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 الملل خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین 
 

 *  1 علی فقیه حبیبی 

 

 چکیده 
فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به باشد، ای در حال تخریب میمحیط زیست با سرعت بی سابقه

استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر 
عالوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به  .شود، وجود داردتنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا  

زیست محیطی بههه  خسارت  .طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد
زیست محیطی خسارت  اصل جبران  . گفته می شود  اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت

، های انسانیوارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیتخسارات  عبارت است از  به حداقل رساندن

جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت هههای جدیههد 
شههامل خسههارت  حوزه هههای احتلههالی کههاربرد . برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است

 بهها محیطی زیست جرائم می باشد.خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی 

 خسارات ترمیم به جرائم ساده لچوننتوان ه شودمی سبب که روست روبه فراوانی چالشهای

 دولت است )مانند یا زیست محی   عامالن خسارت به   گاه آنکه نخست  .کرد اقدام آنها از ناشی

های تولههد کننههده های قدرت مند )ماننههد شههرکتها( یا شرکتهای دولتبی رویه سدسازیهای
ثروت به رفتارهههای نههاقی محههیط زیسههت اقههدام  –های قدرت  ( که در پس البیمحصوالت  

خسارت زیست محیطههی و نحههوه  سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که   د.نکنمی
این پژوهش بهها رو  به چه شیوه ای می باشد؟در هلین راستا جبران آن در حقوق بین الللل  

 .استفاده می کندای تحلیلی و گردآوری اطالعات از رو  کتابخانه-توصیفی
 

 الللل، جبران خسارتمحیط زیست، خسارت، حقوق بین : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

خسارات وارد بر آن  افزایش آگاهی و حساسیت علومی نسبت به محیط زیست و جبران 

می محیطی  زیست  خسارت  جبران  خاص  نظام  تدوین  رفع  و  راه  در  مؤثر  گامی  تواند 

باشد.  زیست  محیط  از  حفاظت  و  حلایت  خسارات،  مؤثر  جبران  و  موجود    اشکاالت 

آسیبجبران   خصوص  در  بویژه  محیطی،  زیست  فعالیتخسارات  از  ناشی  های  های 

مسائل از  یکی  م   خطرناک،  نظام  بینغامی  حقوق  در  زیست  سئولیت  محیط  الللل 

اقدامات  محسوب می تلامی  اتخاذ  باوجود  گاهی  که  است  این  از مشکالت  یکی  شود. 

فعالیت برخی  دولتپیشگیرانه،  مجاز  و  مشروع  هستند،  های  نیز  خطرناک  علوماً  که  ها 

جبران بینخسارات  حقوق  اشخاص  سایر  به  محیط  ناپذیری  به  خصوص  به  و  الللل 

ها ملنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی  کنند. ازآنجاییکه این فعالیتارد میزیست و 

از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ  در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نلی باشد؛ 

اجتناب محیطی  زیست  خسارات  میجبران  این  ناپذیر  بر  تال   پژوهش  این  در  باشد. 

از رو     الللل  در حقوق بینزیست محیطی    خسارات  ی  ها  تببین ویژگی  به     است که

 تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود. _توصیفی  

 خسارات زیست محیطی 

ترین مانع  الللل، علدهنبود تعریف جامع و مانع خسارات زیست محیطی در حقوق بین

علل میپیش در  جبران خسارات زیست محیطی  قیاسیان، باشد  روی  و  :  1390)موسوی 

بینا  (.331-332 مدنی  مسئولیت  زیستحراز  خسارات  قبال  در  قطعاًاللللی   محیطی 

بینمجازات تعهد  نقی  از  ناشی  مدنی  داشت، خواههای  دنبال خواهد  به  را  این   اللللی 

بین قواعد حقوق  به  بیننقی مربوط  مفاد حقوق  به  یا  باشد  علومی  محیط   اللللالللل 

خسارت وارده به دیگران در   ومی. اصل حاکم بر مسئولیت مدنی باید جبرانزیست، عل

باشد آن  از  ناشی  غیرقانونی  یا  ناروا  علل   .اثر 

نتیجه آن ایجاد   بنابراین، وجود ارکان مسئولیت مدنی در قبال خسارات زیست محیطی، 

بود خواهد  دعوی  مطالبه  و  مدنی  دعوی  اقامه  برای  متضرر  شخص  با  . حق  قضاوت 

غیرنقدی غرامت  است  ملکن  مناسب که  آنچه مجازات  ترمیم  با  تا  علل   باشد  این  در 
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آمده  آور است،  مفسده  علل زیان  از  ناشی  حالت   متوقف خسارات  به  و وضعیت  شود 

نقدی قبل غرامت  اینکه  یا  نقدی   برگردد.  غیر  غرامت  بودن  غیرملکن  در صورت  بودن 

به )توافق( می   متوسل نقدی و غیرنقدیدر صورت عدم امکان غرامت  نامیده می شود یا

ماده پیش نویس در مورد مسئولیت بین    34این مورد تایید ماده قرار گرفته است.   شود و

اللللی که در سال   اللللی در قبال بین  به تصویب رسید، می گوید:    2001علل متخلف 

خسارت کامل  جبر »غرامت  استرداد،  طریق  از  اللللی  بین  متخلف  علل  از  ان  ناشی 

 د.رضایت به صورت منفرد یا ترکیبی خواهد بو خسارت و

پیرامون   محیط  یا  و  اشخاص  به  که  خسارتی  از  است  عبارت  محیطی  زیست  خسارت 

می وارد  انسان  عبارت  Prieur, 1996: 947)  دشوزندگی  محیطی  زیست  خسارت   )

از   می"است  وارد  پیرامون  محیط  به  مستقیم  بطور  که  به     شودخسارتی  توجه  بدون 

در تعریف کلی خسارت می توان     "ها بر اشیا و اموال دارد. هایی که این خسارتبازتاب

از:   است  عبارت  کرد که  نوع آسیببیان  عدمهر  یا  مال  تلف شدن  یا  ایجاد    النفع؛دیدن 

باشد.تغیی می  اکوسیستم  در  مضر  و  سوء  از    ( 45:  1381)زمانی،  رات  تعاریف   این  که 

 و مفهوم خسارت جدید است. مضلون  جهت 

بینا مدنی  مسئولیت  زیستحراز  خسارات  قبال  در  قطعاًاللللی  های  مجازات محیطی 

 . اللللی را به دنبال خواهد داشتنمدنی ناشی از نقی تعهد بی

 

نتیجه آن ایجاد   بنابراین، وجود ارکان مسئولیت مدنی در قبال خسارات زیست محیطی، 

برای   متضرر  شخص  بودحق  خواهد  دعوی  مطالبه  و  مدنی  دعوی  با  . اقامه  قضاوت 

غیرنقدی غرامت  است  ملکن  مناسب که  آنچه مجازات  ترمیم  با  تا  علل   باشد  این  در 

آمده  آور است،  مفسده  علل زیان  از  ناشی  حالت   متوقف خسارات  به  و وضعیت  شود 

نقدی قبل غرامت  اینکه  یا  بودن   برگردد.  غیرملکن  در صورت  نقدی  بودن  غیر  غرامت 

به )توافق( می   متوسل در صورت عدم امکان غرامت نقدی و غیرنقدی نامیده می شود یا

ماده پیش نویس در مورد مسئولیت بین    34این مورد تایید ماده قرار گرفته است.   شود و

اللللی که در سال   اللللی در قبال بین  به تصویب رسید، می گوید:    2001علل متخلف 
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کامل  جبران   خسارت  »غرامت  استرداد،  طریق  از  اللللی  بین  متخلف  علل  از  ناشی 

 د.رضایت به صورت منفرد یا ترکیبی خواهد بو خسارت و

 الللل کلیسیون حقوق بین 2006نویس خسارت زیست محیطی در طرح پیش

بین طرح کلیسیون حقوق  در  محیطی  اصول تخصیص  خسارت زیست  به  الللل راجع 

 آمیز: ناشی از اعلال مخاطره زیان در خسارت فرامرزی

 خسارت را چنین تعریف کرده است:  2006نویس اصول طرح پیش 2بند اول اصل 

به اشخاص، اموال و محیط زیست که شامل موارد   از ضرر مهم  خسارت عبارت است 

 شود:ذیل می

 الف( ضرر به زندگی یا صدمه جسلانی؛ 

 ب( ضرر یا خسارت به اموال اعم از میراث فرهنگی؛ 

 پ( ضرر یا خسارت به وسیله اختالل در محیط زیست؛ 

هزینه یا محیط  ت(  اموال  به  نسبت  سابق  حالت  بازیابی  در جهت  اقدامات معلول  های 

 زیست، اعم از منابع طبیعی؛ 

 (.Schwabach, 2006: 2های اقدامات واکنشی معلول )ث( هزینه

می مشاهده  که  اصل  هلانطور  اول  بند  ج  قسلت  در  اصول    2شود  به    2006طرح 

این خسارت   که  داشت  توجه  باید  اشاره شده است.  زیست محیطی صراحتاً  خسارات 

اعلال مخاطره از طریق  این خسارت هلراه با  زیست محیطی  آمیز ایجاد شده است؛ چه 

نباشد. بنابراین خسارت   خسارت به اشخاص و اموال باشد یا هلراه با چنین خساراتی 

اصزیست این  طبق  اموال  محیطی  و  اشخاص  به  وارد  خسارت  هرگونه  از  مستقل  ول 

اصول  می طرح  دوم  اصل  اول  بند  د  قسلت  در  هلچنین  هزینه  2006باشد.  های  به 

معقول است.  اقدامات  شده  اشاره  طبیعی  منابع  از  اعم  زیست  محیط  یا  اموال  ترمیم 

مع هزینه اقدامات  شامل  اینکه  بر  عالوه  زیست  محیط  پاکسازی  در  معلول  و  های  قول 

میمعلول هزینهترمیم  شامل  بلکه  در  شود  اشاره  مورد  واکنشی  اقدامات  معقول  های 

باشد. در واقع این عناصر از خسارت، اشاره به تغییر  قسلت ه بند اول اصل دوم نیز می

محیطی دارند و اساساً جدای از خسارت به  نگاه به سلت تاکید بیشتر بر خسارات زیست

 اشخاص و اموال است. 
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 ارزیابی خسارات زیست محیطی -

  بر   در  را  مختلفی  های  جنبه  که  است  ای  پیچیده  فرآیند  محیطی  زیست  خسارت  رزیابیا

  هلانطور   موقت.  خسارات   یا  خسارت   خود  میزان   و   ماهیت  پایه،   شرایط   مانند  گیرد  می

 وجود  گذاری ارز   چنین  انجام برای جهانی معتبر رو   هیچ  کرد، اشاره  دیوان خود که

نقصانی  ندارد. و  صدمه  آسیب،  زیان،  ضرر،  معنای  به  محیط    خسارت  به  که  باشد  می 

شود.   می  ایجاد  آن  حقوق  و  که    زیست  گفت  توان  می  تعریف  هرچند  مورد  در 

محیطی زیست  .     »خسارات  دارد  وجود  نظر  محیط  اختالف  به  شده  وارد  خسارات  و 

( باشد.  نلی  ارزیابی  و  بررسی  قابل  پول  با   :Dupuy  &  Gouilloud, 1991زیست 

ارزیابی آسیب زیست محیطی وجود   (1164 می توان گفت که هیچ رو  جهانی برای 

 ندارد 

اما برمبنای اهلیتی که محیط زیست  طبیعی دارد هلواره ارزیابی خسارات وارد شده به   

 ,Hanqinمحیط زیست در راستای آسیب به حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد )

به طور کلی در حقوق بین الللل و رد رابطه با خسارات وارد شده به    اما  (232 :2003

برای حل این معضل مقررات  زیست محیط  به دنبال بیان شیوه جبران خسارات میباشند. 

 (. 47: 1384کند )فیروزی، خاصی پیش بینی شده است و برای حفاظت از آن تال  می

 کند: مساله سه راهکار پیشنهاد میالللل محیط زیست در پاسخ به این حقوق بین-

زیست1ا خسارات  جبران  مسئولیت  شده     خساراتپرداخت    در  محیطی  (  و  ایجاد 

هلچنین  اقدامات جدیدی برای ایجاد ثبات در محیط می باشد. برای مثال : در جریان  

قطعنامه   در  امنیت  شورای  عراق،  توسط  کویت  با    678اشغال  رابطه  در  عراق  دولت 

خسارات وارده اموال و اشخاص  و منابع طبیعی کویت را مسئو دانسته و دولت عراق  

گاهی اوقات برگرداندن به شرایط سابق و ارزیابی  باید هزینه ها را پرداخت کند. هرچند  

 خسارات زیست محیطی نیز غیرملکن می باشد.  

می  (  2 تال   رو   این  با  که  باشد  می  پولی  پرداخت  غرامت،  پرداخت  شیوه  بهترین 

( که نقدی که اینجا وارد است این  Birnie, 1995: 153. )شود به وضع سابق برگردند

برابر ایجاد  که تنها جبران  است   بلکه حلایت در  خسارات محیط زیستی مد نظر نیست 

 کننده خسارت مدنظر است که در این رو  مبهم می باشد. 
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می توان گفت که می بایست متناسب با خساراتی که ایجاد شده باید غرامت پرداخت  .  3

کرد اما نکته هایی که وجود دارد این است که یک سری خسارات قیلت مشخصی دارند  

غرامت آنها مشخص است اما عده ای دیگر غرامت مشخصی ندارند چون قیلت آنها    و

راحتی خسارات وارد شده مشخص   به  که  پاک   هوای  پاک،  نیست مثل آب  مشخص 

این   در  می شوند که  آنها مطرح  گذاری  تاثیر  یا  و  علومی   مبنای سنجش  بر  نیست و 

 (.  336  :1390شیوه تخصص باالیی نیاز دارد )موسوی، قیاسیان،

محیطی،  نظر از عدم سهولت ارزیابی خسارات زیسترسد صرفبا وجود این به نظر می

محیطی   زیست  خسارات  جبران  مسئول  دولت،  آن  در  که  معینی  معیار  و  سطح  تعیین 

ای از ابهام باقی مانده است. بنابراین با توجه به این ابهام  وارده شناخته شود نیز در پرده

اند، مسئولیت عامل خسارت را به هلراه  التر از حد مجاز برآورد شدهتنها خساراتی که با

 داشته دارند.  

 ها در خوداری و جبران خسارت زیست محیطی اللللی دولتمسئولیت بین-

 ها در اعلال حقوق خود در حقوق بین الللل نظریه محدودیت دولتالف. 

و عدم دخالت دولتها    هاوستفالی با خلق اصولی چون تساوی حاکلیت  1648کنفرانس  

  7ها در بند  اصل )استفاده غیرزیان بار از سرزمین( را مورد تأیید قرارداد. برابری حاکلیت

این    2ماده   در  مندرج  از مقررات  )هیچ یک  است  بیان شده  ملل متحد  منشور سازمان 

نلی مجاز  را  متحد  ملل  داخلی  منشور  صالحیت  جزو  ذاتاً  که  اموری  از  که  دارد 

کند که چنین موضوعاتی را برای حل  دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نلی  کشورهاست 

 و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.( 

منشور نیز مورد توجه قرار گرفته    2ها در بند یک از ماده  هلچنین برابر حاکلیت دولت

دولت رسلی  برابری  هلان  که  در  است  را  است  رأی  یک  دولت  یک  اصل  که  هاست 

نابرابریمقاب شود. برابری حاکلیت در واقع به این معناست که  های عینی را متذکر میل 

ها جهت برقراری نظم مبنی باید حقوق خود را به نحوی اعلال کنند که موجب  دولت

بر در حقوق بین الللل محیط   زیان  نقی حقوق سایر کشورها نشود. اصل استفاده غیر 

توجه قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اصل  زیست در اسناد و آرای متعددی مورد 

 فوق خواهیم پرداخت. 
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اسناد  ب. در  از سرزمین(  بار  زیان  غیر  استفاده  )اصل  اعلال حقوق  در  محدودیت  اصل 

 اللللی بین

 اعالمیه استکهلم 

آن می     21به موجب اصل   مبنای  بر  که  دارند  ها  حقوقی  دولت  استکهلم  اعالمیه 

و   با  توانند شرایط  رابطه  در  ها  فعالیت  و  بهبود بخشند  را  های محیط زیستی  سیاست 

 منفعت و ضرر را مطابق صالحیت کشور خود پیش ببرند.. 

پیشج. بینطرح  حقوق  کلیسیون  مواد  بیننویس  مسئولیت  به  راجع  اللللی  الللل 

 ناشی از اعلال منع نشده 

بین حقوق  سال  کلیسیون  از  م  1978الللل  را  خود  کار  »مسئولیت  برنامه  وضوع 

فعالیتبین از  ناشی  زیانبار  پیامدهای  برای  بیناللللی  حقوق  طبق  که  منع  های  الللل 

ای چندین ساله در  اند قرار داد. اما اشتغال بسیار زیاد کلیسیون به امور دیگر، وقفهنشده

ایجاد کرده، تا اینکه مجلع علومی ملل متحده طی قطعنامه شلاره   او    54/50برنامه کار 

، از کلیسیون خواست تا کار تهیه و تدوین نهایی مواد راجع به  1995دسامبر    11مورخ  

تصلیم   نیز طی  گیرد.کلیسون  سر  از  را  گروه1996ژوئن    28موضوع  را  کاری ویژه،  ای 

برای   تائید کلیسیون  از  پس  تا  کند،  کامل  را  قبلی  تهیه شده  مواد  تا طرح  نلود  تأسیس 

گردد. کلی ارسال  علومی  سال  مجلع  در  از    2001سیون  به جلوگیری  طرح مواد راجع 

 های خطرناک را تصویب کرد. خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت

 1992اعالمیه ریو د.

بار از  خود استفاده غیر زیان 2اعالمیه ریو ضلن تائید مفاد اعالمیه استکهلم، در اصل 

پیش را  میسرزمین  اصل  بینی  هلان  واقع  در  اصل  این  اعالمیه  من  21کند.  در  درج 

اصل   در  که  تفاوت  این  با  ولی  است  سیاست  2استکهلم  عبارت  دنبال  به  های  اعالمیه 

 1زیستی واژه »توسعه« اصافه شده است. محیط

 محتوا و ارز  حقوقی اسنادح.

کنیم اولین موضوعی  الللل محیط زیست صحبت میاصوالً وقتی از قواعد حقوق بین

ر  ما  توجه  چیز  هر  از  بیشن  میکه  جلب  خود  به  اسناد  ا  حقوقی  ارز   موضوع  کند 

 
1-Rio DecLartion, 1992, Principle. 2. 
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مهممحیط است.  بینزیستی  اسناد  غالب  مشخصه  ویژگی  ترین  محیطی  زیست  اللللی 

منزلت ویژه مقام و  نایافته از  ای در  اعالمی بودن آنهاست و به هلین سبب حقوق قوام 

بین به صفت  الللل محیطحقوق  نرم حقوقی  توصیف یک  قوام  زیست برخوردار است. 

نایافته علوماً مبین محدود بودن قدرت الزامی آن نرم است. به عبارت دیگر وصف یک  

نایافتگی( نقش مهلی در جدا نلودن دو عالم مختلف یعنی حقوق   به این ویژگی )قوام 

بازی می نایافتگی مرحلهاز غیر از حقوق  به تعبیر دیگر عالم قوام  ای قبل از مرحله  کند. 

خ با  است و  آور میالزامی  الزام  قاعده  به یک  آن مبدل  از  اینکه  روج  به  توجه  با  شود. 

کنفرانس از  ناشی  اعالمی  اسناد  بینغالب  زیستاللللهای  محیط  قدرت  ی  دارای  ی 

دولت پراتیک  در  اصولی  ظهور  بیانگر  متون  این  ولی  نیستند  کامل  سازنده  الزامی  و  ها 

به نظر آموزه  انداللللیهای بینگیری کنفرانسیونمبانی شکل های حقوقی اصول اعالم  و 

:  1386)رمضانی،    الللل عرفی است.ها منعکس کننده قواعد حقق بینشده در این اعالمیه

62 ) 

به عنوان نخستین گام های در خصوص توسعه  به طور کلی اعالمیه استکهلم و ریو 

بین حقق  محیطتدریجی  میالللل  محسوب  کزیست  داشت  توجه  باید  ولی  ه  شوند 

از   بعضی  نیستند؛  یکسانی  حقوقی  ارز   دارای  اسناد  این  در  مذکور  اصول  محتوای 

بردارنده تعهدات بین ها  اللللی برای دولتاصول در برنداره ماهیتی اعالمی و بعضی در 

و ارز    ماهیت  به  نسبت  دوگانه  رویکردی  ایجاد  این موضوع سبب  نتیجه  در  هستند. 

 ( 62: 1386)رمضانی،   گردد.اللللی مینها در نظام بیحقوقی این اعالمیه

اصل محدودیت در اعلال حقوق )اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین( در مراجع  و.

 الللل آرای داوری بین

 قصیه تریل اسللتر -

، دوران رسیدگی کننده به اختالف بین کانادا و ایاالت متحده نظریه یاد  1930در دهه 

  کردندشده را به عنوان اصل قابل اعلال در روابط فی ما بین دولت ما تلقی کرده و تائید 

 . (63:  1386)رمضانی، 

 قضیه دریاچه النو -
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غی استفاده  اصل  به  که  است  داوری  رأی  دومین  النو  دریاچه  از  قضیه  بار  زیان  ر 

می النو  سرزمین  یاچه  در  دواری  در  ادعای    (Lac Lanoux)پردازد.  داوری،  محکله 

فرانسه، توسط  انحراف آب  اینکه،  بر  مبنی  را  درون    اسپانیا  به  فرانسوی  دریاچه  از یک 

   یک سیستم هیدرولیکی، بر بهربرداری آب اسپانیا اثر گذارده است رد نلود.

 اط تعهد به پیشگیری واحتی-

می نظر  پیشبه  اصل  که  تعهد  رسد  از  خاص  بخشی  عنوان  به  آلودگی،  از  گیری 

علومی از ایراد خسارت زیست محیطی بهترین تدبیر باشد. تلرکز فعلی بر پیشگیری از  

از سوی صنایع و هم سیاست افزون است  آلودگی هم  این آگاهی روز  گذاران، انعکاس 

هلیش تقریباً  آلودگی  منطقه  که خودداری و کاهش  اعاده وضعیت یک  برای  از تال   ه 

از آلودگی در عبارتی کلی  تر و مقرون به صرفهآلوده شده، کم خرج تر است. پیشگیری 

کنوانسیون بسیاری  قطعنامهبوسیله  و  به  ها  آالینده  منابع  رود  و  تحدید  به  راجع  های 

باراتی جامع  اعالمیه استکهلم این اصل را در ع   6زیست، پذیرفته شده است. اصل  محیط

می بیان  گونه  این  فراگیر  در  و  گرما  انتشار  و  مواد  سایر  با  سلی  مواد  »رهاسازی  دارد: 

خطر ساختن آنها باشد. باید  زیست برای سالم و بیمقادیر مقیاسی که فراتر از توان محیط

اکوسیستم،   بر  جبران  غیرقابل  و  اراد خسارت جدی  عدم  در  اطلینان  به منظور حصول 

گرد طالئی متوقف  قاعده  الکساندرکیس،  بیان  به  اصل  محیط  1نداین  از  برای  هم  زیست 

کند که هر دولتی در  باشد. این اصل تکلیف مینظر اکولوژیک و هم از نظر اقتصادی می

در   و  درستی  به  »علل منصفانه« و  مبنای  بر  که  کند«  سعی  »باید  گرفتن مقررات  کار  به 

وی بخش  تحت قللرو و نظارت وی، ر  های بخش خصوصی جهت نظم علومی، فعالیت

نباشد،  محیط آور  زیان  افزایش  زیست  بواسطه  آلودگی  از  پیشگیری  اوقات  بعضی 

هزینه و  ضایعات  کاهش  اقتصادی  کارآمدی،  منافع  مسئولیت،  از  ناشی  باشد های   . می 

 ( 1381:73)عبدالهی، 

می اطالق  واکنشی  رویکردهای  به  لوله  از  انتهای  پس  علدتاً  که  آسیب  شود  بروز 

می اتخاذ  محیطی  آلودگیزیست  از  ناشی  مسئولیت  نظام  از  شوند.  محیطی  زیست  های 

می رویکرد  این  تبین  در  است  رویکردها  و  هلین  اعلال  اگر  که  گفت  چنین  توان 

 
1 -Golden Rale. 



170 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

شططماره   دهط دوره 

شماره پ طاپ    سوم 

 س  و هشت 

 1399پای ز  

 
 
 

انتهای یک لوله آلوده ساز در نظر بگیریم رویکردهای   را از ابتدا تا  راهکارهای حفاظتی 

ب پیش پیشگیرانه  و  و  بینانه  لوله«  »ابتدای  به  آلودگی  تولید  از  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  ا 

 نگرند رویکردهای واکنش به خروجی یا »انتهای لوله« می

مهم از  یکی  احتیاط  پایهاصل  اصول  محیطترین  و  ای  پیشگیری  برای  زیست 

پایدار است.   به توسعه  نتیجه دستیابی  جلوگیری از وقوع خسارت زیست محیطی و در 

که  هلان گو »جای  که:  است  این  بیانگر  احتیاط  اصل  است،  آمده  ریو  اعالمیه  در  نه که 

باشد،   داشته  وجود  محیطی  زیست  جبران  قابل  غیر  یا  جدی  خسارت  وقوع  تهدیدات 

یا   و  دادن  قرار  اهلیت  دوم  درجه  در  برای  دلیلی  عنوان  به  کامل  اطلینان  فقدان  نباید 

صرفبی به  مقرون  و  سودمند  تدابیر  به  تخریب  توجهی  و  کیفیت  کاهش  از  جلوگیری  ه 

 1زیست، مورد استفاده واقع شود«. محیط

در نگاهی درست مفهوم احتیاط به عنوان بخشی از رویکرد دانش محور به مقررات  

یاد شده دارای  علل می نیز مفهوم  کند نه آنکه جانشین چنین رویکردی باشد. در علل 

 ای است.  صور چند گانه

پذی از  احتیاط،  میاصل  نشات  نکته  این  فزآینده  برای  ر   عللی  اطلینان  که  گیرد 

پاسخ دیر  طرح  اغلب  بالقوه زیست محیطی،  تهدیدهای  به  های مؤثر حقوقی و سیاسی 

های سیاسی را از  شود. در اصل، قاعده مذکور بار اثبات الزم برای طرح پاسخحاصل می

مدعی خارج می که  عهده  عامل وقوع خسارت است  این  اطلینان  سازد و  عدم  از  باید 

مرجع  و  نلاید  دفاع  خسارت،  وقوع  رغم  به  احتیاطی  تدابیر  کلیه  لحاظ  یا  و  عللی 

باشد.   داشته  پی  در  مشکالتی  است  ملکن  احتیاط  اصل  سازد.  قانع  را  آن  به  رسیدگی 

برای مثال اعلال اصل احتیاط در حوزه پیشگیری از آلودگی باعث شد که شورای حکام  

های متعدد و مختلف  ضو را به پذیر  موارد زیر وادار نلاید: »رو یونیپ، کشورهای ع

های تولید پاک به  آوریتولید پاک )از جلله انتخاب مواد خام، جایگزینی محصول( و فن

سیستم ترویج  و  بهبود  منظور  به  احتیاط  اصل  اعلال  وسیله  تقلیل  عنوان  تولیدی  های 

های پاک،  .«. اولویت قائل شدن برای رو کنند ایجاد زائدات خطرناک..دهنده وامحا می

به طور    در معاهدات زیست محیطی به خوبی پدیدار شده است مانند کنوانسیون با ماکو.

 
 - اصل 15  اعالمیه ریو 1
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متون   تلامی  در  یا اصلی که  توافق  واحدمورد  بندی حقوقی  باید گفت که صورت  کلی 

ع شده  پذیرفته  جایگاه  نتوانسته  هنوز  احتیاط  و  ندارد  وجود  باشد  رفته  به  بکار  لومی 

 عنوان یک اصل حقوقی یا به عنوان حقوق بین الللل عرفی بدست آورد. 

 محیطی های پیشگیری از خسارات زیسترو -

 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی -

یکی از ابزارهای قانونلند در حقوق محیط زیست تطبیقی »ارزیابی پیامدهای زیست  

گونه هر  از  پرهیز  سیستم،  این  از  هدف  است.  در    محیطی«  هزینه  پر  اشتباهات 

 ( 269: 1384)حبیبی،  . های توسعه استریزیبرنامه

 اللللی )بانک جهانی( ارزیابی توسط مؤسسات بین -

بانک - کلیه  سیاستامروزه  دارای  جانبه،  چند  توسعه  ارزیابی  های  تدابیر  و  ها 

توجه فزآینده به امور زیست محیطی در سال  پیامدهای زیست محیطی هستند.  

ارزیابی زیست محیطی    با  1989 برای  بانک  دستورالعلل  و  1  (ODEA)صدور 

 تجلی یافت.  1991اصالحیه بعدی آن در سال 

 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها -

 امروزه در اغلب کشورهای قوانین ارزیابی پیامدهای زیست محیطی وجود دارد. 

 اللللی مفهوم مسئولیت بین-

موجودیت »حکومت قانون« است. این مسئله هم در سطح داخلی  مسئولیت جزئی از 

بین اللللی دادگستری در قضیه »بارسلونا  اللللی واقعیت دارد. دیوان بینو هم در سطح 

در سال   از    1970تراکشن«  ضروری  پرداخت. مسئولیت جزئی  آن  شناسایی  به  صریحاً 

 حقوق است. 

ها  ها مسئول تلامی فعلد که دولتکن اللللی، ایجاب میضرورت حفظ در جامعه بین

تواند بدون قبول و رعایت حقوق  های خود باشند. در واقع هیچ دولتی نلیو ترک فعل

بهرهدولت از حقوق خود  دیگر  را وارد  های  دولت  امر، مفهوم مسئولیت  این  گردد.  مند 

الللل  بین  های حقوقترین رشتهاللللی یکی از مهمکند. مسئولیت بینالللل میحقوق بین

 است که از ماهیت و جایگاهی ویژه برخوردار است. 

 
1 -operational Directiveon Environmental Assesment 
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بین حقوقی  بینمسئولیت  حقوق  قواعد  موجب  به  که  است  تکلیفی  به  اللللی  الللل 

نتیجه نقی قواعد حقوق بینیک دولت تحلیل می را که در  به  گردد تا خساراتی  الللل 

کتر رضا فیوضی به نقل  ( د18:  1392دولت دیگری وارد کرده است، جبران کند)فرخی،  

بین تعریف مسئولیت  در  بادوان  پروفسور  نقل میاز  چنین  دولت،  »مسئولیت  اللللی  کند 

حقوق  بین قاعده  یک  ناقی  دولت  آن  موجب  به  که  است  حقوقی  نهادهای  از  اللللی 

میبین موظف  جبران  الللل،  دیگر  دولت  قبال  در  را  نقی  این  از  ناشی  گردد خسارات 

گوید: »در هر نظام  اللللی می(هریس در تعریف مسئولیت بین26:  1379کند«. )فیوضی،  

حقوقی برای کوتاهی در انجام تکالیفی که توسط قواعد آن نظام به وجود آمده است باید  

بین حقوق  در  تعهدی  چنین  باشد،  داشته  وجود  معروف  تعهدی  مسئولیت  به  الللل 

نویسد: »در  براونلی در این زمینه میباالخره پروفسور    ((Harris,1998: 111باشد.«)می

اللللی، هلچون سایر روابط اجتلاعی، تهاجم به منافع قانونی یک تابع حقوق،  روابط بین

آن سیستم حقوقی   توسط  در اشکال مختلف که  ایجاد مسئولیت  دیگری موجب  توسط 

ی، به  گردد، به طور خالصه مسئولیت با بروز و آثار اعلال غیرقانونخاص تعیین شده می

در نظام    (Brownlie, 1990: 30) ویژه پرداخت غرامت برای زیان وارده مرتبط است«.

بین گرفته  حقوق  پایه  دارد،  عهده  بر  که  تعهداتی  ایفای  لزوم  بر  دولت  الللل، مسئولیت 

نظام   از  ناشی  تکالیف  گرفتن  نادیده  دلیل  به  دولتی  است که  تعهد  این  اساس  بر  است. 

بین برحقوق  در  میالللل  قللداد  مسئول  دیگر  دولت  دولتابر  کلیه  دلیل  شود.  به  ها 

شوند به نحو یکسان  الللل غیرقانونی تلقی میارتکاب اعلالی که طبق موازین حقوق بین

تواند با دستاویز قرار دادن مقررات نظام حقوقی  مسئولیت بر عهده دارند. یک دولت نلی

م  نظام مشلول  آن  در  اعلالی که  یا  نشدهملی خود و  از مسئولیت    اند،لنوعیت  را  خود 

  1  خوانیم:نویس طرح کنوانسیون مسئولیت دولت میمبرا کند. سرانجام در ماده یک پیش

بین نادرست  علل  بین»هر  دولت، متضلن مسئولیت  است«. الللی یک  دولت  آن    2اللللی 

می تشمالحظه  عناصر  از  خسارت  عنصر  مسئولیت،  به  راجع  مواد  طرح  در  کیل  گردد 

در   خسارت  عنصر  انگاشتن  نادیده  معنی  به  این  اما  است  شده  حذف  مسئولیت  دهنده 

 
1- www,Un,org/Law/lic /reporls.htm. 
2-Inlernational Wrangfull Act 
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بینمسئولیت نلی الللل در هر صورت منجر به خسارت  باشد، زیرا علل خالف حقوق 

بین مسئولیت  هر حال اجرای  در  گردید.  معنوی( خواهد  یا  از مادی  اللللی زمانی  )اعم 

بینامکان الللل مورد تجاوز قرار گرفته باشد. لذا الزم است  پذیر است که قاعده حقوق 

کلیه  دولتها باید    الللل، علل نامشروعی )نادرستی( صورت گرفته باشد.که در سطح بین

متعارف   برای  معیارهای  آلودگی  را  از  جلوگیری  مشخص  های  جهت  محیطی  زیست 

 . (46: 1379)مظفری، .اللللی ایجاد شده است کنند چرا که این رویه برمبنای  قضایی بین

 

 جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الللل 

  بین   دیوان  که   حالی  در.  است   داشته  متفاوتی  رویه  الللل  بین  حقوق  در  غرامت  اعطای

مالی   است،  کرده  صادر  غرامت  حکم  سه  تنها  تاکنون(  ICJ)  دادگستری  اللللی   حلایت 

  دولت   و  گذار   سرمایه   اختالف  فصل   و   حل   مانند   الللل   بین   حقوق   های   زمینه  سایر  در

  مورد   در   مواد  نویس  پیش   توسط   شده   ارائه   های   کندراهنلایی  می   ارزیابی . است  رایج 

  اصلی   رویکردهای   آنها،  نظرات  و  اللللی  بین  نادرست  اعلال  قبال   در  ها   دولت  مسئولیت

  جلله   از  است،  شده  اتخاذ  اللللی  بین  های  دادگاه  و  ها   دادگاه  توسط  که  ارزیابی

  این   در  تواند  می  عادالنه  مالحظات  که  نقشی  و  مادی  غیر  خسارت  ارزیابی  رویکردهای

رویکردهای  ایفا  زمینه و    رویه   در  محیطی  زیست  خسارت  برای  غرامت  اعطای  کند 

 (Jason, 2020: 5-14). کند می  بررسی را  اللللی  بین   قضایی

  الللل   بین  حقوق   در  خسارت   جبران   سنتی   اصول   که  است   معنی   این   به  محیط  پیچیدگی 

  آسیب  برای پولی  غرامت  اعطای   در  مشخصی  روند گذشته  در. شود می  کشیده   چالش به

 . است شده   دیده محیطی  زیست های

  رو    های انتخاب   اللللی  بین  های  دادگاه و  ها  دادگاه  موارد،   از بسیاری  در  حال،  این با  

را  شناختی   پیشنهادی   هایرو   اغلب  آنها  این،  بر  عالوه.  اند  داده  انجام  متفاوتی 

  ارزیابی   برای   را  خود  کارشناسان  مواردی،   در  و   اندکرده  رد  را  دعوا  در  عضو  های دولت

 . اندکرده منصوب محیطی زیست های آسیب

  برای   اللللیبین  هایدادگاه  و  هادادگاه  رویه  از  فراتر  اللللیبین  هایرژیم  عللکرد

  به .  کندمی  تلرکز  محیطیزیست  غرامت  ارزیابی  برای  رویکردها  سایر  ارزیابی  و  شناسایی
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  محیطی   زیست   آسیب   از  ها  رژیم  این   تصور   چگونگی  دادن  نشان  دنبال  به  مشابه  طور

 :  (72-60.کند  می   دنبال   خاص   های   رژیم  در   را  آسیبی  چنین   گسترده  مفهوم  و   است 

(Jason, 2020 
  اللللی بین  رژیم   ،(UNCC)  متحد   ملل   سازمان   غرامت  کلیسیون  رویکردهای   واقع،   در 

  ای، هسته  حوادث  مسئولیت  بر  حاکم  هایچارچوب  ،(IOPC)  نفتی  آلودگی  جبران

دریا را    بستر  در  معادن   استخراج  و   جنوب   قطب  فضا،  در   هافعالیت  از   ناشی  های آسیب

بیان کرد که توان  برای  مکانیسم  می    برای   که  اللللی  بین  خسارات  و  خسارات  متفاوت 

  کنوانسیون   در  را  اکوسیستم  رویکرد  ظهور  و    هوایی  و  آب  تغییرات  اثرات  به  رسیدگی

  می   برجسته  اللللی  بین   نهادی   اقدامات   سایر   هلچنین   و   زیست   محیط  از  حفاظت   های

 . کند

گفت   تاون    شایسته   محیطی   زیست  خسارت  جبران   ارزیابی  در  رو   چندین  که  می 

  عادالنه   مالحظات  تا  هستند   حاشیه   دارای  ها دادگاه  و  ها دادگاه  اوالً،.  است  بیشتر  بررسی 

  رفتار   گرفتن  نظر  در  برای   تواند  می   این.  بگیرند  نظر  در   خود  خسارات   احکام   در   را

 . گیرد قرار  استفاده مورد  هوایی و آب  تغییرات ابعاد  و اکوسیستم  رویکرد طرفین، 

  عللی   پیچیده  مسائل  بررسی  برای  مناسبی  محل  توانندمی  هادادگاه  و  هادادگاه  دوم، 

  ارتباط   سوم،.  شود  ایجاد  کارشناسان  به  توسل  برای  تریمنسجم  هایرویه  باید  اما  باشند،

  به   ما  زیرا  شود  می  تر  مرتبط   محیطی  زیست  غرامت   ارزیابی   در  احتلاالً  بشر  حقوق  با

  جوامع   یا   افراد  حقوق  بر  تواند  می   محیطی   زیست   های   آسیب  تأثیر  از  ای   فزاینده   طور

  اخیر،   دعاوی  در  نیز  بشر  حقوق  به  احترام  برای  خصوصی  نهادهای  مسئولیت.  شویم  آگاه

 ,Jason) .است  شده  آشکار  ای  فزاینده  طور  به  اللللی  بین  های   رویه  سایر  و  متعارف

2020: 75-95) 
زیست صدمات  از  بسیاری  محیطی  الف(  زیست  عناصر  ماهیت  به  توجه  با  محیطی 

 ناپذیرند برگشت

محیطی از طرح دعاوی   صدمات زیستدر قبال    خسارت دیده های  دولتهلچنین ب( 

خسارت زیست  جبران  به  های  صرفاً  دعاوی  چنین  طرح  یا  و  موارد  اغلب  در  محیطی 

پوشش برای  غرامت  مطالبه  هزینهصورت  ورود  دادن  از  پس  مصروف  متنوع  مالی  های 

پیشاین دیگر  مانع  صدمات،  در    رویگونه  سابق  وضع  به  اعاده  خسارت  جبران  شیوه 
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بین حقوق  هزینهحوزه  چنین  که  است  درحالی  این  است.  زیست  محیط  را  الللل  هایی 

بندی کرد. هلچنین برای پرداخت غرامت  مالی سقف  باید در زمره خسارات مالی طبقه

 مشخصی تعیین کرده اند.  

  مطرح   را  کاستاریکا  و  یکاراگوئهن  بین  پرونده  در  خسارت  جبران  توان  می  مثال  طور  به

   باشد. می  زیر  شرح به  و  کند می بررسی را  غرامت  پرداخت کهخ کرد

  تاکید   دادگاه  رای  به  که  2013  سال  در  کاستاریکا  و  بیننیکاراگوئه  کانال  حفر  قضیه  در

   که   شد  زیست،بیان  محیط  به  وارده  خسارات  جبران  و  غرامت  پرداخت  برای  کردند

 سایر  و (UNCC) متحد  ملل  سازمان  غرامت  کلیسیون  رویه  بر  تکیه  با  کاستاریکا

  آسیب   جلله  از  محیطی،  زیست  های  آسیب  برای  غرامت  دریافت  حق  داوری،   نهادهای

  بر   غرامت  برای  آن  ادعاهای  دارد.  را  ندارند،  تجاری  ارز   که  محیطی  زیست  منابع  به

  هزینه   و  گیری،  اندازه  قابل  محیطی  زیست  خسارت  یعنی  بود،  خسارت  دسته  دو  اساس

  هزینه  جلله  از   نیکاراگوئه، غیرقانونی های فعالیت نتیجه در  شده متحلل  های  هزینه و  ها

  از   دسته  22  کاستاریکا  آن.  از  ناشی  محیطی  زیست  های  آسیب  اصالح  یا  نظارت   های

  6  برای  فقط   اما   گیرند،   قرار  تأثیر  تحت   بود  ملکن   که   کرد  شناسایی   را   خدماتی   و   کاالها 

  و   )فیبر خام مواد  سایر  کرد. ارائه   غرامت ادعای  ایستاده،  های  چوب  ویژه  به  آنها، از  ردمو

  کنترل   و   خاک   تشکیل  طبیعی؛   خطرات  کاهش   هوا؛   کیفیت   و  گاز  تنظیم  انرژی(؛

  خسارت   سر  ها  دسته  این  از  یک  هر نهالستان  و   زیستگاه  نظر  زیستی،از  تنوع  و  فرسایش؛

 .شد می  گرفته نظر در ای  جداگانه

آسیب   هلگنی  و  پیچیدگی  ماهیت،  با  ارزیابی  مناسب  رو   که  شد  مدعی  کاستاریکا 

یا چارچوب   اکوسیستلی   رویکرد  بنابراین   . دارد  بستگی  زیست محیطی متحلل شده، 

شده   حفاظت  های  تاالب  برای  ان  نظر  از  که  کرد  پیشنهاد  را  محیطی  زیست  خدمات 

رو    این  با  شد.  داده    زیست   آسیب  به   یافته  تخصیص  ارز   گذاری،  ارز  تطبیق 

  می   نظر  در  نشوند،  یا  شوند  مبادله  بازار  در   است  ملکن  که  را   خدماتی  و   کاالها   محیطی، 

  کاالها   از  غیرمستقیم  و  مستقیم  استفاده  است  ملکن  محیطی  زیست  آسیب  ارزیابی  گیرد.

  چوب(   )مانند   مبادله  قابل   خدمات   و     کاالها   بگیرد.  نظر  در   را   محیطی   زیست   خدمات   و

  تجارت   غیرقابل  خدمات  و  کاالها   که  حالی   در  هستند.   "مستقیم  استفاده  ارز "  دارای
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  در   هستند.  "غیرمستقیم  مصرف  ارز "  دارای  گاز(  تنظیم  یا  سیل  از  جلوگیری  )مانند

  خدمات   و  کاالها  اکثر  برای   ارز   انتقال  رویکرد  یک  از   کاستاریکا  دیدگاه،  این   راستای 

  از   که  ارزشی   به  ارجاع  با   را   پولی   ارز   داد  امکان  آنها  به  که   کرد  استفاده  تأثیر  تحت

  اختصاص   شود، می  گرفته   نظر  در  مشابهی   شرایط   که   هاییاکوسیستم  مطالعات 

  ساله  50 بازیابی  دوره  یک به  اکوسیستم که  کرد فرض خود ارزیابی  در  کاستاریکا. [8]دهد

  غرامت   کل  مبلغ  کاستاریکا   بنابراین . دارد  نیاز  آسیب   از   قبل   وضعیت  به  بازگشت  برای

  نیکاراگوئه  اقدامات   از ناشی  محیطی  زیست  خسارت  برای   ار  آمریکا   دالر 2,880,745.82

تا حد    )2KINDJI :2019 ,-(12کرد  درخواست دقیق، صحیح و  به طور  باید  غرامت 

امکان مطابق با زیان وارده باشد. البته، اگر خسارت جنبه مادی داشته باشد، باید در تعیین  

گرفت.   نظر  در  نیز  را  احتلالی  خسارت  غرامت،  هرگونه میزان  شامل  غرامت  بنابراین، 

مالی قابل ارزیابی است )ضیایی بیگدلی،خسارتی می از حیث  در    (.499:  1391باشد که 

که   توان  گفت  جبران  هلین راستا می  برای   دیده  خسارت شیوه  جلب رضایت زیان 

برای   اقداماتی  انجام  برای  تال   مجرم،  تنبیهشخص  عذرخواهی،  مانند:  دیگری  های 

 (. 339-337:  1390علل زیان بار)موسوی، وقیاسیان،  جلوگیری از 

نتایج گستردهکلیسیون حقوق بین  2001نویس  فصل دوم طرح پیش به یک  الللل،  ای را 

بین میتخلف  منتسب  به  اللللی  را  دیگر  دولت  متضرر  دولت  فعل  1کند.  توقف   )

دد وضعیت  ( استقرار مج3های جبران خسارت حقوق داخلی،  ( اجرای شیوه2متخلفانه،  

پیش و  مناسب  غرامات  پرداخت  صورت  این  غیر  در  تضلینقبل،  مقابل  بینی  در  هایی 

اینگونه خالصه میتکرار مجدد ملزم می را  فوق  نتیجه موارد  گزارشگر ویژه،  کند:  کند. 

در صدد  »حقوق تال  می نلاید و  اعاده  را  تعهد  انجام  در  از قصور  قبل  کند وضعیت 

در حالیکه به جبران خسارت مورد استفاده در   ای بزداید«.ه گونهاست تا نتایج تخلف را ب

بین بینمسئولیت  حقوق  در  نشده  منع  اعلال  از  ناشی  منطبقاللللی  مفهوم  و  الللل  تر 

محدودتری داده شده است و هیچ تعهد مطلقی در خصوص قطع فعالیت و یا در ارتباط  

ا ناشی  کامل  خسارت  جبران  یا  سابق  وضعیت  اعاده  ندارد.  با  وجود  وارده  ضرر  ز 

(Boyle, 1990: 17-18پیشرفت از  قبل  تا  شگفت(  اصوالً  های  بشری،  دانش  آور 

های دیگر و محیط  ها در حدی نبود که صدمات قابل توجهی به دولتهای دولتفعالیت

https://www-qil--qdi-org.translate.goog/assessing-reparation-of-environmental-damage-by-the-icj-a-lost-opportunity/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=nui,sc&_x_tr_sch=http#_ftn8
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کرد، نادر  زیست وارد کند و یا اگر هم آثار فعالیتی به ماورای مرزهای دولتی سرایت می

با پیشرفت علم و  گیری قواعد خاصی در آن زمینه احساس نلینیاز به شکلبود و   شد. 

فعالیت به  دست  بشر  بالقوه خطرناکی  صنعت،  آثار  ولی  نبود  ملنوع  گرچه  هایی زد که 

گیری  برای دیگران و به ویژه برای محیط زیست دربرداشت. ایجاد تأسیسات اتلی و بهره

های بیولوژیک و ... از این جلله  در دریا، آزمایشهای نفت  از نیروی اتلی، حفاری چاه

دیگران و محیط  فعالیت به  بار  فاجعه  در صورت وقوع خسارت، ضرری  ها هستند که 

 رسد. زیست می

می عدالت  اجرای  و  بسط  را  خود  نهایی  هدف  که  حقوق  علم  چنین  مسللاً  به  داند 

به ورود ضرر  نلی  "آری"هایی  پرسش نسبت  هیچگاه  یا حتی  گوید. حقوق  دیگران  به 

اعتنا نیست، ولو آنکه منشأ و مبدأ ورود، علل مجاز و مشروع باشد. امکان  احتلال آن بی

ها که علوماً  های مجاز دولترغم اتخاذ تلام اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتدارد علی

بین حقوق  در  و  هستند  هم  نشدهخطرناک  منع  جبرانالللل  خسارات  به  اند،  ناپذیری 

ایجاد  مح بنابراین  نلایند؛  وارد  منشأ  دولت  صالحیت  از  خارج  مناطق  و  زیست  یط 

یابد. با تصویب  ضلانت اجرا وسازکار جبرانی برای جبران چنین خسارتهایی اهلیت می

گیری قواعد جدید و مؤثر در  توان مدعی شکلالللل میکلیسیون حقوق بین  2006طرح  

یب این طرح پیشرفتی عظیم در زمینه  محیطی شد. تصوخصوص جبران خسارات زیست

زیست خسارات  جبران  خصوص  به  و  فرامرزی  خسارات  محسوب  جبران  محیطی 

نیز وارد شده است؛ یکی از این انتقادات، مسئولیت  می انتقاداتی  این طرح  البته به  شود. 

های  شدن بین فعالیتهای خطرناک بطور کلی بدون تفکیک قائلجبران خسارت فعالیت

تعیینمختلف   جبران خسارت  فعالیتاست. وظیفه  تلامی  به  های مشخص  شده مربوط 

می مواد  یک  ماده  در  است  شده  شده  مجبور  کلیسیون  گسترده،  دامنه  این  بدلیل  باشد. 

 پیامدهای این فرض ابتدایی خود را بعداً محدود کند. 
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 نتیجه گیری 

جبران خسارت متعلق به موضوعات حقوق بین الللل است که هم کالسیک و هم بسیار  

جنبه کالسیک   تعهد   مدرن است  علده  دو شکل  عنوان  به  غرامت  استرداد و  به  مربوط 

بین   متخلف  اعلال  قبال  در  را  ها  دولت  مسئولیت  محتوای  که  است  خسارت  جبران 

مختلف   بازیگران  و  افراد  غرامت  حق  به  موضوع  مدرن  بعد  دهد.  می  تشکیل  اللللی 

 غیردولتی مربوط می شود.  

جلوگیری در  ها  دولت  مسئولیت  کلی  تعهد  محیطی    ماهیت  زیست  خسارت  ایراد  از 

که لزوم   نتیجه تغییر کند  به وسیله است باید به تعهد  اعلال قانونی، که تعهدی  ناشی از 

چنین تغییری توجه به مفاهیلی مانند حاکلیت و اقتصاد است چرا که این دو مفهوم در  

جبران   در مقوله  موثری  نقش  که  اللللی محیط زیست  بین  معاهدات  تصویب و اجرای 

باید برای حفظ محیط زیست که   خسارت وارده به زیان دیده دارند ایفا می کنند. پس 

و   پیدایی  که  لوازمی  اساسی؛  لوازمی  به  انسان  زیست  و  حیات  های  نیازمندی  بیانگر 

نیاز،   نهایتاً برآوردسازی این  انسان خارج است و  پدیداریشان اساساً از قدرت و توانایی 
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ربان بر می آید و بس. پس باید جامعه بین اللللی در جهت  تنها از عهده این طبیعت مه

بردارند   گام  بشر  به حقوق زیست محیطی  به  محدودیت حاکلیت خود جهت احترامن 

است  مواجه  هایی  با چالش  محیطی هلچنان  زیست  جبران خسارت  .  نظر می رسد که 

ث حل  متناسب با ماهیت خسارت وارده شده که باع  ایجاد نظام حقوقی خاصهلچنین  

وفصل مساللت آمیز اختالفات زیست محیطی و هلچنین حلایت از محیط زیست می  

به ترویج و تشویق ارتباط بین سازمان های غیر دولتی، آژانس های بین اللللی و  و باشد  

 . توجه اساسی شود نیز مقامات رسلی دولتی در کنار سطح رابطه سنتی حقوق بین الللل 
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