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چکیده
المللی و بـه وسـیلۀ   آمیز بینزیست عموماً از طریق روابط مسالمتالملل محیطل حقوق بیناصو

المللـی، اختالفـات   در روابط بین. اندزیست شدهالملل محیطالمللی وارد حقوق بینرویۀ قضایی بین
امـروزه یکـی از اختالفـات رو بـه     . امري عادي است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شـوند 

کنـد و بـه   المللی است که حیات بشـري را تهدیـد مـی   زیست بینزایش، اختالفات ناشی از محیطاف
ایـن حـوزه ي   . شـود زیست حمایت میهمین علت در مواردي به وسیلۀ تضمینات کیفري از محیط

المللی در عرصۀ جهانی با خأل روبروست درنتیجه، با ارجاع اختالفـات مزبـور بـه مراجـع     مسائل بین
آمیـز و  وفصـل مسـالمت  آورنـد، ضـمن حـل   سیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الـزام صالح ر

اي در شناسـایی اصـول مهـم    توسـعه -جلوگیري از بروز حـوادث نـاگوار، نقشـی مکمـل و اعالمـی     
محیطی ناشی از اختالفـات  ازجمله اصول بسیار مهم زیست. المللی دارندزیستی در روابط بینمحیط

بـار از سـرزمین، پیشـگیري، توسـعۀ پایـدار      ایی و اعـالم اصـول اسـتفادة غیـر زیـان     المللی، شناسبین
. بخشی در روابط و پیشگیري از بروز مخاصمات نقش دارنـد صورت عرف در نظمهستند که به...و

وفصـل اختالفاتشـان نبـود اساسـاً، امـروزه      المللـی بـراي حـل   شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین
این مقاله در پـی بررسـی و اعـالم    . زیست متصور نبودالملل محیطینۀ حقوق بیناصولی متقن در زم

هـاي  فرد رجوع به روشالمللی و تصدیق جایگاه منحصربهاصول مذکور از طریق آراي حقوقی بین
.المللی استوفصل اختالفات بینحقوقی حل

وفصـل  الملـل، حـل  زیسـت بـین  المللی، اصـول محـیط  روابط بین:واژگان کلیدي
.المللیزیست بینآمیز اختالفات، حمایت کیفري از محیطمسالمت
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مقدمه-1
المللی و به وسیلۀ رویۀ قضـایی  زیست عموماً از طریق روابط بینالملل محیطاصول حقوق بین

یکـی از علـل طـرح ایـن اصـول، توسـعۀ       . انـد زیست شـده الملل محیطالمللی وارد حقوق بینبین
ــ  ــاوري کش ــران  صــنعتی و فن ــرزي جب ــروز خســارات فرام ــان و صــدمه و ب ــه ورهاي جه ــذیر ب ناپ

ایـن موضـوع سـبب شـده     . الدولی استالمللی و متعاقب آن شیوع اختالفات بینزیست بینمحیط
المللـی  خـارج شـده و از مسـیر مراجـع حقـوقی بـین      1است که اصول مورد بررسی از حالت نـرم 

ذکر است که بخش اعظم توجـه بـه مسـائل    شایان. وندمند تبدیل شبه اصولی مهم و قاعده) غالباً(
آمیـز  هـاي مسـالمت  حـل زیسـتی و شناسـایی اصـول مزبـور مرهـون توجـه کشـورها بـه راه        محیط

3و منشـور ملـل متحـد   19282دار پیمان پاریس زور است که خود وامالمللی به جاي توسل بهبین

هـاي داوري و  ویژه دیـوان المللی و بهبینآمیز اختالفاتهاي مسالمتحلاست؛ بنابراین نقش راه
. بـدیل و انکارناپـذیر اسـت   زیسـت بـی  الملل محیطالمللی در توسعه و بسط حقوق بینقضایی بین

هـاي مخـرب   هاي مهم و اساسی قرن حاضر، بروز و گسترش آلـودگی هرروي، یکی از دغدغهبه
بهاسـت، در  ون میراثـی گـران  زیست جهانی است که همچتوجه محیطو فرامرزي و تخریب قابل

المللی کشـورها در مـوارد   حدي که عالوه بر اسناد مختلف دربارة شناسایی و حتی مسئولیت بین
مسـئلۀ  4مجـاور ها بر کشورهايمحیطی در برابر ورود زیان و انواع آلودگینقض تعهدات زیست

ل پیشگیري حتی با اي از توجه رسیده است که در چارچوب اصالمللی به درجهزیست بینمحیط
حال باید اذعان داشت کـه حمایـت کیفـري از    بااین5.ضمانت اجراي کیفري، حمایت شده است

از . االجراسـت زیست هنوز بسیار محدود بوده و اساسـاً در قلمـرو اتحادیـۀ اروپـا فعـالً الزم     محیط
ط بـه  زیسـت کـه در شـرح و بسـط و ورود اصـول مربـو      ترین مراجع حقوقی در زمینۀ محیطمهم

متحدة آمریکا و کانـادا موسـوم بـه قضـیۀ     اند، دیوان داوري بین ایاالتالملل مؤثر بودهصحنۀ بین
و 7»دریاچـه النـو  «، دیوان داوري مربوط به اختالف اسپانیا و فرانسه بـه نـام قضـیۀ    6»تریل اسملتر«

1. Soft Law.
:موجود در سایت. هم موسوم است(Briand-kllog)کلوگ-این پیمان به بریان. 2

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/kbpact.htm
آمیز بـه طرقـی   هاي مسالمتالمللی خود را با شیوهکلیه اعضا اختالفات بین«: داردمنشور ملل متحد اشعار می2از ماده 3بند . 3

.»وفصل خواهند کردحلالمللی و عدالت به خطر نیفتد، که صلح و امنیت بین
المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یـا اسـتقالل سیاسـی    کلیه اعضا در روابط بین«: 2از ماده 4بند -

.»هر کشوري یا از هر روش دیگري که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداري خواهند نمود
4.Convention on the Protection of the Environment Through Criminal Law, Strasbourg,
(1998) 4.XI.
5.See Convention on the Protection of the Environment Through Criminal Law,
Strasbourg, (1998) 4.XI.
6. Trail Smelter.
7. Lake Lanoux.
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2»رکاغـذ کارخانـۀ خمی «اختالف بین مجارسـتان و اسـلواکی و   1»گابچیکوو ناگیماروش«دعاوي 

المللـی دادگسـتري هسـتند کـه دو اخـتالف اخیـر، تنهـا        بین آرژانتین و اروگوئه نـزد دیـوان بـین   
هاي فوق، اصـول اساسـی و بنیـادینی    در پرونده. دعاوي ترافعی منجر به حکم در مراجع مزبورند

ل وفصـ زیسـت و البتـه حـل   الملـل محـیط  اي در حقوق بیناند که نقش بسیار ارزندهشناسایی شده
زور در عرصـۀ روابـط   آمیز اختالفات این حوزه و جلوگیري از ظهور جنگ و توسل بـه مسالمت

المللی دادگستري هرچنـد وظیفـۀ تـدوین مقـررات     طور خاص دیوان بینبه. الملل داشته استبین
المللی را ندارد و از طرفی آراي صـادره از مرجـع مـذکور در مرحلـۀ صـدور حکـم، مـاهیتی        بین

منابع در حوزة مورد بررسـی و جایگـاه ویـژة ایـن     کمبودرا داراست، اما به دلیل ) نیطرفی(نسبی 
در اعـالم و معرفـی اصــول   ) 528:1389عابــدینی،(اي المللــی، نقشـی توسـعه  مقـام در صـحنۀ بـین   

مـا در ایـن مقالـه بـه     . الملل دارد؛ این نقش قابل انکار نیستزیست بینکاربردي در حقوق محیط
محیطی که از بطـن ایـن اختالفـات پـا بـه عرصـۀ       ترین اصول زیستبرخی از مهمتبیین و بررسی 

بار از سرزمین، توسـعۀ  اند از اصل استفادة غیر زیاناند و به ترتیب عبارتالملل گذاشتهحقوق بین
.پردازیمها میرسانی که در ادامه به آنپایدار، ضرورت، پیشگیري، احتیاط، ارزیابی و اطالع

3بار از سرزمینتفادة غیر زیاناصل اس-2

» تریـل اسـملتر  «متحـده و کانـادا بـر سـر کارخانـۀ      این اصل نخستین بـار در اخـتالف ایـاالت   
بـدین ترتیـب کـه، در فعالیـت     . زیسـت نهـاد  الملـل محـیط  شناسایی شد و پا به عرصۀ حقوق بـین 

اك کانادا بـود و  کارخانۀ ذوب فلزات در تریل در حاشیۀ رودخانۀ کلمبیا که سرچشمۀ آن در خ
المللـی دو کشـور شـده    مایلی شمال مـرز بـین  10یابد و واقع در متحده ادامه میدر خاك ایاالت

بـه بعـد، حجـم    1927هـاي ناشـی از ذوب فلـز و اسـتخراج معـدن در سـال       بود، در نتیجۀ فعالیت
روي هـاي اسـیدي بـر   صـورت بـاران  اي از سولفور در ایالت واشنگتن منتشر شـد کـه بـه   گسترده

هاي کشاورزي و محیط انسانی و شهري ایالت آمریکایی اثرات مخـرب فراوانـی بـر جـاي     زمین
به دنبال بروز این وقایع و خسارات پـیش آمـده، اختالفـات بـین     .)1385:572موسوي،(گذاشت 

متحده مبادرت به طرح شـکایات  ایاالت1935تا 1928که از سال طوريدو کشور باال گرفت به
مسـئله پـس از مـذاکره و بـا توافـق طـرفین بـه کمیسـیون         1928نادا نمود و در همان سال علیه کا

هـا و  با ادامـۀ رونـد آلـودگی   . با عضویت کارشناسان دو کشور منجر گردید4المللیمشترك بین
روابـط دو کشـور بـه    1933در سـال  5تـر بـه رودخانـۀ بـریتیش کلمبیـا     وارد شدن خسارات جدي

1.Gabcikovo-Nagymaros.
2. Pulp Milles(Factories).
3.The Principle of Non-harmful Use of Land.
4.Joint Commission International.
5.British Columbia River.
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زیسـت  متحده دوبـاره نسـبت بـه آلـودگی محـیط     تیرگی گرایید و ایاالتباالترین سطح تشنج و
در طول این اعتراضات و تشـنج در روابـط،   . توسط کارخانۀ تریل اسملتر در کانادا اعتراض کرد

تشکیل و بر تأسـیس و ارجـاع اخـتالف    » ]مواد مرز گذر[کنوانسیون انتشارات «کنوانسیونی با نام 
؛ بنـابراین  )136:1389دادیـار، (مبناي کنوانسیون فوق توافـق نمودنـد   به دیوان داوري مشترك بر 

المللی با محیطی دو کشور در صحنۀ بینآمیز اختالفات زیستوفصل مسالمتاولین دستاورد حل
در همــین راه، دیــوان داوري پــس از . توافــق بــر تشــکیل دیــوان داوري بــه ظهــور و بــروز رســید

بـر طبـق اصـول    «: متحـده بیـان داشـته اسـت    قوقی ایـاالت هاي جامع و رجوع به نظام حرسیدگی
متحده، هیچ دولتی حق نخواهد داشت کـه از سـرزمین   الملل و همچنین قواعد ایاالتحقوق بین

آن کشـور  ...(خود به نحوي استفاده کند یا اجازة استفاده دهد که موجب ورود خسـارت توسـط  
:R.I.A.A, 1938).»)به کشوري دیگر گردد نتیجه، کانادا بر اساس رأي فوق، مسئول و رد(1970

.زیست آن کشور محکوم شدمتحده به سبب تخریب محیطبه جبران خسارت وارده به ایاالت
المللی است که یـک اصـل را بـراي    روشن است که رأي صادره اولین رأي در اختالفات بین

بـه دلیـل اسـتثنایی بـودن     زیست شناسایی کرده است و درواقع بیشترین اهمیـت آن  حقوق محیط
ازجمله نکات بسـیار حـائز   . ماهیت اصل مزبور نسبت به اصل حاکمیت ملی بر منابع کشورهاست

کـه در نظـر دیـوان ذکـر شـده اسـت کـه        زیرا هم چنان. اهمیت، ماهیت و جایگاه این اصل است
یـک تـابع   متحده و درواقـع از نظـام حقـوقی   اصل مورد بررسی از مبانی و قواعد حقوقی ایاالت

المللـی و بـه طـور    المللی شناخته شده و به عرصۀ بـین المللی استخراج شده و مطابق اصول بینبین
الملل وارد گشته است و از قضا، به دلیـل  وفصل یک اختالف تخصصی در روابط بینخاص حل

واقـع  المللـی  راحتـی مـدنظر داوران بـین   نبود منبع خاص و مقررات و ماهیت ویژه و جدید آن، به
ــق شــده اســت  ــات    . شــده و موث ــه اختالف ــوط ب ــن در حــالی اســت کــه در مســائل دیگــر مرب ای

المللی بنا به اقتضا تکرار و تأکید شده است و این موضـوع بـا وجـود اسـتثنایی     محیطی بینزیست
.بودن ماهیت این اصل در برابر اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در میان کشورهاست

در رأي دیوان داوري که قطعاً بر روابط کشورهاي یاد شده اثرگذار یکی از نکات شایان توجه
بوده است، تکلیف دولت کانادا بر حصول اطمینان از فعالیت کارخانۀ اسملتر بر طبـق تعهـداتش بـر    

الملل و رأي صادره است؛ بدیهی اسـت کـه ایـن تعهـد بـراي اجـراي دقیـق اصـل         اساس حقوق بین
قابل تعریف و توجیه است و نتیجۀ آن چیزي جز توجه روزافـزون  » مینبار از سرزاستفادة غیر زیان«

چنین جلوگیري از بروز و شیوع مجدد اختالفـات  محیطی و همالمللی به معضالت زیستمراجع بین
الملل در آینده نیست؛ بنابراین این تعهد، تعهدي مستمر و مستحکم اسـت و  چنینی در روابط بیناین

ایـن قضـیه   . ي مزبور در خاك کانادا وجود داشـته باشـد ادامـه خواهـد داشـت     هاکه فعالیتتا وقتی
.محیطی تکرار شده استالمللی زیستخوبی در آرا و احکام داوري و قضایی بینبه
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کـه اخـتالف دو   » کانال کورفو«موسوم به قضیۀ 1946آلبانی در -در اختالف میان انگلستان
ستان از کانال مزبور بوده است که به بروز سـه حادثـۀ   هاي جنگی انگلکشور پیرامون عبور کشتی

هـاي متفقـین در ایـن کانـال در جنـگ      گـذاري منجر شد و ریشـۀ آن مـین  1946مرگبار در سال 
بـا بـه وجـود آمـدن     ). 83: 1386آبـادي،  رمضانی قوام(جهانی دوم و ادعاي حاکمیتی آلبانی بود 

ستان به شوراي امنیـت گـزارش شـد و شـورا     مناقشه در روابط دو کشور موضوع ابتدا توسط انگل
المللی دادگستري نمـود کـه بـا موافقـت بعـدي طـرفین بـه        توصیۀ به ارجاع اختالف به دیوان بین

.دیوان ارجاع شد
در بخشی از حکم صادره توسط دیوان، مرجع مورد بحـث، آلبـانی را متوجـه اصـل اسـتفادة      

پس از قضیۀ اسملتر این اصل را نخستین بـار  بار از سرزمین خویش کرده است و درواقعغیر زیان
.المللی در مرجع قضایی ملل متحد تصدیق کرده استدر یک اختالف ترافعی بین

المللـی در یـک دیـوان    محیطـی بـین  همچنین اصل بررسی شده در دومـین اخـتالف زیسـت   
بنـی بـر احـداث و    م1957مابین اسپانیا و فرانسه در سـال  فی» دریاچه النو«داوري موسوم به قضیۀ 

محیطی بـه کشـور اسـپانیا    انحراف آب از دریاچۀ کارول توسط فرانسه و ورود مخاطرات زیست
اهمیـت ایـن رأي در ایـن اسـت کـه      . ویژه حجم آب دریافتی این کشور، مدنظر قرار گرفتو به

المللی اسـت کـه میـان دو کشـور و بـا      محیطی بیندومین رأي در خصوص یک اختالف زیست
.وفصل شداد به این اصل حلاستن

هاي مـرزي و کارخانـۀ   محیطی دربارة آسیابعالوه بر این، اصل فوق در حکم اخیر زیست
صـورت اصـلی مربـوط بـه     اروگوئه تکرار و به-اي آرژانتیندر مرز رودخانه) 2010(خمیرکاغذ 

زیسـت  س محـیط الذکر مبین جایگاه ویـژه و حسـا  تمامی مباحث فوق. المللی تأیید شدعرف بین
.شوندالملل و آیندة بشریت ارزیابی میالمللی در روابط بینبین

1اصل توسعۀ پایدار-3

توسـعۀ پایـدار   1987،2زیسـت در سـال   بر اساس گزارش کمیسیون جهـانی توسـعه و محـیط   
هاي آینـده  هاي نسلبرآوردن نیازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت«عبارت است از 

رکـن معنـوي،   ). 410:1388مـوالیی، (» اي که نیازهاي نسل کنـونی نیـز بـه مخـاطره نیفتـد     ونهگبه
ضرورت توجه به الیۀ بیوسفر در کل آن است و در رکن مادي، حکایت از شناسایی نتـایج زوال  

زیسـت در گـرو   زیست در بلندمدت دارد و بـه موجـب آن امـر واجـب حمایـت از محـیط      محیط

1.The Principle of Sustainable Development.
2. Report of the World Commission on Environment and Development,1987, 23.
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).101:1371کیس الکساندر،(بشریت استحفظ آن براي نسل آیندة
که تدوین کننـدة عناصـر تشـکیل    1992بیشتر مباحث مربوط به توسعۀ پایدار در اعالمیۀ ریو 

اي به همان دشواري مربـوط بـه مباحـث    اند و وظیفهدهندة توسعۀ پایدار است، مدنظر قرار گرفته
:Fitzmaurice,2009. (دکننزیست را مطرح میالمللی محیطاصل احتیاط در حقوق بین 67(

، اختالف میان مجارستان و اسـلواکی در  »گابچیکوو ناگیماروش«با قضیۀ موسوم به این اصل
.الملل وارد شدزیست بینمحیط

هـم معـروف اسـت، تأکیـد     » سـد «المللی دادگستري در اختالف فوق که بـه قضـیۀ   دیوان بین
میــان توســعۀ اقتصــادي و حفاظــت از  آمیــزنمــوده اســت کــه توســعۀ پایــدار مفهــومی مصــالحه 

ساز در خصوص اصل بررسـی شـده در   ترین رأي صادره و رویهدرواقع، مهم. زیست استمحیط
ــین ــل محــیطحقــوق ب ــط و حــل   المل ــز در رواب ــه نقشــی مصــالحه برانگی وفصــل زیســت کــه البت

.آمیز مناقشات دو کشور داشته است، رأي مذکور استمسالمت
ایجاد پروژة سد بـر روي رودخانـۀ دانـوب و همچنـین اعمـال پـروژه       در این اختالف، در پی

گیـري از ادامـۀ پـروژه از    جانبه از سوي اسلواکی کـه بـه دنبـال کنـاره    صورت یکبه» cواریانت «
محیطــی و تعــویض نظــام سیاســی ایــن کشــور از کشــوري  ســوي مجارســتان بــه دالیــل زیســت 

المللـی  همگرایی بسیار زیادي در روابـط بـین  ازاین کمونیستی به کشوري همسو با غرب که پیش
شدت به دنبـال توسـعۀ اقتصـادي    خصوصاً با کشورهاي کمونیستی داشت، کشور اسلواکی که به

هـاي منطقـه،   خویش برآمده بود با اصـرار بـر بـه نتیجـه رسـانیدن پـروژه، سـبب تخریـب تـاالب         
پـس از بـروز اختالفـات    ها گشت و در این راهآلودگی منابع آب و خشک شدن مراتع و جنگل

میهنـی بـراي دو کشـور، اخـتالف بـه دیـوان       -شدن این موضوع به موضـوعی ملـی  زیاد و تبدیل
).1385:430موسوي،(المللی دادگستري براي صدور رأي ارسال شد بین

در همین راستا استدالل کشور اسلواکی نیـاز بـه توسـعه و اسـتفاده از منـابع ملـی و حـاکمیتی        
پس از ارجاع اختالف توسط طرفین، اصل توسعه پایدار را مـورد تأکیـد و حکـم    بوده که دیوان
.قرار داده است

باید گفـت کـه درواقـع اصـل توسـعه پایـدار یـک اصـل پذیرفتـه شـده و مکمـل در حقـوق             
بـین  »گابچکوناگیمـاروش «اي که در دو دعـواي موسـوم بـه    گونهزیست است بهالملل محیطبین

میان آرژانتین و اروگوئه که تـاکنون تنهـا دعـاوي    »کارخانۀ خمیرکاغذ«مجارستان و اسلواکی و 
خـوبی توانسـته اسـت    المللـی دادگسـتري هسـتند، بـه    زیستی منجر بـه حکـم در دیـوان بـین    محیط

وفصـل کنـد و از بـروز تشـنج و     تعارض و اختالف مطـرح شـده بـین کشـورهاي درگیـر را حـل      
تـرین حقوقـدانان   توسـعۀ پایـدار در نظـرِ بـزرگ    .المللـی جلـوگیري کنـد   درگیري در روابط بین
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کـه در قضـیۀ   »ترینیـداد «اي قاضـی  معاصر هم جایگـاه رفیعـی دارد ازجملـه، در نظریـۀ جداگانـه     
عنـوان یـک   دار در آمریکـاي التـین بـه   عنوان سـنت ریشـه  کارخانه خمیرکاغذ از توسعۀ پایدار به

روصداي اصول کلی حقوق یاد شـده اسـت   سالمللی موجود و ناظر بر نقش بیاندیشه حقوقی بین
)Trindade, در قضـیه گـابچیکوو   1»ویرامانتري«و همچنین در نظر جداگانۀ قاضی ) 28-30 :2010

الملـل عرفـی   ناگیماروش بیان شده است که توسعۀ پایدار در حقیقت یکی از اصول حقـوقی بـین  
زیسـت از ایـن اصـل    محـیط الملـل تواند امروزه در حقوق بـین است؛ بر همین وصف، دیوان نمی

.پوشی کندچشم

2زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط -3

3اسـتکهلم 1972اعالمیـۀ  . آغـاز شـد  1960زیست از اواخـر دهـۀ   ضرورت حفاظت از محیط

و طبیعی است یکـی از  4زیست بوده استالملل محیطنقطۀ عطف اعالم اصول بنیادین حقوق بین
زیست که کشورها در مقام دفـاع از فعـل یـا    الملل محیطق بیناصول بسیار مهم و حیاتی در حقو

.کنند، اصل ضرورت استالمللی بدان استناد میترك فعل خویش در روابط بین
المللی بین مجارسـتان  زیستی در عرصۀ بیناین اصل براي نخستین بار در یک اختالف محیط

المللـی یعنـی   مرجـع قضـایی بـین   مـدنظر یـک   »گابچیکو ناگیمـاروش «و اسلواکی یا همان قضیۀ 
.المللی قرار گرفتزیست بینالمللی واقع شد و در زمرة رویۀ محیطدیوان دادگستري بین

دلیل طرح اصل فوق در دعواي مذکور، اختالف دو کشور طرف دعوا براي احداث سـد بـر   
لـوگیري  روي رودخانۀ دانوب بود که کشور مجارستان با استناد به اصل مزبور براي ضـرورت ج 

زیست منطقـه و البتـه فشـار افکـار عمـومی اقـدام بـه فسـخ قـرارداد منعقـده بـا            از تخریب محیط
. نمود و در قضیۀ مطروحـه بـا طـرح دعـواي اسـلواکی مواجـه شـده بـود        ) چکسلواکی(اسلواکی 

نگرد و به جنبۀ استثنایی آن توجه وافـر دارد، طـوري   هرحال، دیوان، بسیار دقیق به این اصل میبه
که ضرورت باید مبتنـی بـر شـرایط بسـیار دقیـق و متعـددي باشـد کـه         که ضمن بیان حکم به این

شـدت بـر روي نظریـات ذهنـی متکـی بـر       تنهایی قادر به تشخیص آن نیسـت، بـه  نفع بهدولت ذي
مفهوم ضرورت تأکیـد داشـته و اجـراي معاهـدات را از سـیطرة منـافع ملـی خـارج کـرده اسـت           

منظــور آنکــه اقــدام دولتــی از منظــر اصــل نــین در دیــدگاه دیــوان بــه؛ همچ)190:1381فیلیــپ،(
پذیر باشد، باید اقدام آن دولت تنها ابزار براي حفاظت از منفعـت اساسـی دولـت    ضرورت توجیه

1.Weeramantry.
2.The Principle of Necessity.
3. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972, Art.5.

منظور دستیابی به توسعۀ پایدار، حفاظت محیط زیسـت بایـد بـه عنـوان جـز      به: اعالمیه ریو بیان داشته است4چنین اصل هم. 4
.ور جداگانه بررسی کردطناپذیر توسعه تلقی شود و نباید آن را بهتفکیک
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الوقوع و شدید باشد و همچنین عمل آن دولت، عامـل  در قبال خطر قریب) مجارستان(مورد نظر 
طورجـدي بـه منـافع دولـت دیگـر لطمـه وارد نمایـد        نباید بهایجاد آن خطر نباشد و عمل مذکور 

.در قضیۀ سد، دیوان مجارستان را در ایجاد خطر دخیل دانست). 1389:136دادیار، (
محیطـی و عرفـی شـناختن    بنابراین دیوان، با قبول و تصدیق اصل ضرورت در مسـائل زیسـت  

نسته و وجود آن را دلیـل نقـض سـایر    آن، اما جایگاه این اصل را جایگاهی محدود و استثنایی دا
.داندتعهدات نمی

1اصل پیشگیري-4

بـار از  اصـل اسـتفاده غیـر زیـان    «اي منطقـی تلویحـاً، از   این اصل نخستین بار بـه شـکل نتیجـه   
تفصیل بررسی شـد، در رویـۀ قضـایی    متحده و کانادا، که بهدر اختالف معروف ایاالت» سرزمین

الملل مطرح شد و در آن به کانادا توصـیه شـد کـه    ی مهم در روابط بینعنوان اختالفالمللی بهبین
بایست از ورود خسارات ناشی از انتشار دود به قلمـرو واشـنگتن پرهیـز نماییـد و     در آینده هم می

.بینی نموددرواقع تعهدي مستمر را پیش
یـد سـعی   با«ها در به کـارگرفتن مقـررات   کند، دولتتکلیف می) پیشگیري(اصل جلوگیري 

هـاي بخـش   درسـتی در جهـت نظـم عمـومی، فعالیـت     و بـه » عمـل منصـفانه  «که بـر مبنـاي   » کنند
کـیس  (آور نباشـد  زیسـت زیـان  خصوصی تحت قلمرو نظارت و کنترل وي، روي بخش محـیط 

ها در جهـت  گیرد، اما الزام دولتاین اصل یک وظیفه مطلق را در برمی. )1371:101الکساندر، 
هرحـال  بـه . زیست گـردد وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیطها این ممنوعیت

ــان   ــر زی ــدامات پیشــگیرانه اســت   تحقــق اصــل اســتفاده غی ــار در گــرو و مســتلزم اق رمضــانی (ب
.)1386:83آبادي،قوام

جبران تخریـب و خسـارات   دیوان در قضیۀ سد، اصل پیشگیري را با توجه به ویژگی غیرقابل
، امـا توجـه   )ICJ,1997:140(المللی، اصلی اجباري قلمداد کـرده اسـت   زیست بینوارده بر محیط

دیوان به اصل پیشگیري در قضیۀ کارخانه خمیرکاغـذ نشـان از اهمیـت روزافـزون ایـن اصـل در       
المللی دارد زیرا، دیوان به شکل ویژه درصدد تأکیـد بـر آن و   زیست بینالملل و محیطروابط بین

ن اصل برآمده است که ناشی از رویه و اعتقاد حقوقی ایجاد شـده در آراي  تلقی نمودن ایعرفی
امـا نکتـه بسـیار مهـم ایـن      . اي هم چون رأي دیوان در قضیه کانال کورفو و سد، اسـت المللیبین

اي مطلق در قضیۀ کارخانۀ خمیـر ذکـر کـرده    گونهاست که دیوان، تحقق و نیل به این اصل را به
شعار داشته است که پیشگیري تنهـا از  از اصل پیشگیري و تضمین آن، ااست، زیرا براي حمایت

1.The Principle of Prevention.
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هـا در تصـویب و اجـراي قـوانین ملـی در      خالل کمیسیون مزبور کـافی نبـوده و بـر تعهـد دولـت     
)ICJ,2010:190. (راستاي این اصل نیز تأکید دارد

نبـوده بلکـه بـا    مـابین  روشن است که رأي دیوان در این زمینه فقـط بـر مبنـاي اساسـنامه فـی     
زیست که ریشـه در معاهـدات   الملل محیطعنوان عرفی مربوط به حقوق بینشناسایی این اصل به

رسـد کـه نظـر جداگانـه قاضـی ترینیـداد در       دارد بر اهمیت آن صحه گذاشته است و به نظر مـی 
شده اسـت  المللی است که ایجاد قضیۀ کارخانه خمیرکاغذ در این زمینه ناشی از همان اعتقاد بین

توانـد اصـل پیشـگیري،    سختی میزیست امروزه بهالملل محیطحقوق بین«: داردزیرا وي بیان می
,Trinidade(.»احتیاط و توسعه پایدار را نادیده بگیرد 2010: 2(

المللی در قالب اصل پیشگیريزیست بینحمایت کیفري از محیط-5
زیست رو به افزایش کشورها به مسئلۀ محیططور که اشاره شد، اصل پیشگیري با توجه همان

اي در میان سـایر  سرعت جایگاه ویژهالمللی و طرح مسئولیت کشورها در صورت نقض آن بهبین
زیستی پیدا کرد و آخرین ارتقاي این اصل هم اعالم عرفی بودن این اصل از سـوي  اصول محیط

دف، اتحادیۀ اروپایی که در مباحـث  با همین ه. است2010المللی دادگستري در سال دیوان بین
المللـی همچـون حقـوق بشـر و ایجـاد سـازوکارهاي فرادولتـی متنـوع         مهم دیگري در عرصۀ بین

ویژه حمایت کیفري از اصل بسـیار  زیست و بهالملل محیطپیشگام بوده است در مسئلۀ حقوق بین
,O’Riordan & Cameron).ساز پیشگیري نیز چنین بوده استسرنوشت 2013:146)

در استراسبورگ فرانسه کنوانسیونی به تصویب دول اروپـایی  1998اتحادیۀ اروپایی در سال 
زیسـت، تـأثیر آن در پیشـگیري از    رساند که در آن هدف از اعمال تـدابیر کیفـري بـراي محـیط    

این کنوانسیون تعهد کشورها را از طریـق حمایـت   . محیطی عنوان شده استهاي زیستآلودگی
هاي مختلف و فرامرزي و در چارچوب اصـل  ن ورود آلودگیي و تعقیب و مجازات عامالکیفر

یکی از نکات بسیار مهم این کنوانسیون، تعیـین مجـازات و   . دهدپیشگیري مورد پوشش قرار می
ها و مؤسسات و درواقع افراد حقوقی است که ممکن است تنبیه عالوه بر افراد حقیقی بر شرکت

هـاي دیگـر   هاي فرامرزي بـه دولـت  ت و آلودگیهاي اروپایی سبب ورود خساردر قلمرو دولت
نیـز مجـازات   ) اشخاص حقوقی(ها که در این کنوانسیون حتی براي شرکتتر اینجالب1.گردند

هـاي آن مـورد نظـر واقـع شـده      حبس در نظر گرفته شده است که در قالب تعلیـق انجـام فعالیـت   

هـا در مقایسـه بـا اشـخاص حقیقـی      روشن است که اعمال مجازات علیه اشخاص حقوقی با توجـه بـه ماهیـت وجـودي آن    . 1
.متفاوت است و این نخستین بار است که در قالب یک سند براي اشخاص حقوقی نیز مجازات تعیین شده است
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یون مزبـور مطـرح اسـت، نـص     اما نکتۀ دیگري که در راستاي اصل پیشـگیري در کنوانسـ  . است
هاي عضو متعهدند تا تـدابیر مناسـب و ضـروري را    دولت«: آن است که اشعار داشته است2ماده 

نیـک  . »محیطـی در نظـام حقـوق داخلـی خـود وارد نماینـد      هـاي زیسـت  با جرم انگاري آلودگی
مات بینی و تصـویب قـوانین مناسـب داخلـی در تحقـق پیشـگیري از ایـراد صـد        پیداست که پیش

در چـارچوب  (المللی المللی نقش مؤثري خواهد داشت و به کاهش جرائم بینمحیطی بینزیست
1.نیز ایضاً کمک خواهد نمود) این کنوانسیون

2اصل احتیاط -6

بـراي  «: کنوانسـیون ریـو، اصـل احتیـاط بـدین گونـه تعریـف شـده اسـت         15برابر نص مـاده  
ب با امکانات خود تدابیر احتیاطی وسـیعی را اعمـال   ها باید متناسزیست، دولتحفاظت از محیط

در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دالیل قطعـی علمـی   . نمایند
زیسـت  اي براي تأخیر در اتخاذ تدابیر مؤثر بـراي پیشـگیري از ورود صـدمه بـه محـیط     نباید بهانه

.)1380:374موسوي، (» گردد
المللـی دادگسـتري در   محیطی ارجاعی بـه دیـوان بـین   دو اختالف زیستاصل احتیاط در هر 

ادعاهاي طرفین و در حکم نهایی مورد توجه بوده است ولی هرگـز بـه دلیـل ماهیـت نـامتقن آن      
.مورد وثوق جدي مانند اصل پیشگیري واقع نشده است

. یرانه استاین اصل که در راستاي اصل پیشگیري مطرح بوده است، درصدد بیان تعهد پیشگ
پیامـد پـذیرش   . کننـد بیان می»حفاظت و کنترل فعاالنه«آن را به شکل 3تعهدي که بایرن و بویل

عنوان قاعده حقوقی، جابجایی بار اثبـات دعـوا اسـت، بـدین معنـی کـه در هرگونـه        این اصل، به
کـه اقـدام   زیست، اقدام کننده باید به هر طریقی اثبـات نمایـد   اقدام مشکوك در ارتباط با محیط

.)426: 1388موالیی،(زیست خطرناك نیست وي براي محیط
شـدت مـورد نـزاع و تردیـد     اي عرفی است یا خیر بهاعتبار این اصل از جهت اینکه آیا قاعده

اي عرفـی  عنـوان قاعـده  است و شاید به همین دلیل است که دیوان نسبت به شناسایی این اصل به
هرروي آنچه در خصوص ایـن اصـل روشـن اسـت ایـن      به. تکارانه عمل کرده اسبسیار محافظه

:اند ازالمللی مندرج در کنوانسیون استراسبورگ عبارتنجرائم بی. 1
ها به آب، خاك و هوا که منجر به مرگ یا صدمۀ جدي به اشخاص شود یا خطرات جـدي منجـر   ورود انواع آلودگی: 2ماده 

.به مرگ یا صدمۀ شدید را به اشخاص وارد کند
هـا؛ کاربسـت غیرقـانونی گیاهـان؛ تولیـد، اسـتعمال، انتقـال،        الـه سازي، صادرات یا واردات غیرقـانونی زب انتقال، ذخیره: 4ماده 

.ايصادرات یا واردات مواد هسته
2.The Principle of Precaution.
3. Birnie and Boyle.
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الملل گذارده و درواقـع یـک اصـل کلـی     این اصل، از حقوق داخلی پاي به حقوق بیناست که
شود و در حقیقت این همان نقطه افتراقی است که بین این اصل و اصل عرفی المللی تلقی میبین

(Sands & Peel, 2012: 220).پیشگیري وجود دارد

المللـی دادگسـتري یعنـی رأي    محیطی نزد دیوان بیناین اصل هرچند در هردو پرونده زیست
تـوان گفـت کـه    انـد امـا مـی   ناگیماروش و کارخانه خمیرکاغذ، مورد حکم واقع شده-گابچیکو

دربارة آن قدري مسامحه و سکوت شده است، زیرا علت وجودي این اصل مبتنی بر وجود یـک  
.توان به طور قاطع و متیقن آن را به اثبات رساندلمی نمیخطر است، که از نظر ع

محیطـی نسـبت بـه مرحلـه پیشـگیري      تر به خطر زیسـت اصل مزبور ماهیتاً یک مرحله نزدیک
رسد که وقتی دیوان اصل پیشـگیري کـه اصـلی پذیرفتـه تـر و بـا اتقـان        و بدیهی به نظر می1است

توجهی مبنی بر عدم نقـض آن از  مستندات قابلبیشتري نسبت به اصل احتیاط است را با دالیل و
سوي اروگوئه در اختالف موسوم به کارخانه خمیر رد نماید، در این رأي نسبت به اصل احتیـاط  

.)15:1391موسوي؛ موسوي فر،(اظهارنظري نکند 

2اصل ارزیابی-7

مه تعهـدي اسـت کـه ازمفهـوم پیشـگیري سرچشـ      ،هاي بالقوه خطرنـاك ارزیابی قبلی فعالیت
گیــرد از آنجــایی کــه کوتــاهی و قصــور در تــالش جهــت جلــوگیري از خطــرات فرامــرزي مــی
المللی گردد، این مسئله نیزقابل بررسی است کـه انجـام صـحیح و    تواند منجر به مسئولیت بینمی

عنوان استانداردي جهت تعیین میـزان توجـه   تواند بهمحیطی میدقیق یک ارزیابی تأثیرات زیست
ــت در پ ــد  و دق ــر عمــل کن ــوال ســوریا و رابینســون، (یشــگیري از خط ــن .)118:1390کوروک ای

تواند شامل نظارت، صدور هشـدار و اعالمیـه و تبـادل اطالعـات شـود      سازکارهاي پیشگیرانه می
باید تأکیـد کـرد کـه هـر     . اندمحیطی درج شدهکه جزو تعهداتی است که در اسناد متعدد زیست

هایی که داراي سـطح  گیرد و فقط آن دسته از فعالیتی قرار نمیفعالیت پیشنهادي موضوع ارزیاب
شـوند  رود، ارزیابی میها میشوند و یا چنین احتمالی بر آن طرحزیست میمعین آسیب به محیط

.)106:1389شیلتون؛ کیس الکساندر،(
گـذاري در  زیسـت و حقـوق سـرمایه   الملل محـیط هاي مناسبات میان حقوق بینیکی از جلوه

.)106:1389شیلتون؛ کیس الکساندر،(شود محیطی مشاهده میل ارزیابی زیستاص
Lake Lanoux)اصل مزبور در رأي صادره از سوي دیـوان داوري در قضـیۀ دریاچـه النـوکس     

ك به.ن. 1
http://yaserziaee.blogfa.com/post-209.aspx (Date Accessed 09/08/2015).
2. The Principle of Assessment.
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Arbitration, میان اسپانیا و فرانسه براي نخستین بار براي شناسـایی پیامـدها و پیشـگیري از    (1957:17
.سازي آن نپرداختان به تأکید و شرح و بسط و قاعدهمطرح شد، اما دیومحیطیخسارات زیست

محیطــی اخــتالف مــرزي و زیســت»کارخانــه خمیرکاغــذ«ایــن اصــل در پرونــدة موســوم بــه 
گـذارد  اروگوئه، دو کشور مجاور رودخانۀ اروگوئه که روز به روز رو به وخامت مـی -آرژانتین

.مورد توجه اساسی واقع شد
زعـم  به. در خصوص نقض این اصل مدنظر قرار داده است، ترتیباتی شکلی استآنچه دیوان

ــابی     ــوده اســت کــه اطالعــات کــافی و کامــل در خصــوص ارزی ــزم ب ــه مل ــوان اروگوئ هــاي دی
محیطی مربوط به طرح را به کمیسیون منتقل کرده و نظر نهـائی را بـه ایـن مرجـع واگـذار      زیست

یـا  (گـردد کـه پیمانکـار    دوش دولت اروگوئه مسـتقر مـی  همچنین این تعهد هنگامی بر. نمودمی
دیـوان اصـل   . مربوطه براي اقدامات مجوز به نهاد صالح آن کشور مراجعه کـرده اسـت  ) شرکت

.آور تلقی نموده استمحیطی را اصلِ فرعی و با حصول شرایطی الزامارزیابی آثار زیست
د دیـوان بـازهم در مـورد نفـس و     گونه که در مطالب فوق مورد اشـاره قـرار گرفتـه شـ    همان

ماهیت نقض این اصل به قضاوت نپرداخته که آیا نقض ماهوي آن از طریق عدم اطـالع و انتقـال   
هرروي، دیوان ضمن شناسایی و اطالق عرفی بـودن  ها به کمیسیون اتفاق افتاده یا خیر؟ بهارزیابی

ی اروگوئـه صـحه گذاشـته    این اصل، تعهد نقض شده را ماهوي ندانسـته و بـر نقـض تعهـد شـکل     
رسد این تصمیم ریشـه در عـدم ذکـر قلمـرو و محتـواي ایـن اصـل در        درنتیجه، به نظر می. است

.الملل عام داردحقوق بین
این اصل تنها در رأي مذکور یعنی کارخانه خمیرکاغذ مورد حکم دیوان واقع شـد و عرفـی   

.اعالم گشت

)اطالع دهی(1رسانیاصل اطالع-8
المللـی بـا اخـتالف کشـورهاي اسـپانیا و فرانسـه موسـوم قضـیۀ         رویه قضایی بیناین اصل در

آبـی توسـط فرانسـه در رودخانـۀ مـرزي      به جهت احداث تأسیسات صنعتی و بـرق » دریاچه النو«
در 1956ها و رأي دیوان داوري موردتوافـق طـرفین کـه در سـال     مابین دو کشور و در رسیدگی

اي بـس ارزشـمند در   ایـن اخـتالف و رأي صـادره سـابقه    . ع شـد ژنو تشکیل شد، مورد توجه واقـ 
رسانی است و مضـاف بـر ایـن، ارزش    بار از سرزمین و اصل اطالعتحکیم اصل استفادة غیر زیان

الملـل  زیسـت بـین  المللی صادره در حقوق محـیط آن به سبب این است که اساساً دومین رأي بین
الملـل تنظـیم و اختالفشـان را    را در عرصـۀ بـین  پس از تریل اسـملتر اسـت کـه رابطـۀ دو کشـور     

1.The Principle of Notification.
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در قضیه دریاچه النـو، دیـوان   . وفصل کرده است و مانع از بروز حوادث فاجعه بار شده استحل
هـاي خـود کـه    از اقدامات و برنامـه ) اسپانیا(داوري، فرانسه را نسبت به آگاه نمودن همسایۀ خود 
ــت      ــرتبط اس ــور م ــتگاه دو کش ــه و زیس ــو  در(در دریاچ ــرزي الن ــه م ــف شــناخت  )یاچ ، موظ

رسـانی در اخـتالف آرژانتـین و    ترین خاستگاه توجه به اصل اطـالع ، اما مهم)136: 1389دادیار،(
اي در خصوص حفـظ  اروگوئه نمایان شد و آن هنگامی بود که طرفین به موجب انعقاد اساسنامه

و متعاقـب  1975در سـال  مابین، یعنی رودخانۀ اروگوئـه محیطی رودخانۀ مرزي فیتعادل زیست
رسانی بـه طـرف مقابـل شـده     برداري مفید و اطالعمتعهد به بهره1آن تشکیل کمیسیون مشترك،

زعم دیوان، اروگوئه براي احداث دو آسیاب و یک کارخانـۀ خمیـر در   در همین حال، به. بودند
از طریق کمیسیون ) آرژانتین(حاشیۀ رودخانۀ موردتوافق که در حال تکمیل بود، به طرف مقابل 

.رسانی خویش عمل نکرده استبه تعهد اطالع2مشترك
زیسـت  به هر روي، هرچند دربارة این حکم بـه علـت دومـین رأي صـادره در حـوزة محـیط       

اي در هاي سابق، انتقاداتی جدي وجود دارد، امـا سـهم ارزنـده   الملل و فقدان مقررات و رویهبین
آمیـز اختالفـات   وفصـل مسـالمت  سو و حـل زیست از یکیطالملل محتوسعه و تدوین حقوق بین

.اي داشته استاي منطقهالمللی و جلوگیري از مخاصمهبین

نتیجه-9
و منشور ملـل متحـد   1928گونه که در مقاله شرح داده شد، پس از پیمان بریان کلوگ همان

ینی شایسته هـم چـون طـرق    الذکر جایگزالملل و اسناد فوقزور، حقوق بینمبنی بر عدم توسل به
باید اذعان نمـود  . المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادندآمیز اختالفات بینوفصل مسالمتحل

المللی مربـوط بـه   که اختالف بین کشورهاي جهان امري متداول است که ازجمله در مباحث بین
قـوق بشـري، روبـه    هـاي اقتصـادي و حتـی ح   زیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن بـا حـوزه  محیط

المللـی در حـوزة   وفصل اختالفـات بـین  هاي قضایی حلدر این مقاله اهمیت روش. افزایش است
زور و تـأمین صـلح و   ها در جلوگیري از توسل بـه زیست جهانی بررسی شدند که نقش آنمحیط

محیطـی  المللی در قالب شناسایی اصول زیسـت زیست بینامنیت جهانی و کمک به حقوق محیط
طـور خـاص بـه    حال، این اختالفـات کـه بـه   شوند، بااینسیار ارزشمند و مورد تصدیق قلمداد میب

الملل وابسـتگی دارنـد ممکـن اسـت حتـی میـان دو متحـد اسـتراتژیک و         زیست بینحوزة محیط
روي دهـد و ایـن ناشـی از    ) در قضیۀ تریـل اسـملتر  (مریکا و کانادا امتحده اي مانند ایاالتمنطقه

1. The River Uruguay Executive Commission.
2.CARU (Administrative Commisson of the River Uruguay).
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اي اسـت کـه توانسـته    ورها به این بخش مهم از توسعۀ اقتصادي و منـابع طبیعـی منطقـه   توجه کش
اي است در این زمینه در میان کشـورها در صـورت بـروز اخـتالف منـافع اسـتراتژیک بـه مسـئله        

.تاکتیکی در ارتباطاتشان نمایان شود که در مباحث بررسی شده، دیده شد
آمیــز حــل هــاي غیرسیاســی مســالمتحــله راهدر همــین راســتا و پــس از رجــوع کشــورها بــ

زیست پدیدار و اعـالم شـدند کـه بهـر روي     الملل محیطاختالفاتشان، اصول مهمی در حقوق بین
نقشی ارزنده در جلوگیري از منازعات آتـی در ایـن حـوزه و البتـه طـرز عمـل یکسـان کشـورها         

کشــورها در ســایۀ فقــدان المللــی در روابــط خواهــد داشــت و از بــروز بســیاري از تشــنجات بــین
محیطـی در  بنـابراین، آراي زیسـت  . کنـد المللی جلوگیري مـی هاي مشخص بینمقررات و عرف

طـور کـه   روابط کشورها مشخصاً نقشی چند سویه داشته و خواهد داشـت زیـرا، از سـویی همـان    
شورها نظـم  المللی شده؛ ثانیاً، بر روابط کگفته شد، اوالً، سبب جلوگیري از حوادث دردآور بین

اي در ترویج و شناسایی اصـول راهگشـا و ضـروري    بخشد؛ و ثالثاً، نقشی توسعهمندي میو قانون
در ایـن میـان یکـی از    . المللـی خواهـد داشـت   محیطی بـه تناسـب موضـوع در عرصـۀ بـین     زیست

المللـی دادگسـتري  المللـی دارد، دیـوان بـین   مجامعی که نقشی بسیار واال و ارزنده در صحنۀ بـین 
است که با وجود انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آرا، این وظیفه خطیـر را بـر عهـده گرفتـه و     

وفصـل  در آینده هم به دلیل اهمیت روبه رشد موضوع و گرایش هرچـه بیشـتر کشـورها بـه حـل     
سـنگ در  آمیز اختالفاتشان در ایـن زمینـه تکـرار خواهـد کـرد و جایگـاهی بـس گـران        مسالمت

.الملل خواهد داشتقطع در روابط بینطورزیست و بهلل محیطالمحقوق بین
المللـی  زیسـت بـین  بایست این نکته را از نظر دور نداشت که توجه وافر بـه مسـائل محـیط   می

هـاي مهمـی در اسـناد و آراي    گیـري عـرف  خصوص مسائل آلودگی فرامرزي منجر بـه شـکل  به
همچنــین . گشــته اســت) مین، اصــل پیشــگیريبــار از ســرزاصــل اســتفاده غیــر زیــان(المللــی بــین

در قلمـرو اتحادیـه   (گونه که در متن مقاله مورد تصدیق قرار گرفت اصل پیشگیري امروزه همان
از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفـري قـرار گرفتـه و نقـض     ) اروپا

المللـی در مقابلـه   معه بـین دلیل آن هم وجود خرد و درك جمعی جا. آن جرم انگاري شده است
به جاي جبران خسارات صرف است؛ زیـرا ماهیـت خسـارات وارده    ) پیشگیري(با بروز آلودگی 

اي اسـت کـه اساسـاً اعـاده و بازگشـت بـه حالـت نخسـت         گونـه المللـی بـه  زیسـت بـین  به محـیط 
ایـن  زیست و حمایت قضایی و حقـوقی از  درنتیجه، حمایت کیفري از محیط. یافتنی نیستدست

المللـی،  المللـی در عرصـۀ بـین   هاي بینبرانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرفحوزة دغدغه
آغازِ راهی است مبـارك و تبیـین کننـدة اهمیـت آن در روابـط بـین کشـورها و صـلح و امنیـت          

.المللی و به طریق اولی حقوق بشربین
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