بررسي تحوالت مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
زيستمحيطي با توجه به کنوانسيون بازل
• ليال رئيسي ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد ،وکيل پايه يک دادگستري

چكيده

براي ايجادکنندگان خسارات زيستمحيطي و برخي تحوالت ديگر نام برد،
که همگي در مجموع حاکي از تغيير و تحول در رژيم مسئولیت در حوزه
محيطزيست در سطح بينالمللي است و کنوانسيون بازل نمونه خوبي براي
نشان دادن تحوالت مذکور است.
واژههاي كليدي :مسئولیت بين المللي ،خسارات زيستمحيطي،
کنوانسيون بازل.

انسان و محیط زیست

يکي از راههاي گسترش اجراي مقررات محيطزيستي ،در سطح بينالمللي،
گسترش دامنه مسئوليت بينالمللي کشورهاي ناقض مقررات مذکور است.
در اين راستا در سالهاي گذشته تالشهاي جدي صورت گرفته است،
به نحوي که موجب بروز تحوالت چشمگيري در اين موضوع شده است.
امروزه در حوزه مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات زيستمحيطي
ميتوان از تحوالتي همانند گسترش دامنه مبناي اين نوع مسئولیت از
مسئولیت ناشي از خطا به اصل مسئوليت ناشي از خطر ،توسعه دامنه
مسئوليت زيستمحيطي به بخش خصوصي ،پذيرش مسئولیت کيفري

leila.raisi@yahoo.com
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مقدمه

1ـ مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات زيستمحيطي

از اوايل دهه  1970به دنبال افزايش روزافزون فرايند نابودي محیطزیست
و آگاهي بشر نسبت به نياز خود به آن براي تداوم حيات و بقا ،مسئله
مسئوليت بينالمللي دولتها در قبال خسارات زيستمحيطي مطرح گرديد.
1.Basel convention on the control of Tran boundary movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal
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با توجه به اهميت روزافزون بحث محیطزیست و مسئله حفاظت از آن،
موضوع مسئوليت بينالمللي دولتها نيز در اين ارتباط از اهميت زيادي
برخوردار گرديده است .از آنجا كه در ارتباط با محیطزیست در ابعاد و
سطوح مختلف بسياري از اعمال نبايد انجام شود و برخي اعمال و اقدامات
نيز الزام ًا بايد انجام گردد (فعلها و ترك فعلهاي مجرمانه در ارتباط با
محيطزيست) ،مسلم ًا اين بايدها و نبايدها فقط در صورتي مؤثر و مفيد واقع
خواهد گرديد كه همراه با نوعي ضمانت اجرا باشد .بدون ترديد مقدمه و
پيششرط هر نوع ضمانت اجرا را بايد پذيرش مسئوليت بينالمللي براي
كشور خاطي دانست .البته اين امر شايد آنقدر بديهي و مسلم به نظر برسد
كه در خصوص ضرورت وجود آن نيازي به بحث و گفتگو احساس نگردد،
ليكن الزم به يادآوري است كه متأسفانه بنابه علل مختلف مسئله مسئوليت
بينالمللي ناشي از خسارات زيستمحيطي همانند برخي ديگر از موضوعات
محيطزيستي با گذشت زمان بسيار طوالني و فراز و نشيبهاي فراوان وارد
قلمرو قواعد حقوق بينالمللي گرديده است .به گونهاي كه شايد هنوز هم
نتوان اذعان نمود كه مبحث مسئوليت بينالمللي در عرصه محیطزیست

بهطور كامل و كارآمد ايجاد گرديده و مورد استفاده قرار ميگيرد .در عين
حال در سالهاي اخير در زمينههاي گوناگون تحوالت زيادي در حوزه
مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات زيستمحيطي رخ داده که جاي
بحث و بررسي فراواني دارد )5( ،و در جهت کارآمدتر کردن هر چه بيشتر
نظام مسئوليتي در عرصه محیطزیست بايد اين تحوالت و نوآوريها بيشتر
شناخته شده و مورد استفاده قرار گيرد .در اين مقاله سعي ميگردد با نگاهي
مختصر به گذشته و تأكيد و توجه بيشتر به تحوالت اخير در باب مسئوليت
بينالمللي ناشي از خسارات محيطزيستي و تکيه بر کنوانسيون بازل در مورد
«نقل و انتقال مواد زائد خطرناک يا پسماندهای خطرناک» 1به جمعبندي
آخرين دستاوردهاي حقوق بينالملل در اين زمينه پرداخته شود.
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عمده اصول حاكم بر مبحث مسئوليت بينالمللي دولتها بهعلت خسارات
زيستمحيطي همان اصول سنتي حقوق بينالملل عمومي ميباشد ،كه
عمدت ًا آن را به يک رژيم مسئوليت غيرکارآمد ،در عرصه محیطزیست
تبديل نموده است .البته وجود برخي ويژگيها در موضوعات محيطزيستي
نيز بر ضعف و ناتواني رژيم مسئوليت در خصوص اين موضوعات افزوده
است .به عنوان مثال در ميان خسارات زيستمحيطي يكي از مهمترين
موارد خسارات ناشي از آلودگيهاي فرامرزی ميباشد .تعيين مسئوليت
و ميزان آن در اينگونه آلودگيها به دليل وجود مسايلي همچون منشأ
آلودگي ،ميزان آلودگي و از همه مهمتر مسئله اختيارات و حقوق حاكميتي
كشور محل منشأ ،كار چندان سادهاي نيست .از حيث مبنا ،ابتداً «جامعه
بين المللي مسئوليت حراست از محیطزیست را از رهگذر حقوق بين الملل
عرفي مستقر ساخت.)1(».
ليکن در دهههاي اخير از سوي مجامع بينالمللي تالشهاي زيادي براي
گسترش حقوق قراردادي در اين زمينه صورت گرفته است .از ميان همه
اين تالشها ،کوششهاي برنامه محیطزیست سازمان ملل 1بسيار چشمگير
بوده است .در اسناد بينالمللي زيادي به مسئله مسئوليت بينالمللي ناشي از
2
خسارات زيستمحيطي توجه گرديده است ،از آن جمله اعالميه استكهلم
و اعالميه ريو 3و منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها و همينطور
در تعدادي از معاهدات و پروتکلها از آن جمله کنوانسيون بازل و پروتکل
الحاقي آن.

 Responsibilityو مسئوليت ناشي از اعمال منع نشده  liabilityاين است
که الزمه مسئوليت نوع اول ارتکاب عملي است که حقوق بينالملل را
نقض کرده باشد ،و حال آنکه نوع دوم به آثار زيانآور ناشي از فعاليتهايي
که فينفسه حقوق بينالملل را نقض نميکند مربوط ميشود )1( ».در
حقوق بينالملل سنتي اصو ًال مسئوليت دولتها فقط مبتني بر خطا بود،
يعني فعل يا ترك فعلهاي مغاير با تعهدات بينالمللي .ليكن به تدريج با
توسعه و رشد تكنولوژي دولتها اعمالي را انجام ميدهند كه اصو ًال اين
اعمال از نظر حقوق بينالملل ممنوع نميباشند ،اما موجب ورود خسارات
فراواني به ساير كشورها ميگردند .براي جبران خسارات ناشي از اينگونه
اعمال به تدريج مسئوليت مبتني بر خطر نيز پذيرفته شد .در مقررات ناظر
بر جلوگيري از آلودگي و حفظ محیطزیست نيز اصل مسئوليت مبتني بر
خطر پذيرفته شده است.
قواعد هلسینکي مورخ  1966وظيفه جلوگيري از هر شكل جديد
آلودگي آب يا هرگونه افزايش ميزان فعلي آلودگي را كه سبب زيان
اساسي به حوزه آبهاي مشترك دولتها گردد را بر عهده دولتهاي عضو
ميگذارد .همينطور اين نوع مسئوليت در ماده « 2طرح مواد مربوط به
آلودگي دريا ناشي از قاره اروپا» 1مربوط به سال  1972نيز ديده ميشود.
در ماده  3قواعد مونترال در مورد آلودگي برونمرزي نيز ،مسئوليت مبتني
بر خطر پذيرفته شده است» )2( .کنوانسيون بازل نيز مبناي مسئوليت را بر
اساس نظريه خطر قرار داده است .براساس بند سه از ماده چهار هرگونه نقل
و انتقال پسماندهای آلودهکننده ،ممنوع بوده و عمل مجرمانه ميباشد.

اصو ًال مسئوليت بر يكي از دو مبناي خطا يا خطر قرار دارد« .مسئوليت
بينالمللي مبتني بر خطا عبارت از تعهدي است كه يك دولت به علت
عدم اجراي تعهدات بينالمللي خود در قبال دولت يا دولتهاي ديگر براي
جبران خسارات وارد شده پيدا ميكند .به عبارت ديگر مقررات مسئوليت به
وقوع اعمال غيرقانوني و آثار حقوقي اين اعمال مربوط ميگردد)2(».
البته الزم به يادآوري است كه معمو ًال تعهدات بينالمللي يا به صورت
فعل يعني تعهد بر انجام عمل يا اعمال خاصي يا به صورت ترك فعل يعني
تعهد برخوداري از انجام عمل يا اقدامات خاصي قرار گرفته است.
اما مسئوليت بينالمللي مبتني بر خطر عبارت است از ،مسئوليت
دولتها در قبال زيانهاي ناشي از اعمالي كه حقوق بينالملل آنها را
منع نكرده است« .مبناي تمايز ميان مسئوليت ناشي از اعمال متخلفانه

 )3تحوالت ايجاد شده در مسئوليت بينالمللي ناشي از
خسارات زيستمحيطي
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 )2مبناي مسئوليت ناشي از خسارات زيستمحيطي
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1.UNEP

 .2اين اعالميه در كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست مورخ  15الي16
ژوئن  1972صادر گرديده است و در اصول زيادي از جمله اصل بيست و دوم
به مسئله مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي پرداخته است.
 .3اعالميه ريو نيز مورخ  14ژوئن  1992در كنوانسيون سازمان ملل درباره محيط
زيست و توسعه ،صادر شد كه در اصول زيادي از جمله اصول  16 ، 15و  17به
مسئله مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات زيست محيطي پرداخته است.

قطع ًا نميتوان فرآيند تغيير و تحول در حوزه مسئوليت بينالمللي ناشي از
خسارات زيستمحيطي را طي چند سطر بيان نمود ،ليكن سعي ميگردد
نكات عمده و محورهاي اصلي اين فرآيند به طور مختصر در زير ذكر
گرديده و در حد اجمال به توضيح و تشريح آنها پرداخته شود:
الف) گسترش مبناي مسئوليت بينالمللي
همانطور كه قب ً
ال گفته شد در حقوق بينالملل سنتي عمدت ًا مسئوليت
بينالمللي مبتني بر خطا بود .حقوق محیطزیست هم كه در ابتدا عمدت ًا
از همان اصول و قواعد حقوق بينالملل سنتي تبعيت مينمود ،مسئوليت
بينالمللي ناشي از خسارات زيستمحيطي را فقط بر اساس نظريه خطا
پذيرفته بود .ليكن به تدريج عدم كفايت و پاسخگويي اين نظريه در عرصه
مسايل محيطزيستي كام ً
ال آشكار گرديد .چرا كه بسياري از زيانهاي
1.Montreal Rules of international law Applicable to Trans frontier
pollution
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 .1اين اصل در اين خصوص ميگويد :
دولتها ،بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بينالملل داراي
حقوق حاكمه براي بهرهبرداري از منابعشان ،مطابق سياستهاي محيط زيستي
خود ميباشند و مسئوولند ترتيبي دهند تا فعاليت هاي انجام شده در حيطه
صالحيت يانظارت آنها موجب ورود زيان به محيط زيست كشورها يا مناطق
خارج از محدوده صالحيت ملي آنها نگردد.

ب) تالش در جهت نهادينه كردن مسئوليت بينالمللي ناشي
از خسارات زيستمحيطي
يكي ديگر از تحوالت در عرصه مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
زيستمحيطي تالش براي نهادينه و قراردادي كردن اين نوع مسئوليت
بينالمللي بوده است .شايد بتوان گفت تا چندين سال پيش مهمترين
منبع حقوق بينالملل محیطزیست قواعد عرفي بود ،اما چند سالي است
كه جامعه بينالمللي با اهداف گوناگوني از آن جمله کارآمدتر کردن قواعد
حمايتي محيطزيستي از آن جمله مسئوليت ناشي از خسارات زيستمحيطي
و به دنبال آن جبران خسارات وارده در تدوين قواعد و مقررات اين شاخه از
حقوق تالش مينمايد .شايد بتوان گفت مهمترين قالبي كه در اين فرآيند
از آن استفاده شده ،قالب موافقتنامه ـ پروتكل ميباشد .لذا ما امروزه
شاهد شمار زيادي معاهدات و پروتكلهاي زيستمحيطي هستيم.
البته در اين كه آيا اين تالش جامعه بينالمللي براي نهادينه كردن
مقررات و قواعد زيستمحيطي تا چه حد توأم با موفقيت بوده و اينكه
آيا در نهايت موجبات حمايت بيشتر از محیطزیست و الزام هر چه بيشتر
كشورها به رعايت تعهداتشان نسبت به محیطزیست را فراهم كرده است
يا نه ميان حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد .برخي از حقوقدانان معتقدند
كه عالوه بر مشكالتي كه اصو ًال بر سر راه ايجاد و انعقاد يك توافقنامه
بينالمللي وجود دارد ،به دليل ويژگيهاي خاص موضوعات محيطزيستي
شكلگيري يك توافقنامه محيطزيستي با موانع و مشكالت بيشتري روبرو
است .به عنوان مثال «بخشي از سياست محيطزيستي به منظور حفظ و
نگهداري محیطزیست براي نسلهاي آينده طرحريزي ميگردد )3( ».و
انعقاد معاهداتي كه اين مسئله مهم و اساسي را بتواند به طور مطلوب در
نظر گرفته و تأمين كند كار بسيار مشكل و مستلزم زمان بيشتری است.
همينطور در اكثر موارد به دليل همراه بودن موضوعات محيطزيستي با
ويژگيهاي سياسي ،علمي و فني انعقاد معاهده در خصوص آنها بسيار
دشوار بوده و بعض ًا چندين سال طول ميكشد.
مانع ديگر در مسير تدوين قواعد محيطزيستي به ويژه مسايل مربوط
به مسئوليت بينالمللي عدم تمايل دولتها به محدود شدن حاكميتشان
و اعراض آنها از تن دادن به يك رژيم مسئوليتي از پيش تعيين شده و
اجباري است ( .)8به همين دليل در اكثر موارد قواعد مربوط به مسئوليت
بينالمللي ناشي از خسارات محيطزيستي در قالب پروتكلهاي اختياري
تدوين گرديده است .به عنوان مثال ميتوان از پروتكل اختياري كنوانسيون
بازل كه در سال  1999تدوين گرديد نام برد.
از جمله موانع ديگر مسئله اجراي اينگونه معاهدات ميباشد ،که با
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محيطزيستي از قبال اعمالي ايجاد ميگردند كه اصو ًال اعمال ممنوعه و
متخلفانهاي نبوده و كشورها در انجام آنها با هيچگونه ممنوعيت از پيش
تعيين شدهاي روبرو نيستند و اگر تعيين مسئوليت فقط بر اساس انجام
اعمالي كه به نوعي توأم با نقض حقوق بينالملل ميباشد امكانپذير باشد،
اينگونه خسارات محيط زيستي بايد بدون پاسخ و جبران خسارت باقي
بماند .لذا دامنه مسئوليت بينالمللي در حوزه حقوق محیطزیست گسترش
يافته و عالوه بر اعمال ممنوعه اعمال غيرممنوعهاي را هم كه موجب ورود
خسارت به محیطزیست ميگردند را شامل گرديده است.
«كميسيون حقوق بينالملل اين موضوع را از سال  1978در دستور كار
خود قرار داده و بيشتر فعاليت خود در مورد چنين مسئووليتي را بر حوزه
زيان وارده به محیطزیست متمركز ساخته است .در سال  2001كميسيون
حقوق بينالملل در پنجاه و سومين نشست خود پيشنويس مواد راجع به
جلوگيري از خسارت فرامرزي ناشي از فعاليتهاي خطرناك را تصويب
نمود .اين فعاليتها كه مواد اخير در مورد آنها اعمال ميشود آنهايي هستند
كه توسط حقوق بينالملل منع نشدهاند ،اما امكان بروز خسارت محسوس
فرامرزي در آنها نهفته است.)1(».
اصل بيست و يكم اعالميه استكهلم نيز صراحت ًا مسئوليت مبني بر خطر
1
را پذيرفته است.
يكي از زمينههاي كه در آن از نظريه مسئوليت مبتني بر خطر استفاده شده
است ،مبحث آلودگيهاي فرامرزی ميباشد .در همه کنوانسيونهاي جهاني
و منطقهاي مربوط به آلودگيهاي فرامرزی مبناي اصلي مسئوليت بر اين
نظريه گذاشته شده است .البته الزم به يادآوري است كه اين تحول از نظر
برخي از تحليلگران چندان مثبت نبوده و ميتواند پيامدهاي ناخوشايندي
به دنبال داشته باشد .اين حق قطعي براي جبران خسارت كه براي قربانيان
آلودگي بسيار جالب و جذاب است ،ولی بسياري از كشورهاي صنعتي را
نسبت به اين ساختار بي اعتماد ميسازد .مضاف ًا اينكه يك چنين حقي
موقعيت خاص جغرافيايي موجود در بعضي كشورها را ناديده ميانگارد به
عنوان مثال در مورد آلودگيهاي يكجانبه يك رودخانه بينالمللي كشوري
كه در باالدست رودخانه قرار دارد مجبور خواهد بود كه به طور مداوم براي
منفعت انحصاري كشوري كه در قسمت پايين رودخانه قرار دارد خسارت
بپردازد(.)3
بدينترتيب توسعه دامنه مسئوليت در اينگونه موارد بعض ًا منافع ملي
کشورها را به خطر انداخته و موجب بروز اختالف و حتي بعض ًا درگيري

ميان آنها ميگردد.
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توجه به اينکه معاهدات زيستمحيطي اغلب نه تنها هيچگونه امتيازاتي
به اعضا نميدهند بلکه هزينهاي را نيز به اعضا تحميل مينمايند ،تمايل
کشورها به عضويت در آنها و نيز بعداً همکاري آنها براي اجراي معاهده
بسيار کمتر از ساير معاهدات ميباشد 1.عليرغم تمام نقاط ضعف مذكور
بايد فرايند تدوين و نهادينه كردن قواعد و مقررات محيطزيستي را يك
تحول مثبت در عرصه محیطزیست به ويژه مبحث مسئوليت بينالمللي
تلقي نمود.
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پ) توسعه دامنه مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
محيطزيستي به بخش خصوصي
به موجب حقوق بينالملل سنتي عمدت ًا مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
زيستمحيطي بر عهده كشورها قرار ميگرفت .ليكن از آنجايي كه برخي
از خسارات محيطزيستي ناشي از فعاليت بخش خصوصي ميباشد .محدود
كردن مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات محيطزيستي به دولتها
موجب عدم پاسخگويي به موارد زيادي از خسارات زيستمحيطي ميگردد.
لذا يكي از تحوالت بسيار مثبتي كه در عرصه مسئوليت بينالمللي ناشي
از خسارات زيستمحيطي ميتوان از آن نام برد توسعه دامنه اين نوع
مسئوليت به بخش خصوصي ميباشد .به عنوان مثال در بحث مسئوليت
ناشي از آلودگيهاي فرامرزی حقوق بينالملل فعاليتهاي اشخاص
خصوصي را نيز به دولتها انتساب ميدهد.
در بسياري از كنوانسيونهاي محيطزيستي مسئوليت اشخاص خصوصي
به صراحت پذيرفته شده است .در كنوانسيون بازل در خصوص كنترل نقل
و انتقال فرامرزي فضوالت خطرناك و طريق دورريزي آنها نيز از يك رژيم
مسئوليت براي بخش خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي تبعيت گرديده
است.
رويه قضایي بينالمللي نيز در آراي زيادي بر اين امر صحه گذاشته است.
در داوري «تريل اسملتر» دادگاه در رأي نهايي خود اين اصل مهم حقوق
بينالملل را به رسميت شناخت كه بر اساس آن هر دولت موظف است از
ساير دولتها در مقابل اعمال زيانآور افرادي كه در چارچوب قلمرو تحت
صالحيت آن اتفاق ميافتد حفاظت نمايد)1( .
اگر دولتي احتياطهاي الزم را انجام داده ولي اشخاص خصوصي واقع در
محدوده قلمرو قضايي يا نظارتش خسارتي عمده و اساسي بر محیطزیست
كشور ديگري وارد آورند ،دولت منشأ ضرر بايستي تمام گامهاي الزم را
 .1معمو ًال کشورها براي عضو ّيت در يک معاهده ميان تعهدات و حقوق ناشي از آن
سنجيده و در صورت وجود يک تناسب معقول بين آن دو نسبت به پذيرش
معاهده مذکور اقدام مي نمايند .اما برخي از معاهدات از اين قاعده مستثناء مي
باشند وتابع رابطه متقابل حقوق و تعهدات نمي باشند .اين دسته از معاهدات
به معاهدات غير معاوضه اي معروف هستند .از جمله اين معاهدات مي توان از
معاهدات حقوق بشري و برخي از معاهدات زيست محيطي نام بردIbid- p 3 .

جهت تنبيه و مجازات خالفكاران انجام دهد ،در غير اين صورت ممكن
است خود آن دولت مقصر شناخته شود .البته نبايد فراموش شود که چون
تضمين و تحقق مسئوليت بخش خصوصي اصو ًال بر عهده سيستمهاي
حقوقي ملي قرار دارد و سيستمهاي حقوقي ملي بنا به علل مختلف از
اجراي رژيم مسئوليت نسبت به آنها سرباز زده و خوداري مينمايند ،لذا
عم ً
ال مسئوليت بخش خصوصي چندان واقعي نيست و معمو ًال مقررات
کنوانسيونها در اين خصوص با موانع زيادي روبرو ميباشد .به عنوان
نمونه با وجود آنکه کنوانسيون بازل مقررات نسبت ًا جامعي در مورد مسئوليت
افراد پيشبيني نموده است ليکن مشكالت و چالشهاي فراواني بر سر راه
عملي شدن مقررات كنوانسيون در اين مورد وجود دارد از جمله مهمترين
اين مشكالت ميتوان از موارد زير نام برد:
نخست پذيرش مسئوليت براي بخش خصوصي در ارتباط با حمل و نقل
پسماندهای آلودهكننده مستلزم درگير نمودن سيستمهاي حقوقي ملي در
جهت تضمين انجام تعهدات ناشي از كنوانسيون براي بخش خصوصي
است .بر اساس بند چهار از ماده چهار كنوانسيون كشورهاي عضو مكلف
گرديدهاند ،كليه اقدامات قانوني الزم را در جهت جلوگيري از نقض مقررات
كنوانسيون به وسيله بخش خصوصي انجام دهند .از آن جمله مجازاتهايي
1
را براي ناقضان در قوانين ملي خود در نظر گيرند.
در حالي كه بعض ًا مشاهده ميشود كشورها بنا به علل گوناگون همچون
مسائل اقتصادي و اجتماعي از انجام اين تعهد خودداري مينمايند و حتي
در مواردي هم كه از نظر تئوري قوانين الزم وضع گرديده از اجراي آن در
عمل خودداري مينمايند .دوم ،طرح دعوي نزد محاكم ملي با مشكالتي
همچون هزينه باال ،عدم طي سريع ،كامل و بيطرفانه فرآيند دادرسي
و به ويژه مشكالت مربوط به اجراي رأي روبرو است كه در اكثر موارد
باعث بيثمر بودن طرح دعوي نزد اينگونه مراجع ميگردد .لذا در واقع
تجارتكنندگان فضوالت آلودهكننده با يك ممنوعيت بدون ضمانت اجرا
روبرو هستند و همين امر باعث گرديد تا آنها همچنان به تجارتشان به گونه
معمول فقط با اندكي پنهان كاري ادامه دهند ،و در واقع مقررات کنوانسيون
در مورد آنها فاقد قدرت اجرايي است.
ت) تالش براي پذيرش مسئوليت كيفري بينالمللي براي
خسارات زيستمحيطي
اصو ًال مسئوليت بينالمللي دو نوع ميباشد مسئوليت بينالمللي حقوقي
و مسئوليت بينالمللي كيفري ،مسئوليت حقوقي يا مدني در واقع پاسخي
است به نقض تعهداتي كه فقط موجب ورود لطمه و خسارت به كشور
متعهدله ميگردد و يا به عبارتي از يك درجه اهميت معمولي برخوردار
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ميباشد .در حالي كه مسئوليت كيفري پاسخي است به نقض تعهداتي كه
از درجه اعتبار و اهميت باالتري برخوردار بوده و نقض آنها غيرقابل اغماض
و جنبه جنايي دارد.
«تا پيش از ميانه سده بيستم ميان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت
تفاوتي قائل نميشدند .در واقع به هر نوع نقض تعهد يكسان نگريسته
ميشد)2(».
از اين زمان به بعد جامعه بينالمللي ميان انواع نقض تعهدات قايل به
تمايز گرديد و برخي از اين نقضها را موجب ايجاد مسئوليت كيفري براي
ناقضان دانست .يكي از مهمترين اين حوزهها بحث توسل به زور و نقض
صلح و امنيت بينالمللي ميباشد .به تدريج بر دامنه مسئوليت كيفري
بينالمللي افزوده شد .يكي از موارد مهم اين گسترش تخلفات و نقضهاي،
مربوط به محیطزیست ميباشد .در برخي از اسناد بينالمللي به مسئوليت
بينالمللي كيفري اشاره شده و عدم رعايت مقررات محيط زيستي موجب
ايجاد مسئوليت كيفري براي ناقضان شناخته شده است.
اما اصو ًال کنوانسيونهاي محيطزيستي در برگيرنده مقررات کيفري خيلي
کم و محدودي هستند از ميان کنوانسيونهاي مختلف که در برگيرنده
مقررات کيفري هستند ميتوان از کنواسيون بازل نام برد )9(».در سال
 1983نيز شوراي امنيت طي قطعنامه شماره  540خود ،آلوده شدن آبهاي
خليجفارس بر اثر حمله به نفتكشها و كشتيها در آبهاي اين منطقه را
عامل تهديدكننده صلح و امنيت بينالمللي دانسته و آن را هم رديف جرم
تهديد و نقض صلح و امنيت بينالمللي كه موجب مسئوليت بينالمللي
كيفري است تلقي نمود.
در دعوي آزمايشات هستهاي كه توسط استراليا عليه فرانسه اقامه شد
نيز ،استراليا براي توجيه مسئله به حقوق بينالملل مربوط به تجاوز كه جنبه
كيفري دارد ،استناد كرد .استراليا ريزش مواد راديواكتيو به سرزمين خود را
نقض حاكميت ارضي استراليا تلقي نمود(.)4

 .1از جمله ميتوان از كنوانسيونهاي زير نام برد  :کنوانسيون 1985وين در مورد
حمايت از اليه ازن  ،كنوانسيون  1992در مورد تغييرات آب و هوا ،كنوانسيون
 1989بازل در مورد كنترل جابجايي فرامرزي پسماندهای خطرناك ،كنوانسيون
 2000راجع به ايجاد رژيم مسئوليت ناشي از حوادث فوق العاده خطرناك ...

د) تالش در جهت گسترش ضمانت اجراها و توسعه آن به
سيستمهاي حقوقي ملي
يكي ديگر از تحوالت مثبت در عرصه مسئوليت بينالمللي ناشي از
خسارات زيستمحيطي گسترش دامنه ضمانت اجراهاي مربوط به تخلفات
زيستمحيطي است .در اين راستا دو مسئله مهم بايد يادآوري و مورد بحث
و بررسي قرار گيرد .او ًال رژيمهاي مسئوليتي و شيوههاي جبران خسارات
بنا به علل مختلف از جمله مالحظات مربوط به حاكميت عمدت ًا در قالب
پروتكلهاي اختياري تنظيم ميگردد ،كه مسلم ًا اين امر از سويي بسيار
مطلوب است ،اما از سويي ديگر مشكل بسيار جدي و اساسي بر سر راه
حمايت از محیطزیست و تضمين آن به وجود مي آورد .مطلوبيت اين شيوه
عمدت ًا از اين جهت مي باشد که کشورها به دليل اختياري بودن اينگونه
پروتکلها ،بدون داشتن هيچگونه اجبار و الزامي و با ميل خود به عضويت
آنها در ميآيند ،در نتيجه با ميل و رغبت بيشتري هم تن به اجراي تعهدات
و تکاليف ناشي از آنها ميدهند .اما اختياري بودن رژيمهاي مسئوليت ،اين
پيامد منفي را به دنبال خواهد داشت که کشورها در مواردي تن به آنها
ميدهند که پاي منافعشان در بين نباشد و لذا حمايت از محیطزیست و
مسئوليت ناشي از نقض اين تعهد نسبت به منافع کشورها امري فرعي و
تبعي خواهد گرديد.
سپس از آنجايي كه يك سيستم كارآمد و مؤثر براي اجراي مسئوليت
بينالمللي و جبران خسارات در نظام بينالمللي وجود ندارد و از سوي ديگر
امروزه مسئوليت بخش خصوصي نيز قسمت عمدهاي از رژيم مسئوليت
ناشي از خسارات زيستمحيطي را تشكيل ميدهد ،عم ً
ال سيستمهاي
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ج) توسعه اقدامات پيشگيرانه به جاي اقدامات جبراني
يكي از تحوالت مثبتي كه در عرصه مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
زيستمحيطي در سالهاي اخير واقع گرديده است ،توجه جامعه بينالمللي
به اقدامات پيشگيرانه است.
«اين امر با نگرش سنتي كه بر اساس آن مسئوليت به دولتي منتسب
ميشود كه باعث زيان شده باشد مغاير ميباشد .در سالهاي اخير وضع
مقررات راجع به محیطزیست بينالمللي به صورتي چشمگير افزايش يافته
و رويكرد بازدارنده جديدي در بسياري از ترتيبات در سطح بينالمللي و
منطقهاي منعكس شده است )1( ».و كنوانسيونهاي زيادي با اين نوع
1
نگرش تدوين گرديدهاند.

متفكران جديد حقوق بينالملل را عقيده بر اين است كه اعمال نظريه
مسئوليت دولت پس از وقوع خسارت در بدو امر موجب گسترش و رشد
منازعات ،تضعيف همكاري و عدم امكان جلوگيري از انجام زيان ميگردد.
متخصصان حقوق بينالملل چنين استدالل ميكنند كه انجام اقدامات
(تعهدات) شكلي و اجرايي از پيش ،دولتها را قادر ميسازد تا از طريق
يك نظام همكاري متقابل «اجتناب از منازعه» با مسئله آلودگي مرزگذر
برخورد نمايند(.)3
در راستاي امکانپذير گرديدن انجام اقدامات پيشگيرانه ،يكي از
مسئوليتهاي مهم دولتها مسئوليت آنها به اطالعرساني دقيق و كامل
ميباشد .اصل بيستم اعالميهاي استكهلم در اين رابطه ميگويد :در اين
رابطه بايد جريان آزادانه تازهترين اطالعات و انتقال تجربيات ،به منظور حل
مسائل محيطزيست ،تشويق و تسهيل گردد .فنون مربوط به محیطزیست
را بايد با شرايطي که انتشار وسيع آنها را بدون تحميل بار اقتصادي بر
کشورهاي در حال توسعه تشويق کند ،در اختيار اين کشورها قرار داد.
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حقوقي ملي نيز در جهت اجراي مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات
محيطزيستي در گيرو دخيل ميباشند.
البته الزم به يادآوري است كه اجراي مسئوليت از طريق سيستمهاي ملي
توأم با مشكالت و موانع زيادي است و در بسياري از موارد عم ً
ال مسئوليت
و بحث جبران خسارت عقيم و بينتيجه ميماند .از سوي ديگر نميتوان
مسئله اجراي مسئوليت بينالمللي و تضمين آن را به نظام بينالملل محدود
نمود ،چرا که مهمترين مکانيسم در اين مورد توسل به ديوان دادگستري
الهه ميباشد که امکان مراجعه به آن فقط براي کشورها وجود دارد و
سازمانها و افراد که از بازيگران مهم عرصههاي محيطزيستي هستند،
امکان توسل به اين مرجع را ندارند.
در اينجا به عنوان يک نمونه عملي اشارهاي مختصر به پروتکل الحاقي
کنوانسيون بازل مي شود .هدف از انعقاد پروتكل الحاقي کنوانسيون مذکور
ايجاد يك رژيم مسئوليت براي خطرات و خسارات ناشي از پسماندهای
آلودهكننده و جبران خسارات وارده به طور فوري و كافي بوده است .از
ميان ويژگيها و مسايل گوناگون اين پروتكل چهار موضوع قابل توجه
ميباشد :نخست ،در رژيم مسئوليت کنوانسيون و پروتکل الحاقي آن يک
راه فرار و گريز ،براي برخي از متخلفان وجود دارد .در اين رژيم مسئوليتي،
عليرغم پذيرش مسئوليت دوگانه براي کشور صادرکننده و واردکننده ولي
براي حمل و نقلکننده مسئوليتي پيشبيني نشده است( .)8دوم ،رژيم
مسئوليتي كه در پروتكل الحاقي پيشبيني گرديده است جنبه اختياري
داشته و پروتكل در واقع سعي كرده با تشويق و ترغيب كشورهاي عضور
كنوانسيون آنها را به سمت انجام تعهداتشان سوق دهد که همين ويژگي
خود از موانع جدي اجراي مؤثر اصول و قواعد مندرج در كنوانسيون بازل
ميباشد.
سوم آنکه رژيم مسئوليت پيشبيني شده در پروتكل الحاقي شامل بخش
خصوصي درگير در بحث فضوالت آلودهكننده نيز ميگردد كه اين ويژگي
در عين حال كه از نقاط مثبت اين پروتكل ميباشد ،اما قب ً
ال بحث گرديد كه
در جهت اجرا و تحقق عملي آن موانع و مشكالت فراواني وجود دارد.
چهارم اینکه رژيم مسئوليت پيشبيني شده در پروتكل الحاقي در جهت
تحقق مسئوليت پيشبيني شده سيستمهاي حقوقي ملي را نيز به نوعي
درگير نموده و در قسمتهاي زيادي اجراي رژيم مسئوليت را بر عهده اين
مراجع ملي قرار داده است كه در اين خصوص هم قب ً
ال بحث گرديد كه
موانع و معضالت جدي وجود دارد.
مسئله ديگري که در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که
يكي از علل عدم موفقيت كامل كنوانسيون بازل كه در آينده نيز مانع
جدي در راه تحقق كامل مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در مورد
ساير کنوانسيونهاي محيطزيستي هم صحت دارد ،فقدان يك ساختار

متمركز فراملي است كه مسئول اجراي مقررات كنوانسيون باشد و اجراي
مقررات آن را تضمين نمايد .اگرچه برخي از حقوقدانان معتقدند وجود يك
ساختار متمركز خارجي نه تنها موجب اجراي بهتر مقررات كنوانسيونهاي
محيطزيستي نميشود ،بلكه ممكن است كشورها را هرچه بيشتر نسبت به
انجام تعهداتشان در قبال اين كنوانسيونها بيميل نمايد .چرا كه كشورها
اصو ًال عالقمند به حفظ حاكميت خود بوده و از تن دادن به هرگونه تعهدي
كه موجب سلب يا محدود گرديدن حاكميت آنها گرديده و يا رفتار و عملكرد
آنها را تحت كنترل و نظارت درآورد امتناع ميورزند و به همين علت تشويق
و ترغيب كشورها به رعايت تعهداتشان بهتر از اجبار آنهاست.
اما بدون ترديد بايد پذيرفت كه حداقل در خصوص بخش خصوصي
عدم وجود يك ساختار متمركز و فراملي عاملي مهم و مؤثري در فرار آنها
از انجام تعهداتشان بوده و در آينده نيز موجب افزايش حمل و نقل و تجارت
غيرقانوني فضوالت آلودهكننده گرديده تا جايي كه شايد چندان دور از واقع
نباشد ،اگر گفته شود «تالشهاي جامعه بينالمللي فقط منجر به ايجاد يك
سيستم ممنوعيت حمل و نقل و تجارت فضوالت آلودهكننده گرديده بدون
هيچگونه كنترل مؤثر بر روي آن».

البته كنوانسيون يك دبيرخانه ايجاد كرده است ليكن اشكال در اين است
كه اين دبيرخانه فاقد قدرت اجرايي است .دبيرخانه فقط يك ركن اطالعاتي
است .لذا در حالي كه دبيرخانه ممكن است از تخلفات مربوط به نقل و
انتقال غير قانوني پسماندهای خطرناك آگاه گردد ،اما هيچگونه اقدامي
جز تهيه گزارش از آن نميتواند انجام دهد .البته اين گزارش ميتواند به
انجام برخي اقدامات به وسيله دولتها كمك كند ولي كافي نيست (.)8
اين مشکل در ساير موضوعات محيطزيستي نيز وجود داشته و بعض ًا حتي
شديدتر نيز ميباشد.
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نتيجهگيري
فرآيند مسئوليت بينالمللي ناشي از خسارات زيستمحيطي در گذر زمان و
ً
نسبتآ مثبتي گرديده است .ليکن
با طي فراز و نشيبهاي زياد دچار تحوالت
اين تحوالت بسيار کند و در درازمدت اتفاق افتاده است ،به گونهاي که
شايد چندان دور از واقعيت نباشد اگر گفته شود فرآيند تغيير و تحول در اين
حوزه بسيار کندتر از ساير حوزههاي حقوق بينالملل بوده است .علل اين
امر را بايد در موضوعات مختلف جستجو نمود .از آنجمله ،مسئله حاکميت
کشورها و عدم تمايل آنها به از دست دادن آن ،غيرمعاوضهاي بودن
تعهدات زيستمحيطي ،اختياري بودن رژيم مسئوليت ناشي از خسارات
زيستمحيطي ،فقدان ضمانت اجراهاي مؤثر هم در سطح بينالمللي و هم
در سيستمهاي حقوقي ملي  ...ولي با وجود همه موانع مذکور بايد پذيرفت
که از گذشته تاکنون تحوالت چشمگيري در رژيم مسئوليت بينالمللي

دوم ،رژيم مسئوليت بايد به تدريج از حالت اختياري ،تشويقي و توصيهاي
بودن فاصله گرفته و به سمت اجباري و تحميلي بودن سوق داده شود و
به منظور فراهم کردن بستر مناسب براي اين چرخش بايد از مفاهيمي
همچون ميراث مشترک بشريت و قواعد آمره استفاده شود.
سوم ،يکي از معضالت حقوق بينالملل محیطزیست و از جمله رژيم
مسئوليت فقدان يک ارگان و متصدي خاص و مستقل ميباشد .هر چند
سازمانهاي مختلف و برخي از ارکان سازمان ملل به اشکال گوناگون خود
را متصدي اين امر ميدانند اما واقعيت اين است که اين حوزه از حقوق
بينالملل نياز به يک متصدي مستقل و مقتدر جهاني دارد که بايد در جهت
ايجاد آن تالش نمود.
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ناشي از خسارات زيستمحيطي واقع گرديده است .از آنجمله پذيرش
مسئوليت مبتني بر خطر ،گسترش مسئوليت بخش خصوصي ،پذيرش
مسئوليت کيفري براي برخي از تخلفات زيستمحيطي ،گسترش ضمانت
اجراها  ....ولي با اين وجود براي کارآمدتر شدن هرچه بيشتر رژيم مسئوليت
در اين حوزه بايد به موارد زير نيز توجه نمود :اول ،با توجه به اينکه در واقع
مخاطب اصلي مقررات محيطزيستي افراد کشورها ،هستند بهتر است براي
تضمين اجراي اين مقررات و تأمين هر چه بيشتر حفاظت از محیطزیست
يک مکانيسم بينالمللي ،جداي از سيستمهاي حقوقي ملي يا حداقل در
کنار آنها تعبيه گردد.
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Review of development in international liability resulting from
environmental damages regarding to Basel Convention
L. Raisi, Assistant Professor of Islamic Azad University, Shahrekord

Abstract

expanding environmental liability to private
sector, acceptance of criminal liability for who
damage to environment, and so on. Generally, all
of them express change in liability regime in the
case of environment at international level. And
Basel Convention is a good sample of these evaluations.
Key words: International liability, environmental
damages, Basel convention
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One way to develop the implementation of
environmental regulations at international level
is to expand international liability scope of states
that breach regulations. In this regard, serious
efforts have been done in past years, as considerable
evaluations have been occurred. Nowadays, evaluations in case of international liability resulting
from environmental damages such as development
in scope of liability (changes from error- based
liability to principle of danger- based liability),

leila.raisi@yahoo.com

59

www.irsen.org :سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران

