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Abstract
States commitment to resolving environmental disputes by legal methods creates an
appropriate legal guarantee for members of the international community to fulfill
their environmental obligations which, in turn, are focused on the comprehensive
protection of the global environment. Therefore, the role of international judicial
bodies in ensuring the fulfillment of states’ environmental obligations is undeniable.
This article seeks to answer the question: what role does resorting to legal methods
for resolving environmental disputes, play in ensuring implementation of states’
environmental obligations? For this purpose, by examining legally-binding
instruments the role of international judicial authorities in strengthening the
implementation of environmental obligations will be scrutinized, and it will be
proven that states’ commitment to resolving environmental disputes through legal
means, in addition to the development of international environmental law, leads to
the creation of appropriate enforcement guarantees as regards compliance with
international obligations to the environment and humanity.
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چکیده
توسل دولتها به روشهای حقوقی در حل اختالفات زیست محیطی ،موجد ضمانت حقوقی
مناسب در التزام تابعین حقوق بینالملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف
اساسی آن صیانت همهجانبه از محیط زیست جهانی است ،میباشد .از اینرو نقش مراجع حقوقی
بینالمللی ،در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام
محسوب میگردند ،غیرقابل انکار است .این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این
پرسش پاسخ دهد که «توسل به روشهای حقوقی در حل اختالفات زیست محیطی چه نقشی در
تضمین اجرای تعهدات بینالمللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی
اسناد الزامآور موضوعی و تحلیل روشهای حقوقی ،نقش مراجع قضایی بینالمللی در تقویت
ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه
محیط زیست و در نهایت ،صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در
مییابیم که التزام دولت در حل اختالفات زیست محیطی با توسل به روشهای حقوقی ،عالوه بر
توسعه حقوق بینالملل محیط زیست ،به ایجاد ضمانتهای اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات
بینالمللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر میشود.

کلیدواژگان
تعهدات بینالمللی زیستمحیطیی ،حیلوفصیل حقیوقی اختالفیات بیینالمللیی ،روییق قضیایی
بینالمللی ،مسئولیت بینالمللی دولت.
 .1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .2دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسندة مسئول).
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مقدمه
از دالیل مهم بروز اختالف های بین المللی ،تضاد منافع بین دولت هاست و الزمق اطمینان
از عدم بروز تهدید برای دولت ،حل اختالف ها با سایر دولت ها به روش های مسالمت آمیز
و بدون توسل به زور است (صلح چی و نژنیدی مینش .) 15 :1389 ،توسیل بیه روش هیای
حقوقی در حل اختالفات بین المللی ،افزون بیر تضیمین و تیبییت نتیایص حاصیله و الیزام
طرفین به اجرای آرای صادره ،از یک سیو ضیمانت حقیوقی می دری در اجیرای تعهیدات
بین المللی دولت های طرف اختالف است و از سوی دیگر ،نقش توسعه گونیه بیرای سیایر
تابعان حقوق بین الملل دارد .ازاین رو پاسخ به این پرسش که توسل به روش های حقوقی
در حل اختالف های زیست محیطی چه نقشی در تضم ی ن اجرا ی تعهدات بین المللی دولت
برا ی کاهش تخلفات در ای ن حوزه دارد؟ ،می تواند به ایجیاد روییق قضیایی بیین المللیی و
توسعق ضمانت های حقوقی در اجرای تعهدات بین المللی زیست محیطی دولت منجر شود.
ازاین رو فرض بر این است که توسل به روش های حقوقی در حل اختالفات زیست محیطی
دولت ،عالوه بر ایجاد رویق قضایی و ضمانت اجرای قیوی و مسیتحکم حقیوقی در اجیرای
اسناد الزام آور بین المللی ،راه را برای توسعق مقررات بین المللی زیست محیطیی و التیزام
دولت ها در اجرای تعهدات اولیق بین المللی زیست محیطی از یک سو و اجیرای تعهیدات
دانویه ذیل مسئولیت بین المللی از سوی دیگر ،هموار می کند.
مبرهن است موضوعات زیستمحیطی ،بهطور فزایندهای بهعنوان عامل اختالف بین کشورها
در محاکم بینالمللی مطرح است و ازاینرو تعداد محاکم رسیدگیکننده ،رو به افزایش هسیتند
که خود ناشی از گسترش مداوم تعهدات بیینالمللیی زیسیتمحیطیی اسیت .پیچییدگی سیایر
رژیمهای بینالمللی مانند تجارت چندجانبه یا هیر رفتیار مبتنیی بیر توسیعق پاییدار ،شیواهد و
م لفههایی از پیامدهای زیستمحیطی را با خود همراه دارند ).(Duncan, 2001: 3
توجه به مسائل محیط زیستی و شناسایی اصول آن ،مرهیون توجیه کشیورها بیه حیل
مسالمت آمیز اختالفات بین المللی و ایجاد ضمانت مناسب برای تعهدات اولیه به جای توسل
به زور در پاسخ به نقض تعهدات است .ازایین رو رجیوع بیه داوری و رسییدگی قضیایی ،در
توسعق حقوق بین الملل محیط زیست ،نقشی بی بدیل و انکارناپذیر دارد (موسوی و حسینی،
.)10 :1394
یکی از روش های حل اختالفات زیست محیطی ،توافق طرفین به تشکیل مرجیع داوری
یا رجوع به دادگاه برای رسیدگی به قضیق اختالفی است .اگرچیه معمیوالد در مرحلیق اول و
پیش از رجوع به داوری یا دادگاه ،طرفین اخت الف ،به حل دوستانق اخیتالف فیی میابین بیا
روش های سیاسی تشویق می شوند ،استفاده از ایین سیازوکار در نقیض تیوافقی کیه سیبب
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خسارات قابل اندازه گیری به یک کشور شده یا در تفسیر اصول و قوا عد عمومی ،مناسب تیر
است ).(Duncan, 2001: 3
گسترش فعالیت دولت ها در عرصق زیست محیطیی ،بی ه بیروز اختالفیات متعیدد منجیر
می شود ،به گونه ای که نظام های قضایی داخلی و بین المللی نمی توانند پاسخگوی آن باشند.
دلیل عمدة این ناتوانی ،تخصصی بودن مسائل و موضوعات زیست محیطی و نبیود تخصی
الزم در محاکم بین المللی است (تئودورا آوگرینوپلو .)214 :2003 ،با اینکه برخی محیاکم
بین المللی مانند دیوان بیین المللیی دادگسیتری و دییوان بیین المللیی حقیوق دریاهیا ،بیه
جنبه هایی از اختالفات زیست محیطی پرداخته اند ،این اختالفات چنان گسترده و پیچییده
است که ساختار و اهداف محاکم مزبور ،اجازة رسیدگی م در و کامل به آن را نمی دهد ،زیرا
در ب سیاری موارد ،این محاکم از اِعمال صالحیت برای رسیدگی به قضایای زیست محیطیی
خودداری می کنند یا به جنبه های خاصی از آن می پردازند .ازاین رو بهترین راه حل ،تأسیس
دیوان بین المللی خاص با صالحیت رسیدگی به اختالفات زیسیت محیطیی اسیت (تئیودورا
آوگرینوپلو.)216 :2003 ،
ر جوع به داوری و رسیدگی قضایی به منظور حل اخیتالف زیسیت محیطیی ،براسیا
استناد به قاعدة مسئولیت بین المللی دولیت در برابیر رفتیار متخلفانیه و نقیض تعهیدات
زیست محیطی است .ازاین رو از جمله تأسیسیات حقیوقی کیه نقیش می دری در ضیمانت
اجرای تعهدات اولیق زیست محیطی دولت دارد و هم چنین به عنوان قاعدة دانویه در زمان
بروز اختالفات بین دولت ها حاکم می شود ،استناد به مسئولیت بین الملل دولت ،در قبال
رفتار متخلفانق بین المللی او ،در پی توسل به روش های حقوقی حل وفصل اختالفات است
(ابراهیم گل.)19 :1388 ،

ماهیت روشهای حقوقی حل اختالفات بینالمللی
یان برونلی 1اختالف بین المللی را مناقشاتی رسمی می دانید کیه بیهعنیوان اخیتالف نظیر در
قضایای حقوقی یا یک واقعیت و تعارض در دیدگاه قیانونی ییا منیافع بیین اشیخاص حقیوقی
مطرح است ) .(Brownlie, 1995: 261-262حقوق بینالملل همواره روشهای مسیالمتآمییز
حل اختالفات را ارائه میکند ،بهگونه ای که جایگزین روش دیگیر نبیوده و رونید اصیلی حیل
اختالف است .هنگام مواجهه با مقررات ییا حفاظیت از محییط زیسیت ،توسیل بیه زور عمیالد
بیمعناست ).(Brownlie, 1998: 23

1. Ian Brownlie, Professor of Public International Law, Oxford University

 424فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،1بهار 1401

دیوان بینالمللی دادگستری 1در خصوص ماهیت یک اختالف بینالمللی ،در نظریق مشورتی
 26آوریل  ،1988تعریفی را که قبالد دیوان دائمی دادگستری از اختالف بیینالمللیی ارائیه داده
است ،تأیید کرد که مطابق آن ،اختالف یا مناقشق بینالمللیی بیه منزلیق همسیو نبیودن ردی دو
موجودیت بین المللی در موضوع حقی یا وقوع امری و تضاد نظیر حقیوقی و منیافع آن دو اسیت
(میرعباسی و سادات میدانی.)19 :1394 ،
در رویق قضایی و دکترین حقوق بین الملل ،اوالد هر عدم توافقی ،ییک اخیتالف نیسیت،
بلکه عدم توافق باید منطبق با تعریف دیوان باشد؛ دانیاد وجود اخیتالف بایید احیراز شیود و
صرف اصرار یا انکار برای ادبات وجود اختالف کافی نیست .ازاین رو اختالف زیست محیطیی
باید واجد دو مشخصه باشد . 1 :معین و مشخ باشد و تبیین شود ،به گونیه ای کیه بتیوان
گفت اختالف در مورد چیست؟  . 2وجود یک ادعای معارض ،به ایین معنیا کیه ییک طیرف
مطالبه حق و ادعایی را مطرح کرده و طرف دیگیر مخالفیت خیود را بیا آن ابیراز میی کنید
(میرعباسی و سادات میدانی.)20 :1394 ،
اختالفات زیستمحیطی به دلیل ماهییت محییط زیسیت ،وجیوه تمیایز متعیددی بیا سیایر
اختالفات بین المللی دارد که برخی شامل موارد زییر اسیت .1 :ذینفیع واقعیی ،محییط زیسیت
به عنوان موجودیتی مستقل از دولت که محصور در قلمرو سرزمینی نمیشود ،اسیت؛  .2محییط
زیست ارتباط مستقیم انکارناپذیری با حیات بشر دارد؛  .3محیط زیسیت در تمیامی طیرحهیای
توسعه ای ملی و فراملی ،نقشی بارز دارد و جیزو الینفیک سیاسیتگذاریهیای دولیتهاسیت؛ .4
آسیب به محیط زیست اصوالد تأدیرات فراسرزمینی دارد و به سایر کشورها نیز آسیب وارد کرده
و آنها را درگیر موضوع میکند .وجود تضاد منافع بین دولتها ،بروز اختالف را بیهدلییل ضیعف
ضمانت اجرای تعهدات ،اجتنابناپذیر کرده است و حقوق بینالملیل تیالش دارد قواعید دانوییق
ناظر بر زیست مسالمتآمیز و حل اختالفات بین المللی را بیا در نظیر گیرفتن اصیل اسیتقالل و
برابری حاکمیت دولتها تنظیم کند (صلحچی و نژندیمنش.)16 :1389 ،
با ارجاع اختالفات زیستمحیطی به مراجع صالح قضایی ،این مراجع ضمن حیل اخیتالف و
جلوگیری از وخامت اوضاع ،از نقشیی مکمیل و اعالمیی -توسیعهای ،در شناسیایی اصیول مهیم
زیستمحیطی برخوردارند (موسوی و حسیینی .)11 :1394 ،ازایینرو ییان برونلیی ،اسیتفاده از
روشهای حقوقی حل اختالفات بین دولتها ،در دورة منشور ملل متحید را تنهیا ابیزار موجیود
میداند ) .(Brownlie, 1998: 703البته در خصوص نقض برخی اصول بنیادین زیسیتمحیطیی
مانند اصل استفادة غیرزیانبار از سرزمین یا اصل آلودهکننده-پرداختکننده ،که از تعهدات عیام
حقوق بین الملل هستند ،با توجه به مسئولیت محض بینالمللی در ایین حیوزه در برابیر اعمیال
1. International Court of Justice
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منع نشده ،فارغ از روش حل اختالف ،جبران خسارت جزو الینفک آدار نقض این تعهیدات اسیت
(کوروکوالسوریا و رابینسون .)105-106 :1390 ،افزون بر این عوامیل رافیع وصیف متخلفانیه از
رفتار دولت که در پیشنویس  2001مسئولیت بینالمللی دولیت بییان شیدهانید (ابیراهیمگیل،
 ،)128 :1388نمی توانند مستمسک وصف عدم تخلف قرار گیرند ،چراکه عوامل میوردنظر ذییل
تعهدات مبتنی بر رضایت بوده و اصوالد معطوف به رفتارهای منعشدة دولت هستند ،درحالیکیه
تعهدات زیستمحیطی اغلب در زمرة اعمال مجازند ،با ماهیت عیامالشیمولی ،ریشیه در عیرف و
حقوق طبیعی دارند .ازاینرو اختالفات ناشی از نقض تعهدات زیستمحیطی ،نتیجق رفتار زیانبار
دولت است و چه بسا نقض تعهدات جاری نباشد و رفتار مجاز و منعنشده ،موجب بروز اختالفیی
بینالمللی شود .منشأ چنین مسئولیتی در قاعدة رومیِ «از اموالت بهگونهای اسیتفاده کین کیه
باعث صدمه به دیگری نشود» ،است که موجب محدودیت بیرای اشیخاص حقیوق عمیومی و در
رد آن دولت ،در بهره برداری از منابع طبیعی و اِعمیال حاکمییت بیر قلمیرو سیرزمینی اسیت
(آرشپور.)85- 86 :1392 ،
در همین زمینه ایجاد شعب حل اختالف در مراجع قضایی بینالمللی از روشهای رسیدگی
تخصصی حقوقی در حل اینگونه اختالفات است .برای میال ،دیوان بینالمللیی دادگسیتری ،در
ژوئیق  ،1993شعبق تخصصی زیستمحیطی را تأسیس کرد که با عدم استقبال دولیتهیا ،هییچ
اختالف زیستمحیطی به این شعبه ارجاع نشد ( .)Duncan, 2001: 4تأسیس دادگاههیای وییژة
زیستمحیطی در حقوق ملی نیز نمونق دیگر است .در سال  1989اولین پیشینهاد جیدی بیرای
تأسیس یک دادگاه تخصصی زیستمحیطی در انگلستان و ولز داده شد کیه بیه تأسییس آن در
سال  2010انجامید ).(Macrory, 2013: 372
مک آوزالن ،1به عنوان اقتصاددان ،نقیش دادگیاه تخصصیی زیسیتمحیطیی را در میدیریت
محیط زیست بسیار کارامد دانسته و ایجاد چنین دادگاهی با اختیارات گستردة تصمیمگییری و
نظارتی را برای توسعق اصولی و تخصصی سیستمهیای میدیریت زیسیتمحیطیی کیه بیه روییق
بینالمللی محیط زیست 2کمک میکند ،ضروری مییدانید .در همیین زمینیه مطالعیات علمیی
متعددی در سوئد ،نیوزیلند و اسیترالیا انجیام گرفیت کیه م یید توجیه دولیتهیا در توسیل بیه
روشهای حقوقی برای حل اختالفات زیستمحیطی است ).(Macrory, 2013: 374-375

رویکرد اسناد بینالمللی به روشهای حقوقی در حل اختالفات زیستمحیطی
اساساد و در رویه ای معمول ،اسناد بینالمللی الزم االجرا ،رویکرد حقوقی برای حل اختالف اعضیا
1. Patrick McAuslan
2 International Environmental Jurisprudence
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را تبیین و تأکید کردهاند .استحکام ،دبات ،الزام آور بودن ،ضمانت اجرای تعهدات اولیه و دانویه و
کمک به رشد و توسعه حقوق بینالملل بهویژه در موضوع محیط زیست و مسئولیت بینالمللی،
از خواص آرای حقوقی است .برای میال ،بند  1مادة  36اساسنامق دیوان بینالمللی دادگسیتری،
به صراحت صالحیت دیوان برای رسیدگی به کلیق اموری را که طرفین اختالف به دیوان ارجیاع
میدهند ،بیان میکند و مطابق مواد  26و  29اساسنامه ،دیوان واجید صیالحیت بیرای تشیکیل
شیییعب اختصاصیییی در موضیییوعات زیسیییتمحیطیییی اسیییت (STATUTE OF THE
) .INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Articles: 26, 29, 36با این حال دولیتهیا
ترجیح میدهند در اختالفات زیستمحیطی بهدلیل سهل الوصول بودن ،الزامآور نبودن نتیایص و
تأدیر مستقیم در ترکیب هیأت رفع اختالف ،به سیمت اسیتفاده از روشهیای سیاسیی و داوری
بروند و به شعبق تخصصی دیوان رجوع نکننید .همچنیین ضیرورت تأسییس دادگیاهی مسیتقل
بهعنوان دیوان بینالمللی زیستمحیطی احسا میشود و این مهم توسط اندیشمندان حقیوق
بینالملل به دفعات ،تبیین و بیان شده است .اگرچه در این مسیر ،موانعی چون  .1وجود دییوان
بینالمللی دادگستری و شعبه زیستمحیطی آن و  .2عدم اطمینان در تشخی دقیق اخیتالف
زیستمحیطی ،مانع از تأسیس چنین دادگاه مستقلی شدهاند .از ایین حییث ،دولیتهیا تیرجیح
میدهند روشهای سیاسی را دنبال کرده و اطمینان حاصل کننید کیه در عمیل بیه مقیررات و
قواعد زیستمحیطی ،بهطور کامل ،ابعاد آن رعایت شود تا با هدف بازدارندگی ،مانع از آسیب به
محیط زیست شوند ).(Duncan, 2001: 12
کنوانسیون  1982مونته گوبی ،اگرچه عهدنامه ای زیسیت محییط نیسیت ،ولیی شیامل
قوانین نظارتی و بازدارندة زیست محیطی در دریاهاست و بر جلوگیری از آلودگی آن ،تأکید
دارد و در حال حاضر مستحکم ترین سند زیست محیطی در دریاها تلقی می شیود (جاللیی،
 .) 67 :1388با وجود استحکام قواعد حقیوق دریاهیا در موضیوع محییط زیسیت درییایی و
موجودیت دیوان بین المللی حقوق دریاها 1به عنوان رکن قضایی کنوانسیون (رمضانی قیوام
آبادی ،)923 :1396 ،به دالیل سیاسی و توافقات خارج از کنوانسیون ،به منظور عدم ارجاع
اختالف به دیوان  ،دیوان مزبور با کارکرد محدود زیست محیطیی مواجیه میی شیود و نقیش
توسعه ای آن در موضوع محیط زیست دریایی با کاستی روبه رو خواهد شد .فیارغ از اینکیه
احیاناد دولت ه ا در اقدامات نظارتی و اِعمال صالحیت خود در مناطق دریایی ،با جدیت رفتار
نمی کنند .با این حال ،مادة  279کنوانسیون ،بر حل مسیالمت آمییز اختالفیات بیین اعضیا
تأکید داشته و در مادة  282نیز طرفین مخیر شده اند تا مطابق با توافق عمومی قبلی ،برای
حل اختالف که حاوی ردی الزام آور باشد ،به روش دیگر متوسل شیوند .همچنیین اعضیای
1. INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
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کنوانسیون مجازند طبق مادة  ، 287در زمان تصویب ،الحاق یا هیر زمیان دیگیر ،بیا صیدور
بیانیق کتبی روش های  .1ارجاع به دییوان بیین المللیی حقیوق درییا .2 ،ارجیاع بیه دییوان
بین المللی دادگستری و  .3ارجاع به دیوان داوری را برای حل اختالفات خیود از جملیه در
موضوعات زیست محیطی کنوانسیون انتخاب کنند (پورنوری194 :1386 ،و.)197
متأسییفانه اسییناد الییزام آور زیسییت محیطییی ،در بییروز اخییتالف بییین اعضییا ،گییام اول را
به کارگیری روش های سیاسی معرفی کیرده و در صیورت عیدم حصیول نتیجیه ،توسیل بیه
روش های حقوقی را پیش بینی کرده اند .این دیدگاه را می توان در بند  1میادة  16پروتکیل
 1996الحاقی به کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی  1972نیز مشاهده کیرد کیه بیه
مذاکره ،میانجی گری و سازش ،تصریح دارد و در بند  ، 2بر توسل به داوری در صورت عیدم
حل اختالف ظرف  12ماه یا اعمیال میادة  287کنوانسییون  1982حقیوق دریاهیا تأکیید
می کند 1.در همین زمینه کنوانسییون  1992سیازمان ملیل متحید در خصیوص تییییرات
آب وهوایی 2نیز در مادة  ، 14استانداردهای خود در حل اختالف اعضا را که شیبیه مقیررات
کنوانسیون وین  1985و پروتکل مونترال  1987است ،بیان می کند 3.مطابق ایی ن میاده ،در
زمان اختالف بین اعضا در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد کنوانسیون ،ذی نفع ها باید اخیتالف
خود را حل وفصل کنند و در شرایط خاص ،توسل به روش های داوری ییا قضیایی پذیرفتیه
شده است (کوروکوالسوریا و رابینسون.)308 :1390 ،
سند تأسیس یک سازمان بین المللی ،از جمله اسناد حقیوقی اسیت کیه در حیل اختالفیات
زیست محیطی ،قواعد الزم را برای اعضا ،بهصورت سازوکارهای درونسیازمانی و از طرییق رکین
قضایی سازمان ،تدوین کرده است؛ میل رسیدگی به اختالفات زیستمحیطیی اعضیای گیات 4و
سازمان تجارت جهانی 5توسط رکن حل اختالف ( .)Duncan, 2001: 7از دیگر مصادیق ضرورت
حل اختالف زیستمحیطی در مراجیع قضیایی ،ارجیاع اخیتالف آرژانتیین و اروگوئیه در نقیض
تعهدات اساسنامق رودخانق اروگوئه به دییوان بیینالمللیی دادگسیتری اسیت (ضییایی بیگیدلی،
 81 :1393و )82که افزونبر حل یک اختالف زیستمحیطی ،مفاهیم مهمی از حقوق بینالملل
مانند اقدامات موقتی قضایی ،اصل ضرورت و ...تبیین و تفسیر شده است6.
نمونییق دیگییر ،مییادة  15کنوانسیییون سییازمان ملییل متحیید در خصییوص ارزیییابی ادییرات
1. 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION
BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Article:16
2. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),New York-1992
3. The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,2001 (UNEP) & The Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer,1987
4. GATT
5. WTO

 .6برای مطالعق بیشتر ر.ک :ضیایی بیگدلی ،1393 ،ج .131-149 :4
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زیستمحیطی فرامرزی  11991است که در بند  2صراحت دارد کیه اگیر طیرفین اخیتالف ،بیا
روشهای سیاسی اختالف خود را حل نکنند ،میتوانند بیه روشهیای حقیوقی زییر بیهصیورت
اجباری برای حل اختالف رجوع کنند .1 :ارسال اختالف به دییوان بیینالمللیی دادگسیتری.2 ،
داوری ،قواعد مندرج در پیوست هفتم .بند  3تأکید دارد درصورتیکیه طیرفین اخیتالف هیر دو
روش بند  2را بپذیرند ،اختالف به دیوان بینالمللی دادگسیتری ارجیاع داده خواهید شید ،مگیر
توافق دیگیری کننید ( ،)Craik, 2008: 302البتیه روییهسیازی متمرکیز در چیارچوب مقیررات
بینالمللی ،استفاده از فرایندهای حل اختالفات زیست محیطی و توسل به مراجع قضیایی را بیه
سمت شکلگیری سیاستهای اجرایی تیییر خواهد داد تا رجوع به مراجیع قضیایی بیرای حیل
اختالف زیستمحیطی مورد نیاز نباشد (.)Craik, 2008: 272

بررسییی فرفیییت حقییو بییینالملییل و ضییرورت اراییاع اختالفییات
یستمحیطی به رسیدگی حقوقی
حقوق بینالملل از ظرفیتهیای مختلفیی در اسیتفاده از ابیزار و روشهیای متنیوع بیرای حیل
مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی برخوردار است که در دستهبندی کلی به دو نوع اصیلی :الیف)
روشهای سیاسی و ب) روشهای حقوقی ،تقسیم میشوند (صلحچیی و نژنیدی مینش:1393 ،
 .)51از آنجا که ضمانت اجرای نتایص حاصل از روشهای سیاسیی ،معطیوف بیه اصیول اخالقیی
مانند «حسن نیت» و «وفای به عهد» بوده و از قابلییت اتکیا و اطمینیانبخشیی الزم برخیوردار
نیستند ،ازاینرو توسل به روشهای حقوقی که اجرای آرای آن با ضمانت حقوقی همیراه اسیت،
ارجح است .از سوی دیگر ،نتایص اجرای روشهای حقوقی در حل اختالفات بیینالمللیی ،ضیمن
ایجاد رویق قضایی ،به توسعق حقوق بینالملل در موضیوع مربوطیه منجیر مییشیود .رجیوع بیه
روشهای حقوقی مبتنی بر اراده و رضایت طرفین است ،اما استینائاد و به صیراحت بنید  2میادة
 33منشور ملل متحد ،درصورتیکه ادامق اختالف به تهدید صلح و امنیت بینالملل منجر شود،
شورای امنیت ،طیرفین را ملیزم بیه اتخیاذ روشهیای میادة  33و از جملیه رجیوع بیه داوری و
رسیدگی قضایی خواهد کرد (کماالن.)51 :1388 ،
از دالیل مهم حقوقی برای فهم ضرورت ارجیاع اختالفیات زیسیت محیطیی بیه مراجیع
حقوقی بین المللی به ویژه قضایی ،شناسایی و تیبیت بسیاری از اصیول اساسیی و بنییادین
حقوق محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر ،ایجاد رویق قضایی بین الملیل و کمیک بیه
رشد و توسعق مبانی و مفاهیم زیست محیطی است .در قضیق تریل اسملتر ( 2)1941دیوان
1. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Espoo-1991
2. Trail smelter case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941
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داوری در ردی خود برای اولین ا ختالف بیین المللیی زیسیت محیطیی ،بیر اصیل «اسیتفادة
غیرزیانبار از سرزمین» تأکید دارد و ضمن وارد کیردن ایین اصیل بیه روییق قضیایی ،آن را
شناسایی کرد .در همین زمینه ،اقدامات قضایی دیوان اروپیایی حقیوق بشیر 1در خصیوص
برخی اختالفات زیست محیطی اشخاص حقیقی با دولت های متبوع ،برجسیته و قابیل ذکیر
است .با اینکه صالحیت مصرح دیوان ،رسیدگی به نقض آزادی ها و حقوق فردی شهروندان
است ،پس از کنفیرانس اسیتکهلم و صیدور اعالمییق  ،1972دییوا ن ،ضیمن تفسییر موسیع
اساسنامه ،خود را نسیبت بیه رسییدگی بیه اختالفیات زیسیت محیطیی اشیخاص در برابیر
دولت های متبوع ،صالح دانسته و به دعاوی مربوطه پس از طی مراحل حقوق داخلی و عدم
نتیجه گیری مناسب ،رسیدگی قضایی می کند و با پذیرش ارتباط محیط زیسیت بیا حقیوق
بشر ،رسیدگی به ا ختالفات زیست محیطیی اشیخاص بیا دولیت هیای عضیو را در چیارچوب
مقررات حقوق بشری کنوانسیون ،از وظایف خود می داند ).(Mensah, 2002
در این زمینه دیوان اروپایی به قضایای متعددی رسیدگی کرده که مبتنی بر تفسیر موسیع
تعامل محیط زیست و حقوق بشر است و دستاوردی جدید در رویق قضیایی حقیوق بیینالملیل
محسوب میشود .از جمله در قضایای  .1پاول و راینر ،2در موضوع آلودگی صوتی .2 ،زانیدر ،3در
موضوع آلودگی آب ناشی از نحوة دفیع پسیماندهای صینعتی و خیانگی .3 ،گیرا و دیگیران ،4در
موضوع آلودگی ناشی از فعالیت کارخانق شیمیایی و  .4لوپزاُسترا ،5در موضوع آلیودگی محیطیی
ناشی از پسماند کارخانههای چرم (امین منصور.)21-22 :1394 ،
از دیگر دالیل مهم بیرای توسیل بیه مراجیع حقیوقی و بیه وییژه دییوان بیین المللیی
دادگستری ،در رسیدگی به اختالفات زیست محیطی ،تأدیرات علمی و توسعه گرایانق صدور
نظریات مستقل و حقوقی قضات به عنوان ضمی مق آرای دیوان ،است .برای میال نظرییات
قضات در قضیق کارخانق کاغذسازی (آرژانتین علیه اروگوئه ) 2006 ،در خصیوص « اصیل
ضرورت » و « اصل قابلیت استماع درخواست اقدامات موقتی » را می توان ذکر کرد (ضیایی
بیگدلی ) 96 - 99 :1393 ،یا در قضیق گابچیکوو  -ناگیمار  ،قضیات دییوان بیین ا لمللیی
دادگستری ضمن توجه به اصول زیست محیطیی و توسیعق هنجارهیای جدیید در حقیوق
بین الملل محیط زیست ،برخی از تأسیسیات مهیم حقیوق بیین الملیل ،از جملیه حقیوق
معاهدات (معاهدة  1977بین طرفین) ،جانشینی دولت ها (تجزیق چکسلواکی و طرفییت
اسلواکی در معاهدة  ،) 1977اصل ضرورت و در نظیر گیرفتن منیافع اساسیی دولیت (در
1. European Court on Human Rights-ECHR
2. Powel & Rayner Cas
3. Zander Case
4.Guerra & Others Case
5. Lopez Ostra Case
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اختتام معاهده) ،تیییر اساسی اوضاع و احوال (که به خدشه دار شدن اصل رضایت منجر
می شود) و مسئولیت بین المللی دولت را مورد توجه قرار میی دهنید و در خصیوص آنهیا
بحث می کنند (ضیایی بیگدلی.)423 - 429 :1388 ،
این رفتار دیوان و نظریات مست قل قضات ،که طی آن تأسیسات حقیوقی را منطبیق بیا
اوضاع و احوال جدید ،تحلیل و تفسیر می کند ،به حرکت پوییا در مبیانی و مفیاهیم عیام و
قراردادی حقوق بین الملل در طول زمان منجر می شود و راه را برای ایجاد قواعد متناسب و
تفاسیر ضمنی و موسع از قواعد موجود باز می کند 1.در چارچوب این آرا ،جنبق عام الشمولی
برخی اصول زیست محیطی مورد تأکید قرار می گییرد و ایین اصیول ،از مقیررات قیراردادی
منفک می شوند .افزون بر این رسیدگی حقوقی به اختالفات زیسیت محیطیی و صیدور آرای
قضایی ،بهدلیل جایگاه ویژة این مراجع در حقوق بین الملل ،موجب توسعق ارتقیای ماهییت
حقوقی اصول بین المللی زیست محیطی و تکمیل قواعد و مقررات موضوعی در ایین حیوزه
می شود (موسوی و حسینی.)11 :1394 ،
از دیگر آدار رسیدگی حقوقی به اختالفات زیست محیطی ،برقراری تعامل تأدیرگیذار حقیوق
زیستمحیطی نسل کنونی با حقوق نسلهای آینده در زمینیق داشیتن محییط زیسیت سیالم و
ضرورت ترمیم و اصالح رفتار ملی و بینالمللی دولتها در قبال محیط زیست و منیابع طبیعیی
خود و بین الملل است .برای نمونه ،در قضیق قلمرو میاهیگیری انگلییس و ایرلنید شیمالی علییه
ایسلند در  ،1974دیوان بینالمللی دادگستری بیه مسیئلق مییراش مشیترک بشیریت و حقیوق
نسلهای آینده تکیه کرد و دولتها را موظف به رعایت حقوق نسلهای آینده در رفتار با منیابع
طبیعی و محیط زیسیت دانسیت ) .(ICJ Rep, 1974: 1 & 3در همیین زمینیه قضییق اُپایوزا 2از
مشهورترین آرای قضایی در حقوق ملی است که در ارتباط با حقوق نسلهای آینده نسیبت بیه
محیط زیست محسوب شده و طی آن به شیکایت گروهیی از کودکیان فیلیپیین علییه سیازمان
محیط زیست و منابع طبیعی فیلیپین در سال  1993رسیدگی شد .در این پرونده ،دیوان عیالی
فیلیپین ضمن پذیرش شکایت کودکان بهعنوان نسل کنونی و از طرف نسلهای آینیده ،در ردی
صادره ،مسئولیتپذیری نسل کنونی در قبال نسلهای آینده را مورد توجیه قیرار داد و بیا بییان
اینکه هر نسلی برای حفظ توازن و هماهنگی الزم بهمنظیور اسیتفادة کامیل از محییط زیسیت
سالم و متعادل ،مسئول است ،حقوق زیستمحیطی نسل کنونی را به حقوق نسلهای آینیده در
خصوص محیط زیست سالم گیره زد (کوروکوالسیوریا و رابینسیون .)103-104 :1390 ،صیدور
این ردی ،به عنوان رویق قضایی در حقوق داخلی و همچنین آرای مشابه دادگیاه اروپیایی حقیوق
بشر ،میتواند منشأ اتخاذ رویق مشابه در سایر مراجیع حقیوق ملیی و منطقیهای بیوده و مشیوق
 .1برای مطالعق بیشتر ر.ک :ضیایی بیگدلی ،1388 ،ج .416 -443 :2
)2. Minors Oposa (Philippines-Oposa et.v.Fulgencio S Factoran, Jr.et GR. No.101083
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دولتها در انعقاد توافقنامههای بینالمللی با هدف شناسایی اصول عام زیستمحیطی در حقوق
داخلی و اجرای اقدامات بازدارنده در رفتار خود نسبت به محیط زیست قلمرو سرزمینی باشد .از
سوی دیگر ،می توان امیدوار بود که رویق قضیات مراجیع قضیایی ملیی و منطقیهای ،بیه تحیول
دکترین حقوق بینالمللی و اتخاذ رویق قضیایی مناسیب در خصیوص تخلفیات زیسیتمحیطیی،
منجر شود .کما اینکه در خصوص «اصل استفادة غیر زیانبار» تأیید و شناسایی آن توسط قضات
دیوان داوری در قضیق تریل اسملتر ( ،)1941برگرفته از حقوق داخلی ایاالت متحیده ،بیه روییق
قضایی بینالمللی وارد شده است.
مراجع قضایی بین المللی در اختالفات دیگر مان ند قضیق جیان میاین ،اخیتالف بیین
دانمارک و نروژ (  ) 1993در تعیین حدود درییایی ،قضییق تهدیید بیه اسیتفاده از سیالح
هسته ای ( ) 1996و قضییق گیابچیکو  -ناگیمیارو (  ) 1997بیه حقیوق زیسیت محیطیی
نسل های آینده توجه کرده اند ،به گونه ای که به نظر می رسد موضوع توجه به حقوق زیست
محیط نسل های آینده در رویق قضایی بین المللی وارد و تیبیت شده است (پورهاشمی و
همکاران.)170- 171 :1395 ،
تحقق بسیاری از حقوق بنیادین بشر مانند حق حیات و حق داشتن محیط زیست سالم
که در ارتباط با محیط زیست تعریف می شوند و در گرو حفاظت از محیط زیست به عنیوان
میراش مشتر ک بشریت هستند ،نه تنها به عنوان تدبیر ،بلکه تکلییف و مسیئولیت خطییری
است که با توسعق رویق قضایی و تدوین قواعید بازدارنیدة زیسیت محیطیی از سیوی جامعیق
بین الملل برای حفظ ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی ،به همیراه تأسییس دادگیاه هیای
منطقه ای زیست محیطی ،ممکن خواهند شد .ب دیهی است تدوین و توسعق مقررات بازدارنده
اعم از کیفری و مدنی ،به ایجاد ضمانت الزم برای اجرای مناسیب اقیدامات پیشیگیرانه در
صیانت از محیط زیست و اجرای م در مقررات حقوق محیط زیست منجر خواهد شد (نجفی
و جاللیان.)210-211 :1391 ،
از آنجا که اختالفات زیست محیطی ،گسترة وسیعی از پیامدهای ملی و بین المللی را به
همراه دارند ،حمایت از قواعد زیست محیطی توسط دولت ها ،به ویژه در خصوص موضیوعات
حقوق بشری ،می تواند از طریق تأسیس دادگاه بین المللی کیفری زیست محیطی (منطقه ای
یا جهانی) و ارجاع جنبه های جرم انگاری شدة تخلفات زیست محی طی به آن ،حاصیل شیود.
تأسیس یک نهاد بین المللی قضایی به منظور حل اختالفات زیست محیطی و با هدف تمرکز
بخشیدن بر نظارت در اجرای تعهدات و رفتار محییط زیسیتی دولیت ،کیه از حییث منیابع
علمی ،فنی و اداری دارای ویژگی هایی منطبق با مسائل زیست محیطی باشد ،ضروری است
(نجفی و جاللیان211 :1391 ،و .)215ازاین رو ضرورت حفظ منافع جهانی ایجاب می کنید
در خصوص جنبه های کیفری زیست محیطی ،به ارتباط محیط زیست با جنبه های مختلیف
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حقوق بشر توجه شود ،اگرچه دییوان بیین المللیی کیفیری در اساسینامق خیود بیه جیرائم
زیست محیطی اشارة صریح ندارد ،در چارچوب مواد  7و  8اساسنامق دی وان ،می توان جرائم
زیست محیطی را تحت عنوان جرائم علیه بشریت و جیرائم جنگیی ،مطیرح کیرد (جاللیی،
 . )67 :1388البته تأسیس چنین دادگاهی ،نیازمند متقاعد کردن دولت هیا در خصیوص دو
نکتق کلیدی است .1 :اقناع دولت ها مبنی بر اینکه دادگاه های ملی ،منطقهای و بین المللیی
موجود ،قادر به حل اختالفات بین المللی محیط زیستی نیستند؛  . 2تفهییم اینکیه نیه تنهیا
کمیت و ماهیت دادگاه های موجود برای حل اختالفات زیست محیطی کفاییت نمیی کننید،
بلکه نمی توانند عملکرد م در و مورد قبیول دولیت هیا را داشیته باشیند و تأسییس دادگیاه
اختصاصی ،می تواند این کمبود را برطرف کند (جاللی .)65 :1388 ،ازایین رو بیا توجیه بیه
اهمیت محیط زیست ،مشاهده می کنیم در ژوئیق  ،1993دییوان بیین المللیی دادگسیتری،
شعبه ای اختصاصی را برای حل اختالفات زیست محیطی ایجیاد کیرد ،اگرچیه بیا اسیتقبال
کشورها روبه رو نشد (جاللی .) 66 :1388 ،یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص دادگاه های
تخصصی زیست محیطی اعم از مدنی یا کیفری ،توجه بیه حقیوق انسیان در برخیورداری از
محیط سالم است ،موضوعی که در دهه های اخیر مطرح شده و بهعنوان یک حق اصیل بیه
آن توجه می شود ).(Bosselmann, 2005: 2
در حل اختالفات زیست محیط ی ،اتخاذ تمهیدات الزم برای جلوگیری از بروز اختالف،
از مراحل مهم صیانت از محیط زیست است .توجه به موضوع مسئولیت بین المللی دولت
به عنوان یکی از م لفه های مهم پیشگیری و ضمانت اجرای تعهدات بیین المللیی دولیت،
مکملی ضروری برای تضمین پایبندی دولت به تعهدات زیست محی طیی اسیت تیا ضیمن
پیشگیری از ورود آسیب به محیط زیست ،مانع از بروز اختالفات بین المللی در این حوزه
شود ،در غیر این صورت ،هزینه های تجدید و بهبود وضعیت محیط زیست آسیب دییده و
خسارات وارده به دولت زیان دیده ،جبران شود .ازاین رو قواعد مربوط به حل اختالفات در
تعامل و ارتباط نزدیک با مسئولیت بین المللی در نقض تعهدات زیسیت محیطیی اسیت و
رژیم مسئولیت ،اهدافی مانند  .1به عنوان ابزاری اقتصادی (به معنای پرهییز از پرداخیت
هزینه های سنگین جبران خسارت توسط متخلف) مشوق هایی را برای التزام به تعهیدات
زیست محیطی و پیشگیری از ایجاد خسا رت فراهم کند؛  . 2به عنوان ابیزاری تنبیهیی در
برابر عمل متخلفانه و مجرمانه دولت تلقی می شود را دنبال میی کنید (کوروکوالسیوریا و
راب ی نسون.)157 :1390 ،
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نتیجهگیری
تضاد منافع بین دولت ها و استقالل در حاکمیت ملیی بیر منیابع طبیعیی و اقیدامات توسیعهای
بهویژه در بعد اقتصادی ،به بروز اختالفات بینالمللی از جمله در موضوعات زیستمحیطی منجر
میشود .ازاینرو حقوق بینالملل محیط زیست ،ضمن تأکید بر عدم توسل به زور ،تأمین منیافع
متقابل دولتها و جامعق بینالملل را در گرو حل مسالمتآمیز اختالفات زیستمحیطی دانسیته
و با توجه به نتایص مترتب بر روشهای حقوقی در حل اختالفات زیستمحیطی از جمله تیبییت
اصول بنیادین حقوق محیط زیست از حیث عامالشمولی ،ایجاد رویق قضایی بینالمللی و کمیک
به رشد و توسعق مبانی حقوق محیط زیست ،بهکارگیری آن را برای حل اختالف زیستمحیطی
در عرصق منطقهای و بینالمللی توصیه میکند.
در پرتو استفاده از روشهای حقوقی در اختالفات زیسیتمحیطیی ،آرای صیادره و بیهوییژه
نظرهای اختصاصی قضات بین المللی ،ضمن ایجاد دبات حقوقی برای اصول زیستمحیطیی ،بیه
تبیین و تفسیر برخی قواعد حقوق بین الملیل عمیومی از جملیه در موضیوع جانشیینی دولیت،
معاهدات دو و چندجانبه ،اقدامات موقتی و امیالهم منجر میشود کیه تیأدیر توسیعهگونیهای در
پویایی قواعد حقوقی موجود دارد ،همچنین تأدیر غیرمستقیمی بر تقویت ضمانت اجیرای سیایر
تعهدات بینالمللی دارد.
از دیگر آدار مهم رسیدگی حقوقی به اختالفات زیست محیطی ،برقراری تعامل انسان با
محیط زیست در قالب حقوق بشر و ملزومات زیست محیطی در روند رسیدگی قضایی است.
مطابق رویق قضایی ملی و بین المللی ،اشخاص حقیقی صالحیت اقامق دعوا علیه دولت ها در
مراجع بین المللی در خصوص تخلفات زیست محیطی دولت را دارند که نمونه هایی از آن را
می توان در رویق د ادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی مراجع قضایی ملیی مشیاهده کیرد .در
همین زمینه ،تفسیر موسع از مفاد اساسنامق دیوان بین المللی کیفیری و اساسینامق دییوان
اروپایی حقوق بشر ،م ید اهتمام حقوق بین الملل در زمینق حقوق زیستی اشخاص حقیقی
و دفاع از آن در برابر رفتار متخلفانق دولت ها در قبال اجزای محیط زیست است .ازاین رو در
تخلفات زیست محیطی ،استناد به مسئولیت مدنی دولیت هیا در قبیال یکیدیگر و در قبیال
اشخاص حقیقیی از ییک سیو و از سیوی دیگیر ،اسیتناد بیه مسیئولیت کیفیری متخلفیان
زیست محیطی ،می تواند ضمانت اجیرای می در تعهیدات محییط زیسیتی در عرصیق ملیی و
بین المللی باشد .در همین زمینه . 1 :تأسیس دادگاه های تخصصی زیست محیطی در عرصق
بین المللی به عنوان یکی از دغدغه های مهم حقوقیدانان بیین المللیی در حماییت از محییط
زیست ،به شدت مطرح شده است .نمونق آن را در اقیدام دییوان بیین المللیی دادگسیتری و
تأسیس شعبق تخصصی زیست محیط در دیوان مشاهده می کنیم تیا بیه اسیتناد مسیئولیت
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مدنی دولت ،ضمن برخورداری از قضات متخص  ،به اختالفات مربوطه با سیرعت ،دقیت و
عدالت بیشتری رسیدگی کنند؛  . 2تقویت رویق قضایی بین المللی در ابعاد کیفری و برخورد
با جرائم زیست محیطی توسط برخی مراجع قضایی بین ال مللی از جمله دییوان بیین المللیی
کیفری و دادگاه اروپایی حقوق بشر ،با تفسیر موسع و ضمنی از اساسنامه ،به صورت بالفعل
نمایان شده است؛  . 3مبانی کیفری در حقیوق داخلیی برخیی کشیورها کیه قضیایای مهیم
زیست محیطی را با شعاع ادرگذاری بین المللی رسیدگی کرده اند ،تقویت شده اسیت ،تیا در
مجموع ،ضمن افزایش هزینق تخلفات زیست محیطی ،با اقدامات متعدد بازدارنیده همزمیان
بتوانند در صیانت از محیط زیست برای نسل کنونی و نسل های آینیده می در واقیع شیوند.
ازاین رو از دیگر آدار حقوقی مهم در ارجاع اختالفیات زیسیت محیطیی بیه مراجیع قضیایی
بین المللی و ملی ،ت بیین و تیبیت حقوق نسل های آینده در پرتو قواعد بازدارنده به منظیور
برخورداری از محیط زیست سالم است .آرای صادره از مراجع قضیایی بیین المللیی و بعضیاد
ملی ،به تلقی حقوقی محیط زیست برای نسل های آینده ،به عنوان میراش مشترک بشیریت
منجر می شود .اگرچه برخی متفکران حقوق بین الملل محیط زیست معتقدند که رویهسازی
متمرکز در چارچوب قیوانین ملیی و بیین المللیی ،اسیتفاده از فراینیدهای حیل اختالفیات
زیست محیطی و توسل به مراجع قضایی را بیه سیمت شیکل گییری سیاسیت هیای اجراییی
بازدارنده تیییر میی دهید ،بیه گونیه ای کیه رجی وع بیه مراجیع قضیایی بیرای حیل اخیتالف
زیست محیطی مورد نیاز نباشد.
به نظر می رسد توسل به روش های حقیوقی بیه وییژه رسییدگی قضیایی و اسیتناد بیه
مسئولیت دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی ،نتایص مهمیی در صییانت پاییدار از محییط
زیست که در برایند نهایی ،به برخورداری نسیل بشیریت از محییط زیسیت سیالم منجیر
می شود ،در پی د ارد .برخی از این نتایص مهم و ملمو عبارت انید از . 1 :ایجیاد ضیمانت
اجرای قوی و مستحکم حقوقی در قبال نقض تعهدات بین المللی زیست محیطیی دولیت؛
این ضمانت به اجرای تعهیدات اولییه قبیل از اخیتالف و تعهیدات دانوییه بعید از ایجیاد
مسئولیت بین المللی در قالب اجرای آرای صادره ،تعمیم داده شود .افزون بیر ایین نتیایص
حاصلق حقوقی می تواند راه را برای تأسیس اسناد بعدی که نقض تعهدات دولت در حوزة
زیست محیطی را با مسئولیت های سنگین تیری همیراه خواهید سیاخت ،همیوار کنید؛ .2
شناسایی و تیبیت برخی مقررات زیست محیطی به عنوان تعهدات عام حقوق بین الملل؛ .3
ای جاد رویق قضایی بین المللی در حوزة محیط زیست ملی و بین المللی؛  . 4افزایش ریسک
تخلفات زیست محیطی دولت و افزایش ضریب بازدارندگی؛  . 5کمیک بیه رشید و توسیعق
علمی در حوزة مبانی و اصول حقوق بین الملل محیط زیست؛  . 6تیبیت و تضمین حقوق
زیست محیطی نسل های آینده؛  . 7تدوین سیاست های ملی در راستای نظارت بیشیتر بیر
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رفتار زیست محیطی دولت به منظور کاهش تخلفات و عدم نیاز به طرح دعیوا در مراجیع
قضایی ملی و بیین المللیی؛  . 8الگیوبرداری سیایر مراجیع قضیایی بیین المللیی از دییوان
بین المللی کیفری و دادگاه اروپایی حقوق بشر ،مبنی بر تفسیر م وسع اساسنامه بیه نفیع
تعامل محیط زیست و انسان.
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