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 چکیده
 در ص ر امجر میه  شتاد  ن  دس  یامروز عیباشت  ه  با وجه  ب  جاایم یمهم امروز اریاز مباحث بست یکی ست یز طیمح

جن  و شیوارد م س یز طیدا ب  محدول  ایدس ن  ه  از طرف اشخاص و  یاز خساراو یناش عیجاا نیقرار دارد. ا یالمللنیب

ردد را گیه  از طرف ننا  وارد م یو هبرا  خساراو میرا حاهم بر ن  ب ان ینم  مسؤولی قجاع   یست یه  با  ینمایم یهیب 

ه شتت  فیوعر را یو دم در قانج  ا یالمللنیب نیدم در قجان ستت یز طیاز مح یناشتت یم ن مستتؤولی . میبرعه ه ننا  قرار دد

در  اس  ه  نیوهجد داشت   باشتت . حاو سجاو ا یم ن مستؤولی نجع  نییوع یبرا یم فاوو فیممکن است  وعار یاست  ول

چگجن  اس ؟  یالمللنیو اسناد ب را یاز ن  در حقجق ا یناش یم ن مسؤولی  س ،یز طیصتجر  وارد شت   خسار  ب  مح

و  را یدر حقجق ا یم ن مستتؤولی   یماد یب  بررستت یاو با روش ه ابخان  یفوجصتتی -یلیمقال  ب  صتتجر  وحل نیلذا در ا

ا  نش قا یداد. وحق میقرار خجاد یدا را مجرد بررسدا و نکا  ضتعف و قج  ن و نحجه هبرا  ن   پرداخ  یالمللنیاستناد ب

 یس یز طیوجان  در مجرد خسارا  مح یباش  ه  میم یم ن مسؤولی نجع  نیبه ر طیشرا نیمطلق در ا مسؤولی دد  ه  یم

 را یدر حقجق ا یول ؛اس   هیاوخاذ گرد مسؤولی  ازنجع  نیا یالمللنیاستا  است  ه  در استناد ب نیاعماو شتجد و بر دم

 س یز طیمح  یگردد ه  با ماد یدم اعماو م یس یزطیمح یداا یباش  ه  در مجرد زیم ریبر وقصت یمب ن یم ن مستؤولی 

 باش .یم ناسب نم

 

 یالمللنیهبرا  خسار ، اسناد ب ،یس یز طیخسارا  مح ،یم ن  یولؤمس س ،یز طیمح بیوخر :کلیدی هایواژه

 

 

   

 farzad.karimi.khanjari73@gmail.com   : * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول

 
 

  

mailto:vip.bidgolian@gmail.com


 المللیزیستی در حقوق ایران و اسناد بینمسؤولیت مدنی ناشی از خسارات محیطکیا             خنجری و سجادیکریمی 

 

02 
 

 مقدمه
به  بیاز ورود آس یریگشیابتدا پ یهدف هر نظام حقوق

و  بیآس جادیخود و سپس در صورت ا یقلمرو یجامعه

 نیطرف و برخورد با عامل کیاز  انیاز قربان تیصدمه حما

 طیالملل محنیب باشد. حقوقیم گریخسارت از طرف د

ق حقو نی. هدف استین یقاعده مستثن نیاز ا زین ستیز

و  ستیز طیبه مح بیاز ورود آس یریگدر درجه اول جلو

و برخورد با  ستیز طیسپس جبران خسارات وارده به مح

ن و جبرا مسؤولیتباشد. نظام یو خسارت م بیآس نیعامل

 ادجیهدف ا نیبا ا ستیزطیالملل محنیخسارت در حقوق ب

بنابراین در این  (5931 ،یزاده انصاریشده است. )تق

خصوص اگر ادعا شود که این شاخه از حقوق در تکاپوی 

تأمین محیطی امن برای زیست است سخنی گزاف نخواهد 

چنان که فطرت و ذات انسان او را متعهد بر حفاظت بود هم

کند و در صورت تخلف از این وعده با از محیط زیست می

مواجه جبران آن خسارتی که وارد کرده است  مسؤولیت

می شود. زیرا وارد نمودن صدمات به محیط زیست در وهله 

دهد و هنگامی اول کرامت انسانی را تحت الشعاع قرار می

ای به این امر مهم وارد آید خسارت وارد شده بر که لطمه

 توان آن را جبران نشدهانسان غیر قابل کتمان است که نمی

اط انسان و ای از ارتبرها ساخت. در این خصوص نیز عده

 )رضازاده اندکرامات او با حقوق محیط زیست سخن گفته

 (5933 کدخدایی، و

با توجه به بحران محیط زیستی امروزی چه در ایران و چه 

 مسؤولیتدهی به گذاری و نظامدر سطح جهانی، لزوم قانون

شود. در شرایط در حوزه محیط زیست بیشتر احساس می

ای از فرط هستیم که در منطقهامروزی شاهد این موضوع 

بارانی، حیوانات و احشام در معرض مرگ قرار داشته و بی

 ای رو بهحتی مردم برای آب آشامیدنی با مشکلات عدیده

تر با بارش باران شاهد باشند، ولی کمی آن طرفرو می

ها هستیم. های سهمگین و خرابی و ویرانی خانهوقوع سیل

به طبیعت را هر چه بیشتر عیان این موضوع دستبرد انسان 

سازد. دستبردهایی که محیط زیست تاب آن را ندارد و می

 دهد.واکنش خود را با شدیدترین وقایع نشان می

صورت مستقیم و بدون در هگاه این دستبردهای بی رویه ب

شود که در خصوص هایی اعمال مینظر گرفتن محدودیت

ل دستبرد انسان مثترین آن تحقیقاتی انجام شده و سطحی

رویه شن و ماسه، به طبیعت و محیط زیست برداشت بی

کند که جبران نیز مخاطرات و خساراتی را متوجه انسان می

 گرددآن بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن می

چین برخی در متون (. هم5933پور، وهابی و )سبزقبایی

 را مطلق وفقهی با استناد به آیات قرآن کریم، واژه فساد 

تمامی شقوق فساد را مدنظر قرار دادند که در دو گروه حق 

گیرد و هرکسی که الله و حق الناس مورد بررسی قرار می

ای به جان و مال سبب سلب امنیت مردم باشد و یا خدشه

و ناموسشان وارد سازد و اجتماع متضرر گردد، مصداقی از 

کرده بیان فسادی بوده که خداوند متعال در قرآن کریم 

توان این ادعا (. به عبارت بهتر می5931است )طباطبایی، 

گونه تشریح نمود که صدمه و خسارت به محیط را این

ور یا ای دزیست، تصرفی است ناپذیرفتنی در آن که آینده

)بسته به مورد صدمات و ماهیت محیط زیستی  نزدیک

متفادت است(، مردم و جامعه بشری را خسران زده و 

شود امنیت سازد. این ضرری که به مردم وارد میرر میمتض

سازد. آنان و در امتداد امنیت، جان و مالشان را متأثر می

ی بشری را بنابراین هرچه که امنیت و سلامت جامعه

 الناس بوده و هر خوش صدمه قرار دهد حقدست

کریم مصداقی از مصادیق الناسی مطابق آیات قرآنحق

 گردد.گونه فسادی حرام تلقی میفساد بوده و هر

زیستی و تبیین  های محیطبه همین خاطر، شناخت زیان

مدنی برای جبران بخشی از آن  مسؤولیتو تنظیم نظام 

رسد. یکی از ایرادهایی که چه در حقوق لازم به نظر می

جود و مسؤولیتالمللی در این نظام ایران و چه در اسناد بین

مدنی درست است که  مسؤولیتدارد، این است که در 

کند و ممکن است بازدارندگی شخص جبران خسارت می

نسبی را داشته باشد ولی باید توجه داشت که سهم این 

باشد که لازم جبران خسارت برای محیط زیست کمتر می

مدنی، این امر هر چه بیشتر  مسؤولیتاست در نظام دهی 

د. کلمه انجام شو مدنظر قرار گیرد تا جبران به معنای واقعی

گرچه جبران خسارات ممکن است سریع باشد ولی آثار این 

طلبد تا جبران در محیط زیست، مدت زمان طولانی را می
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خود را نشان دهد و این موضوع حساسیت و شکنندگی 

دهد، هرچند که در مواردی محیط زیست را نشان می

صدمات وارد شده به محیط زیست غیرقابل جبرانند. لذا 

سوال ما این است که در صورت وارد شدن خسارت به 

مدنی ناشی از آن در حقوق ایران  مسؤولیتمحیط زیست، 

المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که و اسناد بین

مدنی در ایران مبتنی بر تقصیر است که  مسؤولیتکلیت 

رسد برای محیط زیست مناسب نباشد و در به نظر می

در باب محیط زیست مطلق  مسؤولیتالمللی اسناد بین

 مسؤولباشد یعنی چه عامل مقصر باشد چه نباشد، می

 تمسؤولیباشد. در این راستا ابتدا ارکان جبران خسارت می

های مرتبط با محیط مسؤولیتمدنی در محیط زیست و 

نحوه جبران خسارت در تعهدات مرتبط با زیست در و 

 میقرار خواه یرا مورد بررس رانیدر حقوق ا ستیز طیمح

 ،المللنیدر چارچوب حقوق ب مسؤولیت یداد، سپس مبنا

 در حقوق  زیستی محیط یهاانیمرتبط با ز مسؤولیت

 یمدن مسؤولیتکننده  نییتع یهامیهدف رژ، المللنیب

نحوه جبران و  المللنیدر حقوق ب زیستی محیطخسارات 

را مورد بررسی  المللنیدر حقوق ب زیستی محیطخسارات 

 قرار خواهیم داد. در پایان نیز پرونده کاپیتان ساخاروف

علیه ایران را مورد توجه قرار خواهیم داد که هم مرتبط با 

 د.باشالمللی میقوانین ایران و هم مرتبط با اسناد بین

 

 طیمح بیاز تخر یناش یمدن مسؤولیتارکان  -1

 رانیدر حقوق ا ستیز

وجود سه رکن  یمدن مسؤولیتتحقق  یحقوقدانان برا نزد

بار و رابطه  انیلازم است که عبارت اند از: ضرر، فعل ز

از  یلازم است عمل ،مسؤولیتتحقق  یبرا یعنی ت؛یسبب

 نیو آن عمل موجب ا فتدیاتفاق ب یانیعامل سر زند و ز

 جادیا"، "ریتقص" یاز مبان کیعناصر در هر  نیباشد. ا انیز

 یموجود باشد. در مبنا دیبا غیره و "حق نیتضم" ،"طرخ

ا و کار خط لیمقصر و تحل یبر مجازات مدن هیتک ر،یتقص

 هینظر یکه بر مبنا یانتساب آن به اراده اوست؛ در حال

 جهیاست؛ در نت یبار به طور نوع انیبر فعل ز هیخطر، تک

در مطالعه  یول ؛یدارد، نه شخص ینوع یهم نما مسؤولیت

اظر بر ها نبحث شتریحق، ب نیتضم هیبر پا یمدن مسؤولیت

شده و  نیحق تضم تیاهم سهیو مقا یاجتماع یمهندس

 یو ابتکار است و اعتبار حق را در برابر آزاد تیفعال یآزاد

 .(5935 ،یمی)فه دهدینشان م

ممکن است به علت تخلف از  ستیز طیمح بیتخر یگاه

صورت  یبا شخص عموم یشخص خصوص نیقرارداد ب

 یمدن مسؤولیتبه صورت مختصر ارکان  جانیدر ا رد،یپذ

. وجود تعهد میبریتعهد را نام م یاز تخلف از اجرا یناش

تعهد که ممکن است  یتخلف از اجرا ،یاز عمل حقوق یناش

 "لهمتعهد"ورود خسارت به   ؛یکل ایباشد  یتخلف جزئ نیا

با  یفرد م،یرمستقیغ ای میکه ممکن است خسارت مستق

منافع،  ای نیمربوط به ع نده،یآ ایمربوط به حال  ،یجمع

ه دارد ک یشروط زیباشد؛ مطالبه خسارت ن یمعنو ای یماد

بودن آن،  میاز جمله آن شروط، مسلم بودن ضرر و مستق

بودن آن است.  ینیب شیپ بلجبران نشده بودن آن و قا

 یاست که عدم اجرا نیا یقرارداد مسؤولیتنکته مهم در 

 دارد یمدن مسؤولیتدر تحقق  یگاهیقرارداد چه جا

ها و مراتع و برداران از جنگل(. رابطه بهره5935 ،یمی)فه

 9است. ماده  یبردارقرارداد بهره یبر مبنا دولت معمولاً

ها و مراتع کشور از جنگل یاربردقانون حفاظت و بهره

از  یبهره بردار"دارد: یمقرر م نهیزم نیدر ا 59۳۱مصوب 

 یحقوق ای یقیتوسط اشخاص حق 0منابع مذکور در ماده 

 بیبه عمل خواهد آمد که به تصو یدر هر مورد طبق طرح

مصوب قرارداد  یهامفاد طرح تیبا رعا یعیوزارت منابع طب

" .صادر خواهد شد یبردارو پروانه بهره دهیلازم رس

  انیقانون ب نیا 95ماده  نیچن( هم593۳ ان،ی)کاتوز

مجاز  ،یعیو منابع طب یوزارت جهاد کشاورز"کند: یم

 راتعم زیو ن یداغیجلگه آستارا تا گل یجنگل یاست اراض

 بیکه تصو ییهاکشور را بر اساس طرح یغیرمشجر مل

 یهانامهنییفصل و مفاد آ نیامواد  تیبا رعا خواهد نمود.

 ی. پرسش"اجاره دهد یقانون به اشخاص حقوق نیا ییاجرا

 بردار از مفاد قرارداد اگر بهره کهنیکه مطرح است ا

او درباره جبران  مسؤولیتتخلف ورزد، تحقق  یبرداربهره

است که  یخواهد بود؟ گفتن یطیخسارت، تابع چه شرا

. در تعهد به لهیوسبه یاست و گاه جهیبه نت یتعهد گاه
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به دست آوردن  ای نیمع یکه ناظر به انجام کار جهینت

خاص، مطلوب  جهیبه نت دنیخاص است، رس یاجهینت

 له،یوساست؛ اما در تعهد به یمتعهدله و موضوع تراض

 جهیبه نت دنیدر جهت رس "کوشش متعارف"موضوع، 

است که در تعهد به  یهیاست. بد نیمنظور طرف ییغا

اص خ جهیبه نت دنیرس قیبه عهد فقط از طر یوفا جه،ینت

 ندیو صرف تلاش متعهد در راه رس ردیپذیانجام م نیو مع

ه، در تعهد به وسیل یکاهد؛ ولیاو نم مسؤولیتاز  جه،یبه نت

مطلوب نرسد  جهیمأجور است، هرچند به نت ونیمد یسع

دانست که تلاش متعارف  مسؤولتوان او را  یم یو در صورت

 یاست که موضوع تعهد گاه ینداشته باشد. گفتن معمولرا 

 یفعل مثبت اتفاق افتد. گاه دیاست که با یانجام دادن عمل

 .اتفاق افتد یفعل منف دیاست که با یانجام ندادن عمل

ه ثابت کند ک دیصورت تخلف از فعل مثبت، متعهدله با در

در کار بوده است و اصل عدم انجام هم او را کمک  یتعهد

ثابت کند که تعهد را انجام داده است.  دیکند و متعهد با یم

 ریاثبات پذ یچون امر عدم ،یدر صورت تخلف از فعل منف

 تبتخلف از تعهد توسط متعهد را ثا دیمتعهدله با ست،ین

که قرار بوده متعهد فلان کار را انجام  دیبگو یعنیکند؛ 

مرتکب خطا شده و انجام داده است. آنچه در  یندهد، ول

 هجیبود که تعهد به نت ییگذشت، در جا تخلف از قرارداد

ر است، متعهدله علاوه ب لهیکه تعهد به وس ییجا یباشد؛ ول

 زیا نر دمتعهد در انجام تعه ریتقص جه،ینت امدنیبه دست ن

کند؛ چون قرار بوده که متعهد تمام تلاش متعارف یثابت م

 .(5933 ان،یخود را معمول دارد )کاتوز

برداران از منابع بهره یدر تعهد قرارداد دیپرس دیبا حال

 تعهد به ایاست  جهیتعهدات از نوع تعهد به نت ،یعیطب

ر د ،یعیاز منابع طب یبرداربهره یقراردادها یاجرا له؟یوس

 مقامات بیبه تصو شیاست که از پ ییطرح ها یواقع اجرا

قانون حفاظت و  95و  9است )مواد  دهیدار رستیصلاح

 نییآ 90و  95 ها و مراتع کشور و مواداز جنگل یبرداربهره

مصوب  یاسلام یدر جمهور یاراض یایو اح ینامه واگذار

  یقراردادها یها که بخش اصلطرح نی(. ا5913

 یفن طیدهند، دربردارنده شرایم لیرا تشک یبرداربهره

 نیا رشتیهستند. ب نیکننده تعهدات طرف انیقراردادها و ب

تعهد به  یعنی ،یدر گروه نخست تعهدات قرارداد ،تعهدات

مستلزم  یکارمثال، طرح جنگل یقرار دارند. برا جهینت

 یهاو نشاندن نهال یاز درختان جنگل ینیقطع تعداد مع

به  ،یطرح نیچن یهاست. تعهد مجرآن یبه جا دیجد

خاص است، نه کوشش متعارف.  یاجهیدست آوردن نت

است. تعهد مثبت؛  یو منف ثبتتعهد او اعم از م یوانگه

 یدرخت در جنگل است. تعهد منف ینینشاندن تعداد مع

از درختان جنگل  ینیاز اندازه مع شیقطع نکردن ب ز،ین

برداران، تعهد به بر بهره زیها ناست. حفظ مراتع و جنگل

 در حد توان در محافظت از آن بکوشند دیاست که با لهیوس

 .(5935 ،یمی)فه

تعهدات،  یبنداست که در خصوص طبقه نیهم زیحق ن 

وع به ن لیمتما جه،یو تعهدات به نت لهیبه تعهدات به وس

 منحصر بفرد و صیشد. خصا جهیتعهدات به نت یعنیدوم 

از آن  تیکه در حما دینمایم جابیا ستیز طیضرورت مح

 تیاز آن نها تیو در حفظ و حما میمحتاطانه عمل نکن

 طیگنجاندن تعهدات مح نیبنابرا. میاوریبعمل هتلاش را ب

اجه مو یبا بداهت عقل جه،یدر قالب تعهدات به نت یستیز

نمود.  هیتوان توجیاست که سخن خلاف آن را چندان نم

 جهیتن نیلازم به ذکر است که استفاده از قالب تعهدات تضم

قرار دارد هم  جهیاز تعهدات به نت یبالاتر یکه در درجه 

 جهینوع تعهدات که نت نیا . درستیچندان مناسب ن

مدنظر است و در  جهیشود، صرفاً حصول نتیم نیتضم

د، متعه یخارج از اراده لیکه محقق نشود ولو به دلا یصورت

و بار نمودن  یریشود. بکار گ یم یتلق مسؤولباز هم او 

متعهد در خصوص تعهدات  ینوع از تعهدات بر شانه نیا

دنبال دارد و هرا ب هاتیاولاً عدم رغبت فعال ،یستیز طیمح

 اصول عدالت و  به مخالفت با یدوماً در مواد

تعهدات  دیگرد انیچه که ب. نظربه آنزدیخیمبر انصاف

 .مییمانیم یتلق جهیاز تعهدات به نت یرا نوع یستیز طیمح

 

 زیستی محیط یهاانیمرتبط با ز هایمسؤولیت -2

 ایراندر 

های ایران از گذشته در خصوص زیان و گونهنظام حقوقی 

مختلف آن به محیط زیست، مقرراتی را به خود دیده، لکن 
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له ی مهم بیشتر مبحث آلودگی مورد توجه قرار أدر این مس

قانون حفاظت و  3ی عنوان مثال مادههگرفته بوده است. ب

 بیان  5919بهسازی محیط زیست مصوب خرداد سال 

 محیط آلودگی موجبات که عملی هر به اقدام"دارد: می

 ساختن آلوده از منظور .است ممنوع نماید فراهم را زیست

 خارجی مواد آمیختن یا پخش از است عبارت زیست محیط

 زیکیفی کیفیت که میزانی به زمین یا خاک یا یا هوا آب به

 نسانا حال به آورزیان طور به آن بیولوژیک یا شیمیایی یا

 باشد ابنیه و آثار یا و گیاهان یا و زنده موجودات سایر یا

ارد زیست و. قابل ذکر است زیانی که به محیط"دهد تغییر

گردد اشکال مختلف و متنوعی دارد و محرز نیست که می

این افعال باید چگونه باشند که زیان تلقی گردد و منتهی 

در (. 5933)محسنی،  به جبران خسارات وارد شده شود

مدنی برای  مسؤولیتجموع نظریات مختلف در خصوص م

 داریم.زیستی را بیان میهای محیطجبران زیان

 نظریه تقصیر

ترین مباحث مدنی، یکی از مهم مسؤولیتدر مورد بحث 

های باشد که قدمتی طولانی در نظامبحث تقصیر می

مطابق این نظریه، خسارت  حقوقی دنیا از جمله ایران دارد.

بتوان عامل ورود  کهنیمگر ا توان مطالبه کردرا نمی

بتواند  اگر دهیدانیز نیرا اثبات کرد. بنابرا و تقصیر خسارت

مقصر بوده خسارت  وروددر  انیعامل ز اثبات نماید که

 انیو ز( 593۱ی، میو فه یبهرام) بود خواهد مسؤول، است

 ریتقص نیب تیعل ۀو رابط ریتقص ی،به عنوان مدع دیبا دهید

اگر  نیبرساند. بنابرا اثبات وارده را به یهاانیو ز انیفاعل ز

ران و جب ستیمتوجه او ن یمسؤولیتاثبات نشود  ریتقص

 .(5939ی، دریحی و قاسم) بود قابل طرح نخواهد یانیز

در بحث خسارات  هینظر نیا رشیپذباید توجه داشت که 

محیط  خسارات از یاریامکان جبران بس زیستیمحیط

 ی ونیخوئ) سازدرا با مشکل و مانع رو به رو می زیستی

 زیستی محیطدر خسارات  ریو اثبات تقص( 5939ی، کرم

بسیار دشوارتر است و این دشواری ها حوزه ریبر خلاف سا

تعدد م ،زیستی محیطخسارت  تیاز ماه یناش اثبات تقصیر

شتن ندا، کنندگان محیط زیستبودن زیان زنندگان و آلوده

 یبرا زیستی محیطخسارات  انیقربانطرف  انگیزه از

 تیسبب ۀاثبات رابط معضلات مرتبط بامطالبه خسارات و 

چه که بیان ( مضاف بر آن5932ی، مشهد و یمیفه). است

زیستی ظهور آنی ندارد و بسیار مواردی شد خسارات محیط

گردد ای به محیط زیست وارد میاست که آسیب و صدمه

صدمه، بعد از مدت مدیدی به و خسارات ناشی از آن 

رسد و این خود کافی است که ادعا شود ی ظهور میمنصه

ی سببیت میان تقصیر و ورود زیان دشوار و اثبات رابطه

 ممکن باشد.بسی غیر

که  یقانون مدن 319با اشاره به ماده  ی به همین دلیلبرخ

 کهنیا نایدانسته است و با ب طیتفر و یرا اعم از تعد ریتقص

تجاوز از حد متعارف  ینوع زیستی محیطارتکاب خسارت 

ورود که اند ، استدلال کردهاست گرانید حق و تجاوز به

 یمدن مسؤولیتموجب  به تنهایی زیستیخسارت محیط

یه با توجو  شودیم یتلق در چارچوب نظریه تقصیر شخص

ه بخسارات،  گونه نیا و مناسب بودن آن برای نظریه مزبور

 را بر این اساس  مسؤولیتبیان نظرات خود پرداخته و 

 .(5939 ،یدریو ح ی)قاسم اندگذاری کردهپایه

 تمسؤولیلیت در قانون ومبنای مسؤباید توجه داشت که 

ا دلیلی تنه بر آن اساسو  مبتنی بر تقصیر است ایران مدنی

 هیتوجرا  ینسبت به جبران خسارت شخصی مسؤولیت که

و تقصیر او خسارت وارده  میان تیرابطه عل ثباتکند، امی

 طرفاز  ریصرف ارتکاب تقص یعنی( 5931 ان،یاست )کاتوز

ن زیا تیبر مسؤول یگذارریتأث یبرا وارد کننده خسارت

 در جهت احراز تیو وجود رابطه سبب ستین یکاف زننده

 دهید انی( و ز593۳ ،ی)کاظم باشدیلازم م یمدن تیمسؤول

-خسارت و زیان زنندهه علیت بین تقصیر طو راب ریتقص دیبا

(. 5931زاده، را به اثبات برساند )قاسم وارد شده یها

ی تمسؤولی ،در صورتی که تقصیر اثبات نشود ن،یبنابرا

 خسارتی نیز جبران نخواهد شد متعاقباً و نخواهد داشت

. البته لازم به ذکر است برخی با توسل به (5931 ک،ی)ره پ

کنندگان زیان و خسارت، به دولت و غیر میان واردتفکیک 

دولت بیان داشتند، در صورتی که زیان توسط دولت به 

حض م مسؤولیتمحیط زیست وارد شود دیگر باید قائل بر 

ی سببیت منتفی است و دولت بایستی شد و اثبات رابطه

به اوست در صدد جبران خسارات وارد شده که منتسب 
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 (.5933 حبیبی،برآید )فقیه

قواعد درکل با توجه به ماهیت خسارات محیط زیستی، 

ها و تدوین رژیم آنلیت مدنی سنتی در ارزیابی ومسؤ

ناتوان است. پس باید در این خصوص یا  مدنی مسؤولیت

لیت ناشی از خسارت وبه فکر تمهید قانون خاص مسؤ

بود یا با استقراء از قوانین خاص حمایت از  زیستی محیط

و ( قانون آلودگی هوا 03)برای مثال ماده  محیط زیست

ض را به مح مسؤولیتباتکیه بر اصول احتیاط و پیشگیری، 

مدنی و حقوق عمومی  مسؤولیتصورت ترکیبی از نظام 

 (.5931 ،یو انصار انی)کاتوز پذیرفت

 خطر هینظر

حرکت کردن جوامع به سمت  با توجه به پیشرفت علوم و

وازم کارگیری از لهصنعتی شدن و تمایل بشر به مدرنیته، ب

زد سابرای رسیدن به این هدف فضای خطرناکی را مهیا می

که ممکن است این فضای خطرناک خساراتی را به بار آورد. 

آلات صنعتی هرچند در تولید و میزان عنوان مثال ماشینهب

رف کنند اما به صزایی را ایفا میتولید محصولات، نقش بس

کنند، فضای خطرناک و آسیب اینکه شروع به فعالیت می

آورند که هرآن ممکن است شخصی جود میهای را بوزننده

از این فضای خطرآلود متضرر و خسارت دیده شود. در این 

خصوص اگر ادعا نمود با صنعتی شدن جوامع، اولین قربانی 

 محیط زیست بوده است ادعای کذبی نخواهد بود. بنابر 

ننده کآلوده ریبه اثبات تقص ،هینظر نیاچه گفته شد در آن

عالیتی ف یکه شخص نیبلکه هم یستیا زیان زننده نیازی ن

 به این فعالیت منجرو  نفع باشدرا انجام دهد که خود ذی

خسارات وارده را  دیشود با ستیز طیمح بیو تخر یآلودگ

 در .جبران کند، چه تقصیر داشته باشد چه نداشته باشد

مطابق این اظهارنظر در  زیان زننده به تعبیری دیگر، واقع

سازد محیط زیست وارد می مقابل خساراتی که بر

ی کند و منظور از عینی از نوع عینی بودن پیدا میمسؤولیت

بودن این است که شخص بدون آن که تقصیر داشتن او 

د گردد. هرچنتلقی می مسؤولبرایش نقشی داشته باشد، 

که از میان نظریات ارائه شده این نظریه در حمایت از 

 راستای تقویت اینمحیط زیست بهتر و مفیدتر است و در 

کند، از انتقاد و  تواند ایفاحمایت نقش بسزا و مؤثری می

ایراد مصون نمانده است. در نقد به این نظریه بیان داشتند 

های متعدد اقتصادی را متأثر ساخته و مسبب که جنبه

 شود. بنابراین رشد ی اجتماعی میکاهش انگیزه

پر خطر های های اقتصادی، خصوصاً فعالیتفعالیت

اقتصادی و صنعتی تنزل پیدا خواهد کرد و این رخ داد خود 

باشد. ی حوادث ناگوارتری در جوامع میصادر کننده

که این نظریه در برخی موارد مجموع مقید بودن بر ایندر

کند چندان مبالغه خلاف عدالت و انصاف قضایی ظهور می

 (.5932ی، مشهد و یمیفه) آمیز نخواهد بود

 

نحوه جبران خسارت در تعهدات مرتبط با محیط  -3

 زیست در حقوق ایران 

ا ب یراه جبران خسارت در هر دعو نیبهتر صیتشخ معمولاً

(، لکن قانون یمدن مسؤولیتقانون  9دادگاه است )ماده 

 وهیها و مراتع کشور شاز جنگل یبردارحفاظت و بهره

از  یدر برخ یدر مورد جبران خسارت عهدشکن یخاص

 نیا 99کرده است. ماده  ینیبشیپ یبهره بردار یقراردادها

 :دیگویقانون م

 یو دامپرور یکشاورز یهاطرح یبه منظور نظارت بر اجرا

تخلف و عذر موجه  ایتعلل  صیو تشخ 95مندرج در ماده 

 درصد عملیات انجام شده  نییها و تعطرح انیمجر

نظارت  تأیکل ه یفرماندار ایمزبور در هر استان  یهاطرح

 نییتع یعیو منابع طب یکشاورز ریبه حکم وز یسه نفر

 :دیافزایم زین 90 هماد شود.یم

 نیا 99مندرج در ماده  تأیبر اساس گزارش ه هرگاه

قانون  نیا 99ها و مؤسسات مذکور در ماده قانون، شرکت

 شصت، حداقل 95ها و مؤسسات مذکور در ماده و شرکت

ت داول م مهیدر ن دیطرح با بر اساسرا که  یاتیدرصد عمل

 ایمورد اجاره انجام شود و  نیطرح در زم یاجرا زمان

 یتا انقضا نیطرح در آن زم اتیدرصد کل عمل 32 حداقل

آن بدون عذر موجه انجام ندهند، منابع  یارهمدت اج

مراتب را با ارسال رونوشت  یوزارت کشاورزو  یعیطب

 اگرد تا نکنیطرح ابلاغ م ینظارت به مجر تأیگزارش ه

معترض باشد، اعتراض  ذکر شدهنسبت به مفاد گزارش 

ظرف مدت چه چنانو  ابراز داردماه  کیمدت  درخود را 
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طرح اعتراض نشد،  یاز طرف مجر عین شدهماه م کی

رح، ط ساتیو تأس یاز اراض دینسبت به فسخ اجاره و خلع 

 .گرددیقانون اقدام م نیطبق مقررات ا

اره را اج یعیبرداران و سازمان منابع طببهره نیاگر قرارداد ب

 نیدر مدت اجاره، مستأجر مختار است که از ع م،یبدان

ه مذکور ک یهادر طرح ینبرد؛ ول ایانتفاع ببرد  ،مستأجره

هدف سازمان  ییغا جهیبه نت دنیدارد، رس یعنوان واگذار

به موقع، حق  یاست که در صورت عدم اجرا یعیمنابع طب

 بر  یالزامات زین یگاه دهد.یفسخ را به اداره مذکور م

مورد  یعیمنابع طب یشود؛ مثل بازساز یبرداران مبهره

طلب م نیکه ا ندیبیم بیآس یبرداراستفاده که موقع بهره

است که  یقانون یبلکه الزام ست،ین یعهدشکن لیبه دل زین

 هیاست و از نظر زیستی محیطآن، ملاحظات  یمبنا

 .(5935 ،یمی)فه ردیگیمطلق سرچشمه م مسؤولیت

 نایجمع باشد، ز یمدن مسؤولیتو ارکان  طیاگر تمام شرا

وارد شده را  را که به او یحق دارد جبران خسارت دهید

را درصدد الزام به  آلوده کننده() انیعامل ورود ز و بخواهد

ه همین ب .است قرار دهد که به بار آورده یضررجبران 

به  هدیدانیزو کننده آلودهمیان )تعهد(  ینیرابطه د ،دلیل 

 ادجیا یمدن مسؤولیت جهیکه در نت یارابطه د؛یآیوجود م

 یمورد مطالعه و بررس مسؤولیت نیشده و به منزله اثر ا

 یروش یمدن مسؤولیت (.5931)کاتوزیان،  ردیگیقرار م

را  یاست تا خسارت ستیز طیمح گرانبیاجبار تخر یبرا

اح اصل نهیهز کهنیا ایکه به وجود آورده اند، جبران کنند و 

ط در برابر محی مسؤولیت این نوع نیبنابرا دازند؛آن را بپر

است که نه تنها به علت و سبب خسارت،  یروش زیست،

 نییکند. در تع یتوجه م زیخسارت ن زانیبلکه به مقدار و م

مهم چون  یعوامل ستیز طیخسارت به مح نیا زانیم

انواع جانداران،  (مثلدیتکثیر )تول ایدر رشد  راتییتغ

خدمات  زانیمهرگونه کاهش در سطح و  ره،یپرندگان و غ

مان شود، در زارائه میی عیمنابع طب لهیکه به وس یو منافع

ثار آ صدور حکم به جبران خسارات باید در نظر گرفته شود.

اند. از طرفی بر سلامت تخریب، بسیار وسیع و گسترده

یره ها و غگذارند و باعث بروز انواع بیماریانسان ها تأثیر می

گردند و از سوی دیگر، بر منابع طبیعی محیط زیست می

 .(5935 فهیمی،) نهنداثر سوء می

طور که امروزه مخاطرات محیط زیستی در یک نقطه همان

 دهد و اینیای دیگر را تحت تأثیر خود قرار ماز دنیا، نقطه

مهم نشان دهنده آن است که حتی امنیت در جوامع و 

دول رابطه تنگاتنگی با محیط زیست پیدا کرده است. بدین 

نحو که خسارات محیط زیستی مسبب ناامنی در میان افراد 

گردد و این ناامنی جوامع نیز دولتی که متبوع جوامع می

 ،مصطفویو  )قوام آن هستند را متأثر خواهد ساخت

تخریب محیط زیست نه تنها به علت و  مسؤولیت(. 5933

سبب خسارت، بلکه به مقدار و میزان خسارت نیز توجه 

کند و در تعیین میزان خسارت عوامل مهمی دخیل می

های جبران خسارت متفاوت هستند. بر همین اساس، شیوه

دنی م مسؤولیتقانون چنین باید اشاره کرد که . همهستند

ایران تکلیف کسانی را که با تخریب محیط زیست متضرر 

راز توانند با احمی شوند، تعیین کرده است. این اشخاص می

ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت با اقامه دعوی در دادگاه 

علیه عامل زیان اقدام کنند که نیازی به توضیح جزئیات 

 .(5935 ،یمی)فه آن نیست

 که خسارت ستیلازم ن ،یعیمنابع طب ریتجاوز به ذخا در

 قانون اساسی 12بلکه طبق اصل  د،یوارد آ یبه فرد مشخص

 درکه  یآور است و کسضمان زین یتجاوز به اموال عموم

سر باز زند، متخلف محسوب شده،  ستیز طیمح از حفاظت

 ریتقص یجا که مبناآن از خواهد داشت. یمدن مسؤولیت

 خطر  یسراغ مبنا یبعض ست،یگو ندر همه جا جواب

 طیمح بپردازد و یتیهرکس به فعال هینظر نیاند. بنابرارفته

که از آن  یبه وجود آورد، کس گرانید یبرا یخطرناک

از آن را جبران کند  یخسارت ناش دیبرد، بایسود م طیمح

وارد شده  انیعمل آن شخص و ز نیب تیو مهم رابطه عل

ه دادند و گفتند ک رییتغ یرا اندک هینظر نیاست. بعدها ا

اهد ش زیاست و در فقه ن ییعوض متقابل سودجو مسؤولیت

آن را  یو برخ« من له الغنم فعلیه الغرم»اند که جسته

 .اق 12آنان از اصل اند.خطر در برابر انتفاع نام نهاده هینظر

 می،. )فهیاندبهره گرفته هینظر نیا تیدر طریق تثب زین

در  یانتقادات میداشت انیکه سابقاً بطور لکن همان (.5935

 هیرنظ نیگفته که ا نیوارد است و بر ا هینظر نیخصوص ا
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 یزهیو کاهش انگ یاقتصاد شرفتیو پ ییایمانع از پو

 مسؤولیت یو ما مبنا میگذاریشود، صحه میاجتماع م

. قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، مینیگزیمطلق را بر م

مقرر کرده است که:  نیچن« ب»، در بند 5919مصوب 

آن  یدر صدد بازساز یستیبا یبرداران از منابع ملبهره

 .گفته است نیا دیمؤ زیمقرره ن نیکه ا ندیبرآ
 

 الملل نیبچارچوب حقوق در  مسؤولیت یمبنا -4

مطابق با تحقیقات صورت گرفته در حوزه محیط زیست 

همه اجزای تشکیل دهنده محیط زیست، از دریا و خشکی 

گرفته تا جنگل و هوا و حیوانات همه به هم دیگر مرتبط و 

صادره از دیوان  یمشورت یرأ 03بند مطابق  وابسته هستند.

که درباره مشروعیت 533۱المللی دادگستری در سال بین

همین وابستگی اجزای محیط  ،بود یاتم یهاکاربرد سلاح

زیست و به عبارتی دیگر یکپارچگی آن را به رسمیت 

کید کرد که محیط زیست به تنهایی دارای أتو  شناخت

توجه به یکپارچگی آن حیات، نحوه باشد و با مفهومی نمی

 باشدزندگی، جانوران و آینده بشریت وابسته به آن می

(ICJ Reports, 1996 ) وحدت و  یکپارچگی از منظرو

ن قابلیت ای یآلودگ گونههر  ،زیستی طیعناصر مح نیهم

 را برهم زند؛ ذکر شدهعناصر  انیتعادل موازنه مرا دارد که 

زیست و تمامی عناصر به همین خاطر برای صیانت از محیط

 آن پیشنهاد وضع قوانین جهانی مطرح گشت و از طریق

تکامل های متعدد جهانی و نشست یالملل نیب یهاسازمان

 طیالملل محنیروند توسعه حقوق ب ن،ی. با وجود اافتی

 همواره کند بوده هادولت تیبه علت تقابل با حاکم ست،یز

. این مورد و سایر موارد بدین شکل (5935 ،یمیاست)فه

ا، هموجب گردید که این شاخه از حقوق مبتنی بر بیانیه

ها و از این قبیل موارد باشد، در نتیجه با فقدان اعلامیه

شویم که می ضمانت اجرایی مستحکم و بازدارنده مواجه

 (.5933 مصطفوی، و )قوام ای حائز اهمیت استلهأمس

به  ایبسیار است مواردی که توسط دولتی خسارت و ضربه

ها را گردد و آن ضربه، دیگر دولتمحیط زیست وارد می

المللی در پرتوی آن دهد و فضای بینتحت تأثیر قرار می

 موسوی، و )پورهاشمی گیردصدمات وارد شده قرار می

الملل کلاسیک، کشورها بر همه (. مطابق حقوق بین5932

 همتا و منحصر بهقلمرو و منابع طبیعی خود حاکمیتی بی

که مسائل مربوط به محیط زیست و به فرد دارند، حال آن

عبارتی حقوق محیط زیست این قاعده کلاسیک را به 

تواند در چارچوب چراکه محیط زیست نمی ؛چالش کشید

ات دولتی قرار گیرد و رفته رفته این موضوع جای سرحد

خود را در افکار جهانی پیدا کرده است. دلیل منطقی که 

تواند مبین این قاعده جدید باشد، این است که محیط می

ها و ها رودخانهها گیاهان کوهزیست حیوانات جنگل

باشند که ها برای خود دارای مرزهای طبیعی میدریاچه

بر گیرد و مرزهای دولتی و  یک قاره را در ممکن است کل

تواند این قاعده را تغییر دهد و همه این اجزا تصنعی نمی

 ICJ) دهند. بدون توجه به آن به حیات خود ادامه می

Reports, 1996مرزهای خود قلمرو چارچوب ها در ( دولت

ولی امروزه حقوق ، باشدرا دارا میمطلق  تیحق حاکم

 تی نسبی را برای این کشورها در نظر الملل حاکمیبین

برداری از منابع طبیعی در مرزهای خود در بهرهو  گیردمی

 ,Smithباشد )هیچ کشوری دارای صلاحیت انحصاری نمی

برداری در این موارد همه که تصرف و بهره( چه این1998

دهد و منافع جوامع قرار می تأثیرجوامع بشری را تحت 

محدودیت در تصرف به محیط زیست را در بشری این عدم 

 کند.تعارض با خود قلمداد می

دارای  باید زیستی الملل آلودگی محیطبر اساس حقوق بین

های مضر را های مشخصی باشد تا بتواند فعالیتچارچوب

ولی این امر باید دارای قواعد ؛ (Kiss, 1991ممنوع کند )

 نقض و جبرانضمانت اجرا  که در این میان، مشخصی باشد

 مسؤولیت یا همانالملل محیط زیست قواعد حقوق بین

  مسؤولیت. باشدبسیار حائز اهمیت میالمللی بین

 از مباحث بسیار مهم و عمده حقوق ها المللی دولتبین

 گارسا آمادور مخبر اسبقمطابق نظر که  باشدالملل میبین

بهم مدارای پیچیدگی و نکات الملل، کمیسیون حقوق بین

(. این موضوع از Garcia Amador,1958) باشدزیادی می

مار به ش المللیباشد که از جمله ارکان نظام بیناموری می

موجبات نقض و تضعیف ، و نقض قوانین و قواعد آن آیدمی

و امنیت زیست  المللی را فراهم کردهحقوق و قوانین بین

 (.5913)فیوضی،  اندازدالمللی را به خطر میبین
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در صورت نقض قواعد بر یکی از تابعان المللی بین مسؤولیت

خسارات ناشی از نقض و تا شود الملل بار میحقوق بین

باید توجه داشت که  .شکستن قوانین را جبران نماید

ایر و یا س زیستی المللی به خسارات محیطبین مسؤولیت

این موضوع  .شودخسارات و جبران خسارات محدود نمی

 پروندهدر  یدادگستر یالمللنیب وانید یرأ مرتبط با

ادره ص رأى طبق. است )آلمان علیه لهستان(و فکارخانه کور

ل الملکشورها و درمجموع تابعان حقوق بین، در این پرونده

 ها منتسب باشد،الملل که به آندر برابر نقض حقوق بین

نقض حقوق  نیابا پرداخت غرامت باید . دارند مسؤولیت

 ( هرچند Chorzów Case, 1927را جبران کنند )الملل نیب

 و در توسعه چشمگیرینقش  یداور یی وقضا یهاهیرو

 طیحالملل منیحقوق بند ولی الملل دارنیحقوق ب شرفتیپ

 یمللالنیب ییقضا ی وداور هیاز رو مسؤولیت ددر بع ستیز

 وکانادا  انیاسملتر م لیتر حادثه. در باشدمیبرخوردار ن

ها دولت یالملل نیب مسؤولیت یفرامرز یدر آلودگ کایآمر

موارد  فقط یلادیم 53۳5 سال شد؛ اما پس از ییشناسا

 به مراجع یدگیرس یبرا زیستی محیطاز سوانح  ندکیا

 ،یمی)فه شده است یبه صدور رأختم ارجاع و  یالمللنیب

5935). 

 درهای محیط زیستی مرتبط با زیان مسؤولیت -5

 المللحقوق بین

 ناشی از خطا و تقصیر مسؤولیت

 کی ریدر اثر خطا و تقص مسؤولیتالملل نیدر حقوق ب

از اسناد  یاریباشد که در بسیمشترک م یقاعده حقوق

. دولت آمده است مسؤولیتمرتبط با  ژهیبه و یالمللنیب

سازمان ملل  ونیکنوانس 091ماده  5مثلا به موجب بند 

تعهدات  یاجرا یکشورها برا" 5330 اهایمتحد حقوق در

 ستیز طیو حفاظت از مح تیخود در مورد حما یلالملنیب

به  نیچن. هم"هستند یالمللنیب مسؤولیت یدارا ایدر

 یکشورها برا" ونیکنوانس نیهم 090موجب ماده 

از اقدامات به عمل  یخسارات قابل انتساب به آنان و ناش

اقدامات  نیخواهند بود، اگر ا مسؤول ۱آمده مطابق با بند 

و  طیا از اقدامات متعارف با توجه به شرایباشند  یقانونریغ

                                                           
1 .Archega 

 دیخصوص کشورها با نیاطلاعات موجود فراتر روند، در ا

 یرا برا شانیخود حق رجوع به دادگاه ها یدر حقوق داخل

زاده )تقی ".ندینما جادیخسارات ا نیمربوط به ا یدعاو

از  حفاظت ونیرابطه کنوانس نیهمدر (. 5931ی، انصار

 جدید نظرت ترانهیمد یو مناطق ساحل ایدر ستیز طیمح

 5۱در ماده  ایدر بارسلون اسپان 5331ژوئن  52در  شده

در  یقرار داد متعهد به همکار نیدارد که طرفیمقرر م

 یبرا ییهامناسب و روش نیقوان بیو تصو یبندفرمول

 طیمح یاز آلودگ یو جبران خسارت ناش مسؤولیت نییتع

 یتمسؤول فیباشند. در تعریم ترانهیدر مدیی ایدر ستیز

اگر ": 5از حقوق دانان یکیبه نظر  ریبر خطا و تقص یمبتن

وجود بیاید که ترک الملل بهای مطابق حقوق بینقاعده

ای حقوقی به رابطه، فعل یا فعل در آن گنجانده گردد

مطابق این رابطه، این عمل . شودایجاد میصورت اتوماتیک 

باید با پرداخت غرامت آن را جبران و  به وی منتسب بوده

ای است که بین دولت زیان زننده و دولت کند. این رابطه

 (.Bedjaoui, 1991) "شودزیان دیده ایجاد می

 خطر یا اعمال منع نشده یناش مسؤولیت

الملل موضوع کمیسیون حقوق بین 5331در سال 

ه هایی کالمللی ناشی از پیامدهای فعالیتبین مسؤولیت

ی اند را به دو دستهمنع نشده المللطبق حقوق بین

قدامات بازدارنده و اقدامات جبرانی تقسیم نمود. اقدامات ا

ری جلو گی"بازدارنده تحت عنوان پیش نویس کنوانسیون 

در سال  "خطرناکهای از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت

الملل تدوین گردید. توسط کمیسیون حقوق بین 0225

 مسؤولیتوشش این پقابل ذکر است که موضوعات تحت 

زیرا ممکن است  .باشندمی زیستی محیطعمدتا موضوعات 

هایی در محیط زیست صورت گیرد که با وجود عالیتف

ی المللقض تعهدات بیننتمامی اقدامات احتیاطی و بدون 

جبران ناپذیر به محیط  ورود خسارت شدید و بعضاً  موجب

زیست گردد. به منظور پوشش دادن این نوع خسارات 

به تدوین کنوانسیون  0225نهایت کمیسیون در سال 

های گیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیتجلو"

 (.5931زاده انصاری، )تقی پرداخت "خطرناک
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نیاز  ،مسؤولیتدر نظریه کلاسیک خطا و تقصیر برای ایجاد 

المللی می باشد به عبارت دیگر نقض به نقض تعهدات بین

المللی لازمه جبران خسارت است در حالی یک تعهد بین

 صرف ورود خسارت از کشوری به کشور ،که در نظریه خطر

وده و دیگر نیازی به بکافی  مسؤولیتدیگر برای ایجاد 

در  باشد یعنی حتیالمللی نمیت نقض یک تعهد بیناثبا

که المللی بلا نه به خاطر نقض یک تعهد بینهولتدمواردی 

 محسوب مجاز نظر حقوقی کاملاً به دلیل انجام اعمالی که از

 مسؤولشوند ولی با وجود آن خساراتی وارد شده می

باید جبران خسارت نمایند. به عبارت و شوند شناخته می

دیگر به عملی مخالف  جبران خسارتبرای تحقق دیگر 

 الملل و تعهدات نیازی نیست و این به عنوانحقوق بین

(. 5931)ضیایی بیگدلی،  شوداولیه شناخته مییک تعهد 

ممکن است یک دولتی با  وجودی آن این است کهلیل د

د باعث ایجا مشروع باشد، انجام یکی از اعمال منع نشده که

هایی برای محیط زیست و در خطر افتادن آینده خسارت

 تمسؤولی هیدو نظر انیم گریتفاوت د جامعه بشری باشد.

ا خط یبر مبنا مسؤولیتکه در مورد  یاست که در حال نیا

با  یلمللانیو نقض تعهد ب ریبار اثبات خطا و تقص ریو تقص

 یازین دهید انیز، خطر هیاست در نظر دهیخسارت د یقربان

عامل خسارت ندارد. به محض ورود  ریبه اثبات خطا و تقص

متعهد به جبران خسارت  ،خسارت عامل رفتار خسارت بار

 ونیسیکم سینوشیرابطه در مقدمه پ نیباشد. در ایم

قال از انت یریجلوگ سینوشیپ"الملل با عنوان نیحقوق ب

ضمن  "(0225خطرناک ) یهاتیخسارت به واسطه فعال

 هیتحقق اهداف اعلام که همان هیهدف از ته انیب

باشد یم نهیزم نیدر ا های جهانییو همکار رویودوژانیر

 جهتخود،  یعیبر منابع طب هاکه بر اصل حاکمیت دولت

را تا آن حد اعلام  نشانیمحدوده سرزم درها ادامه فعالیت

وارد  کشورها ریبه سا تیدر اثر آن فعال یبیکه آس اندنموده

 (Birnie & Boyle,1996) نشود

 

 یمدن مسؤولیتکننده  نییتع یهامیهدف رژ -6

 المللنیب حقوقدر  یستیز طیخسارات مح

های مرتبط با مسؤولیتنظام ارائه کننده هدف  شناخت

در حال  یهاکه پروژهعضلی باشد م شاید ،محیط زیست

این نظام . هستندبا آن روبرو  ،مسؤولیتمحقق این نظام 

 طیحفاظت از مح ونیکنوانس در قبلاً  و ایجاد آن مسؤولیت

 ونیکنوانس ،(51)ماده  کیبالت یایدر ییایدر ستیز

و  ییایدر ستیز طیدر حفاظت و توسعه مح یهمکار

 (51)ماده  یو مرکز یغرب یقایمنطقه آفر یساحل

 هیتخل هلیبه وس ییایدر یاز آلودگ یریشگیپ ونیکنوانس

 ونی(، کنوانس52)ماده  ایمواد در در ریمواد زائد و سا

 بیکارائ یایدر ییایدر ستیز طیحفاظت و توسعه مح

 طیو مح یعیحفاظت از منابع طب ونیکنوانس ،(5۳)ماده 

 ونیکنوانسو ( 02)ماده  یهند جنوب انوسیمنطقه اق ستیز

 یقایمنطقه افر ییایدر ستیز طیحفاظت و توسعه مح

 کهنیا اب یالمللنیشد. در بعد ب ینیبشی( پ51)ماده  یشرق

 افت،یتوان ینم ماتیتصم یبرا یموثق ییضمانت اجرا

با  رایشود؛ زیم دهیمحض فراوان د مسؤولیتبه  شیگرا

 ستیزیمحیط خسارات از پس ر،یبر تقص یمبتن مسؤولیت

 ۳1کنون به حدود که تا زیتوان برآمد. کشور ما نینم

در  دیملحق شده، با نهیزم نیدر ا یالمللنیب ونیکنوانس

 ،یمی)فه کند ینظر اساس دیتجد زیستی محیط نیقوان

5935). 

 

ی در حقوق ستیزنحوه جبران خسارات محیط  -7

 المللبین

المللی که اشاره خواهیم کرد، جبران با توجه به اسناد بین

 و الملل معمولاًدر حوزه حقوق بین زیستی خسارات محیط

اعاده به وضع سابق  -5عمدتاً به دو صورت ظهور می کند: 

 پرداخت غرامت. -0

 سابق تیاعاده به وضع

 تیگرداندن به وضعسابق به مفهوم باز تیاعاده به وضع 

مطابق رای دیوان در قضیه از ورود خسارت است.  قبل

جبران خسارت باید به شکلی باشد که " کارخانه کورزوف

نامشروع و آثارش محو شده و وضعیتی  عمل ناقض قانون یا

شد، را به وجود آورد که اگر آن عمل از ابتدا انجام نمی

از معاهدات  یاری. در بس"بودچنین وضعیتی حاکم می

ماده  3روش اشاره شده است مثلا بند  نیبه ا زین یالمللنیب
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 یهاتیاز فعال یخسارات ناش یمدن مسؤولیت ونیکنوانس 0

اعاده  فیتعر لوگانو در 5339 ستیز طیمح یخطرناک برا

متعارف و معقول با هدف  ریتداب هیآن را شامل کل ،تیوضع

 طیشده مح بیتخر ای دهیصدمه د یگرداندن اجزاباز

در (. 5931زاده انصاری، )تقی نموده است انیب، ستیز

 شیپ 91الملل در ماده نیحقوق ب ونیسیرابطه کم نیهم

به واسطه  مسؤولاعلام نموده است: دولت  نیچن سینو

 .وضع را به صورت سابق بازگرداند دیبا ،انجام عمل نادرست

 و عمل مزبور به قابل انجام و اجرا باشد ی کهالبته در صورت

 نیچنو هماز دیدگاه مادی غیرممکن نباشد  این عمل

دولت در نظر گرفته شده  آنی که برا یتعهداز  شتریب

به شکل  ایسابق  تیاعاده به وضع( UN, 2001) نباشد.

. چنانچه خسارت وارده به یبه شکل حقوق ایاست  یماد

 یحالت ماد زیسابق ن تیباشد اعاده وضع یصورت ماد

اک پ ،یسواحل به مواد نفت یدر صورت آلودگ اً. مثلابدییم

 روش نیا تیسابق است. محدود تیآن اعاده به وضع یساز

 ،امکان احیاء وجود ندارد اصولاً یاست که در موارد نیا

در اثر  یاهیگ ای یمانند تلف شدن موجودات نادر جانور

است که  یزمان یبه شکل حقوق تیاعاده وضعی. آلودگ

ه کباشد،  یدر اثر وضع قانون ستیز طیوارده به مح بیآس

 آن کمک  یعدم اجرا ایصورت لغو آن قانون  نیدر ا

اری، زاده انص)تقی به حال سابق برگردد تیعتا وض دینمایم

5931.) 

 پرداخت غرامت

به حال سابق وجود  تیکه امکان اعاده وضع یدر صورت

پرداخت غرامت  قیاز طر دینداشته باشد، عامل خسارت با

پول به جبران خسارت بپردازد. به موجب ماده  یمبلغ یعنی

امل ش دیغرامت با؛ مسؤولیت ونیکنوانس سینو شیپ 9۱

 از جمله پرداخت عدم النفع یمال میهمه خسارت قابل تقو

 تی( اما محدودUN, 2001باشد. ) ،که مسلم است یزانیبه م

ی ابیامکان ارز شهیاست که هم نیروش ا نیاستفاده از ا

 به پول وجود ندارد مثلاً  ستیز طیمح یاتیعناصر ح یمال

گونه در معرض انقراض متصور  کی یبرا یمتیتوان قینم

                                                           
1.  Convention on Liability and Compensation for Damage in 

connection with carriage of Hazardous and Noxious Substances 

by Sea 1996(HNS) 

 به عنوان وهیش نیاستفاده از ا تیمحدود نیشد. با وجود ا

اساس  نیشود. بر ایتنها راه جبران خسارت محسوب م

خود  091ماده  9در بند  اها،یحقوق در 5330 ونیکنوانس

برای اطمینان از فوری و کافی بودن ": دینمایم لاماع نیچن

خسارات وارد شده به محیط  پرداخت غرامت به خاطر

 المللیقوانین بین یاجرا مقام درها همه دولت ،زیست دریا

ا همسؤولیت و توسعه آن در ارتباط با المللو حقوق بین

های مرتبط با میزان خسارت و پرداخت یابیارز جهت

چنین در صورت همو  حاصلهاختلافات  فصلو حل و  غرامت

میزان غرامت و نحوه پرداخت مشخص نمودن ابعاد و  ،لزوم

غرامت،  یهاصندوق آن، چه از طریق بیمه و چه از طریق

(. 5931 مجنده، یبیو حبی پورنور) کردخواهند  یهمکار

 و مسؤولیت یالمللنیب ونیکنوانس به موجب نیچنهم

از  یجبران خسارت در ارتباط با حمل مواد خطرناک سم

که خود عامل بار  یچه متصدچنان 533۱5 ایدر قیطر

پرداخت مربوط به خسارت را نتواند خسارت بوده است، 

 خسارات  با یمبلغ پرداخت ایو  انجام دهد

 کنوانسیون مزبور غرامت راصندوق  خوانی نداشته باشد،هم

 تیحما" ونیکنوانس مطابق نیچن. همخواهد پرداخت

 یو ساحل ییایدر ستیز طیو توسعه، مناطق مح تیریمد

 میدر جهت تنظمتعاهدین باید  "5331 قایمنطقه شرق آفر

و  مسؤولیت نییتع برایمناسب  ییقضا یهاهیو رو نیقوان

 یهمکار گریکدیبا  غرامت کامل به صورت فوریپرداخت 

 یشورا ۱31قطعنامه  در راستای همین موضوع. ندینما

به خاطر اشغال کویت، عراق را در آسیب  5335در  تیامن

 شناخت مسؤولرساندن به محیط زیست و ایراد خسارات 

 خسارات انیملزم به پرداخت غرامت به قربان و مشارالیه را

 (.5932کرد )موسوی و قیامیان، 

 

 بررسی پرونده کاپیتان ساخاروف علیه ایران -8

)ایران( و  هایی که به دو عامل حقوق داخلییکی از پرونده

الملل معروف است، هم به جهت ارتباط آن با حقوق بین

 باشد. پرونده کاپیتان کشتی ساخاروف علیه ایران می
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 یانمونه نیدتریو جد نیترساخاروف مهم یپرونده کشت 

 رانیدر دادگاه ا محیط زیستیو  یالمللنیاست که با ابعاد ب

مشغول ی به مدت چندین سال رانیا یقاضکه مطرح شده 

پرونده  نی. اآن بود و پیگیری آن را به عهده داشته است

در  دهد که عمدتاً یرا نشان م یاز مسائل حقوق یامجموعه

 یدادرس نییو آ یدعو تیدادگاه، ماه تیصلاح یمحورها

های انحصاری اقتصادی ایران در در آبمطرح شده است. 

نفجر منزدیکی جزایر لاوان یکی از کانتینرهای کشتی مزبور 

شده و پس از کشته شدن دو نفر از خدمه، کانتینتر غرق 

بر اثر این انفجار مواد نفتی از تانکر این کشتی به  شود.می

دریا نشت کرد و مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی به 

 از جمله این مواد شیمیایی های دریا شد.دنبال آن وارد آب

، میتاسپ دیدروکسیه ک،یترین دیاس م،یکلس تیپوکلریه

 ی پرکاربرد در صنایع سنگین بودندو فلزات سم نیاتانول آم

آلودگی محیط زیست دریا را در پی داشت  که این فاجعه

 هیکه از منابع تغذ و موجب تلف شدن آبزیان آن گردید

سو سازمان بنادر  کیاز  جه،ینت در روند.یانسان به شمار م

به  انتقال یرا برا ایشناور در در ینرهایکانت یرانیو کشت

 یآورها در منطقه جمعیتردد کشت تیامن نیو تأم یخشک

 یآلودگ لیرا به دل دیص لاتیشرکت ش گر،ید یو از سو

 انادیمنطقه به صورت موقت منع کرد که باعث خسارت ص

ان سازم ،یرانیو کشت بنادر. سپس سازمان دیمنطقه گرد

 یاسلام یجمهور لاتیو شرکت ش ستیز طیحفاظت مح

ت شرک تیبه طرف یمشترک دادخواست یبه گونه ا ران،یا

ال و انتق یشناورساز به خواسته هیشمال روس یرانیکشت

مخزن  هیتخل ،غرق شده از محل وقوع حادثه ینرهایکانت

 یریلوگو ج ییایدر ستیزطیحفظ مح یبرا یسوخت کشت

تردد شناورها و  یمنیا نیو تأم انیآبز ریاز ادامه مرگ و م

منطقه  ستیز طیبه مح دهیرس یهاپرداخت همه خسارت

 یسوم دادگاه عموم شعبه کردند. میتسل ییبه مراجع قضا

اسفندماه  03مورخ  یتهران شرکت مذکور را مطابق رأ

به خواسته مندرج در دادخواست محکوم کرد.  5911

شرکت  ینظر از سو دیموضوع بر اساس درخواست تجد

 نظر دیموصوف، در شعبه هشتم دادگاه تجد یرانیکشت

ام مهرماه یمورخ س یشد و مطابق رأ یتهران دوباره بررس

ه ب یدگیو موضوع جهت رس دیگرد دییتأ یبدو یرأ 591۱

تهران سپرده شد. پس از ارجاع  یشعبه سوم دادگاه عموم

 یگوناگون برا یگزارش ها افتیآن به کارشناس و در

 ستیز طیبه مح دهیرس تخسارا زانیم قیدق یبررس

صادرشده  یینها یدر منطقه، شعبه مذکور در رأ ییایدر

ساخاروف را  یمالک کشت 5913مورخ دوازدهم مردادماه 

دلار به  ونیلیحدود شش م یبه پرداخت مجموع مبلغ

و  رانیا یاسلام یسه گانه جمهور یدولت یسازمان ها

 1/9 محکوم نمود. حدود یدادرس یهانهیپرداخت همه هز

 از تلفات یبابت ضرر ناش لاتیتومان در حق ش اردیلیم

در حق  کایدلار امر ونیلیم کیاز  شیب یکم و انیآبز

 طیبابت خسارات مح ستیز طیسازمان حفاظت از مح

در حق  کایدلار امر ونیلیم کیکمتر از  یو کم یستیز

 یآورجمع نهیبابت هز یرانیسازمان بنادر و کشت

 رویپ ر پیش بینی گردیده شد.شناوغرق شده و  ینرهایکانت

ساخاروف، شعبه  ینظر مالک کشت دیدرخواست تجد

مورخ هفتم  ینظر تهران در رأ دیپانزدهم دادگاه تجد

و با توجه  یدعو تیبدون ورود به ماه 5935ماه  بهشتیارد

 انینظر به لحاظ پادیبه قابل استماع نبودن درخواست تجد

 داندباز گر یپرونده را به همان دادگاه بدو ،یمهلت قانون

 نظر شد دیموجب رد درخواست تجد ت،یکه در نها

 . (5935 ،یمی)فه

های توان با پیگیریطور که مشاهده کردیم، میهمان

حیط زنندگان به مکنندگان و آسیبقانونی و قضایی تخریب

ها، در آینده مانع تکرار زیست و مجازات عاملان این خسارت

 چنین حوادثی برای محیط زیست شویم.

 

 گیرینتیجه
 هیبر اساس نظر یمدن مسؤولیت یمبنادر قوانین ایران 

دلیل دشواری و در برخی موارد عدم امکان اثبات هبتقصیر، 

 بیرتخ یمدن مسؤولیت مشکلتوان حل ی سببیت، رابطه

لذا نیاز است در این حوزه قانون را ندارد.  ستیز طیمح

باتوجه به ضرورت های محیط زیستی وضع گردد، خاصی 

که امروز وقایع طبیعی و مشکلات محیط زیستی و  چرا

د ها به طبیعت وارهایی است که انسانآبی، ناشی از زیانبی



 01-70، 0011 پاییز ،37شماره ، 6دوره                              رابخشی                محیط زیست و توسعه ففصلنامه علمی 
 

29 
 

های مهمی در زمینه حفاظت امروزه در دنیا پروندهاند. کرده

ها در مجامع شود که برخی از آناز محیط زیست طرح می

گیرد. این رخدادها مللی نیز مورد قضاوت قرار میالبین

مجامع حقوقی داخلی ما را به چالش خواهد کشید؛ از این 

هایی مثل پرونده یها غفلت کرد. دربارهآنرو نباید از 

Trail Smelter ای در کشور کانادا، در ده که نام کارخانه

ساکنان آمریکایی از عملکرد این  ،کیلومتری مرز آمریکا بود

ر شد، دسولفور از آن متصاعد میاکسیدکارخانه که گاز دی

المللی داوری شکایت کردند و حکم توقف دیوان بین

در  گریها پرونده دوجود ده فعالیت این کارخانه را گرفتند.

 اسناد  است کهمطلب  نیا یایگو ،یالمللنیسطح ب

 مسؤولیتبه عامل زیان، ، زیانپس از تحقق المللی، بین

؛ اطلاق مربوط به وجود تقصیر یا عدم آن دهدمیمطلق 

کسی که زیانی به محیط زیست وارد  به تعبیر دیگراست؛ 

است، خواه تقصیرکار باشد و آن جبران  مسؤولکند، می

فقط جایی  خواه بدون تقصیر آن زیان را وارد کرده باشد.

توسط عامل زیان بوده که عامل قهری، سبب تحقق زیان 

 را ثابت قوای قهریهو عامل زیان بتواند انتساب حادثه به 

 مسؤولیتتحقق  یبرا. گرددمبرا می مسؤولیتکند، از 

 ان،یاست: تحقق ز یضرور یوجود سه رکن اساس یمدن

و ورود  انیعامل ز نیب تیو وجود رابطه سبب دهید انیز

 طیمح بیاز تخر یناش یمدن مسؤولیت. در مقوله انیز

 محسوب  ریمال غ ست،یز طیمح نکهیاثبات ا ست،یز

م یاگر بخواه رایبرخوردار است. ز یمهم گاهیشود، از جایم

ناچار  ،میکن لیتحص ،مسؤولیت فرایندرا در  دهید انیرکن ز

 م؛یبدان انیز را اولاً ستیز طیمح بیکه تخر میاز آن هست

 یجهان، تلق یو آت یمحل ورود آن را عموم مردم فعل ثانیاً 

ت مورد خسار مطالبه خسارت باشند و ثالثاً  یکه مدع میکن

 .میبدان مسؤولرا  انی. سپس عامل زمیبدان ریرا تلف مال غ

قوانین فعلی ایران پاسخگوی نیازهای محاکم قضایی نیست 

گران تخریب مسؤولیتو معیار تقصیر که امروزه معیار 

تهاجمات  گردد، توان مقابله بامحیط زیست تلقی می

متأسفانه ما تنها  گسترده علیه محیط زیست را ندارد.

انگاریم که در حال و ملموس باشد، در ضرری را ضرر می

حالی که مجامع حقوقی ما نباید به افعال زیان باری که 

گذارد، بی توجهی آثار سوء فراوانی در آینده به جای می

های حاصل از محصولات ژنتیکی و کنند؛ مثل زیان

های نوری و مرگ و میرهای تدریجی برآمده از لودگیآ

های هوا و غیره که باید با تنظیم قوانین مناسب با آلودگی

محیط  دعاوی طرح عادی روال ها برخورد کرد.این زبان

 کهاول این: دارد مشکل دو دادگستری محاکم در یستیز

 از دیدگان زیان چون معمولاً که وقت صرف و مالی هزینه

ارد؛ ند دعاوی چنین پیگیری به رغبتی هستند، مردم عموم

در محاکم تقصیر است،  مسؤولیتچون مبنای که دوم این

 توان اثبات تقصیر تخریبگران محیط زیست برای معمولاً

 .مانندخواهان دعوی وجود ندارد و بیشتر دعاوی ناکام می

حفاظت از مواهب  یخاص برا یقانونشود لذا توصیه می

یان محیط زیست ز که به یکسان یشود و برا نیتدو یعیطب

 ازچنین هم مطلق تعیین شود. مسؤولیتکنند، وارد می

طرف رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل شعبه یا شعب ویژه 

های مربوط به محیط زیست صادر برای رسیدگی به پرونده

 شود؛ دراین دستور جدی گرفته نمی شده است؛ ولی عملاً

ویژه )کارشناسان ویژه( و حتی وکلای حالی که باید شعب 

چنین همای برای این مهم در نظر گرفته شود. مجرب ویژه

 ۳1از  شیبه ب رانیبا الحاق اباید توجه داشت که 

 ریسا ها مثلونیکنوانس نیمواد ا ،زیستیمحیط ونیکنوانس

قابل  رانیمحاکم ا یهم محترم و هم برا ،یداخل نیقوان

ز توانند ایمحاکم م ،یاستناد هستند و در مواقع خلأ قانون

 طیمح یهااز تهاجم به عرصه یریجلوگ یبرا نیقوان نیا

 تواند در جهت صیانت ازکه البته می استفاده کنند ستیز

 ثر، کارآمد و کارساز باشد. ؤمحیط زیست م
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Abstract 
The environment is one of the most important issues today, which is at the forefront of 

international affairs, given the catastrophes we are witnessing today. These catastrophes are 

caused by the damage done to the environment by individuals or governments; the damages 

that must be compensated by them, that is, they have civil liability. Environmental civil 

liability is defined in both international and Iranian law, but there may be different definitions 

for determining the type of civil liability. Now the question is, in case of damage to the 

environment, what is the resulting civil liability in Iranian law and international documents? 

Therefore, in this article, we will study the nature of civil liability in Iranian law and 

international documents analytically-descriptively and with a library method, and we will 

examine how to compensate them and their strengths and weaknesses. Research shows that 

absolute liability in this situation is the best type of civil liability that can be applied to 

environmental damage, and that is why this type of liability has been adopted in international 

documents, but in Iranian law, civil liability is based. It is the fault that it also applies to 

environmental damage, which is not commensurate with the nature of the environment 

 

Key words: Environmental Degradation, Civil Liability, Environmental Damages, 

Compensation, International Documents 
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