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 چکیده
ترین و فراگیرتررین حقروق حظا رت از محریط     حقوق محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی گسترده
یه در حوزۀ محیط زیسرتی  اورو   مقرررا  و    زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحاد

تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشراا   گیرد که نههایی را در برمیدستورالعمل
های اتحادیه مطمح نظرر قررار   اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود  بلکه باید در تمامی سیاست

انین و اورو  نیرب بسریار فراگیرر و     رو مقرررا  مسرلولیت ناشری از نقرن ایرن قرو      گیرد. ازایرن 
گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درودد است تا ضمن ایجراد ادبیرا  فارسری دربرارۀ     سات

تحلیلری بره بررسری اورو       -نظام حظا ت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپا  با روشی تووریظی 
حادیرۀ اروپرایی   ها در حظا ت از محیط زیست در مرزهای اتحاکم بر مسلولیت اشاا  و دولت

بپردازد. ناست مبانی مسلولیت اتحادیۀ اروپایی و ارتباط آن با اوو  حراکم برر نظرام حظا رت     
شرود و در ادامره اورو  و محتروای منردرد در دسرتورالعمل       اجما  بیران مری  محیط زیست به

باش مقاله نیرب تحلیرل و   شود. پایانکمیسیون در خصو  مسلولیت محیط زیستی بررسی می
 نحوۀ اجرا و میبان موفقیت این سند است.بررسی 
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 مقدمه
دهند. این معاهردا  ضرمن   معاهدا  اتحادیۀ اروپایی اساس نظام حقوقی اتحادیه را تشکیل می

هرای عورو و   قراردادی و غیرقرراردادی دولرت   شناسایی شاصیت حقوقی  اوو  کلی مسلولیت
 معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی آمده است:  343کنند. در مادۀ نهادهای اتحادیه را مشاص می

 «.قانون حاکم بر مسلولیت قراردادی اتحادیه  همان حقوق قابل اعما  در هر قرارداد است»
هرای عورو و   ح بیشتر نیست که دولتاین پاراگراف از این ماده واضح است و نیازی به توضی

نهادهای اتحادیه در هر قراردادی که مبانی مسلولیت دو طرف قرارداد در آن ذکر شده  ملبم به 
 هستند. رعایت آن

 خوانیم:در پاراگراف بعدی این ماده می
های عوو مسلولیت غیرقراردادی اتحادیه باید طبق اوو  عمومی مشترک در حقوق دولت»

و در راستای جبران هر خسارتی که توسط نهادهرا یرا کارکنران اتحادیره در انجرام       تعریف شود
 «.و ایف خود به دیگران وارد شده است  باشد

آید که در حوزۀ مسلولیت غیرقراردادی  اتحادیره ملربم   از محتوای این پاراگراف چنین برمی
پریش از بررسری ایرن    های عوو شده است. اما به شناسایی اوو  مشترک میان در حقوق دولت

 اوو  باید به مبانی والحیتی اتحادیه توجه داشت.
ها به اتحادیه تظوین براساس معاهدا  اتحادیۀ اروپایی  والحیت قانونگذاری در برخی حوزه

ها که محیط زیست نیب در ایرن دسرته   تواند در برخی حوزهمعنا که اتحادیه میشده است؛ بدین
تررین و مررترترین نهراد و تناسرب بره        تقردم ورالحیت نبدیر    گیرد  با رعایرت اورو  قرار می

(. این نکته از این منظر شایان توجه است که در این Hoffman, 2006: 503قانونگذاری بپردازد )
معنا که (؛ بدانEbbesson, 2002: 40نظام قانونگذاری ی  تعامل یا ی  تأتیر و تأتر مستتر است )

ای که بدان والحیت تظوین شرده اسرت  بره قانونگرذاری     طهاتحادیه مو ف است ورفاً در حی
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    

هرای  تری در زمینۀ قوانین دولرت تانداردهای مستحکمسطح اتحادیه بهتر قابل تحقق باشد یا اس
اند در وور  تعارض های عوو مو ف(. از سوی دیگر  دولت43: 1331عوو عرضه کند )باقری  

 (.Kingston, 2017: 79قوانین ملی با قوانین اتحادیه  به اوالح قوانین خود مبادر  ورزند )
انگیرب اسرت    ای حساس و مناقشره ی  حوزهالمللهای بینها و سازمانحقوق مسلولیت دولت

هرا و  الملرل در زمینرۀ مسرلولیت دولرت    نروی  کمیسریون حقروق برین    چنانکه هنوز دو پریش 
 :Tomuschat, 2006ها قرار نگرفتره اسرت )  المللی نیب هنوز مورد پذیرش دولتهای بینسازمان

پرایی در زمران مرذاکرۀ    هرای عورو اتحادیرۀ ارو   رسد که دولرت نظر میرو طبیعی به(. ازاین206
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بر اوو  حقوقی حاکم و مشرترک در میران   معاهدا  اوو  و مبانی مسلولیت اتحادیه را مبتنی
 اند.خود کرده

وور  مشترک در هر نظام حقوقی این است که اگر هر شراص یرا   اولین اول مسلولیت به
ننرده مو رف بره    زای انجام دهد و سبب اضرار به دیگری شرود  زیران  موجودیتی عمل متالظانه

 دیده است. جبران خسار  زیان
های عوو  ذهنی و در زمرۀ نظریرۀ  براساس همین اوو  مشترک  مسلولیت اتحادیه و دولت

تنها باید اتبا  کند که عمرل  معنا که خواهان نهبدان ( Gouritin, 2016: 37گیرد )خطا قرار می
قصور در انجام تعهدا  یا اقردام خرود شرده     زننده مرتکبگرفته غیرقانونی بوده  بلکه زیانانجام

 رو نظریۀ خطر در این نظام نافذ نیست.است. ازاین
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    

عنروان مبرانی مسرلولیت اتحادیره     هرای عورو بره   ه اوو  مشترک حقوقی دولتاتحادیه  با اینک
شناخته شده  ولی اتحادیۀ اروپایی در حوزۀ مسلولیت محیط زیست اقدام به قانونگرذاری کررده   

الملرل و قروانین ملری ارا ره     ترر از حقروق برین   است و این قوانین استانداردی بااتر و مسرتحکم 
هرا کره اهرداف مروردنظر در     تواند در برخری حروزه  د  اتحادیه میطورکه ذکر شکنند و همانمی

 شوند  اقدام به قانونگذاری کند.سطح اتحادیه بهتر محقق می
 

 نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی
معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی به بیان فراگیرتررین اورل حظا رت از محریط زیسرت       11مادۀ 
 ده آمده است:پردازد. در این مامی

هرای اتحادیره   ناپذیر از محتوا و اجرای سیاستحظا ت از محیط زیست باید جب ی تظکی »
 «.اندازی بر ارتقای توسعۀ پایدار باشدویژه با چشمبه

 -هرای اتحادیره اعرم از مرالی    حظا ت از محیط زیست ی  اول است که بایرد در سیاسرت  
هرای خرارجی اتحادیره رعایرت شرود )      سرت اقتصادی  سیاسی  فرهنگی  اجتماعی و حتری سیا 

Davies, 2017: 32       در جای جای معاهدۀ عملکرد اتحادیرۀ اروپرایی  در هرر عنروان و بارش .)
انرد حظا رت از محریط    ها و اشاا  مو رف های عوو  نهادهای اتحادیه و سایر موجودیتدولت

اتحادیۀ اروپایی اوو   طور اخص نیب  معاهدا های خود قرار دهند. بهزیست را سرلوحۀ فعالیت
 معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی: 131اند. براساس مادۀ حظا ت از محیط زیست را بنیان نهاده

 سیاست اتحادیه در زمینۀ محیط زیست باید در راستای تعقیب اهداف ذیل باشد:»
  اسرتظادۀ  . محافظت  مراقبت و بهبود کیظیت محیط زیسرت  حظا رت از سرالمت انسران    1
المللی برای مواجهه با مشرکال   و  و منطقی از منابع طبیعی  تقویت اقداما  در سطح بینمعق
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هرای محریط   . سیاسرت 2ویژه مبارزه با تغییرا  اقلیمری؛  ای و جهانی و بهمحیط زیستی منطقه
زیستی اتحادیه باید حد اعالیی از حظا ت از محیط زیست را با در نظر داشتن تنوع وضعیت در 

اگون تومین کند. باید بر مبنای اوو  اقداما  احتیراطی اسرتوار گرردد و براسراس     مناطق گون
اوو  اقداما  پیشگیرانه از آسیب به محیط زیست باید جلوگیری کند  هر گونه آلودگی را فوراً 

سازی اقداما  و ترتیبا  مرورد نیراز بررای    رفع و خاطیان را جریمه کند. در این میان  هماهنگ
زیست باید مدنظر قررار گیررد و در جرای مناسرب مجروز تصرویب و اجررای         حظا ت از محیط

های عوو وادر کنرد. ایرن   غیراقتصادی برای دولت -مقررا  و اقداماتی با ماهیت محیط زیستی
 «اقداما  باید موضوع بازرسی اتحادیه قرار گیرد.

ها که در تی انسانیابیم که اواً حظا ت از محیط زیست را به سالمدر بررسی این ماده درمی
 council ofترین حقوق افراد است  گره زده است ) منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی از مهم

Europe, 2013: 3تواند اولین  رفیت تظسیر موسع از این ماده را ایجاد کرده (. لذا این مسلله می
 محیط زیست را بازتر کند.و دست اتحادیه و نهادهای آن برای قانونگذاری در حوزۀ حظا ت از 

شرود و آن جرایی اسرت کره ایرن مراده ضرمن        این ماده نمایران مری   2اما نکتۀ مهم در بند 
شناسایی و تبدیل اوو  احتیاط و اقداما  پیشگیرانه به قانون موضوعه  رعایرت آنهرا را حتمری    

ر یر  معاهردۀ   د Liabilityتواند علرت اسرتظادۀ وا ۀ   شمارد. به نظر نویسنده این میو قطعی می
ای است که پیشتر نیرب گظتره شرد    این همان نکته باشد. Responsibilityجای وا ۀ الدولی بهبین

المللی پیشری  و آن اینکه اوو  حظا ت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی از اوو  ملی و بین
نحروی از  گیرد و حتری مسرلولیت در حروزۀ محریط زیسرت در نظرام حقروقی اتحادیره بره         می
ترر  هرای مسرلولیت سراتگیرانه   ( و سایر حوزه343سلولیت به مظهوم عام آن )مندرد در مادۀ م

(. روشن است کره برا تردوین اورل اقرداما  پیشرگیرانه و اورل        Patterson, 2016: 569است )
اقداما  احتیاطی و مصادیق آن  نظریرۀ خطرا در مسرلولیت محریط زیسرتی در نظرام حقروقی        

(. Fitzmaurice, 2010: 348شرود ) رود و نظام خطرر جرایگبین آن مری   اتحادیۀ اروپایی کنار می
شود که آیا نظام حظا ت محیط زیسرت در اتحادیرۀ اروپرایی یر      رو این سرا  مطرح میازاین

فرد است؟ هرچند این نوشتار در پری  نظام خا  است که حتی در داخل این نظام نیب منحصربه
نویسنده نظام حظا ت از محریط زیسرت در اتحادیرۀ     یافتن پاسخ این پرسش نیست  اما به نظر

دارد. شایان ذکر است کره رعایرت اورل احتیراط و اقرداما  پیشرگیرانه در        1اروپا ویژگی خا 
بدیل اتحادیه است که ایرن  اتحادیۀ اروپایی وارد حوزۀ قوانین موضوعه شده و این از ابتکارا  بی

 دو اول عرفی را مدون کرده است.
دهد که در همین ماده والحیت وضع مقررا  در حوزۀ حظا ت از نشان می 343بررسی مادۀ 

شرود بررای تصرویب    محیط زیست به اتحادیۀ اروپایی اعطرا شرده و همرین مبنرایی حقروقی مری      

                                                           
1. Sui Generis 
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ی مسلولیت محیط زیستی در نظام حقوقی اتحادیه بنداستاوانشورا که  2334دستورالعمل سا  
 دهد.یمرا شکل 

 

 و جبران خسارات وارده بر محیط زیستدستورالعمل حفاظت 

  پوشرش  آبمنظور تومین پیشگیری از آسریب بره زمرین     به 2334این دستورالعمل در سا  
ایرن دسرتورالعمل را در    2332انرد ترا سرا     ها مو فگیاهی و تنوع زیستی تصویب شد. دولت

ل یر  نظرام   (. ایرن دسرتورالعم  wolf, 2013: 343باشی از قانون داخلری خرود ادغرام کننرد )    
های محریط زیسرتی و برا    یبآسآورد که با هدف پیشگیری از یمالمللی را فراهم مسلولیت بین
 هاسرت یبآسر   درودد ایجاد ر یم جبران ساز بررای ایرن   «پردازدکننده میآلوده»تکیه بر اول 

(Macroy, 2004: 52) .1 
وط به محیط زیسرت کره   الملل مرب  اولی است در حقوق بین«پردازدکننده میآلوده»اول 

های ینههبکننده  مو ف به پرداخت خسار  و شود فرد  دولت یا شاص آلودهدر آن تصریح می
(. تظراو  ایرن اورل در نظرام حقروقی      Sadeleer, 2002: 42واردشده به محیط زیسرت اسرت )  

ی عورو آن  هرا دولتالمللی این است که این اول در اتحادیۀ اروپایی و اتحادیۀ اروپا با نظام بین
عنروان یر  اورل    المللی اما تنها سندی که آن را بهوارد قانون موضوعه شده است. در نظام بین

این سند به آن اشاره کرده اسرت. نیرازی    11است که در بند  1332قرار داده  اعالمیۀ ریو سا  
هرا  لرت المللی و همچنین عنصر رضایت دوبه بررسی قدر  ی  اعالمیه در میان سایر اسناد بین

توان مشاهده کررد کره پیشررفت ایرن اورل در نظرام       یمدر پذیرش این قبیل اسناد نیست  لذا 
تنها در سطح اتحادیه  بلکه در سرطح  حدی است که نهی عوو بههادولتحقوقی اتحادیۀ اروپا و 

 ملی نیب قابل پیگیری  اجرا و دادرسی است.
هایی کره  محیط زیستی و فعالیت هاییبآسضمن برشماری انواع  2334دستورالعمل سا  

هرای آن را  یتمعافشوند  حدود این مسلولیت و همچنین اشاا  برای آن مسلو  شناخته می
 2کند.مشاص می

های خود رعایت و اجررا  یتفعالطبق این سند  اشاا  باید اقداما  پیشگیرانه را در تمامی 
ه بره جبرران خسرار  و وضرعیت     کنند و در وور  بروز حادته و وارد کردن خسرار   بالفاورل  

بپردازند. اینکه چگونه و تا چه حد و به چه وور  این اقداما  جبرانی باید اتااذ شرود  شرامل   
 یمۀ دوم این سند به آن پرداخته شده است.ضمجبران اولیه  تکمیلی و غرامتی در 

                                                           
1. Case 188/07 ECJ 

شود  ولی به خوانندگان یم نظرورفیمۀ این دستورالعمل ضممنظور رعایت ایجاز  از پرداختن به اسناد به .2
 شود این اسناد را مطالعه کنند.یمتوویه 
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هرا   یرت افمعتعیین و نحروۀ اجررای    جملهدر اجرا و ادغام این دستورالعمل مسا ل مهمی از 
یرری خسرار  و نحروۀ    گاندازهارزیابی و  نحوۀو همچنین  operatorتعریف آسیب جدی  و وا ۀ 

 شود.ی بعد این مسا ل بررسی میهاباشرو در آمده است  ازاین وجودبهپرداخت 
 

 4002محتوا و مفاهیم مندرج در دستورالعمل سال . 1
 اختصرار بره فعالیرت یرا    دهنردۀ پر  انجرام   )از ایرن  operatorاین دستورالعمل در تعریرف وا ۀ  

دارد: این وا ه به معنای هر شاص حقیقری و حقروقی  مربروط بره بارش      یمدهنده( بیان انجام
شرود  انجرام   خصووی یا عمومی است  که فعالیتی را که موجب آسیب بره محریط زیسرت مری    

وا ه را تعریف و مشاص که اگر  نظام قانونگذاری ملی این یدروورتکند یا دهد یا کنتر  مییم
 EC)  مجوز یا شاصی که انجام فعالیت بره وی محرو  شرده اسرت     دارندۀکند  هر شاص می

2004 directive: article 2 para. 6.) 
رسد تعریف این وا ه از دو منظر ملی و اتحادیه ریشه در نظام قانونگذاری اتحادیره  نظر میبه

وآمردهای  در رفت احتمااًویب این سند داشته باشد. ی ملی اتحادیه در تصهاپارلمانو مشارکت 
  انرد کردهی ملی حق تعریف این وا ه را برای خود حظظ هاپارلماننوی  این دستورالعمل  یشپ

یرۀ شمو  این وا ه را به هر نوع موجودیت و شاصی که به فعالیت داالبته اتحادیه نیب با زیرکی 
رسد هر فرد یا شاصی کره بره   نظر میست. به هر حا  بهپردازد  گسترش داده ازننده مییبآس

 فعالیتی بپردازد که به آسیب محیط زیستی منجر شود  در قبا  آن مسلو  است.
 تعریف خسار   در این سند سه نوع خسار  شناسایی شده است: در مورد اما
به آب و . خسار  و ایجاد آسیب 2و زیستگاه طبیعی   شدهمحافظتی هاگونه. خسار  به 1

کره  یطوربهخاک  موجودا  آن و ترکیب آن  جمله. خسار  به زمین و هر گونه اجبای آن از 3
 و حیوانا  را تهدید کند. سالمت انسان

در وور  بروز خسار  در این سند دو ر یرم مسرلولیت تعریرف شرده اسرت: تحرت ر یرم او          
وور  بالقوه و چره  دستورالعمل  چه بهیمۀ سوم این ضمهای مندرد در یتفعالدهندگان برخی انجام
بوم  آب و زمرین   یستز  شدهحظا تی هاگونهتوانند در وور  وقوع خسار  به یموور  بالظعل  به

  مردیریت  بربر  ها ممکن اسرت بیشرتر در زمررۀ ورنایع     یتفعالمسلو  و مقصر شناخته شوند. این 
 (.Born, 2014: 185مواد خطرناک باشد ) قلونحملی و سازآمادههوا   کنندۀآلودهپسماند  ونایع 

دانرد. هرچنرد ممکرن اسرت در شررایطی       ینماین دستورالعمل عنصر خطا یا تقصیر را نافذ 
یمۀ مالی معاف شرود. بررای ملرا  دسرتورالعمل در     جرفعالیت خطرناک از پرداخت  دهندۀانجام

نشرده و  بینری پریش شرایط جنگ  مااومۀ داخلی  شورش یرا بالیرای طبیعری یرا رویردادهای      
بینیم  عوامل رافع مسلولیت در ایرن دسرتورالعمل   یمکه طورهمانشود. ینمیر اجرا ناپذاجتناب

درد شده است  هرچند بیشتر آنها در زمرۀ فورس مرا ور و اورل ضررور  و اضرطرار گنجانرده      
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ع معاهدا  ی و امنیت و دفاع ملی موضواهستههای هایی مانند فعالیتیتفعالشوند. همچنین می
 .اندشدهدرد  2334یمۀ چهارم و پنجم دستورالعمل سا  ضمالمللی دیگری است که در بین

ی هرا گونره هرای محریط زیسرتی بره     یبآسر تحت ر یم دوم  ایرن دسرتورالعمل در زمینرۀ    
  انرد شرده یمۀ شرمارۀ سروم درد   ضرم غیر از آنهایی که در هایی بهیتفعال  از طریق شدهحظا ت

عملیا  خطرناک دچار خطرا   دهندۀهمچنین این ر یم زمانی نافذ است که انجامشود. اعما  می
بینیم که هرچنرد اورو  حظا رت از محریط زیسرت در نظرام اتحادیرۀ        یمیا اهما  شده باشد. 

اروپایی بر رویکرد خطر استوار است و این رویکرد  رویکرد غالب در این دستورالعمل نیب اسرت   
ه در این دستورالعمل  رویکررد خطرا نیرب اعمرا  شرده اسرت. البتره        شدیمعرفاما در ر یم دوم 

حردی گسرترده اسرت کره کمترر      بهیمۀ شمارۀ سه این دستورالعمل ضمهای مندرد در یتفعال
 (.Born, 2014: 189گیرد ) فعالیتی در زمرۀ ر یم دوم قرار می

 

 4002اقدامات پیشگیرانه و اصول جبران خسارت در دستورالعمل سال 
الوقوع چنین آسیبی وجرود  یبقرکه آسیب محیط زیستی هنوز رخ نداده است ولی تهدید یزمان

یشگیرانۀ ضروری را انجرام دهرد و در ورور  مقتوری      پفعالیت باید اقداما   دهندۀدارد  انجام
والح را از تمامی ابعاد قوریه آگراه سرازد. عردم تحقرق ایرن مسرلله موجرب ایجراد          مراجع ذی

شود. توجه داشته باشرید کره کمیسریون در مروارد متعرددی      فعالیت می دهندۀمسلولیت انجام
ورالح  که اقداما  پیشگیرانه را انجام داده ولی از آگاه سراختن مراجرع ذی  یدروورتاشاا  را 

   جریمه کرده است. اندزدهسر باز 
بایرد  زننرده  یابیم که در وور  وقوع خسار   خسار یدرمدر قیود بعدی این دستورالعمل 

 والح را از ابعاد ماتلف حادته مطلع سازد و اقداما  ذیل را انجام دهد:یر  مراجع ذیتأخبدون 
ی  و رفع آلودگی یا در وور  عردم امکران    آورجمعالف( اتااذ اقداما  عملی برای کنتر   

ر  داده  یا سایر عناور ایجاد خسار  یا تحدید آلودگی یا جلوگیری از خسامدیریت آلودگی رخ
 بیشتر به محیط زیست؛

سراز  ترا   ساز براساس مقررا  دستورالعمل  که این اقداما  جبرران ب( انجام اقداما  جبران
 زمان کنتر  و حذف کامل آلودگی باید ادامه یابد.

ساز باید همراه با ترالش بررای برگردانردن وضرعیت بره      اول بر این است که اقداما  جبران
کند که ایرن اقرداما    شد. جالب است که دستورالعمل شرط میشرایط ابتدایی محیط زیست با

دیدۀ محیط زیست با اجبای برابر و یبآستواند همراه با جایگبین کردن جبء ساز حتی میجبران
( . بررای ملرا  اگرر در ورور  برروز حادتره در جنگرل         Robinson, 2015: 605مشرابه باشرد )  

یر نباشرد   پذامکانکه برگرداندن به شرایط اولیه یطوربهی گیاهی آن جنگل نابود شود  هاگونه
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زننده مو ف است با کشت درخت در سرایت مجراور دروردد جبرران و ایجراد پوشرش       خسار 
 1گیاهی جدی برآید.

 

 زنندهتضمین مسئولیت مالی خسارت
هرای حاورل از اقرداما     زننرده بایرد تمرام هبینره      خسرار  2334براساس دستورالعمل سرا   

یرمسرتقیم بپرردازد. در حالرت او      غورور  مسرتقیم و   یرا اقرداما  جبرانری را بره    پیشگیرانه 
دهد یا به یر  شررکت اعطرا    یم  باید برای تمامی اقداماتی که انجام خطرزافعالیت  دهندۀانجام
کره  یدرورورت زننده  کند را بپردازد. در حالت دوم  در وور  عدم اقدام توسط خود خسار می

زننرده بایرد تمرام    لوگیری از تشدید خسار  خود مبرادر  ورزد  خسرار   والح به جمرجع ذی
گرفته را بپردازد. البته این هبینه وررفًا ترا پرنا سرا  پر  از شرروع اقرداما         های انجامینههب

یرتر دزننده  هر کدام که یی خسار شناساوالح یا ساز توسط آن مرجع ذیپیشگیرانه یا جبران
 باشد  قابل اخذ است.

ورریحی در خصرو  نحروۀ مجرازا  و      مقرررۀ توجه است که این دستورالعمل هیچ  جالب
مهم در این قسمت  تظروین تصرمیم در زمینرۀ مسرلولیت مشرترک بره        نکتۀمیبان آن ندارد. 

که چند شراص در خسرار  دخیرل باشرند  تعرین      یدروورتمعنا که قوانین داخلی است؛ بدان
رداخت خسار  توسرط هرر طررف را قرانون ملری      مسلولیت مشترک و انظرادی یا میبان سهم پ

رسد. هرچند نظر نمیکند که در نظام اتحادیۀ اروپایی این حقیقت چندان عجیب بهمشاص می
یره را مشراص   اتحادمعاهدا  اوو  و مبانی نظام مسلولیت و جبران خسرار   خرود نهادهرای    

ا  قانونی در زمینۀ محریط  در تمامی مصوب خصو بهکند  ولی در نظام قانونگذاری اتحادیه می
ی عوو قرار داده شده هادولتخود  عهدۀیظۀ مجازا  خاطیان و ناقوان بر و  وراحتزیست  به
(. بررای ملرا  متعاقرب مقرررۀ تبرت  ارزیرابی وردور مجروز و         Bergkamp, 2015: 314 اسرت ) 
 عهردۀ ر بر  هرا مجرازا  بودن و بازدارندگی  مرترهای مواد شیمیایی  تشایص تناسب  یتمحدود
(. البته هرر گونره اتاراذ تصرمیم یرا اورالح ایرن        EC, 1907/ 2006ی عوو خواهد بود )هادولت

 (.121تصمیما  باید به اطالع کمیسیون برسد )همان  مادۀ 
قررار  از منظر دیگر و جدا از ماهیت قانونگذاری در اتحادیۀ اروپرایی  علرت خرارد از شرمو      

ی  یر  نظرام   تأسخود این دستورالعمل   جوهرۀ  2334در دستورالعمل سا   هامجازا  دادن
مجازاتی است. در واقع بار کردن مسلولیت نسبت به ی  عمل خسار  زننده  خود ی  مجازا  

 حقوقدانانو  2برای آن عمل است. این همان تظاو  نگرش حقوقدانان متعلق به رویکرد هنجاری

                                                           
1. Adjacent site  

2. normative approach 
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د که انتساب عمل متالظانره و آترار آن و   او  بر این باورن دستۀ. است 1متعلق به رویکرد حقیقی
 دسرتۀ شرود  ولری   که براساس حقوق موجود تعیین می 2جبران خسار  ی  عمل حقوقی است

تنهرا  دوم بر این باورند که افعا  مذکور و آتار مترتب بر آن و همچنین تعیین میبان خسار  نره 
گیررد )  محکمره انجرام مری    ی  عمل حقوقی نیست  بلکه این اقدام در دادگاه و توسط قاضی یا

Crawford, 2009: 225     به نظر نویسنده پویایی سیستم اتحادیۀ اروپرایی نیرب در همرین نکتره .)
تنها اوولی بررای  شود. نظام مسلولیت اتحادیۀ اروپایی در محیط زیست  زیرکانه  نهمشاص می

ای رعایرت عردالت    آورده  بلکه برر  وجودبهی  دستورالعمل فراملی  جوهرۀمجازا  خاطیان در 
 دهد.یمی ملی و قانون ملی احاله هادادگاهتعیین دقیق آن را به 

هررای یبآسرراتحادیررۀ اروپررایی در زمینررۀ تهدیررد  خسررار  و   2334دسررتورالعمل سررا  
شرود. ایرن   انرد  اعمرا  نمری   المللری های برین یونکنوانسهایی که موضوع محیطی فعالیتیستز

های نظتی  کنوانسیون یآلودگمسلولیت مدنی برای  1332وانسیون از: کن اندعبار ها یونکنوانس
 2331های نظتری  کنوانسریون   یآلودگالمللی برای جبران خسارا  ناشی از وندوق بین 1332

 1331یون کنوانسر   هرا کرش نظرت هرای  یرت فعالهای ناشی از یآلودگمسلولیت مدنی حاول از 
 از طریق دریا. خطرناکی و مسلولیت و جبران خسار  ناشی از حمل مواد سم

در  1321که کشور محل فعالیت وی کنوانسیون یدروورتزننده حق دارد همچنین خسار 
کره خسرار  بره    یدروورتزمینۀ تحدید مسلولیت در حقوق دریایی را به تصویب رسانده باشد  

کشورهای دیگر سرایت نکند  درخواست کند میبان مسرلولیت وی در حردود ایرن کنوانسریون     
 مشاص شود. 

 

  3در پرتو اصل اعطای صالحیت 4002تحلیل دستورالعمل 
ورالحی را بررای   اند مرجع یا مراجرع ذی ی عوو مو فهادولتدستورالعمل   11براساس مادۀ 
آورنرد. در   وجرود بره و و ایف مندرد در این دستورالعمل مشاص کنند یا  اهدافتحقق و انجام 

ی به تصویب و تومین اجرای این دستورالعمل ندارند  امرا  مقابل اما در متن دستورالعمل اجبار
 در عمل آزاد هم نیستند.

والح باید اختیارا  ازم حتی در حد ملبم کردن شراص  طورکه ذکر شد  مراجع ذیهمان
سراز را  تالث )برای ملا  نهادهای خارد از مرزهای خود( برای اتااذ اقداما  پیشگیرانه و جبران

باز هرم در مرتن دسرتورالعمل ترتیبراتی در زمینرۀ مو رف برودن نراقن یرا          داشته باشند  ولی 
معاهردۀ   3بنرد   4زننده وجود ندارد. اما طبق اوو  کلی حقوقی اتحادیۀ اروپایی و مادۀ خسار 

                                                           
1. factual approach 
2. legal operation 
3. principle of conferral 
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ی عورو  شرهروندان و نهادهرای اتحادیره بایرد طبرق اورل همکراری         هرا دولتاتحادیۀ اروپایی  
ا  و مصوبا  اتحادیه را انجرام دهنرد. طبرق همرین مراده      شده از معاهدیجارو ایف  1وادقانه
  تحقرق اهرداف مروردنظر    قرانون ی عوو باید از طریق اقداما  ازم یا حتی برا تصرویب   هادولت

از مصروبا  را تورمین کننرد. برر همرین اسراس تمرامی نهادهرای اتحادیره            برخاستهاتحادیه 
راستای تحقرق اهرداف ایرن دسرتورالعمل     ی عوو و نهادهای ملی مربوط به آنها باید در هادولت

دعروا در ورور     اقامرۀ نیرب حرق    نهادمردمهای تالش کنند. براساس دستورالعمل حتی سازمان
یا هرر   نهادمردمدیده  سازمان یانزنقن مقررا  دستورالعمل را دارند. همچنین هر فرد منتظع  

والح را آگراه  ند مراجع ذیتواشاص حقیقی یا حقوقی که از وضعیت دچار زیان شده است  می
 دعوا کند. اقامۀکننده زننده و آلودهسازد یا نسبت به خسار 

 

 یۀ قضایی دیوان اتحادیۀ اروپاییرودر  4002دستورالعمل سال 
معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی توسط کمیسیون در دیوان اقامه  252قوایای زیادی طبق مادۀ 

  در جای خود اندپرداختهمسا ل ماهوی این دستورالعمل  شده است  هرچند این قوایا کمتر به
. این قوایا همچنین در بسرط  انددادهتظسیر مناسبی از مقررا  مندرد در این دستورالعمل ارا ه 

. هرچنرد خرود   انرد داشرته و گسترش نظام مسرلولیت محریط زیسرتی اتحادیره نقرش بسربایی       
 Raffininerieیۀ قورردر  مررلالًا کننررده بنررا شررده  امرر  دسررتورالعمل براسرراس اوررل آلرروده  

mediterannaned   یت تحت مسلولیت برر مظهروم سرببیت در ایجراد     مسلولدیوان برای تعیین
ین قوریه در خصرو  نحروۀ اعمرا      ترر مهمکند. در باش پیش رو به بررسی خسار  تکیه می

 پردازیم.یمکه در دیوان اقامه شده بود   2334سا   دستورالعمل
 

 Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpAیۀقض  . 1

and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others. 
هرای  علرت فعالیرت  سراکن شرهر سیسریل ایتالیرا کره بره       Augusta roadsteadشاصی به نرام  

گرفتره برود  در    هرا قررار  یرت فعالیدروکربنی چند بنگاه اقتصادی تحت تأتیر این هانگیب مااطره
کند. این مرجع حکم بره جبرران خسرار  بره نظرع      دعوا می اقامۀای ایتالیا مراجع اداری منطقه
ای ایتالیرا برا ادعرای    اداری منطقره  دادگراه ی اقتصرادی در  هابنگاهدهد. این شاص خواهان می
ایرن   کنند. ادعرای آنهرا  دعوا می اقامۀ 2334در دستورالعمل سا   شدهمشاصتعرض از حدود 

ورالح مربوطره   بود که ضمن اینکه قصوری از سوی آنها وور  نگرفته اسرت  بلکره مرجرع ذی   
 بوده است. هابنگاههای این محیطی مربوط به فعالیتیستزنتوانسته تابت کند آتار 
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ذکر شرده اسرت  هرر خسرارتی همرراه برا        2334دستورالعمل سا   مقدمۀطورکه در همان
شده در دستورالعمل ناواهد بود. در نظرر دیروان بررای    یبم تعریفجبران خسار  بر مبنای مکان

مشراص و خسرار  محریط     کنندۀآلودهسببی میان ی  یا چند  رابطۀاستناد به مسلولیت باید 
ایرن   4مرادۀ   5و بنرد   11مرادۀ   2یری برقرار باشد. براساس بند گاندازه قابلزیستی مشاص و 
شود. به همین دلیل میبان والح مشاص میاجع ذیسببیت توسط مر رابطۀدستورالعمل  این 

 شود.یری میگاندازهجبران خسار  نیب توسط همین نهادهای ملی تعیین و 
ی عورو در مسرا ل محریط زیسرتی      هرا دولتطبق اول مسلولیت مشترک میان اتحادیه و 

شته باشرد   که معاییر ازم برای اجرای ی  دستورالعمل وجود ندایدروورتکند دیوان تأکید می
 (.Fisher, 2016: 361ی عوو خواهد بود )هادولت عهدۀتعریف این معاییر بر 

 

 گیریتیجهن

هرای محریط زیسرتی و    یبآسر اببار مهمی برای جلروگیری از   2334ش  دستورالعمل سا  بی
حظا ررت از محریط زیسررت و منررابع طبیعری در مرزهررای اتحادیررۀ اروپرایی اسررت. ایررن     بهبرود 

  بررای بررسری هرچره    1ین نهادمرترترترین و ی نبدیت اول تقدم والحیت دستورالعمل با رعا
ی  یر  نظرام جبرانری و پرداخرت خسرار       تأسمحیطی و همچنین یستزهای یبآستر یقدق

کننرده و  یینتعو شناسایی و انتساب دقیق مسلولیت به اشاا   ضمن قا ل شدن نقش  مرترتر
آورد کره  یمر  وجرود بره فراملی در سطح اتحادیره   مستقیم برای نهادهای ملی  ی  نظام نظارتی

ی خروب بره شرود و  ی عوو و نهادهای اتحادیه میهادولتوالح موجب همکاری میان مراجع ذی
حظا رت از   ازمۀبسیاری از اندیشمندان  زعمبهاول همکاری در مراقبت از محیط زیست را که 

نشان دادن اهمیت و جایگاه محیط  گذارد. این دستورالعمل براییممحیط زیست است  به اجرا 
گذارد و طبق نظریۀ خطرر اورل کلری را    یم فراترزیست  پا را از اوو  حاکم بر نظام مسلولیت 

کننرده مو رف بره پرداخرت خسرار  اسرت. نظریرۀ خطرر در ایرن          کند که آلروده شناسایی می
ااتری از هرای خرود سرطح بر    ها  در تمامی فعالیتشود  اشاا  و دولتدستورالعمل سبب می

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    

یط زیست محسروب  محی عوو شده و خود ی  نوآوری در حقوق هادولتوارد قوانین موضوعه 
طلبرد  ایرن   یمر یی نیرب دارد کره پژوهشری دیگرر     خألهرا ایرن دسرتورالعمل    هرچنرد . شرود می

المللی و سایر دستورالعمل محیط زیستی در های بینیونکنوانسدستورالعمل در تطابق کامل با 
طورکه ذکر شد  در تحکیم اجررای ایرن   اتحادیۀ اروپایی است. نقش دیوان دادگستری نیب همان
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بوده است. دیوان نیب ضمن شناسایی نظام خطر در مسلولیت محریط   گپررندستورالعمل بسیار 
کننرده و خسرار  وارده  و   سببیت میان اقدام شراص آلروده   رابطۀی با تأکید بر خوببهزیستی  

تعیین نهاد مسلو  در تشایص این سببیت تا حد زیرادی تکلیرف ابهامرا  مربروط بره عناورر       
سازد. سطح باای کیظیت محریط  یملعمل را روشن عنصر سببیت در این دستورا خألانتساب و 

هرای اقتصرادی و ورنعتی    زیست در اتحادیۀ اروپایی و معرفی استانداردهای باای انجام فعالیت
توسط خود اشاا  حقوقی و تعهد آنها به حظا ت از محیط زیست  خود گرواهی برر موفقیرت    

 این دستورالعمل است.

 
 منابع

 فارسی .1
  همرراه توضریح ماتصرر   معاهدا  اتحادیۀ اروپایی بره (. 1331تلاابی  متین ) باقری  فرهاد؛ . 1

 خرسندی.

 

 . انگلیسی4
A) Books 
2. Bergkamp, Lucas (2015). the EU environmental liability: a commentary, oxford 

university press. 

3. Born, Charles (2014). the habitats directive in the EU environmental context, 

Routledge. 

4. Crawford, James; Pellet, Alain (2009). International Responsibility of States, 

Cambridge university press. 

5. Davies, peter (2017). European Union environmental law: an introduction to key 

selected issues, Taylor and Francis publisher.  

6. Ebbesson, Jonas (2002). Access to justice in environmental matters in the EU, 

Wolter Kluwer. 

7. Fisher, Elizabeth (2016). Environmental Law, text and materials, oxford 

university press. 

8. Fitzmaurice, Malgosia (2010). Research handbook on international 

environmental law, Edwar Elgar publisher. 

9. Gouritin, Armelle (2016). EU environmental law, international environmental law 

and human rights law, brill. 

10. Hoffman, Herwig (2006). EU administrative governance, Edwar Elgar 

publisher. 

11. Kingston, Suzanne (2017). European environmental law, Cambridge university 

press. 



 138...   اروپایی نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیۀ

12. Macroy, Richard (2004). Principle of the EU environmental law, ISBSI 

publisher. 

13. Patterson, Denis (2016). A companion to European union law and international 

law, Wiley publisher. 

14. Robinson, martin (2015). Enforcement of European union environmental law, 

legal issues and challenges, Routledge. 

15. Sadeleer, Nicolas (2002). Environmental principles: from political slogans to 

legal rules, oxford university press. 

16. Tomuschat, Christian (2006). The fundamental rules of the international legal 

order, brill. 

17. Wolf, Susan, Stanley nail (2015). wolf and Stanley on environmental law, 

Routledge. 

 

B) Case law 

18. Case c- 378/08 

19. Case c- 330/08 

20. Case c- 417/08 

21. Case c- 422/08 

22. Case c- 199/07 

 

C) Instruments  

23. EC/ 2004/ 35 

24. EC/ 2006/ 1907 

25. Manual on human rights and environment, council of Europe, 2013, 

26. Treaty on the European union  

27. Treaty on the functioning of the European Union 


