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وضعیت ما بازگیت به    ت اماده نباشن، خسارت پرداخت س ن. رمپا امکااوضعیت، 
و ما برات جبراا تمامی خسهارت   رممکنیییالباً  ،بار اامزاوضاع قب  از وقوع فع  

 م هواا  به  ناسافی است. امن امر بام  شنه اقنام به  پرداخهت خسهارت     وارد آمنه
اساس دولت متخلهف بها    امنترمن شک  جبراا ضرر باشن. بر امعراهکارت مملی، ش

 م ظهور  به  شود، مبلغهی را   می وضعیت برآوردِ ت هامی س  برات اماده توج  ب  هزم  
 (334 ،  .1978)ابوسهخیل ،   نمامهن.  سامه  پرداخهت مهی    طور ب جبراا خسارت 
و تمهامی   بهار  اامه زبرطرف نمهودا تمهامی آثهار فعه       ،خسارت هنف از پرداختِ

آمهنه اسهت. لهاا هزم اسهت مبله        ب  وجهود تخلف  ت ج یدرنتخساراتی است س  
)فاضه ،   وضهعیت باشهن.   ت ههات هزم بهرات امهاده    ب  مانار هزم ه   ،پرداخت شنه

المله    سمیسیوا  اهو  بهین   36 ت ماده 2 ا ین بر اساس ب ن هم (113 ،  .1976
تها جهامی سه      ال تع منم جمل  ازمالی،  ازنظر نییتع قاب خسارت، بامن هرگون  زماا 

گردد، را دربرگیرد. امن مبل  اسثهراً بها توافهق طهرفین و از طرمهق تیهکی         مارر می
شهود. در   پرداخت تعیین می ت برات بررسی میزاا خسارت و نحوههات ومژه  سمیت 

المللهی ارجهاع داده    ب  دادگاه بهین  مسئل صورت منم  صو  توافق میاا دو طرف 
   خواهن شن.

المللهی بهر پرداخهت     ا ین آراء صادره از محاسم بین اننمیم ناا  او  و هم
)یهانم،   دارنن. نظر اتتا خسارت در برابر زماا مادت وارد آمنه ب  دولت ما اتباع آا 

مایهنه بهر    بهار  اامه زاما در راب   با زماا مع هوت ناشهی از فعه      (556 ،  .1967
 ،هرگون  ابهام باشن دوراز ب س  ضرر مع وت بامن ضررت  تمی و  ایای و  است امن

 (  260،  . 1986)محمود،  آا فراهم گردد.تا امکاا جبراا 

 1جلب رضایت .1-3

جلب رضامت روشی است س  برات جبراا خسارت مع وت وارد آمنه ب  دولهت و  
  1طبق ب هن  (350و  349 .  ،1991)هاشم،  شود.  اسمیت سیور ب  سار گرفت  می

 بهار  اامه زالمل  سیهورت سه  در قبها  مهک رفتهار       سمیسیوا  او  بین 37 ت ماده
المللی مسئو  ش اخت  شود، متعهن است در برابر خسهارت ناشهی از آا رفتهار،     بین
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