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مقدمه
به یابیافزون علم و دستبا تغییر شیوه زندگی و نیازهاي بشر در اثر پیشرفت روز

هاي تولیدي از پسماندهاي قابل برگشت به هاي مدرن، ماهیت بخش عظیمی از زبالهتکنولوژي
به. استهایی با وصف خطرناك تغییر کردهخطر، به زبالهخطر یا کماکوسیستم یا مواد زائد بی

ها نهاي ناشناخته عصبی، ژنتیکی، سرطاها ابتال انسان به بیماريکه آثار سوء و مخرب آنطوري
هاي حیات وحش و تخریب گونهدنبال داشته و موجب انقراض نسل برخیو غیره را به

. استبرگشتی شدهقابلطرز غیرزیست بهمحیط
عنوان تولیدکنندگان عمده پسماندهاي خطرناك، از یک سو با یافته بهکشورهاي توسعه

اي در وضع مقررات دفع سختگیرانهها، از ابتدا رویکردآگاهی از اثرات زیانبار این قبیل زباله
اند و از سوي دیگر دفع اصولی این قبیل پسماندها براي تولیدکنندگان هاي خطرناك داشتهزباله

رو با افزایش تولید از این. استهاي سنگین دفع در کشور محل تولید ها مستلزم هزینهآن
هاي فقیر و توسعه نیافته که کشورها به کشورهاي دیگر بویژهپسماندهاي خطرناك و انتقال آن

ها ندارند، یا حمل و تخلیه اي در واردات این قبیل زبالهکنندهمقررات سختگیرانه یا ممنوع
عنوان ها از قبیل دریاهاي آزاد، بههایی غیر از محل حاکمیت دولتهاي خطرناك در مکانزباله

این امر . استشورهاي پیشرفته بودهراهکاري براي دفع آسان و کم هزینه زباله مورد توجه ک
اي به نام انتقال برون مرزي پسماندها  از جمله  پسماندهاي خطرناك در موجب ایجاد مقوله

.استالمللی شده سطح بین
عنوان یک به1970و 1960هاي هاي خطرناك در سالمرزي زبالهبروننقلومدیریت حمل

ناپذیر تبدیل پا افتاده به امري اجتنابادي و سیاسی از امري پیشدلیل مالحظات اقتصپدیده انبوه به
هاي خطرناك و فجایع ناشی از آن، بخصوص مرزي زبالهبا افزایش میزان حمل و نقل  برون. گردید

ها و این روند، حساسیتایی گستردهو همچنین پوشش رسانه1980و 1970هاي بعد از در سال
اي، الملی، منطقهزیست مطرح و واکنش جوامع بینحیطخریب ماخطارهاي عمومی نسبت به ت

این حرکت. زیست آغاز گردیدهاي ملی و سایر افراد فعال و مدافعان حقوق بشر و محیطحکومت
المللی، معاهدات چندجانبه و بعضاً در قوانین ملی ظهور هاي بینجهانی و فراملی در قالب کنوانسیون

شکل مدون یا عرف در آوري را به اصول و قواعد حقوقی و الزامزمانپیداکرده و به مرور 
افزون براین، قواعد حقوقی . استزده زیست رقمحفاظت از محیطهاي گوناگونزمینه

هاي جهانی با اصول مشترك ها و  اعالمیهآوري نیز در حوزه حقوق نرم در قالب بیانیهالزامغیر
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باشند، که زیست میهاي تخصصی براي حفاظت از محیطنظامصدد شناساییاند و دربوجود آمده
هاي مختلف الملل و اعضاي آن در حوزهمجموعاً موجب تحوالتی بنیادین در نگرش جامعه بین

)66، ص 1389، موالئی،لطفی. (استزیست بودهحقوق محیط
ی و جبران مدنزیست، شناسایی زمینه مسئولیتترین تحوالت در حقوق محیطیکی از مهم

زیست از هاي خاص خسارات وارده بر محیطدلیل ویژگیبه. ها استخسارات ناشی از آلودگی
قبیل نحوه تعریف خسارت، غیرقابل جبران برخی از صدمات، غیرقابل محاسبه بودن دامنه برخی 
از خسارات، امکان دخالت عوامل متعدد در بروز خسارات و مشکل اثبات رابطه سببیت، 

ایی متفاوت از ماهیت و آثار این خسارات ارائه زیست، چهرهحاکم در حقوق محیطمقررات
هاي جبران نیز مسیري تخصصی در حوزه که به تبع آن انواع و ارکان مسئولیت و شیوهداده

در قواعد سنتی و عام، مسئولیت افراد پس از وقوع خسارت . استمدنی طی کرده مسئولیت
در) 291–290،ص 1387کاتوزیان، انصاري، (. بر تقصیر استتنیمحقق شده و اصوالً مب
بر اصل پیشگیري از وقوع خسارت و اصل پرداخت توسط زیست مبتنیحالیکه خسارات محیط

. باشدها میآالینده بوده و بنابر مسئولیت مطلق آالینده
نقلوحملکنترلرداهمیتحائزیکی از اسناد 1المللی، کنوانسیون بازلدر میان اسناد بین

کنوانسیون بازل در ارتباط با خسارات ناشی از .ها استو دفع آنخطرناكهايزبالهمرزيبرون
12موجب ماده اي را بهمدنی ویژهها نظام مسئولیتهاي خطرناك و جبران آننقل زبالهوحمل

ما تنها قانون ، در مقررات داخلی کشورالحاقی طراحی کرده2کنوانسیون در قالب پروتکل
آوري،جمعتولید،نامه اجرایی آن به بحث در خصوص ،و آیین1383مدیریت پسماند مصوب 

براساس.پرداخته استپسماندهادفعوپردازشبازیافت،نقل،وحمل،جداسازيسازي،ذخیره
سیون بازل و کنوانتابع مقررات،پسماندهاي ویژهمرزيانتقال برونونقلمذکور،قانون14ماده

رغم خالء هاي حقوق داخلی  بهکلی اندیشهطوربه.بودخواهدبا نظارت مرجع ملی کنوانسیون 
بر تقصیر در محیطی در کنار قواعد عام مبتنیمدنی خسارت زیستقانونی در حوزه مسئولیت

ت، اسمطلق در این حوزه روي آوردهبیش به پذیرش مسئولیت و حوزه حقوق خصوصی، کم
بهرامی(براساس قاعده الضررطوریکه با تبیین مبانی فقهی مسئولیت در اینگونه خساراتبه

1. Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and their Disposal, 1989, 28 ILM 657, CTS, 1992/19.
2. Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary
Movements of HazardousWastes and Their Disposal, Designed and printed by the
Publishing Service, United Nations, Geneva — GE.11-00459 — July 2011 — 1,500 —
UNEP/SBC/2011/4.
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قواعد اتالف وتسبیب، غالباً منابع وعناصرزیستو یا ) 150-149، صص 1386، فهیمی، احمدي
و خسارت وارد بر آن را خسارت به شدهها و اموال عمومی قرار داده ثروتمحیطی درزمرة

در نتیجه ماهیت مسئولیت را به ) 59، ص 1391داماد،محققانتظاري،(اند؛ ال عمومی دانستهامو
) 290، ص 1387کاتوزیان، انصاري ، . (اندقواعد حقوق عمومی نزدیکتر یافته

ه عصر حاضر در جامعه بعنوان یکی از مسائل مبتالبا توجه به اهمیت این موضوع به
هاي مرزي زبالهنقل برونومدنی حملنظام حقوقی مسئولیتالمللی پژوهشی در تبیینبین

بنابراین از . استکنوانسیون بازل صورت نگرفته 1999ها  بر اساس پروتکل خطرناك و دفع آن
مرزي پسماندهاي و نقل برونآنجا که در قوانین ایران حاکمیت کنوانسیون بازل در حمل

نی اصول حاکم بر کنوانسیون بویژه در قواعد حاکم منزله پذیرش ضمها بهخطرناك و دفع آن
مدنی در حقوق مدنی و نحوه جبران خسارت در عرض قواعد سنتی و عام مسئولیتبر مسئولیت
هاي جبران، عامل در این نوشتار برآنیم که به تبیین انواع و ارکان مسئولیت، شیوه. داخلی است

هاي خطرناك و دفع مرزي زبالهقل بروننوهاي مسئولیت حملرافع مسئولیت و محدودیت
قانون مدیریت پسماند و تطبیق 14ها، برمبناي پروتکل الحاقی کنوانسیون بازل با تکیه بر ماده آن

.مدنی بپردازیمالمللی مسئولیتآن با برخی اسناد بین

هاي خطرناك و خطرات ناشی مرزي و دفع زبالهنقل برونواهمیت حمل: بخش اول
از آن

هاي خطرناك تا اتمام عملیات دفع اصولی نقل برون مرزي زبالهوفرآیند شروع به حمل
هاي مرزي، ممکن است اشخاص و دولتنقل برونوهاي خطرناك بخصوص در حملزباله

جهت . آوردمدنی را فراهممختلفی را درگیر کرده و گاهی نیزانجام فرآیند موجبات مسئولیت
هاي خطرناك و مرزي زبالهنقل برونوحاکم بر خسارت ناشی از حملمدنیتبین نظام مسئولیت

ها بر اساس پروتکل الحاقی کنوانسیون بازل، الزم است تا نخست به ضایعات دیگر و دفع آن
هاي خطرناك و  سیر مرزیزبالهبیان برخی مفاهیم و سپس به خطرات ناشی از انتقال برون

.شودمدنی پرداختهمسئولیتالمللی در حوزه تاریخی اسناد بین

مفاهیم: فصل اول
هاي خطرناك،ت بیین مفهوم و مروزي زبالهنقل برون و مدنی حمل براي بررسی مسئولیت
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توجهی مرزي و دفع از اهمیت قابلنقل برونو هاي خطرناك و حمل تعیین مصداق زباله
.برخودار است

هاي خطرناكزباله: مبحث اول
شوند نظر گرفته میشود که یا براي دفع درمیباله به مواد و اشیاء دورریختی گفتهپسماند یا ز

قانون مدیریت 2طبق ماده (Albers,2014,p.19).ها به حکم قانون استیا الزام به دفع آن
طوربهکهشودمیگفته)فاضالبازغیر(گازومایعجامد،موادبهپسماند؛ زباله در مفهوم عام 

.شودمیتلقیزاید،کنندهتولیدنظرازوبودهانسانفعالیتازحاصلغیرمستقیمیاممستقی
خطرناكهايگیویژوخاصزبالهیکجریانازترکیبیبهمعموالًنیزخطرناكهايزباله
بهداشتسازمان(Albers,2014,p.19). شودمیاطالقکاملفهرستیکطیشدهشمارش

وخورندگیحاد،سمیتچونمدتیکوتاهخطراتکهداندمیمواديراخطرناكموادجهانی
اثردرمزمنسمیتشاملمحیطیزیستمدتبلندخطراتباعثونمایدایجادانفجاریا

. استمکرر و پایداري زیاد درمقابل فرآیند حذف سمیت مانند تجزیه زیستی بودههايتماس
ت قابلیت انفجار، احتراق، خورندگی، واکنش پسماندهاي خطرناك معموالً یکی از مشخصا

).12، ص1391باقریان،(باشند پذیري و سمی را دارا می
پسماندهايگروهپنجبهها آنهکنندحسب منابع تولیدبرراهازبالهقانون مدیریت پسماند، 

قانون،ایندر.استکردهتقسیمصنعتیوکشاورزي،ویژه،)بیمارستانی(پزشکیعادي،
خواصازیکیحداقل،بودنباالدلیلبهکهدنشومیگفتهپسماندهاییکلیهبهویژهماندهايپس

به،آنمشابهوخورندگیاشتعال،یاانفجارقابلیتزایی،بیماريسمیت،قبیلازخطرناك،
ازبخشینیزوپزشکیپسماندهايازدستهآنهمچنین.دنباشداشتهنیازویژهمراقبت

ویژهپسماندهايجزنیزدارندخاصمدیریتبهنیازکهکشاورزيصنعتی،عادي،پسماندهاي
توسط اشخاصی که عمدتاً تولیدکننده پسماند عادي هستند، پسماندهااین.شوندمیمحسوب

براین معیار ویژه بودن پسماند، وجود یکی از بنا. شوندایجاد شده اما پسماند عادي محسوب نمی
باویژهپسماندهايفهرست. باشدها بدون توجه به منبع تولید مینخواص خطرناك در آ

زیست،محیطحفاظتعالیشورايتصویببهوشدهتعیینربطذيهايدستگاههمکاري
.رسدمی

هاي زبالههایی که شامل یکی از مصادیق مصرح در جدولکنوانسیون بازل زباله1طبق ماده 
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ن باشند یا از نظر مقررات ملی کشورهاي عضو صادرکننده و کنوانسیو3و 1خطرناك ضمایم 
هایی تحت زبالهاین بر گردند؛ عالوهواردکننده یا محل عبور ، مضر باشند، خطرناك تلقی می

مانده ها و باقیآوري شده از خانوار، شامل آن دسته از مواد زائد جمع»ضایعات دیگر«عنوان 
هاي ویژه دارند نیز تحت پوشش کنوانسیون قراربه مراقبتها که نیاز ناشی از سوزاندن آن

).کنوانسیون2ضمیمه . (گیرندمی
هاي عضو کشورودادهارجاعملیقوانینبهراپسماندازتعریفارائهکنوانسیون 2ماده 

موجب کنوانسیون بایستی ظرف شش ماه پس از عضویت، فهرستی از مواد زائد خطرناك به
است به دبیرخانه کنوانسیون اعالم 3و 1ود، که خارج از موارد مصرح در ضمیمه قوانین ملی خ

قانون مدیریت 2ماده دربازل،کنوانسیون1مادهتعریفبهتوجهباخطرناكهايزباله. دارند
.استشدهشناساییویژهپسماندهايپسماند، با اصطالح 

هاي کنوانسیون هایی که از سوي ضمیمهالهها در کنوانسیون بازل بین زبتفاوت نوع زباله
یی که صرفاً از سوي قوانین داخلی خطرناك فرض هااند و بین زبالهبازل خطرناك تلقی شده

رسانی مناسب تحت شرایط کنوانسیون رو، اگر اطالع؛ از ایناند، در پروتکل لحاظ شدهشده
یی نیزکه صرفاً از سوي قوانین داخلی هاباشد، پروتکل بازل نسبت به زبالهبازل انجام شده 

کند و این مساله فقط محدود به حوزه اختیارات ملی باشند صدق میخطرناك شناخته شده
).پروتکل3ماده (است ها را خطرناك شناسایی کردهباشد که آن زبالهدولتی می

مرزي نقل برونو حمل : مبحث دوم
بینیپیشرامقرراتازدستهدوویژههايپسماندلنقوحملدرپسماندمدیریتقانون

رامرزيبروننقلوحملکهمقرراتیومرزيدروننقلوحملشاملمقررات.استکرده
مرزي، نقل برونو قانون مذکور بدون ارائه  تعریفی از مفهوم حمل14ماده .دهندمیپوشش

. استبه کنوانسیون بازل ارجاع دادهکنوانسیونینظارت مرجع ملرا با به آنمقررات راجع
نقطهیکازکشوریکقضاییصالحیتحوزهدرونپسماندهامرزي،دروننقلوحملدر

ومبدأنشده،خارجکشوریکصالحیتحوزهازپسماندها.شوندمیجاجابهدیگرنقطهبه
کشوريهمانملیمقرراتبعتادلیلاینبهواستکشوریکدروندرانتقالمسیرمقصد

نقل برونو حملدرمقابل) 15، ص1391باقریان،. (دهدمیرويآنجادرانتقالاینکهباشدمی
هاي خطرناك یا سایر انواع کنوانسیون بازل عبارت است از انتقال زباله2ماده 3مرزي طبق بند 
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ت حاکمیت ملی یک دولت اي تحاي تحت حاکمیت ملی یک دولت به ناحیهزباله از ناحیه
اي که تحت حاکمیت ملی دولت دیگري نباشد، دیگر یا از طریق آن، یا به یا از طریق ناحیه

.  مدخل باشندمشروط به آنکه الاقل دو دولت دراین انتقال ذي
مرزي تلقی شود، باید حداقل دو کشور در این امر دخالت داشته براي اینکه انتقال برون

قضایی یک کشور قرارداشته مقصد و مسیر انتقال هرکدام در حوزه صالحیتباشند و مبدأ و
به معنی هرگونه اراضی، ناحیه دریائی یا هوائی است یک دولت، قضاییحوزه صالحیت. باشد

الملل در رابطه با سالمت انسان و محیط زیست، که در داخل آن، یک دولت طبق حقوق بین
اي، میان انتقال ممکن است به صورت منطقه. نمایدمیمسئولیت اداري وانظباطی اعمال 

باشند، یا به صورت جهانی نیز صورت گیرد؛ در کشورهایی که در یک حوزه جغرافیایی می
4و سایر کشورهاي ذیربط3)ترانزیت(، عبور 2، صادرکننده1همواردي که کشورهاي واردکنند

، 1391باقریان،(ده باشند در یک منطقه نبوده و در نقاط مختلف جغرافیایی پراکن
هاي مرزي زبالهنقل برونو کنوانسیون بازل به دنبال نظارت و کنترل بر عملیات حمل ).15ص

از نظر . کندمحسوب می» قانونیانتقال غیر«خطرناك، انتقاالت برخالف مقررات کنوانسیون را 
ربط وافقت به کشورهاي ذيدر مواردي که انتقال بدون اطالع و بدون م) 9ماده1بند(کنوانسیون 

باشد، کسب موافقت کتبی از طریق جعل یا تقلب بوده یا نحوه انتقال عمالً با صورت گرفته 
مانند (باشد و یا در صورتیکه انتقال منجر به دفع عمدي مدارك و اسناد انتقال مغایرت داشته

وانسیون و اصول کلی پسماندهاي خطرناك یا سایر انواع پسماندها برخالف مقررات کن) تخلیه
.رودالمللی گردد، از موارد انتقال غیرقانونی بشمار میقوانین بین

هاي خطرناكدفع اصولی زباله: مبحث سوم
: هاي خطرناك به دو شیوه امکان پذیر استدفع زباله

هاي متدوال مانند بازیابی، استفاده مجدد، کدام از روشنخست، هر عملیاتی که شامل هیچ
. گردداستفاده مجدد مستقیم یا هر نوع روش دیگر نمیاحیاء

منظور دفع در آنجا مرزي پسماندهاي خطرناك و سایر انواع پسماندها بهنده، کشوري است که انتقال برونکشور واردکن. 1
.گیردو یا بارگیري قبل از دفع در مکانی که تحت حاکمیت ملی هیچ دولتی نیست انجام می

.شوداندها از آنجا آغاز میمرزي پسماندهاي خطرناك و سایر انواع پسمکشور محل صدور کشوري است که انتقال برون.2
است که انتقال پسماندهاي خطرناك و سایر انواع پسماندها از کشور عبور، کشوري به جز کشور صادرکننده و واردکننده. 3

.شود و یا قرار است انجام شودطریق آن انجام می
.باشندن یا غیرعضو میربط، اعم از کشورهاي صادرکننده، واردکننده و عبور عضو کنوانسیوکشورهاي ذي.4
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دفع در زمین یا روي زمین : شود، عبارتند از طور عملی به کاربرده میعملیات دفعی که به
مانند تجزیت بیولوژیکی مواد زاید مایع یا لجن در (، اصالح زمین )مانند دفن در زمین و غیره(

، )مانند تزریق در چاه، غارهاي نمکی یا اماکن طبیعی(ن ، تزریق در اعماق زمی)ها و غیرهخاك
ها و غیره، دفن ها، استخرها، حوضچههاي زاید در گودالمانند دفن مایعات یا لجن(دفن سطحی 

هاي دربسته و ایزوله از یکدیگر و از مانند قراردادن مواد زاید در کپسول(باتکنیک خاص 
ها، دفع در اقیانوس یا دریا از جمله از دریاها و اقیانوس، دفع مواد زاید در منابع آب غیر)محیط

. در بستر دریا
هاي متدوال بازیابی، استفاده مجدد، احیاء استفاده مجدد دوم، عملیاتی که شامل روش

شود که از لحاظ این دسته عملیات مربوط به موادي می. باشدمستقیم یا هر نوع روش دیگر می
ید خطرناك تعیین گردیده و همچنین عملیات مذکور در قسمت نخست قانونی به عنوان مواد زا

غیر از روش سوزاندن به ( استفاده مواد زاید به عنوان سوخت : گردد که عبارتند ازشامل آن می
ها، احیاء و استفاده مجدد از فلزات و ،  احیاء و تولید مجدد حالل)طریق مستقیم با تولید انرژي

ترکیبات مورد استفاده براي کاهش آلودگی ، استفاده براي اصالح ترکیبات فلزي، بازیابی
، صص 1391باقریان،. (زمین به منظور استفادت از آن در کشاورزي یا توسعه اکولوژیکی

)15تا16

هاي خطرناكمرزي و دفع زبالهنقل برون و خطرات ناشی از حمل: فصل دوم
بهزبالهدفعمنظوربهعمدتاًکهاستسماندپمدیریتفرآیندهايازیکیزبالهنقلوحمل

یابازیافتها،آبدررهاسازيدائم،سازيذخیرهزمین،دردفنازاعمگوناگونهايشیوه
وخطرناكهايزبالهنقلوحملعملیاتطیدربویژهفرآینداینانجام.گیردمیصورتسوزاندن

متصدي،(Albers,2014,p19)»شناختیزمینویجغرافیایدفع«درحملمکانحیثازهاآندفع
.استاهمیتحائزموردبرحسبنیازموردویژههايمراقبتوبنديبستهنوعحمل،شیوهحمل،

مدنی در هاي مسئولیتمنجر به شناسایی زمینههاي خطرناكو دفع زبالهفجایع تاریخی ناشی از حمل
.استزیست شدهد بر محیطالمللی نسبت به خسارات وارعرصه حقوق بین

هاي خطرناكو دفع زبالهفجایع ناشی از حمل:  مبحث اول
اگرچه مقدار تولید این . شوندهاي خطرناك در جهان تولید میساالنه انبوهی از زباله



75 ...حقوق ایران و هاي خطرناك و دفع آن درمرزي زبالهمدنی انتقال برونمسئولیت

اما ،استافزایشرو به حال ظهور مقیاس کوچک در اقتصادهاي دری با پسماندها درصنایع
براساس گزارش . شوندیافته تولید میا بوسیله کشورهاي صنعتی توسعههاکثریت این زباله

میزان تولید ساالنه زباله در جهان در سال ) OECD(هاي اقتصادي سازمان توسعه و همکاري
زیست براساس برآورد برنامه محیط. 1استمیلیون تن تخمین زده شده338درحدود 1991

هاي خطرناك از کشورهاي اروپایی به زبالهمقدارصادرات) UNEP(سازمان ملل متحد 
تن بوده و مقدار 000/120تن و به کشورهاي در حال توسعه 000/700کشورهاي دیگر 

1991است؛ به طوریکه در سال تن تخمین زده شده000/200صادرات از آمریکا و کانادا 
تم مقررات یافته با سیسهاي خطرناك از کشورهاي توسعهبیشترین حجم تجارت زباله

عدم هماهنگی . 2استنیافته یا فاقد سیستم سختگیرانه بوده سختگیرانه به کشورهاي توسعه
نیافته، وجود مقررات در کشورهاي توسعه) 97، ص1391باقریان،(اقتصادي و نظارتی 

یافته هاي شمال، موجب گرایش کشورهاي توسعههاي دفع در کشورسختگیرانه و افزایش هزینه
ها از طریق انتقال یابی به منافع بزرگ با دفع آنهاي خطرناك جهت دستزبالهبه انتقال

هاي پر هزینه مدیریت پسماند هاي خطرناك با توجه به روشزباله. استغیرقانونی زباله بوده
براي دارنده آن داراي ارزش اقتصادي منفی بوده و در عمل فروشنده باید به کسی که کاال 

شود نظر گرفته میعنوان صادرات منفی درشود خسارت بپردازد، بهبراي او ارسال می
(Albers,2014,p.19).

تواند ، می3فجایعی که در اثر یک غفلت ساده یا اشتباه انسانی در برخی از تأسیسات صنعتی
بروگ فاجعه فلیکس4.طور جدي زندگی بر روي کره زمین را تحت تأثیر قراردهدبه

1. The OECD estimated in 1991 that 338 million tons were produced annually
worldwide: OECD, The State of the Environment (1991).
2.UNEP, Environmental Data Report 345 (1991), pp. 335-336 documenting the 20% of
the global trade that goes from developed to developing countries.

گردو غبار انفجار زغال Honkeiko Colliery،)آلمان(1921در سال انفجارکارخانه تولید مواد شیمیائی)oppau(اوپا.3
درسال کالهک انفجاري )کلمبیا(،کالی1947درسال کشتیکودانفجار)USA(تگزاس، شهر 1942در سال چینسنگ 
6195،Flixborough)UK(1974درسال کارخانه تولید مواد شیمیائیفاجعه،Chasnala)درسال انفجار مین) هند
1975،Sevesoزیستی و شیمیایی جنگ) اتحاد جماهیر شوروي(،نووسیبیرسک1976در سال مواد شیمیایینشت)ایتالیا

San Rafael de layer،1980ل در ساانفجار سیلندرشیمیایی)مالزي(Fort Elang،1979در سال امراض گیاه 
در گازفاجعه)هند(،بوپال1984شهر مکزیکوسیتی درسال گاز طبیعی، انفجار 1984گازدر سال انفجارخط لوله) ونزوئال(

رودخانه درمواد شیمیایینشت)سوئیس(وبازل) 1986در سال اتحاد جماهیر شوروي سابق (چرنوبیل،فاجعه1984سال 
.باشدصنعتی میهولوکاستاولیهنشانه هاي خی ازبر1986در سال راین

4.Dwivedi, Bipin Kumar, Legal Controls of Industrial Disasters, (Ph.D.) thesis, Jawahar
Lal Nehru University, School of International Studies, 10-Mar-2014, pp: 2,3,
http://hdl.handle.net/10603/17340, BK Dwivedi - 2014 - ir.inflibnet.ac.in.
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)Flixborough ( بدترین فجایع تاریخ صنایع شیمیایی انگلستان یکی از)در این فاجعه . است) بریتانیا
بروگ را در یک انفجار بزرگ و سپس آتش سوزي آثار کارخانه فلیکس1974در یکم ژوئن 

نفر کشته شده و بسیاري از مردم داخل سایت حادثه و 28نابود کرد و حداقل ) Nypro(پرو نی
ل اصلی این حادثه شکستن لوله موقت نصب شده دو ماه قبل از انفجار دلی. دیدندخارج آن صدمه

1976درژوئیه . استمحل بودهدر عدم وجود مهندسان واجد شرایط و خطاي در طرح ایمنی و 
ایتالیا در اثر آزادسازي مداوم گاز تري کلوروفنل ) Meda(حادثه دیگري در کارخانه شیمیایی مدا 

)Trichlorophenol (چه اطمینان رخ داده و چندین شهرستان از جمله مدا، سویسواز دری)Seveso (
این گازها بوسیله بادهاي شمال . بودرا تحت تأثیر قرارداده ) CesanoMaaderno(و کسانومادرنو 

هاي این حادثه باعث بیماري. اندجایی داشتهمایل در عرض منطقه جابه3مایل در طول و 4،5
ازجمله حوادث جنجال . طراف و مرگ بسیاري از حیوانات اهلی شدمختلف در میان جمعیت ا

، )MIC(ایزوسیاناتسمیمتیلدر اثر  نشت گاز ،1984دسامبر4برانگیز دیگر حادثه بوپال هند در 
نفر 300000وبیش ازنفر بوده 3500بیش ازشدگانشمار کشتهکش گیاهان است که نوعی آفت

انفجار کارخانه . شده و محصوالت نیز آسیب دیدندهاکشتهدام. نیزدچارگازگرفتگی شدند
تکرار ، )Maharashtra(ترا مهراش) Nagothane(واقع در ناگوتان1990پتروشیمی هند در سال

حوادث . کارگر بود50دیگري از فاجعه بوپال در تاریخ هند است که نتیجه آن کشته شدن 
-1986نوامبر 1ازل سوئیس در ، حادثه ب1986آوریل 26دیگري چون حادثه چرنوویل در 

Dwivedi,2014)( 1983تن زباله خطرناك با برچسب کود خاکستر در سال 4000تا 3000، تخلیه
در سواحل هائیتی بدون اخذ مجوز از دولت هائیتی یا تخلیه )Khian sea(توسط کشتی خیان دریا 

توسط 1988ت نشده در سال اي محافظمیلیون پوند پسماند صنعتی و هسته8بشکه باز حاوي 800
),KoKo(Tsimplism(یک شرکت ایتالیایی مشغول به کار در نیجریه در شهر بندري کوکو 

2001,pp297-298)هاي خطرناك هستندشواهدي دیگر از فجایع ناشی از انفجار یا تخلیه زباله .

هاي لهو دفع زبامحیطی حملمدنی خسارات زیستپیشینه شناسایی مسؤلیت: مبحث دوم
المللیخطرناك دراسناد بین

موجب افزایش حساسیت 1980و 1970در سال هاي بعد از ایی گستردهپوشش رسانه
هاي ملی و اي، حکومتالملی، منطقهنسبت به تخریب محیط زیست بوده و واکنش جوامع بین

ن وجودبیش زیست را دربر داشته؛که محصول آسایر افراد فعال و مدافعان حقوق بشر و محیط
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، 1386قاسم زاده،(الملل است زیست در عرصه بینالمللی درحوزه محیطسند بین300از 
ها در قبال المللی دولتهاي مسئولیت بینبه زمینه1970المللی از اوایل دهه جامعه بین) 109ص

عمومی توجه زیست با تکیه بر اصول سنتی حقوق بین المللهاو خسارات محیطآلودگی
المللی به گسترش حقوق قراردادي در این هاي اخیر رویکرد جامعه بیناند؛ اما در دهههداشت

شماري از جمله در اسناد بی) UNEP(زیست سازمان ملل متحد برنامه محیطاست؛ زمینه بوده
منشور حقوق و تکالیف اقتصادي کشورها و در 1992، اعالمیه ریو1972اعالمیه استکهلم 
است ها از جمله کنوانسیون بازل و پروتکل آن بدان پرداختهات و پروتکلتعدادي از معاهد

).77،ص1387رئیسی،(
مرزي پسماندهاي خطرناك و دفع تصویب کنوانسیون بازل در نظارت و کنترل انتقال برون

مرزي پسماندهاي خطرناك، در معرض به معنی قرار دادن بازار انتقال برون1989ها در سال آن
هایی را ها چنین پسمانداساس این که آیا آناست که کشورها را در شرایط مجزا، برقوانینی 

بندي کشورها بهها صرفاً مشروط به دستهاین تفاوت. کندکنند، متمایز میتولید یا دفع می
توسعه، حالزیرا در بعضی از موارد کشورهاي در. توسعه نیستحالیافته یا درصورت توسعه

به اجرا گذاشته . به افزایشی براي تولید و پردازش این پسماندها دارندتوجه و روظرفیت قابل
ها در مورد است که به ابزاري در تعیین سیاستشدن کنوانسیون بازل فرآیندي را شروع کرده

پسماندهاي خطرناك در سطح بین الملل تبدیل شده و پیامدهاي شدیدي در سطح داخلی درپی 
بنابراین . ها استاشتن خطرات در سطح قابل تحمل زیربناي این سیاستد، ایده نگهداشته

کنوانسیون، رویکرد پیشگیرانه را با پیامدهاي مهم براي تجارت جهانی از طریق محدود کردن 
. کندشود، حفظ میتوانایی بازار که تنها مجبور به تعیین نحوه مبادله پسماندهاي خطرناك می

توان به مواردکاهش ها را میی، اصول عملی اساسی این سیاستمقابل این زمینه مفهومدر
فرامرزي پسماندهاي خطرناك به میزان حداقلی که با مدیریت کارآمدسازگار با انتقال
زیست چنین پسماندهایی تطابق داشته باشد،به حداقل رساندن مقدار و محتواي سمی محیط

ها تا حد سازگار با محیط زیست آنپسماندهاي خطرناك تولید شده و تضمین دفع کارآمد
امکان نزدیک به محل تولیدو کمک به کشورهاي در حال توسعه در مدیریت کارآمد سازگار 

Fernando Silva)ها خالصه کردشده در سرزمین آنزیست پسماندهاي خطرناك تولیدبا محیط

Soares, Vieira Vargas,2001, pp.69-70).
مدنی و جبران خسارت براي صدمه ناشی زل در مورد مسئولیتمذاکره و تصویب پروتکل با

ها با تضمین پرداخت جبران خسارت و مرزي پسماندهاي خطرناك و دفع آناز انتقال برون
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مرزي پسماندهاي خطرناك، اثر خاصی بر اعتبار شده بواسطه انتقال بروناعاده براي صدمه ایجاد
مدنی براي صدمه ایجاد شده طی ر مورد مسئولیتد1989کنوانسیون 1.کنوانسیون بازل داشت

کنوانسیون (هاي ناوبري داخلی هاي خطرناك از طریق جاده، راه آهن و کشتیحمل محموله
که در ژنو تحت نظارت کمیسیون سازمان ملل براي اروپا به تصویب ) هاي خطرناكمحموله

صدمه مربوط به حمل و نقل در مورد مسئولیت و جبران خسارت براي 1996رسید؛ کنوانسیون 
در لندن پس از آغاز IMO2که تحت نظارت ) HNS(مواد خطرناك و مضر از طریق دریا 

به تصویب رسید، دو کنوانسیون چندجانبه مرتبط با 1984مذاکرات جامع دیپلماتیک در سال 
روه مسئولیت ناشی از خسارات در طول انتقال کاالها و اجسام خطرناك هستند که توسط کارگ

(Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, p.81)دانویژه مدنظر قرار گرفته

مدنی در پروتکل بازلنظام حقوقی مسئولیت: بخش دوم
هاي خطرناك و به حداقل رساندن و تعدیل بر تخلیه محلی زبالهتاکید اصلی کنوانسیون بازل مبنی

هاي خطرناك را براي نقل زبالهوحملمسئولیت کل بازل پروت. ها  استالمللی آنانتقال و دفع بین
استفاده از پروتکل بازل عمل سیاسی مهمی . کنداشخاص ثالث و صدمات زیست محیطی تعریف می

هدف پروتکل، فراهم. ها استدهنده افزایش تدریجی هماهنگی نسبت به مدیریت زبالهاست که نشان
هاي موقع براي صدمه ناشی از انتقالسارت کافی و بهآوردن یک نظام مسئولیت جامع و جبران خ

. ها استنقل غیرقانونی آنوها از جمله حملهاي خطرناك و سایر پسماندها و دفع آنمرزي زبالهبرون
مدنی در پروتکل بازل طی مباحث آتی انواع و ارکان در این بخش جهت تبیین نظام حقوقی مسئولیت

هاي یک ادعاي جبران هاي جبران خسارت و محدودیتت، شیوهمسئولیت، عوامل رافع مسئولی
.گرددالمللی بررسی میبراساس پروتکل در تطبیق با برخی اسناد بین

انواع و ارکان مسئولیت و عوامل رافع آن: فصل اول
هاي خطرناك است، اما نقل زبالهو کننده اصول کلی حملاگرچه کنوانسیون بازل تعیین

توانند پروتکل ها میبعد از آن تاریخ، دولت). پروتکل26ماده (براي امضا باز بود 2000دسامبر 10پروتکل بازل تا تاریخ .1
عضو13، پروتکل بازل به وسیله 2000دسامبر 12در ). پروتکل28و 27مواد (را تأیید، قبول، تأیید رسمی یا ثبت کنند 

پروتکل بازل تاکنون اجرایی نشده. استامضاء کرده2000دسامبر 7بود؛ انگلستان در تاریخ کنوانسیون بازل امضاء شده
.کشور پذیرفته شده است23در حال حاضر کنوانسیون توسط .است

2. IMO: International Maritime Organization.
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هاي کنوانسیون بازل از دولت12لیکن، ماده . کندنوع مسئولیت آنها را معین نمیافراد مسئول و
خواهد تا با همکاري یکدیگر در اولین فرصت ممکن، پروتکلی را به کار عضو کنوانسیون می

مدنی و جبران خسارت براي صدمات هاي مناسبی در زمینه مسئولیتگیرند که قوانین و روند
. ها  تعیین و وضع نمایدهاي خطرناك و یا دیگر زبالهمرزي زبالهبروننقل وناشی از حمل

هاي ناشی از هاي زیادي در رابطه با تحمل آلودگیحال توسعه نگرانیهاي دردرحالیکه کشور
شروع شده و در دسامبر 1993هاي خطرناك داشتند، مذاکرات در مورد پروتکل در سال زباله

1(کنوانسیون بازل، کنفرانس پنجم اعضاي 1999
COP-5 ( موافقت کردند که پروتکل بازل پس

هاي عضو پروتکل متعهد دولت. روز اجرایی شود90دولت، بعد از 20از تصویب از سوي 
.شوند که مقررات الزم جهت اعمال پروتکل را در قوانین خود منعکس نمایندمی

عنوان یک ابزار قانونی تکل بهپس از مذاکرات فنی و دیپلماتیک طوالنی و پیچیده، این پرو
در پذیرش ،هاي چندجانبه پیش از خودبسیار پیچیده، از الگوهاي قانونی موجود در کنوانسیون

هاي خاص خود از آن است با وجود این، این پروتکل با ویژگیمطلق تبعیت کردهمسئولیت
مطلق و ه مسئولیتالگوها منحرف شده و قوانین مختص خود مانند ایجاد استاندارد دوگان

بر تقصیررا با نسبت دادن مسئولیت به افراد مختلف در یک عملیات واحد انتقال برون مبتنی
، این امر موجب تمایز نظام حقوقی حاکم ها، مقرر کردهمرزي پسماندهاي خطرناك و دفع آن

صل حاضر به در این راستا مباحث ف. استمدنی در انواع و ارکان مسئولیت شده بر مسئولیت
دهنده مسئولیت اعم از فعل زیانبار، صدمات قابل مطالبه ، نوع مسئولیت و مطالعه عناصر تشکیل

.اشخاص مسئول و علل رافع مسئولیت اختصاص دارد

بازلبررسی انواع مسئولیت در پروتکل: مبحث اول
ا براي صدمه مطلق ربر تقصیر و مسئولیتپروتکل بازل دو نظام موازي از مسئولیت مبتنی

این نسخه . استکرده هاي خطرناك و سایر پسماندها ایجادمرزي زبالهناشی از انتقال برون
المللی معمول نبوده و درون یک کنوانسیون چندجانبه در قانون بینيهابرداري از نظام

Fernando Silva ).پیامدهاي عملی آن در آینده ممکن است به سختی قابل تشخیص باشد

Soares, Vieira Vargas,2001, p.94)
المللی  پیش از خود در حوزه هاي حقوقی بینپروتکل بازل به تبعیت از نظام4ماده 
مدنی خودکار مطلق است، این نوع از مسئولیت، مسئولیتمدنی ناظر بر مسئولیتمسئولیت

1 . Conference of the Parties )اي کنوانسیون بازلکنفرانس طرفه(
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یده بدون نیاز به دنتیجه شخص زیانشود؛ دربدون نیاز به اثبات تقصیر ایجاد می) اتوماتیک(
ایی که در انگاري شخص مسئول، صرفاً بایستی ثابت کند که او از حادثهاثبات غفلت یا سهل

ها اتفاق افتاده، خسارت دیده، براساس ماده هاي خطرناك و دفع آنمرزي زبالهطول انتقال برون
ادي که تحت حوزه کنوانسیون بازل شامل افر6ماده 1موجب بند مطلق بهمسئولیتپروتکل، 4

عنوان اختیارات دولت صادرکننده یا دولت واردکننده قرار دارند و  نیز کسانی که به
گردد و در مورد کنند، میمیها عملکننده زبالهدهنده، صادرکننده، واردکننده یا دفعاطالع

.کندحامل مصداق پیدا نمی
ز  فعل یا ترك فعلی که بر اساس پروتکل بازل هر فرد مسئول صدمه وارده ناشی ا

گونه نقض قوانین بطورعمدي، یا در اثر اشتباه، سهل انگاري و غفلت است و همچنین هر
در (4هاي ماده فرضپروتکل  بدون نظر به پیش5ماده طبق . کنوانسیون بازل، خواهد بود

یل هر فردي بایستی بواسطه عدم رعایت مقررات کنوانسیون ویا بدل) خصوص مسئولیت مطلق
یا کوتاهی غیرقانونی مسئول صدمه ایجاد شده) انگاريسهل(فعل یا ترك فعل عمدي، غفلت 

این ماده، بر قانون داخلی کشورهاي عضو پروتکل که مسئولیت کارمندان و نمایندگان را . باشد
هاي مالی، پیامد در مورد محدودیت12ماده 1براساس بند . داشتکنند، اثري نخواهد تعیین می

بر اساس « فوري مطرح کردن مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر اساس پروتکل بازل این است که 
در حقیقت با احراز . »نباید هیچ محدودیت مالی براي مسئولیت وجود داشته باشد5ماده

. گرددمشمول او نمی12ماده 1هاي مالی بند مسئولیت مبتنی بر تقصیرمسئول محدودیت
موارد احراز مسئولیت مطلق بیان 4الحاقی کنواسیون بازل در ماده بنابراین در پروتکل 

افرادي که داراي . بر تقصیر بیان شده استصرفاً شرایط مسئولیت مبنی5گردیده و در ماده 
نقل وهر شریک در حمل. بودبر تقصیر مصون نخواهندمطلق هستند، از مسئولیت مبتنیمسئولیت

از قبیل صادرکننده یا وارد (ود مسئول بوده و بعالوه فرد مسئول براي صدمه ناشی از تقصیرات خ
یک حامل، براي مثال . مطلق داردهمپین براي تمام صدمات مسئولیت ) کننده یا دفع کننده

بر تقصیر نامحدود است، مگر اینکه او نیز درمقام یکی از افراد مشمول داراي مسئولیت مبتنی
پروتکل افراد داراي 4ماده در .)(Tsimplism,1999, p.314د پروتکل باش4مطلق ماده مسئولیت

مسئولیت مطلق و شرایط ایجاد  مسئولیت مطلق بیان گردیده و حامل جزء افراد داراي مسئولیت 
عبارت دیگر طبق پروتکل بازل، به. مطلق نخواهد بود مگر اینکه مشمول شرایط این ماده گردد

.باشد، اما اگر مسئول است، هیچ حق محدودیتی نداردحامل مسئول نیست مگر اینکه مقصر 
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به هر فرد مسئول، که طبق این پروتکل یا یک توافق 8پروتکل بازل، براساس ماده 
باشد، حق اعاده قراردادي مسئول باشد یا حق اعاده به وسیله قانون دادگاه شایسته تعیین شده

فرد داراي مسئولیت مطلق است تا قسمتی یا ها مسیرهاي موجود براي از این رو، این1دهد، می
به. کل هزینه هاي مالی صدمات فردي را که اشتباه او منجر به آن صدمات شده، بازیابی کند

هاي خطرناك را پروتکل اگر فردي صرفاً براي جلوگیري از آلودگی، زباله6ماده 2موجب بند 
بر تقصیر متوجه او نخواهد بود، به مبتنیمطلق و نه مسئولیتکنترل یا پردازش کند، نه مسئولیت

.شرطی که این اقدامات منطقی و قانونی باشند
براساس . است9تقصیر در ماده نکته حائز اهمیت برخورد متفاوت پروتکل بازل با مؤلفه

پروتکل، اگر فردي که متحمل صدمه شده یا فردي که بر اساس قوانین داخلی مسئول 9ماده 
باشد یا در آن ، با لحاظ همه شرایط بواسطه تقصیر خود باعث صدمه شدهاستشناخته شده
مفاد ماده . باشد، جبران خسارت ممکن است کاهش یابد یا پرداخت آن مجاز نباشدنقش داشته 

در تحمل نوع مسئولیت باتوجه به ادغام 2ناظر بر بیان تقصیر مشترك و شناسایی تقصیر مؤثر9
دیده انگاري مؤثر زیانسهلبه طوري که . مطلق استقصیر با مسئولیت بر تنظام مسئولیت مبتنی

.تواند قربانیان را از بازیابی بخشی یا کل صدمات وارد شده محروم کندمی
هاي حلمطلق در گذشته همه اثرات خود، از جمله استفاده از تمام راهاگرچه نظام مسئولیت

است، اما هنوز احتمال وتکل، را ایجاد کرده صالح عضو پرهاي داخلی ذيممکن در دادگاه
این . المللی عرفی در مقابل کشور دیگر وجود داردهاي قوانین بینتوسل یک کشور به روش

احتماالت ممکن است شامل کشور قربانی صدمه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از هر حادثه رخ 
بدین مفهوم که دولت . (ندها، باشدداده طی انتقال فرامرزي پسماندهاي خطرناك یا سایر پسما
). 3را مفروض می داند) زیان دیده(براي شخص قربانی تحت صالحیت خودش حقوق قربانی

(Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, p.95)قواعد عرفی در این موارد براساس
متصدي است که ، مسئولیت کشورها مشروط به قانونی بودن فعالیت یا تقصیر حقوق بین الملل

باید به یک کشور نسبت داده شود نه به ارتباط علّی اتوماتیک بین فعالیت خطرناك و صدمه 
گردد؛ بنابراین، مطلق براي اشخاص مسئول میمرزي که منجر به شناسایی مسئولیتبرون

.مسائل حوزه اختیارات بعدا بررسی می شوند. 8,2ماده 1
2.Article 9: Contributory fault

این نمونه اي از اعمال حمایت دیپلماتیک است که به موجب آن یک کشور حقوق پرداخت جبران خسارت به خاطر یک .3
می پذیرد و در فرآیندهاي دیپلماتیک در مقابل شخص حقیقی یا یک شرکت خصوصی تحت حوزه اختیارات خود را 

.کشورهاي دیگر، آنها را مانند حقوق خود اصل قرار می دهد
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هایی از قبیل  تقصیر کشوري که متصدي تحت بسیاري از سئواالت ضمنی به شواهد یا نشانه
وزه اختیارات آن دولت، فعالیت خطرناك انجام داده است، ارتباط بین صدمه و فعالیت ح

متصدي و اراده کشور براي پذیرفتن مسئولیت براي نتیجه مضر فعالیت یک شخص حقیقی 
تحت حوزه اختیارات آن و در نتیجه اراده آن کشور براي تسلیم شدن در برابر فرآیند 

,Fernando Silva Soares )..داشتکشوردیگر بستگی خواهددیپلماتیک ایجاد شده توسط یک

Vieira Vargas,2001, p.95) .را این فرضیه توجیهی براي وجود همزمان دو نظام مسئولیت
این «: کندمربوط به مسئولیت کشور تقویت کرد که اظهار می16توان با در نظر گرفتن مادهمی

رارداد را بر اساس قوانین حقوق بین الملل با پروتکل نباید حقوق و تعهدات اعضاي طرف ق
باید این را در نظر بگیریم که این قوانین حقوق . »توجه به مسئولیت کشور تحت تاثیر قرار دهد

بین الملل با توجه به مسئولیت کشور مرسوم هستند

بارفعل زیان:مبحث دوم
عنوان پروتکل، حادثه به2ماده 2در بند . است1پروتکل بازل ناظر بر موارد بروز حادثه

باري تعریف شده که موجب صدمه شده یا خطر جدي و سریع زیان) هایا توالی رویداد(رویداد 
اند، با دادن معنایی اما از آنجاکه عبارات خطر جدي و سریع تعریف نشده. کندایجاد می

,Tsimplism)ش داد توان بازه پروتکل بازل را تا حد زیادي افزایگسترده به این کلمات، می

1999, p.307)، در پروتکل حادثه مفهومی فراتر از یک تصادف دارد و  شامل هر اتفاقی اعم از
نقل واز سوي دیگر حمل. بودمرزي خواهدصدمات ناشی از عملیات عادي در طول انتقال برون

جود چند دولت ها حداقل شامل دولت صادرکننده و واردکننده و احتماالً والمللی زبالهبین
تواند از طریق دریا، خارج از حوزه اختیارات ملی هر دولت ترانزیت بوده و همچنین محموله می

کننده در هاي شرکتحمل شود؛ این موارد کاربرد پروتکل بازل را به این دلیل که تمام دولت
اما در هر . دکنانتقال مورد نظر، لزوماً عضوي از پروتکل بازل نیستند، مسأله را پیچیده می

.صورت، پروتکل بازل سعی دارد تا تمامی موارد ممکن را ملحوظ دارد

بارمحل فعل زیان
پروتکل بازل، چنانچه دولت صادرکننده و دولت واردکننده عضو باشند، 3براساس ماده 

1.Incident
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ها  بر کند که، از نقطه بارگیري زبالهپروتکل بازل در مورد صدمه ناشی از حوادثی صدق می
رسانی در خصوص اتمام یا انجام ي وسیله حمل در قلمرو دولت صادرکننده، تا زمان اطالعرو

ها مستقیماً دفع شوند نیز پوشش در این وضعیت مواردي که  قرار است زباله. افتنددفع اتفاق می
ذخیره اندو بایستی قبل از دفع پردازش یا ها انتقال یافتههمچنین مواردي که زباله. شوندمیداده 

. دهد تا زمانی که دفع نهایی تمام شودشوند، پروتکل بازل، بازپردازش میانی را هم پوشش می
اي تعیین کند که تواند نقطه شروع به کارگیري پروتکل را به عنوان نقطهدولت صادرکننده می

در صورتیکه دولت صادرکننده عضو . باشددر آن محموله،حوزه تحت اختیارش را ترك کرده
کند که در بین هایی صدق میروتکل بوده اما دولت واردکننده نباشد، پروتکل در مورد صدمهپ

زمانی هم که دولت . افتندکننده اتفاق میبارگیري و زمان دریافت محموله از سوي دفع
واردکننده عضو پروتکل بازل باشد اما دولت صادرکننده نباشد، پروتکل بازل تنها بعد از 

.کندکننده صدق میها از سوي دفعدریافت زباله
ترین حالت، تواند در هر جایی انجام شود، اما در سادهکننده میها به دفعتحویل زباله

رو، در از این. شدتوان فرض کرد که این کار در حوزه اختیار دولت واردکننده انجام خواهدمی
پروتکل 3ماده 3ب بند حالتی که دولت صادرکننده عضوي از پروتکل بازل نباشد، قسمت

کرد؛ حتی در طی کند که پروتکل بازل تا زمان تحویل به دفع کننده صدق خواهدپیشنهاد می
افتد، و همچنین براي بخشی از اي از انتقال که در خارج از حوزه اختیار هر دولتی اتفاق میدوره

اگر . کندکننده صدق میفعافتد، تا زمان تحویل به دانتقال که در دولت واردکننده اتفاق می
یک از دو دولت صادرکننده و واردکننده، عضو پروتکل نباشند، پروتکل بازل در آن هیچ

.موارد صادق نخواهد بود، حتی اگر یک دولت ترانزیت عضو پروتکل باشد
پروتکل بازل در سه مورد براي صدمه یا زیان وارد شده در خارج از حوزه اختیارات ملی 

وقتی که پروتکل بازل حداقل نسبت به بخشی ) 1: رف قرارداد صدق خواهد کردهاي طدولت
نقل صدق کند؛ نوع صدمه مرتبط با پروتکل بازل باشد، حتی اگر خارج از حوزه واز حمل

نقلی که پروتکل بازل در آن وها رخ دهد، به شرط اینکه صدمه طی دوره حملاختیارات دولت
هاي ن پروتکل بازل در نواحی تحت اختیار تعدادي از دولتهمچنی) 2.صدق کند، حادث شود

اي در یک موضوع جانبه یا منطقههاي چندکه عضو پروتکل بازل نیستند اما به توافق1ترانزیت
که کنوانسیون دستور به وقتی) 3. کنداند نیز صدق میها اجرایی شدهاند و این توافقرسیده

.استهاي ترانزیت در ضمیمه آ پروتکل بازل لیست شده کشور.1
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ها  به دولت صادر هد، پروتکل بازل تا زمانی که زبالهمیهاي خطرناك واردات دوباره زباله
-Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, pp.307). کننده بازگردانده شود صادق است

308)

صدمات مشمول خسارت: مبحث سوم
اي که ممکن است مشمول مسئولیت باشد با اندکی تغییر، مشابه در پروتکل، تعریف صدمه

صدمات . مطلق استبه مسئولیتهاي چندجانبه راجعموجود در سایر کنوانسیونتعاریف 
رفتن یا صدمه به مرگ یا صدمه شخصی؛ از بین: پروتکل شامل2هماد3شده در بند تعریف

دادن درآمدي که بهاساس پروتکل؛ از دستاموالی غیر از اموال تحت کنترل فرد مسئول بر
باشد که شامل ع اقتصادي در هرگونه استفاده از محیط زیست میصورت مستقیم حاصل از مناف

هزینه . است؛زیست اتفاق افتادهنتیجه صدمه به محیطهایی است که درپس اندازها و هزینه
، که محدود به )اعاده به وضعیت سابق(اقدامات بازگرداندن محیط صدمه دیده به وضعیت قبلی 

هاي اقدامات پیشگیرانه شود؛ و دست آخر هزینهیا انجام میاقداماتی است که واقعاً انجام شده 
نتیجه اي که صدمه درشامل هرگونه فقدان یا صدمه ایجاد شده بواسطه چنین اقداماتی به اندازه

هاي خطرناك و سایر مرزي و دفع زبالههاي خطرناك پسماندهاي موجود در انتقال برونویژگی
. ایجاد شده باشد، استپسماندهاي مشمول کنوانسیون بازل 

هاي چندجانبه موجود در مورد مسئولیتکنوانسیون  لوگانو در مقایسه با سایر کنوانسیون
به منبع خاص صدمه به ایی از صدمه دارد؛ این کنوانسیون راجعمطلق، تعریف گسترده

ا، خواه هصورت کلی و اثرات مضر آنهاي خطرناك بهزیست نبوده بلکه بیشتر به فعالیتمحیط
صورتی درکنوانسیون لوگانو یک فعالیت2موجب ماده مرزي مربوط است، بهموضعی یا برون
این . باشدتوجهی براي انسان، محیط یا اموال داشتهشود که خطر قابلمیخطرناك تلقی

صورت صدمه به فرد یا اموال؛ از بین رفتن یا صدمه به محیط زیست، کنوانسیون صدمه را به
شده بواسطه اقدامات رفتن یا صدمه ایجادهاي اقدامات پیشگیرانه و هرگونه از بینههزین

هاي خطرناك نیز که از اصل کلی مشابه سایر کنوانسیون محموله. کندپیشگیرانه تعریف می
کند، در آن صدمه به روشنی مطلق تبعیت میهاي چندجانبه در مورد مسئولیتکنوانسیون

رفتن یا صدمه یا صدمه شخصی، از بین رفتن یا صدمه به اموال؛ از بینمرگ : استتعریف شده
جبران خسارت براي صدمه ، هاي اقدامات پیشگیرانهزیست؛ و هزینههاي محیطبواسطه آلودگی

شود که واقعاً هاي اقدامات معقول جهت اعاده به وضعیت سابق محدود میزیست به هزینهمحیط
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.نجام شونداند یا بایستی اانجام شده
تواند صورت زیست تنها از سوي افرادي میاصوالً اقدامات اعاده به وضعیت سابق محیط

حالیکه اقدامات پیشگیري از آلودگی باشند، دربگیرد که از طرف قوانین داخلی معین شده
تفاوت بین این دو نوع اقدام در . تواند از سوي هر فردي در واکنش به یک حادثه انجام شودمی

هاي شود؛ هزینههاي آزاد و دیگر نواحی خارج از هر حوزه اختیار ملی، بیشتر مشخص میآب
باشند، برخالف شده میاقدامات اعاده به وضعیت سابق محیط که در حال انجام یا انجام

برگشت باشند،به شرطی که فردي که  طبق قانون توانند قابلهاي پیشگیري از آلودگی، میهزینه
باشد اقداماتی براي اعاده به وضعیت سابق محیط در حوزه طرف، حق داشته داخلی یک 

رو اختیارات آن طرف انجام دهد و ممکن است از نظر طرف دیگر محق نباشد؛ از این
هایی بازگردد که او تواند تنها از طرفهاي آزاد متحمل شده، میهایی که این فرد در آبهزینه

(Tsimplism,2001, pp.309-311).دانندها میرا محق یا مجاز به انجام این اقدامات یا بازیابی

که از پروتکل مسئولیت بازل  یا توافق - امکان نظام حقوقی دوگانه براي مقررات مسئولیت
عده قابل اعمال موجب یک ضرورت دیگر بنام تعریف قا- هاي دوجانبه، چندجانبه یا منطقه اي

در مورد صدمه اي که به صورت بالقوه و یا بالفعل مشمول یکی  از دو نظام یا حتی هر دو 
. در مورد علل ترکیبی صدمه است7این موضوع تحت نظارت ماده.باشد را ایجاد کرده استمی

بازل ها تحت پوشش پروتکلهاي مختلفی بوده و تنها برخی از آنوقتی که صدمه ناشی از زباله
ها  مشمول پروتکل باشند، مسئولیت تنها نسبت به بخشی از صدمات خواهد بود که ناشی از زباله

مسئولیت به پسماندهاي تحت پوشش این پروتکل به نسبت نقشی که در صدمه بازل باشد،
هاي پسماندهاي دخیل و نوع این نسبت با تعیین حجم و ویژگی. شوداند، محدود میداشته

کند،در مورد براي تکمیل چنین قوانینی مقرر می7ماده3بند . شودمیداده تعیینصدمه رخ 
هایی که تمایز بین نقش پسماندهاي تحت پوشش این پروتکل و پسماندهایی که تحت صدمه

نظر پذیر نیست همه صدمه باید تحت پوشش این پروتکل درپوشش این پروتکل نیستند، امکان
هاي تحت پوشش مواردي را که در آن صدمه ناشی از ترکیب زبالهپروتکل بازل.گرفته شوند

. دهدکرد، پوشش نمیها  تلقیباشد که نتوان آنها را زبالهکنوانسیون بازل و دیگر موارد سمی

تعیین اشخاص مسئول و توزیع زمانی مسئولیت: مبحث چهارم
ها، المللی زبالهنقل بینودر نبود یک چهارچوب حقوقی براي جبران خسارت ناشی از حمل
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روندها به سمت حامل اشاره میدهد، معموالً به دالیل عملی انگشتایی رخ میوقتی حادثه
(Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, p.305)طور مثال، اینکه محموله در اختیار به؛

دیده دولت خسارتاوست و ملک او و کارکنان او به احتمال زیاد در معرض صالحیت ملی
المللی حمل، به خصوص از طریق دریا، معموالً به حامالن اما ماهیت بین. گرفتقرار خواهند

در کل، در نبود تقصیر، نه حامل و نه . دهد تا از پرداخت خسارت مصون بماننداجازه می
نقل را وشده در طول حملهاي ایجادصاحب محموله مسئولیت پرداخت خسارت صدمه

هاي خاص و خاص براي حمل کاالهاي خاصی که ویژگی1هايکنوانسیون. داشتاهند نخو
اند و در صورت نبود مقصر، مسئولیت را خطرناکی دارند، این موضع حقوقی کلی را تغییر داده

نظام مسئولیت پروتکل بازل بر حامل تمرکز در مقابل .کنندمتوجه حامل و یا افراد دیگري می
ها  توجه دارد و احتماالً این کننده زبالهکننده، واردکننده و دفعکننده، صادریدنکرده بلکه به تول

.کندرویکرد، مسأله تعقیب یک حامل دریایی سهل انگار را  در دور دنیا حل می
شناسایی شخص مسئول در فرآیند انتقال برون مرزي زباله هاي خطرناك کار ساده اي 

هاي خطرناك تولید شده از منابع ها و مسئولیت، زبالههزینهنیست، زیرا براي به حداقل رساندن
شوند و تحت کنترل اشخاص ثالثی که مختلف زباله، در یک واحد عملیاتی منفرد جمع می

هاي فرد یا شرکتی از اینرو تعیین زباله. گیرندمیمتفاوت از تولیدکنندگان پسماندها هستند، قرار
کلی، طی مذاکرات پروتکل طوربه. اي نیستبت داد، کار سادهتوان مسئولیت را به او نسکه می

است؛توان مسئولیت را به او نسبت داد، مطرح شدهبازل دو گزینه به منظور تعیین فردي که می
گان یا صادرکنندگان پسماندها که کشور فرستنده به کنندهدهنده شامل تولیداطالع: دسته اول

کنوانسیون بازل به کشور واردکننده اطالع رسانی کند، 6ماده 1ند ها نیاز دارد تا بر اساس بآن
گزینه نخست با . فردي که کنترل عملیاتی پسماندهاي خطرناك را در اختیار دارد: دسته دوم

مرزي و این مفهوم تطابق دارد که فردي که امکان انتقال برون2سازآلودهاصل پرداخت توسط
است بدین معناي اي باشد که از این انتقال نشأت گرفتهد مسئول صدمهها را فراهم کرده، بایزباله

گزینه دوم توسط . که ایجاد کننده این انتقال مسئولیت هر گونه آلودگی را برعهده دارد 
مواد سمی و در مورد مسئولیت و جبران خسارت براي صدمه در ارتباط با حمل 1996المللی سال کنوانسیون بین.1

در مورد مسئولیت شهري نسبت به صدمه آلودگی 1992المللی ، کنوانسیون بین)HNSکنوانسیون (خطرناك از طریق دریا 
...و ) CLC 1992(نفتی 

براي مطالعه مفهوم اصل پرداخت توسط آلوده ساز مراجعه  شود به مقاله جایگاه اصل پرداخت توسط آلوده سازدر نظام . 2
، 1389، 50و 49هاي حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات ادارایز، شماره ط زیست ایران، فصلنامه دیدگاهحقوقی محی
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نماینده این کشورهایی با این استدالل که، واگذاري مسئولیت به فردي که در بهترین موقعیت 
گونه همان.تر است، حمایت می گردیددمه قرار دارد، معقولبراي اقدام جهت جلوگیري از ص

گزینه اخیر با روش قانونی  هدف واقعی براي تعیین راحت فرد مسئول شود که مالحظه می
.کندبرآروده می

مرزي هاي برونمشکل دیگر در تعریف فرد یا افراد مسئول براي صدمه ناشی از انتقال
هاي به علت پیچیدگی فعالیت. اي استمسئولیت لحظهپسماندهاي خطرناك، لزوم تعریف 

هایی، تعیین این مسئله حائز اهمیت این است که چه زمانی کدام شخص مربوط به چنین انتقال
به دلیل این واقعیت که ممکن است . شودنظر گرفته توجه با پسماندها، درداراي ارتباط قابل

د پسماندهاي خطرناك دخیل باشند، تعیین اینکه چه مرزي منفرافراد بسیاري در یک انتقال برون
هاي مرتبط با سادگی سایر کنوانسیونتواند بهکسی بر اساس پروتکل بازل مسئول است نمی

نتیجه مشخص کردن زمانی که تحمیل مسئولیت به یک شخص حقیقی در. مطلق باشدمسئولیت
.شود ضروري استیا حقوقی از آن نقطه شروع می

توانند در کند که میپنج شخص حقیقی یا حقوقی را تعیین می6بازل در ماده کنوانسیون
که در » صادرکننده«؛ شخص »تولید کننده«. باشندهاي خطرناك نقش داشتهنقل زبالهوحمل

هاي الزم را انجام هاي خطرناك، هماهنگیکننده است و براي صادرات زبالهحوزه دولت صادر
ها  باید در هاي خطرناك را به دولتی که زبالهکه زباله» وارد کننده«؛ شخص » حامل«دهد؛ می

شوند تا ها در آنجا بارگذاري میبرد که زبالهجاي دیگري میکند یا بهآن تخلیه شود، وارد می
که محموله » دفع کننده«شوند؛ و در نهایت، در نواحی خارج از حوزه اختیار هر دولتی دفع می

ها  توانند زبالهطرفین کنوانسیون بازل تنها می).  کنوانسیون2ماده (کند فع میرا دریافت و د
هاي ونقل به کشورحالیکه این حملدر. خود را به دیگر طرفین کنوانسیون بازل انتقال دهند

کند تا مطمئن شود کنوانسیون بازل تعهداتی را بر طرفین خود اعمال می. غیرعضو ممکن نیست
هاي خطرناك، براي پیشگیري از آلودگی، نکات ایمنی د مشغول در مدیریت زبالهکه تمام افرا

کنندکافی را رعایت می
کنوانسیون، هر عضو کنوانسیون بازل حق دارد تا یک جانبه واردات 4براساس ماده 

این حق . هاي خطرناك را ممنوع کند و بایستی این ممنوعیت را به اعضاء دیگر اعالم نمایدزباله
شود تا از ه وسیله تعهدي که براي دولت دیگر طرف کنوانسیون ایجاد می کند ، حمایت میب

حتی وقتی . اي که از این حق استفاده کرده، ممانعت بعمل آوردکنندهصادرات به دولت وارد
کند، هنوز داراي این تعهد هاي خطرناك را قبول میصورت کلی واردات زبالهیک طرف به
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محیطی به خوبی مدیریت نخواهند شد، از واردات ها  به صورت زیستاند زبالهاست که اگر بد
ها موظفند تا اگر دولت واردکننده به صورت کتبی با عالوه، تمام طرفآن جلوگیري کند به

. باشد، از صادر کردن آن جلوگیري کنندیک واردات خاص موافقت نکرده
بایست تمامی مرزي مییند انتقال برونجهت احراز مسئولیت براي افراد دخیل در فرآ

. باشدمقدمات و الزامات تعیین شده توسط کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی آن رعایت شده 
ها از طریق سند حرکت و سند اعالن نظارت و نقلکنوانسیون بازل حمل6و 4براساس مواد 

شامل اطالعات خاصی باشد؛ به بود و بایدها  خواهدسند حرکت همراه زباله. شوندتأیید می
یک طوریکه در آن تولیدکننده یا صادرکننده باید اعالم کند که اطالعات درست است و هیچ

با . باشندنقل اعتراض نداشتهونقل محموله مورد نظر، به حملوهاي موجود در حملاز دولت
شده و ها ساختهبالهکننده، سند رسیدي در کارگاهی که براي دفع زرسیدن محموله به دفع

کنوانسیون 5ضمیمه (اطالعاتی از تاریخ تقریبی و روش دفع باید به سند حرکت اضافه شود 
و نقلهاي در ارتباط با حملاعالن از سوي دولت صادرکننده به تمام دولت). 14بخش 

دولت که مورد قبول داین اطالع رسانی بایستی به زبانی باش. هاي خطرناك ضروري استزباله
هاي ترانزیتی هم که عضو کنوانسیون بازل نیستند همین روند براي دولت. کننده استوارد

سند اعالن بایستی شامل اطالعاتی در مورد محموله بوده و ).کنوانسیون7ماده (کند صدق می
صحت اطالعات آن از طریق تولیدکننده یا صادرکننده تأیید شود؛ اطالعاتی در مورد مسیر 

کننده بایستی ذکر شود؛ همچنین اعالن بایستی شامل نقل و قرارداد بین صادرکننده و دفعوحمل
ها در یک حالت سازگار با محیط زیست و بهینه انجام دهد دفع زبالهاطالعاتی باشد که نشان می

بنابراین شروع صادرات منوط به دو .بودشد و بر طبق قوانین دولت واردکننده خواهد خواهد
هاي ترانزیت باید رضایت کتبی خود را یر است، نخست؛ دولت واردکننده و تمام دولتشرط ز

نظر ارائه دهند وسپس، دولت واردکننده باید وجود یک هاي مدنقل زبالهونسبت به حمل
ها به باشد که زبالهکننده را تأیید کند که در آن مشخص شدهقرارداد بین صادرکننده و دفع

همچنین بیمه اجباري، . محیط زیست مدیریت شده و انتقال خواهند یافتحالت سازگار با
.هاي مالی نیز بایستی ارائه گردددرقالب یک قرارداد بیمه یا انواع دیگر تضمین

ها بایستی دولت صادرکننده را از دریافت محموله و کننده زبالهنقل، دفعودر پایان حمل
ها دفع شوند، از طوریکه دولت صادرکننده تا زمانیکه زبالهبه. ها با خبر سازدسپس از دفع زباله

ها به واردکننده یا مسئولیت دولت صادرکننده به تحویل زباله. بودها مطلع خواهدسرنوشت آن
شوند و ها میهاي قراردادي مانع از دفع زبالهوقتی دشواري. شودکننده ختم نمیدفع
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ها را ه قابل انجام نیست، دولت صادرکننده باید زبالههاي دیگر در دولت واردکنندهماهنگی
؛ و چنانچه مقرر شود که محموله به دولت صادرکننده )کنوانسیون بازل8ماده (بازپس بگیرد 

وقتی . ها منعی ایجاد کنندهاي ترانزیت نباید براي بازگشت زبالهیک از دولتباز گردد، هیچ
سازي تنها براي اند، الزامات اعالن و سندناك شناخته شدهها  صرفاً از سوي قانون ملی خطرزباله

. کنندها را خطرناك تلقی میکند که زبالههایی صدق میافراد و مسئولین دولت یا دولت
کنوانسیون بازل عدم توانایی انجام روند اعالن و رضایت، محموله را به 9براساس ماده 

ها براي دفع، در نقض کنوانسیون بازل نقل زبالهوحملکند؛ همچنین قانونی تبدیل میانتقال غیر
اگر تولیدکننده . شود،که موجب یک اتهام کیفري استهم یک انتقال غیرقانونی محسوب می

قانونی با ي موضوع انتقال غیرهاقانونی باشد، وظیفه دفع زبالهیا صادرکننده فرد مسئول انتقال غیر
کننده مسئول باشد، در جاي خود، واردکننده یا دفعدولت صادرکننده است و در صورتیکه

صورتیکه فرد دیگري در. ها  هماهنگی الزم را انجام دهددولت واردکننده باید براي دفع زباله
هاي دیگر بایستی با مسئول انتقال غیرقانونی باشد، طرف مربوطه یا در صورت لزوم، طرف

کنوانسیون بازل 13براساس ماده . اصل کنندها اطمینان حهمکاري هم از دفع مناسب زباله
هایی که ممکن است در هاي خطرناك بایستی سریعاً به دولتنقل زبالهوحوادث ناشی از حمل
.شودخطر باشند اطالع داده 

نقل تا ومطلق از آغاز حملکند، داراي مسئولیت دهنده عمل میعنوان اطالع فردي که به
ها  نوبه خود، از آن به بعد تا زمان دفع زبالهکننده بهکننده است و دفعدفعها  بهزمان تحویل زباله

ایی صادق است که در مطلق در مورد صادرکنندهمسئولیت . بودمطلق خواهد داراي مسئولیت
. باشدرسانی انجام ندادهدهنده عمل کرده یا هیچ اطالععنوان یک اطالعدولت صادرکننده به

مطلق تنها در تنها دولت واردکننده یا صادرکننده طرف قرارداد باشند، مسئولیت در زمانی که
.گرددکه مقررات پروتکل بازل در آن صدق کندنقل اعمال میواي از حملدوره

ها صرفاً بوسیله دولت واردکننده، بعنوان زباله خطرناك شناسایی شوند، کشور که زبالهجایی
ها  وقتی که زباله1.ها را دریافت کند، مسئول خواهد بودکننده زبالهواردکننده تا زمانی که دفع

ها را دوباره عنوان انتقال غیرقانونی دوباره بازگردانده شوند، فردي که آنبایستی به
کننده دیگر انتقال کننده بازگرداند یا به یک دفعها  به صادرگرداند، تا زمانی که زبالهبازمی

و در جاییکه وظیفه واردات دوباره ناشی از یک اتفاق قراردادي باشد، اطالعیابند، مسئول بوده

).4,2ماده پروتکل بازل(چه دولت وارد کننده اطالع دهنده باشد یا اطالع رسانی وجود نداشته باشد .1
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کننده دیگر قرار ها در اختیار صادرکننده یا دفعدهنده کامالً مسئول است تا زمانی که زباله
.گیرند

چرخد بلکه حول محور بنابراین توزیع مسئولیت تحت پروتکل، حول حامل نمی
رو، بایستی مسئولیت براین از این. گرددکننده میواردکننده و دفعتولیدکننده، صادرکننده، 

پروتکل بازل تضمین . نقل مسئول است، توزیع شودواساس که چه کسی در هر دوره از حمل
هاي خطرناك، هم باید به نقل زبالهوکند که خسارت  صدمات وارد شده در حین حملمی

جبران گردد و هم توسط افراد داراي 2سئولیت مطلقم1وسیله یکی از افراد معین شده داراي
پروتکل، در نتیجه نسبت دادن مسئولیت به افراد 4ماده 6براساس بند  . مسئولیت مبتنی بر تقصیر

مختلف، پروتکل درمقام بیان مقررات مسئولیت مشترك و متعدد در صورتی که دو نفر یا بیشتر 
اد مسئول بوده و به خواهان حق مطالبه جبران مسئول باشند، قائل به مسئولیت تضامنی افر

در نتیجه این اقدامات احتمالی .استخسارت کامل صدمه از هریک یا همه افراد مسئول را داده
است که در مورد حق مراجعه، این حق را براي فردي مقرر کرده8در مقابل افراد مختلف، ماده 
د دیگري که او نیز براساس پروتکل مسئول مقابل هر فرصالح دردر موارد زیر در دادگاه ذي

شود صالح هرگونه حقوق مراجع که مشمول مسئولیت فرد میقانون دادگاه ذي. است اقدام کند
. کندرا تعیین می

عوامل رافع مسئولیت: مبحث پنجم
مواردي چون عملیات جنگی، HNSمطلق، در کنوانسیون هاي کلی مسئولیتمطابق با نظام

ناپذیر صمانه ، جنگ داخلی، شورش، یا پدیده طبیعی داراي ماهیت استثنایی، اجتنابعملیات خ
. و غیرقابل مقاومت و فعل یا ترك فعل یک شخص ثالث موجب معافیت از مسئولیت است

ناپذیر هستند؛ مانند المللی تفکیکهاي حمل ونقل بینهمچنین در مواردي دیگر که از فعالیت
هر فرد دیگر براي فراهم کردن اطالعات در مورد ماهیت خطرناك مواد ناتوانی صادرکننده یا 

انگاري یا سایر نقل از طریق دریا مربوط هستند مانند سهلوحمل شده  یا مواردي که به حمل
ها یا سایر اقدامات غیرقانونی هر دولت یا دیگر مقامات مسئول براي تعمیر و نگهداري چراغ

اساس تناژ کشتی، محدود کند؛ اگرچه مسئولیت مالک کشتی را برتواند می. تجهیزات ناوبري
اساس مالی دیگر درخصوص تعهدات او برناپذیري جهت حفظ بیمه یا هر تأمینمقررات اجتناب

صادر کننده، وارد کننده و دفع کننده.1
4ه مادپروتکل بازل.2
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(Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, p.83)..وجود داردHNSکنوانسیون 

کند که اگر فردي که پروتکل بازل مقرر می4ماده5در بیان اساس معافیت از مسئولیت، بند
هاي شود، ثابت کند که صدمه از درگیريمیصورت معمول به او نسبت دادهمسئولیت به

مسلحانه، جنگ، جنگ داخلی یا شورش بوده یا یک پدیده طبیعی داراي ماهیت استثنایی 
ثر پیروي از اقدام اجباري یک بینی نشده، و غیرقابل مقاومت باشد یا کالً در اناپذیر پیشاجتناب

مقام دولتی در کشوري باشد که صدمه در آن اتفاق افتاده باشد و یا کالً نتیجه رفتار عمدي 
توان هیچ مسئولیت است، نمیغیرقانونی یک شخص ثالث از جمله شخص زیاندیده ناشی شده

(Fernando Silva Soares, Vieira Vargas,2001, pp.88-89.را به او نسبت داد

هیچ ؛استاین پروتکل تعریف شده6ماده2اساس دیگر براي سلب مسئولیت، دربند 
مسئولیتی متوجه فردي که مالکیت یا کنترل پسماندهاي خطرناك و سایر پسماندها را تنها با 
هدف انجام اقدامات پیشگیرانه در اختیار دارد نیست، مشروط به اینکه این فرد به صورت 

اقدامات . ا هرگونه قانون داخلی در مورد اقدامات پیشگیرانه عمل کندمنطقی و مطابق ب
هرگونه اقدام منطقی «: استپروتکل بازل به این صورت تعریف شده2ماده2پیشگیرانه در بند 

، به حداقل رساندن یا کاهش منظور جلوگیري کردنکه توسط هر فردي در پاسخ به حادثه، به
.»شودازي محیط زیست انجام میدادن فقدان یا صدمه یا پاکس

هاجبران خسارت و محدودیت: فصل دوم
هاي جبران خسارت در پروتکل بازل از طریق برقراري نظام اجباري بیمه و جبران مالی شیوه

هاي مالی و تکمیلی است؛ ضمن اینکه ادعاي جبران خسارات در پروتکل بازل با محدودیت
.زمان نیز مواجه استر زمانی در تعیین حداقل تضمین و مرو

2و محدودیت مالی1بیمه اجباري: مبحث اول

هاي مرزي زبالههاي برونبه انتقالمسأله نیاز به یک نظام اجباري بیمه براي هر فعالیت راجع
نظر قرار گرفتهمدهاي مالی در مورد بیمه و سایر تضمین14خطرناك و سایر پسماندها در ماده 

1بند . مطلق در قوانین بین المللی استهاي اصلی مسئولیتیکی از بخشبیمه اجباري . است
تا هاي مالی، افراد مسئول را متعهد کردهخصوص بیمه و سایر تضمینپروتکل بازل در14ماده 

1.Article 14: Insurance and other financial guarantees.
2. Article 12: Financial limits.



92
1394بهار، دهمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

دهنده مسئولیت خود هاي مالی پوششدر طی دوره مسئولیت، بیمه، اوراق قرضه یا سایر تضمین
. نباشد، حفظ کنندBشده در ضمیمههاي تعییناز حداقل محدودیترا تا مقداري که کمتر 

مالی ویژگی اساسی است که بدون آن امکانی براي مطلق، داشتن تضمینبراساس نظام مسئولیت
مقدار پوشش بایستی بواسطه قوانین . هاي محدودیت مسئولیت وجود نداردتضمین و زمینه

Bباشد که در ضمیمهSDRs1هاي حداقل حدودیتتواند کمتر از مداخلی تعیین شده و نمی

. استمشخص شده 
اساس بند بر. گی انجام دهندکشورها ممکن است مسئولیت خود را از طریق اظهار خود بیمه

دهنده، صادرکننده یا واردکننده بایستی دهنده پوشش مسئولیت اطالع اسناد نشان14ماده3
این امر شواهد بیمه . استانسیون بازل به آن اشاره شدهکنو6مطابق با گزارشی باشد که درماده

هاي مرزي زبالههاي بروننیازي براي مجاز بودن انتقالعنوان پیشهاي مالی را بهو سایر تضمین
14ماده4در بند . کندخطرناك و سایر پسماندها بین کشورهاي عضو این کنوانسیون مطرح می

اساس پروتکل است تا در قوانین داخلی خود، مقرراتی را بربه اعضاي پروتکل اجازه داده شده
مقابل هر فرد کننده اقدامات قانونی باشد که ممکن است مستقیماً دربازل وضع نمایند که تعیین

در این مورد، به استثناي . هاي مالی اعمال شودارائه دهنده بیمه، اوراق قرضه یا سایر تضمین
شونده در قراردادهاي بیمه خصوصی، به عنوان کننده و بیمهبیمه موارد مربوط به تعهدات بین 

14ماده1کننده بر اساس بند مثال عدم پرداخت فرانشیز یا پرداخت مشترك توسط بیمه
اساس مطلق حق دارد تا فرد مسئول برکننده یا هر شخص مرتبط دیگري با دعوي مسئولیتبیمه

مستلزم این است که 14ماده5بند . ند قانونی ملزم نمایدپروتکل بازل را در پیوستن به این رو
است، در زمان امضاء، ها داده نشدههاي پروتکل که حق انجام این عمل مستقیم به آنطرف

14از آنجاکه ماده . قبول، تصویب یا الحاق به پروتکل،امین معاهده را از این حق مطلع سازند
پروتکل بازل 4مطلق مطابق با ماده ضمین براي مسئولیتبه بیمه و تپروتکل بازل صریحاً راجع

به او مربوط نبوده و 14مطلق نیست، ماده است، به این دلیل که حامل جزو افراد تحت مسئولیت
طبق پروتکل بازل، حامل مسئول بر اینکه عالوه. بودحامل موظف به داشتن بیمه اجباري نخواهد

. ر مسئولیت متوجه حامل باشد هیچ حق محدودیتی نداردنیست مگر اینکه مقصر باشد، اما اگ
توسط صندوق بین 1969بین المللی براي تکمیل ذخائر رسمی موجود کشورهاي عضو در سال )(SDRاس دي آر. 1

لی پول به کشورهاي عضو اختصاص داده اس دي آرها به نسبت سهمیه هاي صندوق بین المل.المللی پول ایجاد شده است 
هاي بین المللی عمل می کند و اس دي آر بعنوان واحد حساب از صندوق صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان. است

. المللی استارزش سبد ارزهاي مهم بین
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گر با گر به طور مستقیم مسئولیت قربانی را بر عهده دارد؛ اما پرداخت خسارت از سوي بیمهبیمه
تواند در مطلق فرد تحت ضمانت او منافات ندارد و بیمه گر میطرح ادعاي محدودیت مسئولیت

ملحق شود و البته حق محدود کردن مسئولیت تنها زمانی هر مرحله از جریان دعوا، به بیمه شده
اگرچه در . گر موجود است که شخص مسئول تحت بیمه شرکت بیمه گر باشدبراي بیمه

همچنین . مواردي نیز ممکن است عدم اعتبار یک سند بیمه، صادرکننده را کامال مسئول کند
مرزي را به انتقال وانسیون بازل، انتقال برونکن9ماده 1نبود یا عدم اعتبار سند بیمه، براساس بند 

.کندقانونی تبدیل میغیر
پروتکل Bو ضمیمه 12یک موضوع بالتکلیف دیگر، محدودیت مالی است که به ماده

یعنی 4اساس ماده هاي مالی، به مسئولیت برمحدودیت12براساس ماده . بازل مربوط است
شده توسط دادگاه هاي تأمینشامل منفعت یا هزینهشوند و مطلق محدود میموارد مسئولیت

مالی در نباید هیچ محدودیت«کند که همچنین این پروتکل اظهار می. بودصالح نخواهدذي
بر تقصیر نامحدود ، یعنی موارد مسئولیت مبتنی»وجود داشته باشد5مورد مسئولیت براساس ماده 

. قصیر نخواهد بودبر تهیچ محدودیتی در مسئولیت مبتنیبوده و
جرم براي تعریف تقصیر و میزان جبران براي صدمات وارد شده رو اصول عادي شبهاز این
پروتکل بازل محدود Bمطلق، در مطابقت با مفاد ضمیمه در عوض، مسئولیت. کندصدق می

یت حدود واقعی مسئول. کندپروتکل تنها مقادیر حداقل را براي حدود مسئولیت تعیین می. است
؛ بنابراین یک دولت ممکن است حدود 1براي هر طرف باید به وسیله قانون داخلی تعیین شود

. باالیی تعیین کند که معادل با مسئولیت نامحدود بوده و همچنان از پروتکل بازل پیروي نماید
این ترتیب بسیار متفاوت با مفاد محدودیت دریایی کلی است که مقادیر مسئولیت حداکثر 

زیان (به دلیل اینکه انتقال زباله هاي خطرناك 2.شده اند تا فعالیت تجاري را تسهیل کنندتعیین 
هاي محدودیت را براي مسئولیتپروتکل بازل کمترین بازه3یک فعالیت نامطلوب است،) بار

. کندانگاري مشخص میمحدودي را براي صدمات ناشی از سهلکرده و مسئولیت نامطلق تعیین
توانند مزیت محدود کردن این مسئولیت را داشتهفراد داراي این مسئولیت که مییک از اهر

Tsimplismt , pp.318-319)ها ثابت شود، این مزیت را از دست می دهند باشند، اگر تقصیر آن

).10,2ماده ( ود حدود تعیین شده به وسیله قانون داخلی، باید به هیات دبیران گزارش ش. 1ضمیمه ب ماده .1
شود که هاي محدودیت دریایی، یک حد بیشینه مسئولیت در کنار مفادي تعیین میاز این رو، در بیشتر کنوانسیون. 2

شرایطی را تعیین می کند که بر طبق آن، فردي که حق محدود کردن مسئولیت را دارد، این حق را از دست می دهد
کنوانسیون بازل4ماده .3
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) نظر هاي حداقل مسئولیت در موارد زیر درمقررات پروتکل بازل براي تعیین محدودیت1999
ایی به دهنده، صادرکننده، یا واردکننده براي حادثهنخست مسئولیت اطالع: استگرفته شده

SDRsمیلیون 2ایی که کمتر از کننده براي حادثهها؛ و سپس مسئولیت تخلیهنسبت تناژ محموله

نیست، پروتکل بازل در مورد ارتباط بین میزان مسئولیت و مقدار پسماند دخیل در حادثه 
COP-6است که مقرر کردهBاصالحیه ضمیمه 32وجود این ماده با . سکوت کرده است

کننده را قبل از اجرایی شدن به حدود مسئولیت  دفعکنوانسیون بازل ممکن است قوانین راجع
اساس قوانین هایی برنکته حائز اهمیت این است که چنین محدودیت. پروتکل بازل اصالح کند

اي از یک در اصل هر ضمیمه. ین متن اصلی پروتکلنه براساس قوانمقرر شدهBضمیمه 
تر از متن اصلی کنوانسیون، نه تنها از نظر اي سادهکنوانسیون چندجانبه ممکن است به شیوه

هاي جدید یا تغییرات متن موجود بلکه از نظر اجرایی شدن این اصالحات نیز، تصویب متن
هاي آن ها و پروتکلیب و اصالحات ضمیمهبر این، روند تصوعالوه. گیردمورد بازبینی قرار

Fernando Silva Soares, Vieira)..داردکنوانسیون بازل قرار18تحت نظارت ماده 

Vargas,2001, p.93)
بر تقصیر پروتکل بازل در تمامی موارد امکان جبران خسارت مطلق و مبتنیسیستم مسئولیت

کس مقصر نیست و مسئولیت مطلق به که هیچبه طور مثال، در مواردي . آوردرا فراهم نمی
انگار نتواند خسارت است، و مواردي که فرد سهلپروتکل بازل حذف شده4ماده 5موجب بند 

توانند در ها به احتمال کمی میهایی هستند که قربانیمالی را پرداخت کند یا ناپدید شود، نمونه
از سوي . به خود را بازیابی کنند، صدمات وارد شده 5و 4آن طبق مقررات کلی ماده 

نقل غیرقانونی، تجارت درکشور ترانزیت، وحال توسعه در سه مورد حملدیگرکشورهاي در
در دو مورد اول، فرآیند تعیین . توانند به پروکل بازل متوسل شوندجنوب، می-تجارت جنوب

ورد سوم نیز وضعیت در م. باشند، آسان و سریع نخواهند بودافرادي که در نهایت مسئول می
بینی منابع مالی براي جبران خسارت را حال توسعه، اجازه پیشاقتصادي بسیاري از کشورهاي در

المللی که بتواند صدمات محیطی یا اقتصادي را دهد؛ به این دالیل، ایجاد یک صندوق بیننمی
.فصل شود، به شکل فوري حل کند ضروري استوتا زمانی که اختالفات حل

را تأسیس ) HNSصندوق (المللی مواد خطرناك و مضر یک صندوق بینHNSوانسیون کن
است تا در صورت ناکافی بودن حمایت ارائه شده توسط تمهیدات مسئولیت خصوصی کرده

Fernando Silva Soares, Vieira).مالک یا در دسترس نبودن آن، جبران خسارت را تأمین کند

Vargas,2001, p.83).اگر : کرددوق در سه شرط زیر خسارت را پرداخت خواهداین صن



95 ...حقوق ایران و هاي خطرناك و دفع آن درمرزي زبالهمدنی انتقال برونمسئولیت

گونه مسئولیتی براي مالک درخصوص به مسئولیت مالک کشتی، هیچبراساس مقررات راجع
انجام HNSصدمه ایجاد نشود؛ اگر مالک مسئول نتواند تعهدات خود را براساس کنوانسیون 

باشد؛ همچنین HNSاساس کنوانسیون شده فراتر از مسئولیت مالک بردهد؛ یا اگر صدمه ایجاد
هاي عضو براي کاهش یا به درخواست دولتتواند بناصندوق عالوه بر اختیارات فوق، می

. اقداماتی انجام دهد که این امر تحت وظایف صندوق استپیشگیري از صدمه ناشی از حادثه
در هر کشور هاي مشخص کنندگان محمولهاز طریق مشارکت دریافتHNSمخارج صندوق 
شود و این امکان براي یک کشور عضو وجود دارد که در زمان عضو شدن عضو تأمین می

اعالم کند که تعهد پرداخت کمک به صندوق در خصوص هر فردي که متعهد به پرداخت 
اقدامات براي پرداخت جبران خسارت براساس کنوانسیون . پذیرداست را میسهم گفته شده

HNSه سال از تاریخی که قربانی از صدمه و هویت مالک مطلع شده یا به باید ظرف مدت س
اي که به تا اندازهHNSکنوانسیون. پذیردرود که مطلع شود، صورتصورت منطقی انتظار می

حوزه اختیارات مربوط به اقدامات پرداخت جبران خسارت مربوط است، وجوه تمایز زیر را 
هاي آن کشور عضو یک کشور عضو رخ دهد، دادگاهمطرح کرده است، اگر حادثه در قلمرو 

باشند و اگر حادثه در خارج از قلمرو یک کشور اتفاق باید حوزه اختیارات خود را داشته 
قضایی بر عهده کشور عضو صاحب پرچم، کشوري که مالک، حادث شود، حوزه صالحیت

حتی کشوري که در آن جا را دارد، یا محل اصلی تجارت او آنجا است، یادائم آناقامت
Fernando). شودمیاست، گذاشتهصندوقی توسط مالک براي جبران خسارت تشکیل شده

Silva Soares, Vieira Vargas,2001, p.83-84)هاي مالی موجود یا کارپروتکل بازل نیز از ساز
حل موقت، هعنوان یک رابه. کند تا در اینگونه موارد خسارت را تضمین کندجدید حمایت می

عنوان ها تصمیم گرفتندتا از وجه امانی همکاري تخصصی موجود بهدر کنفرانس پنجم طرف
هاي حال توسعه و کشور هاي داراي اقتصادهاي درکار مالی استفاده کنند و تنها به کشورساز
ها هاي داوطلبانه طرفبر کمکوجه امانی همکاري تخصصی مبتنی. حال گذر کمک کننددر
.تاس

1زمانیمحدودیت: مبحث سوم

هاي خطرناك پس از گذشت مدت زمانی مؤخر بر زمان ممکن است صدمات ناشی از زباله
هاي رو  اگر جبران خسارتی براي قربانیان ممکن باشد، بازهوقوع حادثه ظاهر شوند، از این

1. Article 13: Time limit of liability
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تر را سختبود؛ از سوي دیگر  زمانی زیاد تضمین خطرات مدت مطلوب خواهندزمانی بلند
شده از سوي پروتکل بازل به دنبال ایجاد توازن بین این دو هاي زمانی تعیینمحدوه. کندمی

هایی را براي دعاوي جبران زمانی، محدودیتبه محدودیتراجع13ماده . مسأله مخالف است
. استمطلق مقرر کرده بر تقصیر و مسئولیتخسارت بدون ایجاد تمایز بین مسئولیت مبتنی

مطلق، برخی ها براي مسئولیتبا مواد مشابه سایر کنوانسیون13اگرچه به علت شباهت ماده 
، براي طرح 13ماده 2بند . مطلق استپروتکل نیز ناظر برمسئولیت13عقیده  دارند که مفاد ماده 
سال از تاریخی که خواهان متوجه 5دعاوي باید در طول «: گویدادعا از سوي خواهان، می

؛ مشروط به »بایست متوجه صدمه شده باشد، مطرح شوندصورت منطقی مییا بهمه شدهصد
به این صورت ادامه 13ماده 3در نهایت بند . باشدسال تمام نشده10زمانی اینکه محدودیت

سري اتفاق با منشاء یکسان باشد، محدوده زمانی که بهاگر حادثه متشکل از یک«: یابدمی
اگر حادثه متشکل . است بایستی از تاریخ آخرین اتفاق محاسبه شوده مقرر شدهموجب این ماد

. »زمانی باید از انتهاي این اتفاق پیوسته محاسبه شوداز یک اتفاق پیوسته باشد این محدودیت
ماده (CLCهاي زمانی شبیه به فرمول استفاده شده بوسیله کنوانسیونفرمول محدودیتاگرچه 

باشند، الزام دو کنوانسیون اخیر بر این اما حدود واقعی متفاوت می. است) 37ماده (HNSو )8
10و 6است که طی سه سال بعد از آگاهی از صدمه، بایستی اقدام صورت گرفته و پس از 

.سال، میزان کلی اقدامات ارائه شود

گیرينتیجه
مرزي  نقل برونومدنی و جبران خسارت در حملپروتکل بازل به بررسی موضوع مسئولیت

کنوانسیون بازل باشد ونقل مطابق با مفاد پردازد، خواه این حملهاي خطرناك و دفع آن میزباله
پذیرش و تصویب پروتکل بازل عمل سیاسی مهمی . شودیا اینکه انتقال غیرقانونی محسوب 

ف پروتکل، هد. ها استدهنده افزایش تدریجی هماهنگی نسبت به مدیریت زبالهاست که نشان
آوردن یک نظام مسئولیت جامع و جبران خسارت کافی و به موقع براي صدمه ناشی از فراهم
نقل ها از جمله حمل و هاي خطرناك و سایر پسماندها و دفع آنمرزي زبالههاي برونانتقال

. ها استغیرقانونی آن
ي قانونی موجود در عنوان یک ابزار قانونی بسیار پیچیده، از الگوهااین پروتکل به

است؛ با وجود  مطلق تبعیت کردهدر پذیرش مسئولیت،هاي چندجانبه پیش از خودکنوانسیون
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هاي خاص خود از آن الگوها منحرف شده و قوانین مختص خود مانند این پروتکل با ویژگی
به افراد بر تقصیر را با نسبت دادن مسئولیت مطلق و مبتنیایجاد استاندارد دوگانه مسئولیت

ها، با رویکرد مرزي پسماندهاي خطرناك و دفع آنمختلف در یک عملیات واحد انتقال برون
این امر موجب تمایز نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت . استتوزیع زمانی مسئولیت مقرر کرده

.استمدنی در انواع و ارکان مسئولیت شده
پروتکل 4مطلق، ماده تقصیر و مسئولیتبرموجب این دو نظام موازي از مسئولیت مبتنیبه

مدنی ناظر بر المللی  پیش از خود در حوزه مسئولیتهاي حقوقی بینبازل به تبعیت از نظام
مدنی خودکار بدون نیاز به اثبات تقصیر مطلق است، در این نوع از مسئولیت، مسئولیتمسئولیت 
انگاري شخص ه اثبات غفلت یا سهلدیده بدون نیاز بنتیجه شخص زیانشود؛ درایجاد می

هاي مرزي زبالهایی که در طول انتقال برونمسئول صرفاً بایستی ثابت کند که او از حادثه
مطلق شامل مسئولیتبراساس پروتکل، . استها اتفاق افتاده، خسارت دیدهخطرناك و دفع آن

ه قراردارند و  نیز کسانی افرادي که تحت حوزه اختیارات دولت صادرکننده یا دولت واردکنند
گردد و کنند، میمیها عملکننده زبالهکننده، واردکننده یا دفعدهنده، صادرعنوان اطالعکه به

.کندابتدا به ساکن در مورد حامل مصداق پیدا نمی
ها از جمله شده و شامل برخی محدودیتمطلق بایستی با بیمه اجباري پوشش دادهمسئولیت

گاهی نیز مسئولیت مطلق افراد با توجه به سبب حادثه در موارد  . باشدي مالی میهامحدودیت
صدمه ناشی از بالیاي جنگی یا طبیعی با اعالن و اثبات حادثه از سوي شخص مسئول مشمول 

.معافیت باشد
براساس پروتکل بازل هر فعل یا ترك فعلی که در اثر اشتباه، عمدي، سهل انگاري یا غفلت 

گونه نقض قوانین کنوانسیون بازل، فرد را مسئول صدمه وارد شده خواهد همچنین هرباشد و 
بر تقصیر تصریح دارد که پیامد فوري آن عدم همچنین پروتکل به نظام مسئولیت مبتنی. نمود

از سوي دیگر پروتکل با . بر تقصیر استهاي مالی در موارد مسئولیت مبتنیتسري محدودیت
مطلق ناظر بر بیان تقصیر مشترك و شناسایی بر تقصیر با مسئولیتت مبتنیادغام نظام مسئولی

تواند انگاري مؤثر زیاندیده میسهلبه طوریکه . تقصیر مؤثر در تحمل نوع مسئولیت است
اگرچه در اعمال محدودیت . قربانیان را از بازیابی بخشی یا کل صدمات وارد شده محروم کند

.مطلق وجود نداردمبتنی بر تقصیر و مسئولیتزمانی تمایزي میان مسئولیت
14به عضویت رسمی کنوانسیون بازل درآمده و در ماده 1371اگرچه کشور ایران در سال 

هاي خطرناك مشمول این کنوانسیون قرار گرفتهمرزي زبالهقانون مدیریت پسماند انتقال برون 
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اي است که در معرض انتقال حال توسعهاست، اما از آنجاکه کشور ما نیز از جمله کشورهاي در
هاي خطرناك قرار دارد، مزایاي استفاده از پروتکل در جبران خسارت ناشی از مرزي زبالهبرون

گردد؛ بنابراین الحاق هاي خطرناك بیش از پیش آشکار میمرزي زبالهحوادث انتقال برون
.رسدضروري به نظر می1999ایران به پروتکل الحاقی 
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