوقی را ایجاب می حل ت وجود داشته باشد که جستجوی راهممکن اس

 بردار، تعهد دولت، پرداخت خسارت ، پیشگیری، متصدی، بهرهمسئولیتانرژی اتمی،  :کلیدی گانواژ

 

 مقدمه

و در این زمینه  ،به رسمیت شناخته شده ،از انرژی اتمی زآمی صلحمندی  برای بهره ها دولتچند حقوق هر

لیکن  ،اند ید قرار داده و بر اجرای بدون تبعیض آن تأکید کردهی گوناگونی این حق را مورد تأیالملل بیناسناد 

ند از این حق به صورت مطلق و بدون توجه به حقوق توان نمی ها دولت ،چنانچه در مباحث آتی خواهیم دید

خود را به نحوی  ای هسته یها فعالیتفند مکل ها دولتاستفاده کنند. به عبارت دیگر  ها و ملت ها ولتددیگر 

در  الملل بیننشوند. به این مفهوم که حقوق  ها ملتو  ها دولتانجام دهند که موجب ضرر و زیان به سایر 

اسناد  ،در همین راستا .تمحدودیت ایجاد کرده اس ،آنهابا توافق خود  ،ها دولتاعمال این حق برای 

 ای هسته دفع و دفن مواد ،ای هستهبه خودداری از انجام انفجارهای  ها دولتی مختلفی با هدف الزام الملل بین

حانه به تأسیسات خودداری از حمالت مسل ،ها ویژه در دریاها و اقیانوس یواکتیو در نقاط خاصی از دنیا بهو راد

 آمیز صلح ای هسته یها فعالیتبه رعایت ایمنی و امنیت در  آنهاهد کردن و همچنین متع آمیز صلح ای هسته

را به رعایت ایمنی و  ها دولتها همچنین  این کنوانسیون .به صورت کنوانسیون به تصویب رسیده است

 آمیز صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  زیانهایخود و به پیشگیری  آمیز صلح ای هسته یها فعالیتامنیت در 

 تعهد کرده است.م

، به ستا ها در این زمینه دارای برخی نارسایی الملل بیننظام حقوق  ،برخی ضوابط بینی پیشرغم  علی

در تمامی نقاط آور  و رادیو اکتیو زیان ای هسته دفع و دفن استاندارد تمامی مواد ای که تاکنون نتوانسته گونه

در زمان جنگ و صلح و انجام تمام انفجارات  ای تههسحمله به تأسیسات  ،ها دولتی خارج از صالحیت مل

ری را در جهت نظارت بر چنین ممنوعیتی اجرایی مؤث کارهای و سازکرده و  ای در تمام نقاط دنیا را منع هسته

 .کند بینی پیش

 بروزبه پیشگیری از  ها دولتاین حقوق در کنار الزام الملل  ها در نظام حقوق بین برخی کاستیبا وجود 

ی الملل بین مسئولیتی را نیز مورد نظر قرار داده و در زمینه زیانهایناشی از حوادث اتمی جبران چنین  انهایزی

 براساس ،به بیان دیگر .ی کرده استالملل بین های طرحدر حوادث اتمی اقدام به تدوین کنوانسیون و  ها دولت

که  صورتی در ،(1002ی )الملل بینخلفانه ناشی از اعمال مت ها دولتی الملل بین مسئولیتنویس  طرح پیش

ی ها دولتبه دولت یا  ،آمیز صلح ای هسته یها فعالیت درخصوصیِ خود الملل بیندات با نقض تعه ،دولتی

شده در این  بینی پیشتوانند در چارچوب اصول و قواعد  گان می دیده یانز ،دیگری ضرر و زیان وارد کند

لتی را که موجب زیان شده مطرح سازند و الزام آن دولت به جبران ی دوالملل بین مسئولیت ،نویس پیش
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 .خسارات وارده را خواستار شوند

 مسئولیتبا هدف تعیین حدود و چگونگی اجرای  ،سازمان ملل متحد الملل بیناز طرفی کمیسیون حقوق 

دوم طرح خود راجع به بخش  ،منع نشده یها فعالیتناشی از  زیانهایدر زمینه پیشگیری  ها دولتی الملل بین

اصول مربوط به تخصیص ضرر  نویس پیشرات ( و مقر1002بال اعمال منع نشده )ی در قالملل بین مسئولیت

ی را الملل بین( و همچنین سایر معاهدات 1002خطرناک ) یها فعالیتو زیان در موارد زیان فرامرزی ناشی از 

 ای هستههای  منع نشده )مانند فعالیت یها فعالیتناشی از  زیانهاییه به جبران تعهد اول آنهاتهیه کرده و در 

به غیر از اسناد مربوط به ]در این اسناد  ،با این وجود .( را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده استآمیز صلح

بردار  بلکه بر عهده بهره ،نگذاشته است ها دولتچنین جبرانی را بر عهده  اولیه مسئولیت [فضایی یها فعالیت

ترین تفاوت بین  شاید این امر مهم .( قرار داده استآمیز صلح ای هستهفعالیت  بردار بهرهفعالیت منع نشده )

و  آمیز صلح ای هسته یها فعالیتمنع نشده و  یها فعالیتناشی از  زیانهایدر پیشگیری  ها دولت مسئولیت

 اولیه مسئولیت الملل بینحقوق به بیان دیگر  .ی، محسوب شودزیانهایدر جبران چنین  آنها مسئولیت

یکن این حقوق در ل .قرار داده است ها دولتمنع نشده را بر عهده  یها فعالیتپیشگیری خسارات ناشی از 

ی الملل بین مسئولیت .نکرده است بینی پیش آنهای را برای مسئولیتچنین  ،گونه خسارات زمینه جبران این

جبران( و تکمیلی  کارهای و سازتدارکاتی )فراهم آوردن  سئولیتماساساً  آنهازیبرای جبران این  ها دولت

 .باشد )جانشینی( می

به  .خالی از خطر و زیان احتمالی نیست ،مانند سایر علوم ،ای هستهعلوم و فنون  آمیز صلحکاربردهای 

دامات تروریستی بیعی یا اقدر نتیجه بالیای ط ،نماید انفجار یک نیروگاه اتمی که تولید برق می ،عنوان نمونه

 زیانهای تواند می)اعم از دولت یا اشخاص حقوق خصوصی(،  بردار بهرهانگاری و عدم حفاظت صحیح  یا سهل

 .اندیشی کرد باید چاره آنهازیبرای جبران این  .و محیط زیست به بار آورد آنهاانسای را برای  قابل مالحظه

رهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و همچنین بحث از جبران خسارات پس از وقوع حوادث اتمی در شه

خطرات فراوان و  .نیروگاه اتمی چرنوبیل مورد توجه ویژه محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است

کشورها با وضع و اجرای  ،کند میخسارات بیکران و فرامرزی انفجارات و تشعشعات اتمی ایجاب 

 .ضوابط خاص از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند بینی پیشی و همچنین الملل بین های کنوانسیون

و  رسانی اطالعی مختلفی مثل پیشگیری، ایمنی و ها مسئولیت ،حوادث اتمی درخصوص ها دولتچون 

در آغاز این نوشتار الزم  ،مقابله با خسارات و در نهایت جبران خسارات وارده در صورت وقوع حوادث را دارند

ی الملل بین مسئولیت ،در پیشگیری از ضرر و زیان تبیین گردد و سپس اه دولتی ی کلها مسئولیتاست 

های حاکم بر جبران خسارت  اصول و روش ،و در نهایت الملل بینکمیسیون حقوق  های طرحطبق  ها دولت

 خاص های کنوانسیون ،در این نوشتار .مورد بحث و گفتگو قرار گیرد ،ها ناشی از حوادث اتمی، طبق این طرح

که ثمره  صورتی در .گیرد با مسائل اتمی )که دولت ایران بدان ملحق نشده( مورد بررسی قرار نمی مرتبط
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 درخصوصنیاز به تحقیق دیگری  ،جهت رفع نقص ،تحقیق حکایت از کافی نبودن این ضوابط کند

ولت ایران های الحاق د زمینه آنهاتا در صورت کافی بودن  ،شود میی خاص احساس الملل بین های کنوانسیون

 .فراهم آید و در صورت عدم کفایت تمهیدات دیگری اندیشیده شود آنهابه 

 

 و انواع آن در رابطه با حوادث اتمی ها دولتی الملل بین مسئولیت .0

و در  2عبارت است از تکلیف قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد آمده است مسئولیت ،در حقوق

به یک  الملل بینعبارت است از تکلیفی که به موجب حقوق  ها دولتی الملل ینب مسئولیت الملل بینحقوق 

 ،تا خسارات وارده به دولت دیگر را که ناشی از عمل یا خودداری از انجام تکلیف بوده شود میدولت تحمیل 

ان یا کشور یا سازم ،نهادی حقوقی است که به موجب آن ،یالملل بین مسئولیتبه عبارت دیگر  1.جبران کند

باید از ورود خسارت جلوگیری یا  ،به آن منسوب است الملل بینی که اقدامات خالف حقوق الملل بیننهاد 

جبران  الملل بینحقوق  براساسی زیان دیده از آن عمل را الملل بینخسارت وارده به کشور یا نهاد یا سازمان 

کنند که نقض این تعهدات موجب  ی را قبول میتعهدات ،پیوندند به کنوانسیونی می ها دولتهنگامی که  3.کند

حتی اگر جبران خسارت در خود آن معاهده هم نیامده  ،شود الزام به جبران خسارات به شکل متعادلی می

اما نحوة  ،تعهدآور است حتی اگر خسارتی نیز وارد نشده باشد ،یالملل بینصرف تخلف از تعهدات  لذا 4.باشد

دولت برای  مسئولیت ،در اینجا قبل از جبران خسارت اما .متفاوت خواهد بود ،حسب مورد ،جبران این تخلف

ی عمل الملل بینگاه با نقض یک تعهد هر .و مقابله با خسارات مطرح است رسانی اطالعایمنی و  ،پیشگیری

 صدرخصوولی  ،آید به عنوان تعهد ثانویه به وجود می ،خسارتالزام به جبران  ،ای صورت پذیرد متخلفانه

ها  ولیتئگونه مس یعنی برای ایجاد این ،این تعهد یک تعهد اولیه است ،برای اعمال منع نشده مسئولیت

 .ی نقض شده و یا عمل انجام شده قبالً ممنوع گردیده باشدالملل بینضرورتی ندارد که تعهدی 

ف مکل ،فلت متخآن دول براساسقوقی است که ی وضعیت حالملل بین مسئولیتکلی منظور از    طور پس به

جبران خسارات مادی و معنوی دولت صدمه دیده است و این خسارات باید ناشی از عمل یا خودداری از به 

توان  ی را میالملل بین مسئولیتای( باشد.  ی )عرفی یا معاهدهالملل بینعمل غیرمشروع و یا مخالف حقوق 

در حقیقت  .دانست الملل بیندر حقوق  ها دولتت بار واقع در صالحی ضمانت اجرای اقدامات غیرقانونی یا ضرر

در تمام مسائل و امور با آزادی کامل و با پیروی از  ،حاکمیت و صالحیتی که دارا هستند براساس ها دولت

گیری و  در برابر این قدرت تصمیم ،کنند ای اتخاذ می نمایند و دپیلماسی ویژه گیری می ی تصمیمالملل بینمقررات 
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 مسئولیت ،با این توصیف 1آید. نسبت به یکدیگر پیش می آنها مسئولیتموضوع  ،مستقل اعمال صالحیت

زیرا در اصل هرگونه  ،ی استالملل بینترین مباحث و نهادهای حقوقی  ترین و اساسی یکی از مهم ،یالملل بین

الفاصله موضوع ب ،نادیده انگاشته و نقض شود الملل بینی که از سوی تابعان حقوق الملل بینتعهد حقوقی 

 :دو گونه است ها دولت مسئولیت الملل بیندر حقوق  2.شود میمطرح  آنهای الملل بین مسئولیت

 

 یالملل بیندر قبال اعمال متخلفانه  ها دولت مسئولیت .0ـ0

 ها دولتبرای  الملل بینی است که در اثر نقض ضوابط و قواعد حقوق مسئولیت ،مسئولیتمنظور از این نوع 

 .رود کار می به الملل بیندر ارتباط با اعمال خالف حقوق  Responsibilityبه بیان دیگر واژه  .شود میایجاد 

ی خود الملل بینتعهدات  براساس ،کند الملل بینلذا چنانچه دولتی اقدام به نقض قواعد و مقررات حقوق 

خت غرامت و جلب رضایت از جمله اعاده به وضعیت سابق، پردا ،ف به جبران خسارت از طرق مختلفمکل

و این  1شود میی آن دولت الملل بین مسئولیتباعث ایجاد  ،ی دولتالملل بینبنابراین هر عمل متخلفانه  .است

 3.ی دولت ممکن است شامل یک یا چند ترک فعل یا ترکیبی  از هر دو باشدالملل بینعمل متخلفانه 

 

 در قبال اعمال غیرممنوع  ها دولت مسئولیت .0ـ2

 20.منع نشده است الملل بینمربوط به اعمالی است که انجام آن در حقوق  2(Liability) مسئولیتن نوع ای

در  .شود میبرون مرزی  مسئولیتوجود دارد که سبب یک  خطری به صورت بالقوه ،مسئولیتدر این نوع از 

اصل ابحه از اصول نسبتاً ] .است ها فعالیتهای داخلی فرض بر اباحه یا جواز  همانند نظام مسئولیتاین نوع 

قرار  تأییدی مورد الملل بینها قبل توسط رویه قضایی  است که سال الملل بینقدیمی و شناخته شده در حقوق 

 ،فانه نیست بلکه ناشی از ورود ضرر استناشی از رفتار متخل ،مسئولیتپس این نوع 22[گرفته است.

                                                           

 .421 .دانش، ص جتهران، کتابخانه گن ،، چاپ سی و چهارم2331، الملل عمومی حقوق بینضیائی بیگدلی، محمدرضا،  .5

 . 421 .ص ،همان .6

 (.1002) یالملل بینناشی از اعمال متخلفانه  ها دولتی الملل بین مسئولیتطرح  1و  2مواد  .7

 .11ص  ،های حقوقی شهر دانش مؤسسه مطالعات و پژوهش، تهراناول، چاپ  ،2333، المللی دولت مسئولیت بین ،علیرضا ،گلابراهیم . 8

الملل بیان شد. به عقیده  در خالل بیست و پنجمین اجالس کمیسیون حقوق بین 2213این واژه نخستین بار توسط آقای کرنی در سال  .3

 یابد قصور  و کوتاهی در اجرای یک تعهد یا کوتاهی در انجام معیارهای اجرایی مقرر شده، اختصاص میاین مسئولیت مربوط به نتایج وی 

10. Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities ,Adopted by International Law Commission at its 

Fifty-third Session (2001) Article.1. 

11. Lotus Case, PCIJ, Sereis A, No. 10(1927), p. 8 & Military and paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua,(Nicaragua v.Unitrs States ),Merits, ICJ Reports, 1986, p. 14, at p. 35, para. 269     & Ole , Spierman,Lotus 

and Double Structure Of International legal Arguments, International law, International Court of justice and Nuclear 

weapon, Edited by Laurence Boissond Chazournes and Philippe Sands ,Cambridge University press, 1999, p. 133.  
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عنصر  ،مسئولیتدر این نوع از  .ل باشند، مسئوآور زیان مجوزاز باب صدور  ها دولتممکن است  المثطور به

توسط دولت است. ل مثبت یا منفی یا مجوزهای صادر شده ضرر وجود دارد که ملموس بوده و ناشی از فع

 21.ناگفته نماند که این ضرر ممکن است به اشخاص، اموال، و یا محیط زیست وارد شود

 

 گیری از حوادث اتمیدر زمینه پیش ها دولت مسئولیتبررسی  .2

در  ها دولتسوی خاذ تدابیر و اقدامات مقتضی ازات ،الملل بیندر حقوق  پیشگیری حادثهکلی منظور از طور به

شده  بینی پیشیکی از تعهدات  .و محیط زیست است آنهاانسجهت جلوگیری از وقوع حادثه و ورود زیان به 

در این  ها دولتیشگیری از وقوع حادثه و زیان است و تعهد تعهد به پ الملل بیندر منابع حقوق  ها دولتبرای 

 3ماده  ،(2221اعالمیه ریو) 1اصل  ،(2211) اعالمیه نهایی استکهلم 12وسیله است. اصل  خصوص تعهد به

میثاق 21اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  11 ماده ،(2212کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه )

 آنهاانساجتماعی و فرهنگی از جمله اسنادی هستند که به این مهم و همچنین به  حق  ،حقوق اقتصادی

از این رو یکی از تعهدات اساسی  .اند پرداختهمندی از محیط زیست سالم  نسبت به داشتن سالمت و بهره

 .اتمی است پیشگیری از وقوع حوادث ،آمیز صلح ای هسته یها فعالیتدر زمینه  ها دولتشده برای  بینی پیش

 .ی گوناگونی دارندها مسئولیت ،حوادث اتمی درخصوص ها دولت ،همانگونه که در مطالب پیشین اشاره گردید

و مقابله با خسارات و در نهایت در صورت وقوع  رسانی اطالعایمنی و  ،پیشگیری :عبارتند از ها مسئولیتاین 

مقاله صرفاً به بحث و بررسی که در این  ها دولت مسئولیتعنوان  جبران خسارات وارد شده به ،حادثه

تدوین شده  های طرح براساسجبران خسارات ناشی از حوادث اتمی  در زمینه پیشگیری و ها دولت مسئولیت

ی خواهیم الملل بین های کنوانسیون و دیگر معاهدات و متحدسازمان ملل  الملل بیناز سوی کمیسیون حقوق 

 .پرداخت

سازی این  و امنسازی  می اساساً از طریق دو ابزار ایمنشگیری از حوادث اتالملل، پی حقوق بین در

 ،ای های هسته در حقیقت در پیشگیری ضرر و زیان ناشی از فعالیت .قرار گرفته است توجهمورد  ها فعالیت

لملل در ا حقوق بین ،البته به غیر از دو ابزار مذکور .شوند ایمنی و امنیت دو ابزار اساسی و مهم محسوب می

ی آنهااقداماتی را در جهت پیشگیری از زی ،ای از مواقع با ممنوع کردن محدود و یا کامل برخی از اعمال پاره

های  و انواع روش ها دولتات تعهدها انجام داده است که در ذیل به بررسی  احتمالی این قبیل فعالیت

           پیشگیری از وقوع حوادث اتمی در این زمینه خواهیم پرداخت.  

                                                                                                                     

                                                           

در پنجاه و سومین  نویس پیش( این 1002اک )های خطرن تناشی از فعالی ،مو اد راجع به جلوگیری از خسارات فرامرزی نویس پیش .02

کنون مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل واقع نشده و به همین الملل سازمان ملل متحد تصویب شده و تا بیننشست کمیسیون حقوق 

 باشد. مین االجرا الزمعلت 
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 آمیز صلح ای هستهپیشگیری از طریق ممنوعیت انجام انفجارات  .2ـ0

که برای اهدافی نظیر حفر  باشد می ای هستهانفجارات  ،ای هستهعلوم و فنون  آمیز صلحاز جمله کاربردهای 

در  .شوند کار گرفته می بازیافت نفت به ساخت مخازن و انبارهای عظیم و تحریک ،های بزرگ تونل و کانال

ممکن است  ،لیکن این انفجارات 23.مشروعیت این قبیل انفجارات تأیید شده است ،یالملل بینبرخی از اسناد 

 ،آنهازینظر قرار دادن این با مد الملل بینحقوق  .وارد کند آنهاسانی را به محیط زیست و سالمت زیانهای

از اعمال چنین  الملل بینهدف حقوق  .کرده است بینی پیشرا  ها ممنوعیتو  ها محدودیتبرخی 

ست و ا آنهاانسیی از یک سو، پیشگیری ضرر و زیان و حمایت از محیط زیست و ها ممنوعیتو  ها محدودیت

 .اتمی است های سالحری از اشاعه از سوی دیگر، جلوگی

 ،کار گرفته شد به ای هسته های سالحابتدا در ابعاد نظامی و ساخت  ای هستهاز آنجایی که علوم و فنون 

در مورد انفجارات نظامی و تسلیحات  ای هستهپیشگیری ضرر و زیان ناشی از انفجارات  مسئلهنخستین بار 

در اقیانوس  ای هستهه آمریکا با انجام آزمایشات تسلیحات متحدایاالت  2214در سال  .مطرح شد ای هسته

موجب آلوده شدن برخی از جزایر ژاپنی و وارد آمدن ضرر و زیان مالی و جانی به برخی از اتباع آن  ،آرام

جلب شد و در  ای هستهبه ضرورت منع آزمایشات  یالملل بینجامعه  توجه ،در اثر وقوع این حادثه .کشور شد

خواهان انعقاد  ،طی سخنرانی 2214آوریل  1در  ،نخست وزیر هند ،به این حادثه، جواهر لعل نهروواکنش 

آمیز و مطرح  های صلحلیکن با توسعه کاربرد 24.شد ای هستهآزمایش تسلیحات  توقف درخصوصای  معاهده

این انفجارات  آمیز در امور صنعتی ضرورت پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از صلح ای هستهشدن انفجارات 

 .نیز مطرح شد

در آن انجام هر نوع انفجار  بود که 2212 معاهده قطب جنوبگاننخستین اقدام در این خصوص 

متعاقب انعقاد معاهده مذکور در سال  21.آمیز در منطقه قطب جنوب ممنوع شد آمیز و غیرصلح ای صلح هسته

                                                           

 این اسناد عبارتند از: . 09

a- Treaty on the Non-proliferation of Nuclear weapons (1968), Art. v. 

b- Treaty for the Proliferation of Nuclear Weapons in Latin America, (1967) , Art. 18. 

c- Treaty between the United States of America and Union of Soviet Socialist Republics on Underground Nuclear 

Explosions for Peaceful Purposes,1976. 

 :کبیشتر ر.برای مطالعه  .04

Praful Bidwai and Achin Vanaik, Testing Times: The Global Stake in a Nuclear Test Ban, Dag Hammar Sky Old 

Foundation, 1996, p. 34. 

اشد. معاهده مذکور در سال ب ... ممنوع میای در قطب جنوب : هر نوع انفجار هسته)قطب جنوبگان( Antarcticمعاهده  1ماده  2بند .05

        :کتر ر. و آن هستند برای اطالعات بیشدولت عض 11در واشنگتن منعقد شد و هم اکنون  2213

www.nti.org/Treaty of Antarctica     

http://www.nti.org/Treaty
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و  22منعقد شد یرآب )معاهده مسکو(فضا و ز ،ای در جو معاهده منع آزمایش تسلیحات هسته 2223

و در سایر مناطق در  در مناطق سه گانه مذکور منع شد ،ای آن انجام تمامی انفجارهای هسته براساس

که منجر به آلودگی و ضرر و زیان است اعماق زمین انجام انفجارات در صورتی مجاز شناخته شده 

ای کارایی  ضرر و زیان ناشی از انفجارات هسته این معاهده اساساً در پیشگیری از 21.رادیواکتیو نشود

که اعضای این ند چهر  ،ای نقش چندانی نداشته است عدم اشاعه تسلیحات هسته درخصوصداشته و 

فضا و زیرآب خودداری کرده و به آزمایش و انفجار  ،تنها از انجام انفجارها در مناطق جو ،معاهده

 .ه دادندخود در سایر مناطق ادام ای هستهتسلیحات 

این  براساس .منعقد شد ای های هسته معاهده منع گسترش سالح 2223پس از معاهده مذکور، در سال 

ی فاقد ها دولتو دستیابی  23ای تقسیم شدند به دو گروه دارنده و فاقد سالح هسته ها دولتمعاهده 

از  ها دولتاین  آمیز صلح لیکن برخورداری .ای ممنوع شده است ای به ادوات انفجاری هسته های هسته سالح

 22.ای را با رعایت شرایطی اجازه داده است منافع این ادوات هسته

معاهده دو جانبه بین آمریکا و آمیز  ای صلح اقدام بعدی در جهت ایجاد ممنوعیت در انفجارات هسته

طرفین در آن انعقاد یافت و  2212بود که در سال  آمیز ای زیرزمینی صلح انفجارات هسته درخصوصشوروی 

 آنهاکیلوتن قدرت خودداری کنند و مانع انجام  210متعهد گردیدند که از انجام این قبیل انفجارات فراتر از 

 10.االجرا شد الزم 2220این معاهده در سال  .در قلمرو تحت صالحیت خود شوند

                                                           

16. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in outer Space and Under Water (Partial Test Ban 

Treaty, 1963. 

 :معاهده مسکو 2 ماده. 07

هر مکان تحت  ای دیگر در ای یا هر نوع انفجار هسته شوند که از انجام هر نوع آزمایش انفجاری هسته تعهد میهر یک از طرفین معاهده م»

 :ندکنرا منع و پیشگیری  انام آن از سوی دیگرو انج هدکرصالحیت و کنترل خود در مناطق ذیل امتناع 

 یا دریاهای آزاد، یهای سرزمین بآجمله  از ،آب ضا، زیرففراتر از حدود آن، از جمله  ،در جو( الف

هر محیط دیگری که چنین انفجاری منجر به نشت و انتشار مواد رادیواکتیویته موجود به خارج از حدود سرزمین دولتی که در  یا در (ب

ن بند فرعی تأثیری در انعقاد گردد، شود. در این خصوص استنباط این است که مقررات ای حیت و کنترل آن چنین انفجاری انجام میصال

اند که  در مقدمه این معاهده اعالم کرده ، که اعضااز جمله تمام انفجارات زیرزمینی ،ای ای که به منع دائم تمامی انفجارات هسته هدهمعا

 .«نخواهد داشت ،کنند انعقاد آن تالش میجهت حصول به 

18. Nuclear Weapons States and  Non-Nuclear Weapon States. 

 ای: های هسته معاهده منع گسترش سالح 2ماده  3بند 

 2را قبل از  ای ای یا یک ادوات انفجاری هسته شود که یک سالح هسته ای به دولتی اطالق می ین معاهده دولت دارنده سالح هستهاز نظر ا

 ساخته و منفجر کرده است. 2221ژانویه 

19. The United Nations and Nuclear Non-proliferation, The United Nations Blue Books Series, Vol III , Department 

of  Public Information, UN, New York,1995. pp. 8-9. 

20. Treaty between the USA and USSR on Underground Nuclear Explosion for Peaceful Purposes. 
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معاهده منع جامع  2222، در سال یالملل الت در جامعه بینشوروی و بروز تحو جماهیر با فروپاشی اتحاد

طور مطلق در کلیه نقاط جهان ممنوع  های ب منعقد شد و در آن هر گونه انفجارات هسته 12ای هستهآزمایشات 

آمیز در آینده را از طریق اصالح معاهده منتفی  ای صلح احتمال رفع ممنوعیت انفجارات هسته اما ،شد

شود و  محسوب می ای هستههای  ر زمینه خلع سالحترین معاهدات د این معاهده یکی از مهم .ندانسته است

آمیز  صلح ای هستهی ناشی از انفجارات آنهاثری در پیشگیری زیؤنقش م ،به مرحله اجرا درآید که در صورتی

تدوین شده و هدف  متحدسازمان ملل  13متن این معاهده توسط کنفرانس خلع سالح 11 .ایفا خواهد کرد

به موجب این معاهده فقط آزمایشات  .است ای هستهاز اشاعه تسلیحات خلع سالح و جلوگیری  ،اصلی آن

رسانی به محیط زیست شوند منع شده و آزمایشات غیرانفجاری  ای که باعث زیان و آسیب انفجاری هسته

 .مجاز شناخته شده است

ن ناشی از در پیشگیری ضرر و زیا ای هستهدر زمینه خلع سالح  یالملل آخرین دستاورد حقوقی جامعه بین

با امضا این  ها دولتدر حقیقت  .است ای هستهآمیز، معاهده منع جامع آزمایشات  صلح ای هستهانفجارات 

، ای هستهی ناشی از انفجارات آنهاترین راه پیشگیری زی جه دست یافتند که مطمئنمعاهده به این نتی

عالیتی که باعث ضرر و زیان احتمالی ف ،مفاد این معاهده براساس ،به عبارت دیگر .ممنوعیت مطلق آن است

االجرا  تاکنون الزم اما ،اند تقریباً اغلب کشورها این معاهده را امضا و تصویب کرده .گردد توقفشود باید م

دولت  44االجرا شدن معاهده را منوط به تصویب  معاهده الزم 24ماده  الًاو ت الزم کهعلبه این  ،نشده است

 44و هر یک از این  ،یی که حداقل دارای یک راکتور تحقیقاتی یا قدرت هستندها دولتالبته  .کرده است

ن بوش ـ با روی کارآمد ثانیاً .آورند یر اجرای این معاهده را فراهم میدولت با عدم تصویب خود موجبات تأخ

آمریکا  ژیاز این زمان به بعد، استرات آمریکا تغییر یافت، ای هستهاستراتژی  رئیس جمهور سابق آمریکا ـ

المللی جهت تسهیل در  کنفرانس بین 4تاکنون   .تر پرهیز از پذیرش معاهدات خلع سالح بوده است بیش

 14.اجرای این معاهده تشکیل شده ولی به نتیجه مطلوب نرسیده است

 

 

                                                           

21. The Non-Proliferation Treaty, Art, 5. 

 :دارد ای بیان می معاهده منع جامع آزمایشات هسته 2ماده  .22

فجاراتی را در مناطق ای دیگر بوده و چنین ان ار هستهای یا هر نوع انفج نجام هر نوع انفجار تسلیحات هستههر دولت عضو متعهد به عدم ا»

تشویق یا مشارکت در  ،شود که از ترغیب ، هر دولت عضو متعهد میکنترل خود پیشگیری  و منع خواهد کرد. همچنین تحت صالحیت و

 «ای امتناع نماید. ای یا دیگر انفجارات هسته ت هستهانجام انفجار تسلیحا

23. Conference on Disarmament. 

المللی  بینو حمایت از محیط زیست: آورده دیوان  ای هستهممتاز، جمشید، توسل به سالح  ای ر.ک: هستهخاصمات برای مطالعه آثار م .24

 .1-13 .، ص2313، سال 14جمهوری اسالمی ایران، شماره الملل بینستری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی دادگ
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 پیشگیری از طریق ممنوعیت در دفع و دفن زباله های اتمی  .2ـ2

شود[ دارای عناصری  آمیز ایجاد می ای صلح های هسته ه در اثر فعالیت]ک 11های رادیواکتیو ها و زباله پسماند

در  .ها در انسان شود ی بیماریختواند موجب آلودگی محیط زیست و بروز بر می آنهستند که تشعشعات 

دست  کارگیری مواد رادیواکتیو به هدر نتیجه بشود که  گفته می یرادیواکتیو به مواد دپسمان»حقیقت 

های  ای در نیروگاه هنگامی که سوخت هسته .حالت مایع، جامد و گاز است 3دارای  ها پسمانداین  12«آید. می

سپس بخشی از سوخت  .شود ایجاد می 11نام سوخت مصرف شده های ب در بازخورد آن ماده ،سوزد می ای هسته

تورها مورد کشده و به عنوان سوخت مجدد در رآتبدیل به پلوتونیوم  13مصرف شده پس از باز فرآوری

ده و از چرخه شود که غیرقابل استفاده بو نامیده می دگیرد. لیکن بخش دیگر پسمان ی قرار میبردار بهره

و محیط زیست مضر   انسانبرای سالمتی  ها  دپسماند. مواد رادیواکتیو موجود در این شو سوخت خارج می

ایمن دفن و فرو ریختن غیراصولی و غیر ی خاص نگهداری شود.آنهادور از دسترس و در مک باید بوده و می

را  آنهاانستواند باعث آلوده شدن اکوسیستم شده و سالمتی  در دریاها یا سایر مناطق جهان می ها دپسماناین 

و استانداردهای خاص دفن شوند  تا از بروز  کار و سازبنابراین الزم است این مواد با  12.به مخاطره اندازد

  :الملل دو راهکار ارائه نموده است حقوق بین ،در این خصوص .یری شودو بیماری جلوگ  آلودگی

 .خاص است ق اعمال استانداردهای علمی و فنیاز طری ها  دپسمانسازی  مدیریت ایمن نخستراهکار 

 .ی از جهان استدر مناطق خاص ها ندپسمااین  32و دفن 30ممنوعیت دفع دومراهکار 

در این خصوص در  .ها ایجاد کرد ها را در حوزه دریاها و اقیانوس عیتالملل این ممنو در ابتدا حقوق بین

 :فندی عضو مکلها دولتشد که  مقرردریاهای آزاد انعقاد یافت و در آن راجع به  کنوانسیون ژنو 2231سال 

ی آنهاازمس ی رادیواکتیو شوند، ثانیاً با همکاریها دپسمانواسطه فروریختن  هاوالً مانع از آلودگی دریای آزاد ب

 ،این کنوانسیون 31.المللی از آلودگی فضای مافوق دریاهای آزاد به وسیله مواد رادیواکتیو جلوگیری کنند بین

ت بسیاری از د را منع نکرده است  و به همین علرادیواکتیو در بستر و زیر بستر دریای آزا ددفن پسمان

 .کردند ن مناطق دفن میکتیو خود را در ایی رادیواها  دپسمانی برای مدت ها دولت

                                                           

25. Radioactive Waste. 

 .224. ص ،2312ای، سازمان انرژی اتمی ایران،  ی هستهنامه علوم و تکنولوژ فرهنگ .26

27. Spent Fuel.  

28. Reprocessing. 

   :کر.تر  اطالعات بیشبرای کسب . 23

IAEA Safety Glossary in www.iaea.org 

30. Dumping. 

31. Disposal. 

32. Geneva Convention on High Seas,1958,Art.25. 
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ی رادیواکتیو را در قطب جنوب ممنوع ها دپسماندفن  33معاهده قاره جنوبگان،پس از معاهده مذکور، 

 آنهادفع  درخصوصدر این قاره پرداخته و  داعالم کرد. لیکن این معاهده صرفاً به ممنوعیت دفن مواد پسمان

 .سکوت کرده است

در  34المللی دریانوردی با تالش سازمان بین ،دفع و دفن مواد مذکوردر پی آلوده شدن دریاها به وسیله 

 و دیگر مواد ها  دپسمانکنوانسیون پیشگیری آلودگی دریایی از طریق دفع کنوانسیونی موسوم به  2211سال 

آور  مذکور نخستین سند الزام کنوانسیون 31.گردید االجرا الزم 2214منعقد شد. این کنوانسیون در سال 

آلودگی تمامی مناطق دریایی از طریق ممنوعیت  شود که اقدام به پیشگیری شمول تلقی می لمللی جهانا بین

ی ها دولتده و کر رادیواکتیویته مواد 32ی رادیواکتیو با میزان باالیها  دپسمانجمله مواد و  از ها دپسماندفع 

مواد رادیواکتیو در مناطق دریایی کرده  ی رادیواکتیو و هم چنین سایرها  دپسمانمتعاهد را ملزم به منع دفن 

 .شود نیز می آنهاع بوده و شامل دفن دارای مفهوم موس ،در این کنوانسیون واژه دفع .است

این  .منعقد شد 31حد راجع به حقوق دریاکنوانسیون ملل مت 2231پس از کنوانسیون مزبور، در سال 

 طورکلیآمیز در دریاها را به  صلح ای هستههای  پیشگیری ضرر و زیان ناشی از فعالیت مسئلهکنوانسیون 

دفع و دفن  درخصوصص ولی به طور مشخی هم در این خصوص تدوین کرده مقرراتمورد توجه قرارداده و 

 .بینی نکرده است ی رادیواکتیو موازینی را پیشها دپسماناز جمله  ها  دپسمان

حقوق  ،د رادیواکتیو در مناطقی از جهانسایر موا و ها دپسمانغم وجود ممنوعیت دفع و دفن ر علی

الملل  حقوق بین .هایی مجاز دانسته استدرعایت شرایط و استاندار را با آنهادفع و دفن  ،الملل در مواردی بین

ی رادیواکتیو به قلمرو تحت ها  دپسمانجلوگیری از ورود  نظیر حق ،اختیاراتی به کشورها با اعطای حقوق و

ای مصرف شده به دولت  رادیو اکتیو ناشی از بازفرآوری سوخت هسته دپسمان نبازگرداندحق  ،صالحیت

ی ناشی از فعالیتها دپسمانبه دفن  ها دولت تعهدو همین طور تعیین تعهداتی از قبیل  33مالک این سوخت

تالش کرده تا مانع از تحمیل ناروای  32،ای خود در سرزمین تحت حاکمیت وصالحیت خود های هسته

 ،وجود اینبا  .اند نقشی نداشته آنهایی شود که در تولید ها ملتبه کشورها و  ها  دپسمانناشی از این ی آنهازی

 ،در قبال پرداخت مبلغی ،های دو جانبه محرمانه نامه اغلب با انعقاد موافقت ،ی توسعه یافته صنعتیها دولت

                                                           

33. Antarctic Treaty, 1959, Art V(1). 

34. International Maritime Organization. 

35. Convention on Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter,1974. 

36. High level. 

37. United Nation Convention on Law of Sea, 1982. 

38. Joint Convention on Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Art. 

27, para (ii - iv). 

39. Ibid, Art. 28, (2). 



  511 0931المللی/ شماره چهل و چهار/ بهار ـ تابستان  مجله حقوقی بین 

اقدام  آنهاقال داده و در آنجا به دفع و دفن و مواد رادیواکتیو خود را به کشورهای در حال توسعه انت ها دپسمان

ای نه چندان دور باعث بروز مشکالت زیست محیطی و بهداشتی برای در آینده مسئلهلیکن این  .کنند می

  40.شود گونه کشورها می این

خصوص، کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و یکمین نشست خود به بررسی موضوع انتقال  در این

در حال ی رادیواکتیو از کشورهای صنعتی به کشورهای هاپسماندی صنعتی، از جمله ها دپسمانغیرقانونی 

تر و ارائه گزارش در این زمینه منصوب کرد  ای را برای تحقیق بیش توسعه پرداخت و مخبر ویژه

 .(32/2221)قطعنامه

 

 آمیز ای صلح پیشگیری از طریق ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته .2ـ9

سبب بروز آلودگی و ضرر و  ،حانهآمیز از طریق حمالت نظامی و مسل ای صلح تأسیسات هسته وقوع انفجار در

 مورد توجه حقوق 2210اسط دهه این موضوع برای نخستین بار در او .شود زیان جبران ناپذیری می

ی رراتمقنویس  پیش»به هنگام تدوین  2212در سال  42المللی صلیب سرخ  کمیته بین .الملل قرار گرفت بین 

نویس  را در این پیش ای ماده 41«راجع به محدودسازی خطرات وارده بر جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ

ر شده بود برای تأسیساتی که دارای نیروهای خطرناک هستند )مثل تأسیسات مقر ،آن براساسقرار داد که 

 و 2212های  انسنویس فوق در کنفر لیکن پیش .ی لحاظ شودهای خاص آمیز( حمایت ای صلح هسته

های  دیگری را تحت عنوان پروتکل مقرراتکمیته  ،در پی آن 43.قرار نگرفت ها دولتمورد موافقت 2211

را از طریق یک کنفرانس  آنها 2211های چهارگانه ژنو منعقد کرد و در نهایت در سال  الحاق به کنوانسیون

های تولید برق  حمله نظامی به ایستگاه 2211های  پروتکل براساس 44.رساند ها دولت تأییددیپلماتیک به 

کنند  در جهت اهداف غیرنظامی فعالیت میچنین حمله به تأسیساتی که های اتمی( و هم )نیروگاه 41ای هسته

صورتی  دراند  چنین حمله به سایر اهداف نظامی که در مجاورت این تأسیسات واقع شدههم .ممنوع شده است

ممنوع  ،رناک و ضرر و زیان شدید بعدی در میان جمعیت غیرنظامی شودمنجر به رها شدن نیروهای خط که
                                                           

رساله دوره دکتری، دانشکده حقوق  ،آمیز ای صلح های هسته لیتاها ناشی از فع المللی دولت مسئولیت بینپیش رباط، صالح،  رضائی .41

 .21ـ23 .ص، 2332دانشگاه شهید بهشتی،

41. International Committee of Red Cross. 

42. Draft Rules for Limitation of Dangers Incurred by the Civilian Population in Time of War, 1956. 

43. Vanda, Lamm ,Protection of Civilian Nuclear Installation in Time of Armed Conflict, Nuclear Law Bulletin, 

[Paris] Nuclear Energy Agency, Organization for Economic Co-operation and Development [etc.]Vol.2003, 2no.72 

pp. 29-30. 

44. Anton Schlogel, Geneva Red Cross Conventions and protocols, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 3, 

2002, pp. 188- 189.  

45. Nuclear Electrical Generating Stations. 
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 42.خواهد بود

طور مطلق نبوده و در پاره از  های ب های هسته ناپذیری نیروگاه ضالزم به ذکر است که مصونیت و تعر

م منظای به منظور پشتیبانی  ه هستهبینی شده و آن در صورتی است که از نیروگا مواقع امکان سلب آن پیش

ی قرار گیرد و تنها راه پایان دادن به این پشتیبانی حمله به بردار بهرههای نظامی مورد  و اساسی در عملیات

البته در زمان حمله به این تأسیسات  41.خواهد شد توقفمصونیت چنین نیروگاهی م ،در این حالت .باشد آنها

 .نظر قرار داد ظامی قائل شده است را باید مدیرنالملل برای جمعیت غ ای را که حقوق بین های ویژه حمایت

خاذ کنند تا از رها را ات الزم 43ها باید تدابیر احتیاطی در صورت حمله به این نیروگاه ها دولتبدین توضیح که 

های مذکور تا حدودی زمینه  با تدوین پروتکل .جلوگیری به عمل آورند ،شدن تشعشعات ناشی از حمله

های  آمیز از طریق ممنوعیت حمله به نیروگاه ای صلح های هسته ناشی از فعالیت پیشگیری از ضرر و زیان

ای را در برابر  های هسته جامع نبوده و فقط نیروگاه مقرراتاین  اما .ای در زمان جنگ فراهم شد هسته

نیز وجود ای دیگری  تأسیسات هسته ،های اتمی به غیر از نیروگاه در حالی کهاند  ای مصون کرده حمالت هسته

 .ناپذیری به وقوع خواهد پیوست ای و ضررهای جبران حوادث هسته آنهادارد که در صورت حمله به 

تأسیسات مربوط به  ،راکتورهای اتمی تحقیقاتی ،ای تأسیسات مربوط چرخه سوخت هسته :تأسیساتی نظیر

 42... ی رادیواکتیو وها دپسمان

 آمیز در زمان مخاصمات ای صلح أسیسات هستهحانه به تاکنون در یک مورد موضوع حمله مسلت

ساله ایران و عراق  3المللی مطرح شده و آن حمله عراق به نیروگاه اتمی بوشهر در زمان جنگ  حانه بینمسل

پروتکل اول استناد کرد و موضوع را از طریق نهادهای  12ایران به ماده  ،در این حادثه 10بوده است.

شایان  12.ای دست نیافت اما به نتیجه ،الملل انرژی اتمی پیگیری کرد بین الخصوص آژانس علی ،المللی بین

مورد  2232ژوئن  1را در  11ای عراق در اوزیراک ذکر است که قبل از این حمله اسرائیل تأسیسات هسته

امنیت المللی واکنش نشان داده و شورای  در این خصوص محافل بین .حانه قرارداده بودحمله هوایی مسل

                                                           

46. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol 1), Art. 56(1). 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 And Relating to Protection of Victims of  Non-

International Armed Conflicts (Protocol II) Art. 15. 

47. Additional Protocol (I) Art 56, para. 2. 

48. Additional Protocol (I) Art 56, para. 3. 

49. Vanda Lamm , op.cit, p. .32 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 And Relating to 

Protection of Victims of  Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Art. 15. 

 .202، ص منبع پیشینپیش رباط، صالح،  رضایی. 51

 .2322آبان  11،و روزنامه کیهان 2323سفند ا 24 ،اتاطالعروزنامه  ر.ک:درخصوص جریان این حمالت  .50

52. Osirak 
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و تهدیدی جدّی  متحدنقض منشور ملل  آنرااین حمله را محکوم و  13ای حد با صدور قطعنامهن ملل متسازما

نهایتاً با وقوع حمالت مذکور  .خواستار پرداخت غرامت شد الملل انرژی اتمی دانست و علیه آژانس بین

امه کنفرانس در قطعنای را در دستور کار خود قرارداد و  ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته مسئلهآژانس 

ای در حال کار و در  اعم از تأسیسات هسته ،ای ر کرد که حمله به تأسیسات هسته، مقر2220عمومی سال 

آمیز  ای صلح موضوع ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته 2220پس از دهه  .باشدممنوع می ،حال ساخت

قرار  توجهمورد  11جانبه های دو نامهافقتو همچنین مو 14ای المللی منطقه دوباره در برخی از معاهدات بین

هر چند که برخی از  .شمولی در این زمینه منعقد نشده است المللی جهان لیکن تاکنون معاهده بین ،گرفت

هایی  محدودیت ،ل به زور و منع تخریب محیط زیستاز قبیل ممنوعیت توس ،الملل اصول حقوق بین قواعد و

به مخاطراتی که در این نوع حادثه وجود  توجها با ام ،اند کرده مقررر حمله به تأسیسات مذکو درخصوصرا 

آور تصویب شود تا هر گونه حمله به تمام تأسیسات هسته ای ]هم در زمان ای الزامالزم است معاهده ،دارد

 .صلح و هم در زمان جنگ[ در آن منع شود

ایجاد  ای هسته یها فعالیتی برای الملل بینی استانداردها ،توانند با انعقاد معاهده می ها دولتبنابراین 

 .کرد مسئولیتو اشخاص موضوع حقوق خصوصی نیز ایجاد  آنهاسازمتوان برای  می ،ها دولتعالوه بر  .کنند

لیکن هنوز  .ول شناخته خواهد شدمسئ ،چنانچه شخص از این استانداردها عدول کند ،در این صورت

 درخصوصرده سازد وجود ندارد و صرفاً یک فکر اولیه است که باید ی که این مهم را برآوکنوانسیون خاص

 .ی معمول گرددبیشترآن تحقیقات 

 

مواد راجع به  نویس پیششده در طرح  بینی پیشهای  پیشگیری از طریق روش .2ـ4

 (2110) خطرناک یها فعالیتجلوگیری از خسارت فرامرزی ناشی از 

مواد راجع به جلوگیری  نویس پیش ،ر پنجاه و سومین نشست خودد الملل بینکمیسیون حقوق  1002در سال 

 آنهااخیر در مورد  که مواد ها فعالیتاین  .خطرناک را تصویب کرد یها فعالیتاز خسارت فرامرزی ناشی از 

اند اما امکان بروز خسارت محسوس  منع نشده الملل بینیی هستند که توسط حقوق آنها شود میاعمال 

12.نهفته است اآنهفرامرزی در 
 

انجام ای قلمرو کشوری جز کشور محل  که خطر قابل مالحظه شود میاین مواد فقط به مواردی مربوط 

                                                           

53. UNSC, Res 487, 19 June 1981. 

54. African Nuclear – Weapon –Free Zone Treaty ,1996, Art. 11. 

55. Agreement Between India and Pakistan on Prohibition of Attack Against Nuclear Installations and Facilities, 

December 31,1988. 

 .(1002خطرناک ) های فعالیتمواد راجع به جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از  نویس پیش 2 ماده .56
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برای  .دهد زشمندی در مورد آن مواد ارائه میشناخت ار ،مواد نویس پیشتفاسیر  .ت ذیربط را تهدید کندفعالی

که از این رهگذر به ارزیابی  باشد میده مربوط عنصر خطر به امکانات موجود در آین ،ای نظریه براساس ،مثال

یعنی بر درک و شناخت خطر احتمالی  مفهوم خطر، عینی است بنابراین .خطر یا شناخت آن داللت دارد

خود  مقرراتقلمرو  نویس پیشاین  11.داده شود داللت دارد اطالعناشی از فعالیتی که باید به نحوی مناسب 

خطرناک محدود کرده و شامل پیشگیری  یها فعالیتیان فرامرزی ناشی از ز ضرر و را محدود به پیشگیری

مذکور فعالیتی است که توسط حقوق  نویس پیشفعالیت در  منظور از .شود میفرامرزی نغیر زیانهای

تفکیکی میان   ها فعالیتبا محدودکردن دامنه شمول این  نویس پیشحقیقت  در .منع نشده باشد الملل بین

 است. ایجاد کرده یالملل بینناشی از اعمال متخلفانه  ها دولتی الملل بین مسئولیتبا  ولیتمسئاین نوع 

گذاشته و  ها فعالیتفرض را بر اباحه یا جواز  الملل بیناعمال غیر ممنوع در حقوق  درخصوص نویس پیش

برای  تعهدوع دو ن نویس پیشاین  براساساز طرفی  .مستلزم ارائه دلیل دانسته است آنراممنوع بودن 

به کاهش خطر بروز  تعهدبه پیشگیری از ضرر و زیان فرامرزی و دیگری  تعهدیکی  .وجود دارد ها دولت

که از ضرر و زیان  است تعهددولت منشأ فعالیت م ،یی. به عبارت دیگر در وهله نخستآنهازیچنین ضرر و 

در آن صورت ملزم است در جهت  ،ی را نداشتتعهدفرامرزی پیشگیری کند و اگر توانایی ایفای چنین 

یا کاهش  ،ی منشأ پیشگیری زیان فرامرزیها دولت تعهد 13.کاهش خطر بروز این ضرر و زیان اقدام کند

یا  ،های الزم یا اعمال مراقبت 12«اعمال اقدامات مقتضی»)پیشگیری زیان فرامرزی( از نوع  تعهدخطر آن 

تضمین پیشگیری ورود ضرر  ،است و هدف آن تعهدوان مبراساس امکانات و ت تعهدبه وسیله است و  تعهد

  .باشد به نحو کامل نمی

خطرناک  یها فعالیتچگونگی پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی ناشی از  ،نویس پیشناگفته نماند که در 

          :ر شده استمقر زیرها و ترتیباتی به شرح  روش ،ظر قرار گرفته و برای این منظورمدن

   

 زاز طریق اعطای مجو پیشگیری

 :ز مطالب زیر را مطرح کرده استعطای مجوا درخصوص نویس پیش

 :کند میالزا زیر یها فعالیتدولت منشأ فعالیت باید اجازه قبلی خود را نسبت به 

  ،ی تحت کنترل و صالحیتآنهامن خطر فرامرزی در سرزمین یا مکهر نوع فعالیت متض .2

                                                           

57. Commentaries to the Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities , p. 385 , 

Report of the International Law Commission on the work of its 53 session, Official Records of the General Assembly, 

56 session, supplement No. 10 (A/56/10), 2001. 

58. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Tranboundary Harm from Hazardous Activities…, 2001, pp. 

390-391. 

59. Op.cit , p. 391 
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 ،ها عالیتفهر نوع تغییر عمده در این  .1

 20.من خطر ضرر فرامرزی باشدن تغییر یک فعالیت به فعالیت متضهر نوع طرحی که هدف آ. 3

 

60پیشگیری از طریق ارزیابی خطر
 

های صورت  نسبت به ارزیابی ،خطرناک یها فعالیتانجام  برای مجوزبایست قبل از اعطای  میدولت منشأ 

 .اطمینان حاصل کندشوند  یمفرامرزی  زیانهایجب موکه  ییها فعالیتناشی از  خطرات درخصوصگرفته 

اجازه به یک فعالیت در  درخصوصهر نوع تصمیم » :اشعار داشته است نویس پیش 1ه ماد ،در این رابطه

از جمله ارزیابی  ،بر ارزیابی ضرر فرامرزی احتمالی ناشی از آن فعالیت ،ویژه باید به ،چارچوب مواد حاضر

 .«تنی باشدمب ،اثرات زیست محیطی آن

 

 اطالعپیشگیری از طریق اعالم و 

است  مکلف دولت منشأ ،بر امکان خطر بروز ضرر فرامرزی داللت کند در این صورت ،چنانچه ارزیابی خطر

ات اطالعر شونده از خطر اطالع داده و ی متأثها دولتاین خطر و ارزیابی انجام شده را به موقع به دولت و یا 

 2در این حالت، دولت منشأ نباید ظرف  .منتقل کند ها دولتتبط را به آن دولت یا العات مرر اطفنی و سای

اقدام به صدور جواز نسبت به فعالیت مورد نظر  ،ها دولتماه و تا زمان دریافت پاسخ از جانب آن دولت یا 

  21.کند

لع ساختن مط ددر مور ها دولت تعهد کانال کورفو قضیهی خود در در رأ ،ی دادگستریالملل بیندیوان 

ی را مالحظات بنیادین تعهداز وجود خطر در سرزمین خود را یادآور شده و مبانی وجود چنین  ها دولتدیگر 

ر ی متأثها دولتالع از خواست و ضررهای احتمالی به از طرفی چگونگی اط .اعالم کرده است 23انسانی

از طریق مکاتبات  تواند میالع این اط .تی صادرکننده احکام گذاشته شده اسها دولتشونده به اختیار خود 

 ،نویس پیشعالوه بر این،  24.ی ذیصالح صورت گیردالملل بیندیپلماتیک مستقیم و یا ازکانال یک سازمان 

ات الزم را از دولت منشأ فعالیت اطالعرا از این حق برخوردار ساخته است که در چنین مواقعی  ها دولت

 21.درخواست کنند

 
                                                           

60. Draft Articles on prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities’ 2001, Art. 6, para. 1 (a, b, c). 

61. Assessment of Risk. 

62. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 2001, Art. 8 (1, 2). 

63. Elementary Consideration of Humanity. 

64. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 2001, p. 408. 

65. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 2001, Art.11, para. 1, 2, 3. 
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 احتمالی به عموم زیانهایات و اعالم خطرات و اطالعق تبادل پیشگیری از طری

ر شونده ی منشأ و احتماالً متأثها دولتالعات بین یری ضرر و زیان فرامرزی تبادل اطروش دیگر پیشگ

در  22.به عموم است ها فعالیتالع رسانی از وضعیت این متضمن ضرر و همین طور اط یها فعالیتپیرامون 

باید هر نوع فعالیت  ،ی مربوط از طرق مقتضیها دولت» :دارد بیان می نویس پیش 23 مادهاین خصوص 

خطر و ضرر موجود در آن که  ،العات ذیربط راجع به آن فعالیترا همراه با اط نویس پیشچارچوب این 

العات اط به تبادل تعهد« قرار دهند. آنهادر اختیار  ،ر یا تعیین کننده باشدهای عموم مؤث تواند در دیدگاه می

نشأ فعالیت و دولت هر دو دولت م ،ن ضرر و زیان احتمالی است و لذا در این حالتمتضم ،پس از آغاز فعالیت

های  به اعمال مراقبت ها دولت تعهدبدین توضیح که  .اند ات شدهاطالعملزم به تبادل  ،ر شوندهاحتماالً متأث

تا زمانی که امکان  تعهداین  .کند میخاتمه پیدا ن پس از اعطای جواز به فعالیت و انجام آن فعالیت 21الزم

به  تعهد ،ای هسته یها فعالیتمانند  ها فعالیتدر برخی  .بروز ضرر از آن فعالیت وجود دارد باقی است

 ای هستهدر حقیقت خطر ضرر و زیان نیروگاه  .کند میپس از خاتمه آن فعالیت نیز استمرار پیدا  ،پیشگیری

هم چنان باقی بماند و تا زمانی که این  تواند می ،آوری شده یل و تجهیزات آن جمعطور کامل تعط هکه ب

  23.ات و استمرار آن ضرورت خواهد داشتاطالعتبادل  ،وضعیت وجود داشته باشد

بیان نشده  نویس پیشات به صورت مطلق در این اطالعدر تبادل  ها دولت تعهدالزم به ذکر است که 

ات اطالعاعطا کرده که از دادن  ها دولتای از موارد این حق را به  در پاره نویس پیشبدین توضیح که  .است

ات اطالعبه دولت منشأ فعالیت اجازه داده است که در مواردی که  نویس پیش .امتناع ورزند ها دولتبه دیگر 

شونده  متأثرتماالً از ارائه آن به دولت اح شود میبه امنیت ملی یا اسرار تجاری یا مالکیت معنوی آن مربوط 

 :بیان کرده است نویس پیش 24مادهدر این خصوص  .خودداری کند

ی دولت منشأ و یا برای حراست اسرار صنعتی آن حیاتی است یا ها و اطالعاتی که برای امنیت مل داده»

ر در الً متأثا حسن نیت با دولت احتمااما دولت منشأ ب ،تواند ارائه نشود ، میشود میبه مالکیت معنوی مربوط 

 .«کن، تحت شرایطی همکاری خواهد کردات به قدر مماطالعمورد ارائه 

 
 از وضعیت اضطراری  اطالعپیشگیری از طریق آمادگی اضطراری و 

 22های آماده باش اضطراری داشتن برنامه ،اقدام دیگر در پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی یا کاهش خطر آن

در نظر ی یها ملزم هستند برنامه ،های اضطراری سخگویی به وضعیتی منشأ به منظور پاها دولت .است

                                                           

66. ICJ Reports, 1969, p. 3, para. 85. 

67. Due Diligence. 

 .24. ص ،پیشینمنبع  ،صالح ،رضایی پیش رباط .68

69. Emergency Preparedness. 
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ی آنهاسازمشونده و همچنین  متأثربا کشورهای احتماالً  آنها ،در این حالت و در صورت لزوم .بگیرند

 10.صالح همکاری خواهند کرد ی ذیالملل بین

 متأثری احتماالً ها ولتدرسانی راجع به یک وضعیت اضطراری به  اطالع ،ی منشأها دولتدیگر  تعهد

            12.باشد میترین وقت ممکن  شونده در سریع

عام  الملل بینرا باید آخرین وضعیت حقوق  الملل بینکمیسیون حقوق  1002 نویس پیشکه  نتیجه آن

تا  .قی کردمنع نشده تل یها فعالیتراجع به پیشگیری و کاهش ضرر و زیان ناشی از اعمال حقوق یا انجام 

عا کرد که قواعد و اد توان نمی ،تبدیل نشده االجرا الزممذکور به یک سند جهانی  نویس پیشمانی که ز

استقرار یافته  ،منع نشده یها فعالیتناشی از  زیانهایعامی در زمینه چگونگی پیشگیری ضرر و  مقررات

ناشی از  یانهایزپیشگیری ضرر و  ،نویس پیششدن و اجرای جهانی  االجرا الزمپس تا زمان  .است

 .های دو یا  چند جانبه خواهد بود موافقتنامه و مقرراتتابع  ،منع نشده در هر مورد خاص یها فعالیت

 

ناشی از  زیانهایدر زمینه پیشگیری از  ها دولتی الملل بین مسئولیتشرایط تحقق  .2ـ5

 اتمی یها فعالیت

مانند تعهد به  آمیز صلحاتمی  یها فعالیتز ناشی ا زیانهایی نقض تعهدات مربوط به پیشگیری به طورکل

از  .شود میشده  و تعهد آن به جبران خسارات واردقض ای دولت نالملل بین مسئولیتموجب  ... و رسانی اطالع

( طرح 1002) یالملل بینناشی از اعمال متخلفانه  ها دولتی الملل بین مسئولیت بهمواد راجع  نویس پیشنظر 

فقط به اعمالی پرداخته که به لحاظ  نویس پیشاین »بدین توضیح که  .است چنین موضوعی بالمانع

 ها دولتاین ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در آن وجود با  .شود میی تخلف محسوب الملل بین

مجاز  الملل بینمتعهد به جبران خسارات رفتاری باشند که منع نشده است و حتی ممکن است توسط حقوق 

مواردی وجود داشته باشد که در آن دولتی ملزم به اعاده به وضع  تواند میشده باشد... همین طور شناخته 

الزام به جبران یا اعاده به وضع گونه الزامات ) ین شده باشد. اینقانونی مع یها فعالیتسابق پس از انجام 

کننده  ی برای دولت نقضمللال بین مسئولیتموجب  آنهاکه قصور از  باشد میمتضمن تعهدات اولیه  سابق(

 11.«...شود می

راجع به پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی  الملل بینکمیسیون حقوق  1002 نویس پیش 23طبق ماده 

 یها فعالیتدر قبال ضرر و زیان ناشی از  ها دولتی الملل بین مسئولیتطرح  ،منع نشده یها فعالیتناشی از 

                                                           

70. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities,2001, Art.16. 

71. Op.cit, Art.17. 

72. Commentaries to Draft Articles on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts, Adopted by 

International law Commission, 2001, p. 62. 
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به تعهداتی که  نویس پیشمندرج در این  مقرراتماده مذکور  ساسبرا .بالمانع دانسته شده است منع نشده

 .کند میای وارد ن لطمه باشند میعرفی به آن متعهد  الملل بینبه موجب معاهدات یا قواعد حقوق  ها دولت

اصول مربوط به تخصیص ضرر و زیان در موارد  نویس پیش]طبق بخش دوم طرح کمیسیون  ،عالوه بر این

مبنی بر جبران  ها دولتی الملل بین مسئولیتطرح  [(1002اشی از فعالیتهای خطرناک )زیان فرامرزی ن

به موجب مقررات حقوق  آمیز صلحاتمی  یها فعالیت، از جمله منع نشده یها فعالیتخسارات ناشی از 

ولتی به طبق مقررات این سند، چنانچه د انع دانسته شده است به بیان دیگربالم ها دولت مسئولیت الملل بین

کمیسیون راجع به پیشگیری  1002 نویس پیشتعهد خود مبنی بر پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی به موجب 

ی الملل بیناز طرفی معاهدات  13.دباش میی آن قابل طرح الملل بین مسئولیتضرر و زیان فرامرزی عمل نکند 

ی الملل بین مسئولیتی برای طرح اند ممنوعیت منعقد شده 12ای هستهو انرژی  11دریا 14،که در زمینه فضا

 مسئولیتحقوق بنابراین  .اند منع نشده قائل نشده یها فعالیتناشی از نقض تعهدات مربوط به  ها دولت

ی الملل بین مسئولیتو به لحاظ نظری این امکان حقوقی را فراهم آورده است که  طورکلی به ،ها دولت

و  آمیز صلح ای هسته یها فعالیتمنع نشده از جمله  یها فعالیتات مربوط به تعهدناشی از نقض  ها دولت

اما با توجه به جایگاه کنونی که بخش نخست طرح  .به جبران ضرر و زیان را مطرح سازد آنهاالزام 

منع نشده دارد و عدم تبدیل  یها فعالیتراجع به پیشگیری ضرر و زیان ناشی از  الملل بینکمیسیون حقوق 

ی و همچنین عدم کسب موافقت صریح اکثریت جامعه جهانی و همین طور الملل بینور آ آن به یک سند الزام

های عملی  ی به جهت نقض این تعهدات، با محدودیتالملل بین مسئولیت، طرح نویس پیشماهیت و محتوای 

کمیسیون به قواعد عام حقوق  نویس پیشکه اثبات مقررات بخش نخست طرح  به این معنا. استمواجه 

 یها فعالیتتبدیل شده و همچنین اثبات نقض مقررات مربوط به پیشگیری ضرر و زیان ناشی از  لمللا بین

. نقض باشد میکار آسانی ن آنهای الملل بین مسئولیتبرای طرح  ها دولتمنع نشده و انتساب این نقض به 

نیز، همانند نقض  یزآم صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  زیانهایتعهدات قراردادی مربوط به پیشگیری 

منع نشده در صورت انتساب عمل موجب نقض به دولت، موجب  یها فعالیتتعهدات پیشگیری زیان از 

                                                           

73. Report of International law Commision on International Liability in Case of Loss from Transboundary Harm 

Arising out of Hazardous Activities, 2004, chapter  VII  pp. 165-166. 

74. Treaty on Principles Governing Activities of States in Exploration and Use of Outerspace ,Includin the Moon and 

other Celestial Bodies,1967, Arts. 6 &7. 

75. Convention on Law of the Sea 1982 , Art. 139. 

76. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear damage, 1963, Art XV III. 

 :داشته است مقرراین ماده 

 درخصوصعمومی  الملل بینقواعد عام حقوق  براساساین کنوانسیون نباید طوری تفسیر شود که به حقوق طرفین متعاهد  مقررات»

 .«ای وارد شود لطمهای  هستهخسارات 
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عنوان نمونه چنانچه دولتی به تعهدات  ه جبران خسارت وارده خواهد شد بهآن دولت و تعهدات آن ب مسئولیت

 بینی پیش ای هستهیکی از مواد و تأسیسات یا کنوانسیون حفاظت فیز ای هستهخود که در کنوانسیون ایمنی 

 ه احتمالی قابل طرح خواهد بود.شد ی و تعهد آن به جبران خسارات واردالملل بین مسئولیتشده عمل نکند، 

 

تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق  های طرح براساسجبران خسارات حوادث اتمی  .9

 متحدسازمان ملل  الملل بین

انرژی  درخصوص الملل بینخاص جبران خسارت  های کنوانسیونای جهان سوم به جا که اکثر کشوره از آن

ی موضوع جبران الملل بینموازین عام  براساسها مجبورند  داوری و دادگاه یآنهادیوو  اند نشدهاتمی ملحق 

خاص بحث  های کنوانسیوندر این مقوله از  ،خسارات ناشی از حوادث اتمی را مورد بررسی قرار دهند

ط کمیسیون حقوق تدوین شده توس های طرحجبران خسارت از دیدگاه  مسئلهض واهد شد بلکه فقط متعرنخ

  .قرار خواهد گرفت ،سازمان ملل شده و کفایت یا عدم کفایت آن مورد بررسی الملل بین

 

ناشی از اعمال  ها  دولتالمللی  بین مسئولیتطرح پیش نویس  براساسجبران خسارت . 9ـ0

  [Responsibility] (2110ی )الملل ینبمتخلفانه 

، اصوالً به صرف ها دولت مسئولیتالملل،  حقوق بین براساسکه در مطالب پیشین اشاره شد،  گونه همان

ی مسئولیتو ورود ضرر شرط تحقق چنین  کند میق پیدا تعهد از جانب دولت نقض کننده تحقنقض 

خود را نقض کرد و افعال یا ترک افعال موجب چنین نقضی المللی  بین تعهدلذا هنگامی که دولتی  .باشد نمی

 گردد و آن دولت ملزم به جبران خسارات وارد ق میالمللی چنین دولتی محق بین مسئولیتبه آن منتسب شد، 

شود بلکه  محسوب نمی ها دولتالمللی  بین مسئولیتشود لیکن تعهد به جبران تخلفات خود تنها اثر  شده می

 11گردد. و عدم تکرار نقض تعهد خود نیز می توقفف به شود مکل شناخته می ولئدولتی که مس

یک دولت ارتکاب عمل نامشروع  مسئولیت( شرط ایجاد 1002) ها دولتالمللی  بین مسئولیتاز نظر طرح 

 المللی است. بین

نین ، )و همچنقض تعهداتبه جهت  ها دولتالمللی  بین مسئولیتمات مذکور، اعمال طرح نظر به مقد

لذا قواعد و  ،باشد آمیز( اساساً بالمانع می ای صلح های منع نشده و فعالیت هسته برای فعالیت مسئولیت

 به بیان دیگر .جبران خسارات اتمی قابل اعمال است درخصوص ها دولت مسئولیتالملل  حقوق بین مقررات

ا نقض کند و این نقض منتسب به آن ای ر های هسته المللی خود در زمینه فعالیت ات بینتعهدچنانچه دولتی 

 ها دولت مسئولیتالملل  یافته و قواعد و مقررات حقوق بینق المللی چنین دولتی تحق بین مسئولیت ،گردد
                                                           

77. Draft articles on Responsibility of  States for Internationally wrongful  Acts (2001), Arts, 30-31 

 ده است.کربینی المللی پیشمسئولیت بینبدون ارتکاب را نویس تحت شرایطی جبران مادی خسارات  طرح پیش 11البته ماده 
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  .یی قابل اعمال خواهد بودآنهاجبران خسارات نسبت به جبران چنین زی درخصوص

 

 هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت .9ـ0ـ0

 تهدف جبران خسار الف(

  از: های مختلفی بیان شده است که عبارتند تئوری ،نهاد جبران خسارت درخصوص

 

 جبران خسارت به عنوان یک عامل ترمیم کننده )عدالت ترمیمی( ـ اول

. به استالمللی  ان نقض تعهد بینتأمین عدالت ترمیمی برای قربانی ،هدف از جبران خسارت طورکلیبه 

از طریق اعاده وضعیت موجود به عدالتی  میم عمل نامشروع و اصالح بی، ترهادــهدف این ن عبارت دیگر

  13.وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلفانه است

 

 عنوان یک عامل باز دارنده و تنبیهی )عدالت تنبیهی و باز دارنده( دوم( جبران خسارت به

ر و کننده مؤث جمعی مجازات که در غیاب یک سیستماند  عالوه بر تئوری مذکور، برخی حقوقدانان بیان کرده

تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و تنبیهی برای اعمال مشروع به  جبران خسارت می ،ه اجرایییک قو

   12جبران خسارت عدالت تنبیهی و بازدارنده است. ،پردازان هدف حساب آید. به عقیده این تئوری

 

 ساز  ان خسارت به عنوان یک عامل هزینهجبر (سوم

اند  در این رابطه حقوقدانان عنوان کرده .جبران خسارت ارائه شده است درخصوصهای اقتصادی نیز  تحلیل

از ارتکاب اعمال  ،المللی در مقابل نقض تعهدات بین ،تواند با تحمیل هزینه مناسب که جبران خسارت می

 30نامشروع در آینده جلوگیری کند.

 

 کننده )عدالت اصالحی( جبران خسارت به عنوان یک عامل اصالح (چهارم

بر دولت آن بر مصالحه و تحمیل رفتار مشروع و مثبت  توجهتئوری دیگر، عدالت اصالحی است که  

                                                           

78. Sea, the Ethics of Aristotle, 148-149, J.AK.  Thempsontrans, Baltimore penguin 1955 in 96, AJIL 844, 2002. 

79. Dinah shelton, Righting wrongs: Reparations in Articles on State Responsibility, 96 American Journal of 

International law (AJIL), 833, 2002, para. 2. 

80. See, Kapelow Louis &  Steven Shavel, Accuracy in the Assessment of Damages, Journal of Law and Economics, 

Volume 39, Number 1, 1996, pp. 191-210. 
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  32.باشد اش می ول، برای اعمال آیندهمسئ

 .را برگزیده است عدالت ترمیمی ،المللی بین مسئولیتطرح  مواد ،های مختلف رغم وجود تئوری علی

بیان تدابیر ترمیمی  و که به قواعد جبران خسارت پرداخته استاست المللی  نبی مسئولیتبخش دوم طرح 

 .نماید میاعاده را  وضع سابقدر صورت امکان است که 

و  31کند که شامل اهداف تنبیهی ت یک هدف ترمیمی صرف را دنبال میهمچنین پرداخت غرام

 ،های محیط زیست اردی مثل آلودگیه وضع سابق در مودر تئوری عدالت ترمیمی اعاد .شود نمی 33ترهیبی

 34.های جبران خسارت برای زیان دیده دارد تری از سایر روش ارزش بیش

و از سوی دیگر  ،ول را از تکرار آن عمل در آینده باز می داردز یک سو دولت مسئجبران خسارت ا

ی الملل بین  ئولیتمسلیکن مواد طرح  کند میی دیگر را از انجام عمل مشابه آن در آینده منع ها دولت

  31.اند نس ترویج هماهنگی را از بین بردهشا ،( با محدود کردن خود به تدابیر ترمیمی1002) ها دولت

خاذ توانست با ات اما کمیسیون می ،هر چند که عدالت ترمیمی هدف اصلی و در رأس اهداف دیگر قرار دارد

 .قرار دهد توجهعدالت اصالحی را نیز مورد تدابیری، اهداف دیگر جبران خسارت مثل عدالت تنبیهی یا 

 

 اصول حاکم بر جبران خسارت (ب

نظر  مدبرای بررسی این اصول باید در ابتدا اصل جبران خسارت و سپس اصل عدم توجه به حقوق داخلی 

 .قرار گیرد

 

 اصل جبران کامل خسارت اول(

بدین ترتیب  31.جبران شود 32باید به صورت کاملشده  خسارات وارد ،ها دولت مسئولیتالملل  مطابق حقوق بین

تا آنجایی که ممکن است تمامی آثار ناشی از عمل غیر حقوقی را پاک کرده و دوباره وضعیتی را برقرار »که 

  33«.توانست در صورت عدم وقوع آن عمل غیر حقوقی وجود داشته باشد کند که با وجود تمام احتماالت می
                                                           

81. See, Heather Strange and John Braithwaite ,Restorative Justice and Civil Society, Cambridge University Press, 

2001, p. 50. 

82. Punitive. 

83. Exemplary. 

ی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، اس، رساله دوره کارشنها دولتالمللی مسئولیت بینقیقی، نگار، جبران خسارت در طرح ع. 84

 .33. ، ص2333

85. Dinah Shelton, op.cit, p.31, p.845. 

86. Full Reparation.  

87. Draft articles on Responsibility, 2001, Arts, 31(1).  

88. Factory of Chorzow, Merits, 1928,P.C.I.J, Series A No.17, p.47. 
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د همه تالش خود را برای از بین بردن کلیه نتایج عمل نامشروع به عمل آورد ل بایئوبنابراین، دولت مس

 ،های جبران خسارت و وضعیتی که قبل از ارتکاب عمل نامشروع وجود داشته است را با استفاده از روش

 اعاده کند.

 وسیله عمل ف است هر زیانی را که بهخسارت این است که دولت مسئول مکلن کامل منظور از جبرا

ی و اعم از خسارات ماد 32این خسارات .ی دیگر وارد آورده است جبران کندها دولتنامشروع خود به دولت یا 

یی آنهازی ،ی قابل جبرانآنهامنظور از زی .و دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان است 20معنوی است

ل نامشروع و ضرر ایجاد شده ید بین عمبنابراین با .اند ارتکاب عمل نامشروع به وجود آمدهاست که در اثر 

و  است که بین عمل نامشروع سببیت[ منظور از این رابطه اینای وجود داشته باشد. ]رابطه علیت یا  رابطه

 ،المللی منتسب به دولت بین تعهدیعنی نقض  .ی و معلولی وجود داشته باشدزیان ایجاد شده باید رابطه عل

موظف به جبران آن زیان  ،تعهدت باشد تا بتوان گفت که دولت ناقض ت اصلی ایجاد آن صدمه و خسارعل

 .باشد می

المللی و  ر عهده محاکم بینب آنراو  اند پرداختهیت نرابطه عل مسئلهالمللی به  بین مسئولیتطرح  مواد

 کنندگان این مواد گذاشته است. اعمال

 

 به حقوق داخلی توجهاصل عدم  (دوم

المللی تابع حقوق  ل متخلفانه بینعفعنوان  توصیف فعل دولت به» :بین المللی مسئولیتطرح  3طبق ماده 

لی قانونی به موجب حقوق داخلی عنوان فع ثر از توصیف همان فعل بهالملل است. توصیف مذکور متأ بین

 .«نیست

ه: دارد ک عمل نامشروع بیان می توقفطرح مذکور، در مورد تعهد به جبران خسارت و  31 مادههمچنین 

تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به موجب این بخش به مقررات حقوق  مسئول نمیدولت »

 .«داخلی خویش استناد کند

ار از المللی و چه برای فر  ی، چه برای توجیه نقض تعهدات بینبه عدم توسل به حقوق داخل مادهاین دو 

  .کنند می اشاره ،ف عمل نامشروعتعهد به جبران خسارت و توق

تواند مورد استناد  حقوق داخلی نمی ،بنابراین نه در عرصه ایجاد تعهدات ثانویه و نه در مرحله عمل به آن

استناد به  ،قائل است ها دولترغم احترامی که برای حاکمیت حقوق بین الملل علی ،در حقیقت .واقع شود

  .داند ها مجاز نمی حقوق داخلی را جز برای برخی از توصیف

 
                                                           

89. Injury. 

90. Draft articles on Responsibility, op.cit.,2001, Arts, 31(2). 
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 (2110) ها دولتبین المللی  مسئولیتهای جبران خسارت در طرح  روش .9ـ0ـ2

 ،در رابطه با جبران خسارت .آید تعهد به جبران خسارت به وجود می ،دولت مسئولیتپس از اثبات  طورکلیبه 

 22.بینی کرده است سه روش را پیش ،ها دولت مسئولیتالملل  حقوق بین

 24.دیده زیان  و جلب رضایت 23پرداخت غرامت 21،ه به وضعیت سابقعادا :از این سه روش عبارتند

  .هر قضیه بستگی دارد ها به اوضاع و احوال خاص کارگیری این روش هب

ول دولت مسئ 34 مادهطبق  .های جبران خسارات به صورت حصری آمده است روش نویس پیشدر این 

استفاده کند و  ،ذکور به صورت انفرادی یا ترکیبیروش م 3تواند از  فقط می ،برای عمل به تعهد ثانویه خود

البته استفاده انفرادی یا ترکیبی از  .ه او نخواهد بودباعث برائت ذم ،ها اعمال روش دیگری غیر از این روش

  .زیادی به نوع و میزان خسارت بستگی دارد های جبران خسارت تا حد روش

های جبران خسارات  یکی از روش ،به زیان وارد شده توجهدولت زیان دیده است که با  از طرفی این حق

این حق به  ،بتوان زیان را از طریق اعاده به وضع سابق جبران کرد در صورتی که ،عنوان نمونه به .را برگزیند

 .پرداخت غرامت را برگزیند ،داده شده است که به جای اعاده به وضع سابقزیان دیده 

 

 اعاده به وضع سابق ( الف

این روش بر  ،اعاده به وضع سابق است مسئولیتطرح مذکور  31روش جبران خسارت در ماده  نخستین

بدین معنا که ابتدا دولت زیان زننده از طریق اعاده به وضعیت سابق خسارات  21.پرداخت غرامت اولویت دارد

 .جبران استفاده نمایدهای دیگری برای  از روش ،وارده را جبران کند و اگر این امر میسر نشد یا کفایت نکرد

ول، در ئز طرفی دولت مسا .جبران خسارت در این روش مطلق و نامحدود نبوده و تابع شرایط می باشد

 طورکلیی غیرممکن نبوده و یا به بق است که این اعاده به لحاظ مادف به اعاده به وضع ساصورتی مکل

ی این است که به فرض مال توقیف شده تلف غیرممکن بودن اعاده به لحاظ ماد منظور از 22نامناسب نباشد.

منظور از  21.شده یا طوری خسارت دیده که ارزش خود را از دست داده است و امکان اعاده آن وجود ندارد

ول به جهت اعاده به ئهایی که دولت مس تناسبی بین هزینه طورکلیعدم تناسب نیز این است که اگر به 

عاید  ،در مقایسه با پرداخت غرامت ،این اعاده وضعیت سابق ه ازشود و مزایایی ک ق متحمل میحالت ساب

                                                           

91. Draft articles on Responsibility, op.cit., 2001, Arts. 34. 

92. Restitution. 

93. Compensation. 

94. Satisfaction. 

95. Commentaries to Draft articles on Responsibility of states for Internationally Wrongful Acts, 2001, p.238. 

96. Draft articles on Responsibility, op.cit., 2001, Art, 35. 

97. Commentaries to Draft articles on Responsibility, op.cit.,2001, p. 242, para. .8. 



  ها در پیشگیری و جبران... تعهدات دولت  111 

ول تعهدی به جبران از داشته باشد، در این صورت دولت مسئی زیان دیده می شود، وجود نها دولتدولت یا 

 23.طریق اعاده وضعیت سابق نخواهد داشت

 

 پرداخت غرامت (ب

المللی این  محاکم بین .خسارات قلمداد شده است ترین روش جبران عنوان رایج دومین و به 22پرداخت غرامت

المللی بیان  طرح مسئولیت بین 32 مادهن خصوص در ای .دانند روش جبران خسارت میترین  روش را معمول

ف است که باپرداخت غرامت خساراتی را رتکاب عمل نامشروع موظل در نتیجه اوئدولت مس» :دارد که می

غرامت باید کلیه خسارات قابل ارزیابی  .جبران نماید ،بل جبران نمی باشندکه به وسیله اعاده وضع سابق قا

 .«مالی، از جمله عدم النفع را شامل شود

 ،برای پرداخت غرامت .باشد شده می ی خسارات واردبیشتر جبران ماد ،در عمل هدف از پرداخت غرامت

]هر چند که  ،وق بدون ورود خسارتحتماً باید ضرری به دولت صدمه دیده وارد شده باشد و صرف نقض حق

توان گفت که پرداخت  لذا می 200.دولت است[ از طریق پرداخت غرامت جبران نخواهد شد مسئولیتموجب 

 آموز ندارد بلکه ویژگی اصلی آن ترمیمی بودن آن است. غرامت جنبه تنبیهی یا عبرت

بلکه  ،رود میکار ن این روش به نها دراما پرداخت پول ت .گیرد غرامت با استفاده از پول صورت میپرداخت 

 .در جلب رضایت هم ممکن است برای تأمین رضایت طرف مقابل پولی پرداخت شود

بلکه تنها خساراتی مشمول  ،باشد از طرفی هر خسارتی از طریق پرداخت غرامت قابل جبران نمی

 .گذاری باشند اقتصادی قابل ارزش به بیان دیگر از نظر .شود که قابل ارزیابی مالی باشند پرداخت غرامت می

هم ممکن است شخصی  آنهااین خسارت ممکن است به خود دولت یا اتباعش وارد آید که خسارات وارد بر 

 202.یا مالی باشد

 

 جلب رضایت ( ج

در مواردی که اعاده به وضعیت سابق یا  .باشد ان خسارت جلب رضایت زیان دیده میسومین روش جبر

تواند به عنوان  جلب رضایت خاطر زیان دیده می ،ی برای جبران کامل خسارات نباشدکاف ،پرداخت غرامت

تواند به  جبران خسارت به این روش می .مورد استفاده قرار گیرد ،روشی برای حصول به جبران کامل

                                                           

98. Ibid, P.242, para. 9. 

99. Compensation 

100. Commentaries to Draft Articles on Responsibility, op.cit., 2001, Articles 36, para. 4, p. 12. 

101. Ibid, para. 5, p. 12. 
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 201.معذرت خواهی رسمی یا دیگر اشکال مناسب صورت پذیرد ،فابراز تأس ،تعهدنقض  تأییدشکل 

 .شود باشند به کارگرفته می ی قابل ارزیابی نمیبه لحاظ ماد یی کهآنهارضایت در ارتباط با زی اصوالً جلب

به همین دلیل است که  .توان ابزاری استاندارد برای جبران خسارت دانست این روش جبران خسارت را نمی

نتواند  کند که رضایت می ادار به استفاده از جلبول را وئزمانی دولت مس ،المللی بین مسئولیتطرح  31 ماده

  203.از اعاده وضع سابق یا پرداخت غرامت استفاده کند

که این روش فقط در  چه آن ،شود یک استثنا محسوب می ،مسئولیتهمچنین جلب رضایت در طرح 

جبران خسارت از این روش  204.شود که دو روش دیگر مورد استفاده قرار نگیرد کار برده می صورتی به

ول فراهم ئسبت خسارات وارده به صورت مناسب صورت گیرد تا موجبات تحقیر دولت مسبایست به ن می

های منع  ات مربوط به فعالیتتعهدی ناشی از نقض آنهاکه اصول و قواعد مزبور اصوالً در زی نتیجه آن .نشود

جبران  ،ها ولتدالمللی  همچنین در رویه بین .ای نیز قابل اعمال و استناد هستند های هسته نشده و فعالیت

ای دارای دو وضعیت  های هسته های منع نشده یا فعالیت تی ناشی از نقض قواعد مربوط به فعالیآنهازی

ای آن موجب زیان به  های هسته المللی دولتی که فعالیت بین مسئولیت ،ای از موارد در پاره .گوناگون هستند

لیکن عدم احراز  .دولت مطرح گردیده استالمللی  شده در محاکم حقوقی و قضایی بین ها دولتدیگر 

بین المللی دولت زیان زننده از سوی دادگاه رسیدگی کننده و همین طور عدم درخواست جبران  مسئولیت

جبران خسارت را منتفی  درخصوصزیان دیده امکان اظهارنظرهای قضایی  یها دولتخسارات از سوی 

خسارات ناشی  ،ای ایاالت متحده آمریکا به ژاپن ای هستهه در قضایای خسارات ناشی از آزمایش .کرده است

خسارات ناشی از برخورد هواپیمای  ،ای آمریکا به مردم و سرزمین جزایر مارشال های هسته از آزمایش

رسانی به سرزمین اسپانیا و خسارات ناشی از سقوط  اتمی با یک هواپیمای سوختآمریکایی حامل کالهک 

لیت وارد شده علیرغم عدم پذیرش مسئو خسارات ،وی برفراز سرزمین کاناداشور 214ماهواره کاسموس 

ی زیان ها دولت ،قضایای مذکوردر  201.زننده با پرداخت غرامت جبران شدند المللی از سوی دولت زیان بین

بحث  ،زننده ی زیانها دولتحقوقی توسط  مسئولیتاما عدم قبول  ،عی جبران خسارات وارده شدندده مددی

 .به جبران خسارات وارده را منتفی ساخت ها دولتاین  تعهد

 

 

 

                                                           

102. Commentaries to Draft Articles on Responsibility, op.cit., 2001, Articles p. 262, para. 5. 

103. Ibid, para. 1, p. 12. 

104. Ibid. 
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نویس اصول مربوط به تخصیص ضرر و زیان در  پیش مقرراتاساس . جبران خسارت بر9ـ2

 016(2116های خطرناک ) موارد زیان فرامرزی ناشی از فعالیت

لی برای آثار المل بین مسئولیتل طرح خود راجع به بخش او ،کمیسیون حقوق بین الملل 1002در سال 

تحت عنوان پیشگیری ضرر و زیان ناشی از  ،بار ناشی از اعمال منع نشده توسط حقوق بین الملل را زیان

نویس مزبور، با  پس از مالحظه پیش ،متحدمجمع عمومی سازمان ملل  .هایی تدوین کرد چنین فعالیت

بخش دوم طرح راجع به  رراتمقای از کمیسیون درخواست کرد که به تدوین و بررسی  تصویب قطعنامه

بخش دوم طرح خود را به اتمام  1002در نهایت کمیسیون در ماه می سال  201.یی بپردازدآنهاجبران چنین زی

 ،اصول راجع به تخصیص زیان در موارد ضرر فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناکنویس،  طرح پیش .رساند

را پذیرفته  به صرف ورود زیان 203به جبران تعهدصل ا ،این اصول .باشد دارای یک مقدمه و هشت اصل می

به جبران به صرف ورود زیان را  تعهد ،خاذ تدابیر خاصرا ملزم کرده است که با ات ها دولت ،نویس پیش .است

 202.شخص یا نهاد دیگر تعیین کنند تعهد ،، یا بر حسب موردبردار بهره تعهد

را  تعریف در مورد پیشگیری آن 1002یش نویس پ باشد که می 220منظور از دولت در اینجا دولت منشأ

به صرف ورود  221به جبران  ها دولتمستقیم  تعهدنویس از فرضیه  تدوین کنندگان این پیش 222.کرده است

و اصلی جبران ضرر  مسئولیت ،شخصی غیر از دولت ،اند که در وهله نخست ضرر اجتناب کرده و ترجیح داده

کارهای  و کمیسیون به ساز ،( در این خصوصبردار یا شخص ذیربط دیگر هرهبزیان وارده را بر عهده بگیرد )

های منع  ی اغلب فعالیتکه امروزه متول ه به اینبا توج ،از طرفی .جبران در حقوق داخلی نزدیک شده است

اصلی جبران خسارت  مسئولیتتمایلی به پذیرش  ها دولتلذا  ،جهان اشخاص خصوصی هستند نشده در

ی بار مالی تعهدزیرا قبول چنین  .ندارند ،ی را نقض نکرده باشندتعهدآن  هایی که در ین فعالیتناشی از چن

لیت اصلی و مستقیم ئوبیان کردند که قبول مس ها دولتدر این زمینه  .گذارد می آنهاسنگینی را بر عهده 

                                                           

106. Draft Principles on the Allocation of Loss in the case of Transboundary Harm arising out of Hazardous 

Activities, (2006). 

107. VNGA/Res, 57, 82. 

108. Liability 

109. Draft Principles on the Allocation of Loss in the case of Transboundary Harm arising out of Hazardous 

Activities, 2006, principle , 4(2). 

110. State of Origin 

ریزی یا انجام شده  های خطرناک منع نشده برنامه عالیتحیت یا کنترل آن فدولت منشأ دولتی است که در قلمرو آن و یا قلمرو تحت صال

 .بند د( 1است )ماده 

111. Commentaries to Draft Principles on Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm arising out of 

Hazardous Activities, 2006, p. 196 

112. State Liability 
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ضرر و زیان ناشی از  ی اشخاص مذکور در پیشگیریمسئولیت ، موجب ترویج بیآنهاجبران ضرر و زیان توسط 

  .های خود خواهد شد فعالیت

به جبران به صرف ورود زیان  تعهدرا م ها دولتکمیسیون به طور مستقیم  1002هر چند که پیش نویس 

امکان دولتی  ،ارائه داده 223بردار بهرهلیکن با تعریفی که از مفهوم  ،های منع نشده نکرده است ناشی از فعالیت

 ،نویس براساس این پیش .به جبران را منتفی ندانسته است ها دولتمستقیم  تعهدبع التو ب بردار بهرهبودن 

به عنوان  ها دولتدر چنین حالتی  224تواند دولت یا یکی از ارکان آن باشد بردار فعالیت منع نشده می بهره

 ،رود ضرربه جبران به صرف و تعهددر  .به جبران به صرف ورود خسارت خواهند بود تعهدبردار م بهره

ت بین ضرر و زیان وارده بطه سببیدیده الزامی به اثبات تقصیر زیان زننده نخواهد داشت و فقط اثبات را زیان

 .و عامل زیان کفایت خواهد کرد

 222و فوری 221خاذ تدابیر الزم جبران کافیباشند با ات ملزم می ها دولت 1002پیش نویس  براساس

یا صالحیت خود را تضمین  ،نشده در سرزمین قلمرو تحت نظارت منعهای خطرناک  ی ناشی از فعالیتآنهازی

یا شخص  بردار بهرهبدون تقصیر  مسئولیتباید تضمین کنند که در چنین جبرانی اصل  ها دولت 221.کنند

ی که مسئولیتخاذ تدابیر الزم تضمینی نمایند که میزان مکلفند با ات ها دولتهم چنین  .دیگر حاکم باشد

که منابع مالی یاد شده و در مواقعی  الی کرده باشدرای جبران بر عهده گرفته را بیمه یا تضمین مب بردار بهره

 223.اختصاص داده شود آنهاتری جهت جبران ضرر و زی منابع مالی بیش ،کند کفایت نمی

 اساساً ،های منع نشده ی فرامرزی ناشی از فعالیتآنهادر جبران ضرر و زی ها دولت مسئولیتبنابراین 

رف ورود ضرر را کنار دولت به جبران به ص تعهدفرضیه  ،1002نویس  پیش .است تضمینی مسئولیت

نویس  به موجب پیش .ر کرده استرا مقر بردار یا شخص دیگر بهره مسئولیتاصل جای آن  گذاشته و به

یا شخص  ،لو مسئو تعهدی به جبران نداشته بلکه متعهد ،به هنگام ورود خسارت ها دولت ،مذکور

به  ها دولتاصلی  تعهد ،این پیش نویس .اصلی را بر عهده خواهند گرفت مسئولیتاشخاصی هستند که 

پذیرفته  ،فعالیت منع نشده باشند بردار بهره ها دولترا فقط در مواردی که  جبران ضرر و زیان وارد شده

د مبنی بر تضمین به تعهدات خو ها دولتدر صورتی که  ،مذکور نویس پیش براساس ،از طرفی .است

و الزام به جبران ضرر و زیان احتمالی قابل طرح  مسئولیتخسارت عمل نکنند  کافی فوری وجبران 

                                                           

113. Operator 

114. Commentaries to Draft Principles on, op.cit., 2006, p. 140, para. 34. 

115. Adequate 

116. Prompt 

117. Draft Principles, op.cit., 2006 , Principle 4. 

118. Ibid, Principle 4. 
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المللی آن  بین مسئولیتاست و پس از احراز  ثانویه تعهددولت به جبران یک  تعهدلیکن  222.خواهد بود

منظور از  .قی کردتل مسئولیتشتن به جبران خسارت را بدون دا تعهدتوان  بنابراین نمی .شود ایجاد می

 ،همچنین منظور از جبران .شود ی معنوی نمیآنهای است و شامل زیی مادآنهازی ،نویس زیان در این پیش

نویس تعریف صریحی از فوری و  پیش .باشد به صورت پرداخت غرامت مییا  ران به شکل محدود آنجب

ه آئین الملل مفهوم فوریت ب یسیون حقوق بینلیکن از نظر کم .کافی بودن جبران ارائه نکرده است

تأخیر  210.گیرد داللت دارد دعاوی جبران مورد رسیدگی قرار میتی که در آن دادرسی دعاوی و زمان و مد

آئین دادرسی  بنابراین .شود ن دادرسی حاکم بر رسیدگی ناشی میدر رسیدگی به دعاوی اساساً از آئی

اقل ممکن برسد و زمینه جبران ن تأخیر رسیدگی به دعاوی به حدآ ی باید وجود داشته باشد تا درخاص

به  ،جبران خسارت به نحو کافی .منع نشده فراهم شود یها فعالیتفرامرزی ناشی از  زیانهایفوری 

نامتناسب نبوده و به صورت خود سرانه  ،شود که به طرز چشمگیری با زیان وارده جبران خسارتی گفته می

کامل بودن خسارات نیست و جبران در صورتی که  ،پس منظور از کافی بودن 212.پرداخت نشده باشد

جبران  گان را هی وارده به زیان دیدآنهاهر چند که نتواند تمامی زی ؛شرایط فوق را داشته باشد کافی است

 211.کند

جبران کافی خسارات ناشی از  کارخانه ذوبو قضیه  گوتسدالمللی قضایی نیز در قضیه  رویه بین

قرار  تأییدی ذیربط را مورد ها دولتجا و مقطوع پس از توافق  ه از طریق پرداخت یکهای ممنوع نشد الیتفع

  .داده است

شخص یا  ،یا بر حسب مورد بردار بهرهبر  ،بدون اثبات تقصیر ،به جبران خسارات تعهد ،عالوه بر این

 ،خود تعهدگر به بیمه یا تضمین مالی شخص یا اشخاص دی ،یا برحسب مورد بردار بهرهالزام  ،اشخاص دیگر

و ایجاد  ،بردار بهره مسئولیتی جهت جبران خسارات فراتر از های صنعتی در سطح مل صندوقتأسیس 

های صنعتی  های مالی و صندوق در مواردی که تضمین ،ی منشأ فعالیتها دولتهای جبران از سوی  صندوق

تواند زمینه و شرایط را برای جبران فوری  باشد که می تی میاز جمله اقداما ،برای جبران خسارت کافی نباشد

  213و کافی خسارات فراهم آورد.

ی منشأ فعالیت گذاشته شده است و ها دولتتضمینی اجرای موارد مزبور بر عهده  مسئولیتبنابراین 

تواند  ها می هنام المللی جبران خسارات از طریق همکاری و انعقاد معاهدات و موافقت های بین ایجاد صندوق

                                                           

119. Commentaries to Draft Principles, op.cit., 2006, pp. 165- 166. 

120. Ibid, para. 1, p. 153. 

121. Ibid, para. 1, p. 153. 

122. Ibid, para. 1, p. 154. 

123. Ibid, para. 1, p. 151. 
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 214.گان محسوب شود هجهت تضمین پرداخت غرامت فوری و کافی به زیان دید ها دولتیکی از تدابیر 

     .اند کردههای استکهلم و ریو لزوم چنین همکاری را تائید  از جمله اعالمیه ،المللی برخی از اسناد بین

 

 گیری نتیجه

 ،اتمی یها فعالیتدر زمینه  ها دولتات تعهدی از یک ،که در مطالب پیشین توضیح داده شد همانگونه

 رغم علیلیکن  ،اند ی مختلفی به این مهم پرداختهالملل بیناسناد  .پیشگیری از وقوع حوادث اتمی است

  .هاست در این خصوص دارای برخی نارسایی الملل بیننظام حقوق  ،برخی ضوابط بینی پیش

 

 :ستها دولتتا آنجایی که مربوط به حقوق  .0

و رادیو  ای هسته به منع دفع و دفن استاندارد مواداین حقوق نتوانسته است به طور کامل راجع  .2ـ2

در زمان صلح و انجام تمام  ای هستهحمله به تأسیسات  ،ها دولتدر خارج از حوزه استحفاظی  آور زیاناکتیو 

در جهت نظارت بر چنین ممنوعیتی  یمؤثر کارهای و سازیا  ،در تمام دنیا موفق باشد ای هستهانفجارات 

 .کند بینی پیش

 ،آمیز صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  زیانهایاز سوی دیگر نظام حقوقی حاکم بر پیشگیری  .2ـ1

در  .نظارتی دقیق است کارهای و سازفاقد  ،خالف نظام حقوقی حاکم بر پیشگیری اشاعه تسلیحات اتمیبر

ی در زمینة عدم اشاعه الملل بینو بسیاری از معاهدات  ای هسته های حسالاین رابطه معاهده منع گسترش 

ی انرژی اتمی الملل بینرا بر عهده آژانس  ها دولت ای هسته یها فعالیتنظارت بر  مسئولیتاتمی،  های سالح

به  ای هستهو پیشگیری از انحراف فناوری  ها دولتتا به عنوان مرجع نظارتی بر اجرای تعهدات  ،قرار داده

 .وجود ندارد ها دولتوارده به مردم و  زیانهایا چنین مرجعی برای پیشگیری از اتمی عمل کند، امتسلیحات 

ی به آژانس مسئولیت آمیز صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  زیانهایعالوه بر این هر چند در زمینه  .2ـ3

وابط نظارتی جهت پیشگیری از این ای برخی ض لیکن در سطح منطقه ،ی اتمی واگذار نشده استالملل بین

نظارت بر اجرای  مسئولیتس جامعه انرژی اتمی اروپا که مانند معاهده مؤس ،وجود دارد ها فعالیتقبیل 

ی و توسعه شاید تسر .در کشورهای عضو را بر عهده کمیسیون اروپا گذاشته است ای هستهایمنی  مقررات

ی یا مرجعی شبیه آن در سطح جهانی بتواند در رفع بخشی از ی انرژی اتمالملل بینبه آژانس  مسئولیتاین 

ر مؤث آمیز صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  زیانهایها نظام حقوقی حاکم بر پیشگیری  خألها و نارسایی

خاص یا گروهی از  یها دولتنماینده انحصاری  آژانس یا مرجع فوق به عنوان که اینمشروط بر  ،واقع شود

 .باشد ها دولتوذ عمل نکند و نماینده مجموعه نفذی یها دولت

                                                           

124. Ibid, para. 1, p. 152. 
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ضوابطی را تصویب  ها دولتی الملل بین  مسئولیتدر جهت  الملل بینکه کمیسیون حقوق  با وجود آن .2ـ4

واقع نشده و به  متحدمورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل  مرتبط های طرحکرده، لیکن هیچ یک از 

 رغمعلی. باشد مین االجرا الزم، ها دولت، مگر در موارد عرفی متبوع لمللا بینهمین دلیل برای تابعان حقوق 

 ای هستهات مربوط به پیشگیری از ضرر و زیان تعهد، نقض ها دولت مسئولیت الملل بیندر حقوق  که این

ا در شرایط کنونی طرح است، ام مسئولیت( موجب رت انتساب عمل به دولت نقض کنندهالبته در صو)

 از ای به جبران خسارت با پاره آنهاات و به تبع آن الزام تعهدبه جهت نقض این  ها دولتی الملل نبی مسئولیت

 مواجه است.  ها محدودیت

پیشگیری ضرر  درخصوص  ها دولتی الملل بینات تعهدمربوط به ماهیت و محتوای  محدودیت، نخستین

ی، مالحظه الملل بین تعهدی احراز نقض یک . بدین توضیح که براشود میاتمی  یها فعالیتو زیان ناشی از 

در پیشگیری ضرر و  ها دولتی الملل بینات تعهدضروری است و اساساً ماهیت  تعهدماهیت و محتوای آن 

های  مراقبت»( از نوع اعمال آمیز صلحاتمی  یها فعالیتاز جمله منع نشده، ) یها فعالیتزیان ناشی از 

. بر همین اساس و کند میگیری از زیان را به صورت مطلق تضمین نات پیشتعهدگونه  است و این 211«الزم

از نوع اعمال  آمیز صلحاتمی  یها فعالیتزیان ناشی از  به دلیل آن که اسناد مربوط به پیشگیری ضرر و

تحت هر شرایطی ملزم به جلوگیری و پیشگیری از ورود ضرر و زیان ناشی از  ها دولتمراقبت الزم بوده و 

( اثبات ماهیت )ماهیت اعمال مراقبت الزم با وجود این بنابراین 212.باشند مین ای هسته آمیز صلح یها فعالیت

را با محدودیت مواجه  شده به جبران خسارات وارد آنها  و در نتیجه الزام ها دولتات از سوی تعهدنقض این 

  .کرده است

، آمیز صلحاتمی  یها فعالیتهای  زمینه ز در بسیاری از، مربوط به این واقعیت است که هنومحدودیت دوم

عنوان  ی تدوین نشده است. بهیها فعالیتآوری مبنی بر پیشگیری ضرر و زیان از چنین  اسناد قراردادی الزام

 ای هستهسازی و تولید سوخت  غنی اتمی تحقیقاتی یا ایمنی تأسیسات ایمنی راکتورهای درخصوصنمونه، 

 211ر این تأسیسات هم احتمال بروز حادثه و زیان وجود دارد.د که حالیدرضوابطی وجود ندارد. 

ای از معاهدات  و فصل اختالف میان اعضا در پاره کار حقوقی حل و بینی ساز عدم پیش محدودیت سوم

وجود چنین  .است آمیز صلح ای هسته یها فعالیتی راجع به پیشگیری ضرر و زیان ناشی از الملل بین

در عمل محدود و معاهدات ی ناقض این ها دولتعلیه  مسئولیتطرح دعاوی که  شود میای موجب  نقیصه

                                                           

125. Due diligence. 

126. Commentaries to the Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 

International Law Commission, 2001, p. 391, para. 7. 

127. Stobier, Carlton et al, Hand Book of Nuclear Law, IAEA Publisher, 2003, p. 63. 



  151 0931المللی/ شماره چهل و چهار/ بهار ـ تابستان  مجله حقوقی بین 

 213.ممکن شودحتی غیر

به جبران  ها دولتابزار حقوقی برای الزام  تواند می، در برخی موارد، ها دولت مسئولیت الملل بینحقوق 

 تواند میذکور نی مها محدودیتگان محسوب شود لیکن به جهت وجود  هبه زیان دید شده خسارات اتمی وارد

  .ی شودچنین خسارات و برقراری عدالت تلقابزار حقوقی کافی و کامل برای رفع 

جهانی در زمینه  فقدان ضوابط خاص و نظام یکپارچه  الملل بینیکی دیگر از نواقص نظام حقوقی  .2ـ1

حد و زمان ملل متی جبران این نقیصه ساو جبران خسارات ناشی از حوادث اتمی است. برا ها دولت مسئولیت

با  .ری را ایفا کنندتوانند نقش مؤث ی میالملل بینانرژی اتمی به عنوان یک نهاد نظارتی و  الملل بینآژانس 

با  متحددر سطح جهان، آژانس و سازمان ملل  ای هستهتوجه به توسعه روز افزون انرژی اتمی و فناوری 

هت حفاظت و و در ج ها ملتو  ها دولتحقوق  بیشترهمکاری یکدیگر و با هدف حمایت و تأمین هرچه 

بایست بیش از پیش به ضرورت تدوین ضوابط خاص و ایجاد نظام جهانی واحد  میحمایت از محیط زیست 

ی و جبران خسارات ناشی از حوادث اتمی در سطح جهانی تأکید کنند و این الملل بین مسئولیتدر زمینه 

ان یک قاعدة انی خود قرار دهند تا زمینه تصویب و اجرای آن به عنوموضوع را در صدر اهداف بلند پایه سازم

 :شود میپس در این رابطه دو راهکار توصیه  .شمول فراهم شود جهان

 ی انرژی اتمیالملل بینسازمان ملل متحد و آژانس  بیشترتشریک مساعی هر چه  ( الف

شاعه و ضرورت تصویب این مهم در ی با هدف االملل بینتشکیل کمیته ویژه میان این دو نهاد  ( ب

 .آنهاگونه ضوابط و اجرای  ( به پذیرش اینها دولت) الملل بینی و تشویق تابعان اصلی حقوق الملل بینصحنه 

نظام حقوق  ،شود می ای هستهبه قربانیان حوادث  یی که مربوط به جبران خسارت وارد شدهتا آنجا .2

به مساعدت برای پیشگیری از ورود  ها دولت تعهدبع آن است، فقط به ، که طبعاً دولت ایران نیز تاالملل بین

ت خود را صرف جبران خسارات وارده به قربانیان نکرده منع نشده پرداخته و هم یها فعالیتخسارت ناشی از 

جبران( و  کارهای و سازتدارکاتی )فراهم آوردن  مسئولیتمحدود به  ،ها دولتی الملل بین مسئولیت .است

دی تصویب و مورد پذیرش برخی کشورها متعد های کنوانسیوندر این رابطه  .باشد لی )جانشینی( میتکمی

جبران خسارات  های کنوانسیونکدام از  ایران نیز عضو هیچ .باشند میشمول ن قرار گرفته است که جهان

چندان کرده است را دو  آنهاانسجوار، خطر ورود ضرر به  بودن یا شدن کشورهای هم ای هسته .باشد نمی

بنابراین الزم است تمهیداتی برای جبران خسارات ناشی از حوادث اتمی اندیشیده شود و پژوهشی صورت 

  :پذیرد که

                                                           

سیون راجع کنوان.فاقد ساز و کار حل و فصل اختالفات است (2220) ای هستهکنوانسیون راجع به حفاظت کارگران در برابر تشعشعات  .028

در صورت »ن کنوانسیون بیان داشته است که ای 12( فقط به حل و فصل سیاسی اختالفات  پرداخته و در ماده 2224) ای هستهبه ایمنی 

از طریق مشورت  ،تفسیر یا اجرای کنوانسیون طرفین متعاهد در چارچوب نشست طرفین متعاهد درخصوصتوافق بین دو یا چند دولت 

 «.حل و فصل خواهند کرداختالف خود را  
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این  ،مربوط به انرژی اتمی های کنوانسیونبه  ای هستهآیا الحاق کشورهای دارنده تکنولوژی  ـ2

 ؟کند میمشکالت را حل 

 رای جبران خسارات وارده باید به وجود آید؟اگر پاسخ منفی است چه نظامی ب ـ1

زمان با حقوق  ان را همبردار بهره، اپراتورها و ای هستهآیا نظام مورد نظر، حقوق سازندگان تأسیسات  ـ3

 ؟کند میمردم به صورت متعادل حفظ 

ولویت باید ا آنهایک از  به کدام ،اگر ضرورتی برای رعایت تعادل حقوق این دو گروه محسوس نباشد ـ4

 داده شود؟

ولین حوادث اتمی کافی برای پرداخت غرامت به خره چنانچه پرداخت خسارت توسط مسئو باال ـ 1

چه تمهیداتی برای تکمیل جبران خسارات باید اندیشیده شود تا مانند حوادث  ،قربانیان آن حوادث نباشد

ل و اقدامی تحقیقی مفص ،باقی نماندجبران  ه قربانیان بیف بار چرنوبیل و فوکوشیما خسارات وارده بتأس

  .جهانی در این خصوص الزم است
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 فهرست منابع

 

 فارسی (الف

مؤسسه  ،(الملل بین)متن و شرح مواد کمیسیون حقوق  ی دولتالملل بین مسئولیت ،علیرضا ،ابراهیم گل .2

 2333 ،تهران ،لچاپ او ،های حقوقی شهر دانش مطالعات و پژوهش

 ،تهران ،لچاپ او ،ترجمه بهمن آقایی ،الملل بینبولسال، فرهنگ حقوق  ،بوسچکرابرت  بلد سو، .1

     2311کتابخانه گنج دانش، 

  2331 ،تهران ،لچاپ او ،نشر میزان ،ی دولت و حمایت سیاسیالملل بین مسئولیت ،اللّه نصرت ،حلمی .3

    2331 ،انتشارات مجد ،تهران ،لچاپ او ،ی خارج از قراردادها مسئولیت ،داراب پور، مهراب .4

رساله  ،آمیز صلح ای هسته یها فعالیتناشی از  ها دولتی الملل بین مسئولیتپیش رباط، صالح،  رضائی . 1

     2332دوره دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

مجله  ،ستمحیط زی الملل بیندر پرتو حقوق  ها دولتی الملل بین مسئولیتتوسعه  ،سید قاسم ،زمانی .2

 2332،شماره یک ،های حقوقی پژوهش

 ،دانش تهران، کتابخانه گنج ،عمومی، چاپ سی و چهارم الملل بینضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق  .1

2331     

ی ارشد، اس، رساله دوره کارشنها دولتبین المللی  مسئولیتقیقی، نگار، جبران خسارت در طرح ع .3

 2333هشتی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید ب

 2312 ،تهران ،ای، سازمان انرژی اتمی ایران فرهنگ نامه علوم و تکنولوژی هسته .2

انتشارات مرکز  ،تهران ،لچاپ او ،ی و نظریه حمایت سیاسیالملل بین مسئولیت ،رضا ،فیوضی .2 

  2312 ،یالملل بینمطالعات 

ی الملل بین مسئولیتدر مورد  الملل بین نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق ،جیمز و دیگران ،کرافورد .22

 2331 ،1شماره  ،های حقوقی مجله پژوهش ،ترجمه زهرا کسمتی ،یالملل بینبرای اقدامات متخلفانه  ها دولت

ی الملل بیندر معاهدات  ای هستههای ناشی از حوادث  مدنی خسارت مسئولیت ،لیال ،محقق منتظری .21

 2333مهر و آبان ،42شماره  ،هشتم سال ،و مقررات داخلی، مجله دادرسی

ی الملل بینو حمایت از محیط زیست: آورده دیوان  ای هستهل به سالح توسممتاز، جمشید،  .23

  2313، 14جمهوری اسالمی ایران، شماره یالملل بینستری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی دادگ
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