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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

حقوقی ضمانت  موجد، یطیمح ستیدر حل اختالفات ز یحقوق یهابه روشها دولتتوسل 
که هدف خود  یطیمح ستیت زتعهدا یاجراالملل جهت التزام تابعین حقوق بینمناسب در 

مراجع حقوقی  نقشرو از این باشد.، میاست یجهان ستیز طیجانبه از محهمه انتیآن ص یاساس
تعهدات عام  نوعدولت که اغلب از یطیمح ستیتعهدات ز یضمانت اجرا تیدر تقوالمللی، بین

 نیبه اتوصیفی  –لی این مقاله در صدد است با روش تحلیانکار است.  رقابلیغ ،گردندیمحسوب م
در  یچه نقش یطیمح ستیدر حل اختالفات ز یحقوق یهاتوسل به روش»که پاسخ دهد پرسش 
بررسی با لذا  «دارد؟محیط زیستی کاهش تخلفات  یدولت برا یالمللنیتعهدات ب یاجرا نیتضم

 تیقودر تالمللی قضایی بینمراجع  شنق ،یحقوق یهاروش لیو تحل یموضوعآور اسناد الزام
در حوزه  یِحقوق بشرضرورت تبیین تعامل مقررات و  یطیمح ستیتعهدات ز یضمانت اجرا

کرده و در  یدر قبال رفتار دولت را بررس ستیز طیاز مح انتیص ت،یو در نها ستیز طیمح
بر  وهعال ،یحقوق یهاتوسل به روشحل اختالفات زیست محیطی با که التزام دولت در  میابییم

تعهدات  التزام بهدر ااجرایی مناسب  یهاضمانت جادیبه ا ست،یز طیالملل محنیبتوسعه حقوق 
 .شودیم منجر و نسل بشر ستیز طیدولت نسبت به اجزاء مح یالمللنیب
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 مقدمه
هاست و الزمق اطمینان المللی، تضاد منافع بین دولتهای بیناز دالیل مهم بروز اختالف

آمیز های مسالمتها به روشها با سایر دولتاز عدم بروز تهدید برای دولت، حل اختالف
هیای  (. توسیل بیه روش  15: 1389مینش،  چی و نژنیدی است )صلح بدون توسل به زورو 

بیر تضیمین و تیبییت نتیایص حاصیله و الیزام       المللی، افزونحل اختالفات بینحقوقی در 
طرفین به اجرای آرای صادره، از یک سیو ضیمانت حقیوقی می دری در اجیرای تعهیدات       

بیرای سیایر    گونیه نقش توسعه های طرف اختالف است و از سوی دیگر،المللی دولتبین
 یهای حقوقتوسل به روشاین پرسش که  رو پاسخ بهالملل دارد. ازاینتابعان حقوق بین
المللی دولت تعهدات بین یاجرا نیدر تضم یمحیطی چه نقشزیست هایدر حل اختالف

المللیی و  تواند به ایجیاد روییق قضیایی بیین    ، میحوزه دارد؟ نیکاهش تخلفات در ا یبرا
شود.  محیطی دولت منجرالمللی زیستهای حقوقی در اجرای تعهدات بینتوسعق ضمانت

محیطی های حقوقی در حل اختالفات زیسترو فرض بر این است که توسل به روشازاین
بر ایجاد رویق قضایی و ضمانت اجرای قیوی و مسیتحکم حقیوقی در اجیرای     دولت، عالوه
محیطیی و التیزام   المللی زیستالمللی، راه را برای توسعق مقررات بینآور بیناسناد الزام
محیطی از یک سو و اجیرای تعهیدات   المللی زیستتعهدات اولیق بینها در اجرای دولت

 کند.المللی از سوی دیگر، هموار میدانویه ذیل مسئولیت بین
کشورها  نیعنوان عامل اختالف ببه ایطور فزایندهبه ،محیطیمبرهن است موضوعات زیست

ننده، رو به افزایش هسیتند  کرو تعداد محاکم رسیدگیازاینو  المللی مطرح استدر محاکم بین
 ریسیا  یدگیی چیپ. محیطیی اسیت  المللیی زیسیت  گسترش مداوم تعهدات بیین که خود ناشی از 

و  شیواهد  ،داریی پا قبیر توسیع   یمبتنی رفتیار  هیر   ایتجارت چندجانبه مانند المللی های بینرژیم
 .(Duncan, 2001: 3)را با خود همراه دارند  محیطیزیست یامدهایاز پهایی م لفه

مرهیون توجیه کشیورها بیه حیل      آن، اصول  ییو شناسا یستیز طیمح توجه به مسائل
جای توسل بهو ایجاد ضمانت مناسب برای تعهدات اولیه  المللیبیناختالفات  آمیزمسالمت

در  یی،قضیا رسییدگی   داوری ورو رجیوع بیه   ازایین  .استدر پاسخ به نقض تعهدات زور  به
دارد )موسوی و حسینی،  ریو انکارناپذ بدیل، نقشی بیستیز طیمح المللبینحقوق  قتوسع
1394 :10 .) 

وری دامحیطی، توافق طرفین به تشکیل مرجیع  های حل اختالفات زیستیکی از روش
اگرچیه معمیوالد در مرحلیق اول و     است. قضیق اختالفیبه  یدگیرس یدادگاه برارجوع به  ای

میابین بیا   الف، به حل دوستانق اخیتالف فیی  پیش از رجوع به داوری یا دادگاه، طرفین اخت
در نقیض تیوافقی کیه سیبب      استفاده از ایین سیازوکار   شوند،می قیتشوهای سیاسی روش
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تیر  عد عمومی، مناسبقوااصول و  ریدر تفسگیری به یک کشور شده یا خسارات قابل اندازه
 .(Duncan, 2001: 3) است

 منجیر اختالفیات متعیدد   ه بیروز  بی محیطیی،  زیستدر عرصق ها دولت تیگسترش فعال
باشند. آن  یپاسخگو توانندنمیالمللی و بین یداخل ییقضا هاینظامکه  ایگونهبه شود،می
تخصی    و نبیود محیطی بودن مسائل و موضوعات زیست یتخصص ،یناتوان نیا ةعمد لیدل

برخی محیاکم  . با اینکه (214: 2003 نوپلو،ی)تئودورا آوگر استالمللی محاکم بین درالزم 
المللیی حقیوق دریاهیا، بیه     المللیی دادگسیتری و دییوان بیین    المللی مانند دیوان بیین بین
اند، این اختالفات چنان گسترده و پیچییده  محیطی پرداختههایی از اختالفات زیستجنبه

دهد، زیرا است که ساختار و اهداف محاکم مزبور، اجازة رسیدگی م در و کامل به آن را نمی
محیطیی  سیاری موارد، این محاکم از اِعمال صالحیت برای رسیدگی به قضایای زیستدر ب

حل، تأسیس رو بهترین راهپردازند. ازاینهای خاصی از آن میکنند یا به جنبهخودداری می
تئیودورا  محیطیی اسیت )  المللی خاص با صالحیت رسیدگی به اختالفات زیسیت دیوان بین

 (.216: 2003 نوپلو،یآوگر
محیطیی، براسیا    منظور حل اخیتالف زیسیت  جوع به داوری و رسیدگی قضایی بهر

المللی دولیت در برابیر رفتیار متخلفانیه و نقیض تعهیدات       استناد به قاعدة مسئولیت بین
رو از جمله تأسیسیات حقیوقی کیه نقیش می دری در ضیمانت       محیطی است. ازاینزیست

عنوان قاعدة دانویه در زمان چنین بهمحیطی دولت دارد و هماجرای تعهدات اولیق زیست
الملل دولت، در قبال شود، استناد به مسئولیت بینها حاکم میبروز اختالفات بین دولت

وفصل اختالفات است های حقوقی حلالمللی او، در پی توسل به روشرفتار متخلفانق بین
 (.19: 1388)ابراهیم گل، 

 

 المللیهای حقوقی حل اختالفات بینماهیت روش
عنیوان اخیتالف نظیر در    بیه  دانید کیه  ی میرسم یمناقشاتالمللی را اختالف بین 1یبرونل انی

 یقیوق اشیخاص ح  نیمنیافع بی   ایی  یقیانون  دگاهیددر و تعارض  تیواقع کی ای یحقوق یایقضا
آمییز  های مسیالمت همواره روش المللبینحقوق . (Brownlie, 1995: 261-262) استمطرح 
حیل   یرونید اصیل   بیوده و ن گیر یروش د نیگزیجاکه  ایگونهبه کند،میارائه  اختالفات راحل 

عمیالد  توسیل بیه زور    سیت، یز طیحفاظیت از محی   ییا ه با مقررات ههنگام مواج .اختالف است
 . (Brownlie, 1998: 23)معناست بی
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المللی، در نظریق مشورتی در خصوص ماهیت یک اختالف بین 1المللی دادگستریدیوان بین
المللیی ارائیه داده   ، تعریفی را که قبالد دیوان دائمی دادگستری از اختالف بیین 1988آوریل  26

منزلیق همسیو نبیودن ردی دو    المللیی بیه  است، تأیید کرد که مطابق آن، اختالف یا مناقشق بین
 المللی در موضوع حقی یا وقوع امری و تضاد نظیر حقیوقی و منیافع آن دو اسیت    موجودیت بین

 .(19: 1394 ،ی و سادات میدانیسرعبای)م
الملل، اوالد هر عدم توافقی، ییک اخیتالف نیسیت،    در رویق قضایی و دکترین حقوق بین

بلکه عدم توافق باید منطبق با تعریف دیوان باشد؛ دانیاد وجود اخیتالف بایید احیراز شیود و     
محیطیی  ف زیسترو اختالصرف اصرار یا انکار برای ادبات وجود اختالف کافی نیست. ازاین

ای کیه بتیوان   گونیه . معین و مشخ  باشد و تبیین شود، به1باید واجد دو مشخصه باشد: 
. وجود یک ادعای معارض، به ایین معنیا کیه ییک طیرف      2گفت اختالف در مورد چیست؟ 

کنید  مطالبه حق و ادعایی را مطرح کرده و طرف دیگیر مخالفیت خیود را بیا آن ابیراز میی      
 (.20: 1394 ،میدانیی و سادات رعباسیم)

دلیل ماهییت محییط زیسیت، وجیوه تمیایز متعیددی بیا سیایر         محیطی بهاختالفات زیست
نفیع واقعیی، محییط زیسیت     . ذی1المللی دارد که برخی شامل موارد زییر اسیت:   اختالفات بین

. محییط  2شود، اسیت؛  عنوان موجودیتی مستقل از دولت که محصور در قلمرو سرزمینی نمیبه
هیای  . محیط زیسیت در تمیامی طیرح   3رتباط مستقیم انکارناپذیری با حیات بشر دارد؛ زیست ا
. 4هاسیت؛  هیای دولیت  ای ملی و فراملی، نقشی بارز دارد و جیزو الینفیک سیاسیتگذاری   توسعه

آسیب به محیط زیست اصوالد تأدیرات فراسرزمینی دارد و به سایر کشورها نیز آسیب وارد کرده 
دلییل ضیعف   بیه ها، بروز اختالف را دولت نیوجود تضاد منافع بکند. وضوع میو آنها را درگیر م

 ییق تیالش دارد قواعید دانو   الملیل بینو حقوق  است ناپذیر کردهاجتنابضمانت اجرای تعهدات، 
المللی را بیا در نظیر گیرفتن اصیل اسیتقالل و      آمیز و حل اختالفات بینمسالمت ستیناظر بر ز
 .(16: 1389 منش،یو نژند یچ)صلح کند میتنظ هادولت تیحاکم یبرابر

 واخیتالف  ضمن حیل  این مراجع ، قضاییصالح  به مراجعمحیطی زیستبا ارجاع اختالفات 
 در شناسیایی اصیول مهیم    ای،توسیعه  -نقشیی مکمیل و اعالمیی   از ، وخامت اوضاعجلوگیری از 

ن برونلیی، اسیتفاده از   رو ییا (. ازایین 11: 1394برخوردارند )موسوی و حسیینی،   محیطیزیست
تنهیا ابیزار موجیود     را منشور ملل متحید  ةدر دور ها،دولت نیحل اختالفات بهای حقوقی روش
محیطیی  . البته در خصوص نقض برخی اصول بنیادین زیسیت (Brownlie, 1998: 703)داند می

از تعهدات عیام  کننده، که پرداخت-کنندهمانند اصل استفادة غیرزیانبار از سرزمین یا اصل آلوده
المللی در ایین حیوزه در برابیر اعمیال     الملل هستند، با توجه به مسئولیت محض بینحقوق بین

                                                           
1. International Court of Justice 
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نشده، فارغ از روش حل اختالف، جبران خسارت جزو الینفک آدار نقض این تعهیدات اسیت   منع
از  بر این عوامیل رافیع وصیف متخلفانیه    (. افزون105-106: 1390)کوروکوالسوریا و رابینسون، 
گیل،  انید )ابیراهیم  المللی دولیت بییان شیده   مسئولیت بین 2001نویس رفتار دولت که در پیش

توانند مستمسک وصف عدم تخلف قرار گیرند، چراکه عوامل میوردنظر ذییل   (، نمی128: 1388
کیه  شدة دولت هستند، درحالیتعهدات مبتنی بر رضایت بوده و اصوالد معطوف به رفتارهای منع

الشیمولی، ریشیه در عیرف و    محیطی اغلب در زمرة اعمال مجازند، با ماهیت عیام یستتعهدات ز
محیطی، نتیجق رفتار زیانبار رو اختالفات ناشی از نقض تعهدات زیستحقوق طبیعی دارند. ازاین

نشده، موجب بروز اختالفیی  بسا نقض تعهدات جاری نباشد و رفتار مجاز و منعدولت است و چه
ای اسیتفاده کین کیه    گونهاز اموالت به»د. منشأ چنین مسئولیتی در قاعدة رومیِ  المللی شوبین

، است که موجب محدودیت بیرای اشیخاص حقیوق عمیومی و در     «باعث صدمه به دیگری نشود
برداری از منابع طبیعی و اِعمیال حاکمییت بیر قلمیرو سیرزمینی اسیت       رد  آن دولت، در بهره

 (.85- 86: 1392پور، )آرش
های رسیدگی المللی از روشمین زمینه ایجاد شعب حل اختالف در مراجع قضایی بیندر ه

، در یالمللیی دادگسیتر  بین وانیدگونه اختالفات است. برای میال، تخصصی حقوقی در حل این
 چیهی هیا،  را تأسیس کرد که با عدم استقبال دولیت محیطی زیستتخصصی  ق، شعب1993 یقژوئ

هیای وییژة   . تأسیس دادگاه(Duncan, 2001: 4د )شارجاع نین شعبه ابه محیطی زیستاختالف 
 یبیرا  یجید  شینهاد یپ نیاول 1989در سال محیطی در حقوق ملی نیز نمونق دیگر است. زیست
داده شد کیه بیه تأسییس آن در    محیطی در انگلستان و ولز زیستتخصصی دادگاه  کتأسیس ی
 .(Macrory, 2013: 372)انجامید  2010سال 

محیطیی را در میدیریت   عنوان اقتصاددان، نقیش دادگیاه تخصصیی زیسیت    ، به1آوزالنمک 
گییری و  ة تصمیمگسترد اراتیبا اخت یادگاهچنین د جادیامحیط زیست بسیار کارامد دانسته و 

کیه بیه روییق    محیطیی  زیسیت  تیریمید  هیای اصولی و تخصصی سیستم قتوسع یبرا را ینظارت
دانید. در همیین زمینیه مطالعیات علمیی      ، ضروری میی کندکمک می 2ستیز طیمحالمللی بین

هیا در توسیل بیه    متعددی در سوئد، نیوزیلند و اسیترالیا انجیام گرفیت کیه م یید توجیه دولیت       
 .(Macrory, 2013: 374-375)محیطی است های حقوقی برای حل اختالفات زیستروش
 

 محیطییستهای حقوقی در حل اختالفات زالمللی به روشرویکرد اسناد بین
االجرا، رویکرد حقوقی برای حل اختالف اعضیا  المللی الزمای معمول، اسناد بیناساساد و در رویه
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آور بودن، ضمانت اجرای تعهدات اولیه و دانویه و اند. استحکام، دبات، الزامرا تبیین و تأکید کرده
المللی، مسئولیت بین ویژه در موضوع محیط زیست والملل بهکمک به رشد و توسعه حقوق بین

المللی دادگسیتری،  اساسنامق دیوان بین 36مادة  1از خواص آرای حقوقی است. برای میال، بند 
صراحت صالحیت دیوان برای رسیدگی به کلیق اموری را که طرفین اختالف به دیوان ارجیاع  به
ت بیرای تشیکیل   اساسنامه، دیوان واجید صیالحی   29و  26کند و مطابق مواد بیان می دهند،می

 STATUTE OF THE)محیطیییی اسیییت شیییعب اختصاصیییی در موضیییوعات زیسیییت 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Articles: 26, 29, 36) هیا . با این حال دولیت 
آور نبودن نتیایص و  الوصول بودن، الزامدلیل سهلمحیطی بهدهند در اختالفات زیستمی حیترج

هیای سیاسیی و داوری   ع اختالف، به سیمت اسیتفاده از روش  تأدیر مستقیم در ترکیب هیأت رف
بروند و به شعبق تخصصی دیوان رجوع نکننید. همچنیین ضیرورت تأسییس دادگیاهی مسیتقل       

شود و این مهم توسط اندیشمندان حقیوق  محیطی احسا  میالمللی زیستعنوان دیوان بینبه
 وانیی وجود د .1موانعی چون  ین مسیر،دفعات، تبیین و بیان شده است. اگرچه در االملل بهبین
اخیتالف   قیدقتشخی  در  نانیعدم اطم .2و محیطی آن زیستشعبه و  یالمللی دادگستربین
هیا تیرجیح   اند. از ایین حییث، دولیت   محیطی، مانع از تأسیس چنین دادگاه مستقلی شدهزیست
میل بیه مقیررات و    در عکیه  کننید  حاصل  نانیو اطمکرده دنبال ی را اسیسهای دهند روشمی

 هببا هدف بازدارندگی، مانع از آسیب تا آن رعایت شود ابعاد  ،طور کاملبهمحیطی، قواعد زیست
 .(Duncan, 2001: 12)شوند  ستیز طیمح

ای زیسیت محییط نیسیت، ولیی شیامل      مونته گوبی، اگرچه عهدنامه 1982کنوانسیون 
و بر جلوگیری از آلودگی آن، تأکید محیطی در دریاهاست قوانین نظارتی و بازدارندة زیست
شیود )جاللیی،   محیطی در دریاها تلقی میترین سند زیستدارد و در حال حاضر مستحکم

(. با وجود استحکام قواعد حقیوق دریاهیا در موضیوع محییط زیسیت درییایی و       67: 1388
قیوام  ی)رمضانعنوان رکن قضایی کنوانسیون به 1المللی حقوق دریاهاموجودیت دیوان بین

ع ارجاعدم  منظوربه ،ونیخارج از کنوانس اتو توافق یاسیس دالیل به ،(923: 1396 ،یآباد
شیود و نقیش   محیطیی مواجیه میی   ، دیوان مزبور با کارکرد محدود زیستوانیبه داختالف 
رو خواهد شد. فیارغ از اینکیه   ای آن در موضوع محیط زیست دریایی با کاستی روبهتوسعه

ا در اقدامات نظارتی و اِعمال صالحیت خود در مناطق دریایی، با جدیت رفتار هاحیاناد دولت
آمییز اختالفیات بیین اعضیا     کنوانسیون، بر حل مسیالمت  279حال، مادة  کنند. با ایننمی

اند تا مطابق با توافق عمومی قبلی، برای نیز طرفین مخیر شده 282تأکید داشته و در مادة 
آور باشد، به روش دیگر متوسل شیوند. همچنیین اعضیای    لزامحل اختالف که حاوی ردی ا
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، در زمان تصویب، الحاق یا هیر زمیان دیگیر، بیا صیدور      287کنوانسیون مجازند طبق مادة 
 وانیی ارجیاع بیه د   .2 ،ایی المللیی حقیوق در  بیین  وانیی ارجاع به د .1های بیانیق کتبی روش

برای حل اختالفات خیود از جملیه در   ی را داور وانیارجاع به د .3 ی والمللی دادگستربین
 (.197و194: 1386محیطی کنوانسیون انتخاب کنند )پورنوری، موضوعات زیست

محیطییی، در بییروز اخییتالف بییین اعضییا، گییام اول را آور زیسییتمتأسییفانه اسییناد الییزام
های سیاسی معرفی کیرده و در صیورت عیدم حصیول نتیجیه، توسیل بیه        کارگیری روشبه

پروتکیل   16میادة   1توان در بند اند. این دیدگاه را میبینی کردهرا پیشهای حقوقی روش
نیز مشاهده کیرد کیه بیه     1972 ییایدر یاز آلودگ یریشگیپ ونیبه کنوانسالحاقی  1996

، بر توسل به داوری در صورت عیدم  2گری و سازش، تصریح دارد و در بند مذاکره، میانجی
حقیوق دریاهیا تأکیید     1982کنوانسییون   287ة ماه یا اعمیال میاد   12حل اختالف ظرف 

در خصیوص تییییرات   سیازمان ملیل متحید     1992در همین زمینه کنوانسییون   1کند.می
، استانداردهای خود در حل اختالف اعضا را که شیبیه مقیررات   14نیز در مادة  2وهواییآب

ن میاده، در  مطابق ایی  3.کندمی انیب است، 1987و پروتکل مونترال 1985کنوانسیون وین 
ها باید اخیتالف  نفعزمان اختالف بین اعضا در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد کنوانسیون، ذی

های داوری ییا قضیایی پذیرفتیه    وفصل کنند و در شرایط خاص، توسل به روشخود را حل
 (.308: 1390شده است )کوروکوالسوریا و رابینسون، 

ناد حقیوقی اسیت کیه در حیل اختالفیات      المللی، از جمله اسسند تأسیس یک سازمان بین
رکین  ی و از طرییق  سیازمان درون هایسازوکارصورت محیطی، قواعد الزم را برای اعضا، بهزیست

و  4محیطیی اعضیای گیات   رسیدگی به اختالفات زیستمیل  تدوین کرده است؛، قضایی سازمان
ضرورت  قیمصادر دیگاز . (Duncan, 2001: 7حل اختالف )توسط رکن  5سازمان تجارت جهانی
و اروگوئیه در نقیض    نیاخیتالف آرژانتی  ارجیاع   ،ییجیع قضیا  امحیطی در مرحل اختالف زیست
 ،یگیدل یب ییای)ضی  المللیی دادگسیتری اسیت   اروگوئه به دییوان بیین   قرودخان قتعهدات اساسنام

الملل محیطی، مفاهیم مهمی از حقوق بینبر حل یک اختالف زیستکه افزون (82و 81: 1393
 6د اقدامات موقتی قضایی، اصل ضرورت و... تبیین و تفسیر شده است.مانن

ادییرات  یابیییارزسییازمان ملییل متحیید در خصییوص   ونیکنوانسیی 15 ةمییادنمونییق دیگییر، 
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 .131-149: 4، ج 1393برای مطالعق بیشتر ر.ک: ضیایی بیگدلی،  .6
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بیا   ،اخیتالف  نیاگیر طیرف  صراحت دارد کیه   2در بند که ست ا 19911ی محیطی فرامرززیست
 صیورت بیه  ریی ز یحقیوق  هیای روش بیه  توانندمی ،کنندناختالف خود را حل ی اسیهای سروش
 .2 ی،المللیی دادگسیتر  بیین  وانیی به د ختالفارسال ا .1حل اختالف رجوع کنند:  یبرا یاجبار
کیه طیرفین اخیتالف هیر دو     تأکید دارد درصورتی 3. بند هفتم وستیقواعد مندرج در پ ی،داور

ده خواهید شید، مگیر    المللی دادگسیتری ارجیاع دا  را بپذیرند، اختالف به دیوان بین 2روش بند 
متمرکیز در چیارچوب مقیررات     یسیاز هیی البتیه رو ، (Craik, 2008: 302) توافق دیگیری کننید  

را بیه   ییمحیطی و توسل به مراجع قضیا حل اختالفات زیست یندهاایاستفاده از فر ،المللیبین
حیل   یبیرا  ییخواهد داد تا رجوع به مراجیع قضیا   رییتی ییاجرا هایسیاست گیریشکلسمت 

 .(Craik, 2008: 272نباشد ) ازیمحیطی مورد نختالف زیستا
 

الملییل و ضییرورت اراییاع اختالفییات   بررسییی فرفیییت حقییو  بییین  
 محیطی به رسیدگی حقوقییست
حیل   یهیای متنیوع بیرا   در اسیتفاده از ابیزار و روش   یمختلفی  هیای ظرفیتاز  المللبینحقوق 
الیف(  ی: به دو نوع اصیل  یکل بندیدستهدر  المللی برخوردار است کهآمیز اختالفات بینمسالمت
: 1393مینش،   یو نژنید  یچی )صلح شوندی، تقسیم میهای حقوقو ب( روش یاسیهای سروش
اخالقیی  ل ومعطیوف بیه اصی    ،یاسی یهای سروشحاصل از  ضمانت اجرای نتایصاز آنجا که  .(51
الزم برخیوردار   یبخشی نیان یو اطم اتکیا  تیی از قابل بوده و «به عهد یوفا» و «تیحسن ن»مانند 
ی که اجرای آرای آن با ضمانت حقوقی همیراه اسیت،   های حقوقتوسل به روش روازاین نیستند،

ضیمن  المللیی،  های حقوقی در حل اختالفات بیین ارجح است. از سوی دیگر، نتایص اجرای روش
بیه   رجیوع شیود.  الملل در موضیوع مربوطیه منجیر میی    یی، به توسعق حقوق بینقضا یقرو جادیا

 ةمیاد  2صیراحت بنید    و به استینائاداما  ،است نیطرف تیبر اراده و رضا یمبتنحقوقی های روش
د، شومنجر   المللبین تیصلح و امن دیاختالف به تهد قادام کهصورتیمنشور ملل متحد، در 33
و  یو از جملیه رجیوع بیه داور    33 ةهیای میاد  را ملیزم بیه اتخیاذ روش    نیطیرف  ت،یامن یشورا
 (.51: 1388)کماالن،  کردخواهد  ییقضا یگدیرس

محیطیی بیه مراجیع    از دالیل مهم حقوقی برای فهم ضرورت ارجیاع اختالفیات زیسیت   
ویژه قضایی، شناسایی و تیبیت بسیاری از اصیول اساسیی و بنییادین    المللی بهحقوقی بین

میک بیه   الملیل و ک حقوق محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر، ایجاد رویق قضایی بین
دیوان  2(1941) اسملتر لیتر یققضمحیطی است. در رشد و توسعق مبانی و مفاهیم زیست
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 ةاسیتفاد »اصیل  بیر   ،محیطیی المللیی زیسیت  ختالف بیین ا نیاولداوری در ردی خود برای 
آن را  تأکید دارد و ضمن وارد کیردن ایین اصیل بیه روییق قضیایی،       «نیاز سرزم انباریرزیغ

در خصیوص   1زمینه، اقدامات قضایی دیوان اروپیایی حقیوق بشیر   در همین  .کرد ییشناسا
های متبوع، برجسیته و قابیل ذکیر    محیطی اشخاص حقیقی با دولتبرخی اختالفات زیست

ها و حقوق فردی شهروندان است. با اینکه صالحیت مصرح دیوان، رسیدگی به نقض آزادی
ن، ضیمن تفسییر موسیع    ، دییوا 1972است، پس از کنفیرانس اسیتکهلم و صیدور اعالمییق     

در برابیر  محیطیی اشیخاص   بیه اختالفیات زیسیت    یدگیخود را نسیبت بیه رسی   اساسنامه، 
و عدم  یمراحل حقوق داخل یمربوطه پس از ط یهای متبوع، صالح دانسته و به دعاودولت
کند و با پذیرش ارتباط محیط زیسیت بیا حقیوق    می ییقضا یدگیمناسب، رس گیرینتیجه

هیای عضیو را در چیارچوب    محیطیی اشیخاص بیا دولیت    ختالفات زیستبشر، رسیدگی به ا
 .(Mensah, 2002)داند مقررات حقوق بشری کنوانسیون، از وظایف خود می

در این زمینه دیوان اروپایی به قضایای متعددی رسیدگی کرده که مبتنی بر تفسیر موسیع   
الملیل  ایی حقیوق بیین  تعامل محیط زیست و حقوق بشر است و دستاوردی جدید در رویق قضی 

، در 3. زانیدر 2 ی،صوت یآلودگدر موضوع  ،2. پاول و راینر1شود. از جمله در قضایای محسوب می
، در 4. گیرا و دیگیران  3موضوع آلودگی آب ناشی از نحوة دفیع پسیماندهای صینعتی و خیانگی،     

لیودگی محیطیی   ، در موضوع آ5. لوپزاُسترا4موضوع آلودگی ناشی از فعالیت کارخانق شیمیایی و 
 (.21-22: 1394های چرم )امین منصور، ناشی از پسماند کارخانه

المللیی  وییژه دییوان بیین   از دیگر دالیل مهم بیرای توسیل بیه مراجیع حقیوقی و بیه      
گرایانق صدور محیطی، تأدیرات علمی و توسعهدادگستری، در رسیدگی به اختالفات زیست

مق آرای دیوان، است. برای میال نظرییات  عنوان ضمینظریات مستقل و حقوقی قضات به
اصیل  »( در خصیوص  2006قضات در قضیق کارخانق کاغذسازی )آرژانتین علیه اروگوئه، 

توان ذکر کرد )ضیایی را می« اصل قابلیت استماع درخواست اقدامات موقتی»و « ضرورت
لمللیی  اناگیمار ، قضیات دییوان بیین    -( یا در قضیق گابچیکوو96 -99: 1393بیگدلی، 

محیطیی و توسیعق هنجارهیای جدیید در حقیوق      دادگستری ضمن توجه به اصول زیست
جملیه حقیوق   الملیل، از  الملل محیط زیست، برخی از تأسیسیات مهیم حقیوق بیین    بین

ها )تجزیق چکسلواکی و طرفییت  بین طرفین(، جانشینی دولت 1977معاهدات )معاهدة 
نظیر گیرفتن منیافع اساسیی دولیت )در       (، اصل ضرورت و در1977اسلواکی در معاهدة 
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دار شدن اصل رضایت منجر اختتام معاهده(، تیییر اساسی اوضاع و احوال )که به خدشه
دهنید و در خصیوص آنهیا    میی  را مورد توجه قرارالمللی دولت شود( و مسئولیت بینمی

 (.423 -429: 1388کنند )ضیایی بیگدلی، بحث می
قل قضات، که طی آن تأسیسات حقیوقی را منطبیق بیا    این رفتار دیوان و نظریات مست

کند، به حرکت پوییا در مبیانی و مفیاهیم عیام و     اوضاع و احوال جدید، تحلیل و تفسیر می
شود و راه را برای ایجاد قواعد متناسب و الملل در طول زمان منجر میقراردادی حقوق بین

الشمولی چارچوب این آرا، جنبق عامدر  1کند.تفاسیر ضمنی و موسع از قواعد موجود باز می
گییرد و ایین اصیول، از مقیررات قیراردادی      محیطی مورد تأکید قرار میبرخی اصول زیست

آرای صیدور  محیطیی و  به اختالفات زیسیت  یحقوق یدگیرسبر این افزون شوند.منفک می
ی ماهییت  موجب توسعق ارتقیا ، المللبینمراجع در حقوق  نیا ةژیو گاهیدلیل جا، بهقضایی

 ایین حیوزه   درقواعد و مقررات موضوعی  لیتکممحیطی و المللی زیستحقوقی اصول بین
 (.11: 1394شود )موسوی و حسینی، می

محیطی، برقراری تعامل تأدیرگیذار حقیوق   از دیگر آدار رسیدگی حقوقی به اختالفات زیست
یط زیسیت سیالم و   های آینده در زمینیق داشیتن محی   محیطی نسل کنونی با حقوق نسلزیست

ها در قبال محیط زیست و منیابع طبیعیی   المللی دولتضرورت ترمیم و اصالح رفتار ملی و بین
الملل است. برای نمونه، در قضیق قلمرو میاهیگیری انگلییس و ایرلنید شیمالی علییه      خود و بین
 بیه مسیئلق مییراش مشیترک بشیریت و حقیوق       یالمللی دادگستربین وانید، 1974ایسلند در 

های آینده در رفتار با منیابع  ها را موظف به رعایت حقوق نسلهای آینده تکیه کرد و دولتنسل
از  2. در همیین زمینیه قضییق اُپایوزا    (ICJ Rep, 1974: 1 & 3)طبیعی و محیط زیسیت دانسیت   

های آینده نسیبت بیه   مشهورترین آرای قضایی در حقوق ملی است که در ارتباط با حقوق نسل
محسوب شده و طی آن به شیکایت گروهیی از کودکیان فیلیپیین علییه سیازمان        محیط زیست

رسیدگی شد. در این پرونده، دیوان عیالی   1993محیط زیست و منابع طبیعی فیلیپین در سال 
های آینیده، در ردی  عنوان نسل کنونی و از طرف نسلفیلیپین ضمن پذیرش شکایت کودکان به

های آینده را مورد توجیه قیرار داد و بیا بییان     در قبال نسل پذیری نسل کنونیصادره، مسئولیت
منظیور اسیتفادة کامیل از محییط زیسیت      اینکه  هر نسلی برای حفظ توازن و هماهنگی الزم به

های آینیده در  محیطی نسل کنونی را به حقوق نسلسالم و متعادل، مسئول است، حقوق زیست
(. صیدور  103-104: 1390 ،و رابینسیون  ایکوروکوالسیور خصوص محیط زیست سالم گیره زد ) 

عنوان رویق قضایی در حقوق داخلی و همچنین آرای مشابه دادگیاه اروپیایی حقیوق    این ردی، به
ای بیوده و مشیوق   تواند منشأ اتخاذ رویق مشابه در سایر مراجیع حقیوق ملیی و منطقیه    بشر، می

                                                           
 .416 -443: 2، ج 1388برای مطالعق بیشتر ر.ک: ضیایی بیگدلی،  .1

2. Minors Oposa (Philippines-Oposa et.v.Fulgencio S Factoran, Jr.et GR. No.101083) 
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محیطی در حقوق اصول عام زیست المللی با هدف شناساییهای بینها در انعقاد توافقنامهدولت
داخلی و اجرای اقدامات بازدارنده در رفتار خود نسبت به محیط زیست قلمرو سرزمینی باشد. از 

ای، بیه تحیول   توان امیدوار بود که رویق قضیات مراجیع قضیایی ملیی و منطقیه     سوی دیگر، می
محیطیی،  زیسیت  المللی و اتخاذ رویق قضیایی مناسیب در خصیوص تخلفیات    دکترین حقوق بین

تأیید و شناسایی آن توسط قضات « اصل استفادة غیر زیانبار»منجر شود. کما اینکه در خصوص 
(، برگرفته از حقوق داخلی ایاالت متحیده، بیه روییق    1941دیوان داوری در قضیق تریل اسملتر )

 المللی وارد شده است. قضایی بین
ند قضیق جیان میاین، اخیتالف بیین     المللی در اختالفات دیگر مانمراجع قضایی بین 

( در تعیین حدود درییایی، قضییق تهدیید بیه اسیتفاده از سیالح       1993دانمارک و نروژ )
محیطیی  ( بیه حقیوق زیسیت   1997ناگیمیارو  )  -( و قضییق گیابچیکو  1996ای )هسته
رسد موضوع توجه به حقوق زیست نظر میای که بهگونهاند، بههای آینده توجه کردهنسل

المللی وارد و تیبیت شده است )پورهاشمی و های آینده در رویق قضایی بیننسلمحیط 
 (.170-171: 1395همکاران، 

 سالم ستیز طیمحداشتن حق و  اتیحق حمانند  تحقق بسیاری از حقوق بنیادین بشر
عنیوان  شوند و در گرو حفاظت از محیط زیست بهکه در ارتباط با محیط زیست تعریف می

عنوان تدبیر، بلکه تکلییف و مسیئولیت خطییری     تنها بهک بشریت هستند، نهمیراش مشتر
محیطیی از سیوی جامعیق    است که با توسعق رویق قضایی و تدوین قواعید بازدارنیدة زیسیت   

هیای  همیراه تأسییس دادگیاه   محیطی، بهها و هنجارهای زیستالملل برای حفظ ارزشبین
دیهی است تدوین و توسعق مقررات بازدارنده محیطی، ممکن خواهند شد. بای زیستمنطقه

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 

 (.210-211: 1391و جاللیان، 
هالمللی را بو بین یمل امدهاییاز پ یعیوس ةمحیطی، گسترزیست از آنجا که اختالفات

ویژه در خصوص موضیوعات  ها، بهمحیطی توسط دولتزیستقواعد  از تید، حمانهمراه دار
ای محیطی )منطقهزیست فرییالمللی کدادگاه بین سیتأس قیاز طرتواند حقوق بشری، می

طی به آن، حاصیل شیود.   محیشدة تخلفات زیستانگاریهای جرمیا جهانی( و ارجاع جنبه
با هدف تمرکز محیطی و منظور حل اختالفات زیستیی بهقضا المللینهاد بین کی سیتأس
منیابع   ثیی از ح کیه  ،در اجرای تعهدات و رفتار محییط زیسیتی دولیت    بر نظارت دنیبخش
ضروری است  باشد، محیطیمنطبق با مسائل زیست هاییویژگی و اداری دارای یفن ،یعلم
کنید  ضرورت حفظ منافع جهانی ایجاب می روازاین (.215و211: 1391 ان،یجالل ی و)نجف

های مختلیف  با جنبه ستیز طیبه ارتباط مح ،محیطیزیست یفریک هایجنبهدر خصوص 
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 جیرائم خیود بیه    قدر اساسینام  یفیر یالمللیی ک بیین  وانیی گرچه دا ،ودشحقوق بشر توجه 
 جرائم توانمی وان،ید قاساسنام 8و  7اد در چارچوب مو ،ندارد حیصر ةمحیطی اشارزیست
 ،ید )جاللی کیر مطیرح   ،یجیرائم جنگی   و تیبشر هیمحیطی را تحت عنوان جرائم علزیست
هیا در خصیوص دو   . البته تأسیس چنین دادگاهی، نیازمند متقاعد کردن دولت(67: 1388

المللیی  ای و بینهای ملی، منطقهها مبنی بر اینکه دادگاه. اقناع دولت1نکتق کلیدی است: 
تنهیا  . تفهییم اینکیه نیه   2المللی محیط زیستی نیستند؛ موجود، قادر به حل اختالفات بین

کننید،  محیطی کفاییت نمیی  های موجود برای حل اختالفات زیستکمیت و ماهیت دادگاه
هیا را داشیته باشیند و تأسییس دادگیاه      توانند عملکرد م در و مورد قبیول دولیت  بلکه نمی
توجیه بیه    رو بیا (. ازایین 65: 1388تواند این کمبود را برطرف کند )جاللی، می اختصاصی،

المللیی دادگسیتری،   ، دییوان بیین  1993کنیم در ژوئیق اهمیت محیط زیست، مشاهده می
محیطی ایجیاد کیرد، اگرچیه بیا اسیتقبال      ای اختصاصی را برای حل اختالفات زیستشعبه

های (. یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص دادگاه66: 1388 ،ی)جاللرو نشد کشورها روبه
از  یتوجه بیه حقیوق انسیان در برخیوردار    محیطی اعم از مدنی یا کیفری، تخصصی زیست

بیه   لیحق اص کیعنوان و بهشده مطرح  ریاخ هایدههکه در  ی، موضوعاست سالم طیمح
 .(Bosselmann, 2005: 2) شودآن توجه می

ی، اتخاذ تمهیدات الزم برای جلوگیری از بروز اختالف، محیطدر حل اختالفات زیست
المللی دولت از مراحل مهم صیانت از محیط زیست است. توجه به موضوع مسئولیت بین

المللیی دولیت،   های مهم پیشگیری و ضمانت اجرای تعهدات بیین عنوان یکی از م لفهبه
طیی اسیت تیا ضیمن     محیمکملی ضروری برای تضمین پایبندی دولت به تعهدات زیست

المللی در این حوزه پیشگیری از ورود آسیب به محیط زیست، مانع از بروز اختالفات بین
دییده و  های تجدید و بهبود وضعیت محیط زیست آسیبشود، در غیر این صورت، هزینه
رو قواعد مربوط به حل اختالفات در دیده، جبران شود. ازاینخسارات وارده به دولت زیان

محیطیی اسیت و   المللی در نقض تعهدات زیسیت و ارتباط نزدیک با مسئولیت بینتعامل 
عنوان ابزاری اقتصادی )به معنای پرهییز از پرداخیت   . به1رژیم مسئولیت، اهدافی مانند 

هایی را برای التزام به تعهیدات  های سنگین جبران خسارت توسط متخلف( مشوقهزینه
عنوان ابیزاری تنبیهیی در   . به2رت فراهم کند؛ محیطی و پیشگیری از ایجاد خسازیست

 و ای)کوروکوالسیور کنید  شود را دنبال میی برابر عمل متخلفانه و مجرمانه دولت تلقی می
 (.157: 1390 نسون،یراب
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 گیرینتیجه
ای ها و استقالل در حاکمیت ملیی بیر منیابع طبیعیی و اقیدامات توسیعه      تضاد منافع بین دولت

محیطی منجر جمله در موضوعات زیستالمللی از ادی، به بروز اختالفات بینویژه در بعد اقتصبه
تأمین منیافع   زور، عدم توسل بهالملل محیط زیست، ضمن تأکید بر رو حقوق بینشود. ازاینمی

محیطی دانسیته  آمیز اختالفات زیستالملل را در گرو حل مسالمتها و جامعق بینمتقابل دولت
محیطی از جمله تیبییت  های حقوقی در حل اختالفات زیستمترتب بر روش صینتاو با توجه به 

المللی و کمیک  الشمولی، ایجاد رویق قضایی بینبنیادین حقوق محیط زیست از حیث عاماصول 
محیطی کارگیری آن را برای حل اختالف زیستبه رشد و توسعق مبانی حقوق محیط زیست، به

 کند.توصیه می المللیای و بیندر عرصق منطقه
وییژه  محیطیی، آرای صیادره و بیه   های حقوقی در اختالفات زیسیت در پرتو استفاده از روش
محیطیی، بیه   المللی، ضمن ایجاد دبات حقوقی برای اصول زیستنظرهای اختصاصی قضات بین

جملیه در موضیوع جانشیینی دولیت،     الملیل عمیومی از   تبیین و تفسیر برخی قواعد حقوق بین
ای در گونیه شود کیه تیأدیر توسیعه   دو و چندجانبه، اقدامات موقتی و امیالهم منجر می معاهدات

پویایی قواعد حقوقی موجود دارد، همچنین تأدیر غیرمستقیمی بر تقویت ضمانت اجیرای سیایر   
 المللی دارد.تعهدات بین

با  محیطی، برقراری تعامل انساناز دیگر آدار مهم رسیدگی حقوقی به اختالفات زیست
محیطی در روند رسیدگی قضایی است. محیط زیست در قالب حقوق بشر و ملزومات زیست

ها در المللی، اشخاص حقیقی صالحیت اقامق دعوا علیه دولتمطابق رویق قضایی ملی و بین
هایی از آن را محیطی دولت را دارند که نمونهالمللی در خصوص تخلفات زیستمراجع بین

ادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی مراجع قضایی ملیی مشیاهده کیرد. در    توان در رویق دمی
المللی کیفیری و اساسینامق دییوان    همین زمینه، تفسیر موسع از مفاد اساسنامق دیوان بین

الملل در زمینق حقوق زیستی اشخاص حقیقی اروپایی حقوق بشر، م ید اهتمام حقوق بین
رو در ها در قبال اجزای محیط زیست است. ازاینولتو دفاع از آن در برابر رفتار متخلفانق د

هیا در قبیال یکیدیگر و در قبیال     محیطی، استناد به مسئولیت مدنی دولیت تخلفات زیست
اشخاص حقیقیی از ییک سیو و از سیوی دیگیر، اسیتناد بیه مسیئولیت کیفیری متخلفیان           

لیی و  تواند ضمانت اجیرای می در تعهیدات محییط زیسیتی در عرصیق م      محیطی، میزیست
محیطی در عرصق های تخصصی زیست. تأسیس دادگاه1المللی باشد. در همین زمینه: بین
المللیی در حماییت از محییط    های مهم حقوقیدانان بیین  عنوان یکی از دغدغهالمللی بهبین

المللیی دادگسیتری و   شدت مطرح شده است. نمونق آن را در اقیدام دییوان بیین   زیست، به
کنیم تیا بیه اسیتناد مسیئولیت     محیط در دیوان مشاهده میستتأسیس شعبق تخصصی زی



 1401بهار  ،1، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    434

 

مدنی دولت، ضمن برخورداری از قضات متخص ، به اختالفات مربوطه با سیرعت، دقیت و   
المللی در ابعاد کیفری و برخورد . تقویت رویق قضایی بین2عدالت بیشتری رسیدگی کنند؛ 

المللیی  مللی از جمله دییوان بیین  المحیطی توسط برخی مراجع قضایی بینبا جرائم زیست
صورت بالفعل کیفری و دادگاه اروپایی حقوق بشر، با تفسیر موسع و ضمنی از اساسنامه، به

. مبانی کیفری در حقیوق داخلیی برخیی کشیورها کیه قضیایای مهیم        3نمایان شده است؛ 
تیا در   اند، تقویت شده اسیت، المللی رسیدگی کردهمحیطی را با شعاع ادرگذاری بینزیست

محیطی، با اقدامات متعدد بازدارنیده همزمیان   مجموع، ضمن افزایش هزینق تخلفات زیست
های آینیده می در واقیع شیوند.     برای نسل کنونی و نسل ستیز طیمحاز  انتیدر صبتوانند 
محیطیی بیه مراجیع قضیایی     رو از دیگر آدار حقوقی مهم در ارجاع اختالفیات زیسیت  ازاین
منظیور  های آینده در پرتو قواعد بازدارنده بهبیین و تیبیت حقوق نسلالمللی و ملی، تبین

المللیی و بعضیاد   برخورداری از محیط زیست سالم است. آرای صادره از مراجع قضیایی بیین  
عنوان میراش مشترک بشیریت  های آینده، بهملی، به تلقی حقوقی محیط زیست برای نسل

 یسازهیروالملل محیط زیست معتقدند که بینشود. اگرچه برخی متفکران حقوق منجر می
حیل اختالفیات    ینیدها ایاسیتفاده از فر  ،المللیی و بیین  ملیی  نیمتمرکز در چارچوب قیوان 

 ییی اجرا هیای سیاسیت  گییری شیکل را بیه سیمت    ییمحیطی و توسل به مراجع قضازیست
 فحیل اخیتال   یبیرا  ییوع بیه مراجیع قضیا   ای کیه رجی  گونیه بیه  دهید، میی  رییتیبازدارنده 
 .نباشد ازیمحیطی مورد نزیست
وییژه رسییدگی قضیایی و اسیتناد بیه      های حقیوقی بیه  رسد توسل به روشنظر میبه

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      

. ایجیاد ضیمانت   1انید از:  ارد. برخی از این نتایص مهم و ملمو  عبارتشود، در پی دمی
محیطیی دولیت؛   المللی زیستاجرای قوی و مستحکم حقوقی در قبال نقض تعهدات بین

این ضمانت به اجرای تعهیدات اولییه قبیل از اخیتالف و تعهیدات دانوییه بعید از ایجیاد         
بیر ایین نتیایص    تعمیم داده شود. افزونالمللی در قالب اجرای آرای صادره، مسئولیت بین

تواند راه را برای تأسیس اسناد بعدی که نقض تعهدات دولت در حوزة حاصلق حقوقی می
. 2تیری همیراه خواهید سیاخت، همیوار کنید؛       های سنگینمحیطی را با مسئولیتزیست

 .3؛ المللعنوان تعهدات عام حقوق بینمحیطی بهشناسایی و تیبیت برخی مقررات زیست
. افزایش ریسک 4المللی؛ در حوزة محیط زیست ملی و بین المللیبین ییقضا یقرو جادیا

. کمیک بیه رشید و توسیعق     5محیطی دولت و افزایش ضریب بازدارندگی؛ تخلفات زیست
. تیبیت و تضمین حقوق 6الملل محیط زیست؛ علمی در حوزة مبانی و اصول حقوق بین

های ملی در راستای نظارت بیشیتر بیر   . تدوین سیاست7های آینده؛ محیطی نسلزیست
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منظور کاهش تخلفات و عدم نیاز به طرح دعیوا در مراجیع   محیطی دولت بهرفتار زیست
المللیی از دییوان   . الگیوبرداری سیایر مراجیع قضیایی بیین     8المللیی؛  قضایی ملی و بیین 

وسع اساسنامه بیه نفیع   المللی کیفری و دادگاه اروپایی حقوق بشر، مبنی بر تفسیر مبین
 تعامل محیط زیست و انسان.
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