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 ییجستارگشا

 ای گونه به نیست؛ پوشیده مس هیچ بج مدنی مسئولیت دعاوی  وزافزون و العاده فوق تکثج و تنوع

 بااا تقاباال د  آن، نااوین هااای چهااجه و ماادنی مساائولیت حاضااج حااال د  گفاات تااوان ماای مااه

 ایجااد  و خلاق . اسات   انده حاشیه به  ا آن و گجفته خود به غالب وجه قجا دادی، های مسئولیت

 تخجیاب  معناوی،  مالکیات  نقض از ناشی های مسئولیت همانند مدنی مسئولیت خاص های قالب

 اختالفاا   افزایش ،... و  قابت د  محدودیت ایجاد غیجمنصفانه،  قابت تولید، عیب زیست، محیط

 وسااایل و هااا  سااانه توسااعه المللاای، بااین  وابااط و مباااد   حجاا  افاازایش بااه دلیاال فجاملای 

 بیسات  قجن گفت توان می آنها اساس بج مه است با زی د یل جملهاز ...  و جهانی جمعی ا تباط

شو ا و  مه است مالحظا  همین به توجه با دقیقاً و است مدنی مسئولیت شکوفایی قجن یک ، و

 مایالدی  2007 ساال  د  ،  ا1دو  وم مقج ا  نام به متحدالشکلی مقج ا  پا لمان ا وپا مجموعه

 اججایای  قابلیات  باا  و یکپا چه صو   به میالدی 2009 سال این مقج ا  از  ساندند. تصویب به

 ا جاجا   زم( دانماا    جز ) ا وپا اتحادیه عضو مشو های تمامی داخلی حقوق د  مستقی ، و عام

 خاود  شامول  تحت قلمجو د  ملی، گذا ی قانون مجاجع د  تصویب به نیاز بدون مقج ا  این. شد

 شاکلی  باه قواعاد   دو  وم د . شاد  اتحادیاه  عضاو  مشو های داخلی تعا ض حل قواعد جایگزین

 ملی ای قاعده قالب د  و شد توجه قجا داد از خا ج الزاما  بج حام  قانون تعیین نحوه به مجبوط

 .  سید تصویب به 3تعا ض حل خاص قواعد تعدادی و 2(زیان محل قانون حاممیت قاعده)

 د  بایسات  مای  تعاا ض  حال  خااص  قواعاد  دو،  وم مقج ا  دیباچه نوزده  بند موجب به 

 حال  ملای  قاعاده  اعماال  آنها د  مه شود گجفته ما  به مدنی مسئولیت دعاوی از خاص اقسامی

 تاوازن  و تعاادل  و معقاول  نتاای   متضمن چها ، ماده گانه سه بندهای د  مند ج شجح به تعا ض

 قجا داد، از خا ج الزاما  دو،  وم د  نیز دلیل همین به. نباشد دعوا طجف دو منافع میان منطقی

 نیاز   ا ا تباط تج موچک های دسته خود، د ون د  مه شده فجض ا تباط ملی دسته یک عنوان به

 دیگاجی  باا  آنهاا  از یاک  هج متفاو  اقتضائا  و تنوع مه تجی موچک های دسته. است داده جای

 بخشای   ضاایت  نتای  آنها همه د  زیان محل قانون حاممیت ملی قاعده اعمال شده است باعث

 یاک  هاج  د  مه متفاوتی مامالً مبانی و اهداف همچنین و امج همین دقیقاً و باشد نداشته پی د 

 تاجین  مها   از بجخای  ماه  است داشته آن بج  ا دو  وم واضعان شود، می دنبال ها زیجشاخه این از

                                                           

1. Rome II Regulation 

2. Lex loci damni 

3. Specific Conflict Rules 
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 وضاع  ای ویاژه  قاعاده  آنهاا  از هجمادام  بجای و مستثنا ملی قاعده از  ا مدنی مسئولیت های جلوه

 تخجیب و محیطی زیست موازین نقض از گجفته نشئت مسئولیت سند این د  اساس این بج. منند

 ماده د  مند ج ملی قاعده از مدنی، مسئولیت خاص های جلوه از یکی عنوان به نیز زیست محیط

 آن شااهد  دو  وم هفات  مااده  د  ماه  شاده اسات   وضاع  خاصی قاعده آن بجای و استثنا چها ،

 باجای  اسات  هشادا ی  زنا   قواعاد  ایان  هاای  قاو   و ضاعف  استخجاج و مطالعه قطعاً. هستی 

 از گیاجی  بهاجه  باا  د صاددند  ماه  داخلی حقوقدانان مقابل د  بدیع تابلویی و خفته گذا ان قانون

 آن تعاا ض،  حال  زمیناه  د  شاده  طاجح  قواعاد  جدیادتجین  عنوان به دو،  وم مقج ا  های آموزه

 .د اندازند ها دادگاه  وی پیش نو نقشی و آمیزند  ه  د  داخلی حقوق مبانی با  ا ها آموزه

 گجفتاه از  نشائت  مسائولیت  باج  حاام   قاانون  تعیاین  قواعد ابتدا نوشتا ، این د  از این  و

 باا  آن د  گجفتاه  صاو    تحاو    جدیادتجین  نیاز  و دو  وم مقج ا  د  محیطی زیست خسا ا 

 نهایات  د  و پجداخته مجبوطه مبانی بج سی به سپس و گجفته قجا  مطالعه مو د تطبیقی،  ویکجد

 با مقایسه د  و ایجان داخلی حقوق چا چوب د  یادشده بحث نوشتا ، این ثمجا  از گیجی بهجه با

 .است شده تبیین دو  وم مقج ا 

خسرارا    از گرفتره  نشرئت  یمردن  تیقانون حاکم برر مسرئول   نیی. تع1
 دو روم مقررا  در یطیمح ستیز

 تعارض حل قاعده نییتب. 1-1

 قلماجو  د  المللای،  باین  مقج ا  و قوانین مجدن متحدالشکل و سازی یکسان به منظو  اقدامی هج

 دامناه  ماه  چاجا  دا د؛ دوچنادان  اهمیتای  محیطی زیست خسا   از گجفته نشئت های مسئولیت

 باا . است جهانی زیست، محیط تخجیب پیامدهای و آثا  و فجاملی طو معمول به اینجا د  خسا ا 

 متحدالشاکل  و ساازی  یکساان  باج  ناارج  غالبااً  زمینه این د  موجود المللی بین اسناد ،نیا وجود 

 المللای  باین  مجاجاع  د  قضاایی  هاای  صالحیت تحدید و تعجیف یا مشو ها ماهوی قوانین مجدن

 بخشای  نتیجاه  و منساج   تالش هیچ گفت توان   میأجج به و( 85، ص 1388 جاللی،)(1)است

 المللای  باین  حقاوق  عجصه د  قوانین، تعا ض حل د  متحدالشکل قواعد ایجاد زمینه د  تامنون

 انجاام  ا وپاایی  حقاوق  د  زمیناه  ایان  د  مه ه  اقداماتی معدود و نیامده عمل به زیست محیط

 اینکاه  ضامن . (2)معطوف اسات  محیطی زیست خسا ا  از محدودی و مشخص اقسام به گجفته،

 چشا   باه  زیاادی  اختالفاا   همچناان  نیاز  ماهوی قوانین خصوص د  ها تالش این همه  غ  به

 از جملاه  پاذیج  جباجان  خساا    میازان  همچناین  و بیماه  جباجان،  قواعد زمان، مجو  خو د؛ می
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 حقاوق  زمیناه  د  دنیاا  مختلاف  هاای  مشو  داخلی قوانین میان د  تامنون مه است هایی مؤلفه

 و ایجااد  اهمیات  بناابجاین  و نشاده  ایجاد آنها خصوص د  اجماعی و واحد  ویکجد زیست، محیط

 ایان  د طاو  مشاخص    به و خصوصی الملل بین حقوق د  تعا ض حل متحدالشکل قواعد اججای

 (. Carbone,2007,p.22) پابججاست همچنان ا تباط دسته

 شاده  قاعاده  وضاع  دا  صالحیت قانون تعیین نحوه د با ه دو  وم مقج ا  د  اساس این بج

 خساا ا   از ناشی قجا داد از خا ج الزاما  بج اعمال  قابل قانون» آن مبنای بج مه ای قاعده. است

 قاانونی  محیطی، زیست خسا   اثج د  اشخاص بج وا د جانی و مالی خسا ا  یا و محیطی زیست

 حاممیات  قاعاده ) گاجدد  می تعیین چها  ماده یک بند د  مذمو  قاعده موجب به  مه بود خواهد

 اسات،  نماوده  دعاوا  طاجح  باه  اقدام زیان جبجان جهت مه شخصی آنکه مگج ،(زیان محل قانون

 .(3)«است گجدیده واقع آن د  زیان به منتهی واقعه مه بجگزیند  ا مشو ی قانون

 فعال  وقاوع  محل قانون اعمال آن، استثنای تنها و زیان محل قانون حاممیت اصلی، قاعده

 زیاان  خاود  و مشو  یک د  با  زیان فعل آن د  مه دعاوی)فجاسجزمینی های ججم شبه د  با ، زیان

 قاعده این توجیه د . دعواست خواهان د خواست به صجفاً ه  آن 4(شود می واقع دیگج مشو  د 

 زیسات  محایط  حقاوق  د  جدیاد  های گجایش به نظج شود گفته می( زیان محل قانون حاممیت)

 نظاجی  مباانی  میاان  از محایط،  تخجیاب  از جلاوگیجی  و حماایتی   ویکجدهاای  اتخاا   بج مبنی

 و دیادگان  زیاان  از حمایات  بیشاتجین  متضامن  ماه  بجگزیاد   ا مبنایی باید نیز مدنی مسئولیت

 خطاج  نظجیاه  از ایان،  پایش   هاا  ماد   از  و، همین از. است زیان عامالنعامالن به ا فاق ممتجین

 مسئولیت حقوق از  شته این به  ا خود  اه تقصیج، بدون و محض های مسئولیت مبنای عنوان به

 تحلیال  ایان  طبیعی نتیجه. (4)است گجفته قجا  داخلی گذا ان قانون اقبال مو د و مجده باز مدنی

 باج  باا   زیاان  فعال  از گجفتاه  نشائت  خطجنا  محیط و ضج  تقدم خصوصی، الملل بین حقوق د 

  ا دو  وم واضاعان  ماه  ای نتیجه. است ا تباط عوامل گزینش د  آنها تقصیج و زیان عامالنعامالن

 محال  و زیاان  عامالنعاامالن  تقصیج از  ا خود توجه ججم، شبه اقسام دیگج مانند  مه داشت آن بج

 مجتکاب  فعال  اثج بج شده ایجاد خطج معطوف منند مه محیطی و آن با  زیان نتای  به آن، ا تکاب

 حاال  باااین . بپذیجناد  دا  صاالحیت  قاانون  عناوان  به  ا زیان محل قانون و آمده، وجود به آنجا د 

 وضاع  گذشات،  خواهاد  اداماه  د  ماه  شاجحی  باه  حقاوق  از  شته این د  دیگج شده طجح اصول

 محال  قاانون  دیده، زیان خود تشخیص حسب مند مه می جیناپذ اجتناب وضعیتی د   ا استثنایی

 (.Hesselink,2008,p.38) مند می تأمین  ا او منافع بهتج ای گونه به با ، زیان فعل وقوع
                                                           

4. Cross-Border Torts 
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 هفات،  مااده  د  «ضاج  ». اسات  زیاان  های محل یا محل تعیین میان، این د  مه  نکته اما

 تمامیت یا مالکیت بج وا د نیز صدما  و زیست محیط بج وا د خسا ا  بج و فجاگیجی دا د معانی

 ا  پجسااش ایاان دوگااانگی یادشااده. مشااتمل اساات خسااا ا  ایاان پاای د  اشااخاص جساامانی

 ماالی  خساا ا   و مشو  یک د  محیطی زیست های زیان وقوع صو   د  مه :ند مننده می تداعی

 حاممیات  دعاوا  باج  زیاان  محال  د  حکا   مشاو   دو ایان  از یک مدام قانون، دیگج مشو  د  آن

 خاود  وقاوع  محال  قاانون  تاابع  و مساتقل  خساا ا ،  ایان  از یک هج بج حام  قانون آیا یابد؟ می

 مخیاج  خاویش  حاال  باه  مفیادتج  قانون گزینش و انتخاب د  دیده زیان نیز اینجا د  یا ست؟آنها

 صادما   و دا د بیشتجی اصالت زیست محیط بج وا ده خسا ا  وقوع محل قانون اینکه یا است؟

 از حمایات  بود؟ خواهد واحدی قانون تابع خویش، علت پی د  و معلول آن، از بعد جانی یا مالی

 ماه  است نظجی پذیجش مقتضی زیان، عامل وسیله به خسا ا  مامل جبجان اصل و دیدگان زیان

 د  دیاده  زیاان  اختیاا   وسعت و عمل آزادی متضمن ماده، متن د  شده بینی پیش امکان مانند به

 د . باشاد  خاود  دلخاواه  باه  قاوانین  این از یک هج مبنای بج خویش دعوای اقامه و اختالف طجح

 میاان  از باا ،  زیاان  فعال  وقاوع  محل قانون بج عالوه تواند می خواهان استد ل، این قبول صو  

 ناامطلوب  تغییاجا   حدوث محل همچنین و خویش مالکیت یا جس  بج زیان وقوع محل قوانین

 .بجگزیند  ا آنها تجین مناسب و مند انتخاب طبیعی منابع د 

 د  ویاژه  باه  خواهاان،   وی پایش  شادنی  اعمال  قوانین از ای گستجه ایجاد تحلیل، این ایجاد

 بااد  وزش از جمله دیگجی علل به هوا و آب های آلودگی از گجفته نشئت تغییجا  مه است فجضی

 ایان  از یاک  هج حالت، این د  شود. می منتشج مشو  چند میان وسیعی منطقه د  آب، ججیان یا

 وهاوایی،  آب تغییجا  این از شدن متأثج علت به مقج ا ، خود د  مند ج مال  اعمال با مشو ها

 یادشده معنای به خواهان بجای اختیا  قبول د  نتیجه، و است پذیج تشخیص  ضج  محل عنوان به

 ا تباط تجین موچک مواقع از بسیا ی د  مه است قوانینی حاممیت مستلزم پیشین، استد ل د 

 د  اصاولگجایی  د  افجاط. ندا د خواهان مالکیت یا جسمانی تمامیت بج وا د خسا ا  با نزدیکی و

 تاوزیعی   ویکجد اتخا  بنابجاین،. ندا د تعادل بام دیگج لبه از سقوط و انحجاف جز ای نتیجه اینجا،

 هماان  خصاوص  د  ضاج ،  هج محل قانون حاممیت متضمن حقوقی، های تحلیل د   وی میانه و

 چناد  یاا  دو ایان  از یاک  هاج  جاایگزینی  د  دیده زیان اختیا  شناختن  سمیت به منا  د  ضج ،

 .است با  زیان فعل وقوع محل قانون نفع به قانون،
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 تعارض حل قاعده یمبان. 1-2

 نهادهاای  ملی های سیاست صجاحت، به و  سماً ا وپا، معاهده چها  و هفتاد و یکصد ماده دوم بند

 تاجمی   و خساا ا   وقوع از پیشگیجی. است مجده بیان زیست محیط خصوص د   ا گذا ی قانون

 دیادگان  زیان از حمایت د نهایت و زیان عامالنعامان به ها هزینه تحمیل منا  د  وا ده، های زیان

 و هفتااد  و یکصاد  مااده  از تبعیات  باه  هفت ماده تنظی  هنگام مه است اصولی زیست، محیط و

 دیباچاه  پان   و بیسات  بناد  د  عیناً و داشته قجا  ا وپایی گذا ان قانون فجا وی د  معاهده، چها 

 مباحاث  و ممتاج  ا تباط دسته این د  اه پیچیدگی دلیل، همین به است. شده تکجا  نیز مقج ا 

 تولیاد  از گجفته نشئت مسئولیت همانند ا تباط دیگج های دسته د  شده طجح دا  دامنه و گستجده

 .خو د نمی چش  به اینجا د  معنوی های مالکیت نقض یا

 اسات  بدیهی و است قجا داد از خا ج الزاما  بج حام  قانون یافتن صدد د  دو  وم مقج ا 

 طاجح  خصوصی حقوق از ای شاخه د  قالب مدنی، مسئولیت حقوق د  مه هایی سیاست و مبانی

 بجخای  ماه  شده باعث و بوده مؤثج تعا ضا  حل د  شده انجام های گیجی جهت د  قطعاً شود،  می

 از پیشگیجی» اگج مثال بجای. شود نهاده منا  دیگج بجخی و پذیجفته دو  وم مقج ا  د  ها حل  اه

 دعوای بج حام  قانون یافتن د  به حساب آید، مبنا یک محیطی، زیست خسا ا  د  «زیان وقوع

 بلکه انگاشت، نادیده  ا مبنا این توان نمی خصوصی، الملل بین محیط د  نیز خسا ا  این جبجان

 ایا   ماجده   شاته  مااهوی  حقاوق  د  ماه   ا آنچاه  هاج  مه بود ای قاعده وضع دنبال به بایست می

 .گیجد قجا  پیشگیجانه اهداف خدمت د  صو   بهتجین به و نکند پنبه با ه یک به

 اصال » مناا   د  5«دیادگان  زیاان  و زیسات  محایط  از حادامثجی  حمایات » اسااس،  این بج

 اصاول  بایسات  مای   ا 7«زیسات  محایط  مننادگان  آلوده به ها هزینه تحمیل اصل» و 6«پیشگیجی

 باا  معنادا ی ا تباط و ودش می توجه به آنها  هفت ماده وضع مبانی عنوان به مه دانست ای گانه سه

 مبناای » قالاب  د   ا ساوم  مبناای  و «حقاوقی  مبناای » قالاب  د   ا اول مبنای دو ما. دا ند ه 

 .مجد خواهی  بج سی قانون تعیین «اقتصادی
  

                                                           

5. High Level of Protection 

6. The Precautionary Principle 

7. The “Polluter Pays” Principle 
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 یحقوق یمبنا. 1-2-1

 یطیمح ستیز دگانید انیز و ستیز طیمح از تیحما اصل. 1-2-1-1

 وقاوع  محال  قاانون  حاممیت» قاعده زیست، محیط تخجیب از بجخاسته الزاما  د  سنتی طو  به

 د  حام  باوده اسات ماه    مشو هایی اتفاق به قجیب بیشتج د  خود، عام معنای د  ،«با  زیان فعل

 و مخاجب  فعال  و زیسات  محیط تخجیب مه مواقعی د . اند هامجده وضع پجداخت قاعده دسته این

 مواجاه  خاصای  دشاوا ی  با قاعده این اعمال مند، می بجوز مشو  یک د  همگی آن مستقی  آثا 

 نحاوه  د با ه نیز اختالفا  مجزها، از خا ج د  خوانده فعل با  زیان آثا  رهو  محض  به اما. نیست

 (. Graziano, 2007, pp.72-74) (5)شود می شجوع قاعده این اعمال

 حقاوق  د  قاعاده  ایان  اعماال  ماه  معناسات  ایان  به توجه ماست، مو دنظج اینجا د  آنچه

است  گجفته خود به ای ویژه دوچهجه  وم مقج ا  هفت ماده د  مشخص صو   به و ا وپا اتحادیه

. ماجد  وجاو  جسات  «حمایات  اصال » د   ا آن مبانی و علل از یکی حداقل یا علت بایست می مه

 د  سابقاً آنچه با مقایسه د  با ، زیان فعل وقوع محل ،«محیطی زیست خسا ا » د  آنکه توضیح

 تعیاین  است و شده مفهومی تغییج دچا  شد، اعالم تعا ض حل ملی قاعده و چها  ماده یک بند

 قاعاده » عناوان  تحات  جدیادی  قاعده دسته، این د . مند می پیجوی متفاوتی اصول از مکان این

 هنگاام  و ا وپاا  دادگستجی دیوان توسط با  نخستین بجای است مه شده طجح 8«همزمان حضو 

 Bier V جنجاالی  و معجوف دعوای د  بجومسل منوانسیون پن  ماده سه بند از دیوان این تفسیج

Mines de potasse تصاو ی  متضمن مه قاعده این موجب به .(6)یافت  اه ا وپا اتحادیه حقوق به 

 هاای  جاجم  شابه  د  اسات،  دو  وم مقاج ا   چهاا   مااده  یک بند د  یادشده تصو  با مغایج مامالً

 باا   زیاان  فعال  وقاوع  مکان عنوان به ضج ، حدوث و مادی فعل وقوع مکان دو هج به فجاسجزمینی

 د  ماه  دهاد  مای  انجاام   ا زیانباا ی  عمل «الف» مشو  د  شخصی مه زمانی. شود نگجیسته می

 «ب» مشاو   و اولیاه  ا تکااب  محال  «الاف » مشاو   زند، میآسیب  زیست محیط به «ب» مشو 

 باعاث  و یافتاه  تاداوم  آنجا د  مستمج صو   به و همچنان عمل این شود مه محسوب می مکانی

 دیگاج،  عباا    به. پذیجفته شده است با  زیان فعل وقوع های مکان عنوان به شده است و هایی زیان

 گاویی  «ب» مشو  د  خود استمجا  با مه است مستمجی فعل مجتکب، فعل قاعده، این موجب به

 و «الاف » مشاو   دو هج تحلیل، بنابجاین. است نشده جدا خود منشأ از و پیوسته وقوع به آنجا د 

 و دا د همزماان  حضاو ی  دو هج د  با  زیان فعل و شود  می تعیین  با  زیان فعل وقوع محل ،«ب»

 .نیست مواجه اشکالی با با  زیان فعل وقوع محل عنوان به آنها از هجمدام انتخاب
                                                           

8. The Rule of Ubiquity 
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 سانتی  قاعاده  اسااس  بج  ا هفت ماده د  شده بینی پیش های حل  اه توان می اساس، این بج

 و با  زیان فعل وقوع محل از متفاو  مفهومی با با  این اما مجد توجیه «با  زیان فعل وقوع محل»

 ایان  دو،  وم مقاج ا   د  چاجا  اینکاه  اماا . شود می مکان دو هج شامل مه آن از عام معنایی ا اده

 ،(چهاا   مااده  یک بند) تعا ضا  حل ملی قاعده د  معهود  وش بجخالف و شده انجام دگجگونی

 مه است پجسشی شده، استنباط با  زیان فعل وقوع محل از متفاو  معنایی ا تباط، دسته این د 

 .مجد وجو جست «زیست محیط از حمایت» یعنی ما، بحث مبنای د   ا آن پاسخ بایست می

 باه  مه قانونی یافتن و زیان عامالن بج دیدگان زیان منافع تججیح و زیست محیط از حمایت

 ا وپاایی  گاذا ان  قانون مه است عاملی مند، جبجان  ا محیطی زیست خسا ا  صو  ، تجین مامل

 شادنی  اعمال  قوانین از طیفی دا ، صالحیت قانونی جزمی تعیین جای به تعا ض، حل مقام د  نیز

 قاوانین،  این از یک هج محتوای نظجگجفتن د  با دهند می اجازه دیده زیان به و اند مجده تجسی   ا

 قاوانین  د  نیاز  آن از قبال  همانطو  مه دانند؛ می مفیدتج خود آن  ا بجای  مه بجگزیند  ا قانونی

 محیطای  زیسات  دیادگان  زیاان  باجای  اختیاا ی  چنین ایتالیا، و آلمان همانند مشو هایی داخلی

 (.Symeonides,2008,p.38) بود شده بینی پیش

 ماه  قاوانینی  مجدن محدود. است ناقص حمایتی حمایت، این مجد ا عان باید ، نیا با وجود

 و باا   زیاان  مادی فعل وقوع محل و زیان محل قوانین به دا ند، انتخاب امکان دیده زیان جانب از

 دیاده،  زیاان  خاود  اقامات  محال  قانون مثالً دیگج، قوانین به توسل امکان از مدعی مجدن محجوم

 چجاماه  محاجوم شاوند؛   حادامثجی  هاای  حمایت از محیطی زیست دیدگان خواهد شد زیان باعث

 بتوان شاید مه ای نقیصه. باشد قوانین دیگج از مفیدتج دیده، زیان حال به اخیج قانون است ممکن

 د  باا   زیاان  فعال  وقاوع  محال  سانتی  قاعده به پایبندی به ا وپایی گذا ان قانون اصجا  به  ا آن

 معادود  از بایسات  مای   ا ماده این شکل، هج به. مجد توجیه آن از انحجاف عدم و خود عام معنای

 قاوانین  محتاوای  و داده مااهوی  عادالت  باه   ا خاود  جاای  تعا ضای  عدالت مه دانست موا دی

 اتفاق خود مامل شکل د  جایگزینی این هجچند. است مؤثج آنها یافتن حاممیت د  نیز متعا ض

 .است حام  آن بج محو  قاعده های چا چوب همچنان و نیفتاده

 یطیمح ستیز خسارا  از یریشگیپ اصل. 1-2-1-2

 حال  ملای  قاعاده » عناوان  باا  ماه  ای قاعاده  د  قالاب  زیان محل قانون تنهای و منحصج اعمال

 خساا ا   خصاوص  د  شاده اسات،   بینای  پیش دو،  وم مقج ا  چها  ماده یک بند د  «تعا ض

 :از است  عبا   آنها تجین مه  مه نتایجی. است مثبتی نتای  متضمن نیز زیست محیط تخجیب
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  ودخاناه،  یک آلوده آب از استفاده اثج بج مه فجدی: دیده زیان مشجوع انتظا ا  با تطابق( 1

 او دعاوای  دا د انتظاا   دیگاج  قاانون  هج زا بیش شود، مبتال می گوا شی و عفونی های بیما ی به

 قاانون  موجاب  باه  باشاد،  مشو  آن از خا ج د  ای ما خانه اگج حتی آب، این منندگان آلوده علیه

 آلاودگی  ایان  منشاأ  ماه  نادا د  چنادانی  اهمیات  او باجای . شاود  وفصل حل او خود اقامت محل

 خاود،  اقامات  محال  د  آلوده آب این از استفاده اثج بج او مه است این است مه  آنچه. مجاست

 د  ساابقش  وضاعیت  به او وضعیت دا د انتظا  نیز حال و شده است هایی هزینه متحمل و بیما 

 .بازگجدد مکان همان

 هاج  اعماال : شاوند  مای  زیان متحمل مشو  یک د  مه دیدگانی زیان میان تبعیض عدم( 2

تبعایض   مادعیانی  شود میاان  می باعث محیطی زیست خسا ا  د  زیان، محل قانون جز قانونی

 مشاابهی  علات  باه  و  ودخاناه  یاک  مسایج  د  مثاال  بجای و مشو  یک د  همگی مه ایجاد شود

 جاز  قاانونی  هج اعمال دیگج، عبا   به. اند شده خسا اتی دچا   ودخانه، آن آب از استفاده همانند

 و مشاابه  ماامالً  دعااوی  د  متعددی قوانین زیان، منشأ بجحسب شود می باعث زیان محل قانون

 طاول  د  و مناد  عبو  مشو  چند از خود مسیج د  ای  ودخانه اگج مثالً. شود حام  متحدالمنشأ

 و آ یناده  ماواد  متعاددی،  هاای  ما خاناه  یاا  ها شجمت مشو ها، این از یک هج د  نیز مسیج این

 شاود  خات   مشو ی به  ودخانه مسیج د نهایت و مند تخلیه آن د   ا خود صنعتی های فاضالب

 شاوند،  گوا شی یا پوستی گوناگون های بیما ی دچا  آلوده، آب از استفاده با افجادی آنجا د  مه

 د نتیجاه  حام  شود و دعاوی این تمامی بج واحدی شود قانون می باعث زیان محل قانون اعمال

 اناد؛  شاده  آسایب  دچاا   مشاابهی  علات  به همگی مه شود ایجاد می دیدگانی زیان میان مساوا 

 شناختن و دعاوی این میان دعوا چند یا یک د  با  زیان فعل وقوع محل قانون اعمال مه د حالی

 و یاباد  اجاجا  امکاان  باالقوه  صاو    به متعددی قوانین شود می باعث دیده زیان بجای انتخاب حق

 تغییاج  تبع به نیز آن از بجخاسته حقوق و شود حام  ای متفجقه قوانین مشابه، دعاوی بج د نتیجه

 (. Graziano,2007,pp.74-76) یابد

 هفات  ماده د  اختیا ی قاعده یک بینی پیش و مزایا این از پوشی چش  باعث مه عاملی اما

 یاک  بناد  د  مناد ج  شجح به) او بجای انتخاب فجصت ایجاد و دیده زیان از حمایت بج عالوه شد،

 اعماال . داشات  پای  د  زیان محل قانون منحصج صالحیت مه بود ای عمده اشکال( گفتا  همین

زیسات   محایط  تخجیاب  از بجخاساته  های مسئولیت د  دا  صالحیت قانون تنها زیان، محل قانون

 طلاب،  فجصات  ما خانجاا   و صانعتی  مؤسسا  و ها شجمت مه شود می باعث عمل د  است مه

 باا  مقایساه  د   ا خاود  فعالیات  محل مشو  داخلی قانون مه د  صو تی و بزنند مقایسه به دست
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 طجیاق  از یافتناد،  تاج  سانگین  مسائولیت  میزان و نوع لحاظ به مجاو ، مشو های داخلی قوانین

 ای گونه به مشو  این مجزهای مجاو   د  خویش های هافعالیت فعالیت تمجمز و ها سامانه استقجا 

 باا   نتیجاه د و مناد  باجوز  همسایه مشو  د  آنها های هافعالیت فعالیت مخجب آثا  مه منند عمل

 از یاا  منند پجداخت ممتجی خسا ا  زیان، محل قانون عنوان به مشو  آن قانون یافتن حاممیت

 باا  ماه  د حالی. اند بهجه بی آن از خود ملی قوانین د  مه شوند بجخو دا  ای ویژه قانونی تسهیال 

 و شاود   می موتاه طلب فجصت افجاد این دست هفت، ماده د  شده بینی پیش اختیا ی قاعده اعمال

 باعاث  نیاز  امج همین و داشت نخواهند زیان محل قانون حتمی اعمال از اطمینانی اشخاص این

 مشاو   دو هاج  قاوانین  موجاب  باه  ماه  ضاجو ی  اساتاندا دهای  و  فتاا ی  الگوهاای  مه شود می

 افاجاد  ایان  طاجف  از شاده اسات،   وضاع ( با  زیان مادی فعل وقوع محل و زیان محل مشو های)

 د واقاع . شاود  بجداشاته  آینده د  خسا ا  بجوز از پیشگیجی بجای مؤثجی گام د نتیجه و  عایت

 قانون منحصج اعمال از بجگجفته فواید بج مه است وا یی هدف زیست محیط تخجیب از پیشگیجی

 به  ا آنها صنعتگجان،  فتا  مهندسی با دو،  وم 7 ماده نیز دلیل همین به و. دا د زیانتفوق محل

 Symeonides, 2008, p.39)); (7)دهاااد مااای ساااوق هااادف ایااان باااه دساااتیابی سااامت

(Graziano,2007,p.73. 

 ( انیز عامل به ها نهیهز لیتحم) یاقتصاد یمبنا. 1-2-2

 تقویات  مه هستند دعوا یک طجف دو محیطی، زیست دیدگان زیان و زیست محیط منندگان آلوده

 هاا  هزینه تحمیل» اصل بنابجاین. انجامد می دیگجی تضعیف به طبیعی طو  به آنها از یکی موضع

 المللای  باین  دعااوی  د  دیادگان  زیاان  تاججیح  اصال  منطقای  نتیجاه  بایاد   ا 9«منناده  آلوده به

 خساا ا   موراف هساتند   زیست محیط منندگان آلوده اصل، این موجب به. دانست زیست محیط

 و اصالح منند ممکن صو   ینبهتج به دیده  ا آسیب منابع  ا فو ی و مامل تجمی  منند و وا ده

 چناد  میاان  انتخااب  د  هماوا ه  و نیست جایز خسا تی تقلیل و مسامحه ممتجین مسیج این د 

 اقتصاادی  وضاعیت . مناد  تحمیال  زیان عامل بج بیشتجی غجامت مه است مقدم تحلیلی تحلیل،

 اهمیتای  تاجین  موچک تقصیج بج مبتنی نظاما  د  حتی تقصیجش، ضعف و شد  یا زیان عامل

 شادیدتجین  باه  زیسات  محایط  مننادگان  آلوده مؤاخذه اصل، این به توجه با ملی  ویکجد ندا د و

 شااهد  ا وپاایی  مشاو های  بیشاتج  داخلای  حقوق د  دلیل همین به شاید و است ممکن صو  

                                                           

9. The Polluter Pays. 
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 زیسات  محایط  باج  وا د خساا ا   د باا ه  تقصایج  بدون و محض های مسئولیت سمت به حجمت

 (.Boom, 2007) (8)هستی 

 :منی  می خالصه مو د سه د  هفت ماده د  مند ج قاعده د   ا اصل این آثا  هج وی به

 قاانون  -باا   زیاان  فعل وقوع محل قانون) هفت ماده د  یادشده قوانین از یک هج اعمال( 1

 اگاج  بنابجاین نیست؛ زیان عامل بجای آن شخصی یا نوعی بینی پیش قابلیت به مقید( زیان محل

 وزش همانناد  ای، نشده بینی پیش موقعیت اثج بج اما بزند، الف مشو  د  اقدامی به دست شخصی،

 خا ج و نشده بینی پیش شجایط این شود، راهج ب مشو  یعنی همسایه مشو  د  او فعل آثا  باد،

 د  ایاجادی  هایچ  و داشات  نخواهاد  ب مشو  قانون یافتن حاممیت د  تأثیجی خوانده، منتجل از

 .بود نخواهد مسموع زمینه این

 متعاددی  خوانادگان  افعاال  از گجفته نشئت زیست محیط بج وا ده خسا ا  مه د صو تی( 2

 آنهاا،  از یاک  هج خصوص د  تواند می دیده زیان منند، می فعالیت مختلف مشو های د  مه باشد

 جباجان   ا خساا    تاجی  مطلاوب  نحو به مه بجگزیند  ا مجزایی قانون واحد، دعوایی د  هجچند

 توساط  بجگزیاده  و منتخاب  قاوانین  د  تبعایض . زناد  مای  دامن  ا آن عامل مسئولیت و مند می

 د  هجچناد  اسات؛  ساازگا   و موافاق  یادشاده  اصال  با زیان عامل تضامنی مسئولیت و دیده زیان

 .شود می قلمداد ساده و آسان داد سی اصل با منافا 

 شاود  مای  گجانای  صنعت میان ناعاد نه تبعیض باعث هفت ماده د  مند ج اختیا  اعمال( 3

 آثاا   اماا  دهناد،  مای  انجاام  نیاز  مشاابهی  صنعت و منند می فعالیت واحدی مشو  د  همگی مه

 راهج خا ج د  اتفاقی صو   به آنها از دیگج بجخی عملکجد آثا  و داخل د  آنها از بعضی عملکجد

 د  اینکاه   غا   باه  دوم گاجوه  ماه  د حالی است، واحدی قانون به مأخو  نخست گجوه. است شده

. شود  می مختلف قانون دو  عایت به مکلف است، مشتج  نخست گجوه با آن نوع و فعالیت محل

 باه  و نداشاته  آینده د  آن اعمال پایین د صد به نیز توجهی زیان، عامل بسا چه مه دومی قانون

 سانجیده  آن باا  او  فتاا   امناون  ها   ولای  اسات؛  نکجده آن  عایت بجای تالشی نیز دلیل همین

 باا  مقایساه  د  قاانون  دو  عایات  نیز، آن بینی پیش امکان صو   د  حتی این بج عالوه. شود می

 باه  و تج پجهزینه دانند، می( خود داخلی قانون) واحدی قانون به مأخو   ا خود هموا ه مه  قبایی

 عامال  به ها هزینه تحمیل) یادشده اصل. است شده تمام های قیمت افزایش باعث اقتصادی لحاظ

 بهاناه  باه   ا آن و منای   عباو   سادگی به نیز نا وا تبعیض این منا  از مه است مستمسکی( زیان

 . منی  توجیه زیست محیط المللی بین دعاوی د  زیست محیط از حدامثجی حمایت
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 خسرارا   از گرفتره  نشرئت  یمردن  تیقانون حاکم برر مسرئول   نیی. تع2
 (دو روم مقررا  با سهیمقا)در  رانیا یحقوق نظام در یطیمح ستیز

 الملال  باین  حقوق به مجبوط مقج ا  دیگج، مشو های بجخی قوانین همانند مه ایجان مدنی قانون

 هایچ  خاود،  دوم جلاد  ملیاا   متااب  د  نه و مقدمه د  نه داده است، جای خود د   ا خصوصی

 وضاع  قاجا داد  از خاا ج  الزاماا   بج حام  قانون تعیین نحوه خصوص د  ضمنی یا صجیح  قاعده

 ،«اساناد » همچون ا تباط دیگج های دسته د  قاعده وضع  غ  به تعجب، ممال د  است و  نکجده

 باه   ا موضاوع « قاجا داد  از خا ج های مسئولیت» د  ،«قجا دادها» یا «شخصیه احوال» ،«اموال»

 مسئولیت اقسام گستجش با امجوزه آن، از گجفته نشئت خأل مه نقصانی. است مجده بجگزا  سکو 

 ایجانای  اتباع المللی بین  وابط گستجش همچنین و قهجی الزاما  العاده فوق تکثج و تنوع و مدنی

 مناا   د  مجاازی  دنیاایی  ایجااد . شاود   مای  احساس گذشته از بیشتج بسیا  و شد  به دیگجان با

 باعاث  تجا ی مباد   افزایش و تکنولوژی  شد و جمعی ا تباط وسایل گستجش حقیقی، دنیایی

 بجخاساته  های مسئولیت مانند  مدنی مسئولیت از نوینی های چهجه حاضج، حال د  است مه شده

 د  محادودیت  ایجااد  یاا  غیجمنصفانه تجا   زیست، محیط تخجیب معنوی، های مالکیت نقض از

 از واحاد  ای قاعاده  چتاج  زیج مسئولیت اقسام این تمام اجتماع مه ای گونه شود؛به خلق... و  قابت

 «مدنی مسئولیت د  تعا ض حل قاعده» جای به  امجوزه و است ناممکن عمالً تعا ض، حل قواعد

 .  شود می یاد «مدنی مسئولیت د  تعا ض حل قواعد» از

، ص 1387 شاهیدی، ) ؛(222، ص 1378 ماتوزیان،) بجخی هجچند ه  حقوقی دمتجین د 

 قجا دادی غیج های مسئولیت د  دادگاه مقج قانون حاممیت از( 125، ص 1371 نصیجی،) ؛(315

 الماسای،  ؛363، ص 1386 سالجوقی، ) بیشتج نویسندگان منند،  می دفاع ضمنی یا صجیح طو  به

 شابه  وقوع محل قانون، حقوقی تحلیل و مبنا  مج بدون ،(84ص  ،1376 نیا، ا فع ؛3، ص 1387

 .منند می معجفی دا  صالحیت قانون  ا ججم

 اینجا د . است دوچندان اتحادیه حقوق با مقایسه د  ایجان حقوق د  ها پیچیدگی بنابجاین،

 قاجا داد  از خاا ج  الزاماا   د  نیاز  تعاا ض  حال  ملی قاعده خود حتی بلکه قاعده، مبانی تنها نه

 .است ناشناخته هنوز بحث حقوقی مبانی و مانده مغفول

  تعارض حل کلی قاعده تبیین. 2-1

 باا   زیاان  فعل وقوع محل قانون حاممیت» گفت توان می حقوقی نویسندگان بیشتج از پیجوی به

 پاذیجش .  ود به شما  مای ، ایجان حقوق د  تعا ض حل ملی قاعده د  قالب «خود عام معنای د 
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 ضجو   اصل» همچنین و ماهوی حقوق د  مدنی مسئولیت اصلی مبنای عنوان به تقصیج نظجیه

 توجیه آنها  ا بجای توان می مه است ای دوگانه و حقوقی مبانی ،«خسا ا  بودن شدنی بینی پیش

 حقاوق  د  مادنی  مسائولیت  اصلی مبنای مثابه به تقصیج نظجیه پذیجش. مجد پیشنهاد قاعده این

 یا یک د بجدا نده مه مدنی مسئولیت دعاوی از دسته آن خصوص د  مه است آن مستلزم ایجان

 خواناده  «تقصیج» آن د  مه مکانی ا تباط، مختلف عوامل میان د  نیز است خا جی عنصج چند

. باشاد  مقادم  ا تبااط  عوامال دیگاج   باج  شده اسات،  واقع آنجا د  با  زیان فعل و پیوسته وقوع به

 یاک  آن ماهیت و نوع د  «ضج  بینی پیش قابلیت ضجو  »ایجان ماهوی حقوق د  اگج همچنین

 ، صاص 1386 یزدانیاان،  و104 ، ص1383 غماامی، ) باشاد  زیاان  عامال  مسئولیت تحقق شجط

 یادشاده  نداشتن شاجط  ججیان و ماهوی حقوق د  شجط این انحصا  بج دلیلی هیچ ،(310-272

  ا زیانی عامل ماهوی حقوق د  توان نمی وجه هیچ به چجامه ندا د؛ وجود قوانین تعا ض قلمجو د 

 معااف  ضامان  بینای مناد، از    ا پیش وا ده خسا   ماهیت و نیست نوع قاد  نوعاً اینکه دلیل به

 خصوصای،  الملال  باین  حقاوق  قلماجو  د  یعنای  تاج  ناشناخته و وسیع محیط یک د  اما دانست.

 او باجای  ابتادا  از سابب،  قاانون  نباودن  شدنی بینی پیش دلیل به مه مجد تحمیل او به  ا ضمانی

 اقامات  محال  قانون یا دادگاه مقج قانون با مقایسه د  است بدیهی و است نبوده شدنی بینی پیش

 استوا  ا تباط شخصی عامل یک بج مه دیگجی قانون هج با مقایسه د  ملی صو   به و دیده زیان

 منناده  تاأمین  تواناد  می بهتجی نحو به( عام معنای د  البته) با  زیان فعل وقوع محل قانون است،

 حادثاه  وقاوع  محال  یعنای  تغییجناپاذیج  و عینای  عاملی بج قانون این مه چجا باشد؛ ضجو   این

 (مناد  نمی تغییج خوانده اقامت محل اای مننده دگیا سی اهادادگ انامک تغییج ااب و است وا ااست

Boer,2009, p.324)  De ;(Ena, 2006, p.1424. 

 یطیمح ستیز خسارا  خاص تعارض حل قاعده نییتب. 2-2

 ماه  تبدیل شاده  ای  شته به و یافته ای العاده فوق تنوع امجوزه مدنی مسئولیت حقوق مه آنجا از

 فعال  وقاوع  محال  قاانون  حاممیت توان نمی بنابجاین است، مجده پیدا زیجشاخه ها ده خود د ون

 .مجد تجویز ا تباط خجد های دسته این همه بجای  ا با  زیان

 حقاوق  د  محیطای  زیسات  خسا ا  بج حام  قانون تعیین نحوه خصوص د  اساس، این بج

 صاجف  محاو ی  قاعاده  و جزمای  تحلیلای  باج  نخست  ویکجد (الف: وجود دا د  ویکجد سه ایجان،

 مبناای  عنوان به تقصیج نظجیه زیست، محیط ماهوی حقوق د   ویکجد این اساس بج. مبتنی است

 ساپجده  عینی های مسئولیت و خطج نظجیه به  ا خود جای ایجان، حقوق د  مدنی مسئولیت ملی

 ما داخلی حقوق از جزئی است و پیوسته آن به تامنون ایجان مه مختلفی المللی بین اسناد. است



 زیست  قانون حام  بج دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخجیب محیط 86

 خصوصای  الملال  باین  حقوق د  بنابجاین. (9)است جایگزینی این مؤید خوبی به شود، می محسوب

 د  و داد انعکااس   ا مبناا  تغییاج  ایان  آثا  بایست می داخلی حقوق نمای تمام آیینه عنوان به نیز

 معناا  تعاا ض  حال  ملای  قاعاده  از انحاجاف  ماه  اینجاست د . مجد بازنگجی ا تباط عامل تعیین

 محال ) زیاان  وقاوع  محل به  ا خود جای( تقصیج وقوع محل) با  زیان فعل وقوع محل و یابد می

 عناوان  باه  ضاج   محال  د  حاام   قانون زیست، محیط بج وا د خسا ا  د  و دهد می( خطج وقوع

 ممتاجین  قاانون  ایان  اعماال  از حاصال  نتاای   تحلیل این د . شود می تعیین دا  صالحیت قانون

 حقاوق  د  ماو دنظج  اقتصاادی  یاا  حقاوقی  هاای  سیاست و اهداف با آن تناسب و ندا د اهمیتی

 سانتی  و محو  قاعده نگاه و بازد می  ن  آن د  محو ی نتیجه و نیست قانون اعمال شجط ماهوی

 ماا  گذا  قانون  ویکجد با شناسی  وش لحاظ به تحلیل این. یابد می غلبه قوانین تعا ض عجصه د 

 آن محاسان  از تنازعا  آسان و سجیع وفصل حل و است منطبق مامالً ا تباط های دیگج دسته د 

 ماه  الهام گجفته شده است دو  وم مقج ا  د  یادشده مبانی از دوم  ویکجد -ب.  ود می شما  به

 اجاازه  دادگااه  باه  توان می آن مبنای بج و شد بیان مقج ا  این 7 ماده توضیح د  مفصل طو  به

 نحاو  باه  مه بجگزیند  ا قانونی زیان، وقوع محل یا با  زیان فعل وقوع محل قوانین میان از مه داد

. اسات  جامعاه  و ماجدم  عماومی  مناافع  و دیاده  زیاان  شخصای  مناافع  خادمت  د  تاجی  مطلوب

 جباجان » و«محیطی زیست با  زیان وقایع از پیشگیجی» ،«زیست محیط از صیانت» دیگج عبا   به

 هاای  سیاسات  از جملاه  «صاو    شدیدتجین به مجتکب مؤاخذه و محیطی زیست خسا ا  مامل

 باه  ایاجان  پیوساتن  باه  توجاه  باا  ویاژه  باه  نیاز  ماا  حقاوق  د  مه ای است شده پذیجفته و ماهوی

 نیاز  دلیال  هماین  به و است دفاع قابل زیست محیط از حمایت به مجبوط متعدد های منوانسیون

 هاای  بیاباان  گجدوغبا  گستجش از گجفته نشئت خسا ا  د  مثالً داد اجازه ها دادگاه به بایست می

 وقاوع  محال ) عاجاق  یاا ( زیان وقوع محل) ایجان قوانین میان از ایجان، خا  د  مجاو  مشو های

 انتخااب   ا زیان عامالن ضج  به و دیده زیان نفع به با  این اما قانون، تجین مناسب ،(با  زیان عامل

 شناساایی   ا محادودی  و معقاول  عمال  آزادی دادگااه  بجای مه است آن  وش این سنحُ. منند

 پایش   ا شادنی  اعماال   قاوانین  از طیفی بلکه مند، نمی تحمیل او به پیش از  ا قانونی و مند می

 از اماجوزه  ماه  تحولی. بجگزید  ا آن بهتجین یادشده مبانی به توجه با تا دهد می قجا  دادگاه  وی

 بایسات  مای   ا ا وپا اتحادیه حقوق و شود می یاد «تعا ض حل قواعد د  جایگزینی» عنوان به آن

 ناام  ابزا گجایاناه  و هدفمند گجایی قاعده عنوان به آن از و دانست آن دا  طلیعه دو  وم مقج ا  د 

  ویکاجد  ایان  د . امجیکا منبعاث اسات   حقوق د  اخیج قجن نی  تحو   از سوم  ویکجد -ج .بجد

 از آن هدفمناد  و صجف شکل دو هج د  محو ی قاعده و شود  می  ها با ه یک به تعا ض حل قواعد
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 مااهوی  عادالت  به  سیدن» از آن توجیه د  و شود  می حام  محض گجایی نتیجه و  ود می میان

 .شود می یاد تحو   این تمام مبنای سان به «تعا ضی عدالت جای به 

. بازگجداناد  ساوینی زمان به توان می  ا عدالت مفهوم الملل، د با ه بین حقوق سنتی دیدگاه

 منازعاا   د  خصوصای  الملال  باین  حقاوق  هادف  مه است اساسی فجضیه این دیدگاه این منشأ

 وفصل شود مه حل  مشو ی قانون طبق دعوا مه است آن است، مشو  چند به مجبوط مه حقوقی

 د  ا تبااطی  چناین  معیا هاای  و «تناساب » تبیاین  و تعجیاف . دا د آن با  ا «تناسب بیشتجین»

  غا  باه  اما است مجده فجق دیگج موضوع به موضوعی از و زمان طی و مختلف حقوقی های نظام

 و اناد  مشاتج   نکتاه  یک د  مالسیک مکتب  یل شده طجح یها دیدگاه همه ها، تفاو  این تمام

 اخاتالف  ماو د  موضوع بج آن داخلی قانون اعمال بجای «مناسب مشو » انتخاب ضجو   ه  آن 

 نتیجاه » یاا  «مناساب  قاانون » انتخااب  و وجاو  جسات  جای به   ویکجد این د  حقیقت د . است

 مکتاب،  ایان  طجفادا ان  از نظاج  هجچناد . باشی  «مناسب مشو » انتخاب دنبال به باید «مناسب

 ایان  اماا  است؛ نیز «انسب قانون» ،«مناسب مشو » قانون موا د، بیشتج د  مه است آن بج فجض

 و تناساب  شاناخت  زمیناه  د  ثانیااً  و نیسات  پاذیج  اثباا    آن خالف او ً مه تعبّدی است فجضی

 و آن باودن  بادوی  یاا  ماد ن  مشاو ،  آن باه قاانون   اساسااً  مشاو ،  یاک  قاانون  با دعوا نزدیکی

 باا  صاجفاً  «تناساب » و شاود   نمای  توجه وجه هیچ به  شده است، بینی پیش آن د  مه  اهکا هایی

 د  مثاال  باجای . شود می تعجیف خا ج فضای د  و فیزیکی های محیط د  و جغجافیایی معیا های

 مسایج،  ایان  د  و گیاجد  مای  قاجا   عمال  مال  آن وقوع محل صجفاً اموال، بج حام  قانون تعیین

 حال  قواعاد  تمامی دیدگاه، این د . ندا د اهمیتی ممتجین آن، اججای نتای  و قانون آن محتوای

 داخلای  گذا ان قانون از نظج دلیلی به مه هایی مکان. است استوا  مکانی ا تباط عوامل بج تعا ض

 مشاو   شاود،  حاصال  مو دنظج جغجافیایی پیوندهای مه همین. دعوا  ا دا است با پیوند بیشتجین

 حال   اه اینکاه . یاباد  مای  صالحیت قانونش مه است مشو  آن انتخاب با و شود  می انتخاب مزبو 

 باا  ا تباطی اساساً مه است ای حده علی امج بد، یا است خوب مشو  آن قانون موجب به  شده ا ائه

 همچنین. دهی  انجام توانی  نمی زمینه این د  چندانی ما  ما و ندا د خصوصی الملل بین حقوق

 خاویش،  ماو دنظج  اقتصاادی  و اجتماعی های سیاست و اخالقی های ا زش اساس بج مشو ی هج

 منناده  تاأمین  شایوه،  بهتاجین  باه  او از نظاج  ماه  تصاویب مناد   مقج اتای  مند  تالش می هموا ه

  زمه این. است تج نزدیک او مو دنظج اجتماعی و اقتصادی عدالت به و است مذمو  های سیاست

 باج  اسات.  دیگج مشو  به مشو ی از ماهوی مقج ا  تفاو  اصلی دلیل و مشو ها حاممیت  اتی

 دعاوایی  باج  تواند می بالقوه صو   به  مه ماهوی قانون چند میان از توان نمی گاه هیچ اساس این
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. شاود  می تلقی عاد نه خود نفو  قلمجو د  آنها از یک هج. بجگزید  ا آنها تجین عاد نه شود، حام 

 بایست می ناچا  به  و ازاین. است دیگجی بج قانون یک تججیح تعا ض، حل اقتضای دیگج طجف از

 بساتجی  د   ا عادالت  ماه  باود  معیا هایی دنبال به و انگاشت نادیده  ا متعا ض قوانین محتوای

 (.Juenger, 2005, pp.49-145) مند می تعجیف متفاو 

 فجاتاج  تعاا ض  حل قواعد میان از مالسیک دیدگاه د  منکاش و بحث زمینه دیگج عبا   به

 بیشاتجین  از ماه  اسات  ای قاعاده  عاد ناه،  تعاا ض  حال  قاعده از منظو  آن اساس بج و  ود نمی

 تجی نزدیک و تج قوی جغجافیایی معیا های متضمن و  ا دا د دعوا با جغجافیایی نزدیکی و تناسب

 خساا    د  ماه  دلیال مشاو هایی   مثاال  باجای . اسات  تعاا ض  حال  قواعد دیگج د  مقایسه با

 مکاان  این مه است این قائل هستند، با  زیان فعل وقوع محل قانون حاممیت به، محیطی زیست

 محال  قانون حاممیت به مه دلیل مشو هایی یا دانند می دعوا با تج نزدیک جغجافیایی لحاظ به  ا

 بجخاساته  قهاجی  الزام ثقل مجمز  ا آنجا مکانی، لحاظ به مه است این معتقد هستند، زیان وقوع

 .شناسند می ججم شبه وقوع از

. تفااوتی ندا ناد   داخلای  اختالفاا   باا   اتااً  فجاملی اختالفا  مد ن، دیدگاه د  مه د حالی

 هاج  د  عاد ناه  نتاای   باه   سایدن  و منصفانه وفصل حل قضا  داخلی، دعاوی د  مه طو  همان

 وجادان  و فطاج   نادای  از  ا خاود  توانناد  نمای  گااه  هیچ و قجا  داده خود همت وجه  ا دعوایی

 یاا  یاک  دخالات  صجف به  توانند نمی نیز خویش المللی بین های داو ی د  منند.  ها طلب عدالت

 ماشاینی  ساان  باه  و خشک ای گونه به و شوند تفاو  بی آن نتیجه به دعوا د  خا جی عنصج چند

 ماه  بجآیناد  مشاو ی  چناد  میاان  از مشاو   یاک  مااهوی  قاانون  اعمال و انتخاب پی د   وح بی

 از هادف . دا د ا تبااط  آن باه  یاا  شاده اسات   واقاع  آن د  ناوعی   باه  دعوا جغجافیایی های پایگاه

 هاج  باه  نازاع  منشأ قطع و خصومت فصل خصوصی، الملل بین حقوق د  شده انجام های داد سی

 زمیناه  ایان  د  مااهوی  نتیجه بهتجین به  سیدن و طلبی حق و عدالت آ مان بلکه نیست، قیمت

 تلقای  هادف  خاود،  خودی به تعا ض حل قواعد دیدگاه، این د  دیگج، عبا   به. است مننده تعیین

 یاا  منناده   سایدگی  قاضی نگاه از مه هایی سیاست تحقق بجای است ابزا ی خود بلکه شود، نمی

( Symeonides,2008,pp.3-10 ; دعواسات  باا  متناساب  تج، دقیق عبا   به و عاد نه گذا ، قانون

Juenger,2005,pp.191-195). 

 و شاود  می تعجیف سنتی دیدگاه با متفاو  معنایی د  عدالت دیدگاه این د  اساس، این بج

 عامال  تجین قوی مال  عدالت نیست مه قانونی انتخاب دیگج،. یابد می تجس  متفاو  بستجی د 

 پایاان  د  سانجید ماه   نتاایجی  د   ا عادالت  بایسات  مای  بلکاه  د باجدا د،   ا جغجافیایی ا تباط
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 باه  ماه  مشاو هایی  تعاا ض  حال  قواعد تمامی میان از و شود می حاصل  أی صدو  و  سیدگی

 جباجان  و زیسات  محایط  از حمایات  باه  ماه  بجگزیاد   ا ای قاعاده  دا ناد،  ا تبااط  دعوا به نحوی

 سامت  باه  و شجوع دعوا پایان از و معکوس اینجا د   هن حجمت. انجامد می خسا ا  حدامثجی

 معیا هاای  از عاا ی  و ماهوی مفهومی  ویکجد این د  عدالت. شود می منتهی تعا ض حل قاعده

 وقاوع  محال  دو به مننده تعیین ا تباط عوامل ،، دوم  ویکجد بجخالف و دا د جغجافیایی یا شکلی

 ممکن دیده، زیان اقامت محل همانند ای بالقوه ا تباط عامل هج بلکه نیست، منحصج زیان یا فعل

 .  باشد مننده تعیین است

 فرجام

 باج  حاام   قاانون  عناوان  باه  محیطای،  زیست خسا ا  وقوع محل قانون ا وپا، اتحادیه حقوق د 

  ا دا د امکاان  ایان  خواهان آن، منا  د  اما. است شده  پذیجفته المللی بین دعاوی د  آنها جبجان

 قاانون  د  قالاب  نیاز   ا باا   زیاان  مادی فعل وقوع محل قانون فجاسجزمینی، های ججم شبه د  مه

 یعنای  حقاوقی،  مبناای  دو باا  آن مساتقی   ا تبااط  ماه  انتخاابی  امکاان . بجگزیناد  دا  صالحیت

 یعنای  اقتصاادی،  مبناایی  و گذشاته  خساا ا   مامل جبجان و آینده خسا ا  وقوع از پیشگیجی

 مامال  جباجان  اصال  پاذیجش  هجچناد .  سید اثبا  به زیان عامل به ها هزینه حدامثجی تحمیل

 دو ایان  به دیده زیان انتخاب مه مند می اقتضا قوانین تعا ض د  ماهوی مبنایی مثابه به خسا ا 

 د . یاباد   اه جاایگزین  قواعاد  میاان  د  ما   دست نیز او اقامت محل قانون و محدود نشود قانون

  ویکاجد . شود می طجح   ویکجد سه حقوقی دمتجین و مدنی قانون سکو  میان د  و ایجان حقوق

 اجاجای  اثج بج و مبتنی است قوانین تعا ض به گجایانه سنت نگاه و محض محو ی قاعده بج نخست

 حاام   مادنی  مسائولیت  ماهوی حقوق د  خطج نظجیه پذیجش پی د  زیان وقوع محل قانون آن

 طیاف  آن اعماال  اثاج  بج و مبتنی است ما مجدی و هدفمند گجایی قاعده بج دوم  ویکجد. شود  می

 باا   زیاان  فعال  محل و زیان محل قانون عنوان به ماهوی قانون چند یا دو از محصو ی و محدود

 دیگاج  د  تعاا ض  حال  باا  شناسای   وش لحاظ به  ویکجد این. گیجد می قجا  ها دادگاه  وی پیش

 از ماانع  هاا  دادگااه  عملکاجد  دامناه  لحااظ  باه  نیز و است منطبق ما حقوق د  ا تباط های دسته

 نیاز  پیشاگیجانه  و جبجانگاج  اهداف با حال د عین و شود  می ناشدنی بینی پیش  نتای  و خودمامگی

  عادالت  و گجایای  نتیجاه  عنوان تحت نیز سومی  ویکجد اما. است سازگا  زیست محیط حقوق د 

 آن ناشادنی  بینای  پایش   نتای  و بودن گجیز قاعده دلیل به مه شد طجح قوانین تعا ض د  محو ی

 . پذیجفت ایجان حقوق د   ا آن توان نمی
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 ها پانوشت

 (.63-85 :1388 جاللی،: )به  .  اقداما  این از بخشی با آشنایی بجای. 1

2 .Directive (EC) No 2004/35 on Environmental Liability with Regard to The 

Prevention and Remedying of Environmental Damage(OJL 143,56) as 

Amended by Directive(EC) No 2006/21(OJL 102,15) (Environmental Liability 

Directive). Consolidated Version Available at: 

Http://www.eur-lex.europe.eu/lexuriserv/site/en/consleg/2004/l/24L35-

20060501-en.pdf[ .Accessed:2010/9/17.] 

 .دو  وم مقج ا  7 ماده: به  . . 3

 DCFRیا CFR همانند متحدالشکلی مقج ا  مجموعه د  تج ضعیف اشخاص و دیدگان زیان از حمایت. 4

 حتای  اساتو  ا وپایی خصوصی حقوق د  بنیادین اصول از جامعی طجح د واقع نمود یافته است مه

 مبانی از یکی عنوان به «خطج نظجیه» پذیجش د  زیادی تأثیج نیز مدنی مسئولیت ا وپایی اصول د 

: باه   .  مااهوی  مقاج ا   د  آن تاأثیج  و ها مجموعه این دیدن بجای. است داشته مدنی مسئولیت

(Hesselink,2008,p.38.) 

 ماه  فجاساجزمینی  هاای  جاجم  شابه  بج حام  قانون تعیین نحوه و مختلف مشو های قوانین دیدن بجای. 5

 (.Graziano,2007,pp.72-74: )به  .  شود می زیست محیط تخجیب موجب

 امناون  ها   و یافات   اه ه نیاز  مشاو ها  از بجخای  داخلی حقوق د ه این قاعد دیوان، ابتکا  این از بعد. 6

 باه  مجباوط ) EGBGB قاانون  40 مااده  د  مثالً. مجد مشاهده  ا قاعده این از هایی نمونه توان می

 .است شده اشا ه اصل این به ایتالیا خصوصی الملل بین قانون 62 ماده یا( آلمان حقوق

7. Commission Proposal ,Explanatory Memorandum ,Art.7  “ :… . Applying 

exclusively the law of the place where the damage is sustained could give an 

operator an incentive to establish his facilities at the border so as to discharge 

toxic substance into a river and enjoy the benefit of the neighboring Country’s 

Laxer rules …”.  

 Van): باه   .  ا وپاایی  مشاو های  مااهوی  حقاوق  د  مختلاف  هاای   ویاه  و قاوانین  دیادن  باجای . 8

Boom,2007). 

 ای منطقاه  منوانسایون  ،(CBD)زیساتی  تناوع  منوانسایون  د یاایی،  آلودگی از جلوگیجی منوانسیون. 9

 ناشای  مدنی مسئولیت خز ،منوانسیون د یای زیست محیط از حمایت د  CEPمنوانسیون مویت،

 . هاست منوانسیون این جمله از...  و نفتی آلودگی خسا ا  از
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