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Abstract 

The increase in the existence and entry of 

environmental damage has led to the growth and 

development of technologies and the dynamics of 

industries in the biosphere in recent decades. Since 

environmental elements are interdependent in the life 

cycle and survival, there is always an unquestionable 

need to maintain it. Because the environment has a 

cross-border guarantee and does not depend on the 

borders of a country. Therefore, creating any crisis 

and pollution, causing damage to the environment 

and ignoring small environmental hazards, will cause 

a large-scale crisis at the international and global 

levels. In this regard, when the damage caused by 

transboundary pollution is inflicted on governments, 

as soon as the responsibility is recognized, the claim 

for damages occurs and compensation, which can be 

important through litigation. However, not only 

governments are affected by cross-border pollution, 

but also private individuals are affected. The aim of 

this study is to identify the system of liability 

governing cross-border damages in order to explain 

the process of how to claim damages directly by 

private individuals and to clarify the problems facing 

it. This study is based on the findings that although 

private individuals can seek redress in the courts 

where cross-border damages occur, they face 

problems with issues such as setting a certain ceiling 

for compensation funds, setting a deadline for 

claiming compensation. The source of the 

compensation is unclear and, consequently, the 

regime's actions are related to the damages. 

Keywords: Transboundary Damages, 
Compensation, Environmental Damages, 

Individuals, Legal Deficiencies.  

  چکیده

و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه ها  رشد و توسعه فناوري

گردیده  محیطی زیستاخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات 

از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا . است

چون  بی همواره ضرورت حفظ آن الزامی، وابستگی و پیوستگی دارند

که محیط زیست ضمانتی فرامرزي دارد و وابسته چرا . طلبد می و چرا

، لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی. به مرزهاي یک کشور نیست

سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن 

سبب به وجود آمدن بحران وسیع ، محیطی زیستمخاطرات کوچک 

خسارت  وقتی، در این راستا. ی و جهانی خواهد شدالملل بیندر سطح 

به محض ، گردد یها وارد م به دولت يفرامرز يها یناشی از آلودگ

آید که این  می مطالبه خسارت و جبران آن پیش، تیمسئول ییشناسا

ها تنها متضرر  هرچند فقط دولت. دعوا باشد تواند از طریق اقامه یمهم م

ز قربانی ین یستند بلکه اشخاص خصوصین يفرامرز يها یاز آلودگ

ت حاکم بر ینظام مسئول ییاین پژوهش با هدف شناسا. گردند می تلقی

که روند چگونگی مطالبه مستقیم  در پی آن است يخسارات فرامرز

را بیان نماید و مشکالت پیش  یخسارات توسط اشخاص خصوص

استوار است که ها  این پژوهش بر این یافته. روي آن را روشن سازد

هاي محل وقوع  دگاهتوانند در دا اگرچه اشخاص خصوصی می

اما با مشکالتی از ، خسارت فرامرزي درخواست جبران خسارت نمایند

خسارت کننده  هاي پرداخت جمله تعیین سقف معینی براي صندوق

مشخص ، تعیین ضرب االجل براي درخواست غرامت، زیان دیدگان

نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به 

  .ات روبرو هستندخسار

جبران ، پرداخت غرامت، يخسارات فرامرز: واژگان کلیدي
  . یحقوقهاي  کاستی، یاشخاص خصوص، محیطی زیستخسارت 

ت
یاف
در

 
اله

مق
 :

0
2

/
0

3
/

1
4

0
1

 -
ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

0
5

/
0

4
/

1
4
0

1
- 

ش
ذیر

پ
 

اله
مق

 :
1

5
/

0
5

/
1

4
0

1
  

  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   90

 

  :ارجاع

، یدهد یانز یردولتیبه اشخاص غ يفرامرز محیطی زیستن خسارات جبرا یحقوق هاي یابعاد کاست يواکاو)، 1401؛ (نساء، یزادهقل

 . 11شماره ، تمدن حقوقی

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

ش رو به رشد تعداد افراد یو افزا يفرامرز محیطی زیست يها یبا امعان نظر به مخاطرات و گسترش آلودگ

جبران خسارت  نحوه ضرورتی است تا مسئله، ن لزوم جبران خسارات آسیب دیده گانیآسیب دیده و همچن

 یمورد بررس، کند یدا میبروز پ یردولتیاشخاص غ يپرداخت غرامت برا یکه ممکن است در ط یو مشکالت

 بدون واسطه، به اشخاص محیطی زیستالزامات پرداخت خسارات و غرامات  تبیین ابعاد. رندیقرار گ

 تشریحها  بدون دخالت دولت را ستیط زیبر محها  آن ت اشخاص و حقینقش و اهمنشان دهنده ، ها دولت

از یاز آن ن یرت جبران خسارات ناشو ضرو يفرامرز محیطی زیستبا توجه به وسعت خسارات . نماید می

چه بسا . ده فراهم شودیان دیز يع برایرد و غرامت بالواسطه و سریت قرار گیاست که جبران خسارت در فور

پرداخت  یا حتی، گردد یردولتیده غیان دین رفتن احقاق حق اشخاص زیدر جبران خسارت باعث از ب تأخیر

ن امر مانع دخل و تصرف دولت به غرامت یهمکه  دده پرداخت شویان دیغرامت به حساب شخص ز

 یعنی( به دو صورت با واسطه يفرامرز محیطی زیست يها بیاز آس یپرداخت غرامات ناش. دگرد می يزیوار

ممکن ) دهیاندیز ياز سو يدعو اقامه( ا بالواسطهی) له دولت منشأیها ع دولت ياز سو يق طرح دعویاز طر

ان رساننده نشود و چه بسا با به یت باواسطه ممکن است که باعث متنبه شدن زپرداخ). 5، 1394، طیبی( است

. ده شودیان دیفاء حق زیده نباشد و باعث عدم استیان دیجبران خسارت ز يبرا یلیگر دلیافتادن آن د تأخیر

ت که ممکن اس ین مشکالتیجبران خسارت بالواسطه و همچن يها وهیش ین پژوهش برآنیم که به بررسیدر ا
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  .شود د پرداختهیش آیپ محیطی زیستدر جهت پراخت غرامت به حساب متضرر از خسارت 

  ت همراه با خسارتیابتناي ماهوي مسئول: اول

ی الملل بینتابع نظام مسئولیت الملل،  بیندر عرصه حقوق  محیطی زیست يها از خسارت یت ناشینظام مسئول

اعمال منع  يت براییکی مسئول: کرد وجود داردیدو دسته رو يخسارات فرامرز در در این راستا و. دولت هاست
1یالملل بین شده

2یالملل بین اعمال منع نشده يت برایو دیگري مسئول) 2001سال ( 
  ).2006سال ( 

  ت براي اعمال منع شدهیچهارچوب مسئول - 1

 محیطی زیست یللالم بینکه باعث نقض تعهدات  يا اعمال متخلفانه، یالملل بین در خصوص اعمال منع شده

ن یا یاساس اثبات شده هین خصوص قضیدر ا. شود یها در نظر گرفته م دولت یالملل بینت یمسئول يشوند مبنا یم

طرح  2 ماده. دولت است یالملل بینت یمتضمن مسئول محیطی زیست یالملل بین است که هر عمل منع شده

ی دولت هنگامی محقق الملل بین فعل متخلفانه«: اردد می ت دولت بیانیمسئول درباره الملل بینون حقوق یسیکم

 و؛ قابل انتساب به آن دولت باشد الملل بینبه موجب حقوق ) الف: شود که رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل می
  ).18، 1391، ابراهیم گل( ». ی آن دولت تلقی شودالملل بیننقض تعهد ) ب

را نقض کرده  محیطی زیست یالملل بینتعهد  کیا ترك فعل خود یاگر دولت با فعل ، از یک سو

 یالملل بینت یدولت متحمل مسئول، باشد یعرف یالملل بینا تحت حقوق یاز معاهده  یخواه تعهد ناش، باشد

دولت  يد برایتعهد مورد نظر با«: دارد می بیانها  ی دولتالملل بینطرح مسئولیت  13همچنین ماده . است

د یبه هر ترتیب دولت در نقض تعهدات خود با» . وع عمل منع شده معتبر باشدفعل در زمان وق انجام دهنده

خود را انجام دهد و دولت متخلف مسئول جبران  یالملل بینرا متوقف کند و تعهد  یرقانونیعمل غ

ک دولت ی یالملل بین عمل منع شده، از سوي دیگر. ده استیان دیب وارد به دولت زیآس يخسارت برا

د قابل انتساب به دولت باشد و فعل به عنوان فعل یبا یالملل بینا ترك فعل ناقض تعهد یعل ن است که فیا

 يب فرامرزینسبت به موضوع آس الملل بینون حقوق یسیکم يکرد اتخاذیاما رو. دولت در نظر گرفته شود

عهدات آنچه نقض ت، نیبنابرا. است يت ضرورین مسئولییتع يه برایقواعد اول يمحتوا. م استیمستق

را بر دولت  یچه تعهدات الملل بینبه این موضوع دارد که حقوق  یشود بستگ یمحسوب م محیطی زیست

  .))Hanqin,2003,295کند  یل میعامل تحم

                                                      
1- Responsibility  

2- Liability  
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  ت براي اعمال منع نشدهیچهارچوب مسئول - 2

 يها تیاز فعال يب فرامرزیاز آس يریتعهدات مربوط به جلوگ يفایا يدولت مربوطه برا ياگرچه همکار

. ردیگ یصورت م یالملل بینها بدون ارتکاب تخلف  تیاز فعال یخطرناك وجود دارد اما بعض

اعمالی هستند که بدون ارتکاب ... ا ویحمل و نقل نفت در در، يا هسته يها تیمانند فعال ییها خسارت

رسماً اعمال  1978 از سال الملل بینون حقوق یسیکم. شوند یراد خسارت میباعث ا یالملل بین فعل متخلفانه
 يب فرامرزیاز آس يریشگیپ«س یش نویب دو طرح پیقرار داد که منجر به تصو یمنع نشده را مورد بررس

از  یناش يب فرامرزیان در موارد آسیص زیو طرح اصول تخص 2001سال » خطرناك يها تیاز فعال یناش

ت یمسئول، ونیسیاز نظر کملذا ). 213-212، 1390، یعبداله( شد 2006خطرناك سال  يها تیفعال

باشد  یم ياد به دنبال منفعت اقتصادیجاد خطر زیکه با ا یرفته شده است که شخصین باور پذیبر ا يمتصد

  .ت را متحمل شودیان آور کنترل فعالیج زید نتایبا

، جاد خسارت مهم را به همراه داردیخطرناك که پرخطر نبوده اما خطر ا يها تیدر مورد فعال

ل است که منافع مرتبط ین دلین امر به ایا. ا همراه با غفلت استیر یت به تقصیمورد نظر مسئولت یمسئول

به  یت نگاهیدر نها. باشد یت خطرناك میانجام فعال يع برایصنا زهیخطرناك انگ يها تیاز فعال یناش

ز اعمال منع ا یت در خصوص خسارات ناشیدهد که اصل مسئول یجه را به دست مین نتیها ا عملکرد دولت
تواند  یک دولت نمی ینیت منشأ خسارت در قلمرو سرزمیصرف انجام فعالالملل،  بیننشده در حقوق 

 ین دولتیت چنیبلکه مسئول. دولت به جبران خسارات وارده را به دنبال داشته باشد یالملل بینت یمسئول

، تداوم نظارت و کنترل، زمجو فه به نحو احسن در خصوص ارائهیمحرز است که نقض انجام وظ یزمان

  ).5- 4، 1389، انیاسیو ق يموسو( محرز شود

 دهیان دیز یردولتیجبران خسارت به اشخاص غ یابتناي حقوق: دوم

  نحوه ادعا و اقامه دعوي - 1

دعوا جهت جبران خسارت دو  اقامه توانند در جهت نحوه می یاشخاص خصوص، در راستاي اخذ غرامات

ه دولت منشأ یافت غرامت علیدر يق دولت خود برایتوانند از طر یاطراف م - فال. وه را معمول دارندیش

ق طرح یتواند از طر یده میان دیدولت ز، ها دولت یالملل بینت یطرح مسئول 42 طبق ماده. کنند يدعو اقامه

ست درخوا یالملل بینوان یا دیک دادگاه یدعوا نزد  ا شروع اقامهیگر یه دولت دیک ادعا علیم یا تسلی
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در صورت امکان  یشخص خصوص - ب). 257، 1391، م گلیابراه( دینما محیطی زیستجبران خسارت 

ک مطرح شود که یپلماتیق دین صورت دعوا از طریها متوسل شوند که در ا در دادگاه ییقضا يها هیبه رو

  .) (Hanqin,2003,13با دولت مورد نظر است يبر مذاکره و همکار یشتر مبتنیب

3و توسعه ياقتصاد يسازمان همکار يحائز ذکر است این که شورا کهاي  نکته
ه یتوص يک سریدر  

4ستیط زیمح تهیبر مطالعات کم یمبتن يها نامه
5يفرامرز یو گروه آلودگ 

گرد ید که پیجه رسین نتیبه ا 

 يدعوا اقامه). 35، 1393، رحمتی( ت خسارت بار انجام گرددیفعال د در کشور انجام دهندهیبا یقانون

به عمل  یدگیرس ين دادگاه برایبهتر، ت را دارد که دادگاه آن کشورین مزیدر دولت منشأ ا یخصوص

به عمل آمده است باعث ورود خسارت به  یتیکه از آن شکا یا ترك فعلیاگر فعل . انجام شده است

و از دهد  یک دادگاه قرار میت یرا در صالح يکرد تمام دعاوین رویا، گر شده باشدید يکشورها

خوانده ، ردیک دادگاه قرار گیدر  ییقضا یاگر خوانده تنها در معرض دادرس، نیدگاه خوانده اید

ن یبا ا. کند و اعمالش را متعاقباً قانونمند سازد ینیش بیعواقب عمل خود را پ يشتریت بیتواند با قطع یم

در آن وارده  يب فرامرزیسکه آ يکشور يها ت دادگاهیاکثر استدالل حقوقدانان از اعمال صالح، حال

  .کنند یت میشده است حما

جبران  يشنود که برا یخود م یکه از مشاور حقوق یزمان يفرامرز یخسارت آلودگ یخصوص یقربان

. شود یدعوا کند متعجب و وحشت زده م اقامه ید در دادگاه دولت خارجیافت غرامت بایخسارت و در

 یدرست است که حق دسترس. گانه را نخواهد داشتیر کشور بدعوا د گر اعتماد به نفس اقامهید یقربان

 یازمند کمک حقوقین یدر کشور خارج یکه قربان یر است اما زمانیانکارناپذ یاصل، برابر به عدالت

 يبرا یمال تأمینا ممکن است از او خواسته شود که یرد و یگ یارش قرار میدر اخت يکمک کمتر، شود یم

ز یها ن نهیو هز ییناآشنا، زبان، ين گونه موارد مشکالت دورین در ایهمچن .فراهم کند یدادرس نهیهز

 یالملل بین يها ونیدرکنوانس. مثالً هرچند در برخی موارد این موضوعات حل شده است. وجود دارد

6ینفت یخسارات آلودگ يبرا یت مدنیمسئول
پراخت غرامت در مورد خسارات  يدارد که دعاو یمقرر م 

ا ی ینیکه به قلمرو زم يمتعاهد يها تنها در دادگاه دولت، ونیتحت پوشش کنوانس ینفت یآلودگ

                                                      
3- Council of the Organization for Economic Co-operation and Development 
4- The Environment Committee 

5- Tran frontier pollution group 
6- the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Bruxell, 1969 
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به خوانده داده  یین دعوایچن یاخطار منطق، رندیقرار گ یوارد شده است مورد بررس یبیشان آس ییایدر

7يا ت عامل حمل و نقل هستهیون مسئولیکنوانس یعنی، تر ون قبلیکنوانس. شده است
 ینشتر به نفع قربایب 

 يدارد دعوا یون مقرر میکنوانس 10 ماده. دادگاه را انتخاب کند، سازد تا خود یر میرا مخ یرا قربانیاست ز

ا در دادگاه دولت ی) دولت صاحب پرچم( ا در دادگاه دولت مجوزدهندهی، ار خواهانید به اختیغرامت با

  .اقامه شود، ب وارد شده استیکه به قلمروش آس يمتعاهد

، البته. و اصول است یکنون يها هیدر تطابق با روکامالً ده یان دیت دولت زیاعمال صالح، هبه طور خالص

از اقامه دعوا مطلع شده و کامالً اعمال شود که خوانده  ید تنها زمانیخاص با ت دادگاه در هر پروندهیصالح

ت دادگاه یاعمال صالحکرد در خصوص ین روین چندیبنابرا. استماع داده شده باشد يبرا یبه او فرصت کاف

ت دادگاه یاعمال صالح، کردین رویتر رفتهیوجود دارد که پذ یاشخاص خصوص يبه دعاو یدگیرس يبرا

ماً به دادگاه محل وقوع یتوانند مستق یم یکرد اشخاص خصوصین رویدر ا. محل وقوع خسارت است
ده را در نظر گرفته است یان دیز ن روش هم منافعیند که ایجبران خسارت نما خسارت مراجعه کنند و مطالبه

  ).49، 1398، طیبی و شیرازیان( بخشد یع میل و تسریبه دعوا را تسه یدگیند رسیهم فرآ

  در جبران خسارتها  رویه دولت - 2

ها پرداخت غرامت بالواسطه به  دولت هیا در روین موضوع پرداخته شود که آیدر این جا الزم است به ا

مورد  يفرامرز محیطی زیستسپس آن را از لحاظ خسارات ، بقه استمسبوق به سا یاشخاص خصوص

  .میده یقرار م یبررس

دولت  يصورت گرفته از سو یکه در آن پرداخت غرامت به اشخاص خصوص ياز موارد یکی

ک یتوسط شل 1987در نوامبر  يران هندیگیاز ماه یکیرا یاالت متحده آمریکا به دولت هند است زیا

انگلیسی را  يمایک هواپین یچ يجمهور 1954در سال ، در مورد دیگر. کشته شد یکااالت متحده آمریا

کرد و  ین عذرخواهیچ يجمهور. هدف قرار داد، که در حال حرکت از بانکوك به هنگ کنگ بود

ن غرامت را به یچ يجمهور. شد ییشناسا یوانیتا ینظام يمایک هواپیما به عنوان یاعالم کرد که هواپ

پرداخت غرامت به صورت  الملل بینلذا همان طور که در حقوق . ان پرداخت کردیقربان يها خانواده

 پرداخت غرامت بالواسطه در حوزه، مختلف صورت گرفته يایدر قضا یبالواسطه به اشخاص خصوص

  .ست نیز صورت پذیرفته استیط زیمح الملل بینحقوق 

                                                      
7- Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, Bruxell, 1962 
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ت یمربوط جنگ عراق و کو یصه در خصوص پرداخت غرامت به اشخاص خصوین قضیتر برجسته

ست به یط زیخود را در استفاده از مح عراق صراحتاً اراده، تیکو ش از جنگ عراق ویها پ هفته. است

ک یتعمداً حدود ، 1991سال  هیژانو ين روزهایان آخریها در جر یعراق. اعالم نمود یعنوان ابزار جنگ

که در  يش از مقداریحدود نه برابر ب یحجم یعنی؛ ج فارس رها کردندیون تن نفت خام را درخلیلیم

ست یط زیمح به يا ج فارس خسارات گستردهیدر جنگ خل. اکسون والدز آالسکا پخش شده بودی حادثه

ن بعد یتر ن وجود گستردهیبا ا. وارد آمدگذاري  نیق بمباران و میاز جمله از طر یو طبیع یمصنوع

زش یه و ریتخل به واسطه يادیان جنگ خسارات زیراز نفت بود که در ج یناش، یستیط زیخسارات مح

نفت  يها شده چاهریزي  آتش زدن برنامه ز به واسطهیو ن یت اشغالیکو يها شگاهینفت از پاال يادیمقدار ز

  ).6- 5، 1390، رفعت راد( د آمدیت پدیکو

 يون برایسین کمیا. ون غرامات سازمان ملل متحد بودیسیل کمیج آن تشکیاز نتا یکی 687در قطعنامه 

از  یکین سازمان یا. ت را در دستور کار خود قرار دادیکو ین بار مسائل مربوط به اشغال نظامینخست

آن  یت و رکن فرعیامن يشورا ن مقامات سازمان ملل متحد دارد و به واقع بر اساس قطعنامهیباالتر

ن یا، ریاخ يها البته در سال. دیجنگ را از مقصر احراز نما يو معنو یشود تا بتواند آثار مال یمحسوب م

جنگ  جهیون در نتیسین کمیهرچند ا. ز پرداخته استین محیطی زیستاز تخلفات  یم ناشیون به جرایسیکم

در مجموع ، تر شد و باعث شد تاکنون دوازده کشور ت به وجود آمد اما ابعاد آن گستردهیعراق و کو

ت یعراق به کو ينون کل غرامت پرداخت شده از سوتاک. ندیحدود دویست و هفتاد فقره دعوا مطرح نما

 یپرداخت شده به اشخاص خصوصهاي  خسارت. رسد یون دالر میلیارد و پانصد میلیبرابر با چهل و سه م

ن غرامت بابت جبران یا، در واقع. ت بوده استیشرکت نفت کو ياز دعاو یکیبه منظور حل و فصل 

ن یا ین نفتیادیدن میب دیت و به آسیت جاوز عراق به کویپد و فروش که در یدر بخش تولان یضرر و ز

  ).69، 1393، رحمتی( بوده است، کشور متحمل شد

  دهیان دیز یردولتیواکاوي نقاط ضعف جبران خسارت بالواسطه به اشخاص غ: سوم

به جان  یاطیاحت بی جهیا در نتیعمداً ، یهر کس بدون مجوز قانون«: رانیا یت مدنیقانون مسئول 1 بنا به ماده

افراد  يکه به موجب قانون برا يگریا به هر حق دی يا شهرت تجاریت یثیا حی يا آزادیا مال ی یا سالمتی

مسئول جبران ، شود يگرید يا معنوی يان مادیوارد کند که موجب ضرر و ز يا لطمه، دهیجاد گردیا
که فقط  یت به نقض تعهداتاس یپاسخ یا مدنی یت حقوقیمسئول» . باشد یاز عمل خود م یخسارت ناش
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جرم بودن عمل  جنبه، یت مدنیدر مبحث مسئول. گردد یموجب ورود لطمه و خسارت به کشور متعهدله م

جه الزام آن دولت به جبران یان و در نتیت و عامل ورود زین مسئولییتع، ست بلکه موضوع آنیمورد نظر ن

  ).51، 1390، زارعی( ده وارد کرده استیان دیخسارت است که دولت ز

  جبران خسارت و پرداخت - 1

ها  ت دولتیطرح مسئول 31ماده  1در بند ، یالملل بیندر سطح  محیطی زیستدر صورت ورود خسارت 

ز ین یالملل بین يوان دادگسترید. تعهد به جبران کامل خسارت ذکر شده است، تیمسئول یجه و اثر اساسینت

طرف مقابل در قبال نقض هر تعهد  يبه جبران خسارت را براالزام ، خود يکورزو در رأ کارخانه هیدر قض

  ).185، 1391، ابراهیم گل( قرار داده است ییمورد شناسا یالملل بین

)، یمیعدالت ترمکننده ( میک عامل ترمیاین مهم گاها به عنوان ، با عنایت به بحث جبران خسارت

کننده  ک عامل اصالحینه ساز و یک عامل هزی، )و بازدارنده یهیعدالت تنب( یهیک عامل بازدارنده و تنبی

ف فعل دولت به عنوان یتوص«: یالملل بینت یطرح مسئول 3مطابق ماده . مطرح شده است) یعدالت اصالح(

ف همان فعل به عنوان یاز توص تأثرف مذکور میتوص» . الملل است نیتابع حقوق ب یالملل بینفعل متخلفانه 

در مورد تعهد به جبران ، طرح مذکور 32 ن مادهیهمچن. ستین یخلبه موجب حقوق دا یقانون یفعل

ت یه قصور در عدم رعایتوج يتواند برا یدارد که دولت مسئول نم یان میخسارت و توقف عمل نامشروع ب

ن دو ماده به عدم توسل به یا. ش استناد کندیخو ین بخش به مقررات حقوق داخلیتعهداتش به موجب ا

فرار از تعهد به جبران خسارت و توقف عمل  يو چه برا یالملل بیننقض تعهدات  يچه برا، یحقوق داخل

حقوق ، عمل به آن ه و نه در مرحلهیجاد تعهدات ثانویا ن نه در عرصهیبنابرا. کنند یاشاره م، نامشروع

ت یمحاک يکه برا یرغم احترامیعل الملل بینحقوق ، قتیدر حق. تواند مورد استناد واقع شود ینم یداخل

داراب پور و ( داند یها مجاز نم فیاز توص یبرخ يرا به جز برا یاستناد به حقوق داخل، ها قائل است دولت

  ).207-205، 1390، یزارع نعمت

  )2001( ها در اعمال منع شده دولت یالملل بینت یجبران خسارت بنا بر طرح مسئول وهیش - 1- 1

در . ده استیرا برگز یمیعدالت ترم یالملل بینت یمواد طرح مسئول، مختلف يها يرغم وجود تئوریعل

 ییمورد شناسا یالملل بیناز نقض تعهد  یعام جبران خسارت ناش وهیسه ش یالملل بینت یطرح مسول 34 ماده

  .قرار گرفته است
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 اعاده به وضع سابق - 1- 1- 1

ن که اساساً یمشروط بر ا، برگردد یط به حالت قبلین است که شرایجبران خسارت ا وهین شیهدف ا

ن شکل از اشکال جبران یاعاده به وضع سابق نخست یالملل بینت یطرح مسئول 34 در ماده. رممکن نباشدیغ

اعاده ، ن طرحیا 35 در ماده. ار داردیدر اخت یالملل بین ده از فعل متخلفانهیان دیاست که دولت ز یخسارت

وجود  یالملل بین رتکاب فعل متخلفانهش از ایاست که پ یتیمجدد وضع يبه وضع سابق متضمن برقرار

ضبط و  یرقانونیغ يا است که به گونه ین شکل استرداد اموالیتر اعاده به وضع سابق ساده. داشته است

وه شامل ین شیا. تر باشد دهیچیپ یاعاده به وضع سابق ممکن است اقدام، ر مواردیدر سا. اند مصادره شده

 ش از وقوع فعل متخلفانه وجود داشته استیکه پ یوضع یعنی، وضع موجود است يایو اح يبرقرار

  ).96-95، 1390، زارعی(

ط یمح يایاعاده به وضع سابق و در واقع اح، ه جبران خساراتیهدف اول، در بحث محیط زیست

ست یط زیت محیاست که وضع یاعمال، ن جا منظور از اعاده کنندهیدر ا. ست در معرض خسارت استیز

ممکن باشد  ین بازگشتیچن یکه امکان عمل یالبته در صورت؛ بازگرداند یبروز آلودگ ش ازیرا به زمان پ

ا یهمچون قطع درختان و  یدر قبال اعمال خالف یر ماهیا تکثید یمثال اجبار به کاشت درختان جد يبرا

اده سه م) ج( ن ارتباط و بر اساس بندیدر ا. رود ین گونه اقدامات به شمار میق ایه از مصادیرو بی دیص

ونپ یف یاز وظا یکی محیطی زیستو کاهش صدمات  يریشگیدئو سوم تحت عنوان پیبرنامه مونتو

مؤثر و  يها و ابزراها مربوطه در ارتباط با راهکار يها دولت يت و همکاریدر مورد رضا يمطالعات رفتار
نه خسارات یت سابق در زمین کردن اعاده به وضعیگزیجا، اصالح کردن، جبران خسارت يبرا یکاف

ق یتشو، يارزشگذار يها وهیق در نظر گرفتن شیرا از طر یفین وظایونپ چنی. شود یان میب محیطی زیست

 محیطی زیست ياقتصاد ياتخاذ ابزارها، ها در جهت توسعه دولت يصورت گرفته از سو يها تالش

  .هدد یانجام م ییها ين ارزشگذاریمؤثر در چن یو علم یفن يها کیاستاندارد و تکن

برگشت ناپذیري ؛ با توجه به عواملی همچون محیطی زیستاما امروزه در عمل اعاده به وضع سابق 

جبران  ياز طرح دعاو محیطی زیستصدمات  یقربان يها اجتناب دولت، محیطی زیستماهیت عناصر 

ت جبران خسارا یت اصلیل مسئولیها به تحم ه دولتیل روزافزون در رویو تما محیطی زیستخسارت 

ت دولت در کنار یو فرع قرار دادن مسئول یت منشأ آلودگیفعال یبر دوش عامل خصوص محیطی زیست

مشکل  محیطی زیستبه جبران خسارت  یعامل خصوص ییدر کنار عدم توانا یت عامل خصوصیمسئول
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ات در ارتباط با جبران خسار یالملل بیناز اسناد  ياریبس، ل فوقیبا توجه به دال. ساز گردیده است

 687قطعنامه . اند ن اقدامات اعاده به وضع سابق کردهیگزیوه پرداخت غرامت را جایش، محیطی زیست

در مورد هر گونه خسارات  الملل بینعراق بر اساس حقوق : کند یان میز بین 1991ت در سال یامن يشورا

ت یو اشغال کو یانونرقیجه تجاوز غیکه در نت یعیب منابع طبیو تخر محیطی زیستشامل صدمات ، میمستق

 ان خسارت وارد شدیدولت عراق ملزم به پرداخت غرامت به قربان، ن اساسیبر ا. مسئول است، اند رخ داده

  ).341، 1389، انیاسیو ق يموسو(

 پرداخت غرامت - 1- 1- 2

یازدهم  يز در رأین يدادگستر یوان دائمید. پرداخت غرامت است، جبران خسارتهاي  یکی از روش

گوناگون  يها تیمسئول: ه گفتیه به روسیترک ياز سو یپرداخت غرامات جنگ هیدر قض 1912نوامبر 

ا ادا یپول ادا شده  یبا پرداخت مبلغها  آن هیکل. معموالً گر ندارندیکدیبا  یاختالف اساس، کشورها

 ارت جنبهاگر خس. ان وارده باشدیح و تا حد امکان مطابق با زیصح، قید به صورت دقیغرامت با. شوند یم

). 499، 1387، یگدلیب ییایض( ردیز در بر گیرا ن یخسارت احتمال، زان غرامتین میید در تعیدارد با يماد

دولت مسئول ملزم است «ن ماده مقرر داشته است که ینیز در بند یک ا یالملل بینت یطرح مسئول 36 ماده

را  یدر بند دو نوع خسارات» . بپردازدغرامت ، که خسارات با اعاده به وضع سابق جبران نشود یدر صورت

همچون عدم النفع  یمال یابین ماده هر گونه خسارت قابل ارزیبنابر ا. کند ین مییکه قابل جبران هستند تع
ن یماروس ایکوو ناگیگابچ هیدر قض). 206، 1391، م گلیابراه( ردیگ یکه مسلم است دربر م ییرا تا جا

غرامت  یالملل بین ده محق است از دولت مرتکب فعل متخلفانهیان دیرفته شده است که دولت زیقاعده پذ

ت یمسئول يبه ادعا یدگیرس يکه برا یالملل بینا دادگاه یوان یرفته شده است که دین پذیهمچن. ردیبگ

مجاز به حکم دادن در مورد پرداخت غرامت ، تیاز ابعاد آن صالح یکیبه عنوان ، ت داردیدولت صالح

  ).211، 1396، طیبی( است

 دهیان دیت زیجلب رضا - 1- 1- 3

ت دولت مناسب یبه شخص يیا لطمات معنو يرمادیت در مورد صدمات غیدر اغلب موارد جلب رضا

ه شخص یا تنبی یگرد قانونیپ؛ عمل ید نادرستیا هر گونه تأئی یت سه هدف عذرخواهیجلب رضا. است

، 1389، انیاسیو ق يموسو( کند می انبار را دنبالیاز تکرار آن عمل ز يریجلوگ يبرا یاتخاذ اقدامات؛ مجرم



  99  دهید انیز یردولتیغ اشخاص به يفرامرز یطیمح ستیز خسارات جبران یحقوق يها یکاست ابعاد يواکاو  

 

از آن فعل که  یناش يها انیملزم است از باب ز یالملل بین دولت مسئول فعل متخلفانه« 37 بنا به ماده). 339

در بند » . ده را جلب کندیان دیت خاطر زیرضا، ا پرداخت غرامت جبران نشودیبا اعاده وضع به حال سابق 

ا هر روش ی یرسم یعذرخواهتأسف، اظهار ، رش نقضیکال جبران خسارت شامل پذاش، ن مادهییک ا

ان وارده متناسب ید با زیت باین نکته اشاره شده است که جلب رضایدر بند دوم به ا. است يگریمناسب د

  ).223، 1391، م گلیابراه( رکننده نباشدیدولت مسئول تحق يبوده و برا

ت در جبران یاز جلب رضا یبه عنوان شکل، ن روشیا يودمندبه س يدادگستر یالملل بینوان ید

کانال کورفو پس از احراز  هیوان در قضید. ک دولت اشاره کرده استیوارده به  يرمادیغ يها خسارت
، ا انجام شده بودیتانیبر ییایدر يرویها توسط ن نیپس از انفجار مکه  ین روبیات میبودن عمل یرقانونیغ

 يرویاقدام نکه  اعالم کرد، از ارکان آن است یکیخود که  الملل بینترام به حقوق ن احیتضم يوان براید

 یه بر اساس در خواست مشاور دولت آلبانیانین بیا. شود یم یتلق یت آلبانینقض حاکم، ایتانیبر ییایدر

  .شود یمحسوب م یت مناسبیصادر شده و جلب رضا

ان در یص ضرر و زیل مرتبط به تخصس اصویش نویجبران خسارت بر اساس مقررات پ - 2- 1

  )2006( ت خطرناكیاز فعال یناش يان فرامرزیموارد ز

ها به جبران خسارت به صرف ورود ضرر  م دولتیه تعهد مستقیس از فرضیش نوین پین کنندگان ایتدو

جبران ضرر و  یت اصلیمسئول، ر از دولتیغ یشخص، نخست اند که در وهله ح دادهیاجتناب کرده و ترج

ون به یسیکم، ن خصوصیدر ا). گریربط دیا شخص ذیبردار  بهره( ردیان وارده را بر عهده بگیز

اغلب  ین که امروزه متولیبا توجه به ا، یاز طرف. ک شده استینزد یجبران در حقوق داخل يسازوکارها

 یاصل تیرش مسئولیبه پذ یلیها تما لذا دولت، هستند یمنع نشده در جهان اشخاص خصوص يها تیفعال

ن یرا قبول چنیز. ندارند، را نقض نکرده باشند يکه در آن تعهد ییها تین فعالیاز چن یجبران خسارت ناش

ت یان کردند که قبول مسئولیها ب نه دولتین زمیدر ا. گذارد یمها  آن را بر عهده ینیسنگ یبار مال يتعهد

 يریشگیاشخاص مذکور در پ یتیسئولم بی جیموجب تروها،  آن ان توسطیم جبران ضرر و زیو مستق یاصل

  ).93، 1393، رحمتی( خود خواهد شد يها تیاز فعال یان ناشیضرر و ز

در . از ارکان آن باشد یکیا یتواند دولت  یت منع نشده میبهره بردار فعال، سیش نوین پیبر اساس ا

 ین حالتیدر چن. د شودتواند مسئول قلمدا یت منع نشده میبه عنوان بهره بردار فعال دولت ین حالتیچن

در تعهد به جبران به . ها به عنوان بهره بردار متعهد به جبران به صرف ورود خسارت خواهند بود دولت
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ت یان زننده نخواهد داشت و فقط اثبات رابطه سببیر زیبه اثبات تقص یده الزامیان دیز، صرف ورود ضرر

  .کند یت میان کفایان وارده و عامل زین ضرر و زیب

 پرداخت غرامت بالواسطه يها وهیش - 2

 ناتیگر تضمیها و د مهیب - 1- 2

 يها تیاز فعال یان برخیاز کشورها متصد ياریبس یحقوق داخل، اي با عنایت به ساختارهاي توسعه

تمام اسناد و معاهدات تقریباً ز ین یالملل بیندر سطح . کند یم یمه خسارات احتمالیخطرناك را ملزم به ب

که با  یخطرناک يها تیان فعالیکند که متصد ین مسئله مینان از ایخود را ملزم به اطم عضو يها دولت

  .مه کرده باشدیت در نظر گرفته شده بیت خود را تا سقف مسئولیقبالً فعال، اند تیدر حال فعالها  آن مجوز

 يا هسته يانرژ نهیشخص ثالث در زم یت مدنیس در مورد مسئولیپار يا ون منطقهیکنوانس 10 ماده

 7 بند یک ماده)؛ 1963( يا خسارات هسته يبرا یت مدنین در مورد مسئولیون ویکنوانس 7 ماده)؛ 1960(

 يها ن نفتکشیکه مالک) 1969( ینفت یاز آلودگ یخسارات ناش يبرا یت مدنیمسئول یالملل بینون یکنوانس

 يبرا یت مدنیا در مورد مسئولیپروتکل ناگو 10و ماده ؛ کند یمه میش از دوهزار تن را ملزم به بیب

ان یمتصد) 2001( بینوترک یتکیسم ژنیارگان یالملل بینمرتبط با حمل و نقل  يها تیاز فعال یخسارات ناش

 ماده، ن راستایدر ا. اند الزم ملزم کرده ینات مالیگر تضمیمه و دیمورد نظر خود را به داشتن ب يها تیفعال

ن ماده هر عضو در صورت اقتضاء و با یبه موجب ا: ح استیار صریساروپا ب يون لوگانو شورایکنوانس 12

ت خطرناك در یان مشغول به فعالینان حاصل کند که متصدید اطمیت بایدر نظر گرفتن خطرات فعال

ط مصرح در حقوق یمطابق با نوع و شرا، ونین کنوانسیت تحت این آن به منظور پوشش مسئولیسرزم

ت شان را داشته و یتا سقف مسئول ینات مالیا تضمیملزم شده  یمال یمنیا يها به مشارکت در طرح، یداخل

  ).257- 255، 1390، یعبداله( ندیحفظ نما

ست بایستی مواردي از یط زیب به محیاز ورود آس یت ناشیدر این راستا ساختار یک بیمه نامه مسئول

تخمین ، د بودن مخاطراتیردرقابل تیروشن و غ، نیمع، یستیط زیمخاطرات مح یشامل شدن تمام؛ جمله

محدود به نوع خسارت اتفاقی و پیش بینی گزارش اي  پوشش بیمه، بالقوه زیان و تعیین مبلغ خسارت

  ).44، 1371، نوري( بازرسی جامع را شامل گردد
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  یجمع يها صندوق - 2- 2

 يها تیفعالاز  یناش يها جبران خسارت یجمع يها جاد صندوقیبه ا یالملل بینت یش نظام مسئولیگرا

. باشد ین حوزه میت در ایکردن مسئول یجمع ينظام مزبور به سو يها يریگ گر از جهتید یکیخطرناك 

، شوند یانجام م يمتصد ياز سو یکه غالباً به طور شخص ینات مالیگر تضمیها و د مهیسه با بیدر مقا

چنانکه گفته  یحت ؛هستند یعموم، انباریک صنعت خطرناك و زیبزرگ  ين شرکایها در ب صندوق

 12 به موجب ماده. ها ملزم شوند ن صندوقیاز وجوه ا یبخش تأمینز به یها ن خواهد شد ممکن است دولت

 محیطی زیستکه منشأ خسارت  یدر صورت یبا عنوان جبران جمع الملل بینحقوق  يتویانست قطعنامه

 يها میرژ، قابل حصول نباشد یرامتغ، یبانیگر منابع پشتیا دیا از واحد مسئول یص باشد یرقابل تشخیغ

نخواهد ماند و در صورت اقتضاء  ینان حاصل کنند که خسارت جبران نشده باقید اطمیبا محیطی زیست

ن یجاد چنیا ای یجبران جمع يگر سازوکارهایخاص با د یجبران يها توانند مسئله مداخله صندوق یم

  ).265- 260، 1390، یعبداله( رندینظر بگ را در یین سازوکارهایجاد چنیا ایجبران  يسازوکارها

 دهیان دیم به اشخاص زیحقوقی جبران خسارت مستقهاي  کاستی - 3

. ابزاري و ساختاري هستندهاي  دچار کمی و کاستیمعموالً پرداخت غرامت مستقیم به اشخاص زیان دیده 

ست که یعامل قادر ن، یفاقمقابله با خسارت ات يبرا یک طرح مناسب مالیبدون ، در این راستا از یک سو

ن شده وارد ییش از سقف تعیب یکه خسارت یزمان. فراهم کند یط خاصیخسارت را تحت شرا يها نهیهز

از سوي . ده خواهد بودیان دیز يپاسخگو یست چه کسیرا مشخص نین امر مشکل ساز است زیشود ا

ن به یگر قرید يها نصر خطر به دولتع، شود یک کشور انجام میتماماً در قلمرو  یتیکه فعال یزمان، دیگر

با خود  ییفراقلمرو ، تأثیريا روگاه هستهین، ذوب آهن در ساخت کارخانه، مثال يبرا. شود یط میشرا

، ل اسملتریتر هیدر قض. ت در آن انجام شده استیاست که فعال یطیاز شرا تأثراما م، ستیت مرتبط نیفعال

اشخاص و اموال  يبرا یصنعت يموجب شد که دودها ییو هواط آب یو شرا ییایمکان جغراف، مثال يبرا

پرداخت غرامات  يش رویگر از موانع پید یکی. ))Hanqin,2003,170-173انبار باشد یگر زین دیدر سرزم

ن امر به یعلت ا. است یاضیر يها بر اساس فرمول محیطی زیستخسارت  یابیبرآورد و ارز، بالواسطه

که در  یدر حال. شود یباز مها  آن یمال يدم سهولت در ارزشگذارو ع محیطی زیستت عناصر یماه

 وهین شییو به دنبال آن تع یابیارز يمبنا ين برآوردیچن، ر خساراتیو در ارتباط با سا الملل بینحقوق 

  .جبران خسارات است
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در خصوص پرداخت  یالملل بینها و معاهدات  ه دولتیدر رو حل راهن یتر متداول، به هر ترتیب

ن شده به عنوان سقف پرداخت غرامت و به عنوان ییش تعین و از پیمع ین است که مبلغ پولیغرامت ا

نمونه بارز ). 336، 1389، انیاسیو ق يموسو( شود یاعاده به وضع سابق در نظر گرفته م يبرا ینیگزیجا

و کانادا در سال  هیان روسیمطروحه م 954کوسموس  هیقض، یالملل بین ییقضا هیدر رو ین روشیاتخاذ چن

ن یکانادا ا. زان خسارات بودین مییه بر سر تعین قضیاختالف مطروحه در ا. وجود دارد يالدیم 1984

 یدر حال. زد ین میتخم يات پاکسازیعمل يون دالر برایلیون دالر از جمله شش میلیخسارات را چهارده م

. نشده بود ینیش بیپ يالدیم 1972ل سا ییفضا يایاش يت برایون مسئولیدر کنوانس ین خساراتیکه چن

ون دالر پرداخت یلیتنها سه م يات پاکسازین در ارتباط با عملیه بر اساس توافق طرفیسرانجام دولت روس

ت از عامل یبلکه حما محیطی زیستز در واقع هدف نه جبران کامل خسارات یوه نین شیدر ا. کرد

از  یدر هنگام ورود خسارت ناش، از این رو. ستده ایان دیمبهم و کالن ز يخسارات در برابر دعاو

 محیطی زیستمعادل ارزش عناصر  ید غرامتیباکننده  آلوده، یبه اشخاص خصوص يفرامرز یآلودگ

ن که یار معین سطح معییو تع محیطی زیستخسارات  یابیهرچند عدم سهولت ارز. ده بپردازدیخسارت د

 موجود استهاي  ز از کاستییارد شناخته شود نو محیطی زیستدر آن دولت مسئول جبران خسارات 

در سالیان بعد  محیطی زیستمرور زمان و مشاهده اثرات حوادث ، و دیگر مسئله) 41- 40، 1390، یزارع(

  .است یاشخاص خصوص در جبران خسارت بالواسطه يگریاست که مانع د

  جهینت

افت غرامت اقدام یدر يها برا دولت، يفرامرز محیطی زیستدر صورت ورود خسارات ، یبه صورت کل

اوقات متضرران  یگاه. خواهند که خسارات وارده را جبران کنند یب رسان میند و از دولت آسینما یم

 یخصوص يها ا شرکتی يبلکه مردم عاد، ستندین یتنها دولت و اشخاص دولت محیطی زیستخسارات 

مورد  یاشخاص دولت، ها دولت یالملل بینت یبنابر طرح مسئول. ان متضرر گردندین زیممکن است از ا

ر از موارد مذکور یغ یبه اشخاص يفرامرز محیطی زیست یاز آلودگ یاگر خسارت ناش. شدند ییشناسا

 ده در عرصهیان دین حقوق افراد زیتضم يدر راستا. گردد یمحسوب م یردولتیشخص غ، دیوارد آ

بندند تا  یها تالش خود را به کار م لتآن دو وجود دارد که به واسطه یحقوق نرمالملل،  بینحقوق 

ماً به دادگاه محل یتوانند مستق یبراي جبران خسارت م یاشخاص خصوص. نماند یجبران نشده باق یخسارت

ده را در یان دین روش هم منافع زیند که ایجبران خسارت نما وقوع خسارت مراجعه کنند و مطالبه



  103  دهید انیز یردولتیغ اشخاص به يفرامرز یطیمح ستیز خسارات جبران یحقوق يها یکاست ابعاد يواکاو  

 

که در  یمهم هین حال قضیبا ا. بخشد یع میل و تسریرا تسهبه دعوا  یدگیند رسیو هم فرآ نظرگرفته است

ت است که باعث ورود یه جنگ عراق و کویقض، و پرداخت غرامت مطرح است ينه خسارات فرامرزیزم

پرداخت  تهیه کمین قضیدر ا. گر شدیو چند کشور د يعربستان صعود، رانیا، تیبه کو ياریخسارت بس

زان خسارات یاز کارشناسان به وجود آمدند تا م یأتیل شد و هیتشکجبران خسارات  يغرامت سازمان برا

ون مراجعه کنند و درخواست غرامت یسیماً به کمیتوانستند مستق یم یافراد خصوص. ندینما یرا بررس

از خسارات  یم درخواست غرامات ناشیتوانند به صورت مستق یز مین ین افراد خصوصیبنابرا. ندینما

 یم حقوقیمختلف مانند رژ يها میدر رژ، یع و کافیجبران خسارت سر يبرا. ندینما محیطی زیست

 محیطی زیستخسارات  یاند که تا سقف خاص ل شدهیتشک ییها صندوق ینفت یآلودگ، ییفضا، يا هسته

زان یدعوا و مشخص شدن م پس از اقامه یدر صورت ورود خسارت به اشخاص خصوص. کنند یمه میب را

ن یتضم يبرا یرسد وجود سازوکار مال می هرچند به نظر. ات خود را مطالبه کنندتوانند خسار یخسارت م

 مؤثردر این راستا به جهت تحقق موضوع تدوین یک چهارچوب حقوقی . جبران خسارت ضرورت دارد

  .رسد می ی مفید به نظرالملل بیندر قالب یکی از اسناد 

یز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع
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