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 زیست جهانیولیت مدنی دولت  نسبت به  ئاخالقی مس ابعاد بررسی
 

 3هیآل بو ی، دکتر عل*2 ی، دکتر بهزاد ساعد1پور انیعباس هیمرض

 ی امارات متحده عرب ،یدب ،یگروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالم .1

 ران یواحد تهران شمال، ا ،یگروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسالم .2

 ران ی قوق، دانشکده حقوق،دانشگاه زاهدان،اه حگرو .3
 ( 1399/ 15/8، تاریخ پذیرش: 6/1399/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

مردم گرر  خردرد  ا ر  و  رر   یبا باورها و ارزشها و آرمانها  1اخالق
حقدق که در خدم  مردم  لم    و  باشد  یم   لیقا  یآن قدا   خاص   یبرا

 ریردر غ رایرز انگرارد،  یاهم یق را بتداند اخال یباشد، نم یو اجتماع م 
از ایرن رو   برخردردار نوداهرد بردد   یکرا   یصدرت از ضمان  اجرا  نیا

بسیاری از مفاهیم و قدانین مطرر  در حقردق بررای دا داشر  قردانین 
طراحی و تبیین شد  اند تا بدین ترتیب بتدانند از اجرای احکرام   2اخالقی

رمان خدد که همانا مدینره  اضرله اخالقی اطمینان یابند و جامعه را به آ
 ا   نزدیک کنند 

یکی از ابعاد اخالقی که  لم حقدق بر آن تاکید بسیاری دارد مسرودیی  
 لرم ین هرد  ترر اصلیبرقراری  دای  ا     با تدجه به اینکه   3مدنی
بسریار در حقدق مسودیی  مدنی، آرمان  دای  جدیی  رام  ،  ا    حقدق

   مدرد تدجه قرار دارد
 
 
 

 
در دنیای امروز، بسیاری از  عایی  های اجتمرا ی مبتنری برر مسرودیی  

که تنها ا راد جامعه را در بر نمی گیرد بلکه دوی    مدنی شکل گر ته اند
د نسب  به جامعه و حتری جامعره ها نیز باید در برابر مسودیی  مدنی خد

در زمینره هرای گدنراگدن     بین ایمللی دا وگد باشرند  ایرن مسرودیی 
مطر  ا    در این میان مسرودییتی کره  تی، صنعتی، تدییدی و     خدما

نسب  به زیس  بدم جهانی وجدد دارد را نباید به  رامدشی  رررد و یر ا 
یی  مدنی دوی   نسب  مطایعه حاضر با هد  برر ی ابعاد اخالقی مسود

برای  هم بهتر مدضدع در ادامره درا از به زیس  جهانی شکل گر     
ق و نقش آن در حقدق مسودیی  مردنی، بره تحلیرل اخالتحلیل مفهدم  

مسودیی  مدنی دوی  نسب  به زیس  جهانی و شررای  کنردنی کرردر 
   ایران در این زمینه درداخته شد  ا    

 

 

 

 

 چکیده

در قبرا   یظ قراندنکره مطرابب برا آن  ررد از یحرا ناشی می شردد مسودیی از  معمدالً    ییدا وگد  مسودیی  یک مدیفه اخالقی ا   زمینه:  
و با تدجره بره اینکره  ، مسودیی  مدنی ا  های حقدق مدنیترین بوشاز مهم یکی  باشدیم  مسود وارد کرد  ا      یگریکه به د  یادمهص

تثنی ، دوی  نیز از این قا د  مسرمی باشدهای مادی و معندی زیان دید  و ترمیم زیان وارد  هد  اصلی قدا د مسودیی  مدنی جبران خسارت
در مقایه حاضر  عی شرد  ا ر  ترا   دوی  ها را ملزم به دا وگدیی می کندگا  این مسودیی  بعدی جهانی می یابد و ا      یهیبد  نمی باشد 

  د ترریح شد« زیس  جهانی » نسب  بهدیی  مدنی دوی  ها وی مساخالق  ابعاد
 جهرانی زیسر ، از ضرروریات حفاتر  و بهرر  بررداری از ای قضراییاخالق و آرا و رویه ه دیی  کردرها از منظرومس برر ی  نتیجه گیری:

، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قررار دیی  مدنی دوی  هاومسیات جای گر ته در بطن اخالقمسودیی  بعدی اخالقی ا   و محسدب می گردد  
و را  حل بحرران  جهاننا ب انسان با تعامل م در  ا  های اخیر  محدری، دو ر آن را ترکیل می دهنددارند که انسان محدری و زیس  بدم 

متأ رفانه بایرد  رایر کرردرهای جهران در مقایسه با جستجد می شدد   رویه های قضایی در نظام بین ایمللدر بازگر  به مبانی  جهانیهای  
 ردم ،  جهرانی بره زیسر  و آ ریب مررکالت ناشری از آیرددگی محری  زیسر به وا طه   مینهکندن در این زتا  کردر ایرانا ترا  کرد که  

اقردامات دیررگیرانه و تیردیب  با طراحی و تد عهالزم ا  ،  بنابراین  کارنامه قابل قبدیی نداشتهدا وگدیی دوی  و ناکارآمدی نظام قضایی  
  از آ یب به زیس  جهانی جلدگیری کردقدانین و مقررات دقیب و جامع در این زمینه، 

 
 زیس  جهانی  مدنی، ، مسودییحقدقاخالق،   :گانکلیدواژ

 

 saedi.behzad11@gmail.comندیسندۀ مسود : نرانی ایکترونیکی:  
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 مفهوم اخالق 
 ( 1به معنرای خردی هرا و روش ها ر     »اخالق« جمع خُلب وکلمة  

 ر ی به  ه معنا بره   اصطال  »اخالق« در متدن اخالقی و ا تعماالت

 :رودکار می

غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان ا   اخالق  −

 .شددنامید  می

تار گردد نیز اخالق و یا ر  ما  و ر تاری که از این خلقیّات ناشی  ا −

 .شدداخالقی گفته می

در برخی مدارد »اخالق به ر تار دسندید  یا حای  نفسرانی خردب  −
دکه بنا بر این ا رتعما  معنرای محردودتری بره خردد شداطالق می

 (2 گیرد   می

 لم اخالق،  لمی ا   که صفات نفسانی خدب و بد و ا ما  و ر ترار  
کنرد و شریدۀ تحیریل صرفات هرا را معر ری میاختیاری متنا ب با آن

و انجام ا ما  دسندید  و دوری از صرفات نفسرانی برد و نفسانی خدب  
بر ا اس این تعریر،،  لرم اخرالق  ( 3 دهد«ن میا ما  نادسند را نرا

 الو  بر گفتگد از صفات نفسانی خدب و بد، از ا ما  و ر تار متنا ب با 
ها و کارهای ر ریدن بره  ضریل چنان را کند، و همها نیز بحث میآن

دهرد   لرم اخرالق از ا را نیرز مردرد برر ری قررار میهدوری از رذیل 
هرا نیازمنرد رین  لدمی ا   که انسان بره آنتمندترین و ضروریارزش

هد  نهایی  لم اخالق این ا   که انسران را بره کمرا  و    .(4 ا  
 عادت حقیقی خدد، یعنی قرب ایهی که همانا هد  اصلی خلق  جهان 

 ( 4 و انسان ا   بر اند

 

  اخالق و حقوق ارتباط
به شکلی  دوآن اگر چه اخالق و حقدق دارای مفهدم یکسانی نیستند اما 

هنجارهرای  برا محترداک یکسران بر    یکدیگر همبسته اند وبا    تنگاتنگ
تاکید داشته که برای جلدگیری از آ یب ر اندن به دیگران تدوین شرد  

چنانچرره اخررالق را از کنررار حقرردق برررداریم برری شررک ا ررتبداد و انررد  
و قابلیر  در یرش ارکران حقردقی را   اقتدارگرایی را آبیاری نمردد  ایرم

 3با نگاهی تاریوی به ارتبرا  میران اخرالق و حقردق    هش داد  ایمکا
 (:5ن برای آن متیدر شد  مرحله می تدا

مرحله او  بر برهه ای از تاریخ تاکید دارد که صاحبنظران تفاوتی میران 
 اخالق و حقدق قایل نبددند  

میالدی بازمی گردد که مررزی مرروم میران   18مرحله دوم  به قرن  
ق تد   آزادی خداهان تر یم شد و اخالق را بره  نردان اخالق و حقد

گرایش به ا ما  بیرونری از یکردیگر  ه  ندانبا صفات درونی و حقدق ر
 مجزا کردند 

ر او  و دوم برره وا ررطه بررروز جنررگ هررای ویرانگرر مرحلرره  رردمدر 
صاحبنظران دریا تند که نمی بایس  ارتبا  میان حقدق و اخرالق قطرع 

بدد که قدانین حقدق برر تنظریم شرد و در ن زمان  در هما  بنابراینشدد  
در قبا  ر تارهایرران و ارررات آن برر   قدانین حقدقی مسودیی  کردرها

  جامعه جهانی مدرد تدجه قرار گر    

با  نای  به قدانین اخالقی ا   که آزادی دوی  محردود مری شردد  و 
کنرد و نمی تداند هر قاندنی را تیدیب کند و هر طدر که خدا    مرل 

(   6همین قدانین اخالقی ا   که دوی  مدت، به دا وگدیی می کنرد 
این، مسودیی  مدنی دوی  ها نرات گر ته از قرار گر تن اخرالق در بنابر

 کنار حقدق ا    

 

 مسئولیت مدنیمفهوم 

 مدرد  دا  واقع شردن به معنای  از نظر یغدی باید گف  مسودیی  مدنی

مسودیی   .، و ریره آن  أ ، یسأ  ا   ا   از کار و  عل انجام شد 
   ملری کره حایتی ا   که انسان در آن از  مل خدد مداخ   می شدد 

اگر قا د  اخالقی باشد مسودیی    و  یک اختال  در قا د  ا    ناشی از
مسرودیی    (  7   حقردقی باشرد مسرودیی  حقردقی ا ر  اخالقی و اگر

 :حقدقی به دو ندع تقسیم می شدد

  4یمسودیی  کیفر −

 مسودیی  مدنی −
شر  محقب مسودیی  مدنی ایرن   مسودیی  مدنی ضرر ا   رکن مهم  

ا   که شوم باید  ملی را انجام دهد و یا از انجام  ملری خرددداری 
یرا تررف  عرل کره مدجرب   هر  عل   کند که منجربه ضرر دیگری شدد

اضرار به شوم ا م از حقیقی یا حقدقی شردد  ربب مسرودیی  مردنی 
از در مقابل خسارتی که  چه حقیقی و چه حقدقی(  ا رادرتی به  با   ا  

و   یا اشریاو    آنها  یا کسی که تح  مراقب  یا ادار   طر  خددشان و  
ا  ، مسرود  هسرتند و بایرد بره جبرران آنه  تح  حرا  محیطی که  

همچنین مسرودیی  شروم برر اررر تولر، از انجرام خسارت برردازند   
  (  8جای دارد دیی  مدنی  مسو زمر   نیز درتعهدات ناشی از قرارداد 

 

 یمدن تینقش اخالق در حقوق مسئول
 یمردم گر  خدرد  ا   و  ر  برا یبا باورها و ارزشها و آرمانها اخالق

  یحقردق از جملره حقردق مسرودی و باشرد  یم   لیقا  یآن قدا   خاص 
 یتدانرد اخرالق را بر  یباشد، نم  یکه در خدم  مردم و اجتماع م   یمدن
برخردردار  یکا  یصدرت از ضمان  اجرا  نیا  ریدر غ  رایز  گارد،نا   یاهم

   (9 نوداهد بدد
جا که ا م مفعد  ا  ، به معنی در ید  شد  و درخدا   از آن  مسود 

 در کرریم، قررآن در برار 5  مسود   یفظ باشد   شد  و بازخدا   شد  می
اونرد  درۀ مبارکة صا ات آمد  ا  ، که خد از 24 شریفة آیه چدن  آیاتی

 رماید: »وَقِفُدهُمْ إِنَّهُم مَّسْوُدیُدنَ« ن میمتعا  به  رشتگان دربار  مجرمی
  به کار ر ته ا  

شردد  بره  نردان نمدنره، دیرامبر در روایات نیز واژ  مسرود  دیرد  مری

که مبرین  « رماید: »کلکم راع و کلکم مسود   ن ر یةا ظم ص( می
می ا ر ، کره امرروز  از سودیی  اجتما ی ا   و نزدیرک بره مفهردم 

 .آیدمیمسود  به ذهن 

یفظ مسودیی  نیز مانند ایفاظ مایکی ، ایدهی  و معلدیی   اخته شرد  و 
گردیی تد ر  شویری کره از تعهردات و از ضرورت دا خ   بارت ا  
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وتای، خدد تول، نمدد  ا  ، چه این تعهردات حقردقی باشرند و چره 
  (10  اخالقی و معندی داشته باشند جنبه

در قاندن مدنی به جای مسود  و مسودیی  از ضامن و ضرمان ا رتفاد  

چراکه در ا الم از مسودیی  جبران خسارت به ضمان تعبیرر  .شد  ا  
شد  ا   و منظدر از ضمان، ربدت ا تباری چیرزی در ذمره کسری بره 

   (11 حکم شارع ا  

دی شدد، که برین طرر ین قرراردای آغاز میقلمرو مسودیی  مدنی از جائ

بنابراین مسودیی  مردنی در معنری  .دبرای انجام تعهد وجدد نداشته باش
 ام و و یعش هم مسودیی  قراردادی و هم مسودیی  خارج از قرارداد را 

گیرد  زیرا در هر دو مسولة مهم، بحث جبران خسارت ا    اما در بر می
داد به وجدد یا  ردم وجردد قررار گرددبرمی  ،تفاوت ا ا ی این دو با هم

 (12 بین طر ین   

که انسان در مقابرل  آن ا  منظدر  زمانیکه از اخالق صحب  می کنیم  
جنبة درونی و  باشدی که کرد  گدی خطایوند یا وجدان خدیش جدابخدا

اندیرة  راد  ممکرن ا ر ، مدجرب مسرودیی  ی ا یکدارد   و شویی  
امرا  ه مدجب ضرر قابل یمسی به دیگری نرردد کشدد  وید این  5اخالقی

اندیره به صردرت  عرل یرا تررف مسودیی  مدنی مستلزم تهدر خارجیِ
 عل، که همرا  با ضرر و زیانی باشرد، بردد  و ورود ضررر شرر  تحقرب 

این تفاوت به این معنا نیس  که اخرالق برا مسرودیی    .مسودیی  ا  
چه بره  ر برابر دیگریهرجا که شوم دمدنی بی ارتبا  ا   بی شک  

جرا مسرود  جبرران خسرارتی باشرد، در آن  قراندنحکم اخرالق و چره  
 (13  مسودیی  مدنی وجدد دارد

 

 مسئولیت مدنی دولت نسبت به زیست بوم
از حقردق بنیرادین و برخدرداری از محی  زیسر   رایم و هردای دراف 

در رابطره مدنی بحث مسودیی   امروز  می باشد نیازهای ا ا ی انسانها 
دقی مطرر  مری شردد و در حقردق با تمام اشواص ا م از حقیقی و حق

مسرودیی  مردنی   1339قاندن مسودیی  مدنی در  ا    ایران با تیدیب
 دوی  درقبا  زیان های وارد  به اشواص به و ریله ی ا مرا  تیردی

هرر  راملی کره بنابر ایرن امرر      د تگا  های اداری د یر ته شد  ا  
ا  بایفعرل به شکل بایقد  و گمدجب ورود صدمه به محی  زیس  گردد،  

 در  رطح داخلری و جهرانی( میگرردد و  آ یب به ا راد جامعره  منجر به
ی ا ا رتفاد  از محری     (14 دندرصدد جبران خسارت برآی  دوی  ها باید  

م گرچه یکی از حقدق بنیادین ا رراد ا ر  و حفاتر  از آن  ای  6زیس 
قردانین و و    طبب اصل دنجا  قاندن ا ا ی حب و تکلی، همگانی ا  

ه منظدر جلدگیری از آیددگی و حفظ محی  زیس  چه رات متعددی بمقر
 ،در  طح بین ایمللی و در  طح داخلی تقنین و به تیدیب ر ید  ا ر 

دنی نیرز نسرب  بره ادای چنرین تکلیفری با این حا  حقدق مسودیی  م 
  بیگانه نیس  

گسترش دامنره ی  عاییر  هرای صرنعتی،  نری وکرراورزی در قلمررو 
ا آرار موربی را نه تنها بر محی  زیس  آن کرردر بلکره  رزمین کردره

ر دو  و مررترکات جهرانی مری گر ارد، ا رزایش بر محی  زیس   رای
ن دوی  ها بره مقابلره برا شد ی از این قبیل با ث برانگیوتهنگرانی های

 عایی  های زیان باری از این د   گردید  و مدجب تیدیب قردانین و 
  (15 مقررات زیادی گردید  ا  

مراد  ی مداد قاندنی متعددی   چدن  ب قدانین داخلی هر چند در چارچد
مجازات ا المی و تبیر  های آن و همچنین برخی قردانین   قاندن  688

و  1374دیگر از جمله قاندن نحد  ی جلدگیری از آیددگی هردا میردب  
وجدد دارد که آ یب به محی  زیس  را جررم تلقری مری کنرد، امرا      (  

جبرران  برهبه  وتی می تدان دویر  را ن دا وگد نیس  و  دوی  چندا
از ایرن رو    ی از این امرر وادار  راخ ناشخسارت های مادی و معندی  

برای وادار  اختن دوی  ها به جبران خسارت های وارد شد  بر زیسر  
بدم جهانی می تدان به قدانین مرتب  با مسودیی  مدنی دوی  ها ا رتناد 

 نمدد   
بر آن از مهم ترین دغدغه های جامعه ی صدمات وارد   محی  زیس  و  

به دنبا  د   یابی بره راهکارهرای رمرر بین ایمللی ا   و حقدقدانان  
بوش برای کاهش خسارات وارد بر آن هستند  یکی از ایرن گرام هرای 

خسارات زیس  محیطی  بارتس  از   مدرر، مبحث مسودیی  مدنی ا   
تعراد  زیسر   وارد مری شردد و  خساراتی که به به خدد محی  زیسر 

به یحاظ جرانی و زند و از این روی بسیاری ا راد    بر هم می  را    محیطی
ی ا قربانیان این ندع خسارات می تدانند طرر     مایی دچار زیان می شدند

   (16 د دا کرد  و جبران خسارت نمایند 
مسودیی  مدنی در خسارات زیسر  محیطری یکری از تا یسرات نردین 

  کره بره طردر روز ا رزون ذهرن حقدقردانان خیدصری و حقدقی ا ر
آ ریب ته ا    با تدجه به ایرن کره ه خدد معطد   اخقاندنگ اران را ب

زیران مدجب بسیاری از    و  های متعددی محی  زیس  را تهدید می کند
دریش بینری قدا رد و ها و آ یب ها به جان و ما  مردم شرد  ا ر  ،  

  سیار ضروری و حیاتی ا   قدانینی منا ب در این زمینه امری ب
دویر   نسرب  بره به برر ی مبانی مسودیی  مدنی    ا  در اینجا الزم  

 :درداخته شددآ یب های وارد  به زیس  جهانی 

ا   که یر طبب   7اویین نظریه، نظریه ی تقییر  نظریه تقصیر: −

دویر    عایی و  بر محی  زیس   این نظریه باید بین زیان وارد شد 
  باشرد و تقیریر بایرد محررز گرردد  وجردد داشرته رابطه ی  رببی 

ری های زیادی در رابطره برا د یرش این نظریه، در  مل  بب دشدا
چرا که دیردا کرردن  امرل اصرلی  می شددخسارات زیس  محیطی  

  (17 خسارات بسیار  و  و در مداردی غیر قابل انجام ا ر ایجاد  
ا    بر مبنای   نظریه تقییر تح  تأریر تعلیمات م هبی کلیسا بدد 

  ، که وجدان از  مل انجام شد تعاییم کلیسا مسودیی  در جایی ا 
داران نظریه تقییر بر این باورند، شرمسار ا    به همین دییل طر  

بندی به این نظریره را  منا ربی، بررای ر ریدن بره آرمران که دای

 .گرایی در حقدق ا  اخالق

و حقدقی که   حقیقی  هر  رد،  یهبر ا اس این نظر  :8نظریه خطر  −

خطرنراکی شرکل  عاییتی را انجام دهد و بر اررر آن  عاییر  محری  
ما این نظریه نیرز بگیرد مسود  تمام حدادث ناشی از آن خداهد بدد  ا
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ایجاد آ ریب در  امل یا تن به خدبی نمی تداند تدجیه کنند  باشد و 
 ( 18این مدرد نیز  و  ا    

ه در کر  یرن دیردگا برر ا راس ا  :9نظریه مسئولیت محض  −

ر زمینه خسارات د  نظریه مبنابه  ندان    بسیاری از کردرهای ارودایی
صر  وجدد رابطره ی  رببی  ا  ،  د یر ته شد     10زیس  محیطی

   کفای  می نماید و نیازی به اربات تقییر نیس 

 در حقدق بیرتر کردرها، مبنای مسودیی  مدنی، مسودیی  محض ا   
تقییر بره  نردان   نظریهب قدا د حقدق مدنی،  اما در برخی کردرها طب
را اس د تدرایعمل ارودایی، مبنرای مسرودیی  مبنا د یر ته شد  ا    ب

زیس  محیطی، مسودیی  محض ا   ومسودیی  مبتنی برر تقیریر بره 
  صدرت ا تثنایی و  لبی دیش بینی شد  ا   

  می تدان دریا   که نظام هرای مسرودییبی شک با نگاهی به قدانین 
با کا رتی   آ یب های زیس  محیطیمدنی در جبران خسارات ناشی از  

این کا تی ها طیفی از مدضد ات مسودیی  مدنی  .هایی مداجه هستند
نظیر دشداری اربات رابطه ی  رببی ، تعردد ا رباب در ورود خسرارات 

تدریجی برددن و دنهران برددن آیددگی، ا اد  ی وضع به حای   ابب و 
برا تدجره بره  بنابراین گمران مری رود    (19 ی گیرندخسارات را در بر م 

تجدیرد نظرر و اصرال     زیس  محیطی یرکمیزان روز ا زون خسارات  
در ایرن زمینره و دریش بینری   مردنی  در مبانی حقدقی مسودیی   ا ا ی

ر   ایرن امرر دضررورت داردضمان  های ویژ  خسارات زیس  محیطری 
ار ا ر  و جامعره جهرانی  طح بین ایملل نیز از اهمی  بسزایی برخدرد

ران خسارات وارد بر زیس  جهانی،  قدانینی را برا باید بکدشد تا برای جب
ضمان  اجرایی برای مجبدر کردن دوی  های خاطی بره دا روگدیی و 

 جبران خسارت  تنظیم کند 
 

 دولت هامدنی  مسئولیترویه قضایی و 

بره ابی میزان کرارایی هرر  یسرتم حقردقی بردون تدجره  شک ارزی  بی
 یا ی کاری  بث و نا رجام خداهد بردد   بسترهای اجتما ی، تاریوی و

زمرانی کارآمرد  یدرواضح ا   که ضداب  و قدا دی که در یرک برهره
 جلد  میکرد ، با تغییر اوضاع و احدا  دیگر چندان مثمر رمر نوداهند بدد

بازنگری و تجدیدنظر مستمر در قدا د حقدقی رو   که    همین    از(20 
ا  ؛ تا مروم گردد که آیا قدا د مدجردد  بدیل برخدرداراهمیتی بیاز  

رغم نقش روز  در حا  حاضر به نیازهای کندنی را مرتفع میسازند یا خیر 
ایملرل، برین هرای حقردقا زون  عایین غیر دویتی در بسریاری از زمینره

بایس  دوی  را به خاطر ا مرا  ایملل مییناوضاع و احدایی که حقدق ب
 (21 ای از ابهام ا ر  گروههای یاد شد  مسود  بداند، در هایه  کابیارت

نظرر وجردد دارد کره شرر  الزم بررای احرراز در میان حقدقدانان اجماع
یک دوی ، اربات آن ا   که میان دوی  و مرتکب   ایمللیمسودیی  بین

وجدد داشته ا ر   بره دیگرر   طه و دیدندیحقیقی آن ر تار متولفانه راب
 نردیا مردادد یری ا    دریشبات مسودیی  مند  به انتساب ون، ار

ایمللری میردب راجع به مسودیی  دویتها برای ا عرا  متولفانره ی برین
در ذیرل  یرل  اختیار دیرندیا خداند  میرردد  زین دا بهکه    2001

ماد  در مقرام  8قایب  در "دوی  انتساب ر تار به"دوم خدد تح   ندان 
کنندهی شرای  بره طردر اخرم در   منعکا  احیای قدا دی برآمد  که

ایمللری دویتهرا نیرز ا مرا  چنرین حدزهی تنظیم قدا د مسرودیی  برین
ا    به طدر مثا  بستر  یا ری و تراریوی دریش از   رویکردی مرهدد

آنزیلردتی، یکری از   جنگ او  جهانی مدجب شرد  بردد کره در نگررش
د باشرد ترا منرا ع ان ایتاییایی، بیرتر تساوی حکدمتها مدرد تأکیحقدقدان

بستر تراریوی و  یا ری درا از جنرگ دوم جهرانی   جمعی؛ حا  آنکه
از حقدقدانان  ای رقم زد که برای مثا  آگد، یکی دیگر  شرای  را به گدنه

ایملرل در خیردص ی کمیسیدن حقدق بین  ایتاییایی و گزارشگران ویژ 
ا ا ی و این باور باشد که نقض برخی از قدا د    للی، برایممسودیی  بین

  (22   ن به تمامی دویتها صدمه میر اندبنیادی
ایویردص در حردز  در  اییان اخیر اقدامات شرکتهای چند ملیتی،  لی

تدجهات قرار گر ته ا ر   متعاقرب   ، در مرکزمسائل زیس  محیطیی  
 دویتها و ارگانهرای دویتری در قبرا ی  نتی که تنها  این امر این نظریه

مسرود   زیسر  محیطریل و مرویاً قدا د ایملنقض قدا د حقدق بین
این وجردد مکانیزمهرای انتسراب   شمرد  میردند، در حا  تغییر ا    با

  (22 ی تکدین ا   مسودیی  به این شرکتها کماکان در مرحله
سر  وضرع در برخی کردرها قدانین محکمی برای حفات  از محی  زی

  بررای مثرا   ر ترهدر نظر گحفظ آن    دوی  را به  ندان مسود شد  و  
الزم  0591ژاندیه    62که در    9491ندامبر    62قاندن ا ا ی هند میدب  

االجرا شد، حاوی اصد  مهمی در بار  حفات  از محی  زیس  ا   که 
، در آن 6791با ا ما  چهل و دومین اصالحیه بر قاندن مزبدر در  را   

ا المیره د ه جای گر ته ا    در واقع این اصالحیه در دا خ به »مجم
ا تکهلم« شکل گر   که در جریران »کنفررانا برین ایمللری محری  

در ا تکهلم   دئد(، بره تیردیب ر رید    2791زیس  انسان« در  ا   

  (23 .بدد
ن ا ر  کره بررر دارای حقردق اصل او  ا المیه ا تکهلم حراکی از آ

و شرای  منا ب زنردگی در محری   12، برابری11آزادیمربد  به  بنیادین
ا   که به وی اجاز  دهد کره یرک زنردگی شررا تمندانه ای را   زیستی

دو اصل جدیدی که در  رآینرد اصرالحیه اشرار  شرد ، بره   . رری کند
، 15-و  جری(آ  84-هرای آ  قاندن ا ا ی هند اضرا ه شرد یعنری اصرل

بورریدن بره آن را از جملره وترای، حمای  از محی  زیس  و بهبردد  

 .حاکمی  کردر قرار داد
هند، در ضمن آرای بسیار محکم و مستد  خدد، حرب بررر   دیدان  ایی

به داشتن محی  زیس  غیر آیدد  را بوش ا ا ی و بنیادین حقدق ایرن 
 12کردر دانسته و صریحا ا الم کرد  که حب حیات برر، مدضدع اصل 

ا شامل یک حیرات حیردانی نیسر  بلکره قاندن ا ا ی آن کردر، صر 
که مطابب شأن انسان باشرد و طبعراً منظدر زندگی شر تمندانه ای ا   

تحقب چنین حقی مند  به برخدرداری از محی  زیسرتی  رایم و تحر  
دیدان مزبدر برای مقابله با آیدد  کردن    کنتر  از نظر آیددگی،خداهد بدد

دگان، آنجرا کره الزم دیرد  محی  زیس  و نیز ا تیفای حقدق آ یب دی
 ی را تغییرر داد  ا ر ب بره حتی برخی از قدا د و احکام نظام حقدق  ر
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 ندان مثا  در جریان ر یدگی به دروند  نرر  گراز  رمی از کارخانره 
، در شهر دهلی که منجر به کررته شردن یرک نفرر و 1985در  شریرام

دیی  مسرو"بیمار گرتن تعدادی دیگر شرد، دیردان  رایی هنرد توردری  

که طبب آن اگر کسی برای غرض شویی، شیوی را در زمین   "13 و 
دد نگهداری و جمع آوری کند، چنان چره آن شریب برا  ررار از آنجرا، خ

ضرری متدجه کسی کند، او مسود  جبران زیان های وارد  خداهد بدد ر 
را چدن دارای ا تثنائاتی بدد که مسودییتی متدجره زیران ر رانند  نمری 

را  "14مسرودیی  مطلرب"د و به جای آن اصلی جدید به نرام کرد، رد کر

مفاد اصل جدید بیانگر آنس  که کسی کره  عاییتهرایش   .معر ی نمدد
مدجب آیددگی محی  زیس  شد  باید جبران کلیه خسارات جانی و مایی 
را بر  هد  گیرد و این کره وی تمرام اقردامات الزم بررای جلردگیری از 

انجام داد  و اهمایی از او در این بار   رر نرزد  وقدع چنین حادره ای را  
دجهی در  دم درداخ  خسارات وارد ، محسدب نمری بدد  ا  ، د اع م 

از کارخانه یدنیدن  MIC شددب جبران خسارات ناشی از نر  گاز  می
منجر بره کررته  که، 1984در شهر بددا  هند، در د امبر  ا   کارباید 

شدن د  ها هزار نفر از اهایی منطقره  شدن حدود  ه هزار نفر و میدوم

  (23 .مدرد ر یدگی قرار گر   شد نیز طبب اصل مسودیی  مطلب
اما نکته مهمی که در ارتبا  با د اوی زیس  محیطی در هند باید مردرد 

در از طریرب تدجه و تأکیرد قررار گیررد آنسر  کره بیررتر د راوی مزبر

دادگستری آن کردر را  دیردا کررد  و ، به  "  15مدادخداهی به نفع  مد"
رونرد توریرب و آیرددن  به وا طه آن، قد  قضاییه هند تدانسته ا   ترا

محی  زیس  تد   صنایع ا م از دویتری و خیدصری را ترا حرد قابرل 
تدجهی کنتر  کند  به  بارت دیگر هر شویی ا م از حقیقی و حقدقی 

طرر  شرکای  در می تداند برای جلدگیری از توریب محی  زیس ، بره 
دادگستری اقدام کند، گرچره خردد بره  نردان شراکی خیدصری جرزو 

و متضررین اصلی نباشد  همرین امرر با رث شرد  کره بره    تمدیدگان
مدازات ارتقاب نقش مثب  دادگسرتری هنرد، نقرش اشرواص حقیقری و 
حقدقی نیز در حفات  از محی  زیس  به ویرژ  بررای کمرک بره ا رراد 

لم و دادخداهی برایران برا مررقتی همررا  تهید   و مستضع، که تظ
کنند، اهمی  واالیی دیدا   ا   که معمدال با ث می شدد از آن صر نظر

کند  حسن دیگر این تجدیز آنس  که اگر واحردهای اجرایری ترابع قرد  
مجریه که باید به مبارز  با  عایی  های موررب و آیردد  کننرد  محری  

ران غفل  کننرد، شرهروندان خردد زیس  برردازند، از انجام دقیب وتایف
درشرران، بجررای آنهررا وارد  مررل مرری شرردند و از د ررتگا  قضررایی کر

جایب آن که دیدان  ایی هند، در صدرت ضررورت، .دادخداهی می کنند
حتی از ا ما  قدانین خاص مربد  به محی  زیس  صر  نظر کررد  و 

ن کردر، با ا تناد به حقدق بنیادین شهروندان، میر  در قاندن ا ا ی آ
مت کر شرد  کره آزادی  مرل آنران طبرب آن قردانین  حِرَ  به صاحبان  
مجاز بددن  عایی  هایران که مورب محی  زیس  باشد،   خاص، با ث

زیرا داشتن محی  زیس   ایم، حب بنیادین هر  رد و نیز بوری    نیس 
از حقدق ا ا ی آن کردر ا   و از این رو قاندن  ادی نمی تداند زایل 

  (24 کنند  حقدق بنیادین شهروندان باشد و ضایع

امی کره در خیردص د راوی به  بارت دیگر، قد  قضاییه هند برا احکر
زیس  محیطی صادر کررد ، در دری تفهریم ایرن معنری ا ر  کره هرر 
برداشتی از  دی قاندنگ ار یا  دامل اجرایی از »حرب حیرات بررر« بره 

م در یک محری   مل آید که از  دیی با ث ا زایش کیفی  زندگی مرد
 زیس  تمیز و  ایم نردد و از  دی دیگر متجاوزین و آ یب زنندگان به
محی  زیس ، مع ور تلقی و از جبران خساراتی کره بره مرردم و محری  

قراندن ا ا ری آن   12زیس  وارد کرد  اند، معا  گردند، این امر اصل  

 .کردر را ددچ و بی خاصی  کرد  ا  

  ایر کردرها می بینریم کره قرد  قضراییه،  بنابراین با نگاهی به شرای 
برا مرراهد  ضررع، د رتگاههای متردیی حفاتر  از محرری  زیسر  را 

 ملکردشان، مدرد نکدهش قرار داد  و خدا تار انجام اقدامات الزم برای 
جبران خسارات وارد  به مردم و محی  زیس  شد  ا    امرری کره ترا 

ه مررکالت ناشری از کندن مرابه آن در کردرمان، ایران، برا ایرن همر
آیددگی محی  زیس  و هزینه های جانی و مایی که بره  ررمایه هرای 

 !ملی وارد می  ازد ، رخ نداد  ا  

 

 نتیجه گیری  
محی  زیس  در کاندن تدجه جدامع بین ایمللی حفات  از  مسوله    امروز 

و به ارزش اخالقری و اجتمرا ی تبردیل شرد    و داخلی قرار گر ته ا  
ا    این امر ضرورت حمای  قضایی از این امر را در  طح ملی و برین 

می  ازد  امروز  اهمی  محی  زیس  بریش ایمللی بیش از دیش نمایان 
از دیش مدرد تدجه قرار گر تره و بره یکری از ارزش هرای برترر جدامرع 

ت  از محی  زیس  را شایسته انسانی تبدیل شد  ا    این ویژگی حفا
مری تدانرد نقرش  حتری حمای  حقدقی می نماید  این حمایر  حقردقی

 کند ایفا زیس  محیطی  اخالقمدرری در نهادینه کردن 
نردع  زندگی در یک محی  زیس   ایم به  ندان یکی از حقدق بنیادین 

برر تلقی شد  و هر گدنه خسارت به محی  زیس  که منجر بره آ ریب 
ندان شدد می بایس  جبران شدد  این امر بره خردبی در حقردق به شهرو

  به طدر  رنتی حقردق مسرودیی  مسودیی  مدنی مدرد تدجه قرار گر ته
ات  از محری  زیسر  مردرد ا رتفاد  قررار مری گیررد  مدنی برای حف

مسودیی  مدنی از اخالق ریره می گیرد و بر ایرن امرر تاکیرد دارد کره 
ا  مری آورد  حقردق مسرودیی  مردنی برر مسودیی  ، دا وگدیی به همر

برر ا راس (  25مینای اندیره  دم جداز اضرار به دیگری بناشد  ا    
وارد  اختن خسارت  غیر  مد ( به   آنچه در حقدق مسودیی  مدنی آمد 

دیگران مستدجب جبران خسارت ا    حقدق مسودیی  مدنی اخالقا بی 
ت زیاندید  قابل ا تناد طر  ا   و تنها برای دیرگیری و جبران خسار

ا     بر این ا اس دوی  نیز اگر به وا طه  عایی  های خدد به محی  
خرددش یرا شرهروندان زیس  آ یب وارد کند به نحدی که شرهروندان 

 ایر جدامع را  با زیان مداجره  رازد بایرد دا روگد بردد  و بره جبرران 
 خسارت وادار گردد  

مسودیی  مدنی بره ویرژ  در کرردر حقدق متأ فانه باید ا ترا  کرد که 
حا  آن که برا تدجره بره مررکالت در حای  ضع، قرار دارد     خددمان
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ویژ  در شهرهای بزرگ، کره   ناشی از آیددگی محی  زیس  در ایران، به
 المتی همدطنان را با خطر جدی مداجه کررد  و  ردی در را  تد رعه 

دد  کننرد  محری  با  نای  به این که مهمتررین آیر   دایدار کردر ا    
زیس  کردرمان، تأ یسات متعدد دویتی اند که طبعا به خاطر انتساب به 

 رازمان حفاتر    دوی ، از قدرت ویژ  ای برخدردارند و از  دی دیگرر
های موررب و محی  زیس  نیز که قاندنا متدیی اصلی در مبارز  با  عاییت

ا  ، خدد یک نهاد دویتی محسدب می شدد که تحر    دنیاآیدد  کنند   
امر شدرای  ایی حفات  محی  زیس  قرار دارد کره اکترر ا ضرای آن، 

، 3531قاندن حفات  و بهسرازی محری  زیسر ، میردب   2طبب ماد   
، نقرش    که قد  قضاییه ایرانشایسته ا  هیأت دوی  می باشند، ضد  

و نقرش  دد نرران دهردمؤررتری در حفات  از محی  زیس  کردر از خ
 مدررتری در حفات  از زیس  بدم جهانی ایفا کند  

 

 مالحظه های اخالقی
مدضد ات اخالقری همچردن؛  ررق  ادبری، رضرای  آگاهانره؛ انتررار 

  اندقرارگر ته  مدردتدجهحاضر چندگانه و     در دژوهش 
 

 هنام اژهو
 Ethics .1 اخالق

 Ethical rights .2 قدانین اخالقی 

 Civil responsibility .3 مدنی مسدیی  

 Criminal liability .4 مسدیی  کیفری 

 Ethical responsibility .5 مسدیی  اخالقی 

 Environment .6 محی  زیس  

 Fault theory .7 نظریه تقییر 

 Risk theory .8 نظریه خطر 

 Pure liability theory .9 نظریه مسدیی  محض 

 Environmental damage .10 خسارت زیس  محیطی 

 Freedom .11 آزادی 

 Equality .12 برابری 

 Hard responsibility .13 مسدیی   و  

 Absolute responsibility .14 مسدیی  مطلب 

 Litigation in favor of people .15 دادخداهی به نفع مردم 
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