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چکیده
هاي ناشی از جبران خسارات زیست محیطی فرامرزي، بویژه در خصوص آسیب

الملل محیط هاي خطرناك، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بینفعالیت
یکی از مشکالت این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی .شودزیست محسوب می

ها که عموما خطرناك نیز هاي مشروع و مجاز دولتبرخی فعالیتاقدامات پیشگیرانه،
الملل و به خصوص به محیط ناپذیري به سایر اشخاص حقوق بینهستند، خسارات جبران

ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی ازآنجاییکه این فعالیت. کنندزیست وارد می
از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ باشد؛در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی

المللی در حاصل تالش جامعه بین. باشدناپذیر میجبران خسارات زیست محیطی اجتناب
اصول "الملل با موضوعکمیسیون حقوق بین2006نویس این زمینه تصویب طرح پیش

ا است که دولت ر"تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزي ناشی از فعالیتهاي خطرناك
دلیل ورود خسارت جدي به محیط زیست مسئول و متصدي فعالیت تحت شرایطی به

. داندخطرناك را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می
در این پژوهش تالش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو 

زهاي این نوع خسارات از سایر خسارات در ها و تماینظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی
الملل، از روش کمیسیون حقوق بین2006نویس الملل و با مالحظه پیشحقوق بین

.تحلیلی براي ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود_توصیفی 

محیط زیست، خسارات زیست محیطی، جبران خسارت، کمیسیون حقوق :واژگان کلیدي
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مقدمه.1
به المللی،امروزه التزام به جبران خسارات زیست محیطی بر اساس قاعده عام مسئولیت بین

.عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد شناسایی واقع شده است
لزوم حمایت و حفاظت از محیط زیست تا بدان میزان مهم است که رژیم مسئولیت 

متزلزل و از چند دهه پیش مسئولیت ،خالفلمللی سنتی مبتنی بر تقصیر و ارتکاب عملابین
الملل مطرح و منجر به تصویب المللی ناشی از اعمال منع نشده توسط کمیسیون حقوق بینبین

در زمینه پیشگیري و جبران خسارات فرامرزي ناشی از 2006و 2001نویس دو طرح پیش
.ه استع نشده شدهاي خطرناك منفعالیت

براي اثبات ورود خسارت به محیط زیست نیازي به وجود رابطه سببیت براساس این نظریه،
عامل زیان مکلف به میان اعمال خالف و خسارات وارده نیست و به صرف وقوع خسارت،

فراهم آوردن ، الملل از طرح این ایدههدف کمیسیون حقوق بین.باشدمیجبران خسارت 
از نظر اجتماعی کامال هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار،رانی براي فعالیتمبنایی جب

.سودمند و ضروري هستند
ها در قبال خسارات زیست اصل مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه دولتکردالبته باید بیان 

صدي فعالیت ها به این نتیجه رسیدند که انتقال مسئولیت به متلیکن دولتشودیمحیطی رد نم
دولتی به سطح زا و مسائل مربوط به مسئولیت و در واقع فروکاستن آن از سطح میانخسارت

این انتقال روشی .تر استتر و اطمینان بخشصحیح،هاي داخلیادعاهاي خصوصی و دادگاه
تعیین مفهوم و جایگاه .شوددولتی میاست که طی آن دعاوي خصوصی جایگزین روابط میان

ها اهمیت المللی دولتت زیست محیطی و بررسی قواعد آن در حقوق مسئولیت بینخسارا
کردن محیط زیست و نیز عامل ها براي آلودهاساسی داشته و یکی از عوامل بازدارنده دولت

.باشدمیها و صدمات زیست محیطی ترمیم زیان
ست اکالتی روبروالبته الزم به ذکر است که جبران خسارات زیست محیطی همواره با مش

برقراري مجدد و در اغلب مواقع،نداز جمله اینکه این خسارات به راحتی قابل ارزیابی نیست
تواند اثرات بلند مدتی بر روي اي میهاي هستهمثال فعالیتاشد؛بپذیر نمیوضعیت سابق امکان

ن ایجاد رابطه سببیت بنابرای.ها بعد نمایان شودسالمتی و بهداشت داشته باشدکه عالئم آن سال
با . باشدمیاما بسیار دشوار اي اگر نگوییم غیر ممکن است،هاي هستهبین این خسارات و فعالیت

افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به محیط زیست و جبران خسارات وارد وجود این
ق کمیسیون حقو2006بر آن و تدوین نظام خاص جبران خسارت زیست محیطی مانند طرح
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حمایت و ،تواند گامی موثر در راه رفع اشکاالت موجود و جبران مؤثر خساراتالملل میبین
.حفاظت از محیط زیست باشد

.پردازیممیدر ادامه به بررسی مفهوم خسارات زیست محیطی و نحوه جبران آن 

1خسارات زیست محیطی.2

المللی به صرف وقوع، الملل که هر نقض تعهد بینبرخالف این اصل کلی در حقوق بین
خود نوعی خسارت است و به تعبیر بهتر، خسارت در هر نقض تعهد مستتر است، در حقوق 

المللی الملل محیط زیست ایراد خسارات مادي و محسوس، یکی از ارکان مسئولیت بینبین
رو در تحلیل قواعد حاکم بر جبران خسارات زیست از این. رودجبران خسارت به شمار می

نبودبا این حال،. حیطی، بررسی مفهوم و گستره چنین خساراتی ضرورتی انکارناپذیر داردم
روي ترین مانع پیشالملل، عمدهمانع خسارات زیست محیطی در حقوق بینتعریف جامع و

،1954کوسموساي که در قضیه گونهبه. باشدجبران خسارات زیست محیطی در عمل می
مسئولیت «در خصوص 1972زیست محیطی در کنوانسیون سال فقدان تعریف از خسارات 

در این قضیه بسیاري . دادگاه را با مشکل مواجه کرد،»ها راجع به اشیاء فضاییالمللی دولتبین
آن ي، علیرغم حیاتی بودن آنها در جهت حفظ بقاکنداز خساراتی که دولت کانادا مطالبه می

قرار ال و یا اشخاص مطروحه در کنوانسیون مزبور خسارات وارده به امودولت، در زمره
).332-331: 1390موسوي و قیاسیان،(گیرد نمی

واژه خسارت زیست محیطی، اولین بار توسط یکی از حقوقدانان فرانسه بکار گرفته شد که 
: 1387کاتوزیان،انصاري،(داشت هاي با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره بیشتر بر خسارت

295.(
ري اصلی درباره تعریف خسارت زیست محیطی این است که، آیا قربانی چنین دشوا

خسارتی انسان است یا محیط زیست؟ یعنی آیا اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت 
برخی از ) الف: حمایت هستند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو نظریه اساسی وجود دارد

اي از در مقابل عده) ب. اندارت به انسان دانستهنویسندگان، محیط زیست را منشأ ورود خس
انددانستهقابل مطالبه ،هاي آنحقوقدانان خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب

).295: 1387کاتوزیان و انصاري،(
خسارت زیست «: کندیکی از نویسندگان، خسارت زیست محیطی را چنین تعریف می

محیط پیرامون زندگی انسان وارد يی که به اشخاص و یا اشیامحیطی عبارت است از خسارت
1. Environmental  Damage.
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).1387:295کاتوزیان، انصاري،(»شودمی
در واقع، به نظر . این تعریف، محیط زیست منبع خسارت است و نه قربانی خسارتبنابر

الهام گرفته است، زیرا بر اساس این » 1مزاحمت به حقوق همسایه«نظریه رسد این تعریف ازمی
).(Prieur, 1996: 947رود ظریه، محیط زیست منبع خسارت است و قربانی آن به شمار نمین

هاي زیست محیطی را در تعریف برخی از حقوقدانان خسارت به اشیا و پدیده،در مقابل
آورند و آلودگی آب، هوا یا خاك را نیز داخل در این تعریف خسارت زیست محیطی می

بنابراین در تعریف . گرددها برمیها به انسانغیرمستقیم این خسارتاراند، هر چند که آثدانسته
خسارتی که بطور مستقیم به محیط "خسارت زیست محیطی عبارت است از :اندآن گفته

".ها بر اشیا و اموال داردهایی که این خسارتشود  بدون توجه به بازتابپیرامون وارد می

براي کمیسیون اقتصادي ملل متحد در مورد مسوولیت در رهنمودهاي تهیه شده ،در نهایت
مرزي، خسارت را به عنوان مبنایی براي میزان غرامت یا جبران آن، هاي برونقبال آلودگی

:کندچنین تعریف می
از دست دادن حیات، صدمه به سالمتی یا هر نوع زیان شخصی؛. الف 

؛فعالندیدن یا تلف شدن مال یا عدمهر نوع آسیب. ب 
:بروز تغییرات سوء و مضر در اکوسیستم؛ شامل. پ
هزینه اقدامات معقول اعاده واقعی وضعیتی که محقق شده یا اقداماتی که باید صورت پذیرد؛. 1
. بدان اشاره شدمورد اولخسارات زاید بر آنچه که در . 2
)1381:45زمانی،(. میشودهزینه اقدامات بازدارنده و خسارت بیشتر که از آن اقدامات ناشی. د 

چنین تعاریفی از واژه خسارت عالوه بر این که راه را براي پرداخت غرامت در قبال 
صرف . گشاید، از حیث مضمون و مفهوم خسارت نیز جدید استخسارات زیست محیطی می

میالدي یک گروه کاري در ارتباط با موضوع مسوولیت1998نظر از موارد فوق الذکر، درسال 
تشکیل ) یونپ(و جبران خسارات زیست محیطی بوسیله برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 

هاي داخلی و به اي و قانونگذاريوظیفه این گروه بازبینی گسترده براسناد جهانی و منطقه. شد
» خسارات زیست محیطی«ها به منظور ارائه تعریفی جامع از اصطالح طور کلی رویه دولت

2.عنوان شد

خسارات زیست محیطی آن چنان «هاي انجام شده از سوي این گروه بر اساس پژوهش

Trouble  de  voisinage..2
1. Liability&Compensation  Body Text, At:http://www.unep.org/DEPI/programmes/Liability-

compen-papers.pdf,at  12.(Last visited 15/3/2016).
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تغییري است که تاثیر مضر قابل سنجش و قابل ارزیابی بر کیفیت محیط زیست خاص یا بر 
از سوي دیگر، . گذارد، خواه این عناصر داراي ارزش تجاري باشند و خواه نباشندعناصر آن می

شود که بر توانایی آن محیط در جهت حمایت یراتی را نیز شامل میخسارات زیست محیطی تغی
در 1.»می گذاردو تداوم کیفیت قابل قبول از حیات و تعادل زیست محیطی پایدار اثرات سوء

سطحی را که فراتر از آن » اثرات مخرب و مضر«این تعریف، کاربرد اصطالحاتی مانند 
در این 2.کندتوصیف میا به دنبال داشته باشد،واند مسوولیت رتخسارات زیست محیطی می

خسارات زیست محیطی را ،المللی نیز به سهم خود در قضیه دریاچه النومیان، رویه قضایی بین
3.کندتغییرات عمده در اجزا سازنده، درجه حرارت و دیگر خصوصیات رودخانه تعریف می

برخی معاهدات زیست محیطی علیرغم وجود چنین تعاریفی از خسارات زیست محیطی در
. اندها و مراجع قضایی اغلب به راه خطا رفتهرسد دولتنظر میالمللی، بههاي قضایی بینو رویه

محیطی و قوانین ملی، خسارات زیست اي که هنوز هم بسیاري از معاهدات زیستگونهبه
و اعاده به وضعیت محیطی هاي مالی براي پاکسازي آلودگی زیستمحیطی را در قالب هزینه

هاي سنتی سابق دولت قربانی مورد توجه قرار داده و هیچ تمایزي میان این خسارت و شکل
کننده هدف اي که به یقین تامینرویه. قائل نیستند)خسارت وارده به اموال و اشخاص(خسارت 

.باشدنمی) حمایت و حفاظت از محیط زیست(نهایی قواعد جبران خسارات زیست محیطی 
محیطی حاکم بر جبران خسارات زیستقواعدتوان امیدوار بود با توسعه و تکاملبا این حال، می

ها در خصوص حفاظت در طول زمان و تقویت بیش از پیش اراده عام جامعه جهانی به ویژه دولت
محیطی را مستقل از خسارات وارده به اموال و اشخاص و یا محیط زیست، روزي خسارات زیست

قربانی در جهت پاکسازي آلودگی، صرفا با هدف احیاي محیط زیست هاي مصرفی دولتههزین
. المللی قرار دادقضایی بینيتخریب شده، موضوع تدوین قواعد و آرا

المللکمیسیون حقوق بین2006نویس خسارت زیست محیطی در طرح پیش. 3
به اصول تخصیص زیان الملل راجعخسارت زیست محیطی در طرح کمیسیون حقوق بین

:آمیزدر خسارت فرامرزي ناشی از اعمال مخاطره
2. Ibid.
3. Liability&Compensation  Body Text,
At:http://www.unep.org/DEPI/programmes/Liability-compen-papers.pdf, at  12, (Last
visited 15/3/2016), Lake lanoux Arbitration (France v.Spain ),1957.

: رجوع شود به . 4
Liability & Compensation Body Text,
at:http://www.unep.org/DEPI/programmes/Liability-compen-papers, pdf, p.41, (Last
visited 15/3/2016).
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:استکردهخسارت را چنین تعریف 2006نویس اصول طرح پیش2بند اول اصل 
اموال و محیط زیست که شامل موارد ذیل خسارت عبارت است از ضرر مهم به اشخاص،

:شودمی
ضرر به زندگی یا صدمه جسمانی؛)الف

خسارت به اموال اعم از میراث فرهنگی؛ضرر یا )ب
ضرر یا خسارت به وسیله اختالل در محیط زیست؛)پ
هاي اقدامات معمول در جهت بازیابی حالت سابق نسبت به اموال یا محیط زیست،هزینه)ت

اعم از منابع طبیعی؛
.(Schwabach, 2006: 2)هاي اقدامات واکنشی معمولهزینه)ث

به خسارات 2006طرح اصول 2شود در قسمت ج بند اول اصل یمهمانطور که مشاهده 
باید توجه داشت که این خسارت زیست محیطی از .زیست محیطی صراحتاً اشاره شده است

این خسارت همراه با خسارت به اشخاص و چه آمیز ایجاد شده است؛طریق اعمال مخاطره
محیطی طبق این اصول این خسارت زیستبنابر. یا همراه با چنین خساراتی نباشداموال باشد

1.دمی باشمستقل از هرگونه خسارت وارد به اشخاص و اموال 

هاي اقدامات معقول ترمیم به هزینه2006همچنین در قسمت د بند اول اصل دوم طرح اصول
هاي معمول در پاکسازي محیط هزینه. اموال یا محیط زیست اعم از منابع طبیعی اشاره شده است

هاي شود بلکه شامل هزینهعالوه بر اینکه شامل اقدامات معقول و معمول ترمیم میزیست
در واقع این .باشدیمعقول اقدامات واکنشی مورد اشاره در قسمت ه بند اول اصل دوم نیز م

محیطی دارند و اشاره به تغییر نگاه به سمت تاکید بیشتر بر خسارات زیستعناصر از خسارت،
2.استاموالز خسارت به اشخاص و اساساً جداي ا

ارزیابی خسارات زیست محیطی.4
آن،محیطی، برآورد و ارزیابی خسارات روي جبران خسارات زیستیکی از موانع پیش

علت این امر نیز به ).(Hanqin, 2003: 252مستقل از خسارات وارده به اشخاص و اموال است
به دیگر . گرددگذاري مالی آنها باز میزشمحیطی و عدم سهولت در ارماهیت عناصر زیست

سخن، خسارات وارده به محیط زیست براي مثال به لحاظ از بین رفتن حیات وحش، مستقیما با 
در حالی که در حقوق .(Dupuy & Gouilloud, 1991: 1164)معیار پولی قابل ارزیابی نیستند

1. Draft principles on the allocation of loss in the Case of Transboundary Harm arising
out of Hazardous Activities, YILC, 2006,(A/61/10), Vol II,p.127, para.11.
2. Ibid.



147...المللکمیسیون حقوق بین2006ساس طرح محیطی بر اجبران خسارات زیست

مبناي ارزیابی و به دنبال آن تعیین شیوه الملل و در ارتباط با سایر خسارات، چنین برآوردي بین
.جبران خسارات است

پروتکل الحاقی 3براي نمونه، ماده : براي حل این معضل مقررات خاصی پیش بینی شده است
حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتی جنوبگان، از جمله زیبایی و جالب 

).47: 1384فیروزي،(کند حفاظت از آن تالش میبودن آن را به رسمیت می شناسد و برايتوجه
:کندالملل محیط زیست در پاسخ به این مساله سه راهکار پیشنهاد میحقوق بین

هاي محیطی به پرداخت هزینهدر نخستین راهکار، مسئولیت جبران خسارات زیست) الف
دامات حفاظتی و انجام اق1متعارف مصروفه در اعاده وضعیت سابق، ایجاد ثبات در محیط

کنوانسیون مسوولیت مدنی براي خسارات ایجاد «10ماده ) ج(براي مثال، بند . شودمحدود می
هاي دریانوردي شده در جریان حمل و نقل کاالهاي خطرناك از طریق جاده، ریل و کشتی

بر عالوه. دهنده راهکار مزبور استالمللی ارائهاي از معاهدات بین، نمونه1989» درون مرزي
دانستن دولت عراق در ارتباط با خسارات خود ضمن مسئول678این، شوراي امنیت در قطعنامه 

وارده به اموال، اشخاص، محیط زیست و منابع طبیعی در جریان تهاجم و اشغال غیرقانونی 
هاي مربوط به نظارت، ارزیابی کویت، جبران خسارت و در واقع پرداخت غرامت را به هزینه

. هاي مربوط به واکنش در برابر چنین خساراتی و اصالح آنان محدود کردنیز هزینهصدمات و 
شود در این راهکار، خسارات صرفا هزینه اقدامات مربوط به اعاده وضعیت متعارف را شامل می

2.که در عمل قابلیت اجرایی و تعیین کمیت را نیز داشته باشد

هاي آن بیشتر حمایت از عامل فعالیتبر این رویکرد این انتقاد وارد است که هدف
بار زیست محیطی در مقابل دعاوي مبهم و غیرمعمول دولت زیاندیده است، تا حمایت و خسارت

از سوي دیگر در اغلب موارد، اقدامات مربوط به اعاده به وضع سابق . حفاظت از محیط زیست
ر برخی موارد حتی احیا و یا د. که در عین حال در دسترس و متعارف نیز باشند، معدود هستند

محیطی از صدمات زیستناپذیربودنِو جبرانبودناعاده به وضع سابق، به دلیل غیرقابل ارزیابی
با توجه به این امور، این سوال مطرح . باشدمیتکنیکی و اقتصادي به طور قطع غیرممکن دیدگاه

یست محیطی وارده از طریق توان عامل خسارات را به جبران خسارات زشود که آیا میمی
ملزم کرد؟ و یا اساسا وجود ) به جز پرداخت هزینه اقدامات متعارف اعاده کننده(هاي دیگر شیوه

که به دنبال آن باشدمیخسارات زیست محیطی جبران ناپذیر، استثنایی بر اصل جبران خسارت 
.1.Reinstatement

2. Cymie payne,”United Nations Commission Awards Compensation for Environmental
and Public Health Damage from 1990-91 Gulf War”, Available at: http:// www.asil.org/
insights/2005/08/ insights 050810.html,p.1. (Last visited 19/3/2016).
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تر نسبت به شرایط مطلوبالمللی، در شدن مسئولیت بینمتحملدیدگاهعامل چنین خساراتی از 
.شود؟ براي پاسخ به چنین سواالتی راهکار دوم ارائه میگیردمیپذیر قرار خساراتی جبران

المللی این است که مبلغ پولی ها و معاهدات بینترین راه حل در رویه دولتمتداول)ب
ی براي اعاده به شده به عنوان سقف پرداخت غرامت و به عنوان جایگزینتعیینمعین و از پیش

مسوولیت مدنی براي صدمات «کنوانسیون وین راجع به . شودوضع سابق در نظر گرفته می
در این . میلیون دالر آمریکا در هر حادثه اتمی محدود کرد5نیز مسوولیت عامل را به » اتمی

کنوانسیون همچنین زمان طرح دعاوي مربوط به جبران خسارت نیز محدود و حقوق بر جبران
سال پس از تاریخ حادثه اتمی اقامه 10در صورتی که دعوي در عرض ،شودخسارت ملغی می

هاي کشورهاي طرف معاهده محدود صالحیت رسیدگی به این دعاوي نیز به دادگاه؛نشود
به عالوه نمونه بارز اتخاذ چنین روشی . اتفاق افتاده استآنهاشود که این حادثه در کشور می

1984مطروحه بین روسیه و کانادا در سال 954قضیه کوسموسالمللی، بیندر رویه قضایی
کانادا این . استاختالف مطروحه در این قضیه بر سر تعیین میزان خسارات . میالدي است
د در نزمیلیون دالر براي عملیات پاکسازي تخمین می6میلیون دالر از جمله 14خسارات را 

بینی میالدي پیش1972نسیون مسئولیت براي اشیاء فضایی سال حالیکه چنین خساراتی در کنوا
دولت روسیه بر اساس توافق طرفین در ارتباط با عملیات پاکسازي تنها سه سرانجام،. استنشده 

).Birnie, 1995: 153)میلیون دالر پرداخت کرد
خسارات در واقع هدف آن نه جبران کامل ؛بر این شیوه نیز انتقادات پیشین وارد است

. برابر دعاوي مبهم و کالن زیان دیده استمحیطی بلکه حمایت از عامل خسارات درزیست
خسارت محیطی بهکننده باید غرامتی معادل ارزش عناصر زیستدر راهکار نهایی آلوده. 3

:شوندبندي میمحیطی در دو طبقه دستهبر این اساس عناصر زیست.دیده بپردازد
در مورد این . شوندمحیطی که در بازار و با قیمت مشخص تجارت میتعناصر زیس)الف

گیرند، مالك و دسته به سهولت، قیمتی که منابع زیست محیطی در بازار مورد معامله قرار می
. گیردمعیار تعیین ارزش قرار می

ا آن دسته از عناصري که از چنین قیمت بازاري برخوردار نیستند و ارزش اقتصادي آنه)ب
بدین معنا که . شودبخشی آنها تعیین میهاي ارزیابی ارزش تفریحی یا لذتبر اساس روش

محیطی قرار سنجش و ارزیابی دقیق نظر عموم مبناي تعیین ارزش تقریبی اینگونه عناصر زیست
محیطی به عبارت دیگر، تمایالت عموم جامعه به پرداخت هزینه براي کاالهاي زیست. گیردمی

آب سالم و یا تمایل به پرداخت هزینه براي حفظ محیط زیست در معرض ،اي تازهمانند هو
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هاي سنجشی چنین شیوه. باشدیاي از اهمیت بسیار برخوردار مخطر، در ارتباط با چنین ارزیابی
ابتدا در حقوق محیط زیست آمریکا و در دهه اخیر از طریق برخی از حقوقدانان حقوق 

). 336: 1390موسوي، قیاسیان،(شدالمللی مورد توجه واقع سطح بینالملل محیط زیست دربین
بر و هاي هزینهشیوه،هاي سنجش عمومیند شیوهبه هر حال، بسیاري از کارشناسان معتقد

از سوي دیگر، نتایج . بر هستند که به سطح باالي دانش و تخصص در اجرا نیاز دارندزمان
1.وط هستندها محتمل و مشرحاصله از این شیوه

الذکر ایرادات جدي وارد همانگونه که اشاره شد به هریک از سه راه حل فوقدر نهایت
ها در شرایط مناسب و با توجه به رسد اعمال هر کدام از این شیوهبا وجود این به نظر می.است

نظر صرف. عوامل موثر دیگر، همچون مفاد تعهد نقض شده، عدالت و انصاف بتواند راهگشا باشد
،که در آن دولتیمحیطی، تعیین سطح و معیار معیناز عدم سهولت ارزیابی خسارات زیست

. اي از ابهام باقی مانده استمسئول جبران خسارات زیست محیطی وارده شناخته شود نیز در پرده
بار هاي خسارتفلسفه تعیین چنین سطحی، این واقعیت انکارناپذیر است که بسیاري از فعالیت

ناپذیر محیطی براي حیات اقتصادي و اجتماعی و در نهایت توسعه جامعه انسانی اجتنابیستز
که خسارات زودگذر، اندك و دهدمیاز این رو تعیین یک سطح حداقلی این اجازه را . است

محیطی نادیده انگاشته شود و تنها خساراتی که باالتر از حد مجاز برآورد زیستقابل تحملِ
الملل دراین زمینه کمیسیون حقوق بین. سئولیت عامل خسارت را به همراه داشته باشداند، مشده

اساسی یا فراتر از سطح «، » قابل ارزیابی«و » قابل مالحظه«معتقد است تاثیر سوء بر اکوسیستم باید 
چنین معیارهاي حداقلی باید ،به عالوه به اعتقاد کمیسیون2.باشد» معمولی قابل اغماض

ی که از ئزیرا براي مثال، اثر سو؛اي متفاوتی باشندپذیر و بر اساس شرایط طبیعی و منطقهانعطاف
اي دیگر که شود با صید گونهصید غیرمجاز یک گونه نادر جانوري بر محیط زیست وارد می

همچنین اثرات . فصول معین از سال ممنوع شده است، قابل قیاس نیستبه دلیل صید آن درصرفاً
هاي هواي خاص احداث شده است به مراتب اي که در مسیر جریانبوط به دود کارخانهسوء مر

نظر از معیار صرف. اي احداث نشده استاي است که در چنین منطقهشدیدتر از دود کارخانه
المللی الملل، بررسی اجمالی معاهدات و رویه قضایی بینارائه شده از سوي کمیسیون حقوق بین

المللی در ارتباط با چنین سطح کننده این واقعیت است که یک اجماع یا توافق بینیاندراین زمینه ب
1. Liability & Compensation Body Text,
At:http://www.unep.org/DEPI/programmes/Liability-compen-papers.pdf, p.7, (Last
visited 15/3/2016).
1. Text of the Draft Articles on prevention of Transboundary  Harm from  Hazardous
Activities , 2001, Art 2.



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه150

، » جدي«، » مهم«رغم وجود عباراتی همچون در این منابع، علی. از خسارات وجود نداردیمعین
براي » داراي عواقب جدي«یا » بیش از استاندارد توصیف شده«، » باالتر از سطح قابل اغماض«

محیطی، شفافیت و دقت کافی و الزم در مورد معیاري دقیق و معین ح خسارات زیستتعیین سط
. شودالمللی مشاهده نمیبین

کمیسیون 2006نویسجبران خسارت زیست محیطی بر اساس طرح پیش. 5
المللحقوق بین

. آیدها، تعهد به جبران خسارت بوجود میدر صورت احراز و اثبات مسئولیت دولت
ها در خصوص عمل المللی دولتمسئولیت بین«الملل راجع به س کمیسیون حقوق بیننویپیش

هاي عام جبران خسارت در حقوق خود، شیوه34، در ماده 2001سال » المللیآمیز بینتخطی
آمیز جبران خسارت کامل زیان ناشی از عمل تخطی«: کندالملل را به شرح ذیل بیان میبین
دیده و زیان3، جلب رضایت2، غرامت1سابقحال به شکل اعاده وضع به تواند المللی میبین

4.»توقف اعمال خالف، به تنهایی یا ترکیبی از اینها باشد

المللی، در قضیه کارخانه از سوي دیوان دائمی دادگستري بین5اولویت اعاده به وضع سابق
اصل اساسی این «: بیان داشتنیز مورد تایید قرار گرفته است، بدین ترتیب که دیوانکورزوف

است که ترمیم، تا آنجا که مقدور باشد، باید هر گونه آثار و نتایج عمل غیر مشروع و بر خالف 
حقوق را از بین ببرد و مجدداً وضع را به طور کامل به حالت عادي بازگرداند که اگر آن عمل 

شود که اعاده ن استنباط میاز این رأي چنی. »یافت، ظاهراً آن وضع وجود داشتارتکاب نمی
ضیایی (دهد ترین و بهترین روش جبران خسارت را تشکیل میوضع به حال سابق اساسی

).495: 1391بیگدلی،
بودن آن در مواردي از لحاظ مادي هایی چون ناممکنباید گفت اعاده وضع به سابق محدودیت

عدم امکان جبران . ا به دنبال داردو حقوقی و خارج از توان بودن اجراي آن براي دولت متخلف ر
. شودعودت دادهشدن غیرقابل ترمیم شیءاي باشد که باید شدن یا خرابتواند بخاطر تلفمادي می

2. Restitution.
3. Compensation.
4. Satisfaction.
5. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, art
34.

ه وضعیت به شکل المللی به اعادآمیز بیندولت مسئول براي اعمال تخطی«: داردگونه مقرر مینویس اینپیش35ماده . 5
آمیز وجود داشته باشد که قبل از ارتکاب عمل تخطیسابق متعهد است و آن عبارت از بازگرداندن موقعیت به وضعی می

.»مستلزم تعهدي بیش از تامین همه منافع ناشی از اعاده نباشد) به طور اساسی ممکن نباشد ؛ ب) الف: است، مگر اینکه اعاده
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1.المللی باشدتواند به دلیل موانع حقوقی داخلی یا بینعدم امکان از لحاظ حقوقی نیز می

ه اغلب در موارد ورود جلب رضایت زیان دیده نیز دیگر شیوه جبران خسارت است ک
هدف را دنبال 3صدمات غیرمادي یا لطمات معنوي به شخصیت دولت مناسب است که 

:کندمی
عذرخواهی یا هرگونه تأیید نادرستی عمل؛- 1
پیگرد قانونی یا تنبیه شخص مجرم؛- 2
:  1390موسوي و قیاسیان،(باراتخاذ اقداماتی براي جلوگیري از تکرار آن عمل زیان- 3
337-339.(

الملل عرفی، همانند حقوق بینکردهایی باید بیان در خصوص قابلیت اعمال چنین شیوه
ها نیز، جبران کامل زیان الملل راجع به مسئولیت دولتنویس مواد کمیسیون حقوق بینپیش

المللی را به شکل اعاده  وضع به حال سابق یعنی برقراري مجدد ناشی از فعل متخلفانه بین
.داندیت پیش از ارتکاب فعل متخلفانه میوضع

هااین خسارتکردها باید بیان ولی در مورد خسارات وارد شده ناشی از اعمال منع نشده دولت
مثالً . پذیر نیستبه راحتی قابل ارزیابی نیستند و در اغلب مواقع، برقراري مجدد وضعیت سابق امکان

مدتی بر روي سالمتی و بهداشت داشته باشند که عالئم آن تواند اثرات بلنداي میهاي هستهفعالیت
اي اگر هاي هستهو فعالیتهابنابراین ایجاد رابطه سببیت بین این خسارت. شودها بعد نمایان میسال

با توجه به دالیل فوق در ).125: 1392فرخی،(نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار خواهد بود
توان گفت در واقع می. شودایگزین اقدامات اعاده به وضع سابق میاغلب موارد پرداخت غرامت ج

المللی به کار رفته مفهوم محدودي جبران خسارات آنگونه که در زمینه مسئولیت اعمال منع نشده بین
این مطلب را به عنوان محملی براي اطمینان یافتن از تعادل قابل قبول 2باکسترپروفسور . یافته است

خود تنها مذاکره یک رژیم کنترل و کلیداند و در نتیجه در طرح ها در تقابل میکمیتمنافع بین حا
همچنین هیچ . بینی کرده استپرداخت غرامت در صورت انطباق با سهم قابل انتظار طرفین را پیش

آور یا اعاده  وضع به سابق یا جبران کامل خسارت براي تعهد مطلقی براي عدم ادامه فعالیت زیان
.نداردیب وارده وجود آس

2. Commentaries to the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
wrongful Acts,2001, P.184.

هاي خارجی ناشی از ملی کـردن، اعـاده وضـعیت را بـر اسـاس      الملل در روند جبران خسارات شرکتبراي مثال حقوق بین-
رو تنهـا راه جبـران خسـارت در ایـن مـوارد      از ایـن . انـد دپـذیر نمـی  شان امکانها بر منابع طبیعی سرزمیناصل حاکمیت دولت

.باشدپرداخت غرامت پولی می
.ها در اعمال منع نشدهالملل در طرح مسئولیت دولتمخبر ویژه کمیسیون حقوق بین. 2
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دیوان دائمی . ترین روش جبران خسارت استبه طور کلی روش پرداخت غرامت، معمول
در قضیه پرداخت غرامات جنگی از سوي ترکیه به روسیه، 1912نوامبر 11داوري نیز، در رأي 

:همین نظر را دارد
ها، با معموالً کلیه آنهاي گوناگون کشورها، اختالف اساسی با یکدیگر ندارند و مسئولیت«

.»پرداخت مبلغی پول ادا شده و یا ممکن است ادا شوند
البته، اگر خسارت . غرامت باید به طور دقیق، صحیح و تا حد امکان مطابق با زیان وارده باشد

. جنبه مادي داشته باشد، باید در تعیین میزان غرامت، خسارت احتمالی را نیز در نظر گرفت
ضیایی (که از حیث مالی قابل ارزیابی استباشدمیت شامل هرگونه خسارتی بنابراین، غرام

).499: 1391بیگدلی،
هاي نبودن شیوهمسأله مهم و مورد اختالف دیگر در ارتباط با پرداخت غرامت، در دست

اي که در مسأله. دقیق ارزیابی خسارات و در نهایت تعیین میزان غرامت قابل پرداخت است
در این میان، بهترین شیوه تعیین میزان غرامت بر اساس . تر استت غیرمالی ملموسمورد خسارا

.شودیتوافق طرفین و اغلب از طریق کمیسیون مختلط و یا محاکم داوري تعیین م
اش حقوق مالکانهکه ضرر و زیانی است که خواهانی ،معیار اصلی براي ارزیابی غرامت

).1393:216ل،ابراهیم گ(نقض شده متحمل شده است
هاي تشریح شده در رابطه با خسارات هایی با ویژگیدر خصوص قابلیت اعمال چنین شیوه
الملل عرفی هاي سنتی جبران خسارت در حقوق بینزیست محیطی، باید گفت اگرچه شیوه

رسد کارایی اند و از این رو به نظر میبراي خسارات وارده به شخص و یا اموال طراحی شده
الملل محیط زیست نداشته باشند، با وجود این در این گرایش از را در حوزه حقوق بینالزم 

الملل عرفی، هدف اولیه جبران خسارت، اعاده به وضع الملل نیز همانند حقوق بینحقوق بین
در اینجا منظور از اقدامات . سابق و در واقع احیاي محیط زیست در معرض خسارت است

است که وضعیت محیط زیست را به زمان پیش از بروز آلودگی بازگرداندکننده، اعمالیاعاده
)(Hanqin, 2003: 252ِبراي مثال . چنین بازگشتی ممکن باشد؛ البته در صورتی که امکان عملی

اجبار به کاشت درختان جدید یا تکثیر ماهی در قبال اعمال خالفی همچون قطع درختان و یا 
. روندگونه اقدامات به شمار میرویه از مصادیق اینصید بی

اعاده وضع سابق (یافتن به چنین هدفی اشاره شد، امروزه در عمل دستترهمانگونه که پیش
:باشدبا توجه به عوامل ذیل دشوار و در مواردي غیرممکن می) زیست محیطی

محیطی با توجه به ماهیت عناصر زیست محیطی بسیاري از صدمات زیست)الف
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براي مثال اگر یک گونه حیوانی و یا گیاهی به سبب عملکرد انسان منقرض . ذیرندناپبرگشت
محیطی را حتی به فرض بروز شود، شانس بسیار کمی وجود دارد که بتوان آن گونه زیست

حتی در صورت تولید تعدادي معدود از گونه مورد نظر از . جهش علمی عظیم مجدداً احیا کرد
مستقالً به تواندنمیگاهی که در آن رشد کند، به یقین این گونه تطریق ژنتیک نیز بدون سکون

یک ماکت ،گاه طبیعیبه عبارت دیگر چنین موجودي بدون سکونت. حیات خود ادامه دهد
.باشد که صرفاً زنده استجانداري می

محیطی از طرح دعاوي جبران هاي قربانی صدمات زیستدولتاز سوي دیگر، اجتناب)ب
محیطی در اغلب موارد و یا طرح چنین دعاوي صرفاً به صورت مطالبه زیستايهخسارت

گونه صدمات، مانع هاي مالی متنوع مصروف پس از ورود ایندادن هزینهغرامت براي پوشش
الملل محیط روي شیوه جبران خسارت اعاده به وضع سابق در حوزه حقوق بیندیگر پیش

بندي هایی را باید در زمره خسارات مالی طبقهن هزینهاین درحالی است که چنی. زیست است
ها نیز سقف و حدودي پرداخت غرامت در ارتباط با همین هزینهبرايتر این که جالب. کرد

محیطی اغلب بدون جبران اي خسارات زیستشود و در نهایت با توجه به چنین رویهتعیین می
.ماندباقی می

ها به تحمیل مسؤولیت اصلی در رویه دولتیروزافزونهمچنین در عصر حاضر تمایل )پ
و فرع قراردادن 1محیطی بر دوش عامل خصوصی فعالیت منشأ آلودگیجبران خسارات زیست

جبران خسارات زیست تواناییعامل خصوصیوجود دارد؛و از آنجائیکه مسئولیت دولت 
صص و چه از نظرتوانایی چه از نظر تخ(محیطی به خصوص در ارتباط با اعاده وضعیت سابق 

.تسناداز دیگر عوامل مزبور توان را ندارد، این عامل را می) اقتصادي
محیطی، المللی در ارتباط با جبران خسارات زیستبا توجه به دالیل فوق، بسیاري از اسناد بین

2.اندشیوه پرداخت غرامت را جایگزین اقدامات اعاده به وضع سابق کرده

خسارتنحوه جبران . 6
ها در قبال اعمال متخلفانه الملل راجع به مسئولیت دولتکمیسیون حقوق بین2001در طرح 

المللی دادگستري، تعهد دیوان بیندر » ناگیماروس- گابچیکوو«المللی و همچنین در قضیه  بین
د قرار هاي ممنوع شده مورد تأییهاي ناشی از فعالیتزیان» جبران کامل«ثانویه دولت مسئول به 

.1.The Polluter Pays Principle
2.United Nations Publication, 2002, ST/SPACE/11,
http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/liability.html, at 13.(Last visited 29/2/2016)
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1.گرفته است

مواردي که جبران به عنوان تعهد اولیه حال سئوال این است که آیا جبران خسارت کامل در
الملل در خصوص کمیسیون حقوق بین2006نویس باشد؟ پیشمطرح است نیز قابل اعمال می

ر چنین هاي ممنوع نشده، به این سئوال پاسخ مثبت نداده و دهاي ناشی از فعالیتجبران زیان
4کندمیتأکید » خسارات3و کافی2ران فوريبج«مواردي به جاي اعمال اصل جبران کامل، بر 

.باشدمیو این در واقع تداعی نگاه منصفانه به جبران خسارت 
جبران کافی و فوري ،باشند با اتخاذ تدابیر الزمها ملزم مینویس دولتبر اساس این پیش

هاي خطرناك ممنوع نشده در سرزمین یا قلمرو تحت نظارت الیتهاي فرامرزي ناشی از فعزیان
5.یا صالحیت خود را تضمین نمایند

مادي مشمول مقررات رهاي معنوي و غیهاي مادي است و زیانمنظور از زیان در اینجا زیان
همینطور، منظور از جبران، جبران به شکل محدود آن یا جبران به صورت . شودنویس نمیپیش

.باشدت غرامت میپرداخ
، باوجوداین انجام برخی از نکرده استعبارت جبران فوري و کافی را تعریف 2006نویس پیش

. جبران فوري و کافی خسارات را فراهم آورد، متذکر شده استتواند زمینهاقداماتی را که می
شخص یا تحمیل تعهد به جبران خسارات بدون اثبات تقصیر بر متصدي، یا برحسب مورد، بر 

موجودیت دیگر، الزام متصدي، یا برحسب مورد، شخص یا موجودیت دیگر به بیمه یا تضمین مالی 
هاي صنعتی در سطح ملی جهت جبران خسارت فراتر از مسئولیت تعهد خود، تأسیس صندوق

هاي هاي منشأ فعالیت، در مواردي که تضمینهاي جبران از سوي دولتمتصدي و ایجاد صندوق
تواند باشد که میهاي صنعتی براي جبران خسارت کافی نباشد؛ از جمله اقداماتی میصندوقمالی و 

6.زمینه و شرایط را براي جبران فوري و کافی خسارات فراهم آورد

3.Gabcikove-Nagymaros project (Hungary/Solovakia) IcjJudgement, 1997, Para. 149.
1. Prompt
2. Adequate
3. Draft principles on the  Allocation  of  loss in the case of  Transboundary Harm
Arising out of Hazardous Activities, 2006 Principle3
4. Draft principles on the  Allocation  of  loss in the case of  Transboundary Harm
Arising out of Hazardous Activities, 2006.

اقـدامات الزم را در جهـت   هـا بایـد  اوالً همـه دولـت  : را به این موارد میتـوان خالصـه نمـود   2006طرح اصول 4چکیده اصل 
آمیزي که در سـرزمین و یـا محـل دیگـري کـه تحـت کنتـرل و        تضمین جبران خسارت فوري و کافی ناشی از اعمال مخاطره

؛ ثالثـاً دولـت منشـأ بایـد     شودباشد، اتخاذ نمایند؛ ثانیاً، این اقدامات باید منجر به تحمیل خسارت به متصدي صالحیت آنها می
هـاي خـاص تضـمین نمایـد و در صـورت عـدم       متصدي را چه از طریق بیمـه و چـه از طریـق صـندوق    جبران خسارت توسط

.کفایت جبران خسارت کافی، خود دولت منشأ باید خسارت باقی مانده را در راستاي مسئولیت غائی خود جبران نماید
5. Commentaries to Draft principleson the  Allocation  of  loss in the case of  Transboundary
Harm Arising out of Hazardous Activities,YILC(2006), p.151.
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. هاي منشأ فعالیت گذاشته شده استمسئولیت تضمین اجراي موارد فوق بر عهده دولت
هايکه خسارت قربانیان خسارتکنندتا تضمینرده کها باید تمامی تدابیر الزم را اتخاذ آن

هاي ممنوع نشده واقع در سرزمین یا مناطق تحت صالحیت یا نظارتشان فرامرزي ناشی از فعالیت
.دشومیبه صورت کافی و فوري جبران 

بودن جبران ارائه » کافی«و » فوري«تعریف صریحی از نویس اصول،با اینکه مقررات پیش
نویس به عمل آورده، الملل از پیش، تفسیري که کمیسیون حقوق بینبا وجود ایننداده است، 

به آیین دادرسی دعاوي و زمان و مدتی » فوریت«از نظر کمیسیون، مفهوم . باشدروشنگرایانه می
تأخیر در رسیدگی به 1.گیرد، داللت داردکه در آن دعاوي جبران مورد رسیدگی قرار می

شود، لذا وجود آیین دادرسی ن دادرسی حاکم بر رسیدگی ناشی میدعاوي اساساً از آیی
تواند زمینه رسیدگی به دعاوي به حداقل ممکن رسیده باشد، میدرخاصی که در آن تأخیر

کافی «اما . هاي ممنوع نشده را فراهم آوردهاي فرامرزي ناشی از فعالیتجبران فوري زیان
شود که به طرز فاحشی با زیان وارده نامتناسب نبوده و میران اساساً به جبرانی اطالق بج» بودن

به عنوان مثال، پرداخت غرامت به صورت یکجا و 2.به صورت خودسرانه پرداخت نشده باشد
دیدگان دولت دیگر پس از مذاکره و مقطوع از سوي متصدي و دولت منشأ فعالیت به زیان

همینطور، تعیین غرامت از سوي دادگاه . دتواند از مصادیق جبران کافی محسوب شوتوافق، می
تواند از مصادیق جبران کافی خسارات به شمار صالح با رعایت صحیح تشریفات قانونی، می

باشد و جبران در صورتیکه کامل بودن جبران خسارت نمی» کافی بودن«پس منظور از . آید
دیدگان هاي وارده به زیانانشرایط فوق را داشته باشد، کافی است، هرچند که نتواند تمامی زی

هاي ممنوع نشده المللی قضایی، جبران کافی خسارات ناشی از فعالیترویه بین3.را جبران نماید
.هاي ذیربط را مورد تأیید قرار داده استاز طریق پرداخت یکجا و مقطوع پس از توافق دولت

غرامت را به مذاکره و ، دادگاه داوري رسیدگی کننده، تعیین میزان sتاسد گدر قضیه
اما در قضیه کارخانه ذوب، بخشی از (Gunter, 1981: 154).کرد توافق طرفین ذیربط موکول 

یدایی (شدخسارات از طریق مذاکره و توافق و بخشی دیگر، توسط خود دادگاه تقویم و تعیین 
).81: 1389امناب،

مسئولیت (نوع مسئولیت توان نتیجه گرفت که در عرصه جبران خسارت، این دو پس می
1. Commentaries to Draft principleson the  Allocation  of  loss in the case of
Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities,YILC, (2006), p.153.
2. Commentaries to Draft principles on the  Allocation  of  loss in the case of
Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities,YILC, (2006), p.153.
3.Commentaries to Draft principles on the  Allocation  of  loss in the case of
Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities,YILC, (2006), p.154.
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بدین توضیح . با هم تفاوت دارند) ناشی از اعمال منع نشده با مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه
المللی مستلزم جبران خسارت کامل است که که، مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین

1.باید تمامی آثار آن عمل نامشروع یا غیرمجاز محو شود

المللی به جبران خسارت کامل در رابطه به اعمال متخلفانه بین2001سئولیت طرح م31ماده 
ولی این نوع از جبران خسارت در رابطه با مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده . استکردهاشاره 

هاي قانونی است و در جبران باشد؛ چراکه این نوع از مسئولیت ناشی از فعالیتضروري نمی
به این لحاظ بوده است که جبران . امی آثار آن فعالیت پاك و محو شودخسارت الزم نیست تم

الملل در قالب این دو نوع مسئولیت یعنی مسئولیت در خسارت بر طبق نظر کمیسیون حقوق بین
2.استقبال اعمال متخلفانه و مسئولیت براي اعمال منع نشده متفاوت

اي را به یک لل، نتایج گستردهالمکمیسیون حقوق بین2001نویس فصل دوم طرح پیش
) 2توقف فعل متخلفانه، ) 1دولت متضرر دولت دیگر را به . کندالمللی منتسب میتخلف بین

استقرار مجدد وضعیت قبل، در غیر این ) 3هاي جبران خسارت حقوق داخلی، اجراي شیوه
لزم مجدد مهایی در مقابل تکراربینی تضمینصورت پرداخت غرامات مناسب و پیش

کند حقوق تالش می«: کندویژه، نتیجه موارد فوق را اینگونه خالصه میگزارشگر.کندمی
اي وضعیت قبل از قصور در انجام تعهد را اعاده نماید و در صدد است تا نتایج تخلف را به گونه

منع المللی ناشی از اعمال در حالیکه به جبران خسارت مورد استفاده در مسئولیت بین3.»بزداید
هیچ تعهد مطلقی در تر و محدودتري داده شده است والملل مفهوم منطبقنشده در حقوق بین

خصوص قطع فعالیت و یا در ارتباط با اعاده وضعیت سابق یا جبران خسارت کامل ناشی از ضرر 
(Boyle, 1990: 17-18) .وارده وجود ندارد

مسئول جبران خسارت. 7
خورد مسئولیت در قبال اعمال منع نشده به چشم میرايبرویکردي که به صورت بارز 

المللی طبق قواعد مسئولیت بینبدین توضیح که. مسئولیت است4سازيرویکرد خصوصی
المللی، مسئولیت در سطح دولتی مطرح کالسیک یا همان مسئولیت در قبال اعمال متخلفانه بین

منع نشده مسئولیت فقط در سطح دولتی المللی ناشی از اعمالباشد اما در مسئولیت بینیم
.استکردهمطرح نیست بلکه مسئولیت با رویکرد خصوصی جلوه 

1. In Integrum Rosititution.
2. (1987) Un. Doc. A/C.4/405, p.17, paras 55-57.
3. (1987) Un. Doc. A/C.4/405, p.17, paras 55. see charzow factory casePCIJ,1928,ser.
A,No.17. pp.47-48.
1. Privatizing
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طریق اول، ؛سازي مسئولیت در اعمال منع نشده از دو طریق محقق شده استخصوصی
که )243: 1379مظفري،(پذیرش مسئولیت ابتدایی متصدي به جاي مسئولیت دولت منشأ است

شود و طریق دوم، فروکاستن نیز یاد می1کردن مسئولیت به سمت متصدياز آن به کانالیزه
باید توجه داشت . باشدمسئولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت منشأ زیان می

نماید، به این مفهوم که مطالبه خسارت از که، طریق اول در واقع طریق دوم را تسهیل می
تر از مطالبه همین خسارت از مرجع دولت منشأ بسیار آسانمتصدي با توسل به حقوق داخلی 

اگرچه ممکن است که ،عمومی یا همان دولت در ساختار حقوق داخلی دولت منشأ است
.دولت نیز در برخی موارد به عنوان متصدي محسوب شود

و 2جبران کافی،باشند با اتخاذ تدابیر الزمها ملزم میدولت2006نویس بر اساس پیش
هاي خطرناك منع نشده در سرزمین قلمرو تحت نظارت یا هاي ناشی از فعالیتزیان3وريف

ها باید تضمین کنند که در چنین جبرانی اصل مسئولیت دولت4.صالحیت خود را تضمین کنند
ها مکلفند با اتخاذ تدابیر الزم همچنین دولت. بردار یا شخص دیگر حاکم باشدبدون تقصیر بهره

بردار براي جبران بر عهده گرفته را بیمه یا تضمین یند که میزان مسئولیتی که بهرهتضمین نما
تري جهت کند، منابع مالی بیشمالی کرده باشند و در مواقعی که منابع مالی یادشده کفایت نمی

5.ها اختصاص داده شودجبران ضرر و زیان

محیطی فرامرزي ناشی از هاي زیستها در جبران ضرر و زیانبنابراین مسئولیت دولت
، فرضیه تعهد دولت به 2006نویس پیش. هاي منع نشده، اساساً مسئولیت تضمینی استفعالیت

بردار یا شخص جبران به صرف ورود ضرر را کنار گذاشته و به جاي آن اصل مسئولیت بهره
رت، ها به هنگام ورود خسانویس مذکور، دولتبه موجب پیش. دیگر را مقرر کرده است

تعهدي به جبران نداشته بلکه متعهد و مسئول، شخص یا اشخاصی هستند که مسئولیت اصلی را 
بهره بردار ) دولت ها(دولت ها را تنها در مواردي که خودنویساین پیش. گیرندمیبر عهده 

نویس از طرفی، بر اساس پیش.فعالیت منع نشده باشند،متعهد به جبران ضرر و زیان می داند
ها به تعهدات خود مبنی بر تضمین جبران فوري و کافی خسارت ، در صورتی که دولتمذکور

لیکن تعهد 6.باشدمیعمل نکنند مسئولیت و الزام به جبران ضرر و زیان احتمالی قابل طرح 

2. Channelling of Liability to the Operator.
3.Adequate
4. Prompt
5. Draft Principleson the  Allocation  of  loss in the case of  Transboundary Harm Arising out
of  Hazardous Activities,2006, Principle 4.
6. Draft Principles on the Allocation of loss in the case of  Transboundary Harm Arising
out of  Hazardous Activities,2006,Principle 4.
1.Commentaries to Draft Principles on the  Allocation  of  loss in the case of  Transboundary
Harm Arising out of  Hazardous Activities,YILC( 2006), pp. 165-166.
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. شودالمللی آن ایجاد میدولت به جبران یک تعهد ثانویه است و پس از احراز مسئولیت بین
.ن تعهد به جبران خسارت را بدون داشتن مسئولیت تلقی کردتوابنابراین نمی

سبب شده از جمله اینکه،سازي کارکردهاي بسیار مهمی داشته استاین رویکرد خصوصی
ها در قبول مسئولیت و در چراکه دولت. ها به این نوع از مسئولیت تمایل نشان دهندتا دولت

میل هستند اند بسیار محتاط و بیا انجام ندادهنتیجه جبران خسارت در زمانی که نقض تعهدي ر
همچنین سبب شده تا ،سازي، مخالفت را بسیار کاهش داده استو این رویکرد خصوصی

.آمیز تسهیل شوددیدگان اعمال مخاطرهجبران خسارت زیان
سازي مسئولیت، یعنی پذیرش مسئولیت ابتدایی خصوصیروش در ادامه، به تبیین دو

ي مسئولیت دولت منشأ و فروکاستن مسئولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق متصدي به جا
.دشومیداخلی دولت منشأ زیان پرداخته 

پذیرش مسئولیت متصدي. 7- 1
الملل عمومی هاي خصوصی به طور کلی از زمره تابعان حقوق بینیا شرکتهرچند اشخاص

به عامالن خصوصی به میزان زیادي به 1امروزه رویه انتقال مسئولیت زیست محیطی؛ نیستند
اما مسئله انتساب . هاي ناشی از آلودگی توسعه یافته استها در زیانالمللی دولتمسئولیت بین

ها، به ندرت بر مسئولیت در مورد عدم اجراي تعهدات زیست اعمال اشخاص خصوصی به دولت
سئولیت دولت ناشی از عمل چرا که این م. گذاردالملل اثر میمحیطی دولت در حقوق بین

محیطی است، مانند وقتی فعالیت اشخاص خصوصی، موجب زیان زیست. او استخودمتخلفانه
ها رسانی به دیگر دولت، یکی از تکالیف دولت نظارت، همکاري و اطالعتریل اسملترقضیه 
دولت . ایدتواند از این تکلیف با واگذاري فعالیت به بخش خصوصی اجتناب نمدولت نمی. است

لیکن مسئولیت دولت، مسئولیت ناشی از عدم . در این معنا، ضامن رفتار اشخاص خصوصی است
.مراقبت خود اوست

ها مسئول نیستند بلکه المللی بر خالف گذشته، منحصراً دولتبه بیان دیگر، در نظام بین
شوند و باید خته مینیز مسئول شناشدهنامیده » متصدي«المللی اشخاص دیگري که در اسناد بین

هاي البته الزم به ذکر است مفهوم متصدي حسب فعالیت2.خسارت به بار آمده را جبران نمایند
. باشدمختلف متفاوت می

2. Environmental Liability.
باید توجه داشت که هرچند مسئولیت ابتدائاً به متصدي تحمیل میشود اما همانطور کـه اشـاره خواهـد شـد دولـت منشـأ در       . 1

برخی موارد داراي مسئولیت غائی است،یعنی باید جبران خسارت را توسط متصدي تضمین نماید و در صـورت عـدم امکـان    
.بران خسارت را متقبل شودتحقق جبران خسارت توسط متصدي، خود دولت منشأ باید ج
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الملل راجع به مسئولیت کمیسیون حقوق بین2001هاي اساسی طرح مواد یکی از تفاوت
این است که مذکورکمیسیون 2006ها در پیشگیري از خسارات فرامرزي و طرح اصول دولت

ه و نماید اما در طرح دوم همانطور که اشاره شددر طرح اول مسئولیت را بر دولت تحمیل می
.، مسئولیت بر متصدي تحمیل شده استشودمی

الملل در رابطه با موضوع مسئولیت ناشی از اعمال منع مشکل اساسی کمیسیون حقوق بین
هدف کمیسیون . استها متمرکز شده سئولیت دولتنشده بر روي مفهوم محض تحمیلی م

تا یک شکل مسئولیت بر مبناي مفهوم مسئولیت محض را به یک استالملل آن حقوق بین
، هستندمخالف با چنین طرحی ی کههاي در حال پیشرفتها، که محصور به دولتسري از دولت

نگرش رایج در میان . اد کندآمیز پیشنههاي مخاطرهبراي خسارات فرامرزي ناشی از فعالیت
که یا یک عمل مورد منع واقع شده است، در چنین موردي قانون حاکم بر استها این دولت

شود را مقرر نماید مسئولیت دولت باید هرگونه جبران خسارت که نسبت به نتایج آن حاصل می
تواند به لی نمیالملو یا یک عمل مورد منع واقع نشده است و هیچگونه مسئولیت حقوقی بین

الملل به این مطلب رسید که کمیسیون حقوق بین. آثار ایجاد شده از آن عمل ملحق شود
المللی براي نتایج ها تمایلی به حمایت از تفکر ایجاد یک صورتی از مسئولیت حقوقی بیندولت

سرانجام . الملل منع نشده است، ندارندها به وسیله حقوق بیناعمالی که توسط خود آن دولت
. سازي به خطر حاصل شداي بر مبناي رویکرد خصوصیپیشرفتی بوسیله طرح نمودن یک برنامه

آمیز، ابتدائاً بر دوش تعهد به جبران خسارت براي خسارت فرامرزي ناشی از اعمال مخاطره
بدین ترتیب پیشنهادي محتوي یکسري از اصول .گیردقرار می1هاي منشأمتصدیان و نه دولت

توان انتظار داشت تا بار مسئولیت هاي خصوصی مید داشت که بر اساس آن از بخشوجو
ها، پیش در بیشتر جنبه2006بازتاب اصول مندرج در طرح . جبران خسارت را به دوش بگیرند

هاي آلودگی نفتی، حمل هاي مسئولیت مدنی در زمینهاز این نیز در بخش خاصی از کنوانسیون
تفاوت اساسی این است که، . اي وجود داشته استو رادیواکتیو و هستهو نقل مواد خطرناك 

یک نظام جامع براي جبران 2006همانطوري از ابتدا قصد شده بود، اصول مندرج در طرح
).Foster, 2005: 265-266)کندآمیز پیشنهاد میهاي مخاطرهخسارت فرامرزي ناشی از فعالیت

الملل، به صورت صریح ابتدائاً مسئولیت و در نتیجه بینکمیسیون حقوق 2006در طرح اصول 
:داردطرح بیان می4از اصل 2جبران خسارت به متصدي تحمیل شده است، در همین راستا بند 

الملل به این امر کمیسیون حقوق بین2006طرح اصول 4از اصل 5بند . باشداین امر نافی مسئولیت غائی دولت منشأ نمی. 1
.اشاره دارد
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اقدامات مورد اشاره در بند اول باید تحمیل مسئولیت به متصدي یا در حالت مناسب به «
هرگونه . سئولیتی نیاز به اثبات تقصیر نداردچنین م. اشخاص یا واحدهاي دیگر را در برگیرد

.»باشدسازگارنویسپیش31ها یا استثنائات به این مسئولیت باید با اصلشرایط، محدودیت
الملل، متصدي را چنین کمیسیون حقوق بین2006طرح اصول 2از اصل ) g(همچنین بند 

:نمایدتعریف می
ان یا کنترل او، فعالیتی که منجر به متصدي عبارت است از، هر شخصی که تحت فرم«

.»خسارت فرامرزي شده است، واقع شده باشد

مسئولیت در سطح حقوق داخلی دولت منشأ زیان. 2-7
سازي مسئولیت در اعمال منع نشده، همانطور که اشاره شد، یکی از طرق تحقق خصوصی

در . باشدشأ زیان میفروکاستن مسئولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت من
باشد المللی مطرح نمیها با جبران خسارت در سطح بینواقع دیگر مسئولیت فقط در میان دولت

شود بلکه، جبران خسارت از و نه تنها مسئولیت بر شخص خصوصی یا همان متصدي تحمیل می
ستر را مهیا پذیر است و کشور منشأ زیان باید این بطریق حقوق داخلی کشور منشأ نیز امکان

خسارت وارده بر ،دیدگان بتوانند به راحتی با تمسک به قواعد و مقررات داخلینماید تا زیان
البته باید توجه داشت که، این امر نافی حق زیان دیده در . خود را توسط متصدي جبران نمایند

.باشدالمللی نمیهاي بینرجوع به روش
دسترسی مساوي به «رت آشکاري متضمن اصل توسل به حقوق داخلی کشور منشأ، به صو
راجع به استکهلم1974کنوانسیون 3.باشدیم2»دادگاه یا عدم تبعیض در دسترسی به محکمه

ترین اشکال بین دانمارك، فنالند، نروژ و سوئد یکی از پیشرفته4حفاظت از محیط زیست
دسترسی مساوي به دادگاه ها در جهت شناسایی حق المللی موجود در میان دولتهمکاري بین

دارد که حق برابر به دسترسی به محاکم براي اشخاصی این کنوانسیون مقرر می3ماده . باشدمی
.شوداند، به رسمیت شناخته میمحیطی متأثر شدهآمیز زیستکه از یک فعالیت مخاطره

ان دیده،بنابراین، جهت عینیت بخشیدن به مراجعه به محاکم داخلی دولت منشأ توسط زی
:نویس حاضر عبارت است ازاهداف اصول پیش: 3اصل . 1
a( تضمین پرداخت غرامت)بانی خسارت فرامرزيو سریع به قر) مناسب(کافی ) جبران خسارت.
b(حفظ و حمایت از محیط زیست در برابر خسارت فرامرزي، خصوصاً با کاهش صدمات به محیط زیست و اعاده و ترمیم آن.

1. Equal or Non-Discriminatory Access to Justice
2. Draft Principles on the Allocation of  loss in the case of  Transboundary Harm Arising
out of  Hazardous Activities, p. 173, para. 2.
3. The 1974 Stockholm Convention on the Protection of the Environment.
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دولت مزبور باید شرایط مساوي و برابري را میان زیان دیده و اتباع خود از لحاظ دسترسی به 
.محاکم دادگستري فراهم نماید

تکلیفی را مبنی بر الزام 2006الملل نیز در طرح اصول در همین راستا، کمیسیون حقوق بین
گان بتوانند جهت جبران خسارت دیددولت منشأ به اتخاذ تدابیري که بر اساس آن، خسارت

البته این الزام . فوري و کافی به ابزارهاي موجود در دولت منشأ متوسل شوند، مقرر نموده است
ها و ابزارهاي دیگر جهت جبران خسارت خود دولت منشأ نافی حق زیان دیده در توسل به راه

.باشدنمی
:زمینه بیان داشته استالملل در اینکمیسیون حقوق بین2006طرح اصول 6اصل 

هاي الزم را به نهادهاي قضایی و اداري خود اعطاء کرده و ها باید صالحیتدولت- 1
،هاي خطرناكکه این نهادها در مواقع بروز زیان فرامرزي ناشی از فعالیتکننداطمینان حاصل 

ن فوري، کافی هاي تحت صالحیت یا نظارت آنها، ابزارهاي جبراواقع شده در سرزمین یا مکان
.دارندو مؤثر را در اختیار 

2 -منشأ دسترسی قربانیان خسارات فرامرزي باید به سازکارهاي جبران موجود در دولت
داشته باشند که فوریت، کافی و مؤثر بودن آن نباید از جبران قربانیانی که از همان حادثه در 

.شوند، کمتر باشدقلمرو آن دولت متحمل خسارت می
آنهایی که در دولتجزها تأثیري در حق قربانیان مبنی بر توسل به جبران2و 1دهاي بن- 3

.ندارندمنشأ وجود دارد، 
تر باشد، هزینهالمللی که سریعتر و کمهاي فیصله دعاوي بینتوانند به روشها میدولت- 4

.رجوع نمایند
ها، از جمله دعاوي ده از جبرانها باید دسترسی مقتضی به اطالعات مربوط به استفادولت- 5

.جبران خسارت را تضمین نمایند
دسترسی مساوي به دادگاه «الذکر به اصل فوق6از اصل 2شود بند همانطور که مشاهده می

دیدگان اشاره دارد تا جبران خسارت فوري و کافی زیان» یا عدم تبعیض در دسترسی به محکمه
.بهتر تأمین شود

گیرينتیجه
ها در حدي نبود هاي دولتاصوال فعالیتآور دانش بشري،هاي شگفتل از پیشرفتتا قب

و محیط زیست وارد کند و یا اگر هم آثار فعالیتی هاي دیگر دولتکه صدمات قابل توجهی به 
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گیري قواعد خاصی در آن نادر بود و نیاز به شکلکرد،به ماوراي مرزهاي دولتی سرایت می
ممنوع گرچه هایی زد که بشر دست به فعالیت، با پیشرفت علم و صنعت.شدزمینه احساس نمی

ایجاد .نبود ولی آثار بالقوه خطرناکی براي دیگران و به ویژه براي محیط زیست دربرداشت
هاي آزمایشهاي نفت در دریا،حفاري چاهگیري از نیروي اتمی،تأسیسات اتمی و بهره

ها هستند که در صورت وقوع خسارت، ضرري فاجعه بار تاز این جمله فعالی... بیولوژیک و 
.رسدبه دیگران و محیط زیست می
آید این است که آیا نباید دولت مرتکب به آن را مسئول جبران حال سوالی که پیش می

توان ادعا کرد آن دولت از حق حاکمیت خود بهره برده و هیچ تعهدي آیا میخسارت دانست؟
بتوان او را مسئول شناخت؟را نیز نقض نکرده تا

داند به چنین مسلما علم حقوق که هدف نهایی خود را بسط و اجراي عدالت می
حقوق هیچگاه نسبت به ورود ضرر به دیگران یا حتی احتمال .گویدنمی"آري"هایی پرسش

.عمل مجاز و مشروع باشدولو آنکه منشأ و مبدأ ورود،اعتنا نیست،یبآن
ها در قلمرو خویش داراي حق حاکمیت مطلق ت گرچه در ظاهر دولتالزم به ذکر اس

اي نسبی از حاکمیت کننده چهرهترسیمالمللی متشکل از کشورهاي برابر،ولی نظام بینهستند،
در .سازدکشورهاست و آزادي و استقالل هر دولت را منوط به عدم تحدید آزادي دول دیگر می

توسط کشور برداري انحصاري از منابع طبیعیمحدود در بهرهواقع چنانچه از رهگذر آزادي نا
توان در به کشور مزبور نمیربط، محیط زیست و منافع سایر کشورها تحت تأثیر قرار گیرد،ذي

براین اساس در حقوق .یا نامحدود اعطا کردگیري از منابع خود آزادي انحصاريزمینه بهره
دگی مورد تأکید قرار گرفته و معیارهاي جهانی مشترکی الملل محیط زیست جلوگیري از آلوبین

اما این به .استشدهها اتخاذ جهت به نظم درآوردن اعمالی خاص یا ممنوع ساختن برخی فعالیت
هاي رغم اتخاذ تمام اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتزیرا امکان دارد علیتنهایی کافی نیست،

خسارات اند،الملل منع نشدهدر حقوق بینو هستند خطرناك همها که عموماًمجاز دولت
بنابراین ایجاد نمایند؛ ناپذیري به محیط زیست و مناطق خارج از صالحیت دولت منشأ وارد جبران

با تصویب طرح .یابدجبرانی براي جبران چنین خسارتهایی اهمیت میسازکارضمانت اجرا و
گیري قواعد جدید و موثر در خصوص شکلتوان مدعیالملل میکمیسیون حقوق بین2006

تصویب این طرح پیشرفتی عظیم در زمینه جبران خسارات .محیطی شدجبران خسارات زیست
البته به این طرح .شودمحیطی محسوب میفرامرزي و به خصوص جبران خسارات زیست

هاي خطرناك الیتانتقاداتی نیز وارد شده است؛ یکی از این انتقادات، مسئولیت جبران خسارت فع
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شده وظیفه جبران خسارت تعیین. هاي مختلف استشدن بین فعالیتبطور کلی بدون تفکیک قائل
بدلیل این دامنه گسترده، . باشدهاي مشخص شده در ماده یک مواد میمربوط به تمامی فعالیت

.کمیسیون مجبور شده است پیامدهاي این فرض ابتدایی خود را بعداً محدود کند
الملل رغم توسعه چشمگیر حقوق بینعلیخصوص جبران خسارت همچنین باید گفت،در

هنوز هم جبران خسارات هاي اخیر،در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به ویژه در دهه
.شودمحسوب میالملل محیط زیست روي حقوق بینزیست محیطی از خأل هاي عمده پیش

المللی در این ارتباط به تصویب رسیده است،اي و بیننطقهامروزه اسناد بیشماري در سطح م
هاي به طور عمده در ارتباط با فعالیت(اما اغلب آنها از یک سو محدود به موضوعاتی خاص

هستند و از سوي دیگر بسیاري از مفاهیم ...)محیط زیست دریا و آلودگی نفتی،اي،هسته
،"خسارات زیست محیطی"همانند محیطی،تمبنایی و موثر در روند جبران خسارات زیس

اي مبهم و نامعلوم گونهرا به"المللیمحیطی بینمسئولیت زیست"و"استانداردهاي حداقلی"
.اندبیان داشته

جایگزینی پرداخت غرامت بر خسارات زیست محیطی در پرتو خسارات مالی،ارزیابی
از بروز خسارت و در نهایت فرع قرار محیطی به وضع پیشترمیم و بازگرداندن وضعیت زیست

محیطی در کنار مسئولیت اصلی عامالن دادن مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست
بدین معنا که دولت تنها باید جبران خسارت از سوي عامل (خصوصی فعالیت منشأ خسارت

ارت هاي دیگري براي جبران خسخسارت را تضمین کند و در صورت عدم توانایی وي راه
محیطی بر اساس روي جبران کامل خسارات زیستمهمترین موانع پیش،)کافی را درنظر گیرند

توجه به رشد روزافزون آگاهی و حساسیت با وجود این،.المللی موجود استقواعد حقوقی بین
المللی در خصوص حمایت و حفاظت از محیط زیست و نیز توجه به نوظهوربودن جامعه بین

الملل،توسعه و تدوین نظام خاص محیطی در حقوق بینبه جبران خسارات زیستمباحث مربوط
چندان دور از دسترس الملل را درآینده نزدیک،جبران خسارات این حوزه از حقوق بین

الملل بیانگر نزدیک شدن به این کمیسیون حقوق بین2006مااینکه تصویب طرح ک.سازدنمی
.استهدف 
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