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 مقدمه. 1

 ، در واقع تنظیمحقوقیرسالت اصلی هنجارهای 

در روند تولد . روابط میان تابعان حقوق است ردنک

هنجارهای حقوقی، ابتدا نیازهایی برای تابعان 

برای رفع نیازهای شود و تابعان حقوق ایجاد می

در . کنندخود، روابطی را با یکدیگر ایجاد می

هنگامة روابط مزبور، تابعان به دنبال تأمین منافع 

در اینجاست که تأمین منافع بستگی . خود هستند

در نتیجه هرچه میزان قدرت . به میزان قدرت دارد

. از شودبیشتر باشد، منافع بیشتری نیز تأمین می

ت که هنجارهایی وجود داشته باشند الزم اس این رو

این هنجارها ابتدا در قامت . تا قدرت را مهار کنند

هنجارهای اخالقی و سپس در قامت هنجارهای 

حقوقی در فضای روابط میان تابعان حقوق، متولد 

در نتیجه نظم و شکل هنجارهای حقوقی . شوندمی

ای از نظم و شکلِ و اخالقی تا حدود زیادی، سایه

فضای روابط »ها، منافع و قدرت و در یک کالم نیاز

در حال حاضر از یکسو با سایه است. « تابعان حقوق

مدرنیزم بر زندگی بشر، فضای  انداختن فضای پست

هایی مواجه شده ها و چالشروابط نیز با پیچیدگی

است و از سوی دیگر اصول و قواعد عالم حقوق از 

ا طراحی هبدو تولد برای مواجهه با این چالش

نتیجة منطقی این فضا، پیچیده شدن . اندنشده

 مناسبات مفاهیم، اصول و قواعد حقوقی است

 (.16-14، 1399)بیرانوند، 

میان تابعان حقوق، متغیرهای  در فضای روابط

مسئله  یکی از این متغیرها،. مختلفی وجود دارد

باشد. در فضای حمل و نقل و صنعت هوانوردی می

یک متغیر بسیار مهم « سرعت»حمل و نقل، 

شود؛ به هر میزان که این متغیر محسوب می

یابد، خطرات موجود نیز به همان نسبت افزایش می

ها و یابند. در صنعت هوانوردی، شرکتافزایش می

اند تا حداکثر ها حداکثر تالش خود را نمودهدولت

کنند. اما باید در میزان امنیت را تضمین و تأمین 

ها، وقوع سوانح رغم این تالشنظر داشت که، علی

هوایی جزء الینفکی از صنعت هوانوردی و حمل و 

 باشد.نقل هوایی می

شود این است جا مطرح میپرسش مهمی که در این

که، برای احراز و اثبات مسئولیت دولت در موارد 

قه الملل و فوقوع سوانح هوایی در فضای حقوق بین

شود؟ در امامیه از چه الگوی مسئولیتی استفاده می

پاسخ به این پرسش باید عنایت داشت که، در 

فضای فقه امامیه، دو الگوی سنتی مسئولیت وجود 

دارد: الگوی مسئولیت بر مبنای تقصیر و الگوی 

 مسئولیت بر مبنای خطر.

الملل، چند الگوی اما در فضای حقوق بین

دارد که عبارتند از: الگوی  مسئولیتی مختلف وجود

مسئولیت در قبال اعمال متخلفانه، الگوی 

مسئولیت برای اعمال غیرمتخلفانه، الگوی حمایت 

ها در قبال دیپلماتیک، الگوی مسئولیت دولت

جانبه. الزم به ذکر است که، الگوی اعمال یک

مسئولیت برای اعمال متخلفانه نیز خود به دو 

مسئولیت غیرمشدد  ی: مسئولیت مشدد ودسته

 شود.تقسیم می

بندی کلی از سوی دیگر، سوانح هوایی در یک دسته

شوند: دسته اول، به دو دسته اصلی تقسیم می

گونه نقشی در باشند که دولت هیچسوانحی می

ها ندارد؛ دسته دوم، سوانحی که دولت به وقوع آن
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ها نقش دارد. موضوع نحوی از انحاء در وقوع آن

باشد. در این حاضر، سوانح دسته دوم میپژوهش 

باشد. پژوهش متغیر بحث ما، مسئولیت دولت می

در نتیجه اوالً سوانحی مدنظر قرار دارند که دولت 

ها نقشی داشته و در نتیجه مسئولیت در وقوع آن

برای دولت متصور است؛ ثانیاً الگوی مورد نظر، 

د. باشمسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه می

باشد به تعبیری، هدف اصلی بررسی این موضوع می

که الگوی مسئولیت مشدد دولت در قبال اعمال 

ها در موارد وقوع سوانح هوایی متخلفانه برای دولت

ای که در پاسخ به آیا قابلیت اجرایی دارد؟ فرضیه

این پرسش مورد بحث قرار خواهیم داد این است 

ی از مصادیق توجه به نقض حق حیات که یک که با

باشد، به نظر الملل عام میی حقوق بینقواعد آمره

رسد امکان اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای می

دولت وجود دارد. اما در فضای فقه امامیه در ارتباط 

با نقض حقوق بنیادین )قواعد آمره( الگوی 

نظر گرفته نشده است. عالوه  مسئولیت مشدد در

که، طرق جبران خسارات بر این باید عنایت داشت 

وارده، با توجه به اصل جبران کامل خسارات )چه 

در فضای فقه امامیه و چه در فضای نظام حقوق 

اقتصادی -الملل( در اغلب موارد از نوع مالیبین

کارهای غیرمالی مانند عذرخواهی و باشد و راهمی

تعهد به عدم تکرار در موارد وقوع سوانح هوایی 

کار اصلی که همان ه و در کنار راهجنبه فرعی داشت

باشد، جبران خسارات از طریق پرداخت غرامت می

 روند.به کار می

توانیم به ی پژوهش حاضر میدر ارتباط با پیشینه

جبران »ی کاظمی و پورایمانی تحت عنوان مقاله

 دیالملل با تأکنیدر حقوق ب ییخسارت سوانح هوا

اشاره کنیم « ینیاوکرا 752پرواز  ییبر سانحه هوا

به چاپ رسیده است. از نظر  1400که در سال 

کشورها نشان  هیرو ییدر سوانح هوانویسندگان، 

 یتیدهد که موضوع جبران خسارت از چنان اهمیم

مراجعه  نیدر ح ای شیبرخوردار است که کشورها پ

ه عنوان نهاد ـب یدادگستر یالمللنیب وانـیبه د

 قیف خود را از طرکنند اختالیصالح تالش میذ

جهت جبران حل و فصل  یمبلغ نییمذاکره و تع

 ییقضا هیرو چیکنون هتا ب،یترت نیا. به ندینما

در خصوص سوانح  یمنتج به صدور رأ یالمللنیب

وجود ندارد و عموم موارد منجر به پرداخت  ییهوا

باید عنایت داشت که اغلب  اند.دهیلطف گرد یاز رو

مسئولیت متصدی حمل و های موجود بر پژوهش

باشد. عالوه بر این در موارد نقل متمرکز می

ها مورد بحث قرار معدودی که مسئولیت دولت

گرفته است، الگوی مسئولیت دولت، به عنوان 

 متغیر پژوهش مدنظر قرار نداشته است.
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده و امانتاصالت متون، صداقت 

 است.
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
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 ها. یافته4

ه، ـکدهد ر نشان میـهای پژوهش حاضیافته

های جبران خسارات وارده در موارد ورود روش

باشد؛ اقتصادی می-سوانح هوایی، غالباً از طق مالی

المللی از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین

سویی وجود دارد. اما ها و نظام فقه امامیه همدولت

این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت 

امیه، الگوهای حاکم نیست. در فضای فقه ام

مسئولیت دولت، دو الگوی سنتی تقصیر و خطر 

باشد. به تعبیری، یک الگوی اختصاصی برای می

مسئولیت دولت وجود ندارد؛ اما در فضای حقوق 

ها، الگوی مسئولیت المللی دولتمسئولیت بین

دولت بسته به حق موضوع دعوا متفاوت خواهد بود. 

صادیق قواعد چنانچه، حق موضوع دعوا از جمله م

آمره باشد، الگوی مسئولیت دولت، مسئولیت مشدد 

در قبال اعمال متخلفانه خواهد بود؛ در غیر این 

صورت الگوی مسئولیت عادی در قبال اعمال 

 متخلفانه برای دولت اعمال خواهد شد.

 

 . بحث5

در ابتدا مبانی و نظریات مسئولیت در فقه امامیه 

گرفت. سپس اصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

جبران خسارت کامل مورد تحلیل قرار خواهد 

گرفت و در ادامه با بررسی مفهوم سلسله مراتب 

الملل به تحلیل الگوی هنجاری نظام حقوق بین

 مسئولیت مشدد دولت خواهیم پرداخت.
 

 

در فقه  تیمسئول اتیو نظر یمبان .1-5

 یاسالم

اسالمی در ثیر عمیق و بنیادین فقه با توجه به تأ

الخصوص در فضای حقوق نظام حقوقی ایران علی

خصوصی باید در نظر داشت که در منابع موجود 

فقهی نهاد مسئولیت و یا مسئولیت مدنی دارای 

مبانی مختلفی است که دایره وسعت و گستردگی 

آن از توانایی و امکان استنباط و استخراج احکام 

نهاد مقتضی در موضوعات و مصادیق مختلف با 

مند است. نهاد مسئولیت تعریف مسئولیت بهره

شده در قانون مدنی و قوانین جزایی نظام حقوقی 

جمهوری اسالمی ایران نیز بر مبنای قواعد مرتبط 

گذاری شده است، با این نهاد در فقه اسالمی پایه

در منابع فقهی اهل سنت و منابع فقهی شیعه قواعد 

نهاد فضای تحقق مشخصی و مختلفی در باب این 

اند، یکی از مسئولیت و ارکان آن را ترسیم کرده

قواعد مشهور و حائز اهمیت در این فضا قاعده 

ضمان ید است. به عقیده فقها، نکته قابل توجه 

اولیه در تصرف و یا استیال بر مال دیگری ضمان 

متصرف در مقابل مال مالک آن است، عالوه بر 

ین مال در زمان مسئولیت متصرف بر استرداد ع

بقای آن اگر مال مذکور مورد تلف واقع شود و یا 

نقص یا خسارت دیگری به آن وارد گردد نسبت به 

جبران خسارت آن مسئول خواهد بود. این موضوع، 

صورت یک قاعده ه یعنی ضمان ید متصرف در فقه ب

کلی وجود دارد و در یک نگاه کلی شامل تمام انواع 

لف ید یعنی عدوانی، های مختتصرف و وضعیت

باشد. باید توجه داشت که غیرعدوانی و امانی می

عنوان ید امانی به دلیل شرایط متفاوت آن نسبت 
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های های ید دارای مسائل و ادلهبه سایر وضعیت

، 1399اوتی از این قاعده است )محقق داماد، متف

61-64.) 

باید توجه داشت که در فضای تحقق مسئولیت 

مسئولیت مدنی تحقق و وجود ارکان الخصوص علی

مسئولیت امری ضروری است در بیان ارکان نهاد 

مسئولیت مدنی در کتب و منابع مختلف عالوه بر 

بار و رابطه سببیت، وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان

تقصیر به عنوان شرطی مستقل و جداگانه مورد 

بررسی قرار گرفته است و این مفهوم در منابع فقهی 

ای مستقل مورد بحث و بررسی عنوان قاعده نیز به

تعبیری به عنوان یکی از عناصر  قرار نگرفته و به

ثیرگذار در قواعد فقهی مرتبط با فضای مسئولیت تأ

بعد از ضمان ید یعنی قواعد اتالف، تسبیب و الضرر 

مطرح شده است به تعبیری تقصیر در کنار سایر 

عنوان  ارکان تحقق نهاد مسئولیت نقش اساسی به

آفرینی یکی از عناصر ضوابط اثبات مسئولیت نقش

کند در نتیجه قبل از تحلیل و بررسی اثر نهاد می

تقصیر در این فضا الزم است تا سه قاعده فقهی 

مشهور دیگر در فضای مسئولیت یعنی قاعده اتالف 

و ارتباط آن با قاعده تسبیب و سپس قاعده الضرر 

 قرار گیرد.تشریح و مورد تحلیل و بررسی 

از منظر فقه شیعه، موجبات و ارکان تحقق ضمان 

ید، اتالف و تسبیب است، قاعده  قهری؛ ضمان

اتالف از مستنداتی همچون سایر قواعد فقهی در 

چهار منبع اصلی استنباطات فقهی یعنی قرآن، 

مند است، در بررسی سنت، اجماع و بنای عقال بهره

فمن »ریفه ه آیه شمستندات این قاعده ابتدا باید ب

« اعتدی علیکم فاعتدوا علیع بمثل ما اعتدی علیکم

اساس این آیه شریفه همانطور که  اشاره کرد که بر

اتالف مال دیگری بدون اذن مالک آن از مصادیق 

شود، تجاوز و تعدی به حق دیگری محسوب می

جواز عمل متقابل و همچنین تحقق حق مطالبه 

رار داشته، برداشت طرفی که مخاطب زیان قبرای 

( به تعبیری در این آیه 60، 1363شود )طوسی، می

وجود دارد که اگر شخصی مال  حکم صریحی

دیگری را تلف کند ضامن مثل و یا قیمت آن است 

من اتلف »الخصوص حدیث همچنین روایات و علی

که حدیثی منقول از « مال الغیر فهو له ضامن

ی از فقها قرار )ع( است مورد استفاده بسیار معصوم

و به همین دلیل جمله مذکور به عنوان یک گرفته 

، 1414شود )حرعاملی، قاعده در نظر گرفته می

به تعبیری این قاعده با استناد بر  .(238-243

حدیث مذکور به عنوان یک حکم وضعی تلقی 

)ص( وجود  شود همچنین روایتی از پیامبر اکرممی

لمسلم کحرمه حرمه مال ا»فرماید: میدارد که 

یعنی احترام مال مسلمان همچون احترام « دمه

 (.59، 1363خون او است )طوسی، 

مبحث تسبیب در تقریرات فقها طبق رویه معمول 

زیرا طبق نظر  شودپس از عنوان اتالف مطرح می

مشهور فقها در حقیقت اتالف بر دو نوع است؛ اتالف 

مان اتالف بالمباشره و اتالف مستقیم یا ه

مستقیم یا همان به تسبیب، به تعبیری در غیر

اتالف مستقیم شخص مباشر باعث اتالف مال 

گردیده و در تسبیب عمل فاعل یا همان مسبب 

است که واسطه تحقق اتالف مال شده است. فقها 

کنند که سبب هر آن در تعریف سبب بیان می

چیزی است که از وجودش وجود دیگری الزم نیاید، 
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ی الزم بیاید در مقابل عنصر علت دیگر ولی از عدم

که به معنای آن است که هرگاه رابطه بین دو چیز 

ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از به گونه

را « یکی»عدم یکی عدم دیگری حاصل شود آن 

گویند به تعبیری با وجود علت تامه دیگری می

و علت تامه این دو مفهوم از شباهت بین سبب 

(. در 291، 1410اند )نجفی، متفاوتیکدیگر 

تسبیب عمل فاعل مستقیما و به مباشره مال 

بین عمل آن  کند بلکه رابطهدیگری را تلف نمی

شخص و تلف شدن مال به نحوی است که اگر آن 

افتاد پر یافت تلف مال اتفاق نمیعمل تحقق نمی

واضح است که منظور از عمل شخص در این مبحث 

عم فعل و یا ترک فعل است به از منظر حقوقی ا

تعبیری فعل مسبب یا مثبت به معنای فعلی که 

انجام آن سبب تلف مال گردیده است و یا فعل 

منفی به معنای ترک فعل یا عدم انجام کاری که 

شود است باید سبب ورود خسارت بر دیگری می

توجه داشت که این نکته که عمل ناشی از تکلیف 

د و یا ناشی قواعد و قوانین یا تعهدی قراردادی باش

عمومی اثری بر این مسئله نخواهد داشت. در 

مباحث مرتبط با قاعده اتالف اجتماع دو عنصر 

سبب و مباشر در آثار فقها در قرون اولیه نیز 

شود که اثر المبسوط شیخ طوسی یکی مشاهده می

، این (157، 1363مصادیق آن است )طوسی، از 

دو عنصر  ا بر سر اجتماعنکته نشان از اجماع فقه

 (.181، 1414دارد )حرعاملی، سبب و مباشر 

 ترین قواعدقاعده الضرر یکی از مهمترین و اصلی

ه موضوع نهاد مسئولیت است که فقه اسالمی ب

صورت وسیع و گسترده مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته است، این قاعده مستند بسیاری از مسائل 

در آثار قفها موضوع شود و بعضا فقهی محسوب می

رساله مستقلی فارغ از دیگر تقریرات فقها در نظر 

 گرفته شده است.

همانند سایر قواعد فقهی موجود قاعده الضرر نیز 

مند است مهمترین دلیل نفی از مبنای عقل بهره

ضرر و ضرار بنای عقال و مستقالت عقلیه است، 

همچنین این قاعده در قرآن کریم و همچنین 

ر گرفته است که در موجود مورد بررسی قراروایات 

ه ـر واژه ضرر احکامی را ارائکید باین آیات با تأ

اند که دارای وصف و معنای عام هستند و به کرده

همین دلیل الضرر به عنوان یک قاعده تثبیت شده 

فرماید؛ سوره بقره که می 282است، برای مثال آیه 

کاتب و عنی ـی« و ال یضار کاتب و ال شهید»

دهنده دین نباید ضرر برساند به تعبیری واهیـگ

کاتب دین و معامله نباید امری را که غیرواقع است 

بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که 

اتفاق افتاده گواهی دهد و در تدوین آن کوتاهی 

نکند، همچنین در روایات موجود مرتبط با قاعده 

رتبط با داستان ترین آن حدیث مالضرر مشهور

ال »جندب است که در محتوای آن جمله سمره بن 

ی تدوین این قاعده قرار گرفته مبنا« ضرر و ال ضرار

 (.261، 1400است )کلینی، 

این عبارت فقها در مورد کلمه  در تبیین و تحلیل

اند بعضی ضرر را ضرر تعابیر مختلفی استفاده کرده

ن معنای فع و بعضی عالوه بر آبه معنای خالف ن

اند همچنین حال را نیز برای آن در نظر گرفتهسوء

ضرر به معنای عمل ناپسند نسبت به شخصی و یا 

نقص در اعیان نیز در بعضی منابع مطرح شده است، 
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در تبیین و تحلیل معنای ضرار این عبارت به 

معنای مجازات بر ضرری است که از جانب دیگری 

اندن متقابل رسد و همچنین، ضرر رسبه انسان می

دو نفر به یکدیگر است، مفهوم و معنای این عبارت 

ضرر عمدی به این صورت که اضرار به معنای ورود 

ارادی است نیز در بعضی ، زیان رساندن غیرو ضرر

، 1373خوانساری، نجفی منابع مطرح شده است )

در کتاب الرسائل نوشته امام خمینی فرق  .(199

اند که؛ غالب مطرح کردهرا اینگونه  بین ضرر و ضرار

استعماالت ضرر و مشتقات آن مالی یا نفسی است، 

ولی کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق، اهمال، 

حرج و سختی رایج است، در نتیجه ضرار به معنای 

اخیر غلبه دارد. در قرآن مجید هم هرجا کلمه ضرر 

استعمال شده به معنای ضرر مالی و جانی آمده 

ضرار آمده به معنای تضییق کلمه است؛ ولی هرجا 

 (.31، 1410و ایصال حرج است )خمینی، 

های ضرر و ضرار در بررسی موارد استعمال واژه

شامل کلیه « ضرر»دهد که منابع اسالمی نشان می

های وارد بر زیان دیده است، ولی ها و زیانخسارت

مربوط به مواردی است که شخص با « ضرار»

جواز شرعی به دیگری زیان وارد استفاده از یک یا 

صطالح امروزی به این مصادیق سازد که در ا

شود، در روایت اطالق می« استفاده از حقسوء»

)ص( سمره را  سمره بن جندب، رسول اکرم

عنوان مشخص است  خطاب کرد، و از این« مضارّ»

استفاده از حق خود قصد که آن شخص با سوء

د سازد، پرواضح داشته که به صاحب خانه زیان وار

و تببین عبارات جمله الضرر و است که در تحلیل 

ضرار منابع و تقریرات دیگری نیز وجود دارد به ال

در این عبارت پنج « ال»ی هنحوی که تنها دربار

نظریه مشهور میان فقها وجود دارد که پرداختن به 

 باشد.آن موضوع بحث این پژوهش نمی

رار فی االسالم بنظر ضبا توجه به جمله الضرر و ال

رسد که معنای استنباط شده از آن حکایت از می

این نکته دارد که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد به 

ه ـرحلـدم مشروعیت مبنای مـن عتعبیری ای

گیرد، گذاری و اجرای مرتبط با آن نیز قرار میقانون

)ص( حکایت از  رسد کالم رسول خدابنظر می

دارد، همچنین مصداق آن در مرحله انشاء قوانین 

لی منجر به روابط تابعان حقوق در شرایطی که عم

یید شارع نیست و در ضرر دیگری شود مورد تأ

احکام اولیه اسالم نیز به طور کلی عدم زیان عامه 

ت گردیده است در تبیین و تدوین آن مقررات رعای

ضرر در مقام بیان حکم تکلیفی به تعبیری قاعده ال

هی مردم از اضرار به یکدیگر است، بر مبنای ن

همچنین بنای عقال در مستندات این قاعده پشتوانه 

شود، در بنای عقال محکمی بر این حکم تلقی می

ناپسند بودن زیان رساندن به دیگری بدیهی است 

دیده امکان مطالبه خسارت را و در نتیجه آن زیان

پیدا کرده و در مقابل عامل زیان مسئول جبران 

 رت است.خسا
 

 . اصل جبران كامل خسارت2-5

در دو  یمدن تیکه حقوق مسئول یتحوالت یدر پ

ساز گسترش نهیشاهد آن بوده است و زم ریسده اخ

از  یعضـاست، در ب دهـیوق گردـنوع از حق نیا

 یهمچون فرانسه، و در راستا ،یحقوق یهانظام

عدالت امر جبران خسارت از  شتریتحقق هر چه ب
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هر  تیو سبب حما دهیرها گرد تیمحدودهر گونه 

و جبران هر چه  بارانیاعمال ز انیاز قربان شتریچه ب

 نیخسارات وارده بر آنان شده است. ا شتریب

از  ییاتا به آن حد بود که پاره هاتیحما

 :دیگویباره م نیدر ا پریهمچون ر سندگان،ینو

جزء جبران  یزیچ تیامروز مسئله مسئول»

به آن دارد  لیتما یو حقوق کنون ...ستینخسارت 

 شهیاند نیگزیخسارت را جا برانج شهیتا اند

 (.117-116، 1383)بادینی،  «کند تیمسئول

لزوم  ،یحقوق یهااز نظام یرو، در بعض نیاز ا

خسارت وارده  خسارات و جبران کامل هیجبران کل

 یحقوق نیادیبه عنوان دو اصل بن ده،یدانیبر ز

قرار گرفته است. به موجب اصل لزوم  رشیمورد پذ

صرف  ،ییناروا انیکس زخسارت هر هیجبران کل

 یجانچه  ،یباشد، چه معنو ینظر از نوع آن، چه مال

وارد آورد مکلف به جبران  یبه کس ،یو چه بدن

گذار حکم به خواه قانون باشد؛یخسارت وارده م

جبران آن داده باشد و خواه نداده باشد. بر طبق 

 انیجبران ز زیلزوم جبران کامل خسارت ناصل 

را  دهیدانیتا به آن حد باشد که خسارت ز دیبا

 یتیقعالمقدور در موتیرا ح یوکامالً جبران و 

 وارده، قرار دهد انیز در قبل از یو تیمشابه موقع

 .(48-21، 1392نژاد، )خادم سربخش و سلطانی

به سوی  االصول گرایشحقوق مسئولیت مدنی علی

جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را 

دهد بنابر اصل لزوم جبران کامل تشکیل می

آید. خسارت از قواعد بنیادی آن به حساب می

ویژگی مسئولیت عبارت از این است که تا جایی 

که ممکن است تعادل از بین رفته به وسیله زیان 

ر وضعی قرار دیده را درا مجدداً بر قرار سازد و زیان

یافت، در آن دهد که اگر عمل زیانبار تحقق نمی

گرفت، همین امر سبب شده است وضعیت قرار می

ها چنین در نظر داشته باشند که قضات و دادگاه

ای ارزیابی شود که همه که خسارت باید به گونه

بار را پاسخگو باشد. از های ناشی از عمل زیانزیان

شود یکی از استنباط میاین اصل نتایج متعددی 

های جبران حلمهمترین آثار این اصل  تطابق راه

دیده است، به این معنی که خسارت با وضعیت زیان

سنتی که در های خشک و غیرقابل انعطاف حلراه

دیدگان به نتایج مطلوب منجر مورد برخی از زیان

دهد های نوین میشود، جای خود را به شیوهنمی

دیده به ماهنگی را با وضعیت زیانتا بیشترین ه

 (.136-139، 1400وجود آورد )خدابخشی، 

 مسؤولیت کارکردهای متعدد تردید از میانبی

رود ترین آنها به شمار می، تدارک زیان مهممدنی

تا از این طریق بتوان تعادل و موقعیت از کف رفتة 

همانگونه . دیده را با هزینة مسؤول برقرار کردزیان

، اثبات ورود ضرر ناروا و قابل زیان برانج درکه 

عهده  مطالبه، اهمیتی بسزا دارد و تکلیف آن بر

سؤولیت است، تقویم خسارت نیز، خواهان دعوای م

دادرس  همهم، بر عهد و این بوده عنایت هشایست

، باید جبران ماندن زیان بدون ضمن نفیاست. پس 

 هبی و گستردر جستجوی نظامی بود که بر ارزیا

 ههمانند مرحل خسارات قابل جبران حکومت کند.

که به اقتضای نظام مسؤولیت مدنی،  زیان اثبات

ارزیابی  هاست، در مرحل بعضی اصول حقوقی حاکم

خسارت نیز برخی اصول بنیادین، راهنمای قضات 

 رخیـب در در تقویم غرامت است. در این راستا
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های حقوقی، اصل اساسی که بر ارزیابی نظام

اصل جبران کامل » کندحکومت میخسارات 

ده ـنامی« رانـعادل میان زیان و جبـت»یا « زیان

 .(21-17، 1394)تبریزی،  شودمی

مطرح  رانیباره در حقوق ا نیدر ا یکل دگاهیدو د

 بدون آنکه هیامام یقهااکثر ف ،یاز طرف شده است:

مـقوله اختصاص دهند و  ـنیرا بـه ا یمستقل بحث

باره بنا نهند، به مناسبت در  نیا در یکل یاقاعده

متعرض مسأله خسارت  یمختلف یفقه یهادرس

مـطرح  را یمـباحث قابل جبران شده و در هر مـقام

، اند. از جمله در مبحث از قواعد اتالف، غرورنموده

شاره کرده ا انیالضرر و غـصب بـه جبران ضرر و ز

خسارات ثابت و در خصوص  یضمان را درمورد بعض

-45، 1384)بابایی،  انددانسته یمنتف گرید یبعض

83). 

که،  یرانیا اخیراز حقوقدانان  یاریدر مقابل، بس

و مباحث  یفقه یمبان به جهاستفاده و تو رغمیعل

در مباحث حقوق استفاده  ینیفقها، از روش نو

 خسارات یکل به بحث میبه طور مستق کنند،یم

اند. پرداخته یمدن تیقابل جبران در حقوق مسئول

 ینظر اصل و به دارد حقوقدانان شهرت نیآنچه در ب

روز  یازهایمسلم و مطابق با عدالت و انصاف و ن

خسارات  هیکل جبران اصل لزوم شود،یم یرفمع

وارد  یگریبه د یانیکس زنحو که هر نیبد است؛

 یبدن ،یمعنو ،ینـوع آن )مـال از نـظرصرف د،ینما

 طیشرا گری(، در صورت جمع بودن دیو جان

(، تیو رابطه سبب انباریز )فعل یمدن تیمسؤول

 مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود

، 1389نژاد، ؛ حسینی218، 96، 1385)کاتوزیان، 

162.) 

 

خسارات در . جایگاه اصل جبران كامل 3-5

 فقه و حقوق ایران

ران بیندازیم ـنین و مقررات ایاگر نگاهی به قوا

توان اصلی به نام اصل جبران کامل خسارت را نمی

مشاهده کنیم در نتیجه اگر در حقوق ایران بحثی 

شود که در خصوص اصل جبران کامل خسارت می

نتیجه مباحث حقوقدانان و به عبارتی بر اساس 

 وده است.نظرات دکترین ب

باید « غرامت»که  ، این استاصل فوق از منظور

گرفتن  نادیده اثر بدون این که در-تمام زیان را 

در  -دیده گرددخسارت، سبب فقیر شدن زیان

رامت، تخصیص ـغ عنوان هـیرد؛ اما آن چه ببرگ

یابد تنها معادل زیان وارده است )بدون این که می

بار و غرامت دیده از فعل زیانزیان شدن دارا موجب

 .(49، 1384)بابایی،  گردد(

ث قانون مدنی و هم از حی تواندر حقوق ایران می

له پرداخت. یکی از قوانینی که هم فقه به این مسأ

به احکام مسئولیت مدنی پرداخته، قانون مدنی 

است که تحت دو عنوان اتالف و تسبیب، به بحث 

پرداخته، که البته با  درباره جبران خسارات مرتبطه

مقنن در آنجا با اتخاذ برداشتی اعم از مفهوم عین 

و منفعت روبرو خواهیم بود و همچنین متلف را 

دلیل اتالف به طور داند اعم از اینکه مسئول می

 زین 331ماده  مستقیم بوده باشد.مستقیم یا غیر

 :داردیمقرر م نیمنظور از مال چن نییتب بدون

 متیق ایمثل  دی، بابشود یتلف مالکس سبب هر»
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آن شده باشد،  بیع ایآن را بدهد و اگر سبب نـقص 

همچنان که  «.دیآن برآ متینقص ق عهده از دیبا

 از تنها مواد نیگذار در اقانون شود،یمالحظه م

 یصحبت کرده و حکم یاصجبران خسارت خ

تـلف  قیکه مـصاد ،یخسارات ماد گریدرباره د

 لیمانند تحم ستند،ین محسوب منفعت و نیع

انواع  گریالنفع، و دمنفعت و عدم تیتقو نه،یهز

 خسارات ای یخسارات، همچون خسارات معنو

ذکر است که  انیشا .کندینم انیب ،نیجسما

کار رفته،  به انونقـ اصطالح تلف منفعت که در متن

است و نظر به از  یخـاص و مـحدود یبه مـعنا

مثال در مورد  یبرا ؛دارد رفتن منفعت مال نیب

شدن امکان استفاده و سکونت در آن،  یخانه، منتف

 وانی، خشک شدن آن، در مـورد حـچاه مورد در

کسر حواس و قدرت  ایسـلب قدرت کار و حرکت 

...، و کسر قدرت و حواس زین نمـورد انسا آن، و در

 توانستیم که یاشدن نفع و بهره یبه منتف ینظر

نفع  نیمانع ا جادیو بـا ا دیبه دست آ تیفعال کیاز 

 ندارد. ،افتهین شیافزا شخص ییحاصل نشده و دارا

النفع عدم ایمنفعت  تیموارد اصطالح تقو نیدر ا

شامل  نفعتم ای نیتلف ع نیهمچن .رودیبه کار م

 جادیا یگریکـه در اثـر فـعل د هانهیاز هز یاریبس

شامل  یخسارت دادرس لیقب از ؛گرددینم شودیم

 .رکردیالوکاله و خسارت دحق ،یدادرس نهیهز

 یکه شخص برا یاضاف یهانهیاست هز نیهمچن

که در صورت  آنچه مشابه تیقرار گرفتن در موقع

صرف  گرفت،یآن قرار م در انباریعدم تحقق فعل ز

 متیافزون بر ق متیمال به ق دیمانند خر د،ینما

 یپ درمان در نهیهز ایباطل،  عیشده در ب توافق

، 1385ی )کاتوزیان، و جان یخسارات بدن رادیا

216.) 

کتب خود درباره مسئولیت ناشی  آنچه که فقها در

اند، عمدتًا از اتالف و تسبیب مفصالً بدان پرداخته

ناظر به تلف و نقص و عیبِ عین و منافع یا جان 

همان نظرات و مبانی فقهی، )نفس( است؛ که البته 

قانون مدنی تبلور یافته است.   331و  328در  مواد 

با این حال، در این تحقیقات، از تقویت منافع و 

 شود.دیگر موارد فوق، مطلبی مشاهده نمی

که قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339در سال 

تری به احکام خسارات قابل گشت، بطور مفصل

و سایر مواد این  1ر ماده جبران پرداخته، خاصه د

های قانون. همچنین درباره  هزینه درمان و ناتوانی

پس از صدمه، و حتی از مخارج کفن و دفن میت و 

ی مصدوم و میت، در مستمری افراد واجب النفقه

این قانون  10الی  8بحث شده است. در مواد  6ماده 

نیز به بحث درباره ضررهای مادی و معنوی که به 

تبار وارد ـرو، حیثیت و اعـن رفتن آبـاز بیدلیل 

 شود، پرداخته است.می

قانون مسئولیت مدنی با توجه به اینکه به انواع 

مختلف خسارات قابل جبران اشاره کرده و آنان را 

به رسمیت شناخته، گویای این حقیقت است که 

تر به تر و جامعنسبت به قانون مدنی به طور مفصل

است. و لکن وقتی در عمل با این بحث پرداخته 

شود: شویم دو پرسش ایجاد میاین قانون مواجه می

نخست آنکه در عین اینکه دامنه خسارات قابل 

لزوم جبران در این قانون افزایش یافته، آیا اصل 

نیز به رسمیت شناخته شده  جبران کلیه خسارات

است؟ دوم آنکه؛ در نظام حقوقی ایران، این قانون 
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در منطبق با اوضاع و احوال حقوقی در عمل چق

 است؟ و در چه حد و به چه کیفیتی قابل اجراست؟

توانیم به وضوح، پاسخ منفی به هر دو سوال می

دهیم. زیرا اگرچه قانون مسئولیت مدنی دامنه 

خسارات را افزایش داده است، اما همه انواع 

خسارات را احصاء نکرده است. چه اینکه مباحث 

قوقدانان مطرح و بررسی گشته، زیادی توسط ح

پذیری این ولی در این قانون، حتی به جبران

خسارات اشاره هم نشده است؛ از ان قبیل است: 

خسارات معنوی مثل رنج عاطفی ناشی از فوت 

بستگان یا خسارات شدید بدنی نزدیکان، ضربه 

شدید و شوک روحی و عاطفی، یا ناتوانی در تمتع 

محیطی. عالوه بر از مواهب طبیعی و زیست

خسارات شناسایی شدۀ فوق توسط حقوقدانان، 

برخی خسارات و ضررها نیز در عرف شناخته شده 

است که البته در قانون مسئولیت مدنی بدان 

پرداخته نشده، همچون؛ از بین رفتن یک موقعیت 

اگرچه –مالی مناسب که عمال وجود داشته است 

شناس و  ، یا از دست دادن-مبتنی بر حقی نیست

 عدم النفع.

 

. خسارات وارده در سوانح هوایی و 4-5

هاي جبران اقتصادي بودن روش-ویژگی مالی

 هاآن

با مروری بر اخبار و اطالعات راجع به سوانح هوایی 

که، ی مهم جالب توجه است و آن اینیک نکته

خسارات وارده در این زمینه غالباً بسیار شدید و با 

مرگ سرنشینان بسیار محتمل توجه به نوع سوانح، 

باشد. به تعبیری زنده ماندن سرنشینان هواپیما می

باشد. با توجه در سوانح هوایی یک امر استثنائی می

به این مسئله، در موارد وقوع سوانح هوایی، دو نوع 

باشد: خسارات مادی؛ خسارات خسارت متصور می

ی غیرمادی )که این مصداق خود به دو دسته

م ـقسیـفی تـاطـوی و خسارات عـعنخسارات م

 شود.(.می

در حقوق ایران خسارت مادی تعریف نشده است. 

در کتاب ترمینولوژی دکتر لنگرودی خسارت 

گونه تعریف شده )ضرر( مادی از نظر مدنی این

است: ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر 

شود. ضرر مادی بصورت ضرر معنوی استعمال می

ده ـالوقوع دیضرر آینده و ضرر متحملموجود و 

 شود.می

معنوی  خسارت )ضرر( از همچنین در کتاب مزبور

: ضرری است که به عرض و گویداینگونه سخن می

شود مثال شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می

ه وارد ـز مریض به حیثیت او لطمبر اثر افشاء را

مدنی شود این خسارت طبق قانون مسوولیت می

. در ارتباط با قابل مطالبه است 1339مصوب 

خسارت عاطفی نیز باید عنایت داشت که، هر نوع 

ضرری که به عاطفه و احساسات افراد یا یکی از 

 شود.اقارب او وارد می

در سوانح هوایی هر سه نوع خسارت قابل تصور 

ی جبران ی حائز اهمیت، نحوهباشد. نکتهمی

در ارتباط با خسارات  باشد.خسارات مزبور می

مادی، باید قائل به تفکیک شد: خسارات مالی، 

القاعده از طرق مالی و به طور خاص پرداخت علی

باشد. در ارتباط خسارت یا رد عوض قابل جبران می

با خسارات جانی نیز، باید میان دو حالت مختلف، 
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یعنی خسارت جانی عمد و غیرعمد قائل به تفکیک 

با خسارات جانی عمدی، اصل بر  شویم. در ارتباط

دیده حق قصاص دارد و از طریق این است که زیان

تواند قصاص را در قبال پرداخت دیه، صلح توافق می

کند. در خسارات جانی غیرعمد نیز که اصل بر 

دیده صرفاً باشد. به تعبیری، زیانپرداخت دیه می

حق دریافت دیه را دارد. در نتیجه، جز در موارد 

خسارات جانی از طریق مالی قابل جبران ص، قصا

 (.269-267، 1399باشند )هاشمی، می

نیز اصل بر  در ارتباط با جبران خسارات غیرمادی

باشد. باید عنایت داشت که، جبران از طرق مالی می

 تیقانون مسئول 10و  9، 8، 2، 1به موجب مواد 

های روش قابل مطالبه است. یخسارت معنو ،یمدن

به تشخیص محکمه واگذار شده است. در جبران 

اغلب موارد، محکمه ارزیابی خسارت را به 

دهد و کارشناس با در نظر کارشناس ارجاع می

گرفتن متغیرهای مختلف، اقدام به تعیین خسارت 

کاری که بیشترین جا نیز، راهایننماید. در وارده می

باشد استفاده را در عمل دارد، پرداخت نقدی می

 (.187-185، 1386ی، )نقیب

ترین و اولین حقی اصلی چه بیان شد،با توجه به آن

گردد، که در زمان وقوع سوانح هوایی نقض می

ی مهمی که باشد. نکتهسرنشینان می« حق حیات»

جا باید به آن دقت داشته باشیم این است در این

المللی، الگوی مسئولیت که در نظام حقوق بین

گرفتن نوع حقی که نقض شده ها با در نظر دولت

است متفاوت خواهد بود. در برخی موارد، حق 

وق ـی حقرهـموضوع دعوا، مصداقی از قواعد آم

باشد و در برخی موارد دیگر، حق الملل میبین

مزبور مصداقی از قواعد غیرآمره است. این متغیر 

نقش مهمی در تعیین الگوی مسئولیت دولت ایفا 

آمره در رأس سلسله مراتب کند. زیرا قواعد می

الملل قرار دارند. در نتیجه ابتدا هنجاری حقوق بین

وق ـما نیز به تبیین سلسله مراتب هنجاری حق

پردازیم و پس از آن به تحلیل الملل میبین

 مسئولیت دولت و آثار آن خواهیم پرداخت.
 

وق ـراتب هنجاري در حقـ. سلسله م5-5

 المللبین

الملل نشأت گرفته از حقوق بیننگاه کالسیک به 

باشد. می 1648فضای معاهده صلح وستفالیا مورخ 

الملل کالسیک، از این منظر هستة اصلی حقوق بین

ها در ها و اصل رضایت دولتدولت اصل حاکمیت

باشد که در مقدمة المللی میپذیرش تعهدات بین

کنوانسیون حقوق معاهدات و اصول ملل متحد 

-887، 2019رار گرفته است )گینتر، مورد اشاره ق

الملل، به حقوق بین در رویکرد کالسیک(. 889

المللی اساسنامة دیوان بین 38مفاد ماده 

الملل دادگستری به عنوان منابع حقوق بین

تر بایدها و نبایدهای د. به بیان سادهشومحسوب می

 38های مندرج در ماده الملل از قالبحقوق بین

 (.35، 2017)پوپا،  شوندناشی می

با « هنجاری»مراتب  باید دقت داشت که سلسله

الملل و فضای حقوق بین« منابع»سلسله مراتب 

المللی دادگستری، اساسنامه دیوان بین 38ماده 

جا مقصود ما سلسله هنجاری متفاوت است. در این

است. همچنین باید میان سلسله مراتب هنجاری 

المللی و سلسله مراتب در قالب معاهدات بین
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المللی قائل به های بینهنجاری در قالب عرف

تفکیک شویم. در ارتباط با سلسله مراتب هنجاری 

الملل میان حقوقدانان اختالف در حقوق بین

دیدگاه وجود دارد؛ حقوقدانان طرفدار مکاتب 

گرایی، سلسله مراتب هنجاری پوزیتیوستی یا اراده

در نتیجه این  دانند،میرا مولود حقوق معاهدات 

دانند؛ مفهوم را محصور در حقوق معاهدات می

سلسله مراتب هنجاری در فضای حقوق معاهدات 

کند، مانند به اشکال مختلف خودنمایی می

معاهداتی که اعمال رزرو یا شرط را نسبت به برخی 

کنند که این امر نشان از مقررات خود ممنوع می

معاهده مزبور دارد، و  سلسله مراتب میان مقررات

یا در مواردی برخی معاهدات، شماری از ترتیبات 

الم ـل تعلیق اعـخود را در هر شرایطی غیرقاب

اند. مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کرده

حقوق به  یبرخ ثاق،یم نیا 4مطابق مفاد ماده 

 طیشرا هیدر کل "یتخط رقابلیحقوق غ"عنوان 

 نیتر تجاوز به ارت سادهبه عبا ایاند؛ شده یتلق

 رفتهیپذ یطیشرا چیها تحت هحقوق از جانب دولت

در آثار حقوقدانان از این حقوق با عنوان  .ستین

صورت  یاد شده است؛« حقوق بنیادین بشری»

توان در بحث قواعد دیگر از سلسله مراتب را می

آمره مشاهده کرد. اما در مقابل برخی حقوقدانان 

معتقد هستند که اصوالً سلسله مراتب هنجاری 

حقوق معاهدات نیست بلکه صرفاً محدود به فضای 

الملل نیز تأثیر گذاشته های حقوق بینبر سایر حوزه

 (.19-17، 1399است )بیرانوند، 

ندی در قواعد منطقاً قائل بودن به وجود هنجارم

المللی، منتهی به وجود سلسله مراتب حقوق بین

شود )مرون، الملل میهنجاری در حقوق بین

اگر قواعد موجود مختلف و  (. یعنی7-9، 1986

دات ـعهـره، تـواعد آمـمتفاوت هستند )مانند ق

ها و تعهدات ناشی از منشور الشمولِ ناشی از آنعام

حقوقی تعهدات ملل متحد( در نتیجه باید وزن 

ها نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ پس باید ناشی از آن

که چرا ها باشیم. اما دلیل اینبندی آنقائل به طبقه

الشمول منتهی به مفاهیم قواعد آمره، تعهدات عام

وق ـراتب هنجاری در نظام حقـوجود سلسله م

شود، در تعریف این مفاهیم نهفته الملل میبین

 53 ماده مفاد به توجه عد آمره باتعریف قوااست. 

 ایقاعده"عبارت است از:  1969 وین کنوانسیون

 به کل در هادولت المللیبین جامعه سوی از که

 پذیرفته و شده شناخته ناپذیرتخلف ایقاعده عنوان

 و نیست مجاز آن از تخطی گونههیچ و است شده

 با عام المللبین حقوق بعدی قاعده یک با تنها

مصادیق این دسته  ."است تغییر قابل ویژگی همان

از قواعد در کنوانسیون وین مشخص نشده است و 

الوصف المللی موکول شده است، معبه رویه بین

تاکنون ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت شکنجه، 

وان ـه رویه دیـوجه بـزدایی با تممنوعیت نسل

ها به دولتالمللی دادگستری و رویه بینالمللی بین

عنوان مصادیق مسلم قواعد آمره مورد شناسایی 

(. در 296-295، 2006اند )شلتون، قرار گرفته

باالتر از سایر  اینتیجه این قواعد در طبقه

الملل که فاقد این وصف هنجارهای حقوق بین

الشمول نیز مفهوم تعهدات عامهستند قرار دارند. 

گستری در المللی داددر مقدمة رأی دیوان بین

، چنین تعریف 33قضیه بارسلونا تراکشن پاراگراف 
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 قبال در دولت یک تعهدات میان باید"شده است: 

 هر برابر در او تعهدات و کل در المللیبین جامعه

 تفکیک دیپلماتیک حمایت زمینه در دیگر دولت

 ماهیتشان دلیل به اول دسته تعهدات. شویم قائل

 به توجه با لذا. هستند هادولت تمامی با مرتبط

 از حمایت در هادولت تمامی مزبور، حقوق اهمیت

 دسته تعهدات) آنها. هستند حقوقی نفع دارای آنها

  ".هستند( آمنس ارگا) عام تعهداتی( نخست

های نفوذ بحث سلسله مراتب هنجاری در حوزه

الملل دارای آثاری با شدت و مختلف حقوق بین

آثار بحث سلسله مراتب ضعف مختلف، بوده است. 

الملل های مختلف حقوق بینهنجاری را در حوزه

های توان مشاهده کرد، که حاصل تالشمی

باشند: یکی از این الملل میکمیسیون حقوق بین

ها المللی دولتولیت بینـوق مسئـها حقوزهـح

الملل راجع باشد. در طرح کمیسیون حقوق بینمی

، کمیسیون 2001ها مصوب به مسئولیت دولت

های فاحش قواعد الملل میان موارد نقضحقوق بین

الشمول )ماده ( و نقض تعهدات عام41آمره )ماده 

الملل تفکیک ( با نقض سایر قواعد حقوق بین48

ها نیز در موارد قائل شده است و برای سایر دولت

هایی، تعهداتی را در نظر مواجهه با چنین نقض

باشد. حمایت دیپلماتیک میحوزه دوم گرفته است. 

باشد که هایی میحمایت دیپلماتیک یکی از حوزه

ها دارد. به بیان ارتباط تامی با حاکمیت ملی دولت

ها در حمایت تر حمایت دیپلماتیک حق دولتساده

-باشد. طرح کمیسیون حقوق بینها میاز اتباع آن

 2006الملل در مورد حمایت دیپلماتیک مصوب 

های فاحش و تفسیر آن، در موارد نقض 19در ماده 

ها را توصیه به حمایت دیپلماتیک حقوق بشر دولت

که حمایت رغم اینکند علیاز اتباعشان می

حوزه سوم رزرو بر  باشد.دیپلماتیک حق دولت می

باشد. طرح کمیسیون المللی میمعاهدات بین

الملل در مورد راهنمای اعمال شرط بر حقوق بین

اعمال شرط بر  ،2011المللی مصوب بینمعاهدات 

فاقد  کننده قواعد آمره باشد،معاهداتی که منعکس

 .(113-111، 1399)بیرانوند،  اثر است
 

 . مصادیق آمرة هنجارهاي حقوق بشر6-5

تر اشاره کردیم، قواعد آمره در طور که پیشهمان

الملل قرار رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق بین

وق ـتر، سایر هنجارهای حقبیان سادهدارند. به 

توانند در تعارض با قواعد مزبور قرار الملل نمیبین

المللی لیستی از مصادیق سند بینگیرند. در هیچ 

الملل مشخص نشده است قواعد آمرۀ حقوق بین

تشخیص مصادیق  (. برای39-37، 1392)بیرانوند، 

قواعد آمره باید در هر حوزۀ خاص با توجه به 

المللی، مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بین

مصادیق مزبور را تشخیص داد. مطابق با تعریف 

قواعد آمره که در کنوانسیون وین راجع به حقوق 

معاهدات بیان شده است، قواعد آمره دارای یک 

جامعه »از سوی که، ویژگی خاص هستند و آن این

به عنوان یک هنجار غیرقابل « در کلالمللی بین

عدول مورد شناسایی قرار گرفته باشند )یاقوتی، 

1398 ،61-63.) 

در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق 

بشر به عنوان قواعد غیرقابل عدول مورد شناسایی 

میثاق حقوق  4اند. مطابق مفاد مادۀ قرار گرفته
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ی، برخی از تعهدات حقوق بشری مدنی و سیاس

ها در هیچ حالتی )حتی در شرایط اضطراری( دولت

. 1قابل تعلیق نیستند. حقوق مزبور عبارتند از: 

ممنوعیت کلیه اشکال تبعیض نژادی اعم از تبعیض 

بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ 

. ممنوعیت 3. حق حیات؛ 2مذهبی یا اجتماعی؛ 

یا رفتارهای ظالمانه از جمله تحت آزار و شکنجه 

. 4پزشکی یا علمی قرار دادن؛ های آزمایش

. 5ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده؛ 

ممنوعیت حبس افراد به علت عدم توانایی اجرای 

. عطف به ماسبق نشدن قوانین 6تعهد قراردادی؛ 

. تعهد به شناسایی شخصیت افراد انسانی؛ 7جزایی؛ 

از نظر برخی وجدان و مذهب؛  . حق آزادی فکر،8

نویسندگان، تعهدات فوق، مصادیق بارز قواعد آمره 

شوند. المللی محسوب میدر فضای حقوق بشر بین

نتیجه این قواعد در رأس سلسله مراتب هنجاری در 

، 1399الملل قرار دارند )بیرانوند، نظام حقوق بین

71-74.) 
 

قواعد آمره در فضاي مسئولیت  آثار. 7-5

ها در قبال اعمال متخلفانه المللی دولتبین

 (مسئولیت مشدد)

های المللی، یکی از شاخهحقوق مسؤولیت بین

الملل است که با سایر اصلی و اساسی حقوق بین

الملل دارای ارتباط تنگاتنگی های حقوق بینشاخه

 المللی عبارت است ازحقوق مسؤولیت بیناست. 

المللی مربوط به مجموعه قواعد و مقررات بین

المللی های بینها و سازمانموضوع مسؤولیت دولت

بنابراین هر موضوعی که به نوعی با موضوع است. 

المللی ارتباط های بینها و سازمانمسؤولیت دولت

المللی مطرح داشته باشد، در حقوق مسؤولیت بین

 .شودمی

ها اساساً دارای دولت المللیولیت بینئقواعد مس

، به همین دلیل برای یافتن استمدون حالتی غیر

این قواعد باید به رویه قضایی محاکم دادگستری و 

. المللی، عرف و دکترین رجوع کردداوری بین

بررسی  1969 الملل از سالکمیسیون حقوق بین

ها را آغاز المللی دولتطرح راجع به مسؤولیت بین

طرح توسط  2001کرد تا سرانجام در نوامبر 

الوصف با مع. کمیسیون به تصویب نهایی رسید

توجه به اینکه در شرح مواد این طرح، کمیسیون 

الملل به کلیه آراء مراجع قضایی و داوری حقوق بین

ها استناد کرده است، این المللی و رویه دولتبین

ها نوز مورد امضاء و تصویب دولتبا اینکه ه)طرح 

المللی قرار نگرفته است و به شکل یک معاهده بین

به عنوان منبع قواعد و مقررات ( درنیامده است

 شودها تلقی میالمللی دولتحقوق مسؤولیت بین

در ادامه ما نیز  بنابراین(. 71-69، 1399)بیرانوند، 

یم به بررسی جایگاه قواعد آمره در این طرح خواه

 .پرداخت

اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به 

تحت  26ها به ماده المللی دولتمسؤولیت بین

فصل . مربوط است« آمره مطابقت با قواعد»عنوان 

پنجم از قسمت اول طرح کمیسیون به معاذیر رافع 

در این فصل شش . پردازدوصف متخلفانه فعل می

یک  رت وجود هروضعیت بیان شده است که در صو

. رودها، وصف متخلفانة فعل دولت از بین میاز آن

رضایت، دفاع مشروع، : این شش وضعیت عبارتند از
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المللی، اقدامات متقابل در برابر فعل متخلفانه بین

 . فورس ماژور، اضطرار و ضرورت

طرح  25تا  20این شش وضعیت، ذیلِ مواد 

به دنبال بیان این . اندکمیسیون شرح داده شده

چنین تصریح  26شش وضعیت، کمیسیون در ماده 

یک از مقررات این فصل، رافع وصف  هیچ»: کندمی

متخلفانه فعل دولت که مغایر با تعهد ناشی از یک 

 «.الملل عام باشد، نخواهد بودقاعده آمره حقوق بین

سیون در تفسیر همین ماده بیان همچنین کمی

ع وصف متخلفانه بودن فعل دارد که شرایط رافمی

در فصل پنجمِ بخش نخست هیچگونه تخطی از 

الملل عام را مجاز ندانسته و قاعده آمره حقوق بین

به عنوان مثال دولتی که به . پذیردآن را نمی

تواند از چنین کند نمیاقدامات متقابل مبادرت می

زدایی رای مثال نسلـب. کندخطی ـای تدهـقاع

)یاقوتی،  زدایی متقابل را توجیه کندتواند نسلنمی

ترتیب استناد به  به همین(. 71-73، 1398

تواند نقض یک ضرورت و سایر معاذیر رافع نمی

البته باید توجه داشته . قاعده آمره را توجیه کند

باشیم که در اعمال برخی قواعد آمره ممکن است 

به عنوان مثال، . رضایت دولت، تأثیر داشته باشد

تواند به نحو معتبری حضور نیروی ت مییک دول

نظامی بیگانه در قلمرو خود برای هدف مشروعی 

در این مورد خاص نیز باید توجه داشته . اجازه دهد

در جهت یک هدف مشروع  "رضایت"باشیم که 

باید صادر شود، وگرنه برای مثال چنانچه دولتی در 

اعالمیه رضایت خود تصریح کند که نسبت به تجاوز 

امی دولت دیگر رضایت دارد، در این شرایط به نظ

رسد که رضایت مذکور رافع وصف نظر نمی

، 1392)بیرانوند،  انه فعل دولت متجاوز باشدمتخلف

77.) 

به قواعد آمره در طرح کمیسیون،  دومین ارجاع

مربوط به مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت 

های فاحش تعهدات ناشی از قواعد نقض»عنوان 

 است.  «الملل عامحقوق بین آمره

الملل، نقض ، کمیسیون حقوق بین40ماده  2بند 

داند که با قصور جدی قاعده آمره را نقضی می

( ریزی شدهمنظم یا برنامه)فاحش یا سیستماتیک 

برای آن که یک نقض، سیستماتیک . همراه باشد

یافته و عمدی تلقی گردد، باید به شکل سازمان

مقابل، واژه فاحش به گستردگی در . صورت بگیرد

کنندۀ تخلف یا آثار آن اشاره دارد، یعنی مشخص

هایی است که ماهیتی آشکار داشته، به منزله تخلف

های صیانت شده ا به ارزشباحمحمله مستقیم و بی

باید توجه داشت که . شونداز سوی قاعده تلقی می

جدی معموالً هم سیستماتیک و هم های نقض

 (.75-74، 1392)بیرانوند،  فاحش هستند

آثار نقض جدی یک تعهد ناشی از  41در ماده 

در این ماده دو تعهد . قواعد آمره بیان شده است

ها در موارد دولت سلبی و یک تعهد ایجابی برای

. نقض یک قاعده آمره، در نظر گرفته شده است

ها ابتدا باید تعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولت

بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر  برای پایان

بند اول . نقض قواعد آمره، با یکدیگر همکاری کنند

ها باید برای پایان دولت: کندمقرر می 41ماده 

بخشیدن به هرگونه نقض خطیر تعهد در معنای 

. از طرق قانونی همکاری نمایند 40مورد نظر ماده 

ها و تواند در قالب طرححال این همکاری هم می
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های سازمان ملل متحد و هم در قالب برنامه

سازوکارهای خارج از سازمان ملل متحد باشد اما 

به شرطی که سازوکارهای اخیر، ایجاد مانع در روند 

های ملل متحد در موضوع اخیر هها و برنامطرح

 (. 116-114، 1399)بیرانوند، نکند 

ها در از اینکه دولت و اما تعهدات سلبی عبارتند

صورت نقض قواعد آمره، تعهد به عدم شناسایی 

های ایجاد شده و همچنین عدم کمک و وضعیت

 2بند . مساعدت در حفظ وضعیت مذکور را دارند

هیچ دولتی نباید وضعیت : داردمقرر می 41ماده 

حاصل از یک نقض فاحش تعهد در معنای مورد 

یا در حفظ آن  را قانونی شناخته و 40نظر ماده 

در مورد تعهد به . وضعیت کمک یا همراهی نماید

عدم شناسایی باید بگوییم که این تعهد شامل هر 

این تعهد . باشددو نوع شناسایی صریح و ضمنی می

در قضایای مختلف و مواضع متفاوت توسط مراجع 

. ها اتخاذ شده استالمللی و حتی خودِ دولتبین

ا دارند، منع ارائه کمک هتعهد سلبی دوم که دولت

و مساعدت در حفظ وضعیت ایجاد شده در نتیجه 

باید متذکر شویم که . باشدنقض قاعده آمره می

برای مسؤول شناخته شدن دولتی از باب مساعدت 

دو عنصر الزم است، یکی علم و آگاهی از شرایط 

المللی و دیگر اینکه اگر فعل فعل متخلفانه بین

کننده، کمک به انجام اعدتمورد نظر که دولت مس

کننده هم کند، اگر توسط دولت مساعدتآن می

که این شرط در مورد )انجام شود، متخلفانه باشد 

اما این دو شرط برای (. قواعد آمره قطعاً وجود دارد

نقضی رخ داده است در  نخستموردی است که 

حالی که بحث فراتر این قضیه و مربوط به حالتی 

ها تعهد به عدم داده است و دولتاست که نقض رخ 

 برای حفظ وضعیت موجود را دارندمساعدت 

 (.49-47، 1392 ،)بیرانوند

الملل به آخرین اشارۀ طرح کمیسیون حقوق بین

. این طرح آمده است 50 مقولة قواعد آمره در ماده

کمیسیون پس از بیان شرایط توسل به اقدامات 

تحت تأثیر که را ، تعهداتی 49متقابل در ماده 

بیان  50ذیل ماده ، گیرنداقدامات متقابل قرار نمی

: داردطرح کمیسیون مقرر می 50ماده . کرده است

اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد ( 1»

تعهد خودداری از تهدید یا توسل به ( الف: داشت

( زور به شرح مندرج در منشور ملل متحد؛ ب

( حقوق بنیادین بشر؛ جتعهدات راجع به صیانت از 

دامات ـه اقـهیت بشردوستانه کعهدات با ماـت

دیگر تعهداتی که  (کنند؛ دجویانه را منع میتالفی

( 2. الملل عام استمنبعث از قواعد آمره حقوق بین

ورزد از دولتی که به اقدامات متقابل مبادرت می

( الف: ایفای تعهدات خود در موارد زیر معاف نیست

هرگونه آیین حل و فصل اختالف حاکم بین رعایت 

ناپذیری احترام به تعرض( آن و دولت مسؤول؛ ب

ها و نمایندگان سیاسی یا کنسولی، اماکن، بایگانی

 «.هااسناد آن

اقدامات متقابلی که  1ذیل پاراگراف ( د)بند 

الملل عام را تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین

آشکار است . کندع میدهند منتحت تأثیر قرار می

که یک قاعده آمره که حتی با یک معاهده بین دو 

توان از آن تخطی کرد به طریق اولی با دولت نمی

جانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل عمل یک

این قسمت تأکیدی مجدد است . قابل تخطی نیست
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از آن سخن رفت مبنی بر  26بر آنچه که در ماده 

مسؤولیت مذکور در فصل پنجم اینکه معاذیر رافع 

بخش نخست بر متخلفانه بودن هرگونه فعل دولت 

که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده آمره حقوق 

اشاره به . گذارندالملل عام باشد تأثیر نمیبین

دهد تعهدات ناشی از قواعد آمره نشان می« دیگر»

های قبلی را که برخی از ، قسمت(د)که قسمت 

دی با ویژگی آمره هستند محدود ها شامل قواعآن

اعتبار ( ج)و ( ب)های بویژه قسمت. کندنمی

بنابراین با توجه به سیاق . کنندخویش را حفظ می

های شده در قسمتمصادیق بیان 50ماده ( د)بند 

از نظر کمیسیون حقوق ( ج)و ( ب)، (الف)

کاوازاکی، )شوند الملل، قواعد آمره محسوب میبین

2008 ،145-147.) 
 

 گیري. نتیجه6

المللی موجود یک از تعهدات بین چنانچه دولتی هر

را نقض کند، مسئولیت  «حق حیات»در ارتباط با 

دولت مزبور مطابق با الگوی مسئولیت برای اعمال 

رسد به نظر می. گیردمتخلفانه مورد بررسی قرار می

که الگوی مسئولیت مشدد در این زمینه برای 

رویة  داشتن در واقع با در نظر. متصور باشدها دولت

های حقوق های کمیتهالمللی که در گزارشبین

حقوق اقتصادی و  سیاسی و مدنی و همچنین

اجتماعی متبلور شده است، حق حیات یک عنوان 

المللی است که کلی در نظام حقوق بشر بین

 .گیردزیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار می

الملل شری در فضای حقوق بینحقوق بنیادین ب

ره ـواعد آمـان یکی از مصادیق قموضوعه به عنو

ره ـمفهوم قواعد آم. شوندالمللی محسوب میبین

الملل، سلسله مراتب المللی در نظام حقوق بینبین

تر، قواعد به بیان ساده. هنجاری ایجاد کرده است

الملل به های مختلف حقوق بینمزبور در حوزه

رار گرفتن در رأس سلسله مراتب هنجاری واسطه ق

. باشندالملل، دارای آثار خاصی میحقوق بین

ها نیز از حقوق مسئولیت بین المللی دولت یحوزه

رسد تعهدات به نظر می. این مسأله مستثنی نیست

دارای وصفِ « حق حیات»ها در زمینه دولت

در نتیجه در فضای حقوق . باشندمی« آمره»

المللی این امکان وجود دارد که مسئولیت بین

یا همان مسئولیت برای )الگوی مسئولیت مشدد 

 .ها در نظر گرفته شودبرای دولت( نقض قواعد آمره

ها باید عنایت داشت که چنانچه تعهدات دولت

باشند، تعهدات مزبور در هیچ « آمره»واجد وصف 

از یک « عدول»را ندارند. « عدول»حالتی قابلیت 

یک تعهد متفاوت است. مقصود از « نقض»تعهد با 

عدول این است که، یک دولت تعهد خود را انجام 

دهد اما برای این مسئله یک مبنای مشروع و نمی

... اع مشروع، اقدام متقابل، رضایت وقانونی مانند دف

دارد. به تعبیری، در صورت وجود یکی از عوامل 

ی مسئولیت، چنانچه یک دولت رافع یا موجهه

المللی عهدات خود را انجام ندهد، مسئولیت بینت

متوجه آن دولت نخواهد شد. این تفکیک به صورت 

ساختاری در فضای فقه امامیه وجود ندارد و به 

طریق اولی آثار مستقلی برای آن در فضای 

مسئولیت در نظر گرفته نشده است. به تعبیری، در 

فضای فقه امامیه الگوی مسئولیت مشدد برای 

ت متصور نیست و آثار مستقلی در موارد نقض دول
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ه در اینجا دولت ـرای مسئول )کـره بـواعد آمـق

 باشد( در نظر گرفته نشده است.می

 

 . تقدیر و تشكر7

نی که در تهیه و تدوین این پژوهش از تمام عزیزا

 کنم.مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر می
 

 . سهم نویسندگان8

به صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: One of the important issues in the field 

of transportation and aviation industry is the responsibility of 

states. The purpose of this study is to assess the feasibility of 

applying a model of aggravated responsibility for states in the 

face of air incident and financial-economic strategy to 

compensate for the damage caused in the light of the system of 

international responsibility of governments and Fiqh of 

Imamiyya. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 
 

Results: Compensation methods in cases of air incident are 

often financial-economic; From this perspective, there is a 

parallel between the system of international responsibility law of 

governments and the system of Fiqh of Imamiyya. But this is not 

the case with the pattern of government responsibility. 
 

Conclusion: The obligations of states in the field of "right to 

life" are described as "peremptory". As a result, in the context of 

international liability law, it is possible for governments to adopt 

a pattern of aggravated liability (or responsibility for breach of 

peremptory norms). But this separation does not exist in the 

space of Fiqh of Imamiyya. 
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