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چكیده 
     فعالیتهای صنعتی مدرن كه، منجر به خسارات یا خطرات زیست محیطی فرامرزی می شود،  معمولًا،  به وسیله فعاالن خصوصی 
و  قواعد  نتیجه،  در  باشد  خصوصی  اشخاص  متوجه  باید  خسارتی،  چنین  از  ناشی  اولیه  مسئولیت  عوض،  در  و  می گیرد  صورت 
است.  بین امللل  حقوق  كمیسیون  سازی  قانون  پروژه  مهم  جنبه های  از  یكی  خصوصی،  مسئولیت  به  مربوط  بین املللی  مقررات 
معضل حیاتی كه باید حل شود این است كه، صندوق هایی برای پرداخت غرامت تعبیه شود. این مسئولیت،  از طرق مختلف كه 
یكی از آنها ایجاد مسئولیت فردی برای كشورهای مجوز دهنده فعالیت است، قابل اجنام است بنابراین، پیوند مسئولیت خصوصی 

و دولتی، یكی از معضالت اساسی است كه باید راهكار مناسبی برای آن انتخاب شود.
این مسئله باعث می شود كه تغییری در مسئولیت بین املللی ناشی از خسارات زیست محیطی صورت گیرد.

تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست

علی وفادار
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، حتقیقات و فناوری

مقدمه  

   پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، حمایت از حقوق بشر، 

تعهدات  حاوی  كه،  شد  بین املللی  قواید  گسترش  موجب 

طرح  با  است،  بشریت  مشترك  منافع  جهت  در  بالعوض 

مسایل جدید از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو میراث 

مشترك بشری و محیط زیست است ، اهمیت این قواعد، 

نهایی  هدف  یافت،  چشم گیری  افزایش  بین املللی  نظام  در 

و  مستقیم  منافع  نه  زیست  محیط  بین املللی  حقوق  قواعد 

بدون واسطه دولت ها، بلكه منافع بشریت و بهبود سرنوشت 

انسانهاست به همین دلیل، بیانیه پایانی كنفرانس استكهلم 

در سال ۱۹۷۲، با اعالم حق انسان به داشنت محیط زیست 

سالم، پیوند بنیادینی بین حفاظت از محیط زیست و حقوق 

بشر ایجاد منود و سرآغاز حتولی جدید حقوق بین املللی شد.

داشنت  به  انسان ها  حق  قراردادن  با  بیانیه،  این  اول  ماده 

محیط زیست سالم، در كنار آزادی و برابری آن را صراحتًا 

مصادیق حقوق بنیادین قلمداد منود.

   ماده اول اعالمیه، مقرر می دارد انسان، از حقوق بنیادین 

در  زندگی،  مناسب  شرایط  و  برابری  و  آزادی  داشنت  برای 

بدهد،  را  سعادت  با  توأم  زندگی  اجازه  او  به  كه  محیطی 

برخوردار است.

   به موجب این اعالمیه، انسان ها رمسًا حفاظت و بهبود 

محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده به عهده دارند 

و از آن تاریخ به بعد، حق بر محیط زیست سالم پیوسته، در 

اسناد بین املللی مختلف مورد تأیید و تأكید قرار می گیرد.

اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت،  مصوب ۲۷ اكتبر 

و  وظایف  تعیین  با   ، ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ۱۹۸۲

انسانی،   گروه های  و  دولتی  نهادهای  و   ، دولت ها  تكالیف 

به حنوه اجنام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست 

اختصاص یافته است.

   اصول یك تا ده اعالمیه ریو، مورخ ۱۹۹۲، حاوی قواعدی 

مشابه است. اصل ۱۰ اعالمیه ریو از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است زیرا ما را برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست 

یاری می مناید. در این اصل آمده، الزم است مسایل مربوط به 

محیط زیست با مشاركت كلیه شهروندان ذیربط در سطحی 

مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. در سطح ملی، هر فرد باید 

كاملًا به اطالعاتی كه مقامات عمومی محیط زیست در مورد 

واژه های كلیدی: مسئولیت ، دولتها ، بین املللی ، خسارت ، جبران

علوم و تكنولوژی محیط زیست ، دوره نهم، شماره ١،  بهار ٨٦ 
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محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطالعات مربوط به 

مواد و فعالیتهای خطرناك در منطقه دسترسی داشته باشند 

و در روند اختاذ تصمیمات مشاركت منایند.

تعهد  بررسی  ضمن   ، شد  خواهد  سعی  نوشتار  این  در     

بررسی  هم  آن  از  ناشی  خسارت  زیست  محیط  در  دولتها 

شود.

قسمت اول تعهد دولتها در رعایت محیط زیست

آنها  تعهد  یعنی  زیست،  محیط  رعایت  به  دولتها  تعهد   

برخودداری از آلوده ساخنت مناطق واقع خارج از صالحیت 

آنها است. دولتها باید با دادن اطالعات به مردم، حساسیت 

و مشاركت عموم را تشویق منایند ، دسترسی مؤثر به مراجع 

قضائی و اداری و اجنام قضائی و اداری از جمله مجازات و 

جبران خسارات باید تضمین شود.

   دولت ها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می توانند به هدفهای 

مورد نظر در محیط زیست موفقیت های بدست آورند. (۱)

در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره كرد از جمله 

سازمان  عمومی  مجمع   ،۱۹۹۰ دسامبر   ۱۴ مورخ  قطعنامه 

ملل حتت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای 

وزرای  كنفرانس  مصوب  اصول  نیز،  و  فرد  هر  بهزیستی 

در  مذكور  اسناد  كلیه   .۱۹۹۵ اكتبر   ۲۵ در  اروپا،  احتادیه 

بر  حق  محتوای  و  چارچوب  تعیین  و  تثبیت   ، تأیید  اعالم 

حال،  هر  به  اّما،  داشتند  اساسی  اهمیت  زیست،  محیط 

الزام آور تلقی منی شوند منتهی، خالء متون الزام آور شاید، تا 

حدودی توسط كنوانسیون های منطقه ای الزم االجرا برطرف 

شده باشد.

  اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است 

از  دارند  حق  اقوام  كلیه  كه،  می دارد  اعالم  آن   ۴ ماده  كه 

محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه 

خود،برخوردار باشند.

  ماده ۱۱، پروتكل احلاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر 

در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸، حتت عنوان 

حق بر محیط زیست سالم مقرر می دارد، هر فرد حق دارد در 

محیط زیست سالم زندگی كند و از خدمات عمومی اساسی 

عمدتًا  سیاست ها،  و  برنامه ریزی  واقع،  در  شود.  برخوردار 

موردی هستند كه، حركت یك نظام اقتصادی و اجتماعی 

برای موفقیت آمیز برنامه شكل می دهند (۲).

    دولت های عضو ، تعهد می كنند كه، حراست ، حفاظت 

دهه  از  عالوه،   به  دهند.  رواج  را  زیست  محیط  بهبود  و 

۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی 

بسیاری از كشورها،  از جمله اصل ۵۳ (۳) قانون اساسی 

حق،  این  است.  شده  حمایت  و  شناسایی  ایران  جمهوری 

رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می مناید. 

رابطه ی ویژه و بدیع كه منوط به مالكیت یا داشنت منافع 

و  مكانیزم  پیش بینی  حق،  این  شناسایی  نیست.  اقتصادی 

آیین های مناسب برای تضمین آن،  به ویژه از نظر قضای را 

نیز ایجاب می كند.

   برای این كه شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست 

داشنت  شرط   ، شرط  اولین   ، كنند  استفاده   (۴) سالم 

اطالعات محیط زیستی است. در سال های اخیر، حق مردم 

جامع  صورت  به  زیست،  محیط  زمینه  در  یافنت  اطالع  بر 

در چارچوب كمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای 

اروپا مورد بررسی قرار گرفته است كه منجر به تصویب دو 

سند شده است.

كنوانسیون  ـ   ۲  .۱۹۹۵ مصوب  صوفیا  راهبردی  اصول  ـ   ۱

بین املللی در مورد حق بر اطالعات و مشاركت عمومی در 

سند  دو  این  دامنارك،   ۱۹۹۸ مصوب  زیست  محیط  زمینه 

شباهت قابل توجهی به یكدیگر دارند.

رسانی  اطالع  مورد  در  صوفیا  راهبردی  اصول  مهمترین 

بر  اصل  منود:  ارائه  زیر  ترتیب  به  می توان،  را  واكنشی 

است  زیست  محیط  مربوط  اطالعات  به  عموم  دسترسی 

مگر این تقاضای دریافت اطالعات به موارد استثناء شده در 

قانون مربوط باشد.

باید  حقوقی،  و  حقیقی  افراد  كلیه  دو،  ماده  موجب  به     

محل   ، ملیت  شهروندی،  رابطه  به  توجه  بدون  بتوانند 

اقامت و بدون آن كه موظف به اثبات داشنت نفع حقوقی 

باشند آزادانه به اطالعات زیست  محیطی كه تقاضا منوده اند، 

دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها 

منی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطالعات مربوط 

به مسایل محیط زیستی به متقاضیان استنكاف منایند. از 
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١٠٣  وفادار

اطالعات زیست محیطی كه مقامات دولتی موظف به ارائه 

محیطی  زیست  اطالعات  یك  ماده  موجب  به  هستند،  آنها 

شامل كلیه اطالعات مربوط به موارد زیر است:

    وضعیت آب ، هوا ، خاك ، گیاهان ، جانوران ، سایت های 

طبیعی ، فعالیت ها با تدابیری كه، می تواند اثر منفی بر این 

عناصر داشته باشد و همچنین، كلیه فعالیتهای مربوط به 

حمایت از محیط زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه های 

مدیریت زیست محیطی ، به عالوه اطالعات زیست محیطی، 

اطالعات   ، جمله  از  خود  اشكال  كلیه  در  اطالعات  شامل 

مكتوب ، دیداری ، شنیداری یا موجود در بانك های داده ها 

می شود.

سطوح  در  را  دولتی  مقامات  صوفیا،  راهبردی  اصول    

محیط  اطالعات  می كنند  موظف  محلی  و  استانی   ، ملی 

نهادهایی  همچنین،  و  مردم  عموم  اختیار  در  را،   زیستی 

قرار  دارند،  زیست  محیط  زمینه  در  عمومی  مسئولیت  كه 

دهد، در هر موردی كه درخواست ارائه اطالعات می شود، 

مقامات دولتی موظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار 

را در نظر بگیرند.

   دستیابی به اطالعات، باید به صورت رایگان یا با هزینه 

بسیار كم باشد. اگر اطالعات در اشكال مختلف وجود دارد، 

موظفند،   دولتی  مقامات  مسعی  یا  مكتوب  صورت  به  مثلًا 

ارائه  است،  شده  تقاضا  آن  از  كه  شكلی  در  را  اطالعات 

منایند.

   ماده ۱۱ كنوانسیون تصریح می مناید كه،  دولت ها باید 

مانند:   ، زیست  محیط  به  مربوط  بین املللی  و  ملی  اسناد 

راهبردها ، برنامه ها و همچنین، گزارشات مربوط به حنوه 

به  باید  اینجا،  در  برساند.  همگان  اطالع  به  را  آنها  اجرای 

اصولی مربوط به اسناد و فعالیت های بین املللی اشاره منود.

دولت ها باید به اسناد بین املللی ، قطعنامه ها و توصیه های 

كنفرانس های بین املللی را، به زبان مادری شهروندان منتشر 

منایند، به ویژه، هنگامی كه این اسناد موجد،  مكانیزهایی 

زیست  اطالعات  خصوص  در  را،  متقاضیان  حق  كه  است 

محیطی یا مشاركت آنها در امور زیست محیطی مناید.

    همچنین، دولت ها موظفند افراد را حسب مورد از امكان 

ارسال شكایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین املللی 

تعهدات  اجنام  عدم  مورد  در  گزارش  دریافت  صالحیت  كه 

محیط زیستی را دارند، مطلع كنند.

  اصول صوفیا سازمان های دولتی كه، بنا بر وظایف خود، 

اقداماتی اجنام می دهند كه نوعًا می تواند، اثر منفی بر محیط 

منظم  صورت  به  می مناید  موظف  را  باشد  داشته  زیست 

بر  را  آن  اثرات  گزارش  با  همراه  خود  فعالیت های  گزارش 

محیط زیست منتشر منایند.

  اّما،كنوانسیون ۱۹۹۸ دامنارك: این كنوانسیون اولین سند 

الزم االجرا در قلمرو بین املللی در خصوص دسترسی عمومی 

به اطالعات محیط زیستی است. این كنوانسیون،  نه تنها 

بر  حق  و  زیست  محیط  از  حمایت  در  مهم  بسیار  قدمی 

برای  مهمی  سند  بلكه،  است،  گردیده  تلقی  زیست  محیط 

تضمین رعایت اصول دموكراتیك در اختاذ اجرای تصمیمات 

دولتی است.

  كنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:

اولًا: دسترسی عموم به اطالعات محیط زیستی.

مربوط  تصمیمات  اختاذ  در  عمومی  مشاركت  امكان  دومًا: 

برای   ، حقوق  تضمین  برای  كنوانسیون  زیست،  محیط  به 

دولتی،  غیر  سازمان های  ویژه  به  آنها،  منایندگان  و  مردم 

آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش بینی كرده است. 

نظر  در  بدون  حقوق،  این  كه،  می كند  تأكید  كنوانسیون، 

گرفنت رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه 

تضمین می شود.

ویژگی  دارای  كه  كنوانسیون  اصول  از  بعضی  به  ابتدا  در    

خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر،  

به مفهوم اطالعات زیست محیطی و حنوه دسترسی به آنها 

طبق مقررات كنوانسیون پرداخته خواهد شد.

را  كلی  اصول  مجموع  كنوانسیون،  سه  ماده  كّلی  اصول    

بیان می كند و آنچه الزم به یادآوری است، این كه، عالوه 

بر وظیفه دولت، ارائه اطالعات بنا به درخواست كلیه افراد 

دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را،  از 

حنوه دسترسی و جستجوی اطالعات ، مطلع كرده و آنها را 

دستگاه های  كنوانسیون  مقررات،  كنند.  كمك  امر  این  در 

در  اطالع رسانی  سیاست  كه،  می مناید  تشویق  را  دولتی 

را  زیستی  محیط  اطالعات   به  شهروندان  دسترسی  زمینه 
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علوم  و تكنولوژی محیط زیست ١٠٤

در  مقدماتی  مرحله  دیگر،  عبارتی  به  و  كنند  اجرا  و  تهیه 

به  است،  شده  اضافه  صوفیا  اصول  اطالع رسانی  خصوص 

عالوه دستگاه های دولتی، موظف به ارائه گسترده اطالعات 

به ویژه از طریق اینترنت شده است. كنوانسیون، همچنین 

و  ختلیه  ثبت  برای  را  دفاتری  می مناید،  موظف  را  دولت ها 

انتقال مواد آلود كننده ایجاد و آنها را منتشر منایند.

    ماده ۹ كنوانسیون، امكان رجوع به مراجع قضایی و اداری 

مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنكاف 

از ارسال اطالعات زیست محیطی پیش بینی كرده است، به 

عالوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندك 

كه  اداری  و  قضایی  تصمیمات  ماده،  این  موجب  به  باشد. 

در این راستا اختاذ می گردد باید مقامات دولتی را مجبور به 

ارائه اطالعات درخواست شده مناید.

   نهایتًا، دولت ها موظفند، تدابیر الزم را اختاذ منایند كه، 

مورد  اطالعات  ارائه  از  دولتی  دستگاه های  از  یكی  گاه  هر 

امكان  دستگاه،  همان  كرد  امتناع  شهروندان  تقاضای 

شكایت و راه های اجنام آن را به اطالع شهروندان برساند.

كنوانسیون  دو  ماده  زیستی  محیط  اطالعات  مورد  در  اّما 

ارائه  محیطی  زیست  اطالعات  از  وسیع  بسیاری  تعریفی 

می مناید. به موجب این ماده اطالعات محیط زیست شامل 

سالمت  شیمیایی  مواد   ، هوا   ، خاك   ، آب  مثل  مواردی 

شرایط   ، خاك  از  بهره برداری  برای  برنامه ریزی  انسانی، 

زندگی و امثال این ها می شود. به عالوه كنوانسیون مواردی 

در  شده  استفاده  ارزیابی  و  اقتصادی  حتلیل های  قبیل  از 

را  محیطی  زیست  امور  برای  تصمیم گیری  فرآیند  چارچوب 

در  می كند.  تلقی  محیطی  زیست  اطالعات  مصادیق  از  هم 

از  جزیی  انسان  سالمت  بار،  اولین  برای  كنوانسیون،  این 

محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سالمت انسان، در 

غیر  سازمانی های  فعالیت های  نتیجه  زیست،  محیط  حوزه 

كنوانسیون  تدوین  در  را  مهمی  بسیار  نقش  كه  بود  دولتی 

ایفا منوده بودند. این كنوانسیون، از اولین كنوانسیون های 

بین املللی است كه، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی 

قریبًا معادل نقش دولت ها ایفا كرده اند.

چهار  ماده  اطالعات  به  دسترسی  حنوه  مورد  در  اّما،    

كنوانسیون مقرر می دارد، اطالعات باید در شكل مورد نظر 

صورت  به  آن  ارائه  كه،  آن  مگر  شود  ارائه  او  به  متقاضی 

دیگری مناسب تر باشد یا قبلًا اطالعات به طریق دیگری ارائه 

شده باشد، كنوانسیون مدت زمان مشخصی كه عبارت از 

یك ماه باشد را برای ارائه اطالعات معین كرده است.

   كنوانسیون، دالیل كالسیك تقاضای اطالع رسانی را مورد 

تأیید قرار داده است و از این نظر، نسبت به اصول صوفیا 

متفاوت است در پایان، می توان نتیجه گرفت، یكی از شروط 

اصلی حتقق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

حتقق حق بر محیط زیست در نظام حقوقی ایران، شناسایی 

و تضمین بر دسترسی به اطالعات محیط زیستی است.

قسمت دوم مسئولیت بین املللی دولت ها

   ۱ ـ ویژگی خاص مسئولیت بین املللی ناشی از خسارات 

محیط زیستی، یكی از مفاهیم حقوقی مهمی كه روابط بین 

است.   دولت ها  حاكمیت  اصل  و  كرده  تنظیم  را  دولت ها 

مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان 

در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی كه، با حقوق 

نكنند.  پیدا  تداخل  زمینه  این  در  دیگر  دولتهای  مشابه 

حق  کننده،  تضمین  دولت ها،  حاكمیت  اصل   ، رو  این  از 

نیز  و  خود  موجود  طبیعی  منابع  از  مستقل،  بهره برداری 

اگر   ، بنابراین  است.  دیگران  سرزمین  به  تعرض  عدم  حق 

فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا 

خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال 

واقع می شود. به منظور حل چنین مشكلی ، مفاهیم چند 

در حقوق بین املللی توسعه یافته است كه، همه آنها، زمانی 

كه بر مورد خاص اعمال می شوند ، با مشكالت جدی مواجه 

شده و برای حّل اختالفات كافی نیستند.

متخلفانه  عمل  از  ناشی  مسئولیت  احراز  نیز،  عمل  در     

با  زیرا،   است.  دشوار  زیست  محیط  مورد  در  بین املللی 

مربوط  قواعد  اینكه،  یا  نیست،  توجه  قابل  خسارت  میزان 

درستی  به  خطا  از  ناشی  مسئولیت  با  محض  مسئولیت  به 

در سطح بین املللی محقق نشده است. این مسأله منجر به 

آن شده است كه،  متخصصان حقوق بین امللل، متفقًا میان 

قائل  آن،  بودن»  «مؤثر  و  بین امللل  حقوق  عدم  «اعتبار» 

دولتها   ، سنتی  بین امللل  حقوق  مطابق  شوند،  تفكیك  به 
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١٠٥  وفادار

نیستند  اعمالی  چنین  مسئول  مستقیم،   طور  به  معمولًا 

كنترل  به  متعهد  آنها  كه،  باشد  شده  اثبات  آنكه،  مگر   ،

فعالیت های خطرناك افراد در محدوده حاكمیتشان بوده اند، 

و  شدن  صنعتی  به  توجه  با  اّما   .(۵) كرده اند  کوتاهی  اما 

افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، 

نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد كه، دقیقًا 

قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.

     احراز نقض قواعد اولیه حقوق بین امللل توسط یك دولت 

غرامت  دریافت  برای  دیده،  زیان  دولت  حق  شرط  پیش   ،

است. اگر این نقض اثبات شود ، دولت متخّلف، مكلف به 

جبران كلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مكلف به 

جبران هیچ چیزی نیست. (۶)

    دولتها، هیچ گونه تكلیفی برای دریافت غرامت خسارات 

ممنوع  بین املللی  حقوق  وسیله  به  كه  فعالیت هایی  از  ناشی 

حقوق  مطابق   ، عالوه  به  است.  ننموده  ایجاد  را  نشده 

خسارت  به  منجر  كه  متخلفانه ای  عمل   ، سنتی  بین املللی 

عملیات  توقف  به  تعهد  متضمن  تنها  می شود،  فرامرزی 

است. اّما آیا این نظام سنتی حقوق بین امللل، در رابطه با 

مسئولیت بین املللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی 

فرامرزی است یا خیر؟

یك  حتول  و  توسعه  حلاظ  به  موفقیت  عدم  به  توجه  با     

بین املللی،  حقوقدانان  از  بسیاری  كارآمد،  مسئولیتی  نظام 

را  دولتها  تعهدات  و  مسئولیت  حیطه  كه  منوده اند  تالش 

وسعت بخشند. بر خالف محققان و حقوقدانان سنتی كه، 

محیطی  زیست  خسارت  وقوع  از  پس  را  دولتها  مسئولیت 

درصدد  امروزی،  حتلیلگران  می گرفتند.  نظر  در  فرامرزی 

اعمال تكالیف شكلی و اجرایی بر دولتها هستند (تكالیفی 

محیطی  زیست  بالقوه  زیان های  و  خسارات  ارزیابی  نظیر 

دیگر  كشور  یك  مرزی  درون  اقدامات  و  فعالیت ها  از  ناشی 

و نیز وظیفه مطلع منودن كشورهای دیگر از فعالیتی كه به 

حلاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید كننده 

از  قبل  را،   دولتها  مسئولیت  آموزه  تا  می شوند)  محسوب 

اینكه آلودگی صورت پذیرد، اعمال منایند (۷).

    متفكران جدید حقوق بین امللل معتقدند،  اعمال نظریه 

مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب 

گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همكاری و عدم امكان 

بین امللل  حقوق  متخصصان  می شود.  زیان  از  جلوگیری 

چنین استدالل می كنند كه اجنام اقدامات شكلی و اجرایی 

با  منازعه»  از  «اجتناب  متقابل  همكاری  دولتها  پیش،  از 

مسأله آلودگی فرامـــرزی  برخـورد  منایند (۸).

که  دارد  وجود  پیشین  نظریات  با  مخالف  نظریه  البته،     

مبنی بر اینست كه نظام فوق االشعار، درك نادرستی از نظام 

مسئولیت بین املللی دولتهاست و حركت در راستای تكالیف 

شكلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و 

احتاد بین املللی است.

     به نظر می رسد، برای اینكه به نظر مزبور مستقرشد، باید 

ناشی  مسئولیت  از  را  متخلفانه  اعمال  از  ناشی  مسئولیت 

از اعمالی كه به وسیله حقوق بین امللل ممنوع نشده اند ، از 

یكدیگر تفكیك منود. و از این رو، كار كمیسیون حقوق بین 

امللل در این راستا قابل توجه است.

خسارات  از  ناشی  مسئولیت  دهنده  تشکیل  عناصر  ـ   ۲    

محیط زیستی به طور كلی ، مطابق حقوق بین امللل ، برای 

احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:

الف) انتساب فعل زیانبار به دولت؛

ب) وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت؛

ج) تعیین اینكه آیا حقوق بین امللل نقض شده است یا اصل 

تالش مقتضی صورت گرفته است؛

الف) فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)

محیط  خسارت  حلاظ  از   ، دولتی  مسئولیت  اینكه  برای    

زیستی ، مخفی شود، دولت شاكی، ابتدا باید ثابت كند كه، 

مسأله،  این  است.  خوانده  دولت  به  منتسب  زیان آور  عمل 

هم در رویه قضایی بین املللی و هم در پیش نویس كنوانسیون 

متخلفانه  اعمال  از  ناشی  دولتها،  مسئولیت  به  مربوط 

پیش بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتكابی، توسط 

ارگان ها یا منایندگان یك دولت كه ناقص یك تعهد بین املللی 

بنابراین،  گردد:  منتسب  دولت  آن  به  است،  ممكن  است، 

برای احراز مسئولیت ، ضروری است كه، رفتار خاصی را به 

دولتی منتسب شود. ماده ۲ اعالمیه «ریو» در این رابطه 

صراحت دارد: «این ماده دولتها را متعهد می سازد كه تضمین 
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علوم  و تكنولوژی محیط زیست ١٠٦

منایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولتها وارد 

نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود 

شده  بیان   ۱۹۴۱ امسلتر»  در «تریل  مسأله  همین  ندارد». 

است: «دولتها مكلف هستند، از دیگر دولتها در برابر افعال 

زیانباری كه توسط اشخاص در چارچوب صالحیت ملی شان 

صورت می گیرد، حمایت كنند (۹)».

   البته، نظر مخالفی هم وجود دارد كه، دولتها منی توانند 

به طور كامل رفتار اتباعشان را كنترل كنند، زیرا، افراد به 

دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به كنترل دولت نیستند.

ب) عمل متخلفانه و اصل تالش مقتضی (۱۰)

   پس از اینكه فعل زیانبار و رابطه سببّیت احراز شد ، در 

حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود كه، چه نوع از عمل 

متخلفانه یا نقص تالش مقتضی برای حتّقق مسئولیت كافی 

است. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:

۱ ـ دولتی كه تالش مقتضی را اجنام ندهد یا قواعد حقوق 

بین امللل را نقض كند. مسئولیت دارد.

شده  واقع  مهم  زیست  محیط  خسارت  یك  كه  جایی  ـ   ۲

باشد، مسئولیت ایجاد می شود.

متعارف  و  معقول  معیارهای  كلیه  دارند،  وظیفه  دولت ها 

مناید:  رعایتی  فرامرزی  خسارات  از  جلوگیری  جهت  در  را، 

مقررات  وضع  در  دولت،  یك  كه  هنگامی  مثال،  عنوان  به 

فعالیت می تواند،   آن  زیستی كوتاهی می مناید،  محیط  الزم 

به دولت منتسب شود و در حقیقت، كشور مذكور، وظایف 

احتیاط های  دولتی  اگر  است.  كرده  نقض  را  بین املللی اش 

الزم را اجنام داده، ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده  

قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط 

زیست كشور دیگری وارد آورده باشند، دولت منشأ، ضرر، 

بایستی متام گام ها و اقدامات الزم را جهت تنبیه و مجازات 

است  ممكن  صورت،  این  غیر  در  درآورد.  اجرا  به  متخلفان 

عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود.

ج) نقض تعهد

    در مورد این عنصر مسئولیت ها  باید توجه کرد كه حقوق 

و  حقوق  حدود  تعیین  دنبال  به  عمدتًا  عمومی،  بین امللل 

تكالیف دولتهاست. امروزه حقوق بین امللل ، بیشتر و بیشتر 

از  بسیاری  است.  حركت  در  بین املللی  همكاری  مست  به 

دیگر،   كه  كرده اند  ایجاد  را  تعهداتی  جانبه  چند  معاهدات 

صرفًا جنبه تقابلی ندارند ، بلكه نسبت به جامعه بین املللی 

در كل، قابل اعمال هستند. حقوق بین امللل محیط زیست، 

كه از مواریث جهانی نظیر اقیانوس ها و جو حكایت می كند 

، تضمین شده  اینگونه تعهدات عام الشمول است. بنابراین، 

نوع تعهدات دولتها در این زمینه، متفاوت است و در نتیجه 

در  معذلك،  بود  خواهد  پیچیده تر  نیز،   تعهد  نقض  احراز 

هر صورت برای اثبات مسئولیت دولتها،  نیاز است كه یك 

تعهد بین املللی نقض شود و مسئولیت متوجه دولت شود كه 

مسبب نقض تعهد بین املللی بوده است.

 مبنای مسئولیت

صورت  در  را  مسئولیت  سنتی  بطور   ، بین امللل  حقوق    

قصور  عیار  آیا  اّما  است.  منوده  شرط  غفلت  و  خطا  اثبات 

زیست  محیط  بین امللل  حقوق  زمینه  در  می تواند  غفلت  یا 

كارآیی داشته باشد؟ به كارگیری معیار غفلت، یا توجه به 

ارزشهای  بر  آن  اتكای  نظیر  دارد  نظریه  این  كه  ضعف هایی 

اجتماعی و اخالقی ، ارزیابی مسائلی نظیر هزینه و مطلوبیت 

، نامشخص بودن و مفهوم ذهنی داشنت باعث شده است 

محیطی  زیست  خسارات  از  ناشی  مسئولیت  در زمینه  كه، 

، بسیاری از وقوع یك حادثه زیانبار عمده ، به طور خود به 

خود ، مسئولیت جبران خسارات را بر كشور عامل آلودگی 

منافع  و  محض  مسئولیت  بین  ترجیح  اما،  مناید(۱۱).  بار 

دولتها مانعی است كه از وجود یك مفهوم عام بین املللی برای 

چنین مسئولیتی جلوگیری كند.

نیز،   توسعه  حال  در  كشورهای  برای  محض،  مسئولیت    

توسعه،  حال  در  كشورهای  می آید.  شمار  به  ناخوشایند 

غالبًا فاقد اطالعات الزم برای پیش بینی در خصوص وسعت 

خسارات بین املللی ناشی از اعمال و فعالیت های درون مرزی 

كشورهای  كه  فعالیت هایی  از  دسته  آن  خصوصًا  هستند، 

مزبور از جهت توسعه اقتصادی به آنها تكیه دارند و توسط 

شركتها و مراكز خارجی صورت می گیرد. مسئولیت محض 

همچنین ممكن است با افزایش هزینه های عملیات صنعتی 
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، مانع از توانایی كشورهای در حال توسعه برای رقابت های 

بین املللی گشته و در نتیجه از رشد اقتصادی آنها جلوگیری 

مناید.

   افزون بر این ، مسئولیت محض هرگز منی تواند به طور 

كامل از مشكل عدم تعیین و ذهنی بودن كه به همراه آموزه 

یك  وجود  برای  مبنای  حلاظ  به  را  آن  و  دارد  وجود  غفلت 

می سازد  ناتوان  بین املللی  مسئولیت  مورد  در  جهانی  نظام 

، رهایی یابد.

قسمت سوم جرائم زیست محیطی

الف) تعریف جرم زیست محیطی

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسالمی هر فعل یا ترك فعلی كه 

در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب 

می گردد.

را  فعلی  ترك  یا  فعل  نوع  هر   (۱۲) محیطی  زیست  جرم     

گویند كه باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست 

و به خطر افتادن جدی زندگی و سالمت بشر شود. جرایم 

می باشد.  متعدد  ویژگی های  و  ابعاد  دارای  محیطی  زیست 

یكی از ویژگی های جرایم زیست محیطی به مخاطره انداخنت 

را  آنها  می توان  نظر  این  از  لذا  است  بشر  زندگی  و  سالمت 

در طبقه بندی جرایم بر علیه اشخاص و یا بر علیه متامیت 

جسمانی قرار داد.

   یكی دیگر از ویژگی های جرایم زیست محیطی،  صدمه 

شدید به محیط زیست و در نتیجه ختریب اموال چه عمومی 

و چه خصوصی است لذا،  از این نظر،  می توان آنها را، در 

قرار  مالكیت  علیه  بر  یا  و  اموال  علیه  بر  جرایم  طبقه بندی 

داد.

    از دیگر خصوصیات جرایم محیط زیستی (۱۳) پیامدهای 

و  روحی  نامطلوب  آثار  دارای  جرایم،  این  زیرا،  است،  آن 

روانی در جامعه بوده و به عبارت دیگر، بدون اینكه هدفشان 

از  و  موجودات  متامی  باشد،  خاصی  فرد  به  رساندن  آسیب 

جمله انسان را حتت تأثیر منفی خود قرار می دهد، بنابراین، 

می توان،  آنها را،  در طبقه بندی جرایم علیه آسایش عمومی 

قرار داد.

جامعه  افراد  زیستی،   محیط  جرایم  اینكه،  با  توجه  با     

را، در كلیات آن، مورد تعرض قرار می دهد، و فرد یا افراد 

را  زندگی  عرصه  آن،  بر  عالوه  و  ندارد،  نظر  مد  را  خاصی 

مخاطره  به  گیاهان  و  حیوانات  از  اعّم  موجودات  سایر  بر 

می اندازد یا، باید آن را در زمره جرایم علیه آسایش عمومی 

«جرایم  همانند  جدیدی  عنوان  حتت  اینكه  یا  و  داد،  قرار 

علیه سالمت افراد جامعه» و یا حتی «جرایم علیه محیط 

زیست» فصلی را، در طبقه بندی شاخه های جرایم در جزای 

اختصاصی گشور.

ب) تقسیم بندی جرایم زیست محیطی (۱۴)

   به طور كلی، جرایم محیط زیستی، به دو دسته جرایم 

جرایم  و  زیست  محیط  جاندار  عناصر  به  نسبت  ارتكابی 

تقسیم   ، زیست  محیط  بی جان  عناصر  به  نسبت  ارتكابی 

می شود، كه در این نوشتار هر یك از آنها را با ذكر مثال های 

مربوطه مورد بررسی و قرار خواهیم داد.

بخش اول ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر جاندار محیط 

زیست

   عناصر جاندار محیط زیست، منهای انسان، شامل كلیه 

موجود  قوانین  طبق  بر  است.  حیوانی  و  گیاهی  جانداران 

(قانون ح ب م ز) از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط 

اقدام  هر  و  آلودگی  نوع  هر  از  ممانعت  و  پیشگیری  زیست، 

محیط  تناسب  و  تعادل  خوردن  هم  بر  موجب  كه  مخربی 

جانداران  به  مربوط  امور  كلیه  همچنین،  است،  زیست 

و  جنگل ها  ختریب  و  است  داخلی  آب های  و آبزیان  وحشی 

خوردن  هم  بر  باعث  كه،  است  مواردی  جمله  از  نیز  مراتع 

مجرمانه  عملی  بنابراین،   ، شده  زیست  محیط  در  تعادل 

محسوب می شود. (۱۵)

یك) جرایم ارتكابی نسبت به جانوران

   طبق قانون اصالح قانون شكار و صید ، سازمان حفاظت 

جانوران  تكثیر  و  حمایت  و  حفظ  مسئول  زیست،  محیط 

وحشی در كشور است.

مصّوب  صید  و  شكار  موجود، (قانون  قوانین  موجب  به     

۱۳۴۶ ، مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست ، الیحه 
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قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای شواریعالی حفاظت 

از  مجاز  غیر  صید  مجازات  قانونی  الیحه   ، زیست  محیط 

دریای خزر و خلیج فارس) اعمال ذیل جرم بوده و مرتكب 

مستوجب مجازات است:

الف ـ شكار و صید در فصول و ساعات ممنوعه

ب ـ شكار و صید با وسایل و از طرق ممنوعه

ج ـ شكار و صید حیوانات حمایت شده بدون پروانه

غیر  صید  منظور  به  رودخانه ها  مسیر  در  سّد  بسنت  ـ  د 

مجاز.

و  بركه ها  و  دریاچه ها  و  رودخانه ها  آب  منودن  آلوده  ـ  ر 

مرداب ها ، به مواردی كه موجبات از بین رفنت آبزیان 

را فراهم مناید.

و  جنگل ها   ، مراتع  ختریب  با  مرتبط  ارتكابی  جرایم  دو) 

فضای سبز (۱۶)

   جنگل ها از بزرگترین مواهب طبیعت می باشد كه ابتدای 

مورد  انسانی  آسایش  تأمین  بر  همواره  تاكنون  بشر  خلقت 

استفاده قرار گرفته است.

    جنگل ها عالوه بر ارزش مادی به عنوان یكی از مهمترین 

اكوسیستم ها مطرح بوده و نقش بسیار مهمی در جلوگیری 

از آلودگی هوا ، تعدیل درجه حرارت آن ، جلوگیری از آلودگی 

آب ، مبارزه با فرسایش خاك. و به طور كلی در حفظ تعادل 

محیط زیست و به ویژه سالمتی انسان ها دارد و مراتع نیز 

به عنوان یكی از اركان اساسی منابع طبیعی جتدید شونده 

و محیط زیست ، نقش مهمی در حفظ خاك ، تنظیم چرخه 

آب در طبیعت و فراهم منودن شرایط زیست و بقای حیات 

وحش ، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام 

اهلی و حفظ تعادل محیط دارد.

و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  (قانون  قوانین  در    

ذخایر  و  طبیعی  منابع  از  حمایت  و  حفظ  قانون   ، مراتع 

مجازات  به  مرتكب  و  بوده  جرم  ذیل  موارد  كشور)  جنگلی 

پیش بینی شده می رسد:

الف ـ بریدن و ریشه كن كردن و سوزانیدن نهال درخت و 

توده های  و  ملی  منابع  از  ذغال  و  هیزم  و  چوب  تهیه 

جنگلی بدون اخذ پروانه.

ب ـ چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده.

مجاور  یا  داخل  باغات  و  مزارع  در  نباتات  زدن  آتش  ـ  ج 

جنگل بدون اجازه و نظارت مأمورین جنگل بانی.

د ـ قطع درختانی مانند: شمشاد ، سرخدار ، حّرا و چندل 

، گون.

   در كلیه موارد فوق عالوه بر جبران خسارت مرتكب عمل 

از حلاظ كیفری نیز قابل مجازات مقرر در قانون است.

بخش دوم ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر بی جان محیط 

زیست (۱۷)

ختریب  و  آلودگی ها  انواع  بررسی  به  بخش  این  در    

 ، صدا   ، هوا   ، خاك  آب،  قبیل  از  طبیعت  بی جان  عناصر 

می پردازیم.

 آلودگی آب (۱۸)

زندگی  در  حیات  عناصر  اصلی ترین  از  یكی  عنوان  به  آب    

كلیه حیوانات دارای نقش مهمی می باشد. بدین خاطر حتی 

پیش از آن كه واژه محیط زیست و حقوق محیط زیست به 

جوامع  متام  در  آب  آلودگی  از  جلوگیری  بحث   ، آید  وجود 

بشری به نوعی مطرح بوده است.

   آنهایی كه به علل مختلف آلوده می شوند، عالوه بر اینكه 

بهداشت و سالمت انسان ها را به خطر می اندازند، حیوانات 

مواجه  زیستی  خطرات  و  مشكالت  با  نیز  را  گیاهان  و 

می سازند.

   بر طبق بند۲ ماده ۱۰ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب 

مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۴ آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد 

خواص  دیگر  و  حرارت  درجه  تغییر  یا  و  معلق  یا  و  محلول 

فیزیكی و شیمیایی و بیولوژیكی آب در حّدی كه آن را برای 

مفید  غیر  یا  مضّر   ، است  شده  مقدر  آن  برای  كه  مصرفی 

سازد.

   بنابراین جرم آلودگی آب در اثر ورود مواد یا عوامل فیزیكی 

و شیمیایی به آن میزانی كه باعث تغییر حالت طبیعی آن 

متفاوت  می تواند  آلودگی  این  منبع  می یابد.  حتقق  گردد 

باشد. مهمترین موارد آلودگی آب كه جرم زیست محیطی 

تلقی می گردد شامل موارد ذیل است.
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الف ـ آلوده كردن عمدی آب رودخانه ها و انهار عمومی و 

اضافه  با  چاه ها   ، قنوان  منابع،   ، مخازن   ، جویبارها 

كردن مواد خارجی.

ب ـ آلوده كردن محیط زیست دریایی.

ج ـ آلوده كردن آب آشامیدنی عمومی.

د  ـ آلوده كردن رودخانه های مرزی آب های داخلی و دریایی 

سرزمین ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی.

 آلودگی و ختریب خاك (۱۹)

    خاك در واقع سطحی ترین قسمت پوسته جامد زمین بوده 

و قادر به رویاندن و حمایت گیاهان می باشد.

آمیخنت  یا  پخش   ، خاك  ختریب  و  آلودگی  از  منظور    

یا  فیزیكی  كیفیت  كه  است  میزانی  به  آن  به  خارجی  مواد 

شیمیایی یا بیولوژیكی آن را به طوری كه به حال انسان یا 

دهد،  تغییر  است  زیان آور  گیاهان  یا  زنده  موجودات  سایر 

می باشد.

    متأسفانه به دلیل عدم وجود آیین نامه اجرایی حفاظت از 

خاك ، مراجع قضایی رسیدگی كننده به این قبیل پرونده ها 

به مسئله آلودگی خاك توجه نداشته و اگر قرار باشد در مورد 

دیگری  مسایل  بر  مبتنی  را،  آن  منایند،  اختاذ  تضمیمی  آن 

پرندگان  و  حیوانات  میر  و  مرگ  یا  آب،  آلودگی  همچون 

می منایند.

آلودگی هوا (۲۰)

    هیچ گونه تردیدی نیست كه یكی از عوامل اساسی و مهم 

حیات انسان، حیوان و گیاه ، هواست و بدون آن، زندگی 

غیر ممكن است. لیكن، باید دانست كه، هوا فقط اختصاص 

به تنفس و تأمین زندگی موجودات ندارد، بلكه همه آنها را 

از خطرات زیان آور اشعه های مختلف آفتاب حفظ می كند.

به موجب ماده ۲ آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 

۱۳۵۴/۴/۲۹، آلودگی هوا عبارت است از وجود یك یا چند 

آلوده كننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی كه كیفیت آن را 

به طوری كه مضر به حال انسان و یا سایر موجودات زنده و 

یا گیاهان یا آثار و ابنیه است، تغییر دهد. منابع آلوده كننده 

هوا، گوناگون اند: دود ناشی از سوخت خودروها، دود ناشی 

از سوخت كارگاه ها و كارخاجنات صنعتی و تولیدی، زباله ها 

و دود ناشی از سوزاندن آنها ، دود حاصل از سوخت منازل 

، مغازه ها و آتش سوزی ها.

   بنابراین، جرم آلودگی هوا، با پخش مواد آلود كننده در 

هوا، حتقق می یابد، یعنی، انتشار هر نوع ماده گازی ، بخار 

، مایع و جامد و یا مجموعه و تركیبی از آنها در هوای آزاد 

كه باعث آلودگی هوا شده و یا به آلودگی آن بیافزاید، جرم 

تلقی می شود.

آلودگی صدا

    هنگامی كه سخن از آلودگی محیط زیست به میان می آید، 

معمولًا ذهن ها متوجه آالیش هوا ، آب و خاك می شود حال 

آن كه یكی از زیانبارترین انواع آلودگی ناشی از سر و صدای 

ناهنجار است. آلودگی صدا یعنی ایجاد صداهای زیان آور به 

حدی كه برای گوش مضر باشد. آلودگی صوتی ، عالوه بر آثار 

مخرب بر سالمت انسان ، در بسیاری از امور روزمره زندگی 

انسان و اجنام كارهای اداری نیز، اختالل وارد می كند. بر 

قرار  گذار،  قانون  توجه  مورد  كه،  هوا  و  آب  آلودگی  خالف 

گرفته است، در خصوص آلودگی هوا ، آیین نامه های خاصی 

وجود ندارد.

   آلودگی هوا، در قوانین مختلف، به صورت كلی مورد توجه 

قرار گرفته است. مثلًا، در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی 

محیط زیست، و یا در ماده ۱۰ همان قانون، به طور كلی 

اشاره ای به آلودگی صوتی دارد.

     در خصوص آلودگی صوتی، می توان به بند ۲ اصالحی ماده 

۵۵ قانون شهرداری ها اشاره کرد كه به موجب آن، تأسیس 

كارخانه ها ، كارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها، و به 

طور كلی متامی مشاغل و كسب هایی كه ایجاد مزاحمت و 

سر و صدا كند، ممنوع شده است.

   همچنین، به موجب ماده واحده قانون تشدید مجازات 

موتور سیكلت سواران متخلف ، افسران و درجه داران دیپلمه 

مأمور راهنمایی و رانندگی مكلفند، در محدوده قانون شهر 

وسیله  به  كه  موتورگازی  یا  سیكلت  موتور  رانندگان  تهران 

 ، را  می كنند  ایجاد  ناهنجار  صدای  عمدًا  دود  خروج  لوله 

توقیف منایند ، عمل مزبور جرم محسوب می شود. در قانون 
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نیز  صوتی  آلودگی  مسئله  به  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  حنوه 

توجه شده و آن را ممنوع دانسته است.
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