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چکیده
حقوق محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی گستردهترین و فراگیرتررین حقروق حظا رت از محریط
زیست در جهان است .نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزۀ محیط زیسرتی اورو مقرررا و
دستورالعملهایی را در برمیگیرد که نهتنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشراا
اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود بلکه باید در تمامی سیاستهای اتحادیه مطمح نظرر قررار
گیرد .ازایرن رو مقرررا مسرلولیت ناشری از نقرن ایرن قروانین و اورو نیرب بسریار فراگیرر و
سات گیرانه تنظیم شده است .این نوشتار درودد است تا ضمن ایجراد ادبیرا فارسری دربرارۀ
نظام حظا ت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپا با روشی تووریظی -تحلیلری بره بررسری اورو
حاکم بر مسلولیت اشاا و دولتها در حظا ت از محیط زیست در مرزهای اتحادیرۀ اروپرایی
بپردازد .ناست مبانی مسلولیت اتحادیۀ اروپایی و ارتباط آن با اوو حراکم برر نظرام حظا رت
محیط زیست بهاجما بیران مری شرود و در ادامره اورو و محتروای منردرد در دسرتورالعمل
کمیسیون در خصو مسلولیت محیط زیستی بررسی میشود .پایانباش مقاله نیرب تحلیرل و
بررسی نحوۀ اجرا و میبان موفقیت این سند است.
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مقدمه
معاهدا اتحادیۀ اروپایی اساس نظام حقوقی اتحادیه را تشکیل میدهند .این معاهردا ضرمن
شناسایی شاصیت حقوقی اوو کلی مسلولیت قراردادی و غیرقرراردادی دولرتهرای عورو و
نهادهای اتحادیه را مشاص میکنند .در مادۀ  343معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی آمده است:
«قانون حاکم بر مسلولیت قراردادی اتحادیه همان حقوق قابل اعما در هر قرارداد است».
این پاراگراف از این ماده واضح است و نیازی به توضیح بیشتر نیست که دولتهرای عورو و
نهادهای اتحادیه در هر قراردادی که مبانی مسلولیت دو طرف قرارداد در آن ذکر شده ملبم به
رعایت آن هستند.
در پاراگراف بعدی این ماده میخوانیم:
« مسلولیت غیرقراردادی اتحادیه باید طبق اوو عمومی مشترک در حقوق دولتهای عوو
تعریف شود و در راستای جبران هر خسارتی که توسط نهادهرا یرا کارکنران اتحادیره در انجرام
و ایف خود به دیگران وارد شده است باشد».
از محتوای این پاراگراف چنین برمیآید که در حوزۀ مسلولیت غیرقراردادی اتحادیره ملربم
به شناسایی اوو مشترک میان در حقوق دولتهای عوو شده است .اما پریش از بررسری ایرن
اوو باید به مبانی والحیتی اتحادیه توجه داشت.
براساس معاهدا اتحادیۀ اروپایی والحیت قانونگذاری در برخی حوزهها به اتحادیه تظوین
شده است؛ بدینمعنا که اتحادیه میتواند در برخی حوزهها که محیط زیست نیب در ایرن دسرته
قرار میگیرد با رعایرت اورو تقردم ورالحیت نبدیر تررین و مررترترین نهراد و تناسرب بره
قانونگذاری بپردازد ( .)Hoffman, 2006: 503این نکته از این منظر شایان توجه است که در این
نظام قانونگذاری ی تعامل یا ی تأتیر و تأتر مستتر است ()Ebbesson, 2002: 40؛ بدانمعنا که
اتحادیه مو ف است ورفاً در حیطه ای که بدان والحیت تظوین شرده اسرت بره قانونگرذاری
بپردازد و از آن تعرض نکند همچنین ورفاً زمانی به قانونگذاری و اقدام بپردازد که دسترسی به
هدف موردنظر یا حظا ت از حقوق افراد اشاا و بالطبع در این نوشرتار محریط زیسرت در
سطح اتحادیه بهتر قابل تحقق باشد یا استانداردهای مستحکمتری در زمینۀ قوانین دولرتهرای
عوو عرضه کند (باقری  .)43 :1331از سوی دیگر دولتهای عوو مو فاند در وور تعارض
قوانین ملی با قوانین اتحادیه به اوالح قوانین خود مبادر ورزند (.)Kingston, 2017: 79
حقوق مسلولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی حوزهای حساس و مناقشرهانگیرب اسرت
چنانکه هنوز دو پریشنروی کمیسریون حقروق برین الملرل در زمینرۀ مسرلولیت دولرتهرا و
سازمانهای بینالمللی نیب هنوز مورد پذیرش دولتها قرار نگرفتره اسرت ( Tomuschat, 2006:
 .)206ازاینرو طبیعی بهنظر می رسد که دولرتهرای عورو اتحادیرۀ اروپرایی در زمران مرذاکرۀ
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معاهدا اوو و مبانی مسلولیت اتحادیه را مبتنیبر اوو حقوقی حاکم و مشرترک در میران
خود کردهاند.
اولین اول مسلولیت به وور مشترک در هر نظام حقوقی این است که اگر هر شراص یرا
موجودیتی عمل متالظانه ای انجام دهد و سبب اضرار به دیگری شرود زیرانزننرده مو رف بره
جبران خسار زیاندیده است.
براساس همین اوو مشترک مسلولیت اتحادیه و دولتهای عوو ذهنی و در زمرۀ نظریرۀ
خطا قرار میگیرد ( )Gouritin, 2016: 37بدانمعنا که خواهان نهتنها باید اتبا کند که عمرل
انجامگرفته غیرقانونی بوده بلکه زیانزننده مرتکب قصور در انجام تعهدا یا اقردام خرود شرده
است .ازاینرو نظریۀ خطر در این نظام نافذ نیست.
پیش از پرداختن به مبانی مسلولیت محریط زیسرتی در نظرام اتحادیره ازم اسرت مبرانی
حظا ت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی بررسی شود تا روشن گردد چررا در نظرام حقروقی
اتحادیه با اینکه اوو مشترک حقوقی دولتهرای عورو برهعنروان مبرانی مسرلولیت اتحادیره
شناخته شده ولی اتحادیۀ اروپایی در حوزۀ مسلولیت محیط زیست اقدام به قانونگرذاری کررده
است و این قوانین استانداردی بااتر و مسرتحکمترر از حقروق برینالملرل و قروانین ملری ارا ره
میکنند و همانطورکه ذکر شد اتحادیه میتواند در برخری حروزههرا کره اهرداف مروردنظر در
سطح اتحادیه بهتر محقق میشوند اقدام به قانونگذاری کند.

نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی
مادۀ  11معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی به بیان فراگیرتررین اورل حظا رت از محریط زیسرت
میپردازد .در این ماده آمده است:
«حظا ت از محیط زیست باید جب ی تظکی ناپذیر از محتوا و اجرای سیاستهرای اتحادیره
بهویژه با چشماندازی بر ارتقای توسعۀ پایدار باشد».
حظا ت از محیط زیست ی اول است که بایرد در سیاسرتهرای اتحادیره اعرم از مرالی-
اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی و حتری سیاسرتهرای خرارجی اتحادیره رعایرت شرود (
 .)Davies, 2017: 32در جای جای معاهدۀ عملکرد اتحادیرۀ اروپرایی در هرر عنروان و بارش
دولتهای عوو نهادهای اتحادیه و سایر موجودیتها و اشاا مو رفانرد حظا رت از محریط
زیست را سرلوحۀ فعالیتهای خود قرار دهند .به طور اخص نیب معاهدا اتحادیۀ اروپایی اوو
حظا ت از محیط زیست را بنیان نهادهاند .براساس مادۀ  131معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی:
«سیاست اتحادیه در زمینۀ محیط زیست باید در راستای تعقیب اهداف ذیل باشد:
 .1محافظت مراقبت و بهبود کیظیت محیط زیسرت حظا رت از سرالمت انسران اسرتظادۀ
معقو و منطقی از منابع طبیعی تقویت اقداما در سطح بینالمللی برای مواجهه با مشرکال
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محیط زیستی منطقهای و جهانی و بهویژه مبارزه با تغییرا اقلیمری؛  .2سیاسرتهرای محریط
زیستی اتحادیه باید حد اعالیی از حظا ت از محیط زیست را با در نظر داشتن تنوع وضعیت در
مناطق گون اگون تومین کند .باید بر مبنای اوو اقداما احتیراطی اسرتوار گرردد و براسراس
اوو اقداما پیشگیرانه از آسیب به محیط زیست باید جلوگیری کند هر گونه آلودگی را فوراً
رفع و خاطیان را جریمه کند .در این میان هماهنگسازی اقداما و ترتیبا مرورد نیراز بررای
حظا ت از محیط زیست باید مدنظر قررار گیررد و در جرای مناسرب مجروز تصرویب و اجررای
مقررا و اقداماتی با ماهیت محیط زیستی -غیراقتصادی برای دولتهای عوو وادر کنرد .ایرن
اقداما باید موضوع بازرسی اتحادیه قرار گیرد».
در بررسی این ماده درمییابیم که اواً حظا ت از محیط زیست را به سالمتی انسانها که در
منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی از مهمترین حقوق افراد است گره زده است ( council of
 .)Europe, 2013: 3لذا این مسلله میتواند اولین رفیت تظسیر موسع از این ماده را ایجاد کرده
و دست اتحادیه و نهادهای آن برای قانونگذاری در حوزۀ حظا ت از محیط زیست را بازتر کند.
اما نکتۀ مهم در بند  2این ماده نمایران مری شرود و آن جرایی اسرت کره ایرن مراده ضرمن
شناسایی و تبدیل اوو احتیاط و اقداما پیشگیرانه به قانون موضوعه رعایرت آنهرا را حتمری
و قطعی میشمارد .به نظر نویسنده این میتواند علرت اسرتظادۀ وا ۀ  Liabilityدر یر معاهردۀ
بینالدولی بهجای وا ۀ  Responsibilityباشد .این همان نکتهای است که پیشتر نیرب گظتره شرد
و آن اینکه اوو حظا ت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی از اوو ملی و بینالمللی پیشری
می گیرد و حتری مسرلولیت در حروزۀ محریط زیسرت در نظرام حقروقی اتحادیره برهنحروی از
مسلولیت به مظهوم عام آن (مندرد در مادۀ  )343و سایر حوزههرای مسرلولیت سراتگیرانهترر
است ( .) Patterson, 2016: 569روشن است کره برا تردوین اورل اقرداما پیشرگیرانه و اورل
اقداما احتیاطی و مصادیق آن نظریرۀ خطرا در مسرلولیت محریط زیسرتی در نظرام حقروقی
اتحادیۀ اروپایی کنار میرود و نظام خطرر جرایگبین آن مریشرود (.)Fitzmaurice, 2010: 348
ازاین رو این سرا مطرح می شود که آیا نظام حظا ت محیط زیسرت در اتحادیرۀ اروپرایی یر
نظام خا است که حتی در داخل این نظام نیب منحصربهفرد است؟ هرچند این نوشتار در پری
یافتن پاسخ این پرسش نیست اما به نظر نویسنده نظام حظا ت از محریط زیسرت در اتحادیرۀ
اروپا ویژگی خا  1دارد .شایان ذکر است کره رعایرت اورل احتیراط و اقرداما پیشرگیرانه در
اتحادیۀ اروپایی وارد حوزۀ قوانین موضوعه شده و این از ابتکارا بیبدیل اتحادیه است که ایرن
دو اول عرفی را مدون کرده است.
بررسی مادۀ  343نشان میدهد که در همین ماده والحیت وضع مقررا در حوزۀ حظا ت از
محیط زیست به اتحادیۀ اروپایی اعطرا شرده و همرین مبنرایی حقروقی مریشرود بررای تصرویب
1. Sui Generis
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دستورالعمل سا  2334شورا که استاوانبندی مسلولیت محیط زیستی در نظام حقوقی اتحادیه
را شکل میدهد.

دستورالعمل حفاظت و جبران خسارات وارده بر محیط زیست
این دستورالعمل در سا  2334به منظور تومین پیشگیری از آسریب بره زمرین آب پوشرش
گیاهی و تنوع زیستی تصویب شد .دولتها مو فانرد ترا سرا  2332ایرن دسرتورالعمل را در
باشی از قانون داخلری خرود ادغرام کننرد ( .)wolf, 2013: 343ایرن دسرتورالعمل یر نظرام
مسلولیت بین المللی را فراهم می آورد که با هدف پیشگیری از آسیبهای محریط زیسرتی و برا
تکیه بر اول «آلودهکننده میپردازد» درودد ایجاد ر یم جبران ساز بررای ایرن آسریبهاسرت
(1. )Macroy, 2004: 52
اول «آلودهکننده میپردازد» اولی است در حقوق بینالملل مربوط به محیط زیسرت کره
در آن تصریح میشود فرد دولت یا شاص آلودهکننده مو ف به پرداخت خسار و هبینههای
واردشده به محیط زیسرت اسرت ( .)Sadeleer, 2002: 42تظراو ایرن اورل در نظرام حقروقی
اتحادیۀ اروپا با نظام بین المللی این است که این اول در اتحادیۀ اروپایی و دولتهرای عورو آن
وارد قانون موضوعه شده است .در نظام بین المللی اما تنها سندی که آن را بهعنروان یر اورل
قرار داده اعالمیۀ ریو سا  1332است که در بند  11این سند به آن اشاره کرده اسرت .نیرازی
به بررسی قدر ی اعالمیه در میان سایر اسناد بینالمللی و همچنین عنصر رضایت دولرتهرا
در پذیرش این قبیل اسناد نیست لذا میتوان مشاهده کررد کره پیشررفت ایرن اورل در نظرام
حقوقی اتحادیۀ اروپا و دولتهای عوو بهحدی است که نهتنها در سطح اتحادیه بلکه در سرطح
ملی نیب قابل پیگیری اجرا و دادرسی است.
دستورالعمل سا  2334ضمن برشماری انواع آسیبهای محیط زیستی و فعالیتهایی کره
اشاا برای آن مسلو شناخته می شوند حدود این مسلولیت و همچنین معافیتهرای آن را
مشاص میکند2.
طبق این سند اشاا باید اقداما پیشگیرانه را در تمامی فعالیتهای خود رعایت و اجررا
کنند و در وور بروز حادته و وارد کردن خسرار بالفاورله بره جبرران خسرار و وضرعیت
بپردازند .اینکه چگونه و تا چه حد و به چه وور این اقداما جبرانی باید اتااذ شرود شرامل
جبران اولیه تکمیلی و غرامتی در ضمیمۀ دوم این سند به آن پرداخته شده است.
1. Case 188/07 ECJ

 .2بهمنظور رعایت ایجاز از پرداختن به اسناد ضمیمۀ این دستورالعمل ورفنظر میشود ولی به خوانندگان
توویه میشود این اسناد را مطالعه کنند.
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در اجرا و ادغام این دستورالعمل مسا ل مهمی از جمله تعیین و نحروۀ اجررای معافیرتهرا
تعریف آسیب جدی و وا ۀ  operatorو همچنین نحوۀ ارزیابی و اندازهگیرری خسرار و نحروۀ
پرداخت بهوجود آمده است ازاینرو در باشهای بعد این مسا ل بررسی میشود.

 .1محتوا و مفاهیم مندرج در دستورالعمل سال 4002
این دستورالعمل در تعریرف وا ۀ ( operatorاز ایرن پر انجرامدهنردۀ فعالیرت یرا برهاختصرار
انجامدهنده) بیان میدارد :این وا ه به معنای هر شاص حقیقری و حقروقی مربروط بره بارش
خصووی یا عمومی است که فعالیتی را که موجب آسیب بره محریط زیسرت مریشرود انجرام
میدهد یا کنتر میکند یا دروورتیکه اگر نظام قانونگذاری ملی این وا ه را تعریف و مشاص
میکند هر شاص دارندۀ مجوز یا شاصی که انجام فعالیت بره وی محرو شرده اسرت ( EC
.)2004 directive: article 2 para. 6
بهنظر می رسد تعریف این وا ه از دو منظر ملی و اتحادیه ریشه در نظام قانونگذاری اتحادیره
و مشارکت پارلمانهای ملی اتحادیه در تصویب این سند داشته باشد .احتمااً در رفتوآمردهای
پیشنوی این دستورالعمل پارلمانهای ملی حق تعریف این وا ه را برای خود حظظ کردهانرد
البته اتحادیه نیب با زیرکی دا یرۀ شمو این وا ه را به هر نوع موجودیت و شاصی که به فعالیت
آسیبزننده میپردازد گسترش داده است .به هر حا بهنظر میرسد هر فرد یا شاصی کره بره
فعالیتی بپردازد که به آسیب محیط زیستی منجر شود در قبا آن مسلو است.
اما در مورد تعریف خسار در این سند سه نوع خسار شناسایی شده است:
 .1خسار به گونههای محافظتشده و زیستگاه طبیعی  .2خسار و ایجاد آسیب به آب و
 .3خسار به زمین و هر گونه اجبای آن از جمله خاک موجودا آن و ترکیب آن بهطوریکره
سالمت انسان و حیوانا را تهدید کند.
در وور بروز خسار در این سند دو ر یرم مسرلولیت تعریرف شرده اسرت :تحرت ر یرم او
انجامدهندگان برخی فعالیتهای مندرد در ضمیمۀ سوم این دستورالعمل چه بهوور بالقوه و چره
بهوور بالظعل میتوانند در وور وقوع خسار به گونههای حظا تشده زیستبوم آب و زمرین
مسلو و مقصر شناخته شوند .این فعالیتها ممکن اسرت بیشرتر در زمررۀ ورنایع بربر مردیریت
پسماند ونایع آلودهکنندۀ هوا آمادهسازی و حملونقل مواد خطرناک باشد (.)Born, 2014: 185
این دستورالعمل عنصر خطا یا تقصیر را نافذ نمیدانرد .هرچنرد ممکرن اسرت در شررایطی
انجامدهندۀ فعالیت خطرناک از پرداخت جریمۀ مالی معاف شرود .بررای ملرا دسرتورالعمل در
شرایط جنگ مااومۀ داخلی شورش یرا بالیرای طبیعری یرا رویردادهای پریشبینرینشرده و
اجتنابناپذیر اجرا نمیشود .همانطورکه میبینیم عوامل رافع مسلولیت در ایرن دسرتورالعمل
درد شده است هرچند بیشتر آنها در زمرۀ فورس مرا ور و اورل ضررور و اضرطرار گنجانرده
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میشوند .همچنین فعالیتهایی مانند فعالیتهای هستهای و امنیت و دفاع ملی موضوع معاهدا
بینالمللی دیگری است که در ضمیمۀ چهارم و پنجم دستورالعمل سا  2334درد شدهاند.
تحت ر یم دوم ایرن دسرتورالعمل در زمینرۀ آسریبهرای محریط زیسرتی بره گونرههرای
حظا تشده از طریق فعالیتهایی بهغیر از آنهایی که در ضرمیمۀ شرمارۀ سروم درد شردهانرد
اعما میشود .همچنین این ر یم زمانی نافذ است که انجامدهندۀ عملیا خطرناک دچار خطرا
یا اهما شده باشد .می بینیم که هرچنرد اورو حظا رت از محریط زیسرت در نظرام اتحادیرۀ
اروپایی بر رویکرد خطر استوار است و این رویکرد رویکرد غالب در این دستورالعمل نیب اسرت
اما در ر یم دوم معرفیشد ه در این دستورالعمل رویکررد خطرا نیرب اعمرا شرده اسرت .البتره
فعالیتهای مندرد در ضمیمۀ شمارۀ سه این دستورالعمل بهحردی گسرترده اسرت کره کمترر
فعالیتی در زمرۀ ر یم دوم قرار میگیرد ( .)Born, 2014: 189

اقدامات پیشگیرانه و اصول جبران خسارت در دستورالعمل سال 4002
زمانیکه آسیب محیط زیستی هنوز رخ نداده است ولی تهدید قریبالوقوع چنین آسیبی وجرود
دارد انجامدهندۀ فعالیت باید اقداما پیشگیرانۀ ضروری را انجرام دهرد و در ورور مقتوری
مراجع ذی والح را از تمامی ابعاد قوریه آگراه سرازد .عردم تحقرق ایرن مسرلله موجرب ایجراد
مسلولیت انجامدهندۀ فعالیت می شود .توجه داشته باشرید کره کمیسریون در مروارد متعرددی
اشاا را دروورتی که اقداما پیشگیرانه را انجام داده ولی از آگاه سراختن مراجرع ذیورالح
سر باز زدهاند جریمه کرده است.
در قیود بعدی این دستورالعمل درمییابیم که در وور وقوع خسار خسار زننرده بایرد
بدون تأخیر مراجع ذیوالح را از ابعاد ماتلف حادته مطلع سازد و اقداما ذیل را انجام دهد:
الف) اتااذ اقداما عملی برای کنتر جمعآوری و رفع آلودگی یا در وور عردم امکران
مدیریت آلودگی رخ داده یا سایر عناور ایجاد خسار یا تحدید آلودگی یا جلوگیری از خسار
بیشتر به محیط زیست؛
ب) انجام اقداما جبرانساز براساس مقررا دستورالعمل که این اقداما جبررانسراز ترا
زمان کنتر و حذف کامل آلودگی باید ادامه یابد.
اول بر این است که اقداما جبرانساز باید همراه با ترالش بررای برگردانردن وضرعیت بره
شرایط ابتدایی محیط زیست باشد .جالب است که دستورالعمل شرط میکند که ایرن اقرداما
جبرانساز حتی میتواند همراه با جایگبین کردن جبء آسیبدیدۀ محیط زیست با اجبای برابر و
مشرابه باشرد ( . ) Robinson, 2015: 605بررای ملرا اگرر در ورور برروز حادتره در جنگرل
گونههای گیاهی آن جنگل نابود شود بهطوریکه برگرداندن به شرایط اولیه امکانپذیر نباشرد
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خسار زننده مو ف است با کشت درخت در سرایت مجراور دروردد جبرران و ایجراد پوشرش
گیاهی جدی برآید1.

تضمین مسئولیت مالی خسارتزننده
براساس دستورالعمل سرا  2334خسرار زننرده بایرد تمرام هبینرههرای حاورل از اقرداما
پیشگیرانه یرا اقرداما جبرانری را برهورور مسرتقیم و غیرمسرتقیم بپرردازد .در حالرت او
انجامدهندۀ فعالیت خطرزا باید برای تمامی اقداماتی که انجام میدهد یا به یر شررکت اعطرا
می کند را بپردازد .در حالت دوم در وور عدم اقدام توسط خود خسار زننده درورورتیکره
مرجع ذیوالح به جلوگیری از تشدید خسار خود مبرادر ورزد خسرار زننرده بایرد تمرام
هبینههای انجام گرفته را بپردازد .البته این هبینه وررف ًا ترا پرنا سرا پر از شرروع اقرداما
پیشگیرانه یا جبرانساز توسط آن مرجع ذیوالح یا شناسایی خسار زننده هر کدام که دیرتر
باشد قابل اخذ است.
جالب توجه است که این دستورالعمل هیچ مقرررۀ ورریحی در خصرو نحروۀ مجرازا و
میبان آن ندارد .نکتۀ مهم در این قسمت تظروین تصرمیم در زمینرۀ مسرلولیت مشرترک بره
قوانین داخلی است؛ بدانمعنا که دروورتیکه چند شراص در خسرار دخیرل باشرند تعرین
مسلولیت مشترک و انظرادی یا میبان سهم پرداخت خسار توسرط هرر طررف را قرانون ملری
مشاص می کند که در نظام اتحادیۀ اروپایی این حقیقت چندان عجیب بهنظر نمیرسد .هرچند
معاهدا اوو و مبانی نظام مسلولیت و جبران خسرار خرود نهادهرای اتحادیره را مشراص
می کند ولی در نظام قانونگذاری اتحادیه بهخصو در تمامی مصوبا قانونی در زمینۀ محریط
زیست بهوراحت و یظۀ مجازا خاطیان و ناقوان بر عهدۀ خود دولتهای عوو قرار داده شده
اسرت ( .) Bergkamp, 2015: 314بررای ملرا متعاقرب مقرررۀ تبرت ارزیرابی وردور مجروز و
محدودیتهای مواد شیمیایی تشایص تناسب مرتر بودن و بازدارندگی مجرازا هرا برر عهردۀ
دولتهای عوو خواهد بود ( .) EC, 1907/ 2006البته هرر گونره اتاراذ تصرمیم یرا اورالح ایرن
تصمیما باید به اطالع کمیسیون برسد (همان مادۀ .)121
از منظر دیگر و جدا از ماهیت قانونگذاری در اتحادیۀ اروپرایی علرت خرارد از شرمو قررار
دادن مجازا ها در دستورالعمل سا  2334جوهرۀ خود این دستورالعمل تأسی یر نظرام
مجازاتی است .در واقع بار کردن مسلولیت نسبت به ی عمل خسار زننده خود ی مجازا
برای آن عمل است .این همان تظاو نگرش حقوقدانان متعلق به رویکرد هنجاری 2و حقوقدانان
1. Adjacent site
2. normative approach
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متعلق به رویکرد حقیقی 1است .دستۀ او بر این باورند که انتساب عمل متالظانره و آترار آن و
جبران خسار ی عمل حقوقی است 2که براساس حقوق موجود تعیین میشرود ولری دسرتۀ
دوم بر این باورند که افعا مذکور و آتار مترتب بر آن و همچنین تعیین میبان خسار نرهتنهرا
ی عمل حقوقی نیست بلکه این اقدام در دادگاه و توسط قاضی یا محکمره انجرام مریگیررد (
 .)Crawford, 2009: 225به نظر نویسنده پویایی سیستم اتحادیۀ اروپرایی نیرب در همرین نکتره
مشاص می شود .نظام مسلولیت اتحادیۀ اروپایی در محیط زیست زیرکانه نهتنها اوولی بررای
مجازا خاطیان در جوهرۀ ی دستورالعمل فراملی بهوجود آورده بلکه بررای رعایرت عردالت
تعیین دقیق آن را به دادگاههای ملی و قانون ملی احاله میدهد.
دسررتورالعمل سررا  2334اتحادیررۀ اروپررایی در زمینررۀ تهدیررد خسررار و آسرریبهررای
زیستمحیطی فعالیتهایی که موضوع کنوانسیونهای برینالمللریانرد اعمرا نمریشرود .ایرن
کنوانسیونها عبار اند از :کنوانسیون  1332مسلولیت مدنی برای آلودگیهای نظتی کنوانسیون
 1332وندوق بین المللی برای جبران خسارا ناشی از آلودگیهای نظتری کنوانسریون 2331
مسلولیت مدنی حاول از آلودگیهای ناشی از فعالیرتهرای نظرتکرشهرا کنوانسریون 1331
مسلولیت و جبران خسار ناشی از حمل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا.
همچنین خسار زننده حق دارد دروورتی که کشور محل فعالیت وی کنوانسیون  1321در
زمینۀ تحدید مسلولیت در حقوق دریایی را به تصویب رسانده باشد دروورتیکره خسرار بره
کشورهای دیگر سرایت نکند درخواست کند میبان مسرلولیت وی در حردود ایرن کنوانسریون
مشاص شود.

تحلیل دستورالعمل  4002در پرتو اصل اعطای صالحیت

3

براساس مادۀ  11دستورالعمل دولتهای عوو مو ف اند مرجع یا مراجرع ذیورالحی را بررای
تحقق و انجام اهداف و و ایف مندرد در این دستورالعمل مشاص کنند یا برهوجرود آورنرد .در
مقابل اما در متن دستورالعمل اجبار ی به تصویب و تومین اجرای این دستورالعمل ندارند امرا
در عمل آزاد هم نیستند.
همان طورکه ذکر شد مراجع ذی والح باید اختیارا ازم حتی در حد ملبم کردن شراص
تالث (برای ملا نهادهای خارد از مرزهای خود) برای اتااذ اقداما پیشگیرانه و جبرانسراز را
داشته باشند ولی باز هرم در مرتن دسرتورالعمل ترتیبراتی در زمینرۀ مو رف برودن نراقن یرا
خسار زننده وجود ندارد .اما طبق اوو کلی حقوقی اتحادیۀ اروپایی و مادۀ  4بنرد  3معاهردۀ
1. factual approach
2. legal operation
3. principle of conferral
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اتحادیۀ اروپایی دولتهرا ی عورو شرهروندان و نهادهرای اتحادیره بایرد طبرق اورل همکراری
وادقانه 1و ایف جاریشده از معاهدا و مصوبا اتحادیه را انجرام دهنرد .طبرق همرین مراده
دولتهای عوو باید از طریق اقداما ازم یا حتی برا تصرویب قرانون تحقرق اهرداف مروردنظر
اتحادیه برخاسته از مصروبا را تورمین کننرد .برر همرین اسراس تمرامی نهادهرای اتحادیره
دولتهای عوو و نهادهای ملی مربوط به آنها باید در راستای تحقرق اهرداف ایرن دسرتورالعمل
تالش کنند .براساس دستورالعمل حتی سازمانهای مردمنهاد نیرب حرق اقامرۀ دعروا در ورور
نقن مقررا دستورالعمل را دارند .همچنین هر فرد منتظع زیاندیده سازمان مردمنهاد یا هرر
شاص حقیقی یا حقوقی که از وضعیت دچار زیان شده است میتواند مراجع ذیوالح را آگراه
سازد یا نسبت به خسار زننده و آلودهکننده اقامۀ دعوا کند.

دستورالعمل سال  4002در رویۀ قضایی دیوان اتحادیۀ اروپایی
قوایای زیادی طبق مادۀ  252معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی توسط کمیسیون در دیوان اقامه
شده است هرچند این قوایا کمتر به مسا ل ماهوی این دستورالعمل پرداختهاند در جای خود
تظسیر مناسبی از مقررا مندرد در این دستورالعمل ارا ه دادهاند .این قوایا همچنین در بسرط
و گسترش نظام مسرلولیت محریط زیسرتی اتحادیره نقرش بسربایی داشرتهانرد .هرچنرد خرود
دسررتورالعمل براسرراس اوررل آلررودهکننررده بنررا شررده امررا مررلالً در قورریۀ Raffininerie
 mediterannanedدیوان برای تعیین مسلولیت تحت مسلولیت برر مظهروم سرببیت در ایجراد
خسار تکیه میکند .در باش پیش رو به بررسی مهمتررین قوریه در خصرو نحروۀ اعمرا
دستورالعمل سا  2334که در دیوان اقامه شده بود میپردازیم.
 .1قض یۀ Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA
and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others.
شاصی به نرام  Augusta roadsteadسراکن شرهر سیسریل ایتالیرا کره برهعلرت فعالیرتهرای
مااطرهانگیب هیدروکربنی چند بنگاه اقتصادی تحت تأتیر این فعالیرتهرا قررار گرفتره برود در
مراجع اداری منطقهای ایتالیا اقامۀ دعوا میکند .این مرجع حکم بره جبرران خسرار بره نظرع
شاص خواهان میدهد .این بنگاههای اقتصرادی در دادگراه اداری منطقرهای ایتالیرا برا ادعرای
تعرض از حدود مشاصشده در دستورالعمل سا  2334اقامۀ دعوا میکنند .ادعرای آنهرا ایرن
بود که ضمن اینکه قصوری از سوی آنها وور نگرفته اسرت بلکره مرجرع ذیورالح مربوطره
نتوانسته تابت کند آتار زیستمحیطی مربوط به فعالیتهای این بنگاهها بوده است.
1. sincere cooperation
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همانطورکه در مقدمۀ دستورالعمل سا  2334ذکر شرده اسرت هرر خسرارتی همرراه برا
جبران خسار بر مبنای مکانیبم تعریفشده در دستورالعمل ناواهد بود .در نظرر دیروان بررای
استناد به مسلولیت باید رابطۀ سببی میان ی یا چند آلودهکنندۀ مشراص و خسرار محریط
زیستی مشاص و قابل اندازهگیری برقرار باشد .براساس بند  2مرادۀ  11و بنرد  5مرادۀ  4ایرن
دستورالعمل این رابطۀ سببیت توسط مراجع ذیوالح مشاص می شود .به همین دلیل میبان
جبران خسار نیب توسط همین نهادهای ملی تعیین و اندازهگیری میشود.
طبق اول مسلولیت مشترک میان اتحادیه و دولتهرای عورو در مسرا ل محریط زیسرتی
دیوان تأکید میکند دروورتی که معاییر ازم برای اجرای ی دستورالعمل وجود نداشته باشرد
تعریف این معاییر بر عهدۀ دولتهای عوو خواهد بود (.)Fisher, 2016: 361

نتیجهگیری
بی ش دستورالعمل سا  2334اببار مهمی برای جلروگیری از آسریبهرای محریط زیسرتی و
بهبرود حظا ررت از محریط زیسررت و منررابع طبیعری در مرزهررای اتحادیررۀ اروپرایی اسررت .ایررن
دستورالعمل با رعایت اول تقدم والحیت نبدی ترین و مرترترین نهاد 1بررای بررسری هرچره
دقیقتر آسیبهای زیستمحیطی و همچنین تأسی یر نظرام جبرانری و پرداخرت خسرار
مرترتر و شناسایی و انتساب دقیق مسلولیت به اشاا ضمن قا ل شدن نقش تعیینکننرده و
مستقیم برای نهادهای ملی ی نظام نظارتی فراملی در سطح اتحادیره برهوجرود مریآورد کره
موجب همکاری میان مراجع ذیوالح دولتهای عوو و نهادهای اتحادیه میشرود و برهخروبی
اول همکاری در مراقبت از محیط زیست را که بهزعم بسیاری از اندیشمندان ازمۀ حظا رت از
محیط زیست است به اجرا میگذارد .این دستورالعمل برای نشان دادن اهمیت و جایگاه محیط
زیست پا را از اوو حاکم بر نظام مسلولیت فراتر میگذارد و طبق نظریۀ خطرر اورل کلری را
شناسایی میکند که آلروده کننرده مو رف بره پرداخرت خسرار اسرت .نظریرۀ خطرر در ایرن
دستورالعمل سبب میشود اشاا و دولتها در تمامی فعالیتهرای خرود سرطح برااتری از
دقت و تالش برای اجرای اقداما پیشگیرانه و اول احتیاط را مطمح نظر قرار دهنرد .اقرداما
پیشگیرانه و اول احتیاط که در نظام مسلولیت اتحادیۀ اروپایی در حظا رت از محریط زیسرت
وارد قوانین موضوعه دولتهای عوو شده و خود ی نوآوری در حقوق محیط زیست محسروب
میشرود .هرچنرد ایرن دسرتورالعمل خألهرایی نیرب دارد کره پژوهشری دیگرر مریطلبرد ایرن
دستورالعمل در تطابق کامل با کنوانسیونهای بین المللی و سایر دستورالعمل محیط زیستی در
اتحادیۀ اروپایی است .نقش دیوان دادگستری نیب همانطورکه ذکر شد در تحکیم اجررای ایرن
1. subsidiarity
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 دیوان نیب ضمن شناسایی نظام خطر در مسلولیت محریط.دستورالعمل بسیار پررنگ بوده است
زیستی بهخوبی با تأکید بر رابطۀ سببیت میان اقدام شراص آلرودهکننرده و خسرار وارده و
تعیین نهاد مسلو در تشایص این سببیت تا حد زیرادی تکلیرف ابهامرا مربروط بره عناورر
 سطح باای کیظیت محریط.انتساب و خأل عنصر سببیت در این دستورالعمل را روشن میسازد
زیست در اتحادیۀ اروپایی و معرفی استانداردهای باای انجام فعالیتهرای اقتصرادی و ورنعتی
توسط خود اشاا حقوقی و تعهد آنها به حظا ت از محیط زیست خود گرواهی برر موفقیرت
.این دستورالعمل است
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