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 مساله بیان  و  مقدمه

 آن از ظتحفا و شده شناخته تیرسم به بشر یاساس حقوق از یکی  عنوان  به  سالم  ستیز  طیمح
 یسالمت و یزندگ بر آن یچگونگ که است یموضوعات از ستیز طیمح تیوضع  .دارد  یحقوق  التزام

 ،شرفتهیپ از اعم جهان یکشورها همه جهت نیهم به .گذاردیم یبرجا یواضح و یجد اثر  جامعه

 از یاریبس در و داشته تیحساس  ستیز  طیمح  به  نسبت  یا  گونه  به  مانده  عقب  و  رشد  حال  در
 بخش   آن تیاهم  حائز  نکته  .باشند  یم رو  به رو  ستیز طیمح بیتخر از  یناش  یها  چالش  با  دارمو

 که  دارند  وجود  ییها  یآلودگ  مسلماً  دارند،  فرامرزی  ماهیت  که  است  یط یمح  ستیز  لیمسا  از

 دولت کی در که ای صدمه گونه هر است ممکن و نمانند محاط  دولت  کی  قلمرو  در  است  ممکن
 نیب ییفضا در و گرید های دولت نیسرزم در ییها انعکاس دارای  شود  یم  رداو  ستیز  طیمح  به

  ست یز طیمح یبرا  توان  نمی که  نیا  به  تیعنا  با  .  (76  :1390،یموسو و  یهاشم  پور)  باشد  یالملل

 که  باشند،  یم  نیزم  کره  نام  به  واحد  یکشت  کی  بر  سوار  تیبشر  همه  و  شد  لیقا  یمرز  و  حد

 و  ی)خلعتبر  گردد  یم  تیبشر  جامعه  کل  ینابود  سبب  یکشت  نیا  به  بیآس  و  صدمه  هرگونه
 مهم یگام ،یط یمح ستیز خسارات لیتؤمس یبررس که رسد یم نظر  به  (126  :1400  ،همکاران

 یها  شاخص  فیتعر  که  گونه همان است. یط یمح ستیز خسارت  نیلؤمس ای لؤمس  ییشناسا برای

 است. یهیبد یامر زین خسارت  رانبج  لؤمس  ییشناسا  که  آن  منظور  به  یط یمح  ستیز  خسارت
 از  یبرخ  که  شود  یم  منجر  ادیز  یجد  خسارات  به  یط یمح  ستیز  یها  رخداد  شمار  متأسفانه

 و   نفر  1600  یآن  مرگ  به  که  1984  بوپال گاز  نشت  ۀفاجع از: اند  عبارت موارد نیتر شده  شناخته

 یآلودگ به که 1986 لیچرنوب یا هسته  روگاهین  ۀفاجع  د؛یانجام  تن  هزار  ستیدو  از  شیب  بیآس

 با .(214  :1398،نسب  رضایی  و  شهبازی  )شد  منجر  ویواکتیراد  مواد  پخش  اثر  در  ستیز  طیمح
 طور  به  یط یمح  ستیز  خسارات  اما  کرده  جلب  خود  به  را  انیجهان  توجه  رخدادها  نگونهیا  نکهیا

 آن اند. دهشن یرسان اطالع هرگز اما  هستند  دادن  خر  حال  در  یجهان  و  یا  منطقه  سطح  در  مکرر

 حقوق یها  شاخه  گرید  مانند  ستیز  طیمح  از  حفاظت  یراستا  در  یالملل  نیب  جامعه  روزهام  هچ
 نیقوان  یاجرا  درجهت  قدرتمند  مکانیسمى  و  اجرا  ضمانت  وجود  ،است  دازمنین  آن  به  الملل  نیب

 به دورو از قبل .است یا هسته یها زباله دفع از یناش ستیز طیمح  حفظ  یراستا  در  یالملل  نیب

  شود. ارائه  اتمی  آلودگی  از  اجمالی تعریفی است  الزم  اصلی مبحث

  

  یاتم  یآلودگ  فیتعر
 عصراتم  کایآمر  یکویومکزین  یآالماگوردو  در  194٥  هیژوئ شانزدهم در تا  دیکش طول  سال  انیسال

 ،یپزشک  در  آن  یانرژ  از  و  شکافته  را  23٥  ومیاوران  اتم  توانست  بشر  خیتار  نیا  در  و  دیگرد  آغاز

 عیسر  کاهش  از  بعد  .(3٥8  :1373  پناهی،  شریعت)  کند  استفاده  قاتیتحق  و  یکشاورز  ،صنعت

 یاتم یراکتورها یادیز تعداد ،ها آن متیق شیافزا و گاز ،نفت  ،سنگ  زغال  یلیفس  سوخت  خائرذ
 ی ها  اشعه  دیتول نابعم ادیازد  با  .  شدند ساخته  جهان در  تهیسیالکتر  یها  روگاهین یانرژ دیتول یبرا

 تماس  خطر  و  یاتم  یها  حسال  یها  شیآزما  از  یناش  ویاکت  ویراد  یجو  نزوالت  اضافه  به  زانیونی
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 بنابراین  (.پیشین  ،پناهی  شریعت)  گذاشت  اثر  مردم  یسالمت  بر  و  افتی  شیافزا  ها  آن  با  انسان

 چه ای، هسته انفعال و فعل یک جانبی های فرآورده که آید می وجود به زمانی ای هسته  آلودگی
 بشری  مسکونی  مناطق مجاورت در  یا و زیست  محیط در طبیعی،  چه  و  باشد  بشر دست  ی  ساخته

 های زباله در سهیم عوامل مهمترین تحقیقاتی  های  ایستگاه  و  ای  هسته  های  نیروگاه  .گردند  رها

 همواره یا هسته یها زباله (.2 :139٥عزیزی، و )بهمنی  هستند  بشر  دست  ی  ساخته  رادیواکتیو
 مورد مختلف طرق به و شده ینیرزمیز ای یسطح یها آب وارد آب  و  خاک  قیطر  از  ع،دف  از  پس

 بر  هم  ریناپذ  جبران  یها  بیآس  سبب  موضوع  نیا  .رندیگ  یم  قرار  اهانیگ  و  واناتیح  استفاده

 دیتهد  را  ندهیآ  و  یکنون  یها  نسل  سالمت  و  بود  خواهد  یبشر  جامعه  بر  هم  و  ستیز  طیمح

 کرد. خواهد
 

   یطیمح  ستیز  خسارت  جبران  در ها  دولت یالملل  نیب تیلؤمس
 عدول و است استوار زمان هم یقانون یها تیصالح و ها تیحاکم توازن هیپا  بر  الملل  نیب  حقوق

 دولت ییپاسخگو یا تیلؤمس مستوجب ،باشد همراه  قواعد  نقض  با  که  را  توازن  نیا  یانبم  نظم  از

 یمبتن ابتدا از چند هر تیلؤمس .داند یم یالملل نیب جامعه ای و دهید  انیز  دولت  دربرابر  متخلف

 در  ی عمل  و یفکر  نینو شیگرا اما بوده  یالملل  نیب  قاعده  نقض  یعنی  یالملل  نیب  متخلفانه  عمل بر
 . است  قاعده از تخلف شرط وجود  بدون حتى ها هینزم  یبرخ در تیمسئول بر  یمبتن معاصر  جامعه

 و  شود  جبران  متخلف  شخص  توسط  دیبا  ربش  حقوق  نقض  از  یناش  خسارت  که  است  نیا  اصل

 را دولت تیلؤمس نیادیبن قاعده . است تیلؤمس همان ،راستا  نیا  در  ذکورم  شخص  یحقوق  امالتز
 از  یناش  خسارات  لؤمس  ها  دولت  :کرد  خالصه  نیچن  ستیز  طیمح  حفاظت  حوزه  در  توان  یم

 ستزی  طیمح  ای  گرید  تدول  ستیز  طیمح  به  متداول  یالملل  نیب  استاندارد  ،هنجار  ،قاعده  نقض

 نیب تیلؤمس یسنت الملل نیب حقوق در .(370 :137 ،یوضیف) باشد یم یجهان مشترک  مناطق

  نی ا  بر  ( Smith , B.D,1988:13) . بود  شده نهاده  بنا دولت  کی  به انتساب  قابل یخطا بر  یالملل
 به منتسب یتکابرا عمل ابدی تحقق یالملل نیب روابط در مزبور دولت تیلؤمس که  آن  یبرا  اساس

 دیبا حال عین در ،دیآ شمار به  یالملل  نیب  موضوعه  قاعده  مخالف  دیبا  که  نیا  ضمن  ،دولت  آن

 نقض اثبات ،تیلؤمس انتساب یبرا چند هر واقع در» .باشد زین یانگار سهل و  خطا  عنصر  متضمن
 نقض  خاص  مورد  بود  الزم  اما  ،نداشت  یضرورت  یخاط  دولت  توسط  تعهد  نیت  سوء  با  و  عامدانه

 از کی هر تیرعا ای ینوقان فهیوظ یادا از یدولت چنانچه .شود نیمع  آن  از  یناش  خسارات  و  تعهد

 .( Kiss & Shelton,1991:24 ) «شد یم احراز یو ریتقص دیورز یم  امتناع  یحقوق  یارهایمع

 کنترل صرف قتیحق از » : که نیا  گفتن  با  یالملل  نیب  یدادگستر  وانید  ،کورفو  کانال  هیقض  در
 ضرورتاً که گرفت جهینت توان ینم نشیسرزم و ها آب یرو  بر  دولت  کی  لهیوس  به  و  شده  اعمال

 داد یم یآگاه ای بود یم آگاه تشیصالح طهیح در شده واقع یرقانونیغ عمل از یستیبا  دولت  آن

 و  عاوضا  از  جدا  و  نفسه  یف  قتیحق  نیا  شناخت  یم  ضرورتاً  را  یرقانونیغ  عمل  انیبان  که  نیا  ای
 شیگرا یتئور سمت به « گردد ینم یدعو اثبات بار و تیلؤمس متضمن ،الظاهر على ،گرید  والحا
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 فرانسه در و (Fault) یسیانگل در ریتقص واژه که است ذکر انیشا  (Show,1994:25).  کرد  دایپ

(La faute)  از  عبارت  ،دارد  داللت  عهد  نقض  بر  که  مفهوم  کی  .است  یا  دوگانه  یمعنا  یدارا 
 .است دهیگرد آن مرتکب یخاط که است یعمل  با  ربطیذ  تعهد  نظر  مورد  رفتار  انیم  صرف  لابتق

 با مذکور عمل خواه ،پردازد یم یماد عمل یروان جنبه به که تاس آن مفهوم ،ریتقص  گرید  یمعنا

   .باشد بوده صرف  یاطیاحت یب از یناش  ای و  گرفته صورت  اضرار  قصد
 

 یطیمح  ستیز  خسارات  در  دولت  یالملل نیب تیلؤمس  تحقق  طیشرا 

  دولت به عمل  انتساب-1 

 ای  ها  ارگان  توسط  یارتکاب  اعمال  که  است  کرده  جادیا  را  یاصل  نیچن  یالملل  نیب  ییقضا  هیرو

 . گردد منتسب دولت  آن  به  است ممکن  ،باشد  یالملل نیب  تعهد  کی ضناق  که  دولت  کی  ندگانینما
 تیلؤمس  زانیم  ،کند  یم  عمل  حکومت  کی  یتالیتشک  طهیح  در  که  یدولت  ارگان  کی  تیموقع

 ممکن  ها  دولت  ،مثال  عنوان  به  .  دهد  ینم  رییتغ  ،است  زده  سر  او  از  رفتار  و  عمل  هک  را  یدولت

 باشند شانیها دادگاه ای یقانونگذار ینهادها توسط شده انجام یها فعل ترک ای فعل لؤمس  است

 یدولت  ظاهرا  مقدم  و  قدرت  با  یدولت  نگاار  کی  که  مادام  ،اراتیاخت  حدود  از  خارج  اعمال  یحت
 حقوق گرچه.(300 :  1380  ،یموسو)  شود  منتسب  مذکور  دولت  به  است  ممکن  ،کند  یم  عمل

 ، ن ی ا   وجود  با یول دهد یم  نسبت دولت  به را  یادار مقامات و  قانونگذاران ،سیپل  اعمال ،الملل  نیب

 حال هر به . اند داشته دست  زگذررم  یآلودگ  جادیا  در  ندرت  به  ها  دولت  ندگانینما  و  ها  ارگان
  رسانند  بیآس یمل مروقل از خارج ستیز  طیمح به  که  دارد را  ییکارآ نیا ،یدولت یتجار موسسات

 دولت به انتساب قابل ییرفتارها نیچن ایآ که سوال  نیا  به  نسبت  متفکران  و  نظران  صاحب  اما  .

 . است مانده ناقص صورت به ،مورد نیا در قوحق  نیبنابرا  اند  داشته  مبذول  یکاند  توجه  ،هستند

  که  دینما یم اتخاذ  را یا هیرو  نیچن دولت  کی  که  مادام »  :دهد یم نظر گونه  نیا محققان  از  یکی
 تیفعال و تیریمد و اداره ،سود افتیدر ،یگذار هیسرما ،تیمالک دارابودن  ،سازمان جادیا  قیطر  از

 نشانگر یعمل نیچن ،باشد داشته یتجار  یها  تیفعال  در  یاصل  و  یمرکز  نقش  ،گرید  مشابه  یها

 آن «عام» ندهینما عنوان به مذکور  نهاد  ،عمل  انتساب  یالملل  نیب  هجنب  از  حداقل  ،که  است  نیا
 بحث  مورد  یخصوص  اشخاص  یها  تیفعال  و  اعمال  اگر  .(301  :  همان)  است  کرده  عمل  دولت

  را  «یمقتض و الزم تالش» اصل که سازد یم ملزم را ها دولت  ،یالملل نیب  یقضائ  هیرو اصول  باشد،

  دولت  توسط  اعمال آن اگر که  بیترت  نیبد  ،ندینما اعمال  ،ها  تیفعال  و  اعمال  آن  از یریجلوگ یبرا

 کرده نقض را خود الملل نیب فهیوظ نیتر ییابتدا که بود نیا دهنده نشان  گرفت  یم  انجام  مزبور
 از  یریجلوگ  جهت  رادر  متعارف  و  قولعم  یارهایمع  هیکل  دارد  فهیوظ  دولت  کی  ،نیبنابرا  .است

 الزم مقررات وضع در دولت کی که یهنگام  ،مثال  عنوان  به  .  دینما  تیرعا  مرزگذر  یها  یآلودگ

 در  و گردد منتسب دولت  آن  به تواند یم کننده  آلوده  تیفعال  آن  ،دینما یم  یکوتاه  یستیز طیمح
 انجام را الزم اطیاحت یدولت اگر .است  کرده  نقض  را  اش  یالملل  نیب  فیوظا  مذکور  کشور  قتیحق

  بر   یاساس و  عمده یخسارت  ،نظارتش  ای  ،ییقضا قلمرو محدوده در  واقع  یخصوص اشخاص یول داده
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 را الزم اقدامات و ها گام تمام یستیبا ضرر منشاء دولت اند آورده وارد یگرید کشور  ستیز  طیمح

 به یآلودگ عمل است ممکن صورت نیا ریغ در ،آورد در اجرا به  ،متخلفین  مجازات  و  هیتنب  تجه
  .شود داده نسبت  دولت آن

 

 یالملل نیب تعهد ضقن -2

 دارد وجود یهنگام ،دولت کی نادرست یالملل نیب نظر از عمل» تیلؤمس طرح  2  ماده  موجب  به

  . « باشد  داشته  بر در  را  دولت  یالملل نیب  تعهد  نقض نیهمچن  فعل ترک  ای  فعل  از مرتکب  رفتار که

 الملل نیب حقوق موجب  به  فقط  گردد  یم  یالملل  نیب  تیلؤمس  موجب  ،دولت  کی  عمل  که  نیا
 یداخل حقوق مقررات ،باشد یرقانونیغ الملل  نیب  حقوق  در  یعمل  اگر  نیبنابرا  .  گردد  یم  نییتع

 نیب  حقوق  در  اعمال  ،قبول  مورد  اصل  کی  طبق  رایز  .  ندارد  ریتاث  عمل  آن  بودن  یقانون  درباره

  طرح  3  ماده  .(99:  1373 ،مقتدر )  رندیگ یم قرار  قضاوت  مورد  یالملل  نیب اعدوق  لهیوس  به ،الملل
 ت ی حاکم  تحت  ،نادرست یالملل  نیب نظر از  عمل عنوان  به دولت  کی  فعل  فیتوص» :دارد یم  مقرر

 حقوق توسط  ،مشروع  عمل  عنوان  به  عمل  همان  فیتوص  لهیوس  به  و  دارد  قرار  الملل  نیب  حقوق

 :دارد  یم  اشعار  تعهد  نقض  تحقق  زمان  انیب  مقام  در  طرح  12  ماده  «.دگرد  ینم  متاثر  ،یداخل

 خواست با دولت آن عمل که ردیگ یم صورت دولت کی لهیوس به یالملل نیب تعهد نقض  یزمان»
 انطباق اصطالح الملل نیب حقوق ونیسیکم یاعضا «.باشد نداشته انطباق دولت آن از  مزبور  تعهد

 عمل که ستین الزم وجه چیه به رایز . اند داده  حیترج  بودن  «الفمخ»  ای  «ریمغا»  بر  را  نداشتن

 نقض  تا  باشد  داشته  تمام  و  کامل  مخالفت  ای  رتیمغا  یالملل  نیب  تعهد  کی  باخواست  دولت
 است آشکار .است یکاف زین خواست نیا با ولتد رفتار از یا جنبه انطباق عدم بلکه  شود  محسوب

 شامل  و  است  الملل  نیب  حقوق  طبق  دولت  یحقوق  تعهدات  ،یالملل  نیب  تعهدات  از  منظور  که

 چیه  نیبنابرا  .  گردد  ینم  یالملل  نیب  نزاکت  بر  یمبتن  تعهدات  ای  یاخالق  تیماه  یدارا  تعهدات
  خاطر .  کند جادیا یحقوق تعهدات ها  دولت  یبرا تواند  ینم یالملل  نیب حقوق نظم جز  یحقوق نظم

 یالملل نیب تعهد خواست با که دولت عمل کی(1 :تیلؤمس طرح 13 ماده مطابق گردد یم  نشان

 تعهد بودن یمجر زمان از مزبور عمل که  شود  یم  محسوب  تعهد  نقض  یهنگام  ندارد  انطباق  آن

 تعهد   که  دارد وجود یشرط  به تنها یالملل  نیب تعهد  نقض  نیبنابرا  .باشد شده انجام  دولت آن یبرا
 .باشد داشته وجود دولت یبرا  آن  خواست  با  ریمغا  عمل  وقوع  انزم در مزبور

 

  یالملل  نیب  تعهد  منشا
 یبرا  .دارند  یمختلف  یمنشاها  یحقوق  تعهدات  ،زین  الملل  نیب  حقوق  در  ،یداخل  حقوق  همانند

  توانند   یم  الملل  نیب  حقوق  یکل اصول و  یالملل نیب  معاهدات ،الملل  نیب  حقوق  یعرف قواعد  مثال

  است   نیا  از  عبارت شود یم  حمطر  جا نیا در که یسوال و  باشند  یالملل  نیب تیلؤمس موجود منابع
 از ؟  است نادرست یالملل نیب نظر از همواره تعهد منشا از نظر صرف یالملل نیب تعهد نقض ایآ  که

 باشد داشته یواقع یالملل نیب  تعهد  دولت  کی  اگر  است  مثبت  سوال  نیا  به  پاسخ  یمنطق  لحاظ
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 یبرا .ندارد انطباق مزبور عهدت با که گردد یعمل ینادرست مانع تواند ینم خود یخود به  آن  منشا

 دارد  ضرورت  ستین  نادرست  ،دولت  مفروض  یالملل  نیب  تعهد  با  ریمغا  عمل  گفت  بتوان  که  آن
 در  ز ین  یبراونل.  دیآ ینم شمار  به  یحقوق یتعهد کم دست  ای  ندارد  وجود  تعهد نیا که گردد اثبات

 هم ،یالملل نیب  تیلؤمس  که  کند  یم  حیتصر  یالملل  نیب  تیلؤمس  تیماه  و  منشا  به  راجع  بحث

 Brownlie )ندارد وجود دو نیا  نیب  یکیتفک  ،فیتکال  گرید نقض  هم و است  معاهدات نقض لشام

 داشته  که  ییمنشا  هر  با ،یالملل  نیب تعهد  کی نقض از  یالملل  نیب  تیلؤمس  نیبنابرا  ( 2008:58 ,

ا  ی الملل   نیب  قاعده  کی از تخلف  ای  توافق  کی نقض  انیم  یتفاوت  بابت نیا از شود یم جادیا  ،باشد  ب

 یم مقرر باره نیا در تیلؤمس طرح  12  ماده  (Hwnkin , 1982:24) .  ندارد  وجود  گرید  منشا

 با دولت آن  عمل  که  ردیگ  یم  صورت  دولت  کی  لهیوس  به  یالملل  نیب  تعهد  نقض  یزمان»  :دارد
 نیا  .«باشد  نداشته  انطباق  ،تعهد  تیماه  و  امنش  از  نظر  صرف  دولت  آن  از  مزبور  تعهد  خواست

 منشا   ایآ . سازد یم  مطرح را یگرید سوال  ،ددارن  متفاوت یمنشاها  یالملل نیب داتعهت  که تیواقع

 از یناش یالملل نیب تیلؤمس شکل و نوع بر شده نقض تعهد  یمنشاها  گرید  و  یا  عهدنامه  ،یعرف
 نیتدو  به  راجع  الملل  نیب  حقوق  ونیسیکم  لمفص  کار  سوابق  در  قیتحق  ؟   دارد  ریتاث  زین  عمل

 یالملل  نیب  نظر  از  عمل  آثار  نییتع  در  که  است  جهینت  نیا  دیمو  کامالً  تیلؤمس  قواعد  و  اصل

 یبرا  یهیتوج  شده  نقض  تعهد  متفاوت  منشا  و  کرد  اشاره  یزیتما  نیچن  به  توان  ینم  نادرست

 ینم فراهم دهید  زیان  نییتع  ظلحا  از  زیتما  شدن  قائل  و  خسارت  جبران  از  یخاص  شکل  حیترج
 است بوده یعرف شده نقض تعهد منشا چون کندکه استناد  تواند  ینم  دولت  کی  مثال  یبرا  .آورد

 تعهد  منشا  که  کند  یم  پرداخت  یشتریب  غرامت  یصورت  در  تنها  و  بپردازد  یکمتر  غرامت  دیبا

  دولت   تعهد  ،ستیز طیمح  الملل  نیب حقوق  در  . (392  :1379  ،یوضیف)  باشد  عهدنامه ،شده نقض
 و  مختلف   آن یمبان  ای منابع  که است  یتعهدات  جمله  از حقوق  اعمال  از  یناش  انیز یریشگیپ  به ها

 یآرا .است شده تکرار و دییتا مختلف  یالملل  نیب  معاهدات  در  تعهد  نیا  امروزه  .باشد  یم  متعدد

 قرار دیتائ مورد قاعده ای اصل کی عنوان به را هدتع نیا تیموجود زین مخلتف  یالملل  نیب  محاکم

 ت یاکثر یسو  از  شده ادی  تعهد بودن  یعرف ها مخالفت  یبرخ رغم  یعل  امروزه  طور  نیهم  . اند داده
 .است شده واقع دیتائ مورد  یالملل  نیب حقوقدانان

 

 یطیمح  ستیز  خسارت  از  ی ریشگیپ  در ها  دولت  تعهد  تیماه 
  کی  نقض ای حقوق  مخالف  عمل  کی جودو یالملل  نیب تیلؤمس  مسئله در  نینخست  و  یعموم اصل 

 در  ،ندارند  کنواختی  و  گانهی  عتیطب  و  تیماه  یالملل  نیب  تعهدات  .باشد  یم  یالملل  نیب  تعهد

 کند  یم  فرق  شده  نقض  تعهد  تیماه  به  توجه  با  زین  یاحتمال  یها  تیمسئول  و  حدود  جهینت
 حق  اعمال از  یناش  زبان یریشگیپ  به مطلق تعهد اصل  عام الملل  بین  حقوق  اساسا  .  (390  :همان)

 از تعهد ،انیز از یریشگیپ به دولت تعهد . کند ینم قیتصد را نشده ممنوع یها  تیفعال  انجام  ای

 ها دولت هک حیتوض نیبد .  است  لهیوس  به  تعهد  گرید  عبارت  به  ای  الزم  یها  مراقبت  اعمال  نوع
 در . باشد یم خود حقوق اعمال زا یناش انیز یریشگیپ به ملزم خود امکانات و توان حد  تا  اساساً
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 ی ها  تیفعال انجام  ای حق  اعمال از یناش  انیز  یریشگیپ به ها  دولت تعهد یفایا عدم  ای فایا  یابیارز

 مواد و خاص ییهوا آب طیشرا ،آن مکان ،تیفعال وسعت لیقب  از  یعوامل.  است  الزم  نشده  ممنوع
 اعمال  اریمع  یزمان  مقطع  کی  در  است  ممکن  آنچه  .ردیگ  قرار  مدنظر  تیفعال  آن  در  رفته  بکار

 یم یفن و یعلم یها شرفتیپ و نشود نیچن است ممکن گرید یمقطع در شود یتلق  الزم  مراقبت

 اعمال  به  تعهد  یفایا  در  که  چند  هر  .  شود  واقع  موثر  الزم  یها  مراقبت  اعمال  نحوه  در  تواند
 ،نیا  وجود  با  .  شود  گرفته  ظرن  در  متعهد  امکانات  و  ها  ییتوانا  است  الزم  یمقتض  یها  مراقبت

 خود تعهد از را متعهد مطلق طور به تواند ینم یط یشرا چیه تحت متعهد  توان  و  امکانات  تیوضع

 ضرورت احتصر به (11 اصل) ویر و (23 اصل) استکهلم 1992  ،1972  یها  هیاعالم  .سازد  رابم

 اعمال از یناش انیز یریشگیپ نهیزم در خود  تعهدات  یفایا  در  ها  دولت  امکانات  و  توان  به  توجه
 توسعه  و  یهمکار  سازمان  ستیز  طیمح  تهیکم  .اند  رفتهیپذ  را  یقانون  تیفعال  انجام  ای  حقوق

 عمالا از  یناش  انیز  یریشگیپ  بر  یمبن  ها  دولت  تعهدات  بودن  لهیوس  به  تعهد  تیماه  یاقتصاد

 تمام  بر  الزم  مراقبت  اعمال  قاعده  بر  یمبتن  عرف:  است  داده  قرار  دیتائ  مورد  نیچن  نیا  را  حق
 شود  یم  انجام  ها  آن  تیصالح  چارچوب  در  که  ییها  تیفعال  تا  است  نشده  لیتحم  ها  دولت

 از  یشگریپ  فیتکل  (.128:  1389  ،ییرضا)  نشود  ها  دولت  گرید  ستیز  طیمح  به  انیز  موجب

 اماتاقد هیکل دینما ملزم را ها دولت تا است شده مقرر منظور بدین غالباً (یط یمح  ستیز)  صدمه

  194 ماده ،مثال یبرا .  آورند  محل به  صدمه وقوع  از یریجلوگ یبرا را «ممکن و  یعلم» مراحل و
 ای یفرد طور  به  دیبا  ها  دولت  »  :که  دارد  یم  مقرر  ،اهایدر  حقوق  درخصوص  1982  ونیکنوانس

 و  کاهش  ،یریشگیپ  یبرا  که  را  ونیکنوانس  نیا  با  موافق  ریتداب  هیکل  ،یمقتض  نحو  به  و  یجمع

 از منظور نیبد و آورند عمل به ،است الزم منبع  گونه  هر  از  ییایدر  ستیز  طیمح  یآلودگ  کنترل
 یها استیس تا کنند تالش دیاب  و  ندینما  استفاده  شیخو  دسترس  در  و  یعلم  لیوسا  نیتر  مهم

 کاهش  یبرا  تالش  در  ،بازل  ونیکنوانس  نیهمچن  .سازند  هماهنگ  خصوص  نیا  در  را  شیخو

 و  خطرناک  زائد  مواد  یط یمح  ستیز  حیصح  تیریمد  ،یط یمح  ستیز  یلودگآ  از  یناش  صدمات

 یعمل قداماتا  هیکل  اتخاذ»  :کند  یم  فیتعر  ریز  نحو  به  و  دینما  یم  یتلق  الزم  را  «داتیزا  گرید
 شوند یم تیریمد ینحو به دیزا مواد ریسا و خطرناک و دیزا  مواد  نکهیا  از  نانیاطم  حصول  یبرا

 حفاظت  اقدامات  نیا  از  یناش  یاحتمال  بار  انیز  آثار  برابر  در  ستیز  طیمح  و  انسان  سالمت  که

 (  129 :  رضایی،پیشین  ) شد خواهند
 رادیا از یریشگیپ فیتکال که دارد نیا از تیحکا «یعمل» اقدامات و مراحل و  اریمع  بر  یاتکا  نیا 

 هیکل دیبا ها دولت که است نیا نیمب حداقل بلکه . باشد مطلق تواند ینم یط یمح  ستیز  صدمه

 .آورند عمل به یط یمح  ستیز  خسارت  جادیا  از  یریجلوگ  یبرا  را  «متعارف  و  معقول  یها  تالش

 طیمح از حفاظت در ها آن تین حسن با دولت  تالش  که  ستا  آن  بودن  متعارف  و  معقول  ممفهو
 .دینما آشکار نهیزم نیا در را آنان  یمساع  حداکثر  ،مذکور  یها  تالش  واقع  در  و  بوده  توام  ستیز

 یالملل  نیب  وانید  1996  یمشورت  یرا  در  و  است  آورده  دیپد  یعرف  حقوق  که  یتحول  کنیل
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 ممکن  است  شده  اعالم  زین  یا  هسته  یها  سالح  کاربرد  با  دیتهد  تیمشروع  به  جعرا  یدادگستر

 .سازد تر  کینزد  بودن مطلق  به  را ها  دولت فیتکل  تینسب نیا است
 

 گیری نتیجه

 بیآس طرف به و کند یم جادیا را خسارت جبران تعهد ،متخلف  ولتد  یبرا  یالملل  نیب  تیلؤمس

 را اجرا  ضمانت  ،متخلف  دولت  توسط  تعهد  یاجرا  عدم  صورت  در  که  دهد  یم  را  اجازه  نیا  دهید

  یبردولت  یالملل نیب مقررات موجب به  که است  یفیتکل  ،یالمللنیب  تیلؤمس لذا  .کند  اعمال او  هیعل

 باشد داشته را او به انتساب تیقابل و بوده اش یالملل نیب تعهدات مخالف او فعل ترک ای  فعل  که
 بر  یالملل  نیب  مقررات  نقض  و  خود  متخلفانه  عمل  جهیدرنت  که  را  یخسارات  تا  شود  یم  لیتحم

 اموال  و  اشخاص  ای  دهید  انیز  دولت  به  وارده  راتخسا  یا  نموده  جبران  را  کرده  وارد  گرید  دولت

 و ها دولت :کند یم انیب که قیتحق یاصل هیفرض اساس نیا کند.بر جبران را دولت آن  شهروندان
 تیلؤمس  ستیز  طیمح  از  حفاظت  و  یا  هسته  یها  زباله  دفع  قبال  در  یالملل  نیب  یها  سازمان

  نمود  اضافه  دیبا  کنیل. رسد یم اثبات  به دارند را بشر  حقوق سوم  نسل  یعنی  یهمبستگ  بر یمبتن

 ی آلودگ وقوع از یریگ شیپ و یریجلوگ  بر عالوه  ،یط یمح  ستیز خسارت یها  شاخص  نیتدو ،که

 یط یمح  ستیز  خسارات  وقوع  در  ها  دولت  یالملل  نیب  تیلؤمس  احراز  به  ،یط یمح  ستیز  یها
 یط یمح ستیز خسارات یها شاخص نیتدو امکان  لیتحل  و  یبررس  لذا  ،دینما  یم  یانیشا  کمک

 .است ریناپذ اجتناب و یضرور ها دولت یالملل نیب  تیلؤمس  اثبات  یبرا  یالملل  نیب  معاهدات  در

 و یقطع  ریتفس  ،هیپا  نیا  بر  و  است  روشن  و  ابهام  بدون  ،واحد  یقانون  ازمندین  یالملل  نیب  جامعه
 همه جامع ینظر  اساس  بر  خواه  یالملل  نیب  یگذار  قانون  نظام  یبرا  ستیز  طیمح  مسئله  یینها

 .است ریناپذ اجتناب و الزم باشد  اه  آن  همه  مشترک  وجه  و  قنیقدرمت  که  ینظر  خواه  و  ها  نظر

 که  باشند  موافق  آن  با  ها  کشور  قاطع  تیاکثر  و  ببخشد  آن  به  را  یآمد  کار  اکثر  حد  که  یقانون
 .کند  انیب آخررا حرف آن در  یالملل نیب  جامعه  مصلحت و صالح
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