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  چكيده 
. توليد، توزيع و استفاده از انرژي اتمي هم خالي از حوادث نخواهد بود. هيچ اقدامي در جهان بدون مخاطره نيست

نظر كرد و از سوي  توان از اين انرژي حياتي صرف از يك طرف نمي. بهترين درمان حوادث ناگوار، پيشگيري است
 به سختي ها دولت، الملل بيندر حقوق .  سهمگين نهفته استي اين انرژي نيز، خطراتآميز  صلحهديگر، حتي در استفاد

در .  اقدام به فعاليت منع نشده، نكرده باشندآنهاويژه اگر خود  هاي منع نشده را پذيرا هستند، به براي كارمسئوليت
 هم اي هسته انرژي خصوصدر . بر دوش ديگران استها مسئوليت در جهت بار نمودن اين ها دولتحقيقت تالش 

پذيرند و هنگامي كه بحث  ي خود را ميالملل بين براي نقض تعهدات مسئوليت ،ها دولت. همين موضوع صادق است
هدف اوليه نگارش اين مقاله، تشريح . دهند  به متصدي و امثال آن انتقال ميآنرا شود ميپرداخت خسارت مطرح 

پس از اثبات چنين تعهدي، مشكالت مرتبط با ايمني و .  اتمي استمستند تعهدات داير بر پيشگيري از حوادث
 تا از اين ميان ثمرة شود مي جبران خسارات تجزيه و تحليل حقوقي مسئوليترساني، مقابله با خسارات و  اطالع

   .مطلوبي براي رفع موانع عايد گردد
 هاي طرحهاي جبران خسارات در  و شيوههاي پيشگيري  در اين نوشتار تالش شده است تا با تجزيه و تحليل روش

 سازمان ملل متحد بررسي نمايد كه آيا پيشگيري تنها كافي است و آيا الملل بينتدوين شده از سوي كميسيون حقوق 
 دولت و مردم را براي حل مشكالت مرتبط به حوادث اتمي مستغني از الحاق به ،الملل بين كميسيون حقوق هاي طرح

 هاي كنوانسيوناي جز پذيرش  سازد يا خير؟ اگر اين اصول و مباني كافي نباشند چاره ي ميالملل بين  خاصهاي كنوانسيون
 وجود ندارد كه بايد براي ها دولتاي بديع براي جبران خسارات وارده به مردم و   يا طراحي شيوهاي هستهخاص مسائل 

 

. مركزانشيار دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل پايه يك دادگستريد ،نويسنده مسئول                                     inho@drdarabpour.ir  

.  و وكيل پايه يك دادگستريالملل بينكارشناس ارشد حقوق . 
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، چه مشكالتي كه اينتر  از همه مهم. زم را معمول داشتهاي ال انديشي  جديد چارهه يا طراحي شيوآنهاپذيرش و الحاق به 
  كند؟ هاي حقوقي را ايجاب مي حل ت وجود داشته باشد كه جستجوي راهممكن اس

  بردار، تعهد دولت، پرداخت خسارت ، پيشگيري، متصدي، بهرهمسئوليتانرژي اتمي،  : كليديگانواژ
  
  مقدمه

 و در اين زمينه ، به رسميت شناخته شده، از انرژي اتميزآمي صلحمندي   براي بهرهها دولتچند حقوق هر
 ليكن ،اند يد قرار داده و بر اجراي بدون تبعيض آن تأكيد كردهي گوناگوني اين حق را مورد تأيالملل بيناسناد 

ند از اين حق به صورت مطلق و بدون توجه به حقوق توان نمي ها دولت ،چنانچه در مباحث آتي خواهيم ديد
 خود را به نحوي اي هسته يها فعاليتفند  مكلها دولتبه عبارت ديگر .  استفاده كنندها  و ملتها ولتدديگر 

 در الملل بينبه اين مفهوم كه حقوق .  نشوندها ملت و ها دولتانجام دهند كه موجب ضرر و زيان به ساير 
 اسناد ، در همين راستا.ت محدوديت ايجاد كرده اس،آنها با توافق خود ،ها دولتاعمال اين حق براي 

 اي هسته  دفع و دفن مواد،اي هسته به خودداري از انجام انفجارهاي ها دولتي مختلفي با هدف الزام الملل بين
حانه به تأسيسات  خودداري از حمالت مسل،ها ويژه در درياها و اقيانوس يواكتيو در نقاط خاصي از دنيا بهو راد
 آميز صلح اي هسته يها فعاليت به رعايت ايمني و امنيت در آنهاهد كردن  و همچنين متعآميز صلح اي هسته

 را به رعايت ايمني و ها دولتها همچنين   اين كنوانسيون.به صورت كنوانسيون به تصويب رسيده است
 آميز صلح اي هسته يها فعاليت ناشي از زيانهاي خود و به پيشگيري آميز صلح اي هسته يها فعاليتامنيت در 

 .تعهد كرده استم

، به ست اها  در اين زمينه داراي برخي نارساييالملل بين نظام حقوق ، برخي ضوابطبيني پيشرغم  علي
در تمامي نقاط آور   و راديو اكتيو زياناي هسته  دفع و دفن استاندارد تمامي مواداي كه تاكنون نتوانسته گونه

 در زمان جنگ و صلح و انجام تمام انفجارات اي تههس حمله به تأسيسات ،ها دولتي خارج از صالحيت مل
ري را در جهت نظارت بر چنين ممنوعيتي  اجرايي مؤثكارهاي و ساز كرده و اي در تمام نقاط دنيا را منع هسته
  . كندبيني پيش

 بروز به پيشگيري از ها دولتاين حقوق در كنار الزام الملل  ها در نظام حقوق بين برخي كاستيبا وجود 
ي الملل بين مسئوليتي را نيز مورد نظر قرار داده و در زمينه زيانهاي ناشي از حوادث اتمي جبران چنين انهايزي

 براساس ، به بيان ديگر.ي كرده استالملل بين هاي طرح در حوادث اتمي اقدام به تدوين كنوانسيون و ها دولت
كه  صورتي  در،)2001(ي الملل بينخلفانه  ناشي از اعمال متها دولتي الملل بين مسئوليتنويس  طرح پيش

ي ها دولت به دولت يا ،آميز صلح اي هسته يها فعاليت درخصوصيِ خود الملل بيندات  با نقض تعه،دولتي
 شده در اين بيني پيشتوانند در چارچوب اصول و قواعد  گان مي ديده يان ز،ديگري ضرر و زيان وارد كند

لتي را كه موجب زيان شده مطرح سازند و الزام آن دولت به جبران ي دوالملل بين مسئوليت ،نويس پيش
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  .خسارات وارده را خواستار شوند
 مسئوليت با هدف تعيين حدود و چگونگي اجراي ، سازمان ملل متحدالملل بيناز طرفي كميسيون حقوق 

دوم طرح خود راجع به  بخش ، منع نشدهيها فعاليت ناشي از زيانهاي در زمينه پيشگيري ها دولتي الملل بين
 اصول مربوط به تخصيص ضرر نويس پيشرات و مقر) 2001(بال اعمال منع نشده ي در قالملل بين مسئوليت

ي را الملل بينو همچنين ساير معاهدات ) 2006( خطرناك يها فعاليتو زيان در موارد زيان فرامرزي ناشي از 
 اي هستههاي  مانند فعاليت( منع نشده يها فعاليت ناشي از زيانهاييه به جبران  تعهد اولآنهاتهيه كرده و در 

به غير از اسناد مربوط به [ در اين اسناد ، با اين وجود.را پذيرفته و مورد تأكيد قرار داده است) آميز صلح
بردار   بلكه بر عهده بهره، نگذاشته استها دولت چنين جبراني را بر عهده اوليه مسئوليت ] فضايييها فعاليت

ترين تفاوت بين   شايد اين امر مهم.قرار داده است) آميز صلح اي هسته فعاليت بردار بهره(فعاليت منع نشده 
 و آميز صلح اي هسته يها فعاليت منع نشده و يها فعاليت ناشي از زيانهاي در پيشگيري ها دولت مسئوليت
 اوليه مسئوليت الملل بينحقوق  به بيان ديگر .ي، محسوب شودزيانهاي در جبران چنين آنها مسئوليت

يكن اين حقوق در  ل. قرار داده استها دولت منع نشده را بر عهده يها فعاليتپيشگيري خسارات ناشي از 
ي الملل بين مسئوليت . نكرده استبيني پيش آنهاي را براي مسئوليت چنين ،گونه خسارات زمينه جبران اين

و تكميلي )  جبرانكارهاي و سازفراهم آوردن ( تداركاتي سئوليتم اساساً Ĥنهازي براي جبران اين ها دولت
  .باشد مي) جانشيني(

 به . خالي از خطر و زيان احتمالي نيست، مانند ساير علوم،اي هسته علوم و فنون آميز صلحكاربردهاي 
دامات تروريستي بيعي يا اق در نتيجه بالياي ط،نمايد  انفجار يك نيروگاه اتمي كه توليد برق مي،عنوان نمونه

 زيانهاي تواند مي، )اعم از دولت يا اشخاص حقوق خصوصي (بردار بهرهانگاري و عدم حفاظت صحيح  يا سهل
 .انديشي كرد  بايد چارهĤنهازي براي جبران اين . و محيط زيست به بار آوردĤنهاانساي را براي  قابل مالحظه

رهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن و همچنين بحث از جبران خسارات پس از وقوع حوادث اتمي در شه
 خطرات فراوان و .نيروگاه اتمي چرنوبيل مورد توجه ويژه محافل علمي و حقوقي جهان قرار گرفته است

 كشورها با وضع و اجراي ،كند ميخسارات بيكران و فرامرزي انفجارات و تشعشعات اتمي ايجاب 
  . ضوابط خاص از وقوع چنين حوادثي پيشگيري كنندبيني پيشي و همچنين الملل بين هاي كنوانسيون
 و رساني اطالعي مختلفي مثل پيشگيري، ايمني و ها مسئوليت ، حوادث اتميدرخصوص ها دولتچون 

 در آغاز اين نوشتار الزم ،مقابله با خسارات و در نهايت جبران خسارات وارده در صورت وقوع حوادث را دارند
ي الملل بين مسئوليت ، در پيشگيري از ضرر و زيان تبيين گردد و سپساه دولتي ي كلها مسئوليتاست 
هاي حاكم بر جبران خسارت   اصول و روش، و در نهايتالملل بين كميسيون حقوق هاي طرح طبق ها دولت

  خاصهاي كنوانسيون ، در اين نوشتار. مورد بحث و گفتگو قرار گيرد،ها ناشي از حوادث اتمي، طبق اين طرح
كه ثمره  صورتي  در.گيرد مورد بررسي قرار نمي) كه دولت ايران بدان ملحق نشده( با مسائل اتمي مرتبط
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 درخصوص نياز به تحقيق ديگري ، جهت رفع نقص،تحقيق حكايت از كافي نبودن اين ضوابط كند
ولت ايران هاي الحاق د  زمينهآنها تا در صورت كافي بودن ،شود ميي خاص احساس الملل بين هاي كنوانسيون

  . فراهم آيد و در صورت عدم كفايت تمهيدات ديگري انديشيده شودآنهابه 
  

   و انواع آن در رابطه با حوادث اتميها دولتي الملل بين مسئوليت .1
 و در 1 عبارت است از تكليف قانوني شخص به رفع ضرري كه به ديگري وارد آمده استمسئوليت ،در حقوق

 به يك الملل بين عبارت است از تكليفي كه به موجب حقوق ها دولتي الملل ينب مسئوليت الملل بينحقوق 
 ، تا خسارات وارده به دولت ديگر را كه ناشي از عمل يا خودداري از انجام تكليف بودهشود ميدولت تحميل 

ان يا  كشور يا سازم، نهادي حقوقي است كه به موجب آن،يالملل بين مسئوليت به عبارت ديگر 2.جبران كند
 بايد از ورود خسارت جلوگيري يا ، به آن منسوب استالملل بيني كه اقدامات خالف حقوق الملل بيننهاد 

 جبران الملل بين حقوق براساسي زيان ديده از آن عمل را الملل بينخسارت وارده به كشور يا نهاد يا سازمان 
كنند كه نقض اين تعهدات موجب  ي را قبول مي تعهدات،پيوندند  به كنوانسيوني ميها دولتهنگامي كه  3.كند

 حتي اگر جبران خسارت در خود آن معاهده هم نيامده ،شود الزام به جبران خسارات به شكل متعادلي مي
 اما نحوة ، تعهدآور است حتي اگر خسارتي نيز وارد نشده باشد،يالملل بينصرف تخلف از تعهدات   لذا4.باشد

 دولت براي مسئوليت ، در اينجا قبل از جبران خسارت اما. متفاوت خواهد بود، حسب مورد،جبران اين تخلف
ي عمل الملل بينگاه با نقض يك تعهد  هر. و مقابله با خسارات مطرح استرساني اطالع ايمني و ،پيشگيري
 صدرخصو ولي ،آيد به عنوان تعهد ثانويه به وجود مي ،خسارت الزام به جبران ،اي صورت پذيرد متخلفانه
ها  وليتئگونه مس  يعني براي ايجاد اين، اين تعهد يك تعهد اوليه است، براي اعمال منع نشدهمسئوليت

  .ي نقض شده و يا عمل انجام شده قبالً ممنوع گرديده باشدالملل بينضرورتي ندارد كه تعهدي 
ف  مكل،فلت متخ آن دولبراساسقوقي است كه ي وضعيت حالملل بين مسئوليتكلي منظور از    طور پس به

جبران خسارات مادي و معنوي دولت صدمه ديده است و اين خسارات بايد ناشي از عمل يا خودداري از به 
توان  ي را ميالملل بين مسئوليت. باشد) اي عرفي يا معاهده(ي الملل بينعمل غيرمشروع و يا مخالف حقوق 

 در حقيقت . دانستالملل بين در حقوق ها دولتت بار واقع در صالحي ضمانت اجراي اقدامات غيرقانوني يا ضرر
 در تمام مسائل و امور با آزادي كامل و با پيروي از ، حاكميت و صالحيتي كه دارا هستندبراساس ها دولت

گيري و   در برابر اين قدرت تصميم،كنند اي اتخاذ مي نمايند و دپيلماسي ويژه گيري مي ي تصميمالملل بينمقررات 
 

  .23 . ص، انتشارات مجد، تهراناول، چاپ ،1387 ،هاي خارج از قرارداد مسئوليت ، داراب پور، مهراب.1
  .85 . ص، كتابخانه گنج دانش، تهراناول، چاپ ،ترجمه بهمن آقايي ،1375، للالم فرهنگ حقوق بين بولسال، ،رابرت بوسچك بلد سو، .2
  .3ـ15 . ص،يالملل بين انتشارات مركز مطالعات ، تهران ،ل، چاپ او1356،المللي و نظريه حمايت سياسي مسئوليت بين ، رضا،فيوضي. 3
  .ه كارخانه كورزف بين آلمان و لهستاني در پروندالملل بين ديوان دائمي دادگستري 1927 ژونيه 26 رأي مورخ .4
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 مسئوليت ،با اين توصيف 5.آيد  نسبت به يكديگر پيش ميآنها مسئوليت موضوع ، مستقلاعمال صالحيت
 زيرا در اصل هرگونه ،ي استالملل بينترين مباحث و نهادهاي حقوقي  ترين و اساسي  يكي از مهم،يالملل بين

الفاصله موضوع  ب، ناديده انگاشته و نقض شودالملل بيني كه از سوي تابعان حقوق الملل بينتعهد حقوقي 
  : دو گونه استها دولت مسئوليت الملل بين در حقوق 6.شود مي مطرح آنهاي الملل بين مسئوليت

  
  يالملل بين در قبال اعمال متخلفانه ها دولت مسئوليت .1ـ1

 ها دولت براي الملل بيني است كه در اثر نقض ضوابط و قواعد حقوق مسئوليت ،مسئوليتمنظور از اين نوع 
 .رود كار مي  بهالملل بيندر ارتباط با اعمال خالف حقوق  Responsibility به بيان ديگر واژه .شود ميايجاد 

ي خود الملل بين تعهدات براساس ، كندالملل بينلذا چنانچه دولتي اقدام به نقض قواعد و مقررات حقوق 
خت غرامت و جلب رضايت  از جمله اعاده به وضعيت سابق، پردا،ف به جبران خسارت از طرق مختلفمكل
 و اين 7شود ميي آن دولت الملل بين مسئوليت باعث ايجاد ،ي دولتالملل بين بنابراين هر عمل متخلفانه .است

  8.ي دولت ممكن است شامل يك يا چند ترك فعل يا تركيبي  از هر دو باشدالملل بينعمل متخلفانه 
  

  در قبال اعمال غيرممنوع ها دولت مسئوليت .1ـ2

 10. منع نشده استالملل بينمربوط به اعمالي است كه انجام آن در حقوق  Liability(9 (مسئوليتن نوع اي
در  .شود مي برون مرزي مسئوليت وجود دارد كه سبب يك  خطري به صورت بالقوه،مسئوليتدر اين نوع از 

اصل ابحه از اصول نسبتاً  [. استها فعاليتهاي داخلي فرض بر اباحه يا جواز   همانند نظاممسئوليتاين نوع 
 قرار تأييدي مورد الملل بينها قبل توسط رويه قضايي   است كه سالالملل بينقديمي و شناخته شده در حقوق 

 ،فانه نيست بلكه ناشي از ورود ضرر است ناشي از رفتار متخل،مسئوليتپس اين نوع 11].گرفته است
 

  .467 . دانش، صج تهران، كتابخانه گن،، چاپ سي و چهارم1385، الملل عمومي حقوق بين ضيائي بيگدلي، محمدرضا، .5
  . 465 . ص،همان .6
  ).2001( يالملل بين ناشي از اعمال متخلفانه ها دولتي الملل بين مسئوليت طرح 2 و 1 مواد .7
  .25 ص ،هاي حقوقي شهر دانش مؤسسه مطالعات و پژوهش، تهراناول،  چاپ ،1388، المللي دولت مسئوليت بين ، عليرضا،گلابراهيم . 8
به عقيده . الملل بيان شد  در خالل بيست و پنجمين اجالس كميسيون حقوق بين1973اين واژه نخستين بار توسط آقاي كرني در سال  .9

 يابد قصور  و كوتاهي در اجراي يك تعهد يا كوتاهي در انجام معيارهاي اجرايي مقرر شده، اختصاص مياين مسئوليت مربوط به نتايج وي 

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 ،مسئوليت در اين نوع از .ل باشند، مسئوآور زيان مجوز از باب صدور ها دولت ممكن است المثطور به
. توسط دولت استل مثبت يا منفي يا مجوزهاي صادر شده ضرر وجود دارد كه ملموس بوده و ناشي از فع

  12.ناگفته نماند كه اين ضرر ممكن است به اشخاص، اموال، و يا محيط زيست وارد شود
  

  گيري از حوادث اتمي در زمينه پيشها دولت مسئوليتبررسي  .2
 در ها دولتسوي خاذ تدابير و اقدامات مقتضي از ات،الملل بيندر حقوق  پيشگيري حادثهكلي منظور از طور به

 شده بيني پيش يكي از تعهدات . و محيط زيست استĤنهاانسجهت جلوگيري از وقوع حادثه و ورود زيان به 
 در اين ها دولتيشگيري از وقوع حادثه و زيان است و تعهد  تعهد به پالملل بين در منابع حقوق ها دولتبراي 

 8 ماده ،)1992( اعالميه ريو2 اصل ،)1972(  اعالميه نهايي استكهلم21اصل . وسيله است خصوص تعهد به
ميثاق 12 اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده 25  ماده،)1976(كنوانسيون جلوگيري از آلودگي درياي مديترانه 

 Ĥنهاانس اجتماعي و فرهنگي از جمله اسنادي هستند كه به اين مهم و همچنين به  حق ،حقوق اقتصادي
 از اين رو يكي از تعهدات اساسي .اند پرداختهمندي از محيط زيست سالم  نسبت به داشتن سالمت و بهره

 . اتمي است پيشگيري از وقوع حوادث،آميز صلح اي هسته يها فعاليت در زمينه ها دولت شده براي بيني پيش
 .ي گوناگوني دارندها مسئوليت ، حوادث اتميدرخصوص ها دولت ،همانگونه كه در مطالب پيشين اشاره گرديد

 و مقابله با خسارات و در نهايت در صورت وقوع رساني اطالع ايمني و ، پيشگيري: عبارتند ازها مسئوليتاين 
مقاله صرفاً به بحث و بررسي  كه در اين ها دولت مسئوليتعنوان   جبران خسارات وارد شده به،حادثه

 تدوين شده هاي طرح براساس جبران خسارات ناشي از حوادث اتمي  در زمينه پيشگيري وها دولت مسئوليت
ي خواهيم الملل بين هاي كنوانسيون  و ديگر معاهدات ومتحد سازمان ملل الملل بيناز سوي كميسيون حقوق 

  .پرداخت
سازي اين  و امنسازي  مي اساساً از طريق دو ابزار ايمنشگيري از حوادث اتالملل، پي حقوق بين در
 ،اي هاي هسته  در حقيقت در پيشگيري ضرر و زيان ناشي از فعاليت. قرار گرفته استتوجه مورد ها فعاليت

لملل در ا  حقوق بين، البته به غير از دو ابزار مذكور.شوند ايمني و امنيت دو ابزار اساسي و مهم محسوب مي
ي Ĥنها اقداماتي را در جهت پيشگيري از زي،اي از مواقع با ممنوع كردن محدود و يا كامل برخي از اعمال پاره

هاي   و انواع روشها دولتات تعهدها انجام داده است كه در ذيل به بررسي  احتمالي اين قبيل فعاليت
            .  پيشگيري از وقوع حوادث اتمي در اين زمينه خواهيم پرداخت

                                                                                                                     

 

 در پنجاه و سومين نويس پيشاين ) 2001(اك هاي خطرن ت ناشي از فعالي، مو اد راجع به جلوگيري از خسارات فرامرزينويس پيش .12
كنون مورد تصويب مجمع عمومي سازمان ملل واقع نشده و به همين الملل سازمان ملل متحد تصويب شده و تا بيننشست كميسيون حقوق 

  .باشد مي ناالجرا الزمعلت 
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  آميز صلح اي هستهپيشگيري از طريق ممنوعيت انجام انفجارات  .2ـ1
 كه براي اهدافي نظير حفر باشد مي اي هسته انفجارات ،اي هسته علوم و فنون آميز صلحاز جمله كاربردهاي 

 در .شوند كار گرفته مي  بازيافت نفت به ساخت مخازن و انبارهاي عظيم و تحريك،هاي بزرگ تونل و كانال
 ممكن است ، ليكن اين انفجارات13. مشروعيت اين قبيل انفجارات تأييد شده است،يالملل بينبرخي از اسناد 

 ،Ĥنهازينظر قرار دادن اين  با مدالملل بين حقوق . وارد كندĤنهاساني را به محيط زيست و سالمت زيانهاي
 از اعمال چنين الملل بين هدف حقوق . كرده استبيني پيش را ها ممنوعيت و ها محدوديتبرخي 

ست و  اĤنهاانسيي از يك سو، پيشگيري ضرر و زيان و حمايت از محيط زيست و ها ممنوعيت و ها محدوديت
  . اتمي استهاي سالحري از اشاعه از سوي ديگر، جلوگي

 ،كار گرفته شد  بهاي هسته هاي سالح ابتدا در ابعاد نظامي و ساخت اي هستهاز آنجايي كه علوم و فنون 
 در مورد انفجارات نظامي و تسليحات اي هسته پيشگيري ضرر و زيان ناشي از انفجارات مسئلهنخستين بار 

 در اقيانوس اي هستهه آمريكا با انجام آزمايشات تسليحات متحد اياالت 1954 در سال . مطرح شداي هسته
 موجب آلوده شدن برخي از جزاير ژاپني و وارد آمدن ضرر و زيان مالي و جاني به برخي از اتباع آن ،آرام

 جلب شد و در اي هسته به ضرورت منع آزمايشات يالملل بين جامعه توجه ، در اثر وقوع اين حادثه.كشور شد
 خواهان انعقاد ، طي سخنراني1954 آوريل 2 در ، نخست وزير هند،به اين حادثه، جواهر لعل نهروواكنش 
آميز و مطرح  هاي صلحليكن با توسعه كاربرد 14. شداي هسته آزمايش تسليحات توقف درخصوصاي  معاهده

 اين انفجارات آميز در امور صنعتي ضرورت پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از  صلحاي هستهشدن انفجارات 
  .نيز مطرح شد

 در آن انجام هر نوع انفجار  بود كه1959 معاهده قطب جنوبگاننخستين اقدام در اين خصوص 
متعاقب انعقاد معاهده مذكور در سال  15.آميز در منطقه قطب جنوب ممنوع شد آميز و غيرصلح اي صلح هسته

 

  : اين اسناد عبارتند از. 13
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. 

  :ك.بيشتر ر براي مطالعه .14
Praful Bidwai and Achin Vanaik, Testing Times: The Global Stake in a Nuclear Test Ban, Dag Hammar Sky Old 

Foundation, 1996, p. 34. 
معاهده مذكور در سال . اشدب ممنوع مي... اي در قطب جنوب هر نوع انفجار هسته: )قطب جنوبگان (Antarctic معاهده 5 ماده 1 بند.15

         :ك.تر ر و آن هستند براي اطالعات بيش دولت عض25 در واشنگتن منعقد شد و هم اكنون 1958
www.nti.org/Treaty of Antarctica     

http://www.nti.org/Treaty


    192  1390بهار ـ تابستان / شماره چهل و چهار/ المللي مجله حقوقي بين

                                                          

 و 16 منعقد شد)معاهده مسكو(يرآب  فضا و ز،اي در جو معاهده منع آزمايش تسليحات هسته 1963
 و در ساير مناطق در  در مناطق سه گانه مذكور منع شد،اي  آن انجام تمامي انفجارهاي هستهبراساس

كه منجر به آلودگي و ضرر و زيان است اعماق زمين انجام انفجارات در صورتي مجاز شناخته شده 
اي كارايي   ضرر و زيان ناشي از انفجارات هستهاين معاهده اساساً در پيشگيري از 17.راديواكتيو نشود

كه اعضاي اين ند چهر  ،اي نقش چنداني نداشته است  عدم اشاعه تسليحات هستهدرخصوصداشته و 
 فضا و زيرآب خودداري كرده و به آزمايش و انفجار ، تنها از انجام انفجارها در مناطق جو،معاهده

  .ه دادند خود در ساير مناطق اداماي هستهتسليحات 
 اين براساس . منعقد شداي هاي هسته معاهده منع گسترش سالح 1968پس از معاهده مذكور، در سال 

ي فاقد ها دولت و دستيابي 18اي تقسيم شدند  به دو گروه دارنده و فاقد سالح هستهها دولتمعاهده 
 از ها دولت اين آميز صلح  ليكن برخورداري.اي ممنوع شده است اي به ادوات انفجاري هسته هاي هسته سالح

  19.اي را با رعايت شرايطي اجازه داده است منافع اين ادوات هسته
معاهده دو جانبه بين آمريكا و آميز  اي صلح اقدام بعدي در جهت ايجاد ممنوعيت در انفجارات هسته

طرفين در آن  انعقاد يافت و 1976 بود كه در سال آميز اي زيرزميني صلح  انفجارات هستهدرخصوصشوروي 
 آنها كيلوتن قدرت خودداري كنند و مانع انجام 150متعهد گرديدند كه از انجام اين قبيل انفجارات فراتر از 

  20.االجرا شد  الزم1990 اين معاهده در سال .در قلمرو تحت صالحيت خود شوند

 

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

Treaty, 1963. 

  : معاهده مسكو1 ماده. 17
هر مكان تحت  اي ديگر در اي يا هر نوع انفجار هسته شوند كه از انجام هر نوع آزمايش انفجاري هسته تعهد ميهر يك از طرفين معاهده م«

 :ندكن را منع و پيشگيري انام آن از سوي ديگر و انجهدكرصالحيت و كنترل خود در مناطق ذيل امتناع 

   يا درياهاي آزاد،يهاي سرزمين بآجمله   از،آب ضا، زيرف فراتر از حدود آن، از جمله ،در جو) الف
هر محيط ديگري كه چنين انفجاري منجر به نشت و انتشار مواد راديواكتيويته موجود به خارج از حدود سرزمين دولتي كه در  يا در )ب

ن بند فرعي تأثيري در انعقاد در اين خصوص استنباط اين است كه مقررات اي. گردد، شود حيت و كنترل آن چنين انفجاري انجام ميصال
اند كه   در مقدمه اين معاهده اعالم كرده، كه اعضا از جمله تمام انفجارات زيرزميني،اي اي كه به منع دائم تمامي انفجارات هسته هدهمعا

  .» نخواهد داشت،كنند انعقاد آن تالش ميجهت حصول به 
18. Nuclear Weapons States and  Non-Nuclear Weapon States. 

  :اي هاي هسته  معاهده منع گسترش سالح9 ماده 3بند 
 1 را قبل از اي اي يا يك ادوات انفجاري هسته شود كه يك سالح هسته اي به دولتي اطالق مي ين معاهده دولت دارنده سالح هستهاز نظر ا
  . ساخته و منفجر كرده است1967ژانويه 

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  1996، در سال يالملل الت در جامعه بينشوروي و بروز تحو جماهير با فروپاشي اتحاد
طور مطلق در كليه نقاط جهان ممنوع  هاي ب  منعقد شد و در آن هر گونه انفجارات هسته21اي هستهآزمايشات 

آميز در آينده را از طريق اصالح معاهده منتفي  اي صلح  احتمال رفع ممنوعيت انفجارات هستهاما ،شد
شود و   محسوب مياي هستههاي  ر زمينه خلع سالحترين معاهدات د  اين معاهده يكي از مهم.ندانسته است

آميز   صلحاي هستهي ناشي از انفجارات Ĥنهاثري در پيشگيري زيؤ نقش م، به مرحله اجرا درآيدكه در صورتي
 تدوين شده و هدف متحد سازمان ملل 23 متن اين معاهده توسط كنفرانس خلع سالح22 .ايفا خواهد كرد

 به موجب اين معاهده فقط آزمايشات . استاي هستهاز اشاعه تسليحات  خلع سالح و جلوگيري ،اصلي آن
رساني به محيط زيست شوند منع شده و آزمايشات غيرانفجاري  اي كه باعث زيان و آسيب انفجاري هسته

  .مجاز شناخته شده است
ن ناشي از  در پيشگيري ضرر و زيااي هسته در زمينه خلع سالح يالملل آخرين دستاورد حقوقي جامعه بين

 با امضا اين ها دولت در حقيقت . استاي هستهآميز، معاهده منع جامع آزمايشات   صلحاي هستهانفجارات 
، اي هستهي ناشي از انفجارات Ĥنهاترين راه پيشگيري زي جه دست يافتند كه مطمئنمعاهده به اين نتي

عاليتي كه باعث ضرر و زيان احتمالي  ف، مفاد اين معاهدهبراساس ، به عبارت ديگر.ممنوعيت مطلق آن است
االجرا   تاكنون الزماما ،اند  تقريباً اغلب كشورها اين معاهده را امضا و تصويب كرده. گرددتوقفشود بايد م
 دولت 44االجرا شدن معاهده را منوط به تصويب   معاهده الزم14 ماده الً اوت الزم كهعلبه اين  ،نشده است
 44 و هر يك از اين ،يي كه حداقل داراي يك راكتور تحقيقاتي يا قدرت هستندها دولت البته .كرده است

ن بوش ـ  با روي كارآمدثانياً .آورند ير اجراي اين معاهده را فراهم ميدولت با عدم تصويب خود موجبات تأخ
 آمريكا ژي از اين زمان به بعد، استرات آمريكا تغيير يافت،اي هسته استراتژي رئيس جمهور سابق آمريكا ـ

المللي جهت تسهيل در   كنفرانس بين4  تاكنون .تر پرهيز از پذيرش معاهدات خلع سالح بوده است بيش
  24.اجراي اين معاهده تشكيل شده ولي به نتيجه مطلوب نرسيده است

  
  

 

21. The Non-Proliferation Treaty, Art, 5. 
  :دارد اي بيان مي  معاهده منع جامع آزمايشات هسته1 ماده .22

فجاراتي را در مناطق اي ديگر بوده و چنين ان ار هستهاي يا هر نوع انفج نجام هر نوع انفجار تسليحات هستههر دولت عضو متعهد به عدم ا«
 تشويق يا مشاركت در ،شود كه از ترغيب ، هر دولت عضو متعهد ميهمچنين. كنترل خود پيشگيري  و منع خواهد كرد تحت صالحيت و

 ».اي امتناع نمايد اي يا ديگر انفجارات هسته ت هستهانجام انفجار تسليحا

23. Conference on Disarmament. 
المللي  بينآورده ديوان :  و حمايت از محيط زيستاي هسته ممتاز، جمشيد، توسل به سالح :ك.اي ر هستهخاصمات  براي مطالعه آثار م.24

  .5-28 .، ص1378، سال 24 جمهوري اسالمي ايران، شمارهالملل بينستري، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي دادگ
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  پيشگيري از طريق ممنوعيت در دفع و دفن زباله هاي اتمي  .2ـ2
داراي عناصري ] شود آميز ايجاد مي اي صلح هاي هسته ه در اثر فعاليتك [25هاي راديواكتيو ها و زباله پسماند

 در .ها در انسان شود ي بيماريختواند موجب آلودگي محيط زيست و بروز بر  ميآنهستند كه تشعشعات 
دست  كارگيري مواد راديواكتيو به هدر نتيجه بشود كه  گفته مي ي راديواكتيو به مواددپسمان«حقيقت 

هاي  اي در نيروگاه  هنگامي كه سوخت هسته. حالت مايع، جامد و گاز است3 داراي ها پسمانداين  26».آيد مي
 سپس بخشي از .شود  ايجاد مي27نام سوخت مصرف شده هاي ب  در بازخورد آن ماده،سوزد  مياي هسته

تورها كشده و به عنوان سوخت مجدد در رآ تبديل به پلوتونيوم 28سوخت مصرف شده پس از باز فرآوري
ده و از چرخه شود كه غيرقابل استفاده بو  ناميده ميدليكن بخش ديگر پسمان. گيرد ي قرار ميبردار بهرهمورد 

 و محيط زيست مضر  انسان براي سالمتي ها  دپسمانمواد راديواكتيو موجود در اين . دشو سوخت خارج مي
ايمن  دفن و فرو ريختن غيراصولي و غير.ي خاص نگهداري شودĤنها دور از دسترس و در مكبايد بوده و مي

 را Ĥنهاانستواند باعث آلوده شدن اكوسيستم شده و سالمتي  در درياها يا ساير مناطق جهان مي ها دپسماناين 
 و استانداردهاي خاص دفن شوند  تا از بروز  كارو ساز بنابراين الزم است اين مواد با 29.به مخاطره اندازد

   :الملل دو راهكار ارائه نموده است  حقوق بين، در اين خصوص.يري شود و بيماري جلوگ آلودگي
 . خاص استق اعمال استانداردهاي علمي و فني از طريها  دپسمانسازي   مديريت ايمننخستراهكار 

  .ي از جهان است در مناطق خاصها ندپسما اين 31 و دفن30ممنوعيت دفع دومراهكار 
 در اين خصوص در .ها ايجاد كرد ها را در حوزه درياها و اقيانوس عيتالملل اين ممنو در ابتدا حقوق بين

 :فندي عضو مكلها دولت شد كه مقرردرياهاي آزاد انعقاد يافت و در آن راجع به  كنوانسيون ژنو 1985سال 
ي Ĥنهاازمس ي راديواكتيو شوند، ثانياً با همكاريها دپسمانواسطه فروريختن  هاوالً مانع از آلودگي درياي آزاد ب

 ، اين كنوانسيون32.المللي از آلودگي فضاي مافوق درياهاي آزاد به وسيله مواد راديواكتيو جلوگيري كنند بين
ت بسياري از د را منع نكرده است  و به همين عل راديواكتيو در بستر و زير بستر درياي آزاددفن پسمان

  .كردند ن مناطق دفن ميكتيو خود را در ايي راديواها  دپسماني  براي مدتها دولت

 

25. Radioactive Waste. 

  .194. ص ،1376اي، سازمان انرژي اتمي ايران،  ي هستهنامه علوم و تكنولوژ  فرهنگ.26
27. Spent Fuel.  

28. Reprocessing. 

    :ك.رتر  اطالعات بيشبراي كسب . 29
IAEA Safety Glossary in www.iaea.org 

30. Dumping. 

31. Disposal. 

32. Geneva Convention on High Seas,1958,Art.25. 
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ي راديواكتيو را در قطب جنوب ممنوع ها دپسمان دفن 33معاهده قاره جنوبگان،پس از معاهده مذكور، 
 آنها دفع درخصوص در اين قاره پرداخته و دليكن اين معاهده صرفاً به ممنوعيت دفن مواد پسمان. اعالم كرد

  .سكوت كرده است
 در 34المللي دريانوردي  با تالش سازمان بين،دفع و دفن مواد مذكوردر پي آلوده شدن درياها به وسيله 

  و ديگر موادها  دپسمانكنوانسيون پيشگيري آلودگي دريايي از طريق دفع  كنوانسيوني موسوم به 1972سال 
آور   مذكور نخستين سند الزام كنوانسيون35. گرديداالجرا الزم 1974اين كنوانسيون در سال . منعقد شد

 آلودگي تمامي مناطق دريايي از طريق ممنوعيت شود كه اقدام به پيشگيري شمول تلقي مي لمللي جهانا بين
ي ها دولتده و كر راديواكتيويته مواد 36ي راديواكتيو با ميزان بااليها  دپسمانجمله مواد و   ازها دپسماندفع 

 مواد راديواكتيو در مناطق دريايي كرده ي راديواكتيو و هم چنين سايرها  دپسمانمتعاهد را ملزم به منع دفن 
  .شود  نيز ميآنهاع بوده و شامل دفن  داراي مفهوم موس،در اين كنوانسيون واژه دفع .است

 اين . منعقد شد37حد راجع به حقوق درياكنوانسيون ملل مت 1982پس از كنوانسيون مزبور، در سال 
 طوركليآميز در درياها را به   صلحاي هستههاي   پيشگيري ضرر و زيان ناشي از فعاليتمسئلهكنوانسيون 

 دفع و دفن درخصوصص ولي به طور مشخي هم در اين خصوص تدوين كرده مقرراتمورد توجه قرارداده و 
  .بيني نكرده است ي راديواكتيو موازيني را پيشها دپسمان از جمله ها  دپسمان

 حقوق ،د راديواكتيو در مناطقي از جهانساير موا  وها دپسمانغم وجود ممنوعيت دفع و دفن ر علي
الملل   حقوق بين.هايي مجاز دانسته استدرعايت شرايط و استاندار  را باآنها دفع و دفن ،الملل در مواردي بين

ي راديواكتيو به قلمرو تحت ها  دپسمان جلوگيري از ورود  نظير حق،اختياراتي به كشورها با اعطاي حقوق و
اي مصرف شده به دولت   راديو اكتيو ناشي از بازفرآوري سوخت هستهد پسماننبازگرداند حق ،صالحيت

ي ناشي از ها دپسمان به دفن ها دولت تعهد و همين طور تعيين تعهداتي از قبيل 38مالك اين سوخت
 تالش كرده تا مانع از تحميل 39،اي خود در سرزمين تحت حاكميت وصالحيت خود هاي هستهفعاليت

وجود  با .اند  نقشي نداشتهآنهايي شود كه در توليد ها ملت به كشورها و ها  دپسمانناشي از اين ي Ĥنهانارواي زي
 در قبال پرداخت ،هاي دو جانبه محرمانه نامه  اغلب با انعقاد موافقت،ي توسعه يافته صنعتيها دولت ،اين

 

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). 
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قال داده و در آنجا به دفع و دفن  و مواد راديواكتيو خود را به كشورهاي در حال توسعه انتها دپسمان ،مبلغي
اي نه چندان دور باعث بروز مشكالت زيست محيطي و  در آيندهمسئله ليكن اين .كنند  اقدام ميآنها

   40.شود گونه كشورها مي بهداشتي براي اين
خصوص، كميسيون حقوق بشر در پنجاه و يكمين نشست خود به بررسي موضوع انتقال  در اين
در حال ي راديواكتيو از كشورهاي صنعتي به كشورهاي هاپسماندي صنعتي، از جمله ها دپسمانغيرقانوني 

تر و ارائه گزارش در اين زمينه منصوب كرد  اي را براي تحقيق بيش توسعه پرداخت و مخبر ويژه
  .)81/1995قطعنامه(

  
  آميز اي صلح پيشگيري از طريق ممنوعيت حمله به تأسيسات هسته .2ـ3

 سبب بروز آلودگي و ضرر و ،حانهآميز از طريق حمالت نظامي و مسل اي صلح  تأسيسات هستهوقوع انفجار در
  مورد توجه حقوق1950اسط دهه  اين موضوع براي نخستين بار در او.شود زيان جبران ناپذيري مي

ي رراتمقنويس  پيش« به هنگام تدوين 1956در سال  41المللي صليب سرخ   كميته بين.الملل قرار گرفت بين 
نويس   را در اين پيشاي  ماده42»راجع به محدودسازي خطرات وارده بر جمعيت غيرنظامي در زمان جنگ

مثل تأسيسات (ر شده بود براي تأسيساتي كه داراي نيروهاي خطرناك هستند  مقر، آنبراساسقرار داد كه 
  و1971هاي  انسنويس فوق در كنفر  ليكن پيش.ي لحاظ شودهاي خاص حمايت) آميز اي صلح هسته
هاي   ديگري را تحت عنوان پروتكلمقررات كميته ، در پي آن43. قرار نگرفتها دولتمورد موافقت 1972

 را از طريق يك كنفرانس آنها 1977هاي چهارگانه ژنو منعقد كرد و در نهايت در سال  الحاق به كنوانسيون
هاي توليد برق   حمله نظامي به ايستگاه1977هاي   پروتكلبراساس 44. رساندها دولت تأييدديپلماتيك به 

كنند  در جهت اهداف غيرنظامي فعاليت ميچنين حمله به تأسيساتي كه و هم) هاي اتمي نيروگاه (45اي هسته
صورتي  دراند  چنين حمله به ساير اهداف نظامي كه در مجاورت اين تأسيسات واقع شده هم.ممنوع شده است

 ممنوع ،رناك و ضرر و زيان شديد بعدي در ميان جمعيت غيرنظامي شود منجر به رها شدن نيروهاي خطكه
 

 رساله دوره دكتري، دانشكده حقوق ،آميز اي صلح هاي هسته ليتاها ناشي از فع المللي دولت مسئوليت بين پيش رباط، صالح،  رضائي.40
  .97ـ98 .ص، 1386دانشگاه شهيد بهشتي،

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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  46.خواهد بود
طور مطلق نبوده و در پاره از  هاي ب هاي هسته ناپذيري نيروگاه ضالزم به ذكر است كه مصونيت و تعر

م منظاي به منظور پشتيباني  ه هستهبيني شده و آن در صورتي است كه از نيروگا مواقع امكان سلب آن پيش
ي قرار گيرد و تنها راه پايان دادن به اين پشتيباني حمله به بردار بهرههاي نظامي مورد  و اساسي در عمليات

 البته در زمان حمله به اين تأسيسات 47. خواهد شدتوقف مصونيت چنين نيروگاهي م، در اين حالت. باشدآنها
 . نظر قرار دادظامي قائل شده است را بايد مديرنالملل براي جمعيت غ اي را كه حقوق بين هاي ويژه حمايت

خاذ كنند تا از رها  را اتالزم 48ها بايد تدابير احتياطي  در صورت حمله به اين نيروگاهها دولتبدين توضيح كه 
هاي مذكور تا حدودي زمينه   با تدوين پروتكل. جلوگيري به عمل آورند،شدن تشعشعات ناشي از حمله

هاي  آميز از طريق ممنوعيت حمله به نيروگاه اي صلح هاي هسته  ناشي از فعاليتپيشگيري از ضرر و زيان
اي را در برابر  هاي هسته  جامع نبوده و فقط نيروگاهمقررات اين اما .اي در زمان جنگ فراهم شد هسته

نيز وجود اي ديگري   تأسيسات هسته،هاي اتمي  به غير از نيروگاهدر حالي كهاند  اي مصون كرده حمالت هسته
 .ناپذيري به وقوع خواهد پيوست اي و ضررهاي جبران  حوادث هستهآنهادارد كه در صورت حمله به 

 تأسيسات مربوط به ، راكتورهاي اتمي تحقيقاتي،اي  تأسيسات مربوط چرخه سوخت هسته:تأسيساتي نظير
  49 ...ي راديواكتيو وها دپسمان
 آميز در زمان مخاصمات اي صلح أسيسات هستهحانه به تاكنون در يك مورد موضوع حمله مسلت
 ساله ايران و عراق 8المللي مطرح شده و آن حمله عراق به نيروگاه اتمي بوشهر در زمان جنگ  حانه بينمسل

 پروتكل اول استناد كرد و موضوع را از طريق نهادهاي 56 ايران به ماده ، در اين حادثه50.بوده است
 شايان 51.اي دست نيافت اما به نتيجه ،الملل انرژي اتمي پيگيري كرد  بينالخصوص آژانس  علي،المللي بين

 مورد 1981 ژوئن 7 را در 52اي عراق در اوزيراك ذكر است كه قبل از اين حمله اسرائيل تأسيسات هسته
امنيت المللي واكنش نشان داده و شوراي   در اين خصوص محافل بين.حانه قرارداده بودحمله هوايي 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. 

  .101، ص منبع پيشينپيش رباط، صالح،  رضايي. 50
 .1366آبان  27، و روزنامه كيهان1363سفند  ا14 ،اتاطالع روزنامه :ك.ردرخصوص جريان اين حمالت  .51

52. Osirak 
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 و تهديدي متحد نقض منشور ملل آنرا اين حمله را محكوم و 53اي حد با صدور قطعنامهن ملل متسازما
 نهايتاً با وقوع حمالت مذكور .خواستار پرداخت غرامت شد الملل انرژي اتمي دانست و جدي عليه آژانس بين

امه كنفرانس در قطعناي را در دستور كار خود قرارداد و   ممنوعيت حمله به تأسيسات هستهمسئلهآژانس 
اي در حال كار و در   اعم از تأسيسات هسته،اي ر كرد كه حمله به تأسيسات هسته، مقر1990عمومي سال 
آميز  اي صلح  موضوع ممنوعيت حمله به تأسيسات هسته1990 پس از دهه .باشد ممنوع مي،حال ساخت

 قرار توجه مورد 55جانبه هاي دو نامهافقت و همچنين مو54اي المللي منطقه دوباره در برخي از معاهدات بين
 هر چند كه برخي از .شمولي در اين زمينه منعقد نشده است المللي جهان  ليكن تاكنون معاهده بين،گرفت

هايي   محدوديت،ل به زور و منع تخريب محيط زيست از قبيل ممنوعيت توس،الملل اصول حقوق بين قواعد و
 به مخاطراتي كه در اين نوع حادثه وجود توجها با  ام،اند كرده مقررر  حمله به تأسيسات مذكودرخصوصرا 
هم در زمان [آور تصويب شود تا هر گونه حمله به تمام تأسيسات هسته اي اي الزام الزم است معاهده،دارد

  .در آن منع شود] صلح و هم در زمان جنگ
 ايجاد اي هسته يها فعاليتي براي الملل بيني  استانداردها،توانند با انعقاد معاهده  ميها دولتبنابراين 

 . كردمسئوليت و اشخاص موضوع حقوق خصوصي نيز ايجاد Ĥنهاسازمتوان براي   مي،ها دولت عالوه بر .كنند
 ليكن هنوز .ول شناخته خواهد شد مسئ، چنانچه شخص از اين استانداردها عدول كند،در اين صورت
 درخصوصرده سازد وجود ندارد و صرفاً يك فكر اوليه است كه بايد ي كه اين مهم را برآوكنوانسيون خاص

  .ي معمول گرددبيشترآن تحقيقات 
  

 مواد راجع به نويس پيش شده در طرح بيني پيشهاي  پيشگيري از طريق روش .2ـ4
  )2001(  خطرناكيها فعاليتجلوگيري از خسارت فرامرزي ناشي از 

 مواد راجع به جلوگيري نويس پيش ،ر پنجاه و سومين نشست خود دالملل بين كميسيون حقوق 2001در سال 
 آنها اخير در مورد  كه موادها فعاليت اين .خطرناك را تصويب كرد يها فعاليتاز خسارت فرامرزي ناشي از 

اند اما امكان بروز خسارت محسوس   منع نشدهالملل بينيي هستند كه توسط حقوق آنها شود مياعمال 
 56. نهفته استاآنهفرامرزي در 

انجام اي قلمرو كشوري جز كشور محل   كه خطر قابل مالحظهشود مياين مواد فقط به مواردي 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. 

  .)2001( خطرناك هاي فعاليت مواد راجع به جلوگيري از خسارات فرامرزي ناشي از نويس پيش 1 ماده .56



  ها در پيشگيري و جبران تعهدات دولت...  199

                                                          

 براي .دهد زشمندي در مورد آن مواد ارائه مي شناخت ار، موادنويس پيش تفاسير .ت ذيربط را تهديد كندفعالي
 كه از اين رهگذر به ارزيابي باشد ميده مربوط  عنصر خطر به امكانات موجود در آين،اي  نظريهبراساس ،مثال

 يعني بر درك و شناخت خطر احتمالي  مفهوم خطر، عيني استبنابراين .خطر يا شناخت آن داللت دارد
 خود مقررات قلمرو نويس پيش اين 57. داده شود داللت دارداطالعناشي از فعاليتي كه بايد به نحوي مناسب 

 خطرناك محدود كرده و شامل پيشگيري يها فعاليتيان فرامرزي ناشي از ز  ضرر ورا محدود به پيشگيري
 مذكور فعاليتي است كه توسط حقوق نويس پيش فعاليت در  منظور از.شود ميفرامرزي ن غيرزيانهاي

  تفكيكي ميان ها فعاليت با محدودكردن دامنه شمول اين نويس پيش حقيقت  در. منع نشده باشدالملل بين
 . استايجاد كرده يالملل بين ناشي از اعمال متخلفانه ها دولتي الملل بين مسئوليتبا  وليتمسئاين نوع 

 گذاشته و ها فعاليت فرض را بر اباحه يا جواز الملل بين اعمال غير ممنوع در حقوق درخصوص نويس پيش
 براي تعهدوع  دو ننويس پيش اين براساساز طرفي  . مستلزم ارائه دليل دانسته استآنراممنوع بودن 

 به كاهش خطر بروز تعهد به پيشگيري از ضرر و زيان فرامرزي و ديگري تعهد يكي . وجود داردها دولت
 كه از ضرر و زيان  استتعهد دولت منشأ فعاليت م،به عبارت ديگر در وهله نخست. ييĤنهازيچنين ضرر و 

 در آن صورت ملزم است در جهت ،ي را نداشتتعهدفرامرزي پيشگيري كند و اگر توانايي ايفاي چنين 
 يا كاهش ،ي منشأ پيشگيري زيان فرامرزيها دولت تعهد 58.كاهش خطر بروز اين ضرر و زيان اقدام كند

 يا ،هاي الزم  يا اعمال مراقبت59»اعمال اقدامات مقتضي«از نوع ) پيشگيري زيان فرامرزي (تعهدخطر آن 
 تضمين پيشگيري ورود ضرر ، است و هدف آنتعهدوان م براساس امكانات و تتعهد به وسيله است و تعهد

   .باشد به نحو كامل نمي
 خطرناك يها فعاليت چگونگي پيشگيري ضرر و زيان فرامرزي ناشي از ،نويس پيشناگفته نماند كه در 

           :ر شده است مقرزيرها و ترتيباتي به شرح  روش ،ظر قرار گرفته و براي اين منظورمدن
    

  ز از طريق اعطاي مجوپيشگيري
 :ز مطالب زير را مطرح كرده استعطاي مجو ادرخصوص نويس پيش

  :كند مي الزا زيريها فعاليتدولت منشأ فعاليت بايد اجازه قبلي خود را نسبت به 
  ،ي تحت كنترل و صالحيتĤنهامن خطر فرامرزي در سرزمين يا مك هر نوع فعاليت متض.1

 

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 عاليتف هر نوع تغيير عمده در اين .2
  60.من خطر ضرر فرامرزي باشدن تغيير يك فعاليت به فعاليت متضهر نوع طرحي كه هدف آ. 3
  

 61پيشگيري از طريق ارزيابي خطر

هاي صورت   نسبت به ارزيابي، خطرناكيها فعاليت انجام  برايمجوزبايست قبل از اعطاي  ميدولت منشأ 
 .اطمينان حاصل كندشوند  يم فرامرزي زيانهايجب موكه  ييها فعاليت ناشي از  خطراتدرخصوصگرفته 

 اجازه به يك فعاليت در درخصوصهر نوع تصميم  «: اشعار داشته استنويس پيش 7ه  ماد،در اين رابطه
 از جمله ارزيابي ، بر ارزيابي ضرر فرامرزي احتمالي ناشي از آن فعاليت،ويژه  بايد به،چارچوب مواد حاضر

  .»تني باشد مب،اثرات زيست محيطي آن
  

 اطالعپيشگيري از طريق اعالم و 

 است مكلف  دولت منشأ، بر امكان خطر بروز ضرر فرامرزي داللت كند در اين صورت،چنانچه ارزيابي خطر
ات اطالعر شونده از خطر اطالع داده و ي متأثها دولتاين خطر و ارزيابي انجام شده را به موقع به دولت و يا 

 6 در اين حالت، دولت منشأ نبايد ظرف . منتقل كندها دولتتبط را به آن دولت يا العات مرر اطفني و ساي
 اقدام به صدور جواز نسبت به فعاليت مورد نظر ،ها دولتماه و تا زمان دريافت پاسخ از جانب آن دولت يا 

  62.كند

لع ساختن  مطددر مور ها دولت تعهد كانال كورفو قضيهي خود در  در رأ،ي دادگستريالملل بينديوان 
ي را مالحظات بنيادين تعهد از وجود خطر در سرزمين خود را يادآور شده و مباني وجود چنين ها دولتديگر 
ر ي متأثها دولتالع از خواست و ضررهاي احتمالي به  از طرفي چگونگي اط. اعالم كرده است63انساني

 از طريق مكاتبات تواند ميالع  اين اط.تي صادركننده احكام گذاشته شده اسها دولتشونده به اختيار خود 
 ،نويس پيش عالوه بر اين، 64.ي ذيصالح صورت گيردالملل بينديپلماتيك مستقيم و يا ازكانال يك سازمان 

ات الزم را از دولت منشأ فعاليت اطالع را از اين حق برخوردار ساخته است كه در چنين مواقعي ها دولت
  65.درخواست كنند

  
 

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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   احتمالي به عمومزيانهايات و اعالم خطرات و اطالعق تبادل پيشگيري از طري
ر شونده ي منشأ و احتماالً متأثها دولتالعات بين يري ضرر و زيان فرامرزي تبادل اطروش ديگر پيشگ

 در 66. به عموم استها فعاليتالع رساني از وضعيت اين  متضمن ضرر و همين طور اطيها فعاليتپيرامون 
 بايد هر نوع فعاليت ،ي مربوط از طرق مقتضيها دولت «:دارد  بيان مينويس پيش 13 مادهاين خصوص 
 خطر و ضرر موجود در آن كه ،العات ذيربط راجع به آن فعاليت را همراه با اطنويس پيشچارچوب اين 

العات  اط به تبادلتعهد» . قرار دهندآنها در اختيار ،ر يا تعيين كننده باشدهاي عموم مؤث تواند در ديدگاه مي
نشأ فعاليت و دولت  هر دو دولت م،ن ضرر و زيان احتمالي است و لذا در اين حالت متضم،پس از آغاز فعاليت

هاي   به اعمال مراقبتها دولت تعهد بدين توضيح كه .اند ات شدهاطالع ملزم به تبادل ،ر شوندهاحتماالً متأث
 تا زماني كه امكان تعهد اين .كند مي خاتمه پيدا ن پس از اعطاي جواز به فعاليت و انجام آن فعاليت67الزم

 به تعهد ،اي هسته يها فعاليت مانند ها فعاليت در برخي .بروز ضرر از آن فعاليت وجود دارد باقي است
 اي هسته در حقيقت خطر ضرر و زيان نيروگاه .كند مي پس از خاتمه آن فعاليت نيز استمرار پيدا ،پيشگيري

 هم چنان باقي بماند و تا زماني كه اين تواند مي ،آوري شده يل و تجهيزات آن جمعطور كامل تعط هكه ب
  68.ات و استمرار آن ضرورت خواهد داشتاطالع تبادل ،وضعيت وجود داشته باشد

 بيان نشده نويس پيشات به صورت مطلق در اين اطالع در تبادل ها دولت تعهدالزم به ذكر است كه 
ات اطالع اعطا كرده كه از دادن ها دولتاي از موارد اين حق را به   در پارهنويس پيش بدين توضيح كه .است

ات اطالع به دولت منشأ فعاليت اجازه داده است كه در مواردي كه نويس پيش . امتناع ورزندها دولتبه ديگر 
 شونده متأثرتماالً  از ارائه آن به دولت احشود ميبه امنيت ملي يا اسرار تجاري يا مالكيت معنوي آن مربوط 

  : بيان كرده استنويس پيش 14ماده در اين خصوص .خودداري كند
ي دولت منشأ و يا براي حراست اسرار صنعتي آن حياتي است يا ها و اطالعاتي كه براي امنيت مل داده«

ر در الً متأثا حسن نيت با دولت احتما اما دولت منشأ ب،تواند ارائه نشود ، ميشود ميبه مالكيت معنوي مربوط 
  .»كن، تحت شرايطي همكاري خواهد كردات به قدر مماطالعمورد ارائه 

  
   از وضعيت اضطراري اطالعپيشگيري از طريق آمادگي اضطراري و 

 69هاي آماده باش اضطراري  داشتن برنامه،اقدام ديگر در پيشگيري ضرر و زيان فرامرزي يا كاهش خطر آن
در نظر ي يها  ملزم هستند برنامه،هاي اضطراري سخگويي به وضعيتي منشأ به منظور پاها دولت .است

 

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

67. Due Diligence. 

 .64.  ص،پيشين منبع ، صالح، رضايي پيش رباط.68

69. Emergency Preparedness. 
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ي Ĥنهاسازم شونده و همچنين متأثر با كشورهاي احتماالً آنها ، در اين حالت و در صورت لزوم.بگيرند
  70.صالح همكاري خواهند كرد ي ذيالملل بين

 متأثري احتماالً ها ولتد رساني راجع به يك وضعيت اضطراري به اطالع ،ي منشأها دولت ديگر تعهد
             71.باشد ميترين وقت ممكن  شونده در سريع
 عام الملل بين را بايد آخرين وضعيت حقوق الملل بين كميسيون حقوق 2001 نويس پيشكه  نتيجه آن

تا  .قي كرد منع نشده تليها فعاليتراجع به پيشگيري و كاهش ضرر و زيان ناشي از اعمال حقوق يا انجام 
عا كرد كه قواعد و  ادتوان نمي ، تبديل نشدهاالجرا الزم مذكور به يك سند جهاني نويس پيشماني كه ز

 استقرار يافته ، منع نشدهيها فعاليت ناشي از زيانهاي عامي در زمينه چگونگي پيشگيري ضرر و مقررات
 ناشي از يانهايز پيشگيري ضرر و ،نويس پيش شدن و اجراي جهاني االجرا الزم پس تا زمان .است

  .هاي دو يا  چند جانبه خواهد بود  موافقتنامه ومقررات تابع ، منع نشده در هر مورد خاصيها فعاليت
  

 ناشي از زيانهاي در زمينه پيشگيري از ها دولتي الملل بين مسئوليت شرايط تحقق .2ـ5
   اتمييها فعاليت
 مانند تعهد به آميز صلح اتمي يها فعاليتز  ناشي ازيانهايي نقض تعهدات مربوط به پيشگيري به طوركل

 از .شود ميشده  و تعهد آن به جبران خسارات واردقض اي دولت نالملل بين مسئوليت موجب  ... ورساني اطالع
طرح ) 2001( يالملل بين ناشي از اعمال متخلفانه ها دولتي الملل بين مسئوليت به مواد راجع نويس پيشنظر 

 فقط به اعمالي پرداخته كه به لحاظ نويس پيشاين « بدين توضيح كه . استچنين موضوعي بالمانع
 ها دولتاين ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه در آن وجود  با .شود ميي تخلف محسوب الملل بين

 مجاز الملل بينمتعهد به جبران خسارات رفتاري باشند كه منع نشده است و حتي ممكن است توسط حقوق 
 مواردي وجود داشته باشد كه در آن دولتي ملزم به اعاده به وضع تواند ميهمين طور ... شده باشدشناخته 

الزام به جبران يا اعاده به وضع (گونه الزامات  اين. ين شده باشد قانوني معيها فعاليتسابق پس از انجام 
كننده  ي براي دولت نقضمللال بين مسئوليت موجب آنها كه قصور از باشد ميمتضمن تعهدات اوليه  )سابق
  72.»...شود مي

 راجع به پيشگيري ضرر و زيان فرامرزي الملل بينكميسيون حقوق  2001 نويس پيش 18طبق ماده 
 يها فعاليت در قبال ضرر و زيان ناشي از ها دولتي الملل بين مسئوليت طرح ، منع نشدهيها فعاليتناشي 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 تعهداتي كه نويس پيش مندرج در اين مقررات ماده مذكور ساسبرا . بالمانع دانسته شده استمنع نشده
 .كند مياي وارد ن  لطمهباشند مي عرفي به آن متعهد الملل بين به موجب معاهدات يا قواعد حقوق ها دولت

اصول مربوط به تخصيص ضرر و زيان در موارد  نويس پيش[ طبق بخش دوم طرح كميسيون ،عالوه بر اين
 مبني بر جبران ها دولتي الملل بين مسئوليت طرح ])2006(اشي از فعاليتهاي خطرناك زيان فرامرزي ن

 به موجب مقررات حقوق آميز صلح اتمي يها فعاليت، از جمله  منع نشدهيها فعاليتخسارات ناشي از 
ولتي به  طبق مقررات اين سند، چنانچه دانع دانسته شده است به بيان ديگر بالمها دولت مسئوليت الملل بين

 كميسيون راجع به پيشگيري 2001 نويس پيشتعهد خود مبني بر پيشگيري ضرر و زيان فرامرزي به موجب 
ي الملل بين از طرفي معاهدات 73.دباش ميي آن قابل طرح الملل بين مسئوليتضرر و زيان فرامرزي عمل نكند 

ي الملل بين مسئوليتي براي طرح اند ممنوعيت  منعقد شده76اي هسته و انرژي 75 دريا74،كه در زمينه فضا
 مسئوليتحقوق بنابراين  .اند  منع نشده قائل نشدهيها فعاليت ناشي از نقض تعهدات مربوط به ها دولت
ي الملل بين مسئوليت و به لحاظ نظري اين امكان حقوقي را فراهم آورده است كه طوركلي به ،ها دولت
 و آميز صلح اي هسته يها فعاليت منع نشده از جمله يها فعاليتات مربوط به تعهد ناشي از نقض ها دولت
 اما با توجه به جايگاه كنوني كه بخش نخست طرح . به جبران ضرر و زيان را مطرح سازدآنهاالزام 

 منع نشده دارد و عدم تبديل يها فعاليت راجع به پيشگيري ضرر و زيان ناشي از الملل بينكميسيون حقوق 
ي و همچنين عدم كسب موافقت صريح اكثريت جامعه جهاني و همين طور الملل بينور آ آن به يك سند الزام

هاي عملي  ي به جهت نقض اين تعهدات، با محدوديتالملل بين مسئوليت، طرح نويس پيشماهيت و محتواي 
 كميسيون به قواعد عام حقوق نويس پيش كه اثبات مقررات بخش نخست طرح به اين معنا. استمواجه 

 يها فعاليت تبديل شده و همچنين اثبات نقض مقررات مربوط به پيشگيري ضرر و زيان ناشي از لمللا بين
نقض . باشد مي كار آساني نآنهاي الملل بين مسئوليت براي طرح ها دولتمنع نشده و انتساب اين نقض به 

 نيز، همانند نقض يزآم صلح اي هسته يها فعاليت ناشي از زيانهايتعهدات قراردادي مربوط به پيشگيري 
 منع نشده در صورت انتساب عمل موجب نقض به دولت، موجب يها فعاليتتعهدات پيشگيري زيان 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 استمقرراين ماده 
 درخصوص عمومي الملل بين قواعد عام حقوق براساس اين كنوانسيون نبايد طوري تفسير شود كه به حقوق طرفين متعاهد مقررات«

  .»اي وارد شود لطمهاي  هستهخسارات 
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عنوان نمونه چنانچه دولتي به تعهدات  ه جبران خسارت وارده خواهد شد به آن دولت و تعهدات آن بمسئوليت
 بيني پيش اي هستهيكي از مواد و تأسيسات  يا كنوانسيون حفاظت فيزاي هستهخود كه در كنوانسيون ايمني 

  .ه احتمالي قابل طرح خواهد بود شدي و تعهد آن به جبران خسارات واردالملل بين مسئوليتشده عمل نكند، 
  

 تدوين شده از سوي كميسيون حقوق هاي طرح براساسجبران خسارات حوادث اتمي  .3
  متحد سازمان ملل الملل بين
 انرژي درخصوص الملل بين خاص جبران خسارت هاي كنوانسيوناي جهان سوم به جا كه اكثر كشوره از آن

ي موضوع جبران الملل بين موازين عام براساسها مجبورند   داوري و دادگاهيآنهاديو و اند نشدهاتمي ملحق 
خاص بحث  هاي كنوانسيون در اين مقوله از ،خسارات ناشي از حوادث اتمي را مورد بررسي قرار دهند

ط كميسيون حقوق  تدوين شده توسهاي طرح جبران خسارت از ديدگاه مسئلهض واهد شد بلكه فقط متعرنخ
   . قرار خواهد گرفت، سازمان ملل شده و كفايت يا عدم كفايت آن مورد بررسيالملل بين

  
 ناشي از اعمال ها  دولتالمللي   بينمسئوليت طرح پيش نويس براساسجبران خسارت . 3ـ1

   ]Responsibility[ )2001(ي الملل ينبمتخلفانه 
، اصوالً به صرف ها دولت مسئوليتالملل،   حقوق بينبراساسكه در مطالب پيشين اشاره شد،  گونه همان

ي مسئوليت و ورود ضرر شرط تحقق چنين كند ميق پيدا تعهد از جانب دولت نقض كننده تحقنقض 
خود را نقض كرد و افعال يا ترك افعال موجب چنين نقضي المللي   بينتعهد لذا هنگامي كه دولتي .باشد نمي

 گردد و آن دولت ملزم به جبران خسارات وارد ق ميالمللي چنين دولتي محق  بينمسئوليتبه آن منتسب شد، 
شود بلكه   محسوب نميها دولتالمللي   بينمسئوليتشود ليكن تعهد به جبران تخلفات خود تنها اثر  شده مي

  77.گردد  و عدم تكرار نقض تعهد خود نيز ميتوقفف به شود مكل  شناخته ميولئدولتي كه مس
 يك دولت ارتكاب عمل نامشروع مسئوليتشرط ايجاد ) 2001 (ها دولتالمللي   بينمسئوليتاز نظر طرح 

  .المللي است بين
نين و همچ(، نقض تعهدات به جهت ها دولتالمللي   بينمسئوليتمات مذكور، اعمال طرح نظر به مقد

 لذا قواعد و ،باشد اساساً بالمانع مي) آميز اي صلح هاي منع نشده و فعاليت هسته  براي فعاليتمسئوليت
  به بيان ديگر. جبران خسارات اتمي قابل اعمال استدرخصوص ها دولت مسئوليتالملل   حقوق بينمقررات

ا نقض كند و اين نقض منتسب به آن اي ر هاي هسته المللي خود در زمينه فعاليت ات بينتعهدچنانچه دولتي 
 ها دولت مسئوليتالملل  يافته و قواعد و مقررات حقوق بينق المللي چنين دولتي تحق  بينمسئوليت ،گردد

 

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

  .ده استكربيني المللي پيشمسئوليت بينبدون ارتكاب را نويس تحت شرايطي جبران مادي خسارات   طرح پيش27البته ماده 
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   .يي قابل اعمال خواهد بودĤنها جبران خسارات نسبت به جبران چنين زيدرخصوص
  

   هدف و اصول حاكم بر جبران خسارت.3ـ1ـ1
 تهدف جبران خسار )الف

   :از هاي مختلفي بيان شده است كه عبارتند  تئوري، نهاد جبران خسارتدرخصوص
  
  )عدالت ترميمي( جبران خسارت به عنوان يك عامل ترميم كننده  ـاول
به . استالمللي  ان نقض تعهد بين تأمين عدالت ترميمي براي قرباني، هدف از جبران خسارتطوركليبه 

از طريق اعاده وضعيت موجود به عدالتي  ميم عمل نامشروع و اصالح بي، ترهادــ هدف اين نعبارت ديگر
   78.وضعيت قبل از ارتكاب عمل متخلفانه است

  
  )عدالت تنبيهي و باز دارنده(عنوان يك عامل باز دارنده و تنبيهي  جبران خسارت به) دوم

ر و كننده مؤث  جمعي مجازاتكه در غياب يك سيستماند  عالوه بر تئوري مذكور، برخي حقوقدانان بيان كرده
تواند به عنوان يك عامل بازدارنده و تنبيهي براي اعمال مشروع به   جبران خسارت مي،ه اجرايييك قو

    79. جبران خسارت عدالت تنبيهي و بازدارنده است،پردازان هدف به عقيده اين تئوري. حساب آيد
  
  ساز  ان خسارت به عنوان يك عامل هزينه جبر)سوم
اند   در اين رابطه حقوقدانان عنوان كرده. جبران خسارت ارائه شده استدرخصوصهاي اقتصادي نيز  تحليل

 از ارتكاب اعمال ،المللي  در مقابل نقض تعهدات بين،تواند با تحميل هزينه مناسب كه جبران خسارت مي
  80.نامشروع در آينده جلوگيري كند

  
  )عدالت اصالحي( كننده  جبران خسارت به عنوان يك عامل اصالح)چهارم

بر دولت  آن بر مصالحه و تحميل رفتار مشروع و مثبت توجه تئوري ديگر، عدالت اصالحي است كه 

 

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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ه 

   81.باشد اش مي ول، براي اعمال آيندهمسئ
 . را برگزيده استعدالت ترميمي ،المللي  بينمسئوليت طرح  مواد،هاي مختلف رغم وجود تئوري علي

 بيان تدابير ترميمي  وكه به قواعد جبران خسارت پرداخته استاست المللي  ن بيمسئوليتبخش دوم طرح 
  .نمايد مياعاده  را وضع سابقدر صورت امكان است كه 

 و 82كند كه شامل اهداف تنبيهي ت يك هدف ترميمي صرف را دنبال ميهمچنين پرداخت غرام
 ،هاي محيط زيست اردي مثل آلودگيه وضع سابق در مو در تئوري عدالت ترميمي اعاد.شود  نمي83ترهيبي

  84.هاي جبران خسارت براي زيان ديده دارد تري از ساير روش ارزش بيش
 و از سوي ديگر ،ول را از تكرار آن عمل در آينده باز مي داردز يك سو دولت مسئجبران خسارت ا

ي الملل بين  ئوليتمس ليكن مواد طرح كند ميي ديگر را از انجام عمل مشابه آن در آينده منع ها دولت
   85.اند نس ترويج هماهنگي را از بين برده شا،با محدود كردن خود به تدابير ترميمي) 2001 (ها دولت

خاذ توانست با ات  اما كميسيون مي،هر چند كه عدالت ترميمي هدف اصلي و در رأس اهداف ديگر قرار دارد
  . قرار دهدتوجهعدالت اصالحي را نيز مورد تدابيري، اهداف ديگر جبران خسارت مثل عدالت تنبيهي يا 

 

 اصول حاكم بر جبران خسارت )ب

 نظر مدبراي بررسي اين اصول بايد در ابتدا اصل جبران خسارت و سپس اصل عدم توجه به حقوق داخلي 
 .قرار گيرد

  
   اصل جبران كامل خسارت)اول

 بدين 87. جبران شود86بايد به صورت كاملشده   خسارات وارد،ها دولت مسئوليتالملل  مطابق حقوق بين
تا آنجايي كه ممكن است تمامي آثار ناشي از عمل غير حقوقي را پاك كرده و دوباره وضعيتي را «ترتيب كه 

توانست در صورت عدم وقوع آن عمل غير حقوقي وجود داشت كند كه با وجود تمام احتماالت ميبرقرار 

                                                           

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

ي ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، اس، رساله دوره كارشنها دولتالمللي مسئوليت بين جبران خسارت در طرح 
  .33. ، ص1383

.cit, p.31, p.845. 

 

2001, p. 50. 

82. Punitive. 

83. Exemplary. 

قيقي، نگار،ع. 84

85. Dinah Shelton, op

86. Full Reparation.  

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



  ها در پيشگيري و جبران تعهدات دولت...  207

 ،هاي جبران خسارت كه قبل از ارتكاب عمل نامشروع وجود داشته است را با استفاده از روش
اعا

 موظف به جبران ،تعهدت باشد تا بتوان گفت كه دولت ناقض ت اصلي ايجاد آن صدمه و خسارعل
آن 

المللي و  ر عهده محاكم بين بآنرا و اند پرداختهيت ن رابطه علمسئله
  .كنندگان اين مواد گذاشته استاعم

لي قانوني به موجب حقوق داخلي عنوان فع ثر از توصيف همان فعل بهتوصيف مذكور متأ. است
نيس

ي توجيه قصور در عدم رعايت تعهداتش به موجب اين بخش به مقررات حقوق 
داخ

ار از المللي و چه براي فر  نقض تعهدات بين
تعه

 استناد به ، قائل استها دولت براي حاكميت 
                                                          

   88.»باشد
د همه تالش خود را براي از بين بردن كليه نتايج عمل نامشروع به عمل آورد ل بايئوبنابراين، دولت مس

و وضعيتي 
  .ده كند

 وسيله عمل ف است هر زياني را كه بهخسارت اين است كه دولت مسئول مكلن كامل منظور از جبرا
ي  اعم از خسارات ماد89 اين خسارات.ي ديگر وارد آورده است جبران كندها دولتنامشروع خود به دولت يا 

 ،ي قابل جبرانĤنها منظور از زي. و دولت زيان زننده ملزم به جبران هر دو زيان است90و معنوي است
ل نامشروع و ضرر يد بين عم بنابراين با.اند ارتكاب عمل نامشروع به وجود آمدهيي است كه در اثر Ĥنهازي

 است كه بين عمل منظور از اين رابطه اين] سببيترابطه عليت يا . [اي وجود داشته باشد ايجاد شده رابطه
المللي منتسب   بينتعهد يعني نقض .ي و معلولي وجود داشته باشد و زيان ايجاد شده بايد رابطه علنامشروع
 ،به دولت

  .باشد زيان مي
المللي به   بينمسئوليت طرح مواد
 ال
  
   به حقوق داخليتوجه اصل عدم )دوم

المللي تابع حقوق  ل متخلفانه بينعفعنوان  توصيف فعل دولت به «:بين المللي مسئوليت طرح 3طبق ماده 
الملل  بين

  .»ت
: هدارد ك  عمل نامشروع بيان ميتوقف طرح مذكور، در مورد تعهد به جبران خسارت و 32 مادههمچنين 

تواند برا مسئول نميدولت «
  .»لي خويش استناد كند

ي، چه براي توجيه  به عدم توسل به حقوق داخلمادهاين دو 
   .كنند  مي اشاره،ف عمل نامشروعد به جبران خسارت و توق

تواند مورد استناد   حقوق داخلي نمي،بنابراين نه در عرصه ايجاد تعهدات ثانويه و نه در مرحله عمل به آن
رغم احترامي كه حقوق بين الملل علي، در حقيقت.واقع شود

 

88. Factory of Chorzow, Merits, 1928,P.C.I.J, Series A No.17, p.47. 

89. Injury. 

90. Draft articles on Responsibility, op.cit.,2001, Arts, 31(2). 
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  )2001 (ها ولت
به 

 استفاده كند و ،دي يا تركيبي
اعم

هاي جبران خسارات 
 اين حق به ، بتوان زيان را از طريق اعاده به وضع سابق جبران كرددر صورتي كه ،عنوان نمونه  به.را برگزيند

  . پرداخت غرامت را برگزيند،به جاي اعاده به وضع سابق

                                                          

   .داند ها مجاز نمي حقوق داخلي را جز براي برخي از توصيف
  

د بين المللي مسئوليتهاي جبران خسارت در طرح  روش .3ـ1ـ2
 ، در رابطه با جبران خسارت.آيد  تعهد به جبران خسارت به وجود مي، دولتمسئوليت پس از اثبات طوركلي
  91.بيني كرده است  سه روش را پيش،ها دولت مسئوليتالملل  حقوق بين

 94.ديده زيان   و جلب رضايت93 پرداخت غرامت92،ه به وضعيت سابقعادا :از اين سه روش عبارتند
   . هر قضيه بستگي داردها به اوضاع و احوال خاص كارگيري اين روش هب

ول  دولت مسئ34 ماده طبق .هاي جبران خسارات به صورت حصري آمده است  روشنويس پيشدر اين 
ذكور به صورت انفرا روش م3تواند از   فقط مي،براي عمل به تعهد ثانويه خود

 البته استفاده انفرادي يا تركيبي از .ه او نخواهد بود باعث برائت ذم،ها ال روش ديگري غير از اين روش
   . زيادي به نوع و ميزان خسارت بستگي داردهاي جبران خسارت تا حد روش

  يكي از روش، به زيان وارد شدهتوجه دولت زيان ديده است كه با از طرفي اين حق

داده شده است كه زيان ديده 
  
   اعاده به وضع سابق) الف

 اين روش بر ، اعاده به وضع سابق استمسئوليت طرح مذكور 35 روش جبران خسارت در ماده نخستين
 بدين معنا كه ابتدا دولت زيان زننده از طريق اعاده به وضعيت سابق خسارات 95.پرداخت غرامت اولويت دارد

 .جبران استفاده نمايدهاي ديگري براي   از روش،وارده را جبران كند و اگر اين امر ميسر نشد يا كفايت نكرد
ول، در ئز طرفي دولت مس ا.جبران خسارت در اين روش مطلق و نامحدود نبوده و تابع شرايط مي باشد

 طوركليي غيرممكن نبوده و يا به بق است كه اين اعاده به لحاظ مادف به اعاده به وضع ساصورتي مكل
ي اين است كه به فرض مال توقيف شده تلف  غيرممكن بودن اعاده به لحاظ مادمنظور از 96.نامناسب نباشد

 منظور از 97.شده يا طوري خسارت ديده كه ارزش خود را از دست داده است و امكان اعاده آن وجود ندارد
 

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. 
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 عايد ، در مقايسه با پرداخت غرامت، اين اعاده وضعيت سابق
يا  ول تعهدي به جبران از داشته باشد، در اين صورت دولت مسئي زيان ديده مي شود، وجود نها دولتدول

  98.ق نخواهد داشت

ف است كه باپرداخت غرامت خساراتي را اب عمل نامشروع موظ
كه

هر چند كه  [،خسارت
مو

 .گذاري باشند  اقتصادي قابل ارزش به بيان ديگر از نظر.شود كه قابل ارزيابي مالي باشند ي
سارت ممكن است به خود دولت يا اتباعش وارد آيد كه خسارات وارد بر   هم ممكن است شخصي آنهااين 

تواند به عنوان   جلب رضايت خاطر زيان ديده مي،ي براي جبران كامل خسارات نباشد كاف،پرداخت غرامت
                                                          

ول به جهت اعاده به ئهايي كه دولت مس  تناسبي بين هزينهطوركليعدم تناسب نيز اين است كه اگر به 
ه ازشود و مزايايي ك ق متحمل ميحالت ساب

ت 
طريق اعاده وضعيت ساب

  
  پرداخت غرامت )ب

المللي اين   محاكم بين. خسارات قلمداد شده استترين روش جبران عنوان رايج  دومين و به99پرداخت غرامت
المللي بيان   طرح مسئوليت بين36 مادهن خصوص  در اي.دانند روش جبران خسارت ميترين  روش را معمول

رتكل در نتيجه اوئدولت مس «:دارد كه مي
 غرامت بايد كليه خسارات قابل ارزيابي . جبران نمايد،بل جبران نمي باشند به وسيله اعاده وضع سابق قا

  .»مالي، از جمله عدم النفع را شامل شود
 ، براي پرداخت غرامت.باشد  شده ميي خسارات وارد بيشتر جبران ماد،در عمل هدف از پرداخت غرامت

وق بدون ورود حتماً بايد ضرري به دولت صدمه ديده وارد شده باشد و صرف نقض حق
توان گفت كه پرداخت   لذا مي100.از طريق پرداخت غرامت جبران نخواهد شد]  دولت استمسئوليتجب 

  .آموز ندارد بلكه ويژگي اصلي آن ترميمي بودن آن است غرامت جنبه تنبيهي يا عبرت
 بلكه ،رود ميكار ن  اين روش بهنها در اما پرداخت پول ت.گيرد غرامت با استفاده از پول صورت ميپرداخت 

  .در جلب رضايت هم ممكن است براي تأمين رضايت طرف مقابل پولي پرداخت شود
 بلكه تنها خساراتي مشمول ،باشد از طرفي هر خسارتي از طريق پرداخت غرامت قابل جبران نمي

پرداخت غرامت م
خ

  101.يا مالي باشد
 

   جلب رضايت) ج
 در مواردي كه اعاده به وضعيت سابق يا .باشد ان خسارت جلب رضايت زيان ديده ميسومين روش جبر

 

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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ند به 
شك

 نتواند كند كه  رضايت ميادار به استفاده از جلبرا و
از ا

 بحث ،زننده ي زيانها دولت حقوقي توسط ليت
  . به جبران خسارات وارده را منتفي ساختها دولتن تعه

  

                                                          

توا  جبران خسارت به اين روش مي. مورد استفاده قرار گيرد،روشي براي حصول به جبران كامل
  102. معذرت خواهي رسمي يا ديگر اشكال مناسب صورت پذيرد،ف ابراز تأس،تعهد نقض تأييدل 

 .شود باشند به كارگرفته مي ي قابل ارزيابي نمي به لحاظ ماديي كهĤنها رضايت در ارتباط با زياصوالً جلب
 به همين دليل است كه .توان ابزاري استاندارد براي جبران خسارت دانست اين روش جبران خسارت را نمي

ول ئ زماني دولت مس،المللي  بينمسئوليت طرح 37 ماده
   103.عاده وضع سابق يا پرداخت غرامت استفاده كند

كه اين روش فقط در   چه آن،شود  يك استثنا محسوب مي،مسئوليتهمچنين جلب رضايت در طرح 
 جبران خسارت از اين روش 104.شود كه دو روش ديگر مورد استفاده قرار نگيرد كار برده مي صورتي به

ول فراهم ئسبت خسارات وارده به صورت مناسب صورت گيرد تا موجبات تحقير دولت مسبايست به ن مي
هاي منع  ات مربوط به فعاليتتعهدي ناشي از نقض Ĥنهاكه اصول و قواعد مزبور اصوالً در زي  نتيجه آن.نشود

 جبران ،ها ولتدالمللي   همچنين در رويه بين.اي نيز قابل اعمال و استناد هستند هاي هسته نشده و فعاليت
اي داراي دو وضعيت  هاي هسته هاي منع نشده يا فعاليت تي ناشي از نقض قواعد مربوط به فعاليĤنهازي

اي آن موجب زيان به  هاي هسته المللي دولتي كه فعاليت  بينمسئوليت ،اي از موارد  در پاره.گوناگون هستند
 ليكن عدم احراز .دولت مطرح گرديده استالمللي   شده در محاكم حقوقي و قضايي بينها دولتديگر 

 بين المللي دولت زيان زننده از سوي دادگاه رسيدگي كننده و همين طور عدم درخواست جبران مسئوليت
 جبران خسارت را منتفي درخصوص زيان ديده امكان اظهارنظرهاي قضايي يها دولتخسارات از سوي 

 خسارات ناشي ،اي اياالت متحده آمريكا به ژاپن اي هستهه  در قضاياي خسارات ناشي از آزمايش.كرده است
 خسارات ناشي از برخورد هواپيماي ،اي آمريكا به مردم و سرزمين جزاير مارشال هاي هسته از آزمايش

رساني به سرزمين اسپانيا و خسارات ناشي از سقوط  اتمي با يك هواپيماي سوختآمريكايي حامل كالهك 
ليت  وارد شده عليرغم عدم پذيرش مسئو خسارات،وي برفراز سرزمين كانادا شور954ماهواره كاسموس 

ي زيان ها دولت ،قضاياي مذكوردر  105.زننده با پرداخت غرامت جبران شدند المللي از سوي دولت زيان بين
مسئو اما عدم قبول ،عي جبران خسارات وارده شدندده مددي

 ايد

  

 

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

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

104. Ibid. 

 .244 ص ،پيشين ، صالح،پيش رباط  رضايي.105
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 به تخصيص ضرر و زيان در 

به جبران به صرف ورود زيان را 
تعه

                                                          

  
نويس اصول مربوط  پيشمقرراتاساس جبران خسارت بر. 3ـ2

  106)2006(هاي خطرناك  موارد زيان فرامرزي ناشي از فعاليت
لي براي آثار المل  بينمسئوليتل طرح خود راجع به  بخش او، كميسيون حقوق بين الملل2001در سال 

 تحت عنوان پيشگيري ضرر و زيان ناشي از ،بار ناشي از اعمال منع نشده توسط حقوق بين الملل را زيان
نويس مزبور، با   پس از مالحظه پيش،متحد مجمع عمومي سازمان ملل .هايي تدوين كرد چنين فعاليت

 بخش دوم طرح راجع به رراتمقاي از كميسيون درخواست كرد كه به تدوين و بررسي  تصويب قطعنامه
 بخش دوم طرح خود را به اتمام 2006 در نهايت كميسيون در ماه مي سال 107.يي بپردازدĤنهاجبران چنين زي

 ،اصول راجع به تخصيص زيان در موارد ضرر فرامرزي ناشي از فعاليتهاي خطرناكنويس،   طرح پيش.رساند
 را پذيرفته به صرف ورود زيان 108 به جبرانتعهدصل ا ، اين اصول.باشد داراي يك مقدمه و هشت اصل مي

 تعهد ،خاذ تدابير خاص را ملزم كرده است كه با اتها دولت ،نويس  پيش.است
  109. شخص يا نهاد ديگر تعيين كنندتعهد ،، يا بر حسب موردبردار بهره د

را  تعريف  در مورد پيشگيري آن2001يش نويس  پباشد كه  مي110منظور از دولت در اينجا دولت منشأ
 به صرف ورود 112 به جبران ها دولت مستقيم تعهدنويس از فرضيه   تدوين كنندگان اين پيش111.كرده است

و  اصلي جبران ضرر مسئوليت ، شخصي غير از دولت،اند كه در وهله نخست ضرر اجتناب كرده و ترجيح داده
كارهاي  و  كميسيون به ساز،در اين خصوص) بردار يا شخص ذيربط ديگر هرهب(زيان وارده را بر عهده بگيرد 

هاي منع  ي اغلب فعاليتكه امروزه متول ه به اين با توج، از طرفي.جبران در حقوق داخلي نزديك شده است
 اصلي جبران خسارت مسئوليت تمايلي به پذيرش ها دولت لذا ،جهان اشخاص خصوصي هستند نشده در

ي بار مالي تعهد زيرا قبول چنين . ندارند،ي را نقض نكرده باشندتعهدآن  هايي كه در ين فعاليتناشي از چن
 

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 

ريزي يا انجام شده  هاي خطرناك منع نشده برنامه عاليتحيت يا كنترل آن فدولت منشأ دولتي است كه در قلمرو آن و يا قلمرو تحت صال
 .) بند د2ماده (است 

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 زيان ناشي از ي اشخاص مذكور در پيشگيريمسئوليت  موجب ترويج بي
فعال

ت بين ضرر و زيان بطه سببيصير زيان زننده نخواهد داشت و فقط اثبات را
وار

منابع مالي ياد شده 
كفا

 و الزام به جبران ضرر و زيان احتمالي قابل طرح مسئوليت خسارت عمل نكنند كافي فوري وجبران 
                                                          

ليت اصلي و مستقيم ئو بيان كردند كه قبول مسها دولت در اين زمينه .گذارد  ميآنهاسنگيني را بر عهده 
،آنهاجبران ضرر و زيان توسط 

   .هاي خود خواهد شد يت
 به جبران به صرف ورود زيان تعهد را مها دولت كميسيون به طور مستقيم 2006هر چند كه پيش نويس 

 امكان ، ارائه داده113بردار بهره ليكن با تعريفي كه از مفهوم ،هاي منع نشده نكرده است ناشي از فعاليت
 براساس اين . به جبران را منتفي ندانسته استها دولت مستقيم تعهدبع الت و ببردار بهرهدولتي بودن 

 ها دولت در چنين حالتي 114تواند دولت يا يكي از اركان آن باشد بردار فعاليت منع نشده مي  بهره،نويس پيش
رود  به جبران به صرف وتعهد در . به جبران به صرف ورود خسارت خواهند بودتعهدبردار م به عنوان بهره

ديده الزامي به اثبات تق  زيان،ضرر
  .ده و عامل زيان كفايت خواهد كرد

 116 و فوري115خاذ تدابير الزم جبران كافيباشند با ات  ملزم ميها دولت 2006 پيش نويس براساس
 يا صالحيت خود را تضمين ، نشده در سرزمين قلمرو تحت نظارتمنعهاي خطرناك  ي ناشي از فعاليتĤنهازي

 يا شخص بردار بهره بدون تقصير مسئوليت بايد تضمين كنند كه در چنين جبراني اصل ها دولت 117.كنند
ي كه مسئوليتخاذ تدابير الزم تضميني نمايند كه ميزان  مكلفند با اتها دولت هم چنين .ديگر حاكم باشد

كه  و در مواقعي الي كرده باشدراي جبران بر عهده گرفته را بيمه يا تضمين م ببردار بهره
  118. اختصاص داده شودĤنهاتري جهت جبران ضرر و زي  منابع مالي بيش،كند يت نمي

  اساساً،هاي منع نشده ي فرامرزي ناشي از فعاليتĤنها در جبران ضرر و زيها دولت مسئوليتبنابراين 
رف ورود ضرر را كنار  دولت به جبران به صتعهد فرضيه ،2006نويس   پيش. است تضمينيمسئوليت

نويس   به موجب پيش.ر كرده است را مقربردار يا شخص ديگر  بهرهمسئوليتاصل جاي آن  گذاشته و به
يا  شخص ،ل و مسئوتعهدي به جبران نداشته بلكه متعهد ، به هنگام ورود خسارتها دولت ،مذكور

 به ها دولت اصلي تعهد ، اين پيش نويس. اصلي را بر عهده خواهند گرفتمسئوليتاشخاصي هستند كه 
 پذيرفته ، فعاليت منع نشده باشندبردار بهره ها دولت را فقط در مواردي كه جبران ضرر و زيان وارد شده

د مبني بر تضمين  به تعهدات خوها دولت در صورتي كه ، مذكورنويس پيش براساس ، از طرفي.است

 

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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المللي آن   بينمسئوليت است و پس از احراز ثانويه تعهد دولت به جبران يك تعهد ليكن 119.خواهد بود
 منظور از .قي كرد تلمسئوليتشتن  به جبران خسارت را بدون داتعهدتوان   بنابراين نمي.شود ايجاد مي

 ، همچنين منظور از جبران.شود ي معنوي نميĤنهاي است و شامل زيي مادĤنها زي،نويس زيان در اين پيش
نويس تعريف صريحي از فوري و   پيش.باشد به صورت پرداخت غرامت مي يا ران به شكل محدود آنجب

ه آئين الملل مفهوم فوريت ب يسيون حقوق بين ليكن از نظر كم.كافي بودن جبران ارائه نكرده است
 تأخير 120.گيرد داللت دارد دعاوي جبران مورد رسيدگي قرار ميتي كه در آن دادرسي دعاوي و زمان و مد

 آئين دادرسي  بنابراين.شود ن دادرسي حاكم بر رسيدگي ناشي ميدر رسيدگي به دعاوي اساساً از آئي
اقل ممكن برسد و زمينه جبران ن تأخير رسيدگي به دعاوي به حد آي بايد وجود داشته باشد تا درخاص

به  ،جبران خسارت به نحو كافي . منع نشده فراهم شوديها فعاليت فرامرزي ناشي از زيانهايفوري 
 نامتناسب نبوده و به صورت خود سرانه ،شود كه به طرز چشمگيري با زيان وارده جبران خسارتي گفته مي

 كامل بودن خسارات نيست و جبران در صورتي كه ، پس منظور از كافي بودن121.پرداخت نشده باشد
جبران  گان را هي وارده به زيان ديدĤنها هر چند كه نتواند تمامي زي؛شرايط فوق را داشته باشد كافي است

  122.كند
 جبران كافي خسارات ناشي از كارخانه ذوب و قضيه گوتسدالمللي قضايي نيز در قضيه  رويه بين

 قرار تأييدي ذيربط را مورد ها دولتجا و مقطوع پس از توافق  ه از طريق پرداخت يكهاي ممنوع نشد اليتفع
   .داده است

 شخص يا ، يا بر حسب موردبردار بهره بر ، بدون اثبات تقصير، به جبران خساراتتعهد ،عالوه بر اين
 ، خودتعهدگر به بيمه يا تضمين مالي  شخص يا اشخاص دي، يا برحسب موردبردار بهره الزام ،اشخاص ديگر

 و ايجاد ،بردار بهره مسئوليتي جهت جبران خسارات فراتر از هاي صنعتي در سطح مل صندوقتأسيس 
هاي صنعتي  هاي مالي و صندوق  در مواردي كه تضمين،ي منشأ فعاليتها دولتهاي جبران از سوي  صندوق

تواند زمينه و شرايط را براي جبران فوري  باشد كه مي تي مي از جمله اقداما،براي جبران خسارت كافي نباشد
   123.و كافي خسارات فراهم آورد

ي منشأ فعاليت گذاشته شده است و ها دولت تضميني اجراي موارد مزبور بر عهده مسئوليتبنابراين 
تواند  ها مي هنام المللي جبران خسارات از طريق همكاري و انعقاد معاهدات و موافقت هاي بين ايجاد 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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 124.گان محسوب شود ه جهت تضمين پرداخت غرامت فوري و كافي به زيان ديدها دولتيكي از تدابير 
     .اند كردههاي استكهلم و ريو لزوم چنين همكاري را تائيد   از جمله اعالميه،المللي برخي از اسناد بين

 

  گيري نتيجه
 ، اتمييها فعاليت در زمينه ها دولتات تعهدي از  يك،كه در مطالب پيشين توضيح داده شد همانگونه

 رغم علي ليكن ،اند ي مختلفي به اين مهم پرداختهالملل بين اسناد .پيشگيري از وقوع حوادث اتمي است
   .هاست  در اين خصوص داراي برخي نارساييالملل بين نظام حقوق ، برخي ضوابطبيني پيش

  
  :ستها دولتتا آنجايي كه مربوط به حقوق  .1

 و راديو اي هسته به منع دفع و دفن استاندارد مواد اين حقوق نتوانسته است به طور كامل راجع .1ـ1
 در زمان صلح و انجام تمام اي هسته حمله به تأسيسات ،ها دولت در خارج از حوزه استحفاظي آور زياناكتيو 

 در جهت نظارت بر چنين ممنوعيتي ي مؤثركارهاي و ساز يا ، در تمام دنيا موفق باشداي هستهانفجارات 
  . كندبيني پيش
 ،آميز صلح اي هسته يها فعاليت ناشي از زيانهاي از سوي ديگر نظام حقوقي حاكم بر پيشگيري .1ـ2

 در . نظارتي دقيق استكارهاي و ساز فاقد ،خالف نظام حقوقي حاكم بر پيشگيري اشاعه تسليحات اتميبر
ي در زمينة عدم اشاعه الملل بين و بسياري از معاهدات اي هسته هاي حسالاين رابطه معاهده منع گسترش 

ي انرژي اتمي الملل بين را بر عهده آژانس ها دولت اي هسته يها فعاليت نظارت بر مسئوليت اتمي، هاي سالح
به  اي هسته و پيشگيري از انحراف فناوري ها دولت تا به عنوان مرجع نظارتي بر اجراي تعهدات ،قرار داده

  . وجود نداردها دولت وارده به مردم و زيانهايا چنين مرجعي براي پيشگيري از اتمي عمل كند، امتسليحات 
ي به آژانس مسئوليت آميز صلح اي هسته يها فعاليت ناشي از زيانهايعالوه بر اين هر چند در زمينه  .1ـ3
وابط نظارتي جهت پيشگيري از اين اي برخي ض  ليكن در سطح منطقه،ي اتمي واگذار نشده استالملل بين

 نظارت بر اجراي مسئوليتس جامعه انرژي اتمي اروپا كه  مانند معاهده مؤس، وجود داردها فعاليتقبيل 
ي و توسعه  شايد تسر. در كشورهاي عضو را بر عهده كميسيون اروپا گذاشته استاي هسته ايمني مقررات

ي يا مرجعي شبيه آن در سطح جهاني بتواند در رفع بخشي از ي انرژي اتمالملل بين به آژانس مسئوليتاين 
ر  مؤثآميز صلح اي هسته يها فعاليت ناشي از زيانهايها نظام حقوقي حاكم بر پيشگيري  خألها و نارسايي

خاص يا گروهي از  يها دولتنماينده انحصاري  آژانس يا مرجع فوق به عنوان كه اين مشروط بر ،واقع شود
  . باشدها دولتوذ عمل نكند و نماينده مجموعه نفذي يها دولت

 

124. Ibid, para. 1, p. 152. 
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 ضوابطي را تصويب ها دولتي الملل بين  مسئوليت در جهت الملل بينكه كميسيون حقوق   با وجود آن.1ـ4
 واقع نشده و به متحد مورد تصويب مجمع عمومي سازمان ملل مرتبط هاي طرحكرده، ليكن هيچ يك از 

 رغمعلي. باشد مي ناالجرا الزم، ها دولت، مگر در موارد عرفي متبوع لمللا بينهمين دليل براي تابعان حقوق 
 اي هستهات مربوط به پيشگيري از ضرر و زيان تعهد، نقض ها دولت مسئوليت الملل بين در حقوق كه اين

ا در شرايط كنوني طرح  است، اممسئوليتموجب ) رت انتساب عمل به دولت نقض كنندهالبته در صو(
  ازاي  به جبران خسارت با پارهآنهاات و به تبع آن الزام تعهد به جهت نقض اين ها دولتي الملل نبي مسئوليت
  .  مواجه استها محدوديت

 پيشگيري ضرر درخصوص  ها دولتي الملل بينات تعهد مربوط به ماهيت و محتواي محدوديت، نخستين
ي، مالحظه الملل بين تعهدي احراز نقض يك بدين توضيح كه برا. شود مي اتمي يها فعاليتو زيان ناشي از 

 در پيشگيري ضرر و ها دولتي الملل بينات تعهد ضروري است و اساساً ماهيت تعهدماهيت و محتواي آن 
هاي  مراقبت«از نوع اعمال ) آميز صلح اتمي يها فعاليتاز جمله ( منع نشده، يها فعاليتزيان ناشي از 

بر همين اساس و . كند ميگيري از زيان را به صورت مطلق تضمين نات پيشتعهدگونه   است و اين125»الزم
 از نوع اعمال آميز صلح اتمي يها فعاليتزيان ناشي از  به دليل آن كه اسناد مربوط به پيشگيري ضرر و

 تحت هر شرايطي ملزم به جلوگيري و پيشگيري از ورود ضرر و زيان ناشي از ها دولتمراقبت الزم بوده و 
اثبات ) ماهيت اعمال مراقبت الزم( ماهيت  با وجود اين بنابراين126.باشند مي ناي هسته آميز صلح يها فعاليت

 را با محدوديت مواجه  شده به جبران خسارات واردآنها   و در نتيجه الزامها دولتات از سوي تعهدنقض اين 
   .كرده است

، آميز صلح اتمي يها فعاليتهاي   زمينهز در بسياري از، مربوط به اين واقعيت است كه هنومحدوديت دوم
عنوان  به. ي تدوين نشده استيها فعاليتآوري مبني بر پيشگيري ضرر و زيان از چنين  اسناد قراردادي الزام

 اي هستهسازي و توليد سوخت   غني اتمي تحقيقاتي يا ايمني تأسيسات ايمني راكتورهايدرخصوصنمونه، 
  127.ر اين تأسيسات هم احتمال بروز حادثه و زيان وجود دارد دكه حاليدر. ضوابطي وجود ندارد
اي از معاهدات   و فصل اختالف ميان اعضا در پارهكار حقوقي حل و بيني ساز عدم پيش محدوديت سوم

 وجود چنين . استآميز صلح اي هسته يها فعاليتي راجع به پيشگيري ضرر و زيان ناشي از الملل بين
در عمل محدود و معاهدات ي ناقض اين ها دولت عليه مسئوليتطرح دعاوي  كه شود مياي موجب  نقيصه

 

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. 
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  128.ممكن شودحتي غير
 به جبران ها دولت ابزار حقوقي براي الزام تواند مي، در برخي موارد، ها دولت مسئوليت الملل بينحقوق 

 تواند ميذكور ني مها محدوديتگان محسوب شود ليكن به جهت وجود  ه به زيان ديد شدهخسارات اتمي وارد
   .ي شودچنين خسارات و برقراري عدالت تلقابزار حقوقي كافي و كامل براي رفع 

 جهاني در زمينه فقدان ضوابط خاص و نظام يكپارچه  الملل بين يكي ديگر از نواقص نظام حقوقي .1ـ5
حد و زمان ملل متي جبران اين نقيصه سابرا.  و جبران خسارات ناشي از حوادث اتمي استها دولت مسئوليت

 با .ري را ايفا كنندتوانند نقش مؤث ي ميالملل بين انرژي اتمي به عنوان يك نهاد نظارتي و الملل بينآژانس 
 با متحد در سطح جهان، آژانس و سازمان ملل اي هستهتوجه به توسعه روز افزون انرژي اتمي و فناوري 

هت حفاظت و  و در جها ملت و ها دولت حقوق بيشترهمكاري يكديگر و با هدف حمايت و تأمين هرچه 
بايست بيش از پيش به ضرورت تدوين ضوابط خاص و ايجاد نظام جهاني واحد  ميحمايت از محيط زيست 

ي و جبران خسارات ناشي از حوادث اتمي در سطح جهاني تأكيد كنند و اين الملل بين مسئوليتدر زمينه 
ان يك قاعدة اني خود قرار دهند تا زمينه تصويب و اجراي آن به عنوموضوع را در صدر اهداف بلند پايه سازم

  :شود مي پس در اين رابطه دو راهكار توصيه .شمول فراهم شود جهان
 ي انرژي اتميالملل بين سازمان ملل متحد و آژانس بيشتر تشريك مساعي هر چه ) الف

شاعه و ضرورت تصويب اين مهم در ي با هدف االملل بينتشكيل كميته ويژه ميان اين دو نهاد  ) ب
 .آنهاگونه ضوابط و اجراي  به پذيرش اين) ها دولت (الملل بيني و تشويق تابعان اصلي حقوق الملل بينصحنه 

 نظام حقوق ،شود مي اي هسته به قربانيان حوادث يي كه مربوط به جبران خسارت وارد شدهتا آنجا .2
 به مساعدت براي پيشگيري از ورود ها دولت تعهدبع آن است، فقط به ، كه طبعاً دولت ايران نيز تاالملل بين

ت خود را صرف جبران خسارات وارده به قربانيان نكرده  منع نشده پرداخته و هميها فعاليتخسارت ناشي از 
و )  جبرانكارهاي و سازفراهم آوردن ( تداركاتي مسئوليت محدود به ،ها دولتي الملل بين مسئوليت .است
دي تصويب و مورد پذيرش برخي كشورها  متعدهاي كنوانسيون در اين رابطه .باشد مي) جانشيني(لي تكمي

 جبران خسارات هاي كنوانسيونكدام از   ايران نيز عضو هيچ.باشند ميشمول ن قرار گرفته است كه جهان
چندان كرده است  را دو Ĥنهاانسجوار، خطر ورود ضرر به   بودن يا شدن كشورهاي هماي هسته .باشد نمي

بنابراين الزم است تمهيداتي براي جبران خسارات ناشي از حوادث اتمي انديشيده شود و پژوهشي صورت 
   :پذيرد كه

 

سيون راجع كنوان.فاقد ساز و كار حل و فصل اختالفات است )1960 (اي هستهكنوانسيون راجع به حفاظت كارگران در برابر تشعشعات  .128
در صورت «ن كنوانسيون بيان داشته است كه  اي29فقط به حل و فصل سياسي اختالفات  پرداخته و در ماده ) 1994 (اي هستهبه ايمني 

 از طريق مشورت ، تفسير يا اجراي كنوانسيون طرفين متعاهد در چارچوب نشست طرفين متعاهددرخصوصتوافق بين دو يا چند دولت 
 .»حل و فصل خواهند كرداختالف خود را  
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 اين ، مربوط به انرژي اتميهاي كنوانسيون به اي هسته آيا الحاق كشورهاي دارنده تكنولوژي ـ1
  ؟كند ميمشكالت را حل 

  راي جبران خسارات وارده بايد به وجود آيد؟ اگر پاسخ منفي است چه نظامي بـ2
زمان با حقوق  ان را همبردار بهره، اپراتورها و اي هسته آيا نظام مورد نظر، حقوق سازندگان تأسيسات ـ3

  ؟كند ميمردم به صورت متعادل حفظ 
ولويت  بايد اآنهايك از   به كدام، اگر ضرورتي براي رعايت تعادل حقوق اين دو گروه محسوس نباشدـ4

  داده شود؟
ولين حوادث اتمي كافي براي پرداخت غرامت به خره چنانچه پرداخت خسارت توسط مسئ و باالـ 5

 چه تمهيداتي براي تكميل جبران خسارات بايد انديشيده شود تا مانند حوادث ،قربانيان آن حوادث نباشد
ل و اقدامي  تحقيقي مفص،باقي نماندجبران  ه قربانيان بيف بار چرنوبيل و فوكوشيما خسارات وارده بتأس

   .جهاني در اين خصوص الزم است
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