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ها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیطتعهدات و مسئولیت دولت
زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهاي خطرناك

**الهام حیدري- *فرهاد طالیی

)19/12/93: تاریخ پذیرش-2/11/92: تاریخ دریافت(

چکیده
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زیسـت در  ها در زمینۀ حفاظـت از محـیط  هایی را براي دولتمحیطی تعهدات و نیز مسئولیتزیست
بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و .اندبرابر پسماندها به وجود آورده

ویـژه  زیسـت در برابـر پسـماندها بـه    ها براي حراسـت از محـیط  و نیز مسئولیت آنهاترك دولتمش
گیرد کـه قواعـد   این مقاله نتیجه می. ها بررسی شودپسماندهاي خطرناك و نیز مدیریت صحیح آن
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مقدمه. 1
هـاي اخیـر باعـث شـده اسـت اقـدامات       محیطـی در سـال  افزایش آگاهی از خطـرات زیسـت  
وحـش و  هـاي هـوا، حیـات    اي با هدف توجه به آلودگیگستردة دوجانبه، چندجانبه و نیز منطقه

زیست توسط تعدادي از اصـول  الملل محیطتوسعۀ حقوق بینگرچه. توسعۀ پایدار صورت گیرد
هـا  الملـل ماننـد اصـل حاکمیـت و مسـئولیت دولـت      بینهاي حقوقکلی مشترك در دیگر حوزه

زیست اولـین مـانع بـراي    صورت گرفته است اما فقدان یک تعریف عموماً پذیرفته شده از محیط
ــه موضــوعات زیســت   ــؤثر در رســیدگی ب ــۀ  .محیطــی اســتعمــل م ــه اســتکهلم در زمین اعالمی

زیست را به عنوان هوا، آب، خاك، گیاهـان، جـانوران و   ، محیط1972زیست بشر مصوب محیط
) (Boas, 2012: 31-32. هاي گوناگون اکوسیستم طبیعی تعریف کـرده اسـت  به خصوص نمونه
یگر مـرتبط  اي از عوامل طبیعی و انسانی و عناصري که به طور متقابلی بـه یکـد  همچنین مجموعه

اثـر  انـداز چشمبوده و بر تعادل زیستی، کیفیت حیات، سالمتی بشر، میراث فرهنگی و تاریخی و 
شـوراي (K.Anton, Shelton, 2011: 2). زیست تعریف شـده اسـت  گذارد، به عنوان محیطیم

و یشـامل آب، هـوا، خـاك و عوامـل درونـ     زیسـت یطمحـ «:داردیجامعۀ اقتصادي اروپا بیان مـ 
در تمـامی ایـن   ) 1385:31موسـوي،  (.»شـود یمـ يانی مربوط بـه حیـات هـر موجـود زنـده     بیرو

مانند آب، هوا و خاك که براي حیات موجودات زنده امري تعاریف عناصر مختلف اکوسیستم
.ي مشترك وجود داردانقطهضروري است به عنوان 

. اندازنـد یمـ بـه خطـر   که عناصر مختلف اکوسیسـتم را  استهایی یآلودگپسماندها یکی از 
کنوانسـیون بـازل در خصـوص کنتـرل حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندهاي         2مـاده  1مطابق بنـد  

، پسماندها اجسام یا اشـیایی هسـتند کـه طبـق مقـررات ملـی       1989مصوب هاآنخطرناك و دفع 
و مشابه همین تعریف در کنوانسیون باماکو راجع بـه ممنوعیـت واردات بـه آفریقـا    . شوندیمدفع 

آفریقـا  محـدودة کنترل رفت و آمد فرامرزي و مدیریت در خصوص پسـماندهاي خطرنـاك در   
و کنوانسـیون وایگـانی در خصـوص ممنوعیـت واردات پسـماندهاي خطرنـاك و       1991مصوب 

در یـري و کنتـرل حمـل و نقـل فرامـرزي و مـدیریت      الجزامجمعرادیواکتیو به داخل کشورهاي 
همچنـین  . آمده است1995اقیانوس آرام جنوبی مصوب منطقۀر رابطه با پسماندهاي خطرناك د

کنوانسیون لندن در خصوص جلـوگیري از آلـودگی دریـایی ناشـی از تخلیـه پسـماندها و دیگـر        
مواد زائد یا دیگر مواد به معنی ماده یـا شـیء از   «:دهدیماین تعریف را ارائه 1972مواد مصوب 

.»هر نوع، شکل و جنس است
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دارنـده نگـه هـر مـاده یـا شـیء کـه      «: کنـد یمـ گونـه تعریـف   یـن اپـا پسـماندها را   اتحادیه ارو
.»خواهد دور بیندازد و یا قصد دور انداختن آن را دارد یا اینکه الزم است آن را دور بینـدازد یم

(Hand, 2006: 17)ي ایـران مصـوب   پسـماندها از قـانون مـدیریت   2بند ب مـادة  همچنین طبق
یـا یمطـور مسـتق  که بهشودیگفته م) از فاضالبیرغ(و گاز یعواد جامد، مابه مپسماندها 1383

رسـد  یمـ به نظر .شودیمیکننده زائد تلقیدانسان بوده و از نظر تولیتحاصل از فعالیرمستقیمغ
.این تعریف از پسماندها، تعریف جامع و مانعی باشد

ها بـا توجـه بـه اسـناد     عهدات دولتبنابراین در این مقاله سعی شده است که در چهار بخش ت
محیطی که به طور خاص در زمینـۀ کـاهش تولیـد، دفـع، تخلیـه و حمـل و نقـل        المللی زیستبین

فرامرزي پسماندها است بررسی گشته، قواعد مشترك موجود در این اسناد به عنوان اصول کلـی  
وند و نیـز برخـی از   زیست در برابـر پسـماندها اسـتخراج شـ    در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیط

اتحادیـه اروپـا درزمینـۀ مـدیریت پسـماندها ذکـر      و) جامعه اروپـا (تجارب جامعۀ اقتصادي اروپا 
هــا و اشــکال جبــران خســارات ناشــی از آلــودگی المللــی دولــتهمچنــین مســئولیت بــین. شــود

.الملل مورد توجه قرار گرفته استپسماندهاي خطرناك با توجه به قواعد عام حقوق بین

تعاریف. 2
هاي دو و سه کـه در  در این بخش سعی شده است به منظور رفع ابهام و قبل از ورود به بخش

ها اسـت، ابتـدا بـه تعریـف الفـاظی کـه در ایـن تحقیـق بررسـی          مورد تعهدات و مسئولیت دولت
.کردیم پرداخته شود

تعریف دفع و تخلیه پسماندها. 1-2
المللـی  یـه پسـماندها بـا توجـه بـه اسـناد گونـاگون بـین        این بنـد ابتـدا بـه تعریـف دفـع و تخل     

.ها روشن شودهاي بین آنپردازد تا مشابهتمحیطی میزیست
هـاي متـداول بازیـابی    که هم شامل روشکنوانسیون بازل دفع عملیاتی است4طبق ضمیمه شماره 

دفن در زمین و یـا تزریـق در   ها مانند شود و هم غیر از اینمانند استفاده مجدد، احیاء مجدد مستقیم می
کنوانسـیون وایگـانی   5کنوانسـیون بامـاکو و ضـمیمه    3این تعریف در ضمیمه . گیردها را در برمیچاه

مشـابه تعریـف   1(Wikipedia, 2014:1)شوراي جامعه اروپـا 1975همچنین در قانون. نیز آمده است
کشـور اروپـایی شـکل گرفـت و صـرفاً      6بـین  توافقنامه رمبا 1957که در سال جامعه اقتصادي اروپامنشأ اتحادیه اروپا به .1

، 1993در سـال  . تر شـد از آن تاریخ با اضافه شدن اعضاي جدید، اتحادیه اروپا بزرگ. گرددییک اتحادیه اقتصادي بود بازم
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بنـدي، حمـل و نقـل و    وري، طبقـه آخـورد کـه طبـق آن دفـع یعنـی جمـع      کنوانسیون بازل به چشم می
ــره،   ــامل ذخی ــماندها ش ــدیریت پس ــین م ــابی   همچن ــردن و بازی ــتفاده ک ــاره اس ــت، دوب ــه، بازیاف تخلی

Simonsson, 1994: 3) (شود این چند سند تعریف موسعی را از دفـع ارائـه   یمکه مالحظه طورهمان
.دهندیمسایی از دفع پسماندها ارائه پردازیم که تعریف ناریمدر ادامه به ذکر برخی اسناد . اندداده

) تخلیـه (لنـدن راجـع بـه جلـوگیري از آلـودگی دریـایی ناشـی از دفـع         1972کنوانسـیون  3مادة 
سـایر یـا زوائـد هرگونـه عمـدي ریختن- 1: دفع یعنی«: کندگونه مقرر میپسماندها و دیگر مواد این

دفـع - 2.دریـا دربشـر سـاخت دسـت  هـاي سـازه دیگریاسکوهاهواپیماها،ها،کشتیازدریابهمواد
.»دریابهدریادربشردستساختهايسازهدیگریاسکوهاهواپیماها،ها،کشتیموادعمدي

زیسـت دریـایی   تهـران در خصـوص چـارچوب حفاظـت از محـیط     2003کنوانسـیون 1مادة 
هرگونـه  عبارت اسـت از  دفع و تخلیه «: دارددریاي خزر در مورد دفع و تخلیۀ پسماندها مقرر می

یگـر دیا، سکوها ییهوایهنقلیلاز شناورها، وسایمواد ناشیرسایاد ئمواد زايدفع عمدیاانتقال 
ي، سـکوها ییهـوا یـه نقلیلالشه شناورها، وسايعمديهرگونه رهاسازوساخت بشريهاسازه

.»خزریايساخت بشر در دريهاسازهیگردیابالاستفاده 
زیسـت دفـع بـه معنـی تعیـین جـاي نهـایی، انهـدام مـواد سـمی، مـواد            محیطدر فرهنگ لغت

هاي اضـافی یـا غیـر قابـل اسـتفاده یـا مـواد شـیمیایی         کشرادیواکتیو، یا پسماندهاي دیگر، آفت
و هـاي محتـوي مـواد خطرنـاك حـذف شـده از عملیـات اسـت        هاي آلوده و بشکهدیگر، خاك

. محیطـی آمـده اسـت   هـاي زیسـت  کنتـرل جامد بدونتخلیه به معنی مکانی براي تخلیه فضوالت
)35–32: 1382عباسی مزار، رعایایی،(

طور کـه دیـده شـد در اکثـر تعـاریف ارائـه شـده قـدر متقینـی از دفـع و تخلیـه            بنابراین همان
آید که نشان دهندة توافق اکثر کشورها در خصوص تعریف دفـع و تخلیـه   پسماندها به دست می

.پسماندها است

تعریف دفع و تخلیه غیر قانونی پسماندها.2-2
با توجه به مطالب ذکر شـده در مـورد دفـع و تخلیـه صـحیح پسـماندها الزم اسـت کـه توضـیحی          

دفع غیرقـانونی بـه معنـی دفـع پسـماندها در منـاطق       . کوتاه در مورد دفع غیر قانونی پسماندها نیز بدهیم
بنابراین سعی شده است در این تحقیق بـه برخـی   .گذاري کردارچوب قانونی کنونی اتحادیه اروپا را پایهچتوافق ماستریخت

بـراي اطالعـات بیشـتر در خصـوص     .از استانداردهاي جامعه اروپا و نیز اتحادیه اروپا در مورد مدیریت پسماندها توجـه شـود  
).183-1391:184طالیی، (: بنگرید بهجامعه اقتصادي اروپا و اتحادیه اروپا براي نمونهیشینهپ
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شـود زیـرا   و تخلیـه در شـب مـی   2تخلیه آزاد1یه باز،همچنین دفع غیرقانونی شامل تخل. غیر مجاز است
ها و دیروقت در شـب صـورت   دفع و تخلیه پسماندها اغلب در مناطق باز، از وسایل نقلیه در کنار جاده

شـود کـه بـراي    مـی شامل پسماندهاي غیر خطرناكتخلیۀ غیرقانونی پسماندها در درجۀ اول. گیردمی
جـویی در وقـت و جلـوگیري از تـالش مـورد نیـاز بـراي دفـع         جلوگیري از پرداخت دستمزد، صـرفه 

بلکـه شـامل   دفع و تخلیۀ غیرقانونی نه تنهـا شـامل پسـماندهاي غیـر خطرنـاك     . شوندمناسب تخلیه می
مـواد شـیمیایی خـانگی، مـایع خـودرو و پسـماندهاي تجـاري و        هـا، پسماندهاي خطرناك مانند رنگ

آورد و عـالوه بـر خسـاراتی کـه     نی ارزش اموال را پـایین مـی  دفع و تخلیه غیر قانو. شودصنعتی نیز می
کنـد  میزیست دارد، جامعه را براي توسعه تجاري و مسکونی غیر جذاببراي سالمتی انسان و محیط

ــت  ــۀ دول ــی     و هزین ــزایش م ــانونی اف ــر ق ــه غی ــع و تخلی ــۀ دف ــا ادام ــا را ب ــده United States(.ده

Environmental Protection Agency, 1998: 1-3(

نقل فرامرزي قانونی و غیر قانونی پسماندهاوتعریف حمل. 3-2
از پسـماندها انـواع سـایر یـا مضـر  پسماندهايانتقالمعنیانتقال فرامرزي قانونی پسماندها به

طریقاز یادیگردولتملیحاکمیتتحتايناحیهبهدولتملی یکحاکمیتتحتايناحیه
بـه مشـروط نباشـد،  دیگـري دولـت ملـی حاکمیـت تحتکهايناحیهطریقاز یاناحیهبهیا، آن

همچنـین انتقـال غیرقـانونی یعنـی انتقـال      3.باشـند ذي مـدخل انتقـال ایندر دولتدو الاقلآنکه
) شـود کشوري که پسماندها به قلمرو سرزمین او وارد می(بدون اطالع یا موافقت کشور مربوطه 

نحـوه کـه صورتیربط اما از طریق جعل، قلب واقعیت، تقلب یا دریا انتقال با موافقت کشور ذي
مضـر  پسـماندهاي عمديدفعبهمنجر انتقالکهو یا درصورتیباشدمغایرمداركبا عمالً انتقال

4.شودالمللیبینقوانینکلیانواع پسماندها برخالف اصولسایریا

نقل فرامرزي پسماندهاویه و حملها در زمینۀ کاهش تولید، دفع، تخلتعهدات دولت.3
هـا در زمینـۀ   ها باید ایـن نکتـه را خاطرنشـان سـاخت کـه تعهـدات دولـت       در زمینۀ تعهدات دولت

محیطـی گونـاگونی   المللـی زیسـت  زیسـت در برابـر پسـماندها بـا مطالعـه اسـناد بـین       حفاظت از محیط

1. Open Dumping.
2. Fly Dumping.
3. Art. 2 (3) of Basel Convention 1989, Art. 4 (1) of Bamako Convention 1991, Art. 1 of
Waigani Convention 1995, Art.1 (6) of Ezmir Protocol 1996.
4. Art. 9 (1) of Basel Convention, Art. 9 (1) of Bamako Convention 1991, Art. 9 (1) of
Waigani Convention 1995.
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ا اسـناد مـورد اسـتفاده در زمینـۀ     بنابراین الزم اسـت قبـل از شـروع بحـث ابتـد     . استخراج گردیده است
اي این اسناد بـه دو دسـته جهـانی و منطقـه    . زیست در برابر پسماندها مشخص گردندحفاظت از محیط

لنـدن در خصـوص جلـوگیري از    1972کنوانسـیون  - 1: انـد از اسناد جهـانی عبـارت  . گردندتقسیم می
رد جلوگیري از آلودگی دریـایی ناشـی   اسلو در مو1972کنوانسیون - 2تخلیه پسماندها و دیگر مواد، 

کنوانسـیون ویـن   - 4حقـوق دریاهـا،   1982کنوانسـیون  - 3ها، از تخلیه پسماندها از هواپیماها و کشتی
- 1986،5اي یا وضعیت اضطراري پرتـوزا مصـوب   رسانی به هنگام حوادث هستهدر خصوص کمک

ــازل در 1989کنوانســیون - 6، 1986اي مصــوب کنوانســیون راجــع بــه اعــالم فــوري حادثــه هســته  ب
دسـتورالعمل حمـل و   - 7هـا،  خصوص کنترل حمل و نقل فرامرزي پسماندهاي خطرنـاك و دفـع آن  

لندن در خصـوص جلـوگیري   1996پروتکل - 8، 1990نقل فرامرزي پسماندهاي رادیواکتیو مصوب 
شـترك در مـورد   م1997کنوانسـیون  - 9از آلودگی دریا توسط تخلیه پسـماندها و دیگـر مـواد زائـد،     

.مصرف شده و مدیریت پسماندهاي رادیواکتیوایمنی سوخت
:اند ازاي عبارتاسناد منطقه

-2، 1985اي در جنوب اقیـانوس آرام مصـوب   معاهده ایجاد منطقه عاري از سالح هسته-1
هـا در منطقـه جنـوب    آ در مورد جلوگیري از تخلیه پسـماندها توسـط کشـتی   نومه1986پروتکل 

پایپا در مورد حمایت از جنـوب شـرقی اقیـانوس آرام در برابـر     1989پروتکل -3وس آرام،اقیان
باماکو در خصوص جلوگیري از واردات در محدودة 1991کنوانسیون -4آلودگی رادیواکتیو، 

کنوانسـیون  -5آفریقا و کنترل حمل و نقل فرامرزي و مدیریت پسماندهاي خطرناك در آفریقـا،  
وایگـانی  1995کنوانسـیون  -6زیست منطقۀ بالتیـک، مورد حمایت از محیطهلسینکی در1992

در مـــورد ممنوعیـــت واردات پســـماندهاي خطرنـــاك و رادیواکتیـــو بـــه داخـــل کشـــورهاي   
نقل فرامرزي و مدیریت در رابطه بـا پسـماندهاي خطرنـاك در    الجزایري و کنترل حمل ومجمع

هـا و  بارسلونا در مورد تخلیـه پسـماندها از کشـتی   1995پروتکل -7منطقۀ اقیانوس آرام جنوبی، 
ازمیر مربوط به پیشـگیري از آلـودگی دریـاي مدیترانـه از حمـل و      1996پروتکل -8هواپیماها، 

اي کویـت در مـورد   منطقـه 1998پروتکـل  -9ها، نقل فرامرزي پسماندهاي خطرناك و دفع آن
.یعات در دریاانتقاالت فرامرزي و دفع مواد زائد خطرناك و دیگر ضا

ها در زمینۀ کاهش تولید، دفع و تخلیه پسماندهاتعهدات دولت. 3- 1
اند میزان تولید پسماندها را در کشور خود بـه حـداقل کـاهش    ها مکلفقبل از هر چیز دولت

هاي اقتصادي و اجتمـاعی آن را  دهند و در این خصوص باید موارد فنی، تکنولوژیکی و نیز جنبه
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صالح را براي دفع پسماندها، نوع و مقدار، اند مقام یا مقامات ذيها موظفدولت.در نظر گیرند
محل و زمان موادي که قرار است دفع شوند، تعیین نمایند و نیـز تخلیـه پسـماندها بایـد بـا اجـازة       

بینـی کننـد کـه    هـا امکانـاتی را پـیش   در همین خصوص مناسب است دولت. ها صورت گیردآن
هـا در مـورد دفـع و    صی و دولتی بتوانند مواردي که منجـر بـه سـوءظن آن   اشخاص اعم از خصو

.شود را به مسئوالن گزارش دهندتخلیۀ غیر قانونی پسماندها می
در مورد جلوگیري از دفع و تخلیه پسماندها در دریا، کسب اجازه به منظور دفـع و تخلیـه بایـد در    

سـماندها در دریـاي سـرزمینی و منطقـه انحصـاري      بنابراین تخلیه پ. تمامی مناطق دریایی صورت گیرد
اقتصادي یا فالت قاره بدون اجازه صریح کشـور سـاحلی، کـه حـق دارد تخلیـه پسـماندها را بـا سـایر         

ها ممکن است تحت تـأثیر ایـن آلـودگی قـرار گیرنـد،      کشورهایی که به دلیل وضعیت جغرافیایی آن
کـاهش و کنتـرل   انـد بـراي جلـوگیري،   ظـف هـا مو همچنـین دولـت  . بررسی کند، انجام نخواهد شـد 

زیست دریایی ناشی از دفـع و تخلیـه پسـماندها، قـوانین و مقـررات الزم را تصـویب و       آلودگی محیط
در رابطه با تعهدات ذکر شـده در مـورد کـاهش تولیـد و     . ها ایجاد نمایندتأسیسات دفع را براي کشتی

تـوان بـه دسـتورالعمل    است که در این راستا میدفع پسماندها اقدامات عملی چندي نیز صورت گرفته 
اشـاره کـرد کـه در ایـن     ”Waste Framework Directive“بـا عنـوان   2008پارلمـان اروپـا مصـوب    

کند کمیسیون ملـزم بـه ارائـۀ گـزارش در     یمید تأکدستورالعمل عالوه بر بازیافت و بازیابی پسماندها، 
1.ادیه اروپا نیز شده استمورد چگونگی روند کاهش تولید پسماندهاي اتح

:طورکلی رویکرد اتحادیۀ اروپا درزمینۀ مدیریت پسماندها بر سه اصل استوار استبه
هـا  کـاهش خطـرات آن  که این اصل به کاهش تولید پسـماندها و : پیشگیري از پسماندها-1

.کندخطر اشاره میبا استفاده از مواد کم
کـه  این اصل بـه بازیافـت مـواد پسـماندها درصـورتی     که: بازیابی و دوباره استفاده کردن-2

.کندپذیر نباشد اشاره میها امکانآنکاهش میزان تولید
که، پسماندها قابل بازیافت یا بازیابی نیستند باید به طـور  جایی: بهبود دفع نهایی و نظارت-3

بایـد بـا نظـارت    ها یعنی سـوزاندن و دفـن  هر دوي این روش. ایمنی سوزانده شوند و دفن گردند
2.محیطی را دارندهاي زیستل آسیبها پتانسیدقیقی صورت گیرد زیرا آن

ها موظف به انجـام برخـی   اي دولتعالوه بر موارد یاد شدة فوق، در مورد پسماندهاي هسته
ها بایسـتی تـدابیري بـراي شناسـایی و جداسـازي انـواع پسـماندهاي        دولت. امور دیگر نیز هستند

1. Natural Resources and Waste, www.europarl.europa.eu, 2013: 3
2. Waste-Environment, www.ec.europa.eu, 2014:1
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نظر بگیرند، خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و دیگر خطراتی که ممکـن اسـت از دفـع    اي درهسته
اي ناشی شود را بـه حـداقل کـاهش دهنـد، امنیـت تأسیسـات دفـع پسـماندهاي        پسماندهاي هسته

اي و آثار سوء آن را بر انسان حتی پس از بسته شدن آن مدنظر قرار داده و در جهت بهبـود  هسته
بنــابراین بایــد طراحــی و ســاخت مناســب تأسیســات دفــع . ات بکوشــندگونــه تأسیســامنیــت ایــن

اي بـر افـراد، جامعـه و    اي به منظور کاهش تـأثیرات احتمـالی تشعشـعات هسـته    پسماندهاي هسته
این مرحله مقررات فنـی  در. زیست، شامل مواد آزاد شده که قابل کنترل نیستند انجام شودمحیط

همچنین قبل از ساخت و طراحـی تأسیسـات دفـع    . ماده شودبراي بسته شدن تأسیسات دفع باید آ
محیطی نسبت به خطرات پـیش رو تأسیسـات   هاي سامانمند و زیستارزیابیايپسماندهاي هسته

ها باید در طول دورة عمر این تأسیسـات و هـم در زمـان بسـته شـدن      این ارزیابی. شودباید انجام
هـاي ایمنـی   اقداماتی در مورد بـه روز شـدن سیسـتم   ها تعهد دارند دولت. ها نیز صورت گیردآن

هـاي مربـوط بـه ایمنـی در سراسـر      زمینـه هاي فنی و مهندسی بایـد در تمـام  انجام دهند و حمایت
در مـورد تأسیسـاتی کـه بایـد بسـته      . اي در دسترس باشـد اجراي تأسیسات دفع پسماندهاي هسته

نیازهـاي روز هماهنـگ، در مواقـع ضـروري     هـا را بـا  هایی را مهیـا نماینـد، آن  شوند از قبل طرح
اطالعات را بازبینی و نیز پس از بسته شـدن تأسیسـات دفـع، سـوابق علمـی، طراحـی و امکانـات        

اروپـا شـوراي اتحادیـه  در رابطه با این موضوع1.مورد نیاز را توسط مجموعه نظارتی حفظ کنند
اي و مـدیریت ایمـن سـوخت    هبه تصویب دستورالعملی مبنـی بـر ایمنـی هسـت    2004ژوئن 28در 

در یکـی از سـه بخـش اصـلی آن بـه      مصرف شده و پسماندهاي رادیواکتیـو موافقـت نمـود کـه    
اي و مـدیریت ایمـن سـوخت مصـرف شـده و      موضوع تأمین مالی براي انهـدام تأسیسـات هسـته   

2.پردازدپسماندهاي رادیواکتیو می

ها در امر دفـع و تخلیـه پسـماندها    تحال ممکن است این سؤال به ذهن برسد که آیا تنها دول
توانند دفع و تخلیه پسماندها را بـر  دخیل هستند یا اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می

در پاسخ باید گفت اشخاص خصوصی به تنهایی اجازه دفع یـا تخلیـه پسـماندها را    . عهده بگیرند
.ها داده باشدندارند مگر اینکه مقامات مسئول کشورشان این اجازه را به آن

در خصوص مشروعیت تهدید یا المللیینگستري بمشورتی دیوان داديدر این میان شاید خالی از لطف نباشد که از رأ.1
این تعهد وجود دارد که با «که داردیخود اظهار ميدیوان در یکی از بندهاي رأ. یاد کنیمياهستهيهااستفاده از سالح

نتیجه برقرار براي دستیابی به اینالمللیینادامه یابد و نظام کنترلی مؤثر و بياحسن نیت مذاکره راجع به خلع سالح هسته
محیطییستزهايیبآستواندیمياهستهيهاپسماندهاي حاصل از سالحکهییاز آنجا) 1391:27طالیی، (.»گردد
.باشدیقابل توجه متواندیدیوان ميرا به بار بیاورد بنابراین این بند از رأیريناپذجبران

2. Working Party on Nuclear Safety, www.consilium.europa.eu, 2013:1
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ها در مورد کاهش تولید، دفع و تخلیۀ پسماندهاتعهدات دولتاستثنائات مربوط به. 3- 2
اولـین  . هـا در مـورد دفـع و تخلیـۀ پسـماندها وجـود دارد      تعهـدات دولـت  دو استثناء در زمینۀ

ا بـه  محیطی در حوزة حقـوق دریاهـ  المللی زیستاسناد بین. است1استثناء مربوط به فورس ماژور
کـه شـرایط نـامطلوب آب و هـوایی ایمنـی جـان اشـخاص،        این نکته تصریح کردنـد درصـورتی  

در خطـر بینـدازد، بـراي    راهاي ساخت دست بشـر در دریاهـا  ها و هواپیماها یا دیگر سازهکشتی
کـه ایـن دفـع، خطـرات کمتـري      توان پسماندها را در دریاها دفع نمود، درصورتیرفع تهدید می
نـویس مـواد   پـیش 23طبق مادة . کند، داشته باشدي که جان اشخاص را تهدید مینسبت به خطر

المللی اگر وضعیت فورس ماژور ناشـی از  ناشی از اعمال متخلفانه بینهاراجع به مسئولیت دولت
عمل خود دولت استناد کننده به آن یا ترکیبـی از عمـل او و سـایر عوامـل باشـد و یـا آن دولـت        

المللـی دولـت   عهده گرفتـه باشـد، رافـع مسـئولیت بـین     وضعیتی رخ دهد را برکه چنین خطر این
.نخواهد بود

که در مواقع اضطراري خطـرات غیـر   هنگامی. دومین استثناء مربوط به موقعیت اضطراري است
هـا وجـود   حـل معقـول دیگـري دربـاره آن    قابل قبولی در ارتباط با سالمتی انسان وجـود دارد و راه 

بـرخالف فـورس   . توانند اجازه خاص در مورد تخلیه پسماندها صادر کنندمیهادولتنداشته باشد،
ها باید قبل از اتخاذ تصمیم در مورد دفع پسماندها در دریا با کشور یا کشـورهایی کـه   ماژور دولت

دولتی کـه در شـرایط اضـطراري    . گونه دفع قرار بگیرند مشورت نمایندممکن است تحت تأثیر این
هاي دیگر را تا جایی که ممکن است و تا زمـانی کـه عمـل بایـد     فته باید پیشنهادهاي دولتقرار گر

زیسـت  در محدودة آن صورت گیرد و منطبق با تعهد کلی پرهیز از وارد کردن خسارت بـه محـیط  
ناشـی از اعمـال   هـا دولتنویس مواد راجع به مسئولیتپیش24طبق ماده . دریایی باشد، انجام دهد

که وضعیت اضطراري ناشـی از عمـل خـود اسـتناد کننـده بـه آن یـا        المللی، درصورتیه بینمتخلفان
تـر یـا  ترکیبی از عمل او و سایر عوامل باشد و یا فعـل مـورد بحـث احتمـال ایجـاد خطـري بـزرگ       

.شودالمللی نمیسطح را در پی داشته باشد رافع مسئولیت بینهم
کرد که دو استثناي مطرح شده در راسـتاي تعهـدات   با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان 

ها درزمینۀ دفع و تخلیه پسماندها تنها مربوط به شرایط خاص دریاهـا نیسـت و بـا توجـه بـه      دولت
نویس مـواد راجـع بـه مسـئولیت     پیش24و 23هاي عام این دو استثناء و ذکر آن در مواد ویژگی
.باشندقابل تسري در مورد مناطق غیر دریایی نیز میالمللی،ها ناشی از اعمال متخلفانه بیندولت

1. Force Majeure
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ها در زمینۀ حمل و نقل فرامرزي پسماندهاتعهدات دولت.3- 3
ها در زمینۀ حمل و نقل فرامـرزي پسـماندها بایـد    در مورد تعهدات دولتقبل از شروع بحث

ا و نیــز ایـن نکتـه را خاطرنشـان کـرد کـه در حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندها همـواره کشـوره           
باشند که شامل کشـور صـدور، کشـور ورود، کشـور عبـور، صـادر کننـده،        اشخاصی درگیر می

.کنیمها اشاره میواردکننده، انتقال دهنده و دفع کننده هستند که به طور مختصر به آن
مرزي پسـماندهاي مضـر   به معنی کشوري است که قرار است انتقال برون: کشور صدور- 1

.ها از آنجا آغاز شودو سایر انواع پسماند
مـرزي پسـماندهاي مضـر یـا سـایر      است که انتقـال بـرون  به معنی کشوري : کشور ورود- 2

اي کـه  ها در آنجا یا به منظور بارگیري آن قبل از دفـع در ناحیـه  انواع پسماندها به منظور دفع آن
.گیردتحت حاکمیت ملی هیچ دولتی نیست، انجام می

جــز کشــور صــدور و یــا کشــور ورود اســت کــه انتقــال  بــه معنــی کشــوري : کشــور عبــور- 3
.شود، یا قرار است انجام شودپسماندهاي مضر و سایر انواع پسماندها از طریق آن انجام می

به معنی شخصی است که تحت حاکمیت دولـت کشـور صـدور اسـت کـه      : کنندهصادر- 4
.دهدترتیب صدور پسماندهاي مضر و سایر انواع پسماندها را می

به معنی شخصی اسـت کـه تحـت حاکمیـت دولـت کشـور ورود اسـت کـه         : دهواردکنن- 5
.دهدترتیب ورود پسماندهاي مضر و سایر انواع پسماندها را می

به معنی شخصی است که انتقال پسماندهاي مضر یا سایر انواع پسـماندها را  : دهندهانتقال- 6
.دهدانجام می

سـایر انـواع پسـماندها بـراي او     به معنی شخصی است که پسـماندها مضـر یـا   : کنندهدفع- 7
1. ها را دفع نمایدشود تا آنحمل می

ها در زمینۀ حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندها بـه سـه       با توجه به تعاریف فوق تعهدات دولت
:شوندمیدسته تقسیم

در مورد صدور و ورود پسماندهاهاتعهد دولت.4
گونـه پسـماندها را طبـق    کـه ورود ایـن  اند از صدور پسماندها به کشورهایی کشورها موظف

هـا  همچنین دولـت .اند خودداري کنندالمللی ممنوع اعالم کردهقوانین داخلی و نیز معاهدات بین
:مورد تعریف مطرح شده بر اساس اسناد زیر به دست آمده است1.7

Art. 2 of Basel Convention, Art. 2 of Bamako Convention, Art. 1 of Waigani Convention.
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کـه تشـخیص دهنـد کـه     توانند از ورود پسماندهاي خطرنـاك و دیگـر پسـماندها درصـورتی    می
البتـه  . لـوگیري نماینـد  محیطـی اداره نخواهنـد شـد ج   پسماندها به نحو صحیحی از لحـاظ زیسـت  

هاي دیگر را مبنی بر ممنوعیـت ورود پسـماندها   هایی باید طبق اعالمیه رسمی دولتچنین دولت
کشور صدور در دو مورد اجازه صدور پسماندها به کشـورهاي دیگـر   . به کشورشان مطلع سازند

:را دارد
هاي کـافی بـراي   یتهاي دفن مناسب و ظرفهاي فنی و وسایل الزم، محلخود توانایی-الف

.محیطی باشند را نداشته باشدبه نحو مؤثر که سازگار با اصول زیستدفع پسماندها
بـراي .کشور ورود به مواد اولیه این پسماندها براي بازیافت در کشورش نیاز داشته باشد-ب

هاي نمونه اگر بگویند که در کشور ورود پسماندها از تکنولوژي مناسب بـراي بازیافـت پسـماند   
زیست باشـد برخـوردار نباشـد، دولـت     الکترونیکی به صورتی که مطابق با شیوه سازگار با محیط

1.گونه حمل و نقلی را نداردصادرکننده اجازه هیچ

نکتۀ مهمی که باید در مورد حمل و نقل فرامـرزي پسـماندها در نظـر داشـت ایـن اسـت کـه        
ود و دیگر کشورهاي ذینفع مانند کشور یـا  اي کتبی دولت ورکشور صدور باید از طریق اعالمیه

دولـت صـدور در   . کشورهاي عبور را از تصمیم خود مبنی بر حمل و نقل پسماندها مطلـع سـازد  
اعالمیــه کتبــی بایــد تمــام جزئیــات را ذکــر کنــد مگــر اینکــه پســماندها بــه صــورتی باشــند کــه  

یق گمرك کشور صـدور،  ها تغییر نکند و به طور مرتب از طرخصوصیت شیمیایی و فیزیکی آن
کشور ورود و در مورد عبور از طریق گمرك کشور یا کشورهاي عبور براي دفع کننده معـین و  

تا زمانی که کشـور ورود رضـایت خـود را در اعالمیـه کتبـی ابـراز نکـرده        . شودواحد ارسال می
وافقت خـود  تواند مکشور ورود می.باشد اجازه حمل و نقل فرامرزي پسماندها داده نخواهد شد

البتـه بـه دلیـل    . را منوط بـه شـروطی نمایـد یـا اینکـه بـدون شـرط اعالمیـه کتبـی را امضـا نمایـد           
محیطی که پسماندها ممکن اسـت بـه کشـور عبـور برسـانند، مطالـب فـوق در        هاي زیستآسیب

امکـان دارد حمـل و نقـل فرامـرزي     . کنـد مورد کشور ورود، در مورد کشور عبور نیز صدق می
انـد  در ایـن صـورت ایـن اشـخاص موظـف     .توسط اشخاص خصوصی صـورت گیـرد  پسماندها

رسـانی از چنـین حمـل و نقلـی     صالح کشور متبوعشان را از طریق اسـناد اطـالع  مقامات صاحب
هـا و  ها تعهـدي اسـت کـه دولـت    زیست و سالمت انسانبنابراین وظیفۀ حفظ محیط. آگاه سازند

زیسـت را در  ایت کنند و اصول سازگار با محیطباید با مشارکت یکدیگر رعاشخاص خصوصی
.گیرندکارحمل و نقل فرامرزي پسماندها به

1. Controlling Trasboundary Movements of Hazardous Wastes, www.basel.int, 2013:2
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انـد هنگـام حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندها مقـررات مربـوط بـه          هـا مکلـف  همچنین دولت
بندي را رعایت کنند و نیز پسماندها باید از نقطـۀ انتقـال تـا زمـان دفـع داراي      زنی و بستهبرچسب

اطالعات مربوط به حمل و نقل خاص، براي مثـال بـر   : اسناد حمل و نقل شامل. باشندسند انتقال 
انـد، نـوع پسـماندها و چگـونگی     هاي محموله که مـأموران گمـرك آن را عبـور داده   تمام حامل

صـالح  ها، اطالعات دقیقی مبنی بر اختیارات گسترده که توسـط مقامـات صـاحب   بندي آنبسته
شده است و همچنـین اطالعـات مربـوط بـه انتقـال پسـماندها بـا تبیـین         براي حمل و نقل پیشنهاد

در راسـتاي اجـراي اصـول کلـی     . ربط باشـند زیست به کشورهاي ذياثرات آن بر انسان و محیط
زیست مانند اصل اقدامات پیشگیرانه و اصل آلـوده کننـده بایـد هزینـۀ آلـودگی را      حقوق محیط

نامـه قـرار   ا باید تحـت پوشـش بیمـه یـا هرگونـه ضـمانت      بپردازد، این است که محمولۀ پسمانده
ــد ــا دســتورالعملی را در ســال   .گیرن ــه جامعــۀ اروپ در مــورد حمــل و نقــل  1984در همــین زمین

پسماندهاي خطرناك وضع نمود که این دستورالعمل بر مشکل فرستادن پسماندها به کشـورهاي  
هـاي  و تمـام حمـل و نقـل   کندأکید میبندي مناسب تبندي یا بستهزنی، طبقهدیگر بدون برچسب

میان اعضاي جامعۀ اروپا با یکـدیگر و بـین اعضـاي جامعـۀ اروپـا بـا کشـورهاي ثالـث را شـامل         
یعنـی هـر   . عنصر اساسی این دستورالعمل ایجاد یک سیستم اجباري اطـالع قبلـی اسـت   . شودمی

بایـد مقـام صـالح    کس قصد حمـل و نقـل پسـماندها درخـارج از مرزهـاي جامعـه اروپـا را دارد       
آگـاهی بایـد از طریـق فـرم     . کشوري که در قبال دریافت این آگاهی مسئول است را آگاه نماید

منـابع و ترکیبـات   -1: بارنامه حاوي این موارد اسـت . صورت گیرد1"بارنامه "مخصوصی به نام 
قـررات  م-2پسماندها، مشخصات تولید کننده، فهرست پسماندها، هویت تولیدکنندگان اصـلی،  

اقدامات صورت -3هاي جبران خسارت و بیمه در مقابل اشخاص ثالث، ایجاد شده به منظور راه
وجود هرگونه توافق قراردادي با کسـی  -4گرفته به منظور تضمین ایمنی حمل و نقل پسماندها، 

طالعـات  پس از دریافت ا. اي داشته باشدویژهکه پسماندها برایش ارسال شده و او نیز باید اجازه 
رسـید، یـک مـاه فرصـت دارد     توسط مقامات مربوطه در کشوري که باید این اطالعات به او می

)(Simonsson, 1995: 4.تا حمل و نقل را اجازه دهد
البته باید به این نکته توجه کرد که گاهی حمل و نقل پسماندها با موفقیـت و بـه طـور کامـل     

بـا ربـط ذيکشـورهاي کـه ، پسماندهامرزيبرونالکه انتقگیرد بنابراین درصورتیصورت نمی
مـورد نظـر   پسماندهايبایدصدور کشور، گیردانجامکاملطور بهنتوانداند،نمودهموافقتآن

1. Consignment Note.
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سـاخته مطلـع صـدور را  کشـور واردکننـده کشـور کـه مدت مکفیظرفصادرکنندهتوسطرا 
. صـدور بازگردانـد  کشـور بهندنمایتوافقربطذيکشورهايکهدیگريزمانمدتطییااست
صـدور  کشـور بـه پسماندهاآناعادهاز پسماندها نبایدعبور کشورصدور و کشورمنظور، بدین

.نمایدمخالفت

ها در مورد جلوگیري از حمل و نقل غیرقانونی پسماندهاتعهدات دولت.5
تضـمین  پسـماندها بـه خصـوص پسـماندهاي خطرنـاك     جلوگیري از حمل و نقل غیر قانونی 

محیطـی یسـت تنها کسانی که تمایل دارند و قادرند که چنین پسماندهایی را در شـرایط ز کندیم
با جلوگیري از حمل و نقل غیرقـانونی پسـماندها یـک    . ها را دریافت نمایندمناسب دفع کنند آن

تر براي دستیابی به اهداف توسعه هزاره که شامل کاهش فقر، کـاهش مـرگ و میـر    یکنزدگام 
1.شویمیمزیست است، یطمحکودکان، بهبود بهداشت مادران و حصول اطمینان از پایداري 

حمل و نقل غیرقـانونی پسـماندها بـه حمـل و نقـل پسـماندها در برابـر نقـض قـوانین داخلـی           
المللی اشاره دارد که این حمل و نقل فرامـرزي مطـابق بـا    هاي بینها و مقررات کنوانسیوندولت

مـیالدي و قطعنامـۀ   1987دسـامبر  11در 183/42قطعنامـۀ  . ول قابـل اجـرا نیسـتند   راهنماها و اصـ 
میالدي توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصـویب شـد کـه    1989دسامبر 29در 226/44

بعـالوه کمیسـیون حقـوق    . دانستزیست میها و محیطچنین حمل و نقلی را مخل سالمتی انسان
مـیالدي در مـورد حمـل و نقـل غیرقـانونی و دفـع       2001آوریل 23را در 35/2001بشر قطعنامۀ 

تولیدات و پسماندهاي سمی و خطرناك که شامل یک سري از تهدیدات نسبت بـه حقـوق بشـر    
و زندگی و سالمت افراد، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه که تکنولوژي الزم را ندارنـد  

نقـل و دفـع غیرقـانونی پسـماندها را بـه      این قطعنامه نیز، افزایش شـاخص حمـل و   . تصویب نمود
هاي بزرگ چندملیتی و دیگر نهادهاي کشورهاي صـنعتی در کشـورهاي در حـال    وسیلۀ شرکت

)(Augustus, 2001: 56. توسعه را بررسی نموده است
ي بـراي تحقیـق ملـی در    آورالزامکمیسیون اتحادیه اروپا قانون 2011در همین زمینه در سال 

ي عضو سطح مشابهی از کنتـرل  هادولتپسماندها به منظور تضمین اینکه تمام مورد حمل و نقل 
درصـد از  25الزم بـه ذکـر اسـت نزدیـک     . را در حمل و نقل فرامرزي داشته باشند پیشـنهاد داد 

حمل و نقل پسماندها از اتحادیه اروپا به کشورهاي در حـال توسـعه در آفریقـا و آسـیا از طریـق      
رسـند، اغلـب سـوء    یمـ که پسماندها به مقصد یهنگام. شودیمفرستاده المللیینبنقض مقررات 

1. Illegal Traffic Under the Basel Convention, www.basel.int, 2013: 3
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اخیـراً نیـز   1.گردنـد یمـ زیست یطمحیرات منفی بر سالمت انسان و تأثشوند و باعث یممدیریت 
قانون جدیدي را در رابطه با حمل و نقل پسماندها تصویب 2014می 6شوراي اتحادیه اروپا در 

جدید شامل تدابیري به منظور اطمینـان از یکنواخـت سـازي اجـراي     این قوانین و مقررات. نمود
هاي عضـو  ، دولت2017ژانویه 1تا . مقررات حمل و نقل پسماندها در سراسر اتحادیه اروپا است

هاي بازرسی، منطقه جغرافیایی کـه  هاي بازرسی ایجاد کنندکه شامل اهداف و اولویتباید برنامه
. شـود شـود و وظـایف واگـذار شـده بـه هـر مقـام، مـی        ش داده میهاي بازرسی پوشتوسط برنامه

هـاي  هاي کمی و کیفی خطرهاي مرتبط با موقعیتهاي بازرسی باید بر اساس تعیین ارزشبرنامه
حداقل هـر  هاي بازرسی باید به طور مرتب بازبینی واین برنامه. سخت و خطرهاي مشخص باشد

هـا را بـراي   بازرسـی ضـو بایـد اطالعـات مربـوط بـه     هـاي ع دولـت . بار به روز شوندسه سال یک
.نمایدبازبینی می2020کمیسیون این مقررات را تا سال . دسترسی عموم، ساالنه ایجاد نمایند

نقـل فرامـرزي پسـماندهاي خطرنـاك بـاألخص      جا دارد که در ذیل همین مبحث به حمل و
ه بـه کشـورهاي در حـال توسـعه     اي و رادیواکتیو توسط کشورهاي توسـعه یافتـ  پسماندهاي هسته

کنوانسیون بازل که به داشتن امکانـات  4ماده 2بند قسمت ب ازمدلولاشاره شود که برخالف
کند است زیرا اکثر کشورهاي در حال توسـعه امکانـات الزم   کافی براي دفع پسماندها اشاره می

چنین پسماندهایی بسـیاري از  با افزایش حجم حمل و نقل . گونه پسماندها ندارندرا براي دفع این
کشورهاي در حال توسـعه در منطقـه خـاص خودشـان تصـمیم بـر تصـویب معاهـداتی در زمینـۀ          

توان به کنوانسـیون  کنترل حمل و نقل فرامرزي پسماندهاي خطرناك گرفتند که از آن جمله می
ت در رفــت و آمــد فرامــرزي و مــدیریو کنتــرلبامــاکو در مــورد ممنوعیــت واردات بــه آفریقــا

پاناما مربـوط بـه   نامۀموافقت 1991،2آفریقا در سال محدودةخصوص پسماندهاي خطرناك در 
و کنوانسـیون وایگـانی مربـوط بـه     1992حمل و نقل فرامـرزي پسـماندهاي خطرنـاك در سـال     

یـري و  الجزامجمـع ممنوعیت واردات پسماندهاي خطرناك و رادیواکتیـو بـه داخـل کشـورهاي     
اقیـانوس آرام  منطقۀرامرزي و مدیریت در رابطه با پسماندهاي خطرناك در کنترل حمل و نقل ف

ینـۀ واردات پسـماندهاي   زمدر مـؤثر ي هـا راهالبتـه یکـی از   . اشـاره کـرد  1995جنوبی، در سـال  
یسـات مناسـب دفـع و    تأسخطرناك از کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه ایجاد 

1. Environmental:Commission Fights Back Against Illegal Waste Shipments,
www.europa.eu, 2013: 1-2

شاره کرد که اعضاي خود را ملزم به انجام اقدامات قانونی و اداري کنوانسیون باماکو ا4ماده 1به بند توانیبراي مثال م.2
.نمایدیمیشانخطرناك با هر عنوانی به کشورهايشان راجع به ممنوعیت ورود پسماندهادر منطقه مربوط به صالحیت



179...زیستها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیطتعهدات و مسئولیت دولت

در کشـورهاي در حـال   بازیافـت توسـط کشـورهاي توسـعه یافتـه     به عهده گرفتن عملیات دفع و 
کـه امـروزه   (زیست جوامع اروپایی یطمحشوراي 1988در همین رابطه نیز در سال .استتوسعه 

ي را مـورد پـذیرش قـرار    اقطعنامـه ) دهـد یماین شورا در ساختار اتحادیه اروپا به کار خود ادامه 
دادن درخواست کشورهاي در حال توسعه بـه منظـور   ارداد که یکی از اهداف آن در اولویت قر

)(Simonsson, 1995: 4-5.هاي فنی استکمکاصالح دفع و
اما باید توجه داشت که گاهی اوقات بازگرداندن پسماندها به کشورهاي مبدأ ممکن نیسـت  

تـاریخی روز از 30مدتمحیطی ظرفهاي زیستدر این صورت به منظور جلوگیري از آسیب
هـاي طـرف کـه زمـانی مدتطییا، شوددادهاطالعکشوربه آنغیرقانونی انجام شدهانتقالهک

انتقـال مسـئولیت کهموارديدر .نماینددفعها را آنباید کشور وارد کننده، کنندتوافقربطذي
،دانسـت منتسـب کننـده دفـع یـا واردکننـده یـا ایجادکننـده یـا صـادرکننده بهنتوانرا غیرقانونی

مـورد  پسـماندهاي تـا  نماینداقداماتیهمکاريطریقاز بایدضرورتحسبربطذيهايطرف
ورود کشـور در یـا صدور کشوردر یامحیطیزیستلحاظاز سالمنحويبهوقتاسرعنظر در 

1.دشوندفعمناسب دیگرجايدر هر یا

اندهااقدامات مورد نیاز به منظور کنترل حمل و نقل غیر قانونی پسم. 6
یی براي تقویت پیشگیري، تشخیص، کنترل و مجـازات حمـل و نقـل غیرقـانونی در     هاتالش

ي بیشتري مورد نیاز است که شامل اقداماتی در سـطح  هاتالشمورد پسماندها صورت گرفته اما 
.اشاره شده استهاآنکه در زیر به . باشدیمالمللی ینبي و امنطقهملی، 

ملیاقدامات در سطح . 6- 1
        پذیرش چارچوب قانونی مناسـب بـراي جلـوگیري و مجـازات حمـل و نقـل غیرقـانونی

و نیز حقوق و تعهدات مورد احترام در برخورد بـا حمـل و نقـل غیرقـانونی     هاروشپسماندها که 
.مشخص باشد

    در مـورد مقـررات مربـوط بـه حمـل و نقـل       منـد عالقـه باال بردن آگـاهی تمـام ذینفعـان
.هاغیرقانونی پسماند

1. Art. 9 (4) of Basel Convention 1989, Art. 9 (5) of Waigani Convention 1995, Art. 9
(5) of Ezmir Protocol 1996, Art. 10 (4) of Protocol 1998 on the Control of Marine
Transboundary Movements and Disposal of Hazardous Wastes and Other Wastes.
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 تضمین تسهیالت دفع کافی قابل دسترس براي مدیریت صحیح پسماندهاي خطرناك و
.در کشور) تا حد امکان(ي واقع شده پسماندهادیگر 
 ي هـا آژانـس ، مقامـات بنـدري، نگهبانـان،    گمـرك مأموران(آموزش کارمندان اجرایی

یص، شناسـایی و  ، بـه منظـور ایجـاد توانـایی بهتـر بـراي جلـوگیري، تشـخ        )محیطی، پلیسیستز
.ي غیرقانونی پسماندهاهانقلبرخورد با موارد حمل و 

 یی بـراي نهادهـاي اجرایـی بـه     هـا مشوقیاکردن مهتمرکز بیشتر بر صادرات و واردات و
.ي غیرقانونی پسماندهاهانقلمنظور پیشگیري و مقابله با موارد حمل و 

جرا در سطح ملیبهبود همکاري میان نهادهاي مربوطه با اجرا، پذیرش و ا.
 ي غیرقانونی پسماندهاهانقلتحقیق، تعقیب و مجازات موارد حمل و.

يامنطقهاقدامات در سطح . 6- 2
 اطالعات و افزایش همکاري میان کشورهاي یک منطقـه، بخصـوص کشـورهاي    مؤثرتبادل
رها از کشـو همـۀ اشـتراك دارنـد و اطمینـان حاصـل شـود کـه       هـا آبراههي مرزي وهاگذرگاهکه در

.کنندیمي غیرقانونی پسماندها در منطقه مطلع شده و در کاهش آن تالش هانقلحمل و 
    تسهیم بهترین عمل در منطقه که به توسعه قابلیت کشورها در برخورد بـا چنـین مشـکلی

.کمک کند

المللیینباقدامات در سطح . 6- 3
  پدیـده  در مـورد ي اجتمـاعی و اقتصـادي  هـا محـرك قـرار دادن درك بهتر و مخاطـب

حمل و نقل غیر قانونی پسماندها، هم در مورد تقاضا و هم در مورد عرضـه، بعـالوه اینکـه چـرا،     
.کنندیمیرة پسماندهاي جهانی پیدا زنجهاي غیرقانونی راهشان را به یتفعالکجا و چه زمانی 

 یري هاي کشورها، به طور خاص کشورهاي در حال توسعه به منظور جلـوگ یتقابلایجاد
تواند از طریق توسـعه ابـزار و   یمو برخورد با حمل و نقل غیرقانونی پسماندها که این مورد مؤثر

.اطالعات و تخمین از طریق آموزش صورت گیرد
هاي درگیر بـا مـورد خـاص حمـل و     شناسایی روش مناسب و ارتقاء همکاري بین گروه

غیرقانونی توسط صـادر کننـده مرجـوع    که محمولۀمثال، هنگامیبراي. نقل غیرقانونی پسماندها
طـور مشـترك حمـل کـاال را کنتـرل نماینـد تـا اطمینـان         توانند بـه شود، کشورهاي درگیر میمی

.حاصل کنند که به دست صادرکننده رسیده است



181...زیستها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیطتعهدات و مسئولیت دولت

 غیرقانونی پسـماندها بـر روي سـالمت انسـان و     و نقلافزایش آگاهی از پیامدهاي حمل
.زیستیطمح

. (Illegal Traffic Under the Basel Convention, 2013:3)

بـار  المللـی در جهـت کـاهش آثـار زیـان     هاي بینها به همکاريتعهدات دولت.7
پسماندها
بـار پسـماندها بـا یکـدیگر     اند بـه منظـور جلـوگیري از کـاهش اثـرات زیـان      ها موظفدولت

کارکنـان، انتقـال   هـاي علمـی، آمـوزش   هـا شـامل همکـاري   این همکاري. همکاري داشته باشند
محیطی به منظور پیشگیري از ورود خسـارت و نیـز هنگـام ورود    هاي زیستتکنولوژي و کمک

البته باید این نکته را در نظر گرفت که سهم کشـورهاي توسـعه یافتـه بیشـتر از     . شودخسارت می
هــاي فعـال و مــؤثري را در  انــد همکـاري هــا موظـف باشـد و آن کشـورهاي در حــال توسـعه مــی  

هـا  همچنـین دولـت  . هاي مختلف با کشورهاي در حال توسعه و با اقتصاد گذرا داشته باشندزمینه
المللـی اند قوانین داخلی خود را با تعهـدات بـین  بار پسماندها موظفبه منظور کاهش اثرات زیان

زیسـت مطـابق سـازند و در زمینـۀ     المللی درزمینـۀ حمایـت و حفاظـت از محـیط    هاي بینو عرف
.ت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ناشی از تولیدات پسماندها با یکدیگر همکاري نماینداثرا

هـاي دیپلماتیـک،  دار یا کنفرانسالمللی صالحیتهاي بینها بایستی از طریق سازماندولت
و اي و جهانی بـراي جلـوگیري، کـاهش   ها و ضوابط توصیه شده منطقهقواعد، استانداردها، رویه

ها و ضوابط بایـد هـر از چنـد    و این قواعد، استانداردها، رویهوع آلودگی ایجاد کنندکنترل این ن
.گاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی گردند

ها تنها محدود به همکـاري علمـی و فنـی    این نکته را باید خاطرنشان ساخت که تعهد دولت
بـراي . هایی داشته باشـند اريرسانی با یکدیگر همکاند درزمینۀ اطالعها موظفآنشود بلکهنمی

محیطـی ناشـی از حمـل و نقـل فرامـرزي و یـا دفـع پسـماندها         نمونه به هنگام وقوع حادثه زیست
ربط و ذینفـع را از وقـوع حادثـه مطلـع سـازند و یـا در مـورد انتقـاالت         هاي ذياند دولتموظف

ه ایـن اطالعـات   ربـط قـرار دهنـد کـ    فرامرزي پسـماندها اطالعـاتی را در اختیـار کشـورهاي ذي    
ایـن نـوع   . تواند شامل نوع، خصوصیت، مقصد، کشور محل عبور و شیوه دفع پسماندها باشـد می

توانند هنگام ربط میهاي ذینفع و ذيتواند قابل توجه باشد که دولترسانی از این باب میاطالع
ند و در مواردي اي اتخاذ کنها و اقدامات پیشگیرانهشروع حمل و نقل فرامرزي پسماندها، روش
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ها در زیست و سالمت انساناز حمل و نقل فرامرزي پسماندها به دلیل آثار زیانباري که بر محیط
هـاي صـدور بـه دلیـل     گاهی اوقات امکان دارد دولـت . گذارد جلوگیري کننددیگر کشورها می

هـا بـه   آنخطرات احتمالی در حمل و نقل فرامرزي پسماندها ملزم به تغییـر مسـیر بـراي رسـاندن    
تر بـه مقصـد توجـه    خطر و نزدیککه در این صورت به مسیرهاي بیمقصد شوند و بدیهی است

تواند خصوصیات شـیمیایی و فیزیکـی پسـماندها را تغییـر     خواهد شد زیرا طوالنی شدن مسیر می
ل ها به خصوص افراد درگیر در این حمزیست بلکه براي انساندهد و این امر نه تنها براي محیط

ها درزمینۀ کـاهش  همکاري دولت.ناپذیري را به همراه داردها خطرات جبرانو نقل مانند راننده
:زیست فوایدي را به همراه دارد از جملهاثرات سوء پسماندها بر محیط

هـاي دیگـر   محیطی باشـد دولـت  اگر شیوة مدیریت پسماندها ناسازگار با اصول زیست. 1-7
.هاي الزم را در جهت بهبود مدیریت پسماندها دهندادباید به کشور مربوط پیشنه

محیطـی  اگر شیوه مدیریت پسماندها در کشور اطالع دهنده سـازگار بـا اصـول زیسـت    . 2-7
تواننـد از تجربـۀ چنـین کشـوري بـه منظـور بهبـود شـرایط دفـع در          باشد، کشـورهاي دیگـر مـی   

.کشورهاي خود الگوبرداري نمایند
اعم از (محیطی ناشی از پسماندها هاي زیستت در مورد آلودگیدر آخر این بخش الزم اس

محیطـی از  بـه برخـی از اصـول زیسـت    ) دفع صحیح و نیز حمـل و نقـل پسـماندها   کاهش تولید،
زیسـت  یطمحکه باید به منظور جلوگیري از ورود خسارت بر اصل اقدامات پیشگیرانه-1: جمله

ایـن اقـدامات، پـیش از اجـراي یـک فعالیـت یـا        اقدامات ضروري اتخـاذ گردنـد و   با تداركو 
را کننـده بایـد هزینـۀ آلـودگی    اینکـه آلـوده  -2، )33: 1391روش، (ساخت و ساز اعمال شـوند  

گـذارد بـه   هاي خاص راه تفسیر را باز میبپردازد و معناي اصل و کاربرد آن در موارد و موقعیت
اصـل  -Sands, 2003: 281) (3هـاي ایجـاد شـده   خصوص در رابطه با ماهیت و وسـعت هزینـه  

توسعه پایدار، که بر پایه سه ستون پایداري اکولوژیـک، پایـداري اجتمـاعی و اقتصـادي اسـتوار      
محیطی که بر این اعتقاد استوار اسـت  آسیب زیستوروداصل منع-4،)1384:6طالیی، (است 

ه بـراي جلـوگیري از   تري از طریق اقـدامات پیشـگیران  زیست به نحو مطلوبکه حمایت از محیط
هـاي بعـدي بـراي تـرمیم ایـن آسـیب و یـا ارائـه جبـران         آسیب حمایت شود تا از طریق کوشش

زیسـت کـه هـدف آن انجـام     اصل مطالعه تأثیرات بـر محـیط  -5و ) 1384:13طالیی، (خسارت 
،)1384:10طالیی، (هاي احتیاطی است محیطی با اتخاذ شیوهمطالعات مربوط به تأثیرات زیست

هـاي ناشـی از   محیطـی در حـوزة مربـوط بـه آلـودگی     تـرین اصـول زیسـت   اشاره شود که از مهم
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زیسـت از جملـه ایـن اصـول     ها تمامی اصول کلی محیطکه دولتدرصورتی. باشندپسماندها می
هـاي ناشـی از جبـران    کارگیرند نـه تنهـا هزینـه   نامبرده را در عرصه آلودگی ناشی از پسماندها به

یابد بلکه جایی که دولتی باید هزینۀ سـنگین آلـودگی را بپـردازد درواقـع بـا      میخسارت کاهش 
هـا  رو است که خود به نوعی حالت بازدارندگی را بـراي دولـت  ضمانت اجرایی قدرتمندي روبه

.کند که قبل از اجراي اقدامات خطرناك به عواقب آن بیندیشندایجاد می

ـ نیبمسئولیت .8 ـ یمحسـت یزخسـارات  نـۀ یزمدر هـا دولـت ی الملل ی ناشـی از  ط
پسماندهاي خطرناك

ها وجود دارد به همـین دلیـل نظـام    المللی دولتکه همیشه امکان نقض تعهدات بینییازآنجا
المللی را به منظور ضمانت اجرایی براي جلـوگیري از  قواعد ثانویه مسئولیت بینالمللحقوق بین

تعهـدات  . موده تا نظم جهانی بدین طریق حفظ شودبینی نیشپهادولتالمللی نقض تعهدات بین
هـاي ناشـی از   یآلـودگ ینـۀ زمزیسـت بـه خصـوص در    یطمحالملل ها در حوزه حقوق بیندولت

المللـی  بنابراین در این بخش سعی شده است بـه مسـئولیت بـین   .یستنمستثناپسماندها از این امر 
زه آلودگی ناشـی از پسـماندها توجـه    به اشکال جبران خسارت در حوها و در بخش دیگردولت

.شود

یطیمحستیزدر خسارات های دولتالمللنیبتعریف و مبانی مسئولیت . 8- 1
الملل به یک دولت تحمیـل  المللی تکلیفی است که به موجب قواعد حقوق بینمسئولیت بین

وارد کـرده  الملـل بـه دولـت دیگـري     یجۀ نقض قواعد حقوق بیننتشود تا خساراتی را که در یم
المللـی  ناشی از اعمال متخلفانه بینهانویس مواد راجع به مسئولیت دولتیشپ.است جبران نماید

هـا ناشـی از   نویس مواد راجع به مسئولیت دولـت یشپ1ماده .نیز از همین نظر پیروي کرده است
مللی دولت موجب البینمتخلفانۀهر فعل «: کندیممقرر2001المللی مصوب اعمال متخلفانه بین

فعـل متخلفانـه   «:گویدیمنویس در ادامه یشپهمین 2و ماده » شودیمالمللی دولت مسئولیت بین
شود که رفتاري اعم از فعل یا ترك فعـل بـه موجـب حقـوق     یمالمللی دولت هنگامی محقق بین

امـا اینکـه   . »ودالمللی آن دولت تلقی شالملل قابل انتساب به آن دولت باشد و نقض تعهد بینینب
بنـابراین  . دانـد یمـ الملـل  کدام فعل دولت به عنوان فعل متخلفانه توصیف شود را تابع حقوق بین

الـزام بـه   : المللی، عبارت اسـت از ینبیک نهاد حقوقی مثابۀالمللی به ینبتوان گفت مسئولیت یم
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ي هـا سـازمان و کشـورها (الملـل  ینبـ وارد بـر تابعـان حقـوق    ) مـادي یـا معنـوي   (جبران خسارت 
که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداري از عمل غیر مشروع و مخالف حقـوق  ) المللیینب
بیگـدلی،  . (الملـل باشـد  ینبـ یـا تابعـان حقـوق    موضوعاتیکی از ) يامعاهدهعرفی یا (الملل ینب

1389 :469(
از طریـق نماینـدگان و   یماًمسـتق از اعمـالی کـه   -1: المللی دولت ممکـن اسـت  ینبمسئولیت 

در ) 1375:85بلدسـو،  . (ناشی شود) مسئولیت اصلی(باشد عامالن آن، به آن دولت قابل انتساب 
المللـی  دولـت بـراي افعـال متخلفانـه بـین     نویس مواد راجع بـه مسـئولیت  یشپ4همین راستا ماده 

فعـل آن  الملـل ینهر ارگان دولتی به موجب حقـوق بـ  رفتار-الف«: کندیممقرر 2001مصوب 
فارغ از اینکه آن ارگان کارکرد تقنینی، قضایی، اجرایی یا کارکردي دیگـر  شودیدولت تلقی م

داشته باشد و اعم از اینکه ارگان مـذکور عضـوي از دولـت مرکـزي باشـد یـا عضـوي از واحـد         
که به موجب حقوق داخلی دولـت،  شودیارگان شامل هر شخص یا نهادي م-ب. دولتی محلی

.»عیت مزبور را داشته باشدوض
مسـئولیت  (سـازد، ناشـی شـود    یمـ یرمستقیم دولـت را درگیـر   غو یا از اعمالی که فقط به طور - 2
تواند در اثر اقدامات غیر مجاز عوامل تابعه یا سـطح پـایین دولـت یـا     یمبنابراین مسئولیت تبعی ). تبعی

11و 9،10، 8، 7تــوان بــه مــواد یمــدر ایــن زمینــه ) 1375:86بلدســو، . (یــدآافــراد خصوصــی پــیش 
.اشاره نمود2001المللی مصوب نویس راجع به مسئولیت دولت براي اعمال متخلفانه بینیشپ

هـا تنهـا بـراي جبـران خسـارت نسـبت بـه        زمان زیادي دکتـرین مسـئولیت دولـت   براي مدت
هـا  المللـی دولـت  یندر نهایت دو مکتب اصلی در مورد مسئولیت بـ . شدبیگانگان به کار برده می

هـا یـک نقطـۀ مشـترك داشـتند و آن اسـتناد بـه عمـل         به وجود آمد که هـر دوي آن 20در قرن 
هـا و دیگـري بـه عـدم نیـاز بـه       اما یکی از این دو مکتب به تقصیر دولـت . المللی بودمتخلفانه بین

ن دو مکتـب بـود   یکی از آنظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا خطا.کردها اشاره میتقصیر دولت
مطرح شد که خود او این نظریه را از حقـوق رم اقتبـاس   1که براي نخستین بار توسط گروسیوس

هـا بـود   المللی کالسـیک دولـت  نظریه مسئولیت عینی مکتب دیگري در مسئولیت بین. کرده بود
اینکـه  شـود بـدون   المللی با فعل یا ترك فعل دولت به او منتسب میکه مطابق آن نقض تعهد بین

. مطــرح شــد2توســط آنزیلــوتی1902نیــاز بــه اثبــات عنصــر تقصــیر باشــد ایــن نظریــه در ســال  
(Benrhardt, 1987: 358-359)

1. Grotius
2. Anzilotti.
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» مسـئولیت خطـا  «ي موارد اپارهزیست در یطمحبه همین صورت در مورد خسارات وارده به 
تـرین سـنتی ، ر خطـا مبتنی بـ نظریه. پذیرفته شده است» مسئولیت مبتنی بر خطر«و در برخی دیگر 

قابـل محیطـی  زیسـت خسـارات اسـاس اینبر . استمحیطیزیستخساراتدر مسئولیتهنظری
تقریبـاً کـه نظریـه ایـن . نمـود اثبـات را خسارتورود عاملتقصیر بتوانکهاینمگر نیستمطالبه

بـا  استنسهفراحقوقی، نظیر هاينظامو اکثر ایرانحقوق مدنیمسئولیترژیمدر شایعرویکرد 
و ه سـببیت رابطـ برقراريدر تقصیرههرچند نظری. داردفاصلهزیستمحیطحقوق فلسفهو مبانی

پـذیرش درواقـع .باشدجامعی مبنايتواند نمیولیکند میبازينقشفاعلبهزیانعرفیناد تاس
ثبـات اچراکـه نمایـد  را دشـوار مـی  محیطـی زیسـت خسـارات از بسیاريجبرانامکاننظریهاین

از ناشـی امر بیشتر اینکهاستمشکلها سایر حوزهبرخالفمحیطیزیستخساراتتقصیر در 
هرابطـ اثبـات بهمربوطمشکالتو دمتعدکنندگانوجود آلوده، محیطیزیستخساراتماهیت
اثبـات بـه نیـازي خطـر  هنظریـ مبنـاي بـر  محیطـی زیستهايمسئولیتخصوصدر .استسببیت
و داشـته آندر نفعـی کـه نمایـد  فعالیتیبهاقدامشخصیکههمینبلکهنیستنندهکآلودهتقصیر 
کـه ایناز اعم.برآیدواردهخساراتشود باید از عهدة زیستمحیطتخریبو آلودگیبهمنجر 

)7–6: 1386بهرامی احمدي، فهیمی، . (باشدیا نداشته داشتهتقصیر درواقع
المللی مبنی بر خطر را پذیرفتـه  ینبمسئولیت صراحتاًنیز 1ماصل بیست و یکم اعالمیه استکهل

هرگونـه  «: داردیمـ مقرر که.یۀ خطر قرار داردنظربر اساس کنوانسیون بازل4مادة3است و بند 
.»باشدیمکارانهیتوانتقال پسماندهاي مضر و سایر پسماندها عملی جنانقل

چـون مسـئولیت مطلـق اشـاره کنـیم کـه از       در اینجا الزم است مفهـوم دیگـري از مسـئولیت    
آن هـم بـدین   . باشـد یمـ دیدگاه برخی از حقوقدانان متفاوت از مسئولیت بر مبنـاي نظریـه خطـر    

در این نوع مسئولیت خسارت تنها شرط الزم بـراي مسـئول شـناختن خوانـده اسـت و      مفهوم که
بنـابراین، ایـن مسـئولیت    . حتی احراز رابطه سببیت میان فعل او و ورود زیان نیز حذف شده است

ي دیگـر از حقوقـدانان   اعـده ) 1391:21بـادینی،  . (توان شدیدترین نوع مسئولیت نـام نهـاد  یمرا 
مبنـاي  اند و معتقدند ایـن مسـئولیت  مسئولیت مطلق را در همان مفهوم مسئولیت خطر به کار برده

المللـی بـراي خسـارات    ت بـین راجع بـه مسـئولی  1972در این زمینه به کنوانسیون . قراردادي دارد

سازمان ملل متحد و اصول حقوق ها، بر طبق منشوردولت«: داردیاستکهلم مقرر م1972اصل بیست و یکم اعالمیه .1
اند و مسئولباشندیخود ممحیطییستزهايیاستاز منابعشان، مطابق سيبردار، داراي حقوق حاکمه براي بهرهالمللینب

کشورها یا زیستیطها موجب ورود زیان به محانجام شده در حیطه صالحیت یا نظارت آنهايیتترتیبی دهند تا فعال
.»ها نگرددصالحیت ملی آنٔ◌ محدودهمناطق خارج از
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مسـئول  مطلقـاً پرتـاب کننـده شـیء فضـایی     2کنند کـه در مـاده   یمناشی از اجسام فضایی اشاره 
پرداخت غرامت براي خسارات ناشی از اجسـام فضـایی خـود در سـطح زمـین و هواپیماهـاي در       

و رابطـه بنابراین معتقدند در ایـن نـوع مسـئولیت صـرف اثبـات ورود خسـارت       . حال پرواز است
المللـی اسـت، گرچـه    علیت میان خسارت وارده و فعل یا ترك فعل ادعایی مستلزم مسئولیت بین

زمـانی،  (.المللـی نباشـد  نفسه و بـه تنهـایی متضـمن نقـض تعهـد بـین      یففعل یا ترك فعل مذکور 
1388 :139-140(

ـ یمحسـت یزخسارات نۀیزمدر هادولتی المللنیبمسئولیت . 8- 2 و نقـل  ی ناشـی حمـل   ط
فرامرزي و دفع پسماندهاي خطرناك

وقتی که دولتی در جسـت و جـوي سـود از حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندهاي خطرنـاك        
از حفاظـت دیگـر بایـد  عبـارت بـه . باشد، منافع دیگر کشورها نیز باید مـورد توجـه قـرار دهـد    می

بـدیهی  .ایـد از خسـارات چنـین حمـل و نقلـی تضـمین نم     زیست کشورهاي دیگر را ناشیمحیط
است که کشورهاي صادرکنندة پسماندها بـراي حمـل و نقـل غیرقـانونی پسـماندهاي خطرنـاك       

منتها اگر کشور واردکنندة پسماندها، حمل و نقل فرامرزي پسـماندهاي  . شوندمسئول شناخته می
صـادرکننده مسـئولیتی   خطرناك را اجازه داده و این حمل و نقل موجب خسارت نشود، کشـور 

. باشـند کـه خسـاراتی بـه وقـوع بپیونـدد کشـورهاي صـادرکننده مسـئول مـی         اما درصورتیندارد 
چه رضـایت  اند مسئول هستندها سبب شدهبنابراین کشورهاي صادرکننده براي خساراتی که آن

(Tou, 2008: 101-102). کشور واردکننده را گرفته باشند چه نگرفته باشند

نقـل فرامـرزي و دفـع قـانونی پسـماندهاي خطرنـاك       ل وچنانچه در حمرسدیمالبته به نظر 
شـوند قبـل از شـروع دفـع و     یمـ کشور واردکننده و یا کشوري که پسماندها در سـرزمینش دفـع  

نویس یشپ20ماده فرامرزي نسبت به خسارات احتمالی رضایت دهند در اینجا طبقو نقلحمل 
رضـایت  «: کنـد یمـ المللی کـه مقـرر   نه بینها ناشی از اعمال متخلفامواد راجع به مسئولیت دولت

معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدي که آن فعل در محـدوده رضـایت   
هـیچ مسـئولیتی شـامل    » شـود یمـ مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخسـت  

.دولت یا اشخاص خصوصی صادرکننده یا دفع کننده نخواهد شد
محیطـی ناشـی از پسـماندها نیازمنـد     هـاي زیسـت  داده از آلـودگی بـاالي خسـارات رخ  خطر 

تجدیدنظر در قواعد مسئولیت مدنی است که این قواعد باید با اصول مسئولیت مطلق جـایی کـه   
باشـند، جـایگزین   ها براي اعمال سهل انگارانۀ خود چه مقصر باشند چه نباشند مسـئول مـی  دولت
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شتر از خواهان با روند تولید، شرایط و اوضـاع تجهیـزات و مکـانیزم تولیـد     خواندگان که بی. شود
محیطـی ناشـی   هاي زیسـت آشنایی دارند بایستی مسئولیت رد ادعاهاي خواهان در مورد آلودگی

تمایل به کم کردن بار اثبـات  نیزدر این زمینه بسیاري از کشورها. از پسماندها را به عهده بگیرند
نمونـه در ایـاالت متحـدة آمریکـا، در قـانون حمایـت از       براي. هان را دارندمسئولیت توسط خوا
، خواهـان تنهـا نیـاز بـه ایجـاد یـک ادعـاي        )1970(محیطی ایالت میشـیگان  منابع طبیعی و زیست

دیگـر خواهـان   عبـارت بـه . محمول بر صحت دارد که بار اثبات از خواهان به خوانده منتقل شـود 
یت بین خسارت وارده شده و عمل خوانده را اثبات کنـد و از آن بـه بعـد    تنها نیاز دارد رابطه سبب

اگـر خواننـدگان   . خوانده است که باید دلیلی موجه براي مبرا شدن خود از مسئولیت ارائـه دهـد  
ــه کننــد کــه از عواقــب آســیب   خواهــان معافیــت از مســئولیت باشــد، آن  هــا بایــد مــدارکی ارائ

گــر اقــدامات الزم را در طــول حمــل و نقــل پســماندهاي توانســتند جلــوگیري کننــد حتــی انمــی
(Tou, 2008: 102). کردندخطرناك اتخاذ می

پروتکل بـازل در مـورد مسـئولیت و جبـران خسـارت ناشـی از       4مادة 5در این خصوص بند 
دارد کـه اگـر   مقـرر مـی  1999مصـوب  هـا و دفع آنحمل و نقل فرامرزي پسماندهاي خطرناك

سماندها ناشی از درگیرهاي مسلحانه، خصومت یـا جنـگ داخلـی و یـا     محیطی پخسارت زیست
بینـی و  ناپـذیر، غیرقابـل پـیش   قیام باشد یا نتیجۀ عمل طبیعی که داراي ویژگی اسـتثنایی، اجتنـاب  

غیرقابل مقاومت و یا کامالً نتیجۀ منطقی اقدامات اجباري یک مقام دولتی جایی کـه آسـیب رخ   
هـا  بـار شـده ناشـی از حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندها و دفـع آن        هاي داده است باشد مسئولیت

تـوان بـه   در این رابطه مـی . اي موارد باال رافع مسئولیت هستندگونهمتوجه مقام مسئول نیست و به
المللـی  ها ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی دولتنویس مواد راجع به مسئولیت بینپیش23ماده 

و ضـرورت  نویس در مورد عامـل اضـطرار  همین پیش25و 24نیز مواد در مورد فورس ماژور و
.اشاره کرد

هــاي صــادرکننده اطالعــات کمــی از پســماندهاي خطرنــاك و  همچنــین جــایی کــه دولــت
خساراتی که ممکن است ایجاد کنند دارند یا اصالً اطالعاتی ندارند، پـذیرش سیسـتم مسـئولیت    

شـناختن دولـت صـادرکننده دارد زیـرا دولـت صـادرکننده       مطلق غلبه بر چنین مسائلی با مسئول 
. ربـط اطـالع دهـد   وظیفه دارد اطالعات راجع به پسماندها را به دولت وارد کننده و اشخاص ذي

(Tou, 2008: 103)
صادرکننده تا زمـانی مسـئولیت را بـه عهـده     پروتکل بازل،4ماده 1بند در همین راستا طبق

کننده تحویل نداده باشد زمانی کـه دفـع کننـده پسـماندها را تحویـل      عدارد که پسماندها را به دف
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کننـده  بنـابراین دفـع  . باشـد نـه صـادرکننده   گیـرد خـود او مسـئول خسـارات ناشـی از آن مـی      می
باشد زیرا در زمان دفع، پسماندها به او تحویل پسماندها نیز در صورت ورود خسارت مسئول می

پروتکـل  4ماده 2همچنین طبق بند . شودزمان به وي منتقل میداده شده است و مسئولیت از آن 
بازل زمانی که کشور ورود، پسماندي را طبق مقررات داخلـی خـود جـز پسـماندهاي خطرنـاك      
اعالم کرده است چون وي ملزم به ارائه اطالعات در مورد خطرناك بودن این نوع پسـماندها بـه   

سانی خود او مسـئول خسـارات ناشـی از حمـل و     رباشد در صورت عدم اطالعدیگر کشورها می
طـور  همان. که پسماندها تحویل دفع کننده داده نشده باشدو دفع پسماندها است در صورتینقل

هـا را دفـع   شـود کـه آن  که قبالً بیان شد دفع کننده شخصی است که پسماندها براي او حمل مـی 
. اشـخاص خصوصـی بـر عهـده گیرنـد     اشخاص دولتـی و هـم   تواند این وظیفه را همکند که می

پروتکل بازل در مورد ورود مجـدد پسـماندها شخصـی کـه اطـالع از      4ماده 3همچنین طبق بند 
کنند تا زمانی کـه ایـن پسـماندها    ورود مجدد دارد از زمانی که پسماندها سایت دفع را ترك می

.قرار بگیرد مسئول استکنندهدر اختیار صادرکننده یا دفع
که گفته شد امکان دارد وظیفه حمل و نقـل و یـا دفـع پسـماندها توسـط اشـخاص       طور همان

.گونه اشخاص شوداي به مسئولیت اینخصوصی صورت گیرد بنابراین الزم است اشاره
در مورد اشخاص خصوصی باید گفت که اشخاص خصوصی دولت نیسـتند امـا در حمـل و    

طـور کـه   باشـند و همـان  الملل درگیر مـی نقل فرامرزي پسماندهاي خطرناك به اسم تجارت بین
تر گفته شد عملیات دفع و حمـل و نقـل فرامـرزي پسـماندهاي خطرنـاك توسـط اشـخاص        پیش

اسـاس منـافع ملـی،    بـر . دار کشورشان صورت گیـرد خصوصی باید تحت نظر مقامات صالحیت
اي خسـارات  غیردولتـی بایـد بـر   کننـد کـه افـراد و نهادهـاي    بیشتر کشورها از این نظر دفـاع مـی  

,Tou). انـد ها به جاي دولـت باعـث خسـارت شـده    محیطی مسئول شناخته شوند چون آنزیست

2008:103-104)
المللـی  ها ناشـی از اعمـال متخلفانـه بـین    نویس مواد راجع به مسئولیت دولتپیش8اما ماده 

حقـوق  رفتار یک شخص یا گروهـی از اشـخاص بـه موجـب    «: کند کهقاعده دیگري را بیان می
که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبـور  شود، درصورتیالملل فعل دولت تلقی میبین

گرچـه اعمـال اشـخاص خصوصـی     . »درواقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند
تحت صالحیت یا کنترل یک کشور که در حمل و نقل فرامرزي پسماندهاي خطرنـاك درگیـر   

شود زیرا حمـل و  یک دولت نیست اما این اعمال، عمل دولت محسوب میذاتاً عملشده است
کنوانسیون سازمان ملـل  263مادة نمونه طبق براي. نقل تحت نظارت دولت صورت گرفته است
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ها باید بر هر رفتاري توسط اشخاص حقیقـی و  دولت1982متحد در مورد حقوق دریاها مصوب 
قـض کـرده و بـراي آثـار ناشـی از رفتـار خـود مسـئول         شان که مقـررات کنوانسـیون را ن  حقوقی

در موارد دیگـر، اگـر کشـوري تأییـد ضـمنی دهـد و یـا از انتقـال         . باشند، نظارت داشته باشندمی
هاي خود به دیگر کشـورها حمایـت کنـد آن دولـت بـراي      پسماندهاي خطرناك توسط شرکت

:Tou, 2008).خسارات ناشی از پسماندهاي خطرناك مسئول است 104)

نویس مـواد راجـع بـه مسـئولیت دولـت ناشـی از       پیش11این مفهوم به طرز روشنی در ماده 
رفتاري که به موجب مواد پیشـین بـه   «: کندالمللی بیان شده است که مقرر میاعمال متخلفانه بین

شـود  الملـل فعـل آن دولـت تلقـی مـی     دولت منتسب نشود با این وجـود بـه موجـب حقـوق بـین     
ه و تا حدي که آن دولت آن رفتار را تأییـد نمـوده و آن را همچـون رفتـار خـویش      کدرصورتی
بنابراین مسـئولیت دولـت بـراي خسـاراتی کـه ناشـی از اعمـال اشـخاص خصوصـی          . »تلقی کند

.کندباشد به طور مؤثرتري از منافع قربانی حمایت میمی
اي به ذکـر  ی از مواد هستهجا الزم است با توجه به حساس بودن خسارات وارده ناشدر همین

.شود اشاره کنیماي به کار برده میبرخی اصولی که در مورد مسئولیت ناشی از خسارات هسته
اي مـورد توجـه قـرار    هایی که در باب مسئولیت ناشی از خسـارات هسـته  از جمله کنوانسیون

در زمینـۀ انـرژي   کنوانسیون پاریس در مورد مسـئولیت شـخص ثالـث    -1: اند ازاند عبارتگرفته
میالدي، این کنوانسیون به وسیلۀ کنوانسـیون تکمیلـی نـاظر بـر مسـئولیت      1960اي مصوب هسته

) کنوانسـیون بروکسـل  (مـیالدي  1963ژانویـه  31اي مـورخ  شخص ثالث در زمینۀ انـرژي هسـته  
کنوانســیون پــاریس و کنوانســیون بروکســل نیــز هــر دو، ســه بــار بــه وســیلۀ . تکمیــل شــده اســت

کنوانسـیون  -2.انـد میالدي اصالح شده2004و 1982و 1964هاي هاي الحاقی در سالکلپروت
مـه  21کـه در تـاریخ   1963اي مصـوب  هاي هسـته وین مربوط به مسئولیت مدنی در قبال آسیب

اي کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینۀ حمل و نقـل دریـایی مـواد هسـته    -3.به امضا رسید1963
المللـی  وکسـل کـه بـه موجـب کنفرانسـی کـه توسـط شـوراي سـازمان بـین          در بر1971مصوب 

اي سـازمان همکـاري و   المللی انرژي اتمی و آژانس انرژي هستهدریانوردي به همراه آژانس بین
مـیالدي،  1986متعاقـب حادثـۀ چرنوبیـل در سـال     . توسعه اقتصادي تشکیل شد، بـه وجـود آمـد   

اي، بـا هـدف اصـالح    هسـته هـاي مسـئولیت  تمـام جنبـه  المللی انرژي اتمـی در مـورد   آژانس بین
بـه عنـوان   . هاي اصلی آغاز به کار کرد و یک رژیم مسئولیت جامع را به وجـود آورد کنوانسیون

اي سـازمان  المللـی انـرژي اتمـی و آژانـس انـرژي هسـته      هـاي مشـترك آژانـس بـین    نتیجۀ تالش
به وسیلۀ پروتکل مشترك مربـوط بـه   هاي پاریس و وین همکاري و توسعه اقتصادي، کنوانسیون
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در سـال  -4.االجـرا شـد  مـیالدي الزم 1992کاربرد کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس، مـورخ  
اي هـاي هسـته  ها گام مهمی در راسـتاي اصـالح رژیـم مسـئولیت خسـارت     میالدي، دولت1997

یون ویـن راجـع بـه    پروتکلی براي اصالح برخـی از مقـررات کنوانسـ   1997در سپتامبر. برداشتند
کنوانسـیون تکمیلـی نـاظر بـر     -5. اي به تصویب رسیدهاي هستهمسئولیت مدنی در قبال خسارت

)27–26: 1383محقق منتظري، . (1997اي مصوب جبران خسارت هسته
:اند ازشوند که عبارتاي اصولی مطرح میدر زمینۀ مسئولیت هسته

کـه  (اي سئولیت مطلق، متصـدي تأسیسـات هسـته   بر طبق رویکرد م: اصل مسئولیت مطلق-1
معموالً، متصدي شخصی است که مسئولیت ایمنی تأسیسـات را بـر عهـده دارد و اصـطالحاً فـرد      

نظـر از ارتکـاب تقصـیر، یـا عـدم ارتکـاب تقصـیر، مسـئول شـناخته          صـرف ) دارنده مجوز اسـت 
ه قصـور از جانـب متصـدي    بر طبق این رویکرد، مدعی ملزم به اثبات مسامحه یا هرگونـ . شودمی

مســئولیت مطلــق مبنــاي مناســبی بــراي ادعــاي مطالبــه خســارت علیــه ســایر تأسیســات و  . نیســت
دیـده و یـا بـه نماینـدگی از او، بتـوان ادعـاي       بار دیگر است تا خـود زیـان  هاي بالقوه زیانفعالیت

)178–1388:176استوییر و دیگران، (. خسارت نمود
اي، منحصـراً مسـئول خسـارات    متصدي تأسیسـات هسـته  : یت متصديانتقال قانونی مسئول-2
تـوان بـر طبـق سـایر     توان مسئول شمرد و متصدي را نمـی هیچ فرد دیگري را نمی. اي استهسته

مسـئولیت از  . مسـئول دانسـت  ) نمونه قانون مسئولیت مدنی جبران خسارتبراي(مقررات قانونی 
ایـن رویکـرد یکـی از    . شـود اي انتقال داده مـی تهلحاظ حقوقی منحصراً به متصدي تأسیسات هس

. هـاي حقـوقی نـدارد   اي است که شباهتی به سایر حوزههاي خاص حقوق مسئولیت هستهویژگی
)179–178: 1388استوییر و دیگران، (

بـه  (اي بـر اثـر قـوه قـاهره     کـه حادثـۀ هسـته   متصدي حتی درصـورتی : برائت از مسئولیت-3
فقـط بعضـی   . شودرخ دهد، مسئول شناخته می) مانند سیل، زلزله، و غیرهعبارتی، حوادث طبیعی

متصـدي در صـورتی از مسـئولیت برائـت     . کنـد شرایط خاص، متصدي را از مسئولیت مستثنا می
اي، صـرفاً بـر اثـر مخاصـمات مسـلحانه، اقـدامات       نمونه حادثـۀ هسـته  یابد که ثابت شود برايمی

یجاد شده است و یا اینکه خسارت وارده کالً و یا بعضاً، بـر  خصمانه، شورش و یا جنگ داخلی ا
احتیاطی فاحش فرد زیان دیده و یا از فعل یـا تـرك فعـل زیـان دیـده کـه بـه قصـد ایجـاد          اثر بی

)180: 1388استوییر و دیگران، (. صدمه انجام شده است، حاصل شده باشد
بـه عبـارتی   (اي به دول متعاهد هاي مسئولیت هستهکنوانسیون: محدودیت میزان مسئولیت-4

. دهند تا میزان مسـئولیت متصـدي را محـدود نماینـد    اجازه می) دولی که عضو کنوانسیون هستند
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اسـتوییر و دیگـران،   . (بدون بیان صـریح محـدودیت، مسـئولیت متصـدي نامحـدود خواهـد بـود       
ادعــاي هـاي حقــوقی، جهـت تسـلیم   کلیــه نظـام در: محـدودیت زمـانی مسـئولیت   -5) 388:180

در بسـیاري از کشـورها، محـدودیت زمـانی متعـارف در      . خسارت محدودیت زمانی وجود دارد
اي در صـورت بـروز   مطالبۀ غرامت براي خسارات هسته. سال است30قانون عام مسئولیت مدنی 

سـال بایـد ارائـه    10سال و در صورت بروز سایر خسارات در خـالل  30صدمات جسمی در طی 
ساله جهت مطالبۀ غرامت براي صدمات جسمی ناشی از این واقعیـت اسـت   30تعیین دوره. شود

اي، ممکن است براي مدت طوالنی نهفته بـاقی بمانـد و سـایر    که آسیب منتج از تشعشعات هسته
)1388:181استوییر و دیگران، (.شوندساله آشکار میخسارات در طی یک دورة ده

اي، متصـدي را ملـزم بـه    هاي مسئولیت هستهنسیونکنوا: تناسب مسئولیت و پوشش مالی-6
اي تأمین بیمه یا ارائه سایر تضمینات مالی جهت پوشش مسئولیت وي در جبران خسـارات هسـته  

. نمایـد کند، میبه میزان یا نوع یا تحت شروطی که دولت محل قرارگیري تأسیسات مشخص می
یزان مسئولیت متصدي همیشـه تحـت   نماید که ممیاصل تناسب مسئولیت و پوشش بیمه تضمین

اصل تناسب مسئولیت و پوشش بیمه هـم بـه نفـع    . پوشش میزان متناسب از اعتبار مالی قرار گیرد
دیدگان اطمینان دارند کـه مطالبـات   زیان. اي و هم به نفع متصدي استدیدگان حادثۀ هستهزیان

الزم را بـراي پرداخـت غرامـت در    شود و متصدي نیز، اعتبار مـالی  ها از لحاظ مالی تأمین میآن
)1388:182استوییر و دیگران، (. ها به پول نقد نیستاختیار دارد و نیازي به تبدیل دارایی

اي، اصـل عـدم   هـاي مسـئولیت هسـته   ترین اصول کنوانسـیون یکی از مهم: رفتار منصفانه-7
انـد، بایـد   کور قابـل اعمـال  هاي مذها و قوانین ملی که بر طبق کنوانسیونتبعیض است کنوانسیون

اصـل  . گونه تبعیض بر اساس ملیت، محل اقامت و یا مـدت اقامـت قابـل اجـرا گردنـد     بدون هیچ
نماید که زیان دیدگان در کشور دیگري بـه غیـر از کشـور محـل     ویژه تضمین میعدم تبعیض به

با آنان نیز رفتـار  شود،اي که با زیان دیدگان کشور محل حادثه برخورد میحادثه، به همان شیوه
)1388:184استوییر و دیگران، . (شود

قــانون عــام شــکلی ممکــن اســت مقــرر نمایــد کــه محــاکم متعــددي جهــت : صــالحیت- 8
. اي صـالحیت قضـایی داشـته باشـند    رسیدگی به ادعاي خسارت ناشی از حوادث گستردة هسـته 

بـه  (اي، ي مسـئولیت هسـته  هـا بـه همـین دلیـل، کنوانسـیون    . آفرین خواهد بودالبته این امر مشکل
کنند که در آغاز، فقط محاکم کشوري کـه  مقرر می) عنوان یک قاعدة عام، با استثنائات معدود

اي رخ داده است، صالحیت رسـیدگی دارنـد و دوم اینکـه، هـر یـک از دول      در آن حادثه هسته
حیت قضـایی  ها صالهاي مذکور باید تضمین نمایند که فقط یکی از محاکم آنعضو کنوانسیون
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هـا در یـک   تمرکـز دادرسـی  . اي که در کشور دیگر رخ داده اسـت را دارد در مورد حادثۀ هسته
شـود، بلکـه احتمـال اینکـه زیـان دیـدگان       دادگاه واحد نه تنها باعث ایجـاد قطعیـت قـانونی مـی    

هـا، بـه   اي بخواهند ادعاي مطالبۀ خسارت خود را در کشورهایی که در محاکم آنحوادث هسته
شـیوة  . هـا خواهـد شـد، مطـرح بنماینـد، افـزایش خواهـد داد       احتمال زیاد رفتار مساعدتري با آن

بر است و ممکن است منجـر بـه اتمـام سـریع     جستجوي مساعدترین دادگاه براي متصدیان هزینه
. ها را به عنوان غرامـت بـه خسـارت دیـدگان بپـردازد     توانست آنمنابع مالی شود که متصدي می

)1388:185دیگران، استوییر و(
اي را در بر حمل و نقل فرامـرزي پسـماندهاي هسـته   همچنین آژانس انرژي اتمی مجموعه اصولی

اي دارد امـا درواقـع توسـط سـازمان ملـل متحـد و       این قانون ویژگی توصیه. تصویب نمود1990سال
اي خطرنـاك  نقل مواد هسـته ها در ارتباط با حمل و المللی و نیز گروهی از دولتهاي بینتمام سازمان

در کل، این قواعد فرسـتادندة کـاال بـا کشـتی را بـراي ایمنـی طراحـی تأسیسـات،         . پذیرفته شده است
شناسد و حمـل کننـده بـراي مهیـا کـردن      گذاري مسئول میزنی و عالمتبندي درست؛ برچسببسته

(Kiss, 2008:73-74). اقدامات نظارتی ضروري در طول حمل و نقل مسئول است

محیطی ناشی از پسماندهاهاي زیستاشکال جبران خسارت در مورد خسارت.9
درواقـع محیطـی ناشـی از پسـماندها    یسـت زي هـا خسـارت اشکال جبران خسارت در مـورد  

یعنـی اعـاده وضـع بـه حالـت سـابق،       . باشـد یمـ مطابق همان قواعد عام اشـکال جبـران خسـارت    
نویس مـواد راجـع   یشپیه که در فصل دوم تأدیر تأخپرداخت غرامت، جلب رضایت و خسارت 

.المللی توضیح داده شده استها ناشی از اعمال متخلفانه بینبه مسئولیت دولت
الملل تکلیف به جبران خسـارت، یکـی   ینبها و همچنین روند دکترین حقوق در رویۀ دولت

شـود کـه اگـر دولتـی     یمد یتأکالمللی تلقی گردیده و روي این اصل ینباز اصول بنیادین روابط 
المللـی خـود را نقـض کـرد، وظیفـه دارد آثـار ناهنجـار و        ینبـ حقوقی یـا یـک تعهـد   قاعدةیک 

المللـی ضـامن   ینبـ شکنی را جبران کند و مکـانیزم مسـئولیت   یمانپهاي ناشی از این نقض و یانز
بـه کارمنـدان   جبران خسارات وارده شدهمسئلۀ1949که در سال یهنگام. اجراي این اصل باشد
یندة فرانسـه در  نما1المللی دادگستري در دست رسیدگی مشورتی بود،ینبسازمان ملل در دیوان 

از سوي دولت متبوع بایستییباید خاطرنشان ساخت گرچه بر طبق قواعد سنتی، حمایت دیپلماتیک ميدر ارتباط با این رأ.1
به طور از این اختیارات برخوردار باشد، حتی اگر این اختیاراتالمللینشود، سازمان ملل متحد بایستی در حقوق بقربانیان اجرا

. اند، چراکه اعطاي این اختیارات به سازمان ملل متحد براي اجراي وظایفش اساسی و ضروري هستندصریح در منشور درج نشده
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الملل به ضرر دولت دیگـري نقـض شـد،    ینبحقوق قاعدةهر بار که یک «: اظهارات خود گفت
در . »شـود یمجبران خسارت ناشی از آن مطرح مسئلۀکند و یمالمللی مصداق پیدا ینبمسئولیت 

المللی مستلزم ایـن  ینبنقض یک تعهد «: همین قضیه از طرف دیوان این نظریه تکرار شده بود که
:1379فیوضـی،  . (»جبـران شـود  مـؤثر شود که خسارات ناشی از آن به طور شایسته و یمتکلیف 

. به دنبال خسارت مالی اسـت احتماالًمحیطی، قربانی یستزبسیاري از خسارات در) 527–526
توانـد بـا رویکـرد سـنتی مسـئولیت      ینمـ محیطـی  یسـت زمشکالت ایجاد شده به خاطر خسـارات  

هـاي مـالی   ینـه هزهـا بـه جبـران خسـارت     المللی دولتینبرویکرد سنتی مسئولیت . بررسی شوند
ــت      ــه مالکی ــارت ب ــدن خس ــا وارد آم ــابودي ی ــی از، ن ــناش ــردازدیم ــارات  . پ ــی از خس در برخ

، در مورد از دست دادن گیاهـان  نمونهيبرا. باشدیممالی مشکل محیطی انجام محاسبات یستز
و جانوران که به لحاظ تجاري با منفعت و داراي ارزش بازاري نیستند و همچنـین در مـورد وارد   

ــه   ــدازهاي طبیعــی، ارزش اقتصــادي  یســتماکوسآمــدن خســارت ب ــا ینمــهــا و چشــم ان ــد ب توان
)177، 1390:کوروکوالسوریارابینسون،. (ر گیردرویکردهاي سنتی مسئولیت مورد ارزیابی قرا

یس ساز و کاري دارند که از طریق آن خسـارت و صـدمه،   تأسالمللی سعی در ینببیشتر معاهدات 
این روش، هدف تعقیب شـده توسـط   . به حالت اولیه بازگردندمجدداًمرتفع شده یا منابع تخریب شده 

زیسـت بـه خصـوص در برابـر خسـارات ناشـی از       یطمحـ المللـی مربـوط بـه حفاظـت از     ینبمعاهدات 
ي زیسـت بـومی بـر    هـا ارزشاعاده وضع بـه حالـت سـابق در رابطـه بـا      .سازدیمپسماندها را منعکس 

ي اقتصادي جبران خسارت برتري دارند تـا حـدي کـه اعـاده و اسـتقرار مجـدد مـذکور بایـد         هاروش
را بـه  » تـدابیر اعـاده وضـعیت   «کنوانسیون لوگانو، 2مادة8بند . انجام گیردهاآنبدون توجه به مخارج 

عنوان هرگونه تدابیر متعارف و معقول با هدف اعاده یا بازگردانـدن اجـزاي صـدمه دیـده یـا تخریـب       
پیشـنهاد  . کنـد یمـ زیسـت تعریـف   یطمحـ زیست یا ایجاد معادل اجزاي مـذکور در داخـل   یطمحشده 

جنوبگـان نیـز از همـین    معاهـدة زیست به یطمحبررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت از 
حقوق داخلـی برخـی کشـورها اغلـب همـین برخـورد را       ) 1380:72ولفروم، . (کندیمدیدگاه تبعیت 

بـه تصـویب رسـید در    در ایـران 1383قانون مدیریت پسماندها که در سال نمونهيبرا. اندکردهاتخاذ 
محیطـی ناشـی از پسـماندها در نظـر     یسـت زهـاي  یگآلـود اعاده وضع به حالت سابق را براي 18ماده 

.گرفته است

بنابراین دیوان به این نتیجه رسید که سازمان ملل متحد از این صالحیت برخوردار است تا دعوي جبران خسارت مقتضی را، از جمله 
)1391:23طالیی، (: مطالعه بیشتر بنگرید بهيبرا. د شده به کارکنانش، مطرح نمایدوارهايیبدر خصوص آس
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پروتکل بازل در خصوص مسئولیت و جبـران خسـارات ناشـی از حمـل و نقـل      4ماده 6بند 
فرامرزي پسماندهاي خطرناك این نظر را مورد پذیرش قرار داده است که خسـارت وارده شـده   

عـادة وضـع بـه حالـت سـابق و پرداخـت       توانـد شـامل ا  یمـ باید به طور کامل جبران شود که هم 
پروتکل مذکور نیز به جبـران خسـارت اضـافی و تکمیلـی اشـاره      15همچنین ماده . غرامت باشد

کند و بدین گونه سعی بر جبران کامل خسارات زیان دیده ناشی از حمـل و نقـل فرامـرزي و    یم
.دفع پسماندهاي خطرناك را دارد

شـود کـه   یمـ غرامت پرداخت شود این مسئله مطـرح  در جایی که باید براي جبران خسارت 
. محیطی که ارزش بازاري ندارنـد بپـردازیم  یستزهاي ییداراارزش اقتصادي محاسبۀچگونه به 

هـاي منطقـی   ینـه هزخسارت بـر اسـاس پیونـد میـان     محاسبۀمنصفانه و پذیرفته شده، حلراهیک 
وجـود ایـن حقیقـت کـه     . شگیرانه اسـت اقدامات بازپروري، بازگشت به دوران قبل و اقدامات پی

یري هسـتند، نبایـد منجـر بـه معافیـت از      گاندازهمحیطی غیرقابل ترمیم و غیرقابل یستزخسارات 
این خسارات وجود دارد و بـدین منظـور توسـعه    محاسبۀبراي چندگانۀمعیارهاي . مسئولیت شود

ي این معیارها بـراي  اجملهاز . یرندگیمي مختلف حقوقی مورد استفاده قرار هانظاماند و در یافته
محیطـی، یـا ارزش اقتصـادي    یسـت زتعیین میزان خسارت مرتبط کردن خسارت بـه قیمـت منبـع    

هاي سفر که توسط اشخاص بـراي دیـدن و لـذت    ینههزنمونهيبرااز آن است استفادةمتصل به 
کهییجادر شود، ارزش اقتصادي ملک خصوصی یممحیطی خرج یستزبردن از آرامش منبع 

، خواست اشخاص بـراي پرداخـت هزینـه بـراي اسـتفاده از      اندشدهمحیطی واقعیستزتسهیالت 
ي در معـرض خطـر،   هـا گونـه محیطی از قبیل هواي پاك یـا آب یـا حفاظـت از    یستزکاالهاي 

.موارد ذکر شده از معیارهاي مورد نظر تعیین میزان خسارت هستند
بـه شـکل بیمـه    معمـوالً ي را ملزم بـه ارائـه تضـمین مـالی،     ها مسئولیت متصدیمرژبسیاري از 

بیمۀ اجباري به عنـوان ابـزاري بـراي    . کنند تا جبران خسارت ناشی از ایجاد خطر تضمین شودیم
یی کـه  هـا شـرکت تضمین اینست که پرداخت مناسبی از غرامت صورت گیرد و از ورشکستگی 

هـاي بیمـۀ اجبـاري    یسـتم سبا ایـن وجـود،   . ندکیمباید خسارات چندگانه را جبران کنند اجتناب 
بـالقوه را بـه منظـور در نظرگـرفتن احتیـاط و جلـوگیري از       کننـدگان آلودههاي توانند انگیزهیم

هاي دیگـري کـه بـراي تضـمین پوشـش خسـارت اسـتفاده شـده         یزممکان. خسارت کاهش دهند
دیان یک بخـش خـاص   باشد که توسط متصیمي جبران خسارت قربانی هاصندوقاست، ایجاد 

ین جبـران  تأمبه منظور هاصندوقاین . شودیمیس شده است تکمیل تأسکه صندوق براي آن ها 
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یی است که در مواردي بـه دالیـل مختلـف،    هاخسارتخسارت براي قربانیان و پرداخت غرامت 
رابینسـون، کوروکوالسـوریا،   . (پرداخت غرامت توسط متصـدي ایجـاد خسـارت ممکـن نیسـت     

1390:177–178(

نتیجه. 10
محیطی و قواعد مشترك آن ها در مـورد تعهـدات   المللی زیستبا مطالعه اسناد گوناگون بین

شـود کـه   زیسـت در برابـر پسـماندها ایـن نتیجـه حاصـل مـی       زمینۀ حراست از محیطها دردولت
ا نـه تنهـا   محیطی در زمینه جلوگیري از آلـودگی ناشـی از پسـمانده   امروزه اصول و قواعد زیست

هـا را جـزء   برخـی از آن تـوان پـا را فراتـر نهـاد و    میآوري در آمدند بلکه حتیجزء قواعد الزام
.قواعد عرفی در نظر گرفت

محیطی مسـئولیت  المللی زیستباید اذعان کرد که گرچه اکثر اسناد بینهمچنین این نکته را
امـا ایـن بـه    انـد مورد توجه قرار دادهها را ناشی از خسارات وارده از پسماندهاي خطرناك دولت

هـا در راسـتاي خسـارات وارده ناشـی از پسـماندهاي غیـر       معناي عدم توجه بـه مسـئولیت دولـت   
تأکید بر پسماندهاي خطرناك بـه علـت ویژگـی خـاص شـیمیایی و فیزیکـی و       . خطرناك نیست

ایـن اسـت کـه    امـا واقعیـت امـر   . باشـد کـه دارنـد   مـی ايخطرات بیولوژیکی، شـیمیایی و هسـته  
که دولتی چه به وسیلۀ پسماندهاي خطرناك و چه به وسیله پسماندهاي غیر خطرنـاك  درصورتی

اي کـه ایـن آلـودگی بـه خـارج از      گونـه زیسـت فـراهم نمایـد بـه    زمینه را براي آلـودگی محـیط  
باشد حتی اگـر ایـن   کننده طبق قواعد عام مسئولیت، مسئول میمرزهایش نفوذ کند، دولت آلوده

موضوع توسط اشخاص خصوصـی تحـت صـالحیت، کنتـرل و هـدایت دولـت صـورت گرفتـه         
تواننـد خطـرات و   عالوه پسماندهاي غیر خطرنـاك هماننـد پسـماندهاي خطرنـاك مـی     به1.باشد

بـه همـین   . هـا هاي تنفسی ناشی از سـوزاندن آن ناپذیري داشته باشند مانند بیماريعوارض جبران
نبایـد غافـل شـویم بلکـه بایـد برخـی از قواعـد قابـل اعمـال          ماندهادلیل نـه تنهـا از ایـن نـوع پسـ     

.پسماندهاي خطرناك را به پسماندهاي غیر خطرناك نیز تعمیم دهیم
انـد  محیطـی توانسـته  المللـی زیسـت  در آخر باید خاطرنشان ساخت گرچه اسناد گوناگون بین

سـماندهاي خطرنـاك ایجـاد    ویـژه پ آوري را در زمینۀ مـدیریت صـحیح پسـماندها بـه    قواعد الزام

ناشی از آلودگی پسماندهاي غیر محیطییستها ناشی از اعمال اشخاص در مورد خسارات زدرواقع مسئولیت دولت.1
.استالمللیینز اعمال متخلفانه بها ناشی امواد راجع به مسئولیت دولتنویسیشپ11و 8، 5،7، 4خطرناك مطابق مواد 
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نمایند، اما آنچه نیاز است ضمانت اجـراي قـوي بـراي بـه اجـرا در آوردن ایـن قواعـد در سـطح         
المللـی در  هاي ملی و بیندر این چارچوب ضرورت دارد که همکاري. باشدالمللی و ملی میبین

المللـی در  دار بـین ها افزایش یافته و مراجع حقوقی صالحیتهاي دولتراستاي نظارت و فعالیت
ویژه پسماندهاي خطرناك نقـش مـؤثرتري را داشـته    هاي ناشی از پسماندها بهخصوص آلودگی

اي توانسـته  امروزه اتحادیه اروپا بـه عنـوان یـک سـازمان منطقـه     در ضمن با توجه به آنکه.باشند
بـراي دیگـر   توانـد الگـوي مناسـبی    هاي مثبتی در زمینۀ مدیریت پسـماندها بـردارد مـی   است گام
.المللی و ملی در زمینۀ مدیریت صحیح پسماندها باشدو مراجع بینکشورها
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