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  زیست حقوق محیط ها در المللی دولت مسؤولیت بین 
  

  *سید عباس پورهاشمی                    
  **مریم السادات موسوي

  چكيده
المللی  کشوري که فعل یا ترك فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی،بر اساس حقوق مسؤولیت بین

الواقع را جبران نماید، فی یا کشورهاي متضرر از آن به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور
  نکته قابل توجه در خصوص حقوق  .الملل مسؤولیت آور استنقض هر تعهد مقرر در حقوق بین

باالخص آن بخش از گستردگی موضوعات آن است  اد و عناصر گوناگون آن والملل محیط زیست، ابعبین
هاي مرز گذر و تخریب  برخوردار است نظیر آلودگی 1»فرامرزي«مسایل زیست محیطی که از ماهیت 

المللی، جهان نیازمند المللی در مواجهه با عظمت و فوریت مشکالت و مسایل محیط زیستی بینبین
اي مسائل محیط زیستی را طور فزاینده هحتی امروزه رهبران جهان ب.جدي استیک بیداري و همراهی 

محققان  از سوي دیگر. اندشان منتقل کردهکار، اصلی سیاسی اي و جانبی به دستورهاي حاشیهاز بخش
در مورد  ها، خصوصاًمبادرت به ایجاد قواعد مربوط به مسؤولیت و تعهدات دولت الملل نیزحقوق بین

اساس این  ها نیز، بردر این میان دولت و اندهاي مرز گذر نموده گویی به موضوع تخریب و آلودگیپاسخ
هاي مضر منظور جلوگیري از فعالیتالمللی که بههاي بیننامهنظام مسؤولیتی از طریق توسعه موافقت

  المللی را ي بینتأسیس دیوان کیفر از سوي دیگر .اندکار شدههدست بافته، به محیط زیست نظم ی
المللی در حمایت کیفري غیرآشکار از محیط زیست  عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین توان بهمی

الملل جایگاه قابل توجهی یافته المللی در حقوق بینکه موضوع مسؤولیت بین رغم ایندانست اما علی
المللی بینت این حوزه بحث مسؤولی الملل محیط زیست و جبران خسارات وارده دراست در حقوق بین

  .هاي اخیر توسعه آن بهتر از قبل بوده استچند در سال صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است هر هب

  ها كليد واژه
 -المللیمعاهدات بین –الملل محیط زیست حقوق بین -الملل جامعه بین –المللی مسؤولیت بین

  .پرداخت غرامت –اعاده به وضعیت سابق  -جبران خسارت –آلودگی فرامرزي 

                                                             
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشکده محيط زيست و انرژي*. 

  دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق محيط**. 
 .*  

1. transboundary 
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  مقدمه
، هابرداري ازآنتر و بهرههاي تکامل یافتهرفته رفته به موازات دستیابی به ابزار و فناوري بشر

توانست بسیاري از آرزوهاي که می متوجه ذخایر طبیعی موجود در زیستکره و امکاناتی شد
ست هاي نخستین براي تخریب و انهدام محیط زیدیرینه وي را برآورده سازد به این ترتیب گام

جا که در اوایل قرن این روند ادامه یافت تا آن .برداشته شد) وقوع جرایم زیست محیطی(
زیست گردید هاي بسیار خطرناك ناشی از آلودگی و تخریب محیطگذشته بشر متوجه پدیده

  ....همانند پدیده گرماي جهانی و تخریب الیه اوزن و
. ضوعات زیست محیطی و رفتار مردم در این زمینه در طول قرون گسترش یافته استدرك مو

باشد لذا باید مانع از ورود زیست و پاالیندگی آن از ضروریات بقاي بشر میجا که محیطاز آن
نکته حائز اهمیت آن بخش از مسایل زیست محیطی است که  .صدمه و خسارت به آن گردید

هایی وجود دارند که ممکن است در قلمرو یک دولت دارند، مسلماً آلودگی» فرامرزي«ماهیت 
شود می زیست وارداي که در یک دولت به محیطمحاط نمانند و ممکن است هر گونه صدمه

  .المللی باشدهاي دیگر و در فضایی بینهایی در سرزمین دولتداراي انعکاس
المللی است هاي جامعه بینترین دغدغهممحیط زیست و صدمات وارده بر آن امروزه از مه

دنبال دستیابی به راهکارهاي ثمر بخش براي کاهش خسارات وارد بر هالمللی بدانان بینوحقوق
این . است» مسؤولیت بین المللی«یکی از ابزارهاي مورد توجه در این خصوص  .آن هستند

الملل صوص در مبحث حقوق بینخهالملل بمقوله از سبقه تاریخی قابل توجهی در حقوق بین
هاي مؤثري از طریق اما امروزه گام .دارد زیست بر خوردار نیست و بیشتر جنبه عرفیمحیط

المللی در باب مسؤولیت برداشته شده است لکن بخش مسؤولیت مدنی انعقاد معاهدات بین
هاي از پاسخ توانبه لحاظ عقالیی نمی ه کهبیشتر مورد نظر قرار گرفته است با این توجی

هاي ها و سازمانالملل که شامل دولتکیفري نظیر سلب آزادي در خصوص تابعان حقوق بین
در مبانی حقوق، مسؤولیت داراي بعد کیفري نیز  المللی است استفاده نمود اما اساساًبین
ها هاي کیفري تنجا که پاسخلکن از آن. گیردباشد که بعد اخیر در عمل مدنظر قرار نمی می

محدود به مجازاتهاي سالب آزادي نیست باید براي پررنگتر شدن این بعد تالش بیشتري صورت 
زیست در قالب المللی، ورود خسارت بر محیطنامه دیوان کیفري بینکه در اساسگیرد کما این

توان در خصوص می تب آثاري است و با توجه به این امراالمللی قرار گرفته که مرجرایم بین
المللی ، علیه دولت یا کشوري که مبادرت به جرم بینآن زیست و اجزايود خسارت بر محیطور

ها المللی دولتدر این راستا مسؤولیت بین. زیست محیطی نموده است، طرح دعوي نمود
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المللی درباره محیط منظور تعهد به مقررات بینتواند در جهت ایجاد ضمانت اجرایی به می
  .المللی بکار گرفته شودي فرامرزي و تخریب بینهازیست و آلودگی

  
  :المللی در خصوص مسایل زیست محیطیگیري مسؤولیت بینشکل )مبحث اول

صورت جنبشی با پشتوانه مناسب افکار عمومی و هزیست بتوجه به امور محیط ،1960از دهه 
در جهان صنعتی ها چه در آغاز بیشتر این حمایت اگر. دعالقمندي به آن، دامن گسترانی

شد لیکن در همین دوره نیز خوش بینی و امید براي داشتن دنیاي بهتر به منظور محدود می
که مستعمراتی المللی پیشرفته وجود داشت که خود عاملی شد براي آنمقاصد بینبه  دسترسی

ر افکار چنین وجه رو به رشد فشاهم. که داراي منابع طبیعی غنی بودند، به استقالل دست یابند
زیست خود تخریب محیط هاي علمی در خصوص آثار آلودگی وعمومی به دستیابی به یافته

  .المللی گردیدهاي بیناي مناسب در جهت همکاريانگیزه
تبع آن، ایجاد و تحول حقوق ، بهستزیست بر کسی پوشیده نیجا که اهمیت حفظ محیطاز آن

الملل از مسائل بسیار مهمی و چه درحقوق بینچه در حقوق داخلی و تکالیف مربوط به آن
گرم شدن (ب و هوا، گرماي جهانی آاز جمله تغییرات . شوداست که گستره وسیعی را شامل می

هاي گیاهی و حیوانی، فرسایش الیه اوزن، آثار حفظ گونهاها، آمدن سطح دری ، باال)ندماي زمی
هاي اسیدي، ، بارانهاها، آلودگی آبگلهاي صنعتی ناشی از اعمال انسان، تخریب جنفعالیت
  .هاي صوتی و بسیاري مسائل دیگر مانند آنآلودگی

هاي گذشته رخ داده به جهان وقایع و حوادث زیست محیطی که در طول سال از سوي دیگر
عنوان مثال به )5(.المللی استزیست یک مسؤولیت بیندهد که حفظ محیطبشریت هشدار می

گاز سمی متیل ایزو سایانیست از یک کارخانه در بوپال هند موجب مرگ  نشت 1984سال  در
ترین فاجعه از این دست در بروز فجیع نفر و 200000باً نفر و آسیب دیدن تقری 2000حدود 

اي چرنوبیل در اوکراین وقوع انفجار راکتور هسته ،1986دنبال آن در سال هطول تاریخ گردید ب
اي بودکه در فضا میر ناشی از رادیواکتیو ازیک نیروگاه هسته مرگ واولین واقعه سابق  شوروي

کمی بعد در . منتشر گردید به نحوي که حتی به فواصل دور حتی ایاالت متحده آمریکا رسید
هاي آتش نشانی طی خاموش نمودن یک انبار در سوئیس در آتش سوخت و لوله همان سال،
گردید و این ) رودخانه راین(درون منطقه مجاور تن ماده شیمیایی به  30حدود موجب ورود

این حوادث هشداري . رسوایی برانگیخت اروپا، ترین فاجعه محیط زیستیعنوان جديهحادثه ب
ها و اثرات فاجعهخود را ببندند تا از  توانند مرزهايکه که کشورها نمیبودند مبنی بر این
گونه مشکالت و با عظمت و فوریت این در مواجهه. امان باشند زیستی دررخدادهاي محیط
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چه  گر. است المللی، جهان نیازمند یک بیداري و همراهی جديزیستی بینمسایل محیط
حتی امروزه  هاي جدیدي نیستند و المللی، پدیدهزیستی از جهت روابط بینموضوعات محیط
اي و جانبی به ههاي حاشیزیستی را از بخشاي مسائل محیططور فزایندههرهبران جهان ب

معاهدات  و هاچه تعدادي ازکنفرانساند، چنانشان منتقل کردهدستورکارهاي اصلی سیاسی
گر این هستند که جهان وارد قرن المللی در مورد گرماي جهانی و فرسایش الیه اوزن نشانبین

شده، موضوع المللی منعقد هاي بیناغلب معاهده .شده است زیستیجدیدي از دیپلماسی محیط
هاي ناشی اند از قبیل آلودگی دریایی یا زیانها مورد بحث قرار دادهمسؤولیت را در برخی زمینه

  ...و از آلودگی هوا
مند است که داراي ضمانت اجراي زیست نیازمند ابزاري قانونحفاظت و حمایت از محیط

ایی براي جلوگیري از المللی ضمانت اجرمسؤولیت بین. المللی باشدمستحکم در سطح بین
کاري مفید در  و تواند سازالمللی است که میبینر زیست با دامنه فراگیخسارات وارد بر محیط

  )7(.ست باشدزیالملل محیطراستاي بهبود حقوق بین
  

  :هاالمللی دولتمفهوم مسؤولیت بین )مبحث دوم
آن است که تابعان حقوق هر نظم حقوقی مستلزم . مسؤولیت در واقع نتیجه منطقی حق است

. ت شونددار مسؤولیکنند عهدهکه به حقوق و منافع دیگر صاحبان حق لطمه وارد میدر صورتی
گیرد و با آزادي برابر المللی هر دولت بر اساس حاکمیت خود آزادانه تصمیم میدر جامعه بین

کاري براي  و ه مثابه سازها بالمللی دولتنتیجه مسؤولیت بین در شود،ها مواجه میسایر دولت
الملل اي از حقوق بیناگر یک دولت قاعده )4(.گرددمی گرجلوه هاتنظیم روابط متقابل بین آن

دیده بگیرد، زیر پا بگذارد، اي را که منعقد ساخته ناعرفی را نقض کند و یا تعهد ناشی از معاهده
طور کلی به .انجام داده است» المللیاقدام نادرست بین«مرتکب تخلف شده است و به اصطالح 

براي مثال یک دولت در همه این . آور استالملل مسؤولیتنقض هر تعهد مقرر در حقوق بین
  :موارد مسؤول است

 یا اي خودداري ورزد یا حاکمیت سرزمینی دولت دیگري را نقض کندوقتی از احترام به معاهده
یا نیروهاي مسلح خود را علیه  صدمه وارد کند و که به سرزمین و یا دارایی دولتی دیگراین

 ...و ) متحد مقرر شده جز مواردي که در منشور سازمان مللهب(کار گیرد دولت دیگري به
وارد بر ) مادي یا معنوي(الزام به جبران خسارت : در واقع عبارت است از المللیمسؤولیت بین

و این خسارت باید ناشی از فعل یا ) المللیبینهاي کشورها و سازمان(الملل تابعان حقوق بین
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یکی از تابعان حقوق ) ايعرفی یا معاهده(الملل ترك فعل نا مشروع و مخالف حقوق بین
  )7(.الملل باشد بین

  
  :المللیمبنا و منشأ مسؤولیت بین -

ابراز المللی، نظریات متفاوتی الملل در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بیندانشمندان حقوق بین
الملل منتسب به یک اساس بحث این است که آیا فعل یا ترك فعل مخالف حقوق بین. اندداشته

که باید خطا و تقصیر متخلف نیز ثابت ، یا ایناست المللی کافی کشور براي تحقق مسئولیت بین
  )9(.او محرز شود المللیشود تا مسئولیت بین

یکی نظریه خطا یا : موضوع دو نظریه بنیادین است المللیدر مجموع مبنا و منشأ مسئولیت بین
  .مسئولیت ذهنی و دیگري نظریه خطر یا مسئولیت عینی

  )مسئولیت ذهنی(نظریه خطا  - 1
ا از مطرح شد که او خود این نظریه ر)المللپدر حقوق بین(این نظریه اول بار توسط گروسیوس 

  . اقتباس کرده بود» روم«حقوق 
. الملل استالمللی ناشی از عمل خطاي یک تابع حقوق بینمسئولیت بینطبق این نظریه وجود 

گذاري مسئولیت تنهایی براي پایهالمللی بهبدین ترتیب که فعل یا ترك فعل خالف مقررات بین
انگاري نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق المللی کافی نیست، بلکه باید خطا یا سهلبین
  . شود

سخت تحت تاثیرنظریه خطا قرار گرفت و  20و اوایل قرن  19المللی در قرن رویه قضایی بین
المللی دادگستري در قضیه از جمله رأي دیوان بین(آراء متعددي بر این پایه صادر گردید 

  .در قضیه غرامت روسیه 1912و نیز حکم داوري مورخ » 1949تنگه کورفو، مورخ «
  )مسئولیت عینی( نظریه خطر  - 2

الملل غیر هر فعل یا ترك فعلی که به  لحاظ حقوق بین«گر این امر است کهظریه بیاناین ن
ي است که آن فعل یا ترك ا کشورالمللی به دولت یمشروع باشد موجب توجه مسئولیت بین

زند به لحاظ امري که از جانب یک دولت سر می :عبارت دیگربه» فعل از او سر زده است
  :گردد کهنامشروع تلقی میالمللی زمانی  بین
  . قابل انتساب به دولت باشد الملل،موجب حقوق بینبه) فعل یا ترك فعل(یک رفتار پایدار ) الف
  . المللی را نقض کنداین رفتار یکی از تعهدات بین) ب
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توان گفت که بروز الملل مصداق دارد و میاین تعریف در مورد هر یک از تابعان حقوق بین
الملل تحقق یابد و این پذیر است که عدم رعایت حقوق بینالمللی از زمانی امکانینمسئولیت ب

  )7(.ک دولت منتسب نمودعدم رعایت را بتوان به ی
  

  :المللیموجبات تحقق مسؤولیت بین )سوم مبحث
المللی مورد تجاوز پذیر است که یک قاعده حقوق بینالمللی زمانی امکاناجراي مسئولیت بین

  .المللی عمل نامشروعی صورت گرفته باشدگرفته باشد، لذا الزم است که درسطح بینقرار 
 :رت است ازشود عباالمللی میچه منجر به تحقق مسؤولیت بینآن، بیان دیگر  به

  :، که خود شاملالمللیفعل نامشروع بین) الف
  نقض یک تعهد قراردادي -  1
  نقض یک تعهد عرفی یا نانوشته -  2
  فعل مجرمانه یا نا مشروعترك ) ب

  : این فعل یا ترك فعل ممکن است از دو مجرا صورت گیرد
  افعال نامشروع منتسب به دولت  -  1
  المللیاعمال نامشروع منتسب به نهادهاي بین -  2

اداري یا  ،ذاريگهاي قانونانگمنتسب به هر یک از ار روعشنام تارفدلیل ربه دتواندولت می
ر یک هفته از گرورت صابه شخاطر اعمال م به ای دوالمللی شنولیت بیسئحقوقی خود، داراي م

داراي ) فدرال عکیالتی از نوشدر ت( یا ایالت )تان، منطقهاس خش،ب(ی خود سیاسیمات قساز ت
موران آن أخاصی که از نظر حقوقی مشال اعمیل الدبه ندتوادر واقع، دولت می. ودشولیت ئمس

پس . شدبا تولیئي مسها هستند، دارامانند آنکه  نیکسا یا) کارمندان ثالًم(وند شب میمحسو
گردد که الملل هنگامی به یک کشور منتسب میالمللی طبق حقوق بینعمل خالف بین

عامل عمل خالف ممکن  .اشخاص یا ارکان تحت اقتدار مؤثر او، آن عمل را انجام داده باشند
: مانند رتبه و یا رکن جمعی مأموران عالی مردان ودولت: رکن انفرادي باشد، مانند است یک

گذاري یا هیأت نمایند مثل مجلس قانونصورت ارکان جمعی عمل میمقامات دولتی که به
  )7(.هاي دادگستريیا دادگاه دولت و

جانب هاي این نهاد و هم از المللی هم از طرف ارگاناعمال نامشروع منتسب به نهادهاي بین
  )2(.دوشها ناشی میمأمورین آن
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  :زیستها ناشی از خسارات وارده بر محیطمسؤولیت کیفري دولت )مبحث چهارم
از (مجرمانه ر المللی با معضالت جدي زیست محیطی و اعمال مجرمانه و غی امروزه در سطح بین

ها، تخریب الیه ازون تا تخریب جنگل: مواردي نظیردر ارتباط با ) حیث قوانین و مقررات موجود
، شیمیایی و واي، رادیو اکتیهاي آب، هوا، خاك، صوت، هسته زایی و انواع و اقسام آلودگیکویر

ها و جرایمی که اغلب نتیجه استخراج و حمل و نقل مواد زاید و آلودگی. حرارتی روبرو هستیم
خصوص گسترده و طوالنی هاي متعدد، بهوز جنگاي و یا بریا خطرناك نفتی سمی و هسته

المللی عمدي و آگاهانه صورت پذیرفته و  در عرصه بین که اصوالً پدید آمده است، جرایمی
بانک جهانی،  1991در سال  )8(.انگاري واقع شده استمواردي نیز تصادفی و یا در اثر سهل

اي کمک به کشورهاي در حال  ، برزیست ملل متحدبرنامه و توسعه ملل متحد و برنامه محیط
» تسهیالت جهانی محیط زیست«اي را باعنوان   توسعه در برابر مشکالت زیست محیطی برنامه

ایجاد کردند و این برنامه موضوعات مختلف زیست محیطی مانند تغییرات آب و هوا، کاهش 
نظر را مد زداییجنگل ایی وزالملل، نابودي تنوع بیولوژیک، بیابانهاي بینالیه اوزن، آلودگی آب

بنابراین . عمل آورده استها تالش فراوانی را به اي برطرف کردن مشکالت مربوط به آن دارد و بر
المللی در راستاي پاسخ به جرایم  زیست یک اقدام مهم بینگیري تسهیالت جهانی محیطشکل

  )3(.شودزیست جهانی محسوب میزیست محیطی و حمایت از محیط
. المللی را تنظیم کرد طرح تشکیل دیوان کیفري بین 1993الملل در سال کمیسیون حقوق بین

تشکیل . ددر رم به تصویب رسی 1998، سرانجام در ژوئیه ک سلسله مذاکراتاین طرح پس از ی
رخدادهاي مربوط به مخاصمات مسلحانه  منظور بررسی جرایم جنگی واین دیوان تنها به
نامه دیوان آمده است، رسیدگی ضمنی به اساس 6ـ  8طور که در مواد نیست، بلکه همان

زیست در صالحیت این دیوان اي از جرائم زیست محیطی ناشی از انهدام و آلودگی محیط  پاره
  . دانسته شده است

المللی در حمایت  عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بینتوان بهبنابراین تأسیس این دیوان را می
هاي مخرب  اي فعالیت نامه آن، برزیرا بر مبناي اساس. زیست دانستي غیرآشکار از محیطکیفر

  )11(.وآالینده پاسخ کیفري در نظر گرفته شده است
هاي گوناگون خود المللی حقوق جزا یکی دیگر از مراجعی است که در نشست انجمن بین 

دادن به جرایم علیه محیط  پاسخ ،ت از آنزیست، چگونگی حمایموضوعات مربوط به محیط
زیست با استفاده از حقوق کیفري و مانند آن را  مورد بررسی قرار داده است و سعی کرده است 

) اعم از کیفري و غیر آن(المللی در زمینه حمایت از محیط زیست  هاي بین که خود را با فعالیت
کانادا موضوع چگونگی  در 1992عنوان نمونه، در گردهمایی خود در سال به. هماهنگ سازد
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زیست را مورد توجه و ارزیابی قرار داده استفاده از مقررات حقوق جزا درباره جرایم علیه محیط
زیست نسبت به این انجمن با آگاهی کامل از شرایط حساس و بحرانی مربوط به محیط. است

سودمند و مؤثر به  زیست و لزوم ارایه پاسخکند و موضوع جرایم محیطصدور قطع نامه اقدام می
  )13(.کندآن را تکرار و تأکید می

هاي گوناگون  المللی زیادي در راستاي پاسخ به آلودگی البته قابل ذکر است که معاهدات بین
زیست محیطی و حمایت از این میراث مشترك بشریت تدوین و تصویب شده است، که برخی 

قرارداد چهارم : اسخ کیفري نیز هستند ماننداي ویژگی پ صورت آشکار و یا ضمنی دارها به از آن
  .1945نامه دادگاه نظامی نورنبرگ در سال از قراردادهاي چهارگانه ژنو و اساس

  
  :انتساب عمل به دولت )الف

ابتدا »خواهان«که به مسؤولیت دولتی، از لحاظ آلودگی فرامرزي استناد نمایم، دولت اي این بر
سپس خواهان باید سه عامل . است» خوانده«منتسب به دولت  باید ثابت کند که عمل زیان آور

  :دیگر را نیز به اثبات برساند
 المللینقض یک تکلیف بین  
  رابطه سببیت بین عمل انجام شده و خسارت وارده 

 وجود خسارت مادي  
ها یا نمایندگان یک دولت که ناقض یک  المللی عمل ارتکابی توسط ارگان قضایی بین   طبق رویه

حتی اعمال خارج از حدود . المللی باشد، ممکن است به آن دولت منتسب گردد د بینتعه
کند، به دولت دولتی عمل میبا قدرت و مقام ظاهراً  مادام که یک ارگان دولتی 1اختیارات

  .مذکور منتسب شود
که  هاي بخش خصوصیفعالیت   گسترده ترکردن محدوده الملل، در صددمتخصصان حقوق بین 

ها در برابر  اند و در انجام این امر مطمئن هستند که دولت ها باشد، بودهلتقابل انتساب به دو
جا که چون آن المللی، مقاومت خواهند کردپذیرش مسؤولیت ناشی از نقض یک تعهد بین

ها  المللی، دولتهاي اشخاص خصوصی مورد بحث باشد، اصول رویه قضایی بین اعمال و فعالیت
ها، اي جلوگیري از آن اعمال و فعالیت را بر» تالش الزم و مقتضی«سازد که اصل لزم میرا م

گرفت، نشاهنده این اعمال نمایند، بدین ترتیب که اگر آن اعمال توسط دولت مزبور انجام می
بنابراین یک دولت وظیفه دارد . المللی خود را نقض کرده است ترین وظیفه بینبوده که ابتدایی

مرزگذر رعایت    هاي عمده معیارهاي معقول و متعارف را در جهت جلوگیري از آلودگی کلیه
                                                             
1. ultra vires 
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عنوان مثال، هنگامی که یک دولت در وضع مقررات الزم محیط زیستی کوتاهی به. نماید
تواند به آن دولت منتسب گردد و در حقیقت کشور مذکور نماید، آن فعالیت آلوده کننده می می

هاي الزم را انجام داده ولی اشخاص  اگر دولتی احتیاط. اش را نقض کرده استالمللی وظایف بین
زیست خصوصی واقع در محدوده قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط

ها و اقدامات الزم را جهت تنبیه  اند، دولت منشأ ضرر بایستی تمام گامکشور دیگري وارد آورده
آورد، در غیر این صورت ممکن است عمل آلودگی به آن  به اجرا درو مجازات خالف کاران، 

  .دولت نسبت داده شود
ها را از جهت جلوگیري از عواملی که در قلمرو  معاهدات متعددي نیز مسؤولیت دولت

زیستی به خارج ازقلمرو ملی گشته و نیز هاي عمده محیط شان باعث وارد آمدن زیان قضایی
ها در مورد انجام اقدامات الزم ادعا جبران خسارت به لحاظ قصور آناي  مقرراتی را که بر

  )10(.اند مشخص نموده حاًشود، صری می
موضوع  ، ضرورتاًاهاحقوق دری 1982عنوان مثال ده سال بعد از کنفرانس استکهلم، کنوانسون به

لمللی بود، ا بیانیه استکهلم را که تحول و توسعه بیشترمسؤولیت بین 22اعالم شده در اصل 
  :تکرار نمود ولی از تدوین و ارائه هرگونه معیار جدیدي خودداري کرد

الملل موجود و توسعه و تحول بیشتر آن در ارتباط با وظایف اي حقوق بین ها باید، دراجر دولت«
  .»ها جهت ارزیابی و جبران خسارت و حل و فصل دعاوي مربوط همکاري نمایند و مسؤولیت

  
  :فهاصل نقض وظی )ب

حتی اگر بتوان عمل مورد نظر را به دولت منشأ خسارت اسناد داد، بار نمودن مسؤولیت بر 
اي آلودگی  بر. المللی نقض شده باشد دوش آن دولت، باز نیاز به این دارد که یک تعهد بین

 SIC UTERE«: گیرد که اصلمرزگذر مسؤولیت در مورد انتساب عمل به دولتی تعلق می
TUO UT ALLENUM NON LAEDAS«  

  . را نقض کرده باشد) از دارایی خود چنان استفاده کنید که به دیگري لطمه وارد نیاید(
موجب این اصل، یک دولت وظیفه جلوگیري از اعمالی را به عهده دارد که سبب وارد آوردن به

  .گرددآسیب و خسارت به اشخاصی در قلمرو کشوري دیگر می
المللی  زیست بین، اصل مزبور را در رویه قضایی محیط1938اسملتر در سال قضیه داوري تریل 

   )10(.وارد نمود
اصل . المللی اتخاذ گردید ها و محاکم داوري بین شماري از تصمیمات بعدي که توسط دادگاه

الملل علماء و متخصصان حقوق بین .اند الملل مورد تأیید قرار دادهنقض وظیفه را در حقوق بین
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الملل عرفی را حقوق بین مرزگذر، اصول هاي اند که وقوع آلودگی طور مشابه اظهار کردهز بهنی
  .نمایدنقض می

در مورد روابط خارجی آمریکا که اصولش  1987در واقع، سومین بیانیه تجزیه و تحلیل حقوقی 
نماید که می  الملل عرفی است، تأکیدزیست ریشه گرفته از حقوق بیني حقوق  محیط  درباره

هایی که در  اي جلوگیري از فعالیت یک دولت بایستی تمام اقدامات ضروري راتا حد امکان، بر
زیست اي به محیط  گیرد و موجب آسیب و صدمات عمدهي قضایی یا نظارتش انجام می  محدوده

هر ت دولت را در مورد چنین مسؤولیبیانیه مذکور هم. گردد، انجام دهدخارج از قلمروش می
زیست به مناطق فراتر از حد قلمرو ملی که ناشی از چنین نقض ي محیط  گونه آسیب عمده

  .کندعمدي باشد مشخص و تدوین می
ها در خصوص جلوگیري از  هایی را که برمسؤولیت آن عالوه بر این، معاهدات و بیانیه ها، دولت 

عنوان  به. اند یب قرار دادهکند مورد پذیرش و تصو هاي زیست محیطی مرزگذر تأکید می آسیب
زیست انسان که امروزه تدوینی است از درباره محیط) 1972(بیانیه استکهلم  21اصل : مثال

ها باید اطمینان  که آنمسؤولیتی را مبنی بر این« هادولتالملل ـ بر یک قاعده عرفی حقوق بین
گیرد، سبب خسارتی انجام میي نظارت و قلمروشان   هایی که در محدودهحاصل نمایند، فعالیت

شان اي فراسوي قلمرو ملی  زیست هر ناحیهزیست کشورهاي دیگر یا محیطعمده به محیط
  . نماید، بار می»گرددنمی

که یک معاهده الزام آور است این تعهد  1982 از کنوانسیون حقوق دریاها) 2(که ماده کما این
باید کلیه اقدامات الزم را انجام داده تا اطمینان حاصل ها  دولت«: داردو مسؤولیت را ابراز می

اي انجام پذیرد که از جهت   هاي واقع در تحت نظارت یا قلمروشان به گونه نمایند که فعالیت
ها نگردد و نیز  هاي زیست آن اي دیگر و محیط آلودگی باعث وارد آوردن خسارت به کشوره

در تحت نظارت یا قلمروشان است به فراسوي  هایی که آلودگی ناشی از حوادث یا فعالیت
ها حقوق مربوط به حاکمیت را برطبق مقررات این کنوانسیون اعمال  مناطقی که آنان در آن

  )1(»نمایند، گسترش نیابدمی
  

  :مسؤولیت مدنی در قبال ورود خسارت به محیط زیست )مبحث پنجم
نظیر . گیردجهانی به خود می تر جنبهچه تمام شدتی هر با عتاًزیست طبیمسایل محیط

و در بیشتر  اچه؛مثل باران اسیدي یا منابع مشترك نظیر رودخانه یا دری هاي مرزگذر، آلودگی
تولید،  .اند پی حوادث صنعتی مرزي پیش آمده در هاي اکولوژیک فرا مواقع منشأ خسارت

 مقررات نسبتاً موضوع قواعد و 1970و  1960هاي استفاده و حمل و نقل این مواد از سال
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اما در واقع فاجعه سه و سو در . اند اجباري در چارچوب مقررات جوامع اروپایی قرار گرفته
، منشأ 1986و چرنوبیل در  1984در ) سوئیس(ي بوپال و ساندوز   و پس از آن حادثه 1976

زیست  اي محیط ها بر المللی مربوط به حوادث صنعتی و نتایج آن آگاهی به فقدان مقررات بین
ر قابل جبران شدن تر یا غیاي جلوگیري از وخیم لزوم انجام اقدامات سریع برکنار آن  در .بودند
اي از خسارات است که غیر قابل جبران این امر مربوط به پاره مبرهن است و واضح و ،وضع
ز موجودات اي نظیر انقراض یک نوع ا  عنوان مثال؛ اگر کشوري در رویارویی با مسألهبه باشند،می

اي خنثی کردن خسارات محیط زیستی وجود  با شکست مواجه گردد دیگر فرصتی ثانوي بر
ذیرفته پصورت فوري و اضطراري البته پس از فاجعه چرنوبیل دو کنوانسیون به .نخواهد داشت
زیست الهام گرفته بودند ولی طور مستقیم از نگرانی مربوط به حفاظت محیطشدند که به

هایی  در پی آن مسأله مسؤولیت مدنی، ابتدا در خصوص خسارت . قصی را ارائه دادندمقررات نا
 اندچهار کنوانسیون به این امراختصاص یافته: اي داشتند  مورد توجه قرار گرفتند که منشأ هسته

. 1963مه  21وین،. 1962مه  25بروکسل، . 1960ژوئیه  29پاریس، : هايکنوانسیون(
 ،اندهایی که به موضوع مسؤولیت پرداختهاغلب کنوانسیونالبته ). 1971دسامبر  17بروکسل، 

 1993کنوانسیون  8عنوان مثال ماده دهند بهتعاریف مشابهی راجع به مسؤولیت مدنی ارائه می
هاي خطرناك براي محیط زیست در مورد مسؤولیت مدنی براي خسارت ناشی از فعالیت لوگانو

طور کلی به ضرر یا خسارت واقع شده از مفهوم مسؤولیت مدنی به :باشدکه بیان داشته استمی
شان هایی که خود یا اموالوسیله آنطور معمول دعاوي مدنی بهچیزي یا کسی اشاره دارد و به

ها اغلب متوجه مالک اصلی یا مدیر یک منبع آن تشوند و مسؤولیمی ، آغازاندخسارت دیده
جه نقض که در نتی قابل توجهی گردد ضرر چه دچارند چنانتواذینفع می .باشدآلودگی می

  )5(.صورت گرفته باشد، دادخواست جبران خسارت تقدیم نماید قانون
شود اولین دلیل در تمام دعاوي که نسبت به ادعاي مسؤولیت آسیب زیست محیطی طرح می
باشد و وقتی می مورد نیاز وجود رابطه علیت بین فعل یا ترك فعل و ضرر و خسارت وارد شده

طور هجا یا بطور یکیعنی آلودگی ناشی از اثر جمعی به( آسیب وارده از چندین منبع باشد،
زمان طور همخصوص وقتی بهه، تشخیص ممکن است دشوار باشد، ب)پراکنده و پخش شده

  .پیش آید
وسع، شامل طور مضیق، تنها با اشاره به منابع طبیعی یا متوان بهضرر زیست محیطی را می

. زیست نیستهمان ضرر به محیط آلودگی ضرورتاً. ف کردضرر به مطلوبیت محیط زیست تعری
عنوان چنان بهبار در دعوي تریل اسملتر تعریف شده است و همضرر زیست محیطی یک

به  ،زدنصدمهمعیاري تعیین شده، مسؤولیت مدنی دولت را به دنبال دارد به این ترتیب که 
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 ،»قابل ارزیابی«گر مورد استعمال شامل و عبارات دی شوداطالق می» اثر شدید« کآسیبی با ی
بیش از همه کاربرد  چه مشترکاًو آن است) واقعی( قابل توجه اساسی«، »گیريقابل اندازه«
  .باشدمی» ب قابل توجهآسی«افته عبارت ی

که یک دولت انجام دهد  المللی، هر عمل غیر قانونی بیندولت بر طبق نظریه قدیمی مسؤولیت
شود و بر این مبنا دولتی که از طریق آلودگی متضرر می. المللی استموجب مسؤولیت بین

کند، براي هر دو مورد موجبات ضرر قابل اثبات به اموال یا اشخاص دولت دیگر را فراهم می
خصوص المللی مقرراتی در بدین وسیله از گذشته تاکنون قواعد حاکم بین. مسؤول است

اصل مسؤولیت دولت . مقرر داشته اند مسؤولیت دولت براي جبران زیان وارده زیست محیطی
اعالمیه  21که اصل طوريهب وجود دارد نیز آورراجع به زیان زیست محیطی در اسناد غیر الزام

هاي تحت قلمرو ها مسؤولیت دارند که مراقبت کنند تا فعالیتدولت«دارد که استکهلم مقررمی
ها زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملی آنها موجب آسیب به محیطآن

خواهد که قوانین ملی را در خصوص ها میاعالمیه ریو از دولت 3که اصل کما این.»نگردد
ها آن. دیدگان و دیگر خسارات زیست محیطی توسعه دهندمسؤولیت و جبران خسارت زیان

المللی با تضمین جبران خسارات و سري قوانین بینبراي تنظیم یک به سرعت و با قاطعیت باید
پیامدهاي منفی آلودگی محیط زیست با یکدیگر همکاري کنند و متعهد به جبران خسارات 

هایی که در محدوده قلمرو خود یا مناطق تحت کنترل آن سوي قلمروخود ناشی از فعالیت
  .، باشندهستند

اظهار کرد که عدم اجراي تعهدکه سبب صدمه  1966در سال المللی دادگستري دیوان بین
نظر مشورتی (المللی عمومی است زیست گردد، اکنون بخشی از حقوق بینفرامرزي به محیط

بنابراین . )1966اي جوالي هاي هستهسالح دیوان در خصوص مشروعیت تهدید یا کاربرد
عی و یا وضعیت اضطراري که احتمال پس از وقوع هر حادثه اعم از طبی د فوراًها بای دولت

هاي دیگر باشد، آن را به زیست دولتبینی بر محیطاي اثرات مضر و غیر قابل پیش رود دار می
  )4()اعالمیه ریو18اصل (ها اعالم دارند  آن
  
  :زیستها براي ایراد خسارات بر محیطالمللی دولتمعیارهاي مسؤولیت بین -

اي حفظ  ها بر خواهد دو نوع تکلیف را بر دولتالمللی می بیناعالمیه جامعه  18طبق اصل 
  )6(.زیست که ممکن است به برخی یا همه کشورها مربوط شود بار نمایدمحیط

 یک دسته از این تکالیف پیشگیرانه است که از طریق هماهنگی و همکاري و انجام اقداماتی
زیست انجام خطرات وارد بر محیطاز  با حسن نیت کامل باید انجام پذیرد تا اصوالً خاص
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عمل آید یا خسارات آن را به حداقل برساند یا با وضع قوانین مسؤولیتی داخلی، جلوگیري به
موضوع را از لحاظ تعیین مسؤولیت و پرداخت غرامت الزم مشخص کنند تا جبران خسارت، 

  .راحتی انجام پذیردبه نسبتاً
االصول مسؤولیت عینی دولت آلوده کننده ت که علیدسته دوم، تکالیف پس از بروز حادثه اس

شود مگر این که موارد خاص و استثنایی وجود داشته باشند که به روشنی نتوان پذیرفته می
در همین . کشور آالینده را مسؤول دانست یا این که به طریقی بتوان از مسؤولیت وي کاست

مسؤولیت مشترك ولی «عالمیه ریو یعنی راستا ضمن این که باید به قاعده پذیرفته شده در ا
باید «المللی را خاطر نشان کرد که  توجه نمود، باید این تکلیف جامعه بین» هامتفاوت دولت

. »)18اصل بیانیه ریو (هاي فاجعه دیده به کار گیرد  اي کمک به دولت تمام توان خود را بر
را در جامعه » مسؤولیت عینی« شاید وطور خالصه بتوان گفت که اعالمیه ریبنابراین شاید به

هاي بعد از  عنوان اصل، با توجه به ضوابط و تمهیداتی جهت پیشگیري و نیز کمکالمللی به بین
  . المللی پذیرفته است هاي دیگر و جامعه بین ي دولت  عنوان وظیفهبروز حوادث به

  
  :»سازاصل پرداخت توسط آلوده«  پیدایش )مبحث ششم

. زیست باید از سوي آلوده کننده آن پرداخت شوداصل، هزینه رفع آلودگی محیطبر اساس این  
شناسد و این اصل از یک سو حق دیگران در برخورداري از محیط زیست سالم را به رسمیت می

. رودزیست به شمار میاي جلوگیري از تخریب محیط گیرانه براز سوي دیگر نوعی اقدام پیش
اند؛ المللی که به بیان آن پرداخته نخستین اسناد حقوقی بین. ی دارداین اصل خاستگاهی قدیم

 1974نوامبر  14و  1972مه  26اي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مورخ  هاي شور توصیه
هاي  اصول راهنماي مربوط به وجوه اقتصادي سیاست«صورت کلی به هستند که نخست به

اي اصل  اجر   درباره«تر طور دقیقهپردازند و سپس بمی» المللیبین   زیست در زمینهمحیط
طول سالیان به این اصل  در این سازمان چند بار. گویندسخن می »سازپرداخت توسط آلوده«

  )5(.پرداخته و دامنه آن را گسترده ساخته است
   هاي خود را درباره در همان ایام نخستین توصیه ي اقتصادي اروپا تقریباً  از جانب دیگر جامعه

مستقیمی را در میان    ، و رابطه)1975مارس3و  1974نوامبر7(این مسأله تصویب کرده است 
  .کنندتساوي در رقابت و اصل پرداخت توسط آلوده سازبرقرار می

اي   یاست جامعهماستریخت این اصل را به یکی از بنیادهاي س   سپس معاهده سند واحد اروپا و
و شمار بسیاري از مقررات ) 174ي   ماده(اند  زیست بدل کردهخود در قلمرو محیط

  . پردازندها به اعمال آن می العمل ودستور
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اش آن است که عامل یک فعالیت خطرناك که گیري عمومیغرض از این اصل با توجه به جهت
و هرچند ن اقدام را جبران کند ای زیست شده است باید نتیجهموجب ورود خسارت به محیط

اي را   اش مسائل پیچیدهاثباتی بودن اصل مورد شک و تردید نیست اما پایداري و رژیم حقوقی
  .کنندمطرح می

 اناي و جهانی با عبارات مختلف بی  ساز در چندین سند ملی، منطقهاصل پرداخت توسط آلوده
عنوان اصل عام حقوقی قاعده عرفی تأیید اش را بهاجباري   شده است، اما همگی خصیصه

 ي حقوقی بر  عنوان یک اصل اقتصادي که به کرسی قاعدهرسد که با آن بهنظر میاند و به کرده
  . اند آمده است رفتار کرده

شده بود و مقصود آن بود که عامالن اصلی متحمل  پیشگیري ایجاد   آغاز این اصل با اندیشه در
ریو یادآور این مطلب است این  16اصل . بشوند» ري و مبارزه با آلودگیهزینه اقدامات پیشگی«

زیست باید آلوده کننده محیط چنین اشاره به این که اصوالًهم اصل با تأکید بر منافع عمومی و
  .ها می خواهد تا اصل مذکور را مورد توجه قرار دهند هاي رفع آن را بپردازد، از دولت هزینه

، خود هاي داخلی ها خواسته شده است تا در سیاستنیز از دولت 21کار دستور  20در فصل  
  . هاي خطرناك به این مسئله نیز توجه داشته باشند ویژه در ارتباط با زبالهبه

المللی در خصوص حوادث  این اصل از زمان طرح مسئولیت مدنی افراد در معاهدات بین
زیست هایی که منجر به تخریب محیطر فعالیتاساس آن افراد در براب اي و نفتی که بر  هسته

چند  زیست گردید، هرمحیط المللباشند، وارد حقوق بیناي مسئولیت مدنی می گردد، دارمی
  )12(.المللی مورد استفاده قرار گرفته بود هاي بین قبل از آن نیز این موضوع در احکام دیوان

این  مسیر پیشگیري و جبران قرار دارد،توان گفت که این اصل در تقاطع در عین حال می
-بالنسبه درحقوق بین الملل محیط» پیشگیري«با این ایده متناظر است که  مطلب تقریباً

گیرد که هم زمان مقدم بر عمل و مؤخر بر عمل است و از زیست، معناي موسعی را در بر می
  .جداناشدنی است 1مفهوم مسئولیت

آلودگی    واسطهجبران خسارات وارده بهاین است که این اصل بهجا نکته قابل بیان در این اما
زیست علت آلوده کردن محیطکه دیوان داوري اسملتر، کانادا را بهکما این. پردازدتصادفی نمی

، باید توجه داشت که در مورد اخیر، مسئولیت کانادا یک مسئولیت کا مسئول شناختآمری
اي این اصل  در اجرن عالوه بر ای. ادفی و ناشی از قصورناشی از خطر تشخیص داده شد نه تص

ي حفظ صلح و   المللی در زمینه عنوان به مرجع صالح بینبه ملل متحداي امنیت سازمان شور

                                                             
1. Liability   
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زیست در جریان حمله به کویت مسئول امنیت در جهان، عراق را به خاطر تخریب محیط
  .زیست منطقه را بپردازدوارده به محیطدانست و آن کشور را موظف نمود تا غرامت خسارات 

  
  گیري نتیجه

کسی پوشیده نیست و به تبع آن ایجاد تحول حقوق و تکالیف  زیست براهمیت حفظ محیط
الملل از مسایل بسیار مهمی است که در مربوط به آن چه در حقوق داخلی چه در حقوق بین

داشته است تا در جهت رشد و کمال  واالمللی را روزگار ما کارشناسان و محققان داخلی و بین
عنوان ها دارد بهزیست در سطح جهانی نیاز به همکاري دولتمقوله محیط. آن اقدام نمایند

موجب اصول سنتی حقوق شناسند و بهمثال مسأله آلودگی هیچ مرز و قلمرو قضایی نمی
ها استوار است و تدوش دول هاي مرز گذر تنها برمسؤولیت جلوگیري از آلودگی الملل بین

المللی براي تنظیم قواعد الملل در صدد توسعه یک طرح مسؤولیتی بینمتخصصان حقوق بین
المللی و در این زمینه به تدوین مقرراتی از حقوق بین اندهاي مرز گذر بودهمربوط به آلودگی

زیستی مرز محیطهاي عمده ها براي جلوگیري از زیانعرفی براي تبیین وظایف قانونی دولت
  .اندگذر پرداخته

اي از مقررات مؤثر در مورد مسؤولیت هایی در جهت توسعه مجموعهدر هر صورت، انجام تالش
اند المللی تالش نمودهدانان بینالمللی با موفقیت چندانی مواجه نبوده و بسیاري از حقوقبین

روه در پی اعمال تکالیف شکلی ها را وسعت بخشند، این گکه حیطه مسؤولیت و تعهدات دولت
زیستی که هاي بالقوه محیطها هستند تکلیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیانو اجرایی بر دولت

درون مرزي یک کشور به کشور دیگر است و نیز وظیفه مطلع  ها و اقداماتناشی از فعالیت
مرزي تهدید  ی فرازیستنمودن کشورهاي دیگر از فعالیتی که به لحاظ ایجاد خسارات محیط

  .گردندکننده محسوب می
ها لحاظ شود زیرا مدیریت و اداره شود که منافع مشترك دولتاما موفقیت زمانی حاصل می

زیست جهانی بستگی به شناسایی و تشخیص این منافع و ساختارهایی دارد که بر مبناي محیط
  .آن منافع استوار گشته باشد

، مرز گذر است المللی آلودگیتحقیقی در زمینه مسؤولیت بینجهان امروز شاهد افزایش متون 
نویسندگان و محققان در ارتباط با حل و فصل دعاوي و مسؤول شناختن یک دولت براي 

زیست کشوري هایی که در محدوده نظارت و قلمروش، موجب آسیب به محیطفعالیت
عرفی، اصول کلی حقوقی، ها را از قواعد ، قواعد مربوط به مسؤولیت دولتگردد دیگرمی

رغم اند اما علیالمللی استخراج و استنتاج کردهمعاهدات، منشورها و تصمیمات قضایی بین
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مرز  المللی در مورد آلودگیالمللی به مسأله مسؤولیت بینتوجه زیادي که جامعه حقوقی بین
. ده استایجاد نگردیگونه ساختار عملی از حیث مسؤولیت قضایی ، هیچگذر مبذول داشته است

ها ترین آنالمللی دادگستري تنها تعداد اندکی از دعاوي قابل ذکري را که مهمدیوان بین
اند را و چند مورد دیگر بوده» قضیه تنگه کورفو«و» اچه النودری«و» تریل اسملتر« هاي داوري

توجه در این میان، حادثه اما نکته قابل . ستنموده ا ها داوريمورد استماع قرار داده ودرباره آن
کشور افزایش معتنابهی از  20که متجاوز از رغم ایناست که علی 1985فجیع چرنوبیل 

 .سابق اقامه نکرده است ، حتی یک دولت هم دعوایی علیه شورويانداکتیو را ثبت نمودهورادی
، هاالملل جهت تدوین ضوابطی براي رفتار دولترغم کوشش متخصصان حقوق بینعلی

  .عنوان مطلبی کلی و اجمالی باقی مانده استچنان بهالمللی هممسؤولیت بین
کمبود احکام قضایی در خور توجه و ارزش محدودشان از لحاظ تشکیل رویه قضایی، مانع از 

حقوق گردند، بنابراین یک نظام مسؤولیتی هایی شده است که تبدیل بهتوسعه و تحول آموزه
ت که توانایی برآورده کردن انتظارات مربوط به آثار و عواقب فعل یا ترك ئه داده اسناقص را ارا

المللی مسؤولیت بین که،رغم اینبنابراین، علی. کننده را نداردفعل کشورهاي بالقوه آلوده
توان از الملل به خود اختصاص داده است نمیها نقش مؤثر و قابل توجهی در حقوق بین یدولت

چند رشد آن  محیطی نام برد هر کاري قابل تکیه در خصوص صدمات زیست و عنوان سازآن به
هاي جدي و پیگیر براي هاي اخیر بالنسبه بهتر از قبل بوده است اما نیازمند تالشدر سال

  . زیست داردالملل محیطیافتن جایگاهی ثمر بخش در حقوق بین
» مسؤولیت کیفري«ها از حوزه دولتالمللی توجه به این امر و با لحاظ گرایش مسؤولیت بین با

چنین با مدنظر قرار دادن این مسأله که جبران خسارات در وهم» مسؤولیت مدنی«به حوزه 
 رسد ازمشکل به نظر می بعضاً ها،زیست به لحاظ ارتباط مستمر آن با حیات انسانعرصه محیط

اند راهکار مناسبی براي تومی» احتیاطی پیشگیري و«ها به رعایت اصل الزام دولت رو این
  .زیست محسوب گرددمرزي محیط ها و تخریب فراجلوگیري یا دست کم کاهش آلودگی
اي قدرتمند در قالب یک کنوانسیون که منحصر به مقوله از سوي دیگر ایجاد یک ارگان منطقه

 زیکی ا زیست باشدها در خصوص صدمات و لطمات وارده به محیطالمللی دولتمسؤولیت بین
ترین دالیل رشد کند حقوق مسؤولیت چنین ارگانی از مهم ، زیرا فقدستا ي مؤثرراهکارها

که، اعمال مقررات رغم اینعلی رارود زیشمار میدو بعد کیفري و مدنی به المللی در هربین
توسط کشورهایی که داراي نظام زیست محیطی  هابرون مرزي در خصوص مسؤولیت دولت

براي برخی کشورها ممکن است دشوار باشد که  اما قطعاً رسد،نظر مفید میقوي هستند به
ها و سودهاي سایر کشورها باشد تنظیم اي که متناسب با هزینهگونهمقررات برون مرزي را به
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ها در خصوص اصول بیانیه جاي چند برابر نمودن تعدادمتخصصان حقوقی، به ، نتیجتاًندنمای
تر در تر و تجربیعملی خود را صرف کاري بسیار بهتر است توجه، مبهم المللیحقوقی بین

و  چنین منافعی کنند ها و ایجاد نظامی مبتنی برزمینه شناسایی و معرفی منافع مشترك دولت
 ها و، معافیت از بدهیتوسعه در کنار هم قرار دادن موضوعاتی نظیر کمک براي با پیوند و

تري المللی گستردهزیستی نظام بینکنترل و مدیریت محیطهاي اقتصادي و نیز  اعطاي کمک
ها را از طریق همکاري آن و نهایتاً ها گرددشکل دهند که موجب بده و بستانی بین دولت

 . فراهم سازد »هر عوضی در مقابل معوضی«اجراي بالقوه بیشتر اصل 
ها است، تعداد اندکی از دولتگیرنده منافع که در بر  در این راستا تدوین اصول مجمل حقوقی

بایستی جاي خود را به تمرکز روي چارچوبی متشکل از منافع مشترکی که وفاداري همه را 
  . نسبت به خود جلب نماید، بدهد
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