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آلودگيهاي زيستمحيطي
حميد بهرامي احمدي ،*1اعظم علمخاني
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 .1استاد حقوق خصوصي و رئيس پژوهشکدهي فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
پذيرش9353/2/3 :

دريافت9352/91/95 :

چکيده
اهميت جبران مناسب خسارتهاي زیستمحيطي اخيراً توجه بيشتر حقوقدانان را به خود معطوف
داشته است .پيچيدگيهاي ماهيت خسارتهاي زیستمحيطي و جبران آنها از طریق مبنایي مناسب
ميتواند از دالیل مهم اختالف نظرهاي حقوقي موجود براي جبران این زیانها باشد .در این
نوشتار با عنوان «مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زیستمحيطي» ،به شيوهي
تحليلي در پي پاسخ به این پرسشها هستيم که آیا دولت نيز مانند سایر اشخاص تنها زماني
مسئول جبران خسارتهاي زیستمحيطي است که بين فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطهي
سببيت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا براي جبران آلودگيهاي زیستمحيطي توسط
دولت مناسبتر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نيز به موجب قوانين و
مقررات مختلف حق برخورداري از محيط زیست سالم را دارند ،در شرایطي جبران زیانهایي که
منتسب به دولت نيست ،ضروري بهنظر ميرسد .زمانيکه آلودگيهاي زیستمحيطي منتسب به
دولت باشد ،در نظر گرفتن مسئوليت محض براي دولت در جبران خسارت ،موجب سهولت در
دادرسي و جبران بهتر خسارتهاي زیستمحيطي ميشود.

کليدواژهها :جبران خسارت ،رابطهي سببيت ،مباني مسئوليت مدني دولت ،محيط زیست،
مسئوليت محض.

* E-mail: Bahramy.Hamid@Gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: Azam_Alamkhani@yahoo.com
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مقدمه
محيط زیست ،موهبت و نتيجهي لطف الهي به بشر است و بر همين اساس ،به همهي
انسانها تعلق دارد تا همانند سایر نعمتها و مواهب الهي مورد استفادهي خردمندانه قرار گيرد.
با توجه به آیهي  55سورهي مبارکهي یوسف ( إجعلني علي خزائن األرض إنّي حفيظٌ عليمٌ)
امر تدبير و ادارهي سرمایههاي طبيعي تنها باید بر عهدهي اشخاصي باشد که ویژگي حفيظ
بودن و مسئوليتشناسي و کارداني و تخصص را دارا باشند (تاریمرادي و فخلعي.)18 :1831 ،
اما متأسفانه امانتداران محيط زیست گاهي نه تنها وظيفهي حمایت از مواهب طبيعي را بهجا
نميآورند ،بلکه با اقدامات یا ترک وظایف خود ،مقدمات ویراني محيط زیست را نيز فراهم
ميکنند و از آنجا که معضالت مربوط به محيط زیست چند سالي است دیدگان نگران بشر را
به خود معطوف داشته است ،قانونگذاريهاي چنداني ،خصوصاً در کشور ما در زمينهي
حمایت از محيط زیست و شيوههاي جبران خسارتهاي وارد بر آن صورت نگرفته است تا
در وهلهي اول از آلودگيهاي محيط زیست جلوگيري شود و در مرحلهي بعد اگر خسارتي به
محيط زیست وارد آمد ،از راههاي مناسب جبران شود.
یکي از مشکالت قوانيني که براساس آنها در کشور ما ميتوان خسارتهاي زیستمحيطي
را جبران کرد (اعم از اینکه این خسارتها بهطور مستقيم موجب زیان به اشخاص شده یا
اینکه صرفاً متوجه محيط زیست شده باشند) ،نبودن مبنایي مناسب براي مسئوليت مدني دولت
در آن قوانين است .چراکه بهطور معمول دادگاهها به موجب قوانين ،براساس نظریهي تقصير،
آلودهکنندگان محيط زیست را به جبران خسارت محکوم ميکنند که این نظریه در مباحث
زیستمحيطي مشکالت فراواني را بهدنبال دارد ،زیرا اثبات تقصير آلودهکننده کاري بس دشوار
است و زمانيکه آلودگيهاي زیستمحيطي بهطور مستقيم زیاندیدگاني هم داشته باشد،
انگيزهي قربانيان براي طرح دعوا و مطالبهي خسارت کاهش پيدا ميکند .این دشواري در
جایي که عامل زیان ،دولت باشد ،دوچندان ميشود ،چراکه ساختار دولت متشکل از کارکناني
است که ممکن است اقداماتشان بدون ارتباط به دستگاه دولتي موجب خسارتهاي زیادي به
محيط زیست شود ،در نتيجه زیاندیده در پيچ و خمهاي اثبات رابطهي سببيت بين فعل یا
ترک فعل عامل زیان و زیان وارده و بعد اثبات تقصير عامل زیان گرفتار ميشود و چه بسا از
طرح چنين دعوایي منصرف شود .با توجه به مطالب مذکور در این مقاله پس از بررسي مباني
مختلف مسئوليت مدني دولت با عنایت به مباحث محيط زیست ،بهترین مبنا براي پيشگيري و
جبران خسارتهاي زیستمحيطي که از اقدامات دولت ناشي ميشود ،برگزیده شد.
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 .1مفهوم آلودگيهاي زيستمحيطي
آلودگي ترجمهي فارسي واژهي « »pollutionاست .این اصطالح مشتق از کلمهي یوناني
پلوتوس « »pollutusميباشد که از معناي ناپاکي و کثيفي گرفته شده است (مشهدي:1831 ،
 .)21از نظر اصطالحي تعاریف مختلفي براي آلودگي ذکر شده است ،چراکه همگان بر سر
تعریف یکساني از آلودگي به توافق نرسيدهاند .یکي از مشکالت ارائهي تعریفي مناسب از
آلودگي تمایز بين منابع آالیندهي انساني و منابع آالیندهي طبيعي است که موجب ميشود
برخي محققان براي مثال آتشفشان را که یک پدیدهي طبيعي است ،بهعنوان آلودهکنندهي محيط
زیست در نظر نگيرند (عرفانمنش1 :1831 ،و.)2
طبق مادهي  1قانون حفاظت و بهسازي محيط زیست (مصوب  58/8/23و اصالحيهي

« :)11/3/21منظور از آلوده ساختن محيط زیست عبارت است از پخش یا آميختن مواد
خارجي به آب یا هوا یا خاک یا زمين به ميزاني که کيفيت فيزیکي یا شيميایي یا بيولوژیک آن
را بهطوريکه زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گياهان و یا آثار و ابنيه باشد،
تغيير دهد» .با توجه به این تعریف هر تغييري در محيط زیست آلودگي محسوب نميشود،
بلکه باید آن تغيير براي موجودات یا ابنيه مضر باشد .همچنين این تعبير ،محيط را در مبناي
بيوسفر که اعم از محيط هوا ،خشکي و آب است ،در نظر گرفته است (تقيزاده انصاري،
11 :1831؛ قاسمزاده.)112 :1831 ،

 .2مفهوم مسئوليت مدني دولت
مسئوليت مدني در دو معناي عام و خاص کاربرد دارد .معناي عام مسئوليت مدني اعم از
این است که ریشهي مسئوليت ،قراردادي باشد یا قهري و معناي خاص آن منصرف از
مسئوليت قراردادي است (کاتوزیان .)18 :1831 ،بهعبارت دیگر مسئوليت غيرقراردادي به
مواردي مربوط ميشود که قانونگذار تکاليف عامي را براي همگان تعيين کرده و در اثر تخلف
از این تکاليف عمومي خسارتي به دیگران وارد شود و بر مبناي این مسئوليت ،رابطهي دیني
بين زیاندیده و مسئول بهوجود آید (موسيزاده .)218 :1831 ،شایان ذکر است که مراد از
مسئوليت مدني در این نوشتار معناي خاص آن است.
واژهي دولت نيز گاهي در معناي عام بهکار ميرود و گاهي هم در معناي خاص .دولت به معناي
عام کلمه شامل همهي قواي عمومي و دستگاههاي حاکميتي است .آراي صادره از هيأت عمومي
دیوان عدالت اداري ،بيانگر این است که دیوان عدالت اداري به کليهي شکایات مردم عليه قواي
حاکميتي رسيدگي ميکند ،یعني دولت را در معناي عام آن بهکار ميبرد (استوارسنگري.)5 :1811 ،
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ولي دولت به معناي خاص (که در این نوشتار منظور است) تنها شامل قوهي مجریه است.
مسئوليت مدني دولت ،نتيجهي منطقي حاکميت قانون است و عدالت حکم ميکند که هيچ
قانونشکني و زیاني چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند (طباطبایي مؤتمني.)12 :1831 ،
از آنجا که دولت بهعنوان خدمتگزار مردم گاهي زیانهایي را جبران ميکند که آنها را بهوجود
نياورده ،الزم است مباني مسئوليت مدني دولت با تأکيد ویژه بر رابطهي سببيت بين فعل یا ترک
فعل دولت و ایجاد آلودگي در محيط زیست بررسي شود .ازاینرو بحث را با تفکيک بين
آلودگيهاي قابل انتساب به دولت و آلودگيهاي غير قابل انتساب به دولت پي ميگيریم.

 .3مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زيستمحيطي قابل
انتساب به دولت
عمده مباني ایجاد مسئوليت مدني در این دسته از آلودگيها ،در حقوق خصوصي مطرحاند
که قدیميترین آنها نظریهي تقصير است.

 .1-3نظريهي تقصير
در حقوق رم مبناي تقصير بهعنوان مبنایي براي مسئوليت پذیرفته شده بود (ژوليو
دوالموراندیر ،1111 ،ج  .)818 :2مبناي نظریهي تقصير این بود که انسان در جایي مسئوليت
دارد که احساس ناراحتي وجدان کند و از نظر اخالقي مسئول باشد ( .)walker, 1980: 110در
این مورد بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني وحدت مبنا بود.
سرانجام در سال  1311ميالدي قانون مدني فرانسه تحت تأثير اندیشههاي حقوقي دو

حقوقدان عهد کهن این کشور یعني دوما ( )1111-1121و پوتيه ( )1112-1115استاد حقوق
دانشگاه اُرلئان تدوین شد (اليوت؛ ورنون .)38 :1832 ،قانون مدني فرانسه بخش تعهدات و
حقوق قراردادها را از حقوق رم اقتباس کرد و تقصير بهعنوان مبناي مسئوليت مدني از این طریق
وارد قانون مدني فرانسه شد و از آنجا به دیگر قوانين دنيا راه یافت (پراسر.)811 :1111 ،
در آغاز ،تقصير جنبهي شخصي داشت ،اما رفتهرفته معياري نوعي به خود گرفت و رفتار
انساني متعارف براي سنجش ميزان خطا و در نهایت مسئوليت در نظر گرفته شد .البته براي
شناسایي عمد مرتکب ،معيار شخصي تنها راه احراز آن است و این حکم از ماهيت ویژهي
عمد ناشي بوده و استثنایي بر آنچه گفته شد تلقي نميشود (اصالني.)11 :1831 ،
پس از پذیرش امکان مسئوليت دولت نسبت به زیانهاي وارده به اشخاص ،تقصير،
نخستين معياري بود که پذیرفته شد .البته نسبت دادن خطا و تقصير به دولت صحيح نيست،
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چون دولت شخصيت حقيقي ندارد که از خود ارادهاي داشته باشد و در عالم واقع ،زیان وارده
به افراد که به دولت ربط داده ميشود ،زیاني است که توسط مستخدمان دولت وارد ميشود
(زرگوش ،1831 ،ج  )85 :2و این نوعي ارفاق است که ما بعضي خطاها و تقصيرات کارمندان
را به گردن دولت مياندازیم (طباطبایي مؤتمني 833 :1831 ،و .)831
براي جبران زیان وارده ،خواهان ميبایست تقصير اداره و رابطهي عليت ميان ضرر و رفتار
ادارهي دولتي را به اثبات برساند .احراز این رابطه در بدو امر ،ساده بهنظر ميرسد ،اما در عمل،
خواهان بهدشواري امکان اثبات ميیابد ،چراکه مأموران دولت ،افرادي هستند که ممکن است
بههنگام انجام وظایف اداري خود مرتکب رفتار خطاکارانهاي شوند که گاه کامالً با اعمال اداري
آنان بيارتباط است .در نتيجه نميتوان زیان را به دولت منتسب کرد (یوسفيفر.)111 :1831 ،
بنابراین طبق مضمون مادهي  11قانون مسئوليت مدني اگر زیانهاي واردشده به محيط زیست
نتيجهي رفتار عمدي یا خطاي مستخدم باشد ،خود مستخدم مسئول پرداخت زیانهاست .ولي
هر گاه این زیانها از کمبود ،نارسایي و نقص وسایل اداري ریشه گرفته باشد ،اداره مسئول
پرداخت خسارت خواهد بود.
واقعيت این است که عالوهبر نقص وسایل اداري ،جبران خطاهاي ناشناخته نيز بهوسيلهي
دولت صورت ميگيرد (زرگوش ،1831 ،ج  .)111 :2تصور کنيد که شهرداري ،در یک مراسم
یا جشن ملي یا محلي ،توسط کارکنان خود و با تجهيزاتي که در اختيار دارد ،اقدام به
آتشپراني ميکند و در این حين ،در اثر اصابت بخشي از این مواد اشتعالزا با جنگلي که در
آن اطراف است ،آتشسوزي ایجاد ميشود و بسياري از درختان آن جنگل از بين ميروند؛
بيآنکه بتوان مشخص کرد که آن مواد از کدام اسلحه و توسط کدامیک از مأموران شهرداري،
پرتاب شده است .از آنجا که در این موارد ،مقام عمومي که بتوان عمل خطاکارانه را به او
نسبت داد ،وجود ندارد و زیان مربوط به کارکرد ناقص نظام خدمت عمومي است ،مسئوليت
بر دوش دولت بار ميشود.
در مادهي  11قانون توزیع عادالنهي آب مقرر شده است که:
«آلوده ساختن آب ممنوع است ،مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از
آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زیست محول ميشود.»...
در این مقرره «مسئوليت» در درجهي نخست مترادف با «صالحيت» است ،اما در کنار منطق
اوليهي قانون که همانا حمایت از حقوق شهروندان است ،لحن این مقرره نيز بهگونهاي است
که زمينهي استناد به خود را حداقل در مواردي که نتوان عامل آلودگي را شناسایي کرد ،فراهم
نموده است (زرگوش ،1831 ،ج .)112 :1
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نظریهي تقصير بر آراي دادگاه اروپایي حقوق بشر نيز تأثيرات فراواني داشته است .در یک
دادرسي بيسابقه( )1دادگاه اروپایي حقوق بشر تقصير دولت روسيه را در عدم جلوگيري از
آلودگي یا اصالح آلودگي ناشي از کارخانهي فوالد اعالم کرد .این پرونده که توسط یک زن
روسي مطرح شد ،به پرداخت 1111یورو در حق آن زن منجر گردید.
(Available at: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315, The date of
)usage: 07/02/2013

در پي شکایت گروهي عليه دولت اوکراین مبني بر اینکه بهدليل عملکرد معدن زغال سنگ
و کارخانهاي در نزدیکي آنها ،به سالمتي و خانههاي آنها ضرر وارد شده ،دادگاه اروپایي
حقوق بشر رأي به تخلف از مادهي  3ميثاق اروپایي حقوق بشر (حق احترام به زندگي
خصوصي و خانوادگي و خانهي افراد) داد و دولت را مسئول جبران خسارت وارده به
خواهانها

دانست)2(.

)(Available at : http://www.elaw.org/node/5655, The date of usage: 05/07/2014

به موجب مادهي  11قانون مسئوليت مدني ،زیانهاي ناشي از اعمال حاکميت قابليت جبران
الزامي توسط دولت را ندارند ،چراکه در ایجاد اینگونه زیانها تقصيري متوجه دولت نيست .از
آنجا که این نظریه موجب جبران نشدن بسياري از خسارات ميشود ،باید به موارد مذکور در نص
اکتفا شود و از تفسير موسع آن جلوگيري بهعمل آید ،یعني دولت وقتي از پرداخت خسارت
معاف باشد که در مقام اعمال حاکميت باشد و آن عمل بر حسب ضرورت ،براي تأمين منافع
اجتماعي و طبق قانون بهعمل آید (طباطبایي مؤتمني .)812-811 :1831 ،به نظر برخي دولت باید
مسئوليت زیانهاي وارده به اشخاص را که بهواسطهي اعمال حاکميت بهوجود ميآیند ،قبول کند،
زیرا قبول حاکميت از طرف دولتها یا بهدست گرفتن قهري آن خود بهمنزلهي التزام به همهي
آثار حقوقي ناشي از اعمال حاکميت است و هيچ نوع قرارداد یا قاعدهي عرفي که دولتها را در
برابر موجبات ضمان معاف نماید وجود ندارد (عميد زنجاني.)851 :1832 ،
بهعلت اشکاالت و نارسایيهاي مادهي  11قانون مسئوليت مدني ،از زمان دولت هشتم ،از سوي
ادارهي کل پژوهش و اطالعرساني ریاست جمهوري الیحهي جدیدي در هشت ماده و چهار تبصره
در مورد مسئوليت مدني دولت ،تدوین و بعد از جرح و تعدیل زیاد به مجلس شوراي اسالمي تقدیم
شده ولي الیحهي مزبور هنوز به تصویب نرسيده است (بهرامي احمدي.)511 :1811 ،
پذیرش نظریهي تقصير امکان جبران بسياري از خسارات زیستمحيطي را دشوار مينماید.
این امر بيشتر ناشي از ماهيت خسارات زیستمحيطي ،کثرت آلودهکنندگان ،انگيزهي پایين
قربانيان خسارات زیستمحيطي براي طرح دعواست (بابایي مقدم ،نقل از :فهيمي و مشهدي،
 .)811 :1811همچنين اگر زیان وارده ناشي از آن چيزي باشد که اعمال حاکميت ناميده
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ميشود ،چون در این حوزهها امکان تحقق تقصير وجود ندارد ،زیان مذکور هرچند هم که
گسترده باشد جز با اختيار همان مرجع ،جبران نميشود (قاسمزاده825 :1831 ،و.)821
براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي از طریق مبناي تقصير راهکارهایي پيشنهاد شده
است؛ یکي اینکه بگویيم چون تقصير ،تجاوز از رفتاري است که شخص متعارف در همان
اوضاع و احوال دارد ،بنابراین رفتار آلودهکنندگان محيط زیست تجاوز از رفتار متعارف است.
دیگر اینکه بگویيم اصل بر تقصير آلودهکنندهي محيط زیست است ،مگر اینکه خالف آن را
ثابت کند (انصاري182 :1832،؛ هيثم2111 ،م .)11-11 :اما شوراي نگهبان در نظریهي خود در
خصوص قانون بيمهي اجباري اعالم کرد اینکه مسئوليت تنها ناشي از تقصير باشد خالف شرع
است (نامهي شمارهي  1/81/21215مورخ  .)1831/8/22به همين دليل الزم است به سایر
مباني نيز توجه شود که اگرچه ممکن است در آنها تقصيري متوجه دولت باشد ،نيازي به اثبات
آن از سوي خوانده نيست و صرف وجود رابطهي سببيت بين فعل یا ترک فعل دولت و ورود
زیان براي ایجاد مسئوليت کفایت ميکند.

 .2-3نظريات مطرح در راستاي مسئوليت مدني دولت بدون نياز به اثبات تقصير
در این نظریات ،ارزیابي ایجاد مسئوليت در آثار عمل صورتگرفته (وقوع زیان) متمرکز
است .نظریات موجود در این قسم ،مسئوليت محض را تداعي ميکنند .آنگونهکه از آثار
نویسندگان بر ميآید ،واژهي مسئوليت محض با واژههاي مسئوليت مطلق ،مسئوليت عيني و
مسئوليت موضوعي مترادف است (کاتوزیان511 :1832 ،؛ وحدتي شبيري .)11 :1835 ،ولي در
برخي آثار بين مسئوليت مطلق و محض تفاوت نهاده شده و آوردهاند:

مبناي مسئوليت مقرر در دستورالعمل مصوب  2111اروپا مطلق نيست ،بلکه
مسئوليت محض است)8(.
بهنظر ميرسد که در واقع مسئوليت محض با مسئوليت مطلق تفاوت دارد ،زیرا در
مسئوليت محض با اثبات قوهي قاهره ميتوان خوانده را از مسئوليت معاف کرد ،درحاليکه در
مسئوليت مطلق (مانند مسئوليت غاصب)چنين امکاني وجود ندارد.
در مورد آلودگيهاي محيط زیست بهنظر ميرسد در جاهایي از قانون که لفظ «ممنوع
است» بهکار رفته ،نهي قانونگذار بيانگر این است که ارتکاب عمل نياز به دليل دارد و در واقع
صرف وجود رابطهي سببيت به اضافهي وجود زیان براي مسئوليت کفایت ميکند و به اثبات
تقصير یا بيمباالتي خوانده در این فرض نيازي نيست .بهعبارت دیگر به دالیلي که قانونگذار
پيشبيني کرده و در نهایت انجام عملي را ممنوع اعالم نموده است ،اگر شخصي بر خالف
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قانون عملي را انجام دهد ،صرف انجام عمل تقصير و بيمباالتي است و عامل زیان باید
مسئوليت ناشي از آن را قبول کند (فهيمي .)815-812 :1811 ،مثالً در مادهي  1قانون حفاظت
و بهسازي محيط زیست آمده است:
« اقدام به هر عملي که آلودگي محيط زیست را فراهم سازد ممنوع است».
عالوهبر قوانين خاص ،در اصل  51قانون اساسي نيز پيشبيني شده که:
« ...فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زیست یا تخریب غير
قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است».
امروزه دست کم در زمينهي مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي ،در تمام کشورهاي
اتحادیهي اروپا تقریباً مسئوليت محض مورد پذیرش دکترین و رویهي قضایي قرار گرفته است
به این صورت که نياز به اثبات بيمباالتي عامل زیان نيست و تنها نياز است که فعل یا ترک
فعل زیانبار و رابطهي آن با ورود ضرر اثبات شود (انصاري .)11 :1832 ،در مورد این پرسش
که چرا بدون نياز به اثبات تقصير عامل زیان ،وي موظف به جبران خسارت است ،پاسخهاي
گوناگوني وجود دارد که در ادامه بررسي خواهند شد.

 .1-2-3نظريهي خطر
این نظریه که دکتر سيد حسن امامي از آن به نظریهي عليت یاد کردهاند (امامي:1835 ،
 ،)353توسط دو حقوقدان فرانسوي به نامهاي «ژوسران» و «سالي» مطرح شد و توسعه یافت.
طرفداران این نظریه ميگویند :هر کس که به فعاليتي ميپردازد و پيرامون خود محيطي خطرناک
ایجاد ميکند باید مسئوليت ناشي از ایجاد خطر را تحمل نماید (بهرامي احمدي .)11 :1811 ،بين
طرفداران این نظریه اختالف نظرهایي وجود دارد ،گروهي اعتقاد دارند که «شخص مسئول در
نظریهي خطر ایجادشده شخصي است که از استفاده از چيزي نفع ميبرد و خطر ایجادشده همان
خطر ناشي از انتفاع اوست» (محمد لبيب شنب ،نقل از :بریک2111-2111 ،م .)58 :عمده
دستاورد این نظریه اثبات مسئوليت کارفرما در حوادث ناشي از کار است که چون کارفرما از
نيروي کار کارگر استفادهي مادي ميبرد ،مسئوليت مدني ناشي از کار را نيز باید متحمل شود
(باریکلو 11 :1831 ،و .)13این نظریه تنها قادر به توجيه آن دسته از الزامات دولت است که ناشي
از فعاليتهاي انتفاعي او باشد .همين بيان بهخوبي نارسایي این نظریه را نشان ميدهد ،چراکه
هيچ توجيهي براي مسئوليت بدون تقصيري که ناشي از فعاليتهاي غيرانتفاعي است ،ارائه
نميدهد (زرگوش ،1831 ،ج  .)212 :2ایراد دیگر وارد به این نظریه این است که به همان نسبت
که ميتوان گفت دولت از فعاليت مستخدم سود ميبرد ،پس باید زیان ناشي از آن را هم بپذیرد،
ميتوان گفت این مستخدم است که از استخدام شدن در دستگاه دولتي سود ميبرد و ریسک
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ناشي از فعاليت خود را از بدو استخدام باید بپذیرد (زرگوش ،1831 ،ج  .)811 :2گروه دوم از
معتقدان به نظریهي خطر اشخاصي هستند که معتقدند هر فعاليتي که ذاتاً خطرناک باشد ،اگر به
زیاني منجر شود ،بهطور خودکار مسئوليت دولت را بهدنبال خواهد داشت ،اعم از اینکه این
فعاليت براي او سود مادي بهدنبال داشته باشد یا خير یا اینکه وي در انجام این فعاليت و ایجاد
خطر تقصيري مرتکب شده باشد یا نشده باشد ( William K.Jonesنقل از زرگوش ،1831 ،ج :2
215؛  .)Prieur, 2004: 920بنابراین هرگاه فعاليت خواندهي دعوا از نظر جامعه غيرعادي و
نامتعارف باشد و براي دیگران خطري ایجاد کند ،شخص مسئول پرداخت خسارت خواهد بود
(ميشل لورراسا ،نقل از :حکمتنيا.)11 :1831 ،
از دید برخـي (زرگوش ،1831 ،ج 231 :2و )211این نظریه ،ریشه در تقصير دارد و ميتوان
استدالل کرد که ایجاد خطر خود نوعي تقصير است .ایشان براي اثبات ادعاي خود به مـادهي
 112-1از کد محيط زیست فرانسه استناد ميکنند که با قرار دادن معنادار دو واژهي «خطر» و
«تقصير» در کنار هم ،بهطور تلویحي ،خطر را نيز نوعي تقصير دانسته است .به موجب این ماده:

[خسارات زیر] «مطابق روشهاي معينشده در این سرفصل ،جبران ميشود:
 .1خسارات وارده بر محيط زیست بر اثر فعاليتهاي حرفهاي کـه فهرست آنهـا
مطابق مصوبهي پيشبينيشده در مادهي  115 -2تعيين گردیده و همچنين بر فرض
عدم وجود خطر یا بي مباالتي (تقصير) بهرهبردار» (زرگوش ،1831 ،ج .)231 :2
امروزه نظریهي خطر؛ نظریهاي مناسب براي جبران خسارت زیستمحيطي است و
ميتواند نقش بسيار مهمي در تقویت حمایت از محيط زیست داشته باشد .در واقع
آلودهکنندهي محيط زیست براساس این نظریه «مسئوليت عيني» پيدا ميکند ،ليکن این دیدگاه
نيز از جنبههاي گوناگوني مورد انتقاد قرار گرفته است .مثالً اعتقاد به این نظر موجب افزایش
ریسک فعاليت اقتصادي و کاهش انگيزهي افراد در اجتماع براي انجام فعاليتهاي گوناگون
ميشود (بهرامي احمدي و فهيمي181 :1831 ،و.)188

 .2-2-3نظريهي نفي ضرر
براساس این نظریه که مبين مفاد حدیث الضرر است :در اسالم از طرف شارع هيچ حکم
ضرري وضع نشده است .بنابراین ضرر زدن به دیگران نيز جایز نيست .ازاینرو آلوده ساختن
محيط زیست و تخریب و نابود کردن طبيعت و منابع طبيعي از روشنترین نمونههاي زیان زدن
به دیگران است که اسالم آن را نفي کرده است .قاعدهي الضرر مشمول امور عدمي نيز ميشود.
(بهرامي .)112-185 :1811 ،بنابراین چنانچه ترک اقدامهاي اصالحي و سازنده هم به اضرار در
محيط زیست بينجامد ،این قاعده با آن مقابله خواهد کرد .از جمله نتایج مترتب بر شمول قاعده
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بر امور عدمي ،اثبات ضمان است .این قاعده نه تنها مانع از اضرار به محيط زیست ميشود ،بلکه
ضمان خسارتهاي ناشي از فعاليتهاي آلودهکننده یا ترک اقدام اصالحي را هم بر عهدهي
خسارتزننده قرار ميدهد (تاریمرادي و فخلعي)51 :1835 ،

 .3-2-3نظريهي احترام اموال
منظور از این نظریه این است که مال یا عمل انسان نباید مجاني مورد استفادهي دیگري
قرار گيرد (بهرامي احمدي .)15 :1833 ،این قاعده از حدیث نبوي سرچشمه ميگيرد که فرمودهاند:

«ساب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصيه اهلل و حرمه ماله
کحرمه دمه».
ناسزا گفتن به مؤمن گناه ،قتل او کفر ،غيبت او از معاصي و احترام مال او مثل احترام خون
اوست (حر عاملي1111 ،ق ،ج  ،3باب  ،111ح .)12
امام خميني (ره) در مورد احترام مال مؤمن ميگویند که هدر نبودن خون مؤمن که بهعنوان
ضمانت اجرا ،متناسب با شرایط براي آن قصاص یا دیه تعيين شده ،ميرساند که همين
ضمانت اجرا در مال مؤمن نيز وجود دارد .بنابراین اگر کسي مال مؤمن را تلف کند ،ضامن
خواهد بود (نقل از فهيمي.)111 :1811 ،
براي تمسک به این نظریه باید ثابت کرد که محيط زیست و عناصر آن مال محسوب
ميشوند .ازاینرو تعریفي از مال ضروري است:
از نظر لغوي مال را چنين تعریف کردهاند« :المال ما یبدل بازائه المال»؛ مال چيزي است که
در مقابل آن مال داده شود (موسوي بجنوردي1111 ،ق ،ج .)21 :2
از نظر اصطالحي نيز مال چيزي است که نزد مردم مطلوب است و بهطور مستقيم یا
غيرمستقيم نيازهاي معيشتي آنان را بر طرف ميکند (موسوي بجنوردي1111 ،ق ،ج .)81 :2
طبق این تعریف عناصر و اجزاي محيط زیست مال محسوب ميشوند ،چراکه نيازهاي معيشتي
افراد بهوسيلهي آنها تأمين ميشود .همچنين از آنجا که بسياري از عناصر محيط زیست جزء
انفال هستند ،روشن شدن حکم ماليت و مالکيت انفال ،مؤیدي بر ماليت عناصري از محيط
زیست که قابل قيمتگذاري هستند نيز خواهد بود.
با استناد به قرآن( )1و روایات( )5انفال مال پيامبر اکرم (ص) و ائمهي معصومين (ع) است و
آنان به هر نحو که صالح بدانند ،ميتوانند در آن تصرف کنند.

طبق اصل  15قانون اساسي انفال « ...در اختيار حکومت اسالمي است تا بر طبق مصالح
عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصيل و ترتيب استفاده از هریک را قانون معين ميکند».
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امام صادق (ع) ميفرمایند:

«إِذْ کَانَ الْمَالِکُ لِلنُّفُوسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمَلِکَ الْحَقِيقِيَّ وَ کَانَ مَا فِي أَیْدِي النَّاسِ
عَوَارِيَ» (مجلسي1111 ،ق ،ج « )112 : 18از آنجا که مالکيت حقيقي بر نفوس و اموال و سایر
اشياء از آن خداست ،مالکيت آنچه مردم در دست دارند ،بهصورت عاریه است» .این مالکيت
اعتباري در فقه به سه نوع تقسيم ميشود:
یکم؛ مالکيت امام (حکومت اسالمي) ،دوم؛ مالکيت عموم مسلمين ،سوم؛ مالکيت خصوصي
(فهيمي.)113 :1811 ،
اموال و مشترکات عمومي ،اموالي هستند که متعلق به عموم هستند و مالک خاصي ندارند
(صفایي )111 :1831 ،و دولت تنها از جهت والیتي که بر عموم دارد ميتواند آنها را اداره کند.
از آنجا که عناصر و اجزاي محيط زیست نيز چنين ویژگيهایي دارند ،در زمرهي اموال و
مشترکات عمومي قرار ميگيرند و دولت بهعنوان امين مردم در جهت تأمين منافع عمومي باید
از مواهب طبيعي مراقبت کند و از آلودگي و تخریب محيط زیست جلوگيري بهعمل آورد.
توصيهي امام علي (ع) به مالک اشتر نيز مؤید همين مطلب است« :باید بيش از تحصيل خراج
در اندیشهي آباداني زمين باشي؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني زمين؛ و هر که خراج
طلبد و زمين را آباد نسازد ،شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش استقامت نيابد مگر
اندکي» (نهجالبالغه ،نامهي  .)58بنابراین ميتوان اقدامات آلودهکنندهي دولت را رفتاري مغایر
با زمامداري و تخلف از ید اماني دانست.
پس از اثبات ماليت عناصر محيط زیست ،طبق نظر برخي حقوقدانان بهترین مبنا در باب
مسئوليت مدني و بهتبع آن جبران خسارتهاي زیستمحيطي ،نظریهي احترام اموال است
(فهيمي .)115 :1811 ،براساس این نظریه که جامع دو نظریهي اتالف و الضرر است ،مادامي
که بتوان رابطهي سببيت را بين فعل یا ترک فعل عامل زیان و زیان وارده ثابت کرد ،عامل زیان
طبق قاعدهي اتالف ،مسئول جبران زیان است و در مواردي که اسناد بين زیان و زیانکار وجود
دارد ،ولي رابطهي سببيت بهدليل دخالت فاعل مختار ،محقق نيست ،مسئول جبران ضرر فاعل
مختار است و چنانچه واسطهي بين عامل زیان و زیان ،چيزي غير از فاعل مختار باشد ،در این
موارد قاعدهي الضرر حاکم خواهد بود و عامل زیان مسئول است تا زیاني جبراننشده باقي
نماند (فهيمي .)111-115 :1811 ،بنابراین چنانچه در اثر دودي که از یک کارخانه منتشر
ميشود ،تعدادي از گوسفندان یک نفر که در آن محل چرا ميکنند ،تلف شوند ،براساس
قاعدهي اتالف ميتوان کارخانه را مسئول شناخت ،زیرا در اینجا رابطهي سببيت بهوضوح بين
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اقدامات کارخانه و تلف شدن گوسفندان برقرار است ،ولي اگر صاحب گله بدون اطالع از
بيماري سایر گوسفندان یکي از آنها را ذبح کند و در اثر خوردن گوشت این گوسفند بيمار
شود ،این زیان باید براساس قاعدهي الضرر توسط کارخانه جبران شود ،چراکه بيماري شخص
ناشي از خوردن گوشت آلوده است و بهطور مستقيم ناشي از اقدامات عامل مختار نيست.
این نظریه با توجه به اینکه عناصر محيط زیست را مال ميداند ،نظریهي مناسبي براي
جبران خسارتهاي زیستمحيطي است ،هرچند در نهایت بازگشت آن نيز به قاعدهي الضرر
است .همانطورکه گفتيم ،طرفداران این نظریه آن را جامع بين قاعدهي اتالف و الضرر
ميدانند ،اما بهنظر ميرسد در جایي که شخصي براساس قاعدهي اتالف مسئول جبران ضرر
شناخته ميشود نيز مسئوليت او بهدليل ضرري است که به دیگري وارد آورده است .در نتيجه
قاعدهي الضرر ميتواند توجيه مناسبي براي مسئوليت وي بهشمار آید.
پارهاي از نظریات موجود در مسئوليت بدون نياز به اثبات تقصير دولت از نظر گذشت ،ليکن
شایان ذکر است که اگرچه این نظریات بهدليل رفع ایرادات وارد بر نظریهي تقصير پا به عرصهي
وجود گذاشت ،اعمال بيچونوچراي آن نيز عالوهبر اینکه قدرت بازدارندگي مسئوليت مدني را
کاهش ميدهد ،سبب افزایش هزینههاي دولت نيز ميشود (زرگوش ،1831 ،ج 811 :2و.)831
اما در مجموع براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي ،محاسن آن از معایبش بيشتر است؛ در
عين حال راه حل ميانه براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي و اجتناب از معایب نظریهي
تقصير و بدون تقصير وجود دارد که در انتها به شرح آن خواهيم پرداخت.
آنچه بهطور بارز بهعنوان وجه تمایز بين مسئوليت مدني دولت و مسئوليت مدني در حقوق
خصوصي مطرح است ،الزام دولت به جبران ضررهایي است که هيچ ارتباطي به او ندارند ،اینکه بر
چه اساس دولت خود را ملزم به جبران چنين زیانهایي ميداند ،در ادامه بررسي خواهد شد.

 .4مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگيهاي زيستمحيطي غير
قابل انتساب به دولت
در پاسخ به چرایي این نوع مسئوليت نظریات متفاوتي بيان شده است که تنها به ذکر دو
مورد اکتفا ميشود.

 .1-4نظريهي خدمت عمومي
این نظریه عبارت است از مجموعه وظایف و اختياراتي که بهوسيلهي آن ،به نيازمنديهاي
عمومي پاسخ داده ميشود

(Bell; Boyron; Whittaker

نقل از :زرگوش ،1831 ،ج .)852 :2

بهعبارت دیگر ،خدمت عمومي کارهاي عامالمنفعهاي است که دولت و سازمانهاي عمومي
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براي برآورده ساختن نيازهایي که مرتبط با نفع عمومي است ،انجام ميدهند (زرگوش،1831 ،
ج ،)858-852 :2مانند ساختن پارکها و فضاي سبز .آنچه موجب ملزم دانستن دولت نسبت
به چنين اعمالي ميشود ،همان الزامي است که موجب برخورداري گستردهي او از معافيتها،
مصونيتها و امتيازات ترجيحي شده است (زرگوش ،1831 ،ج .)858 :2
در مواقعي که خسارتهاي زیستمحيطي قابل جبران بهوسيلهي عامل زیان نيستند یا
اصالً فاعل مختاري در ایجاد ضرر نقش نداشته ،ضروري است که دولت در راستاي تأمين
منافع عمومي خسارتهاي ایجادشده را جبران کند .شاید تصور شود که استفاده از نظریهي
خدمت عمومي ميتواند توجيه مناسبي براي الزام دولت به جبران آلودگيهاي زیستمحيطي
غير قابل انتساب به او باشد ،اما واقعيت این است که خدمت عمومي چهرهي غيرمالي دارد
(زرگوش ،1831 ،ج  .)851 :2بنابراین قانونمند ساختن الزام دولت به جبران خسارتهاي
زیستمحيطي در چنين شرایطي ،با تمسک به این مبنا قابل توجيه نخواهد بود.

 .2-4نظريهي استحقاق
طبق این نظریه آنچه مسئوليت مدني را بهدنبال دارد ،محروم کردن یا محروم شدن شخص
از استحقاق است و استحقاق نيز عبارت از حقي است که دولت در صدد تأمين ،تضمين و
تحقق حتمي آن نسبت به اشخاص است و محروميت اشخاص از این استحقاق الزامآور است
(زرگوش ،1831 ،ج  .)812 :2براي شکلگيري استحقاق دو مرحله نياز است؛ مرحلهي اول به
رسميت شناختن حقي توسط قانونگذار است و مرحلهي دوم این است که قانونگذار به
دستگاه مجریه اجازه ميدهد که اعمال یا گسترهي استحقاق را مشخص کند (زرگوش،1831 ،
ج  .)818 :2اینکه قانونگذار با استفاده از قوانين مختلف سعي در حفاظت از محيط زیست و
مجازات تخریبگران آن دارد ،بهخوبي گویاي این واقعيت است که حق برخورداري از محيط
زیست سالم را بهعنوان یک حق همگاني به رسميت ميشناسد و حفاظت از آن را طبق اصل
 51قانون اساسي وظيفهي عمومي ميداند .اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به حفاظت از
محيط زیست مؤید اهميت فراوان این موضوع در جمهوري اسالمي ایران است .مقررات
متعددي که از سوي قوهي مجریه براي اجراي بهتر قوانين زیستمحيطي وضع شده نيز در
راستاي شرح جزئيات حمایت از این حق بنيادین است .بنابراین اگر بگویيم چنانچه زیان وارده
بهوسيلهي عامل زیان قابل جبران نبود ،دولت باید با بخشندگي خود جبران خسارت کند تا به
این وسيله از حقي که ملت را مستحق آن ميداند حمایت نماید ،سخني به گزاف نگفتهایم،
چراکه تحمل چنين هزینههایي براي دفع مفسدهاي بزرگ نه تنها عاقالنه است ،بلکه با سياست
کلي نظام نيز هماهنگ است.
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 .5انتخاب مبنايي مناسب براي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارتهاي
زيستمحيطي
در انتخاب مبنایي براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي بهوسيلهي دولت ،بهتر است بين
چند فرض تفکيک قائل شد:
در فرضي که ورود زیان قابل انتساب به دولت است ،بهترین راه معتقد شدن به مسئوليت
محض در راستاي قاعدهي الضرر یا احترام اموال که آن هم در نهایت به قاعدهي الضرر منتهي
ميشود ،است؛ یعني در وهلهي اول زیاني که در اثر عملکرد مقام عمومي یا نقص وسایل
اداري به محيط زیست وارد ميشود ،توسط دولت جبران شود و در نهایت براي حفظ جنبهي
بازدارندگي مسئوليت مدني و کاهش هزینههاي دولت چنانچه تشخيص داده شود که زیان در
نتيجهي رفتار نامتعارف مقام عمومي حاصل شده است ،دولت غرامت پرداختي را از او
دریافت کند .با این شيوه خسارتهاي زیستمحيطي بهتر جبران ميشود و مسئوليت مدني نيز
جنبهي بازدارندگي خود را حفظ ميکند و هزینههاي دولت نيز بيرویه افزایش نميیابد.
اما در فرضي که زیان قابل انتساب به دولت نيست ،براي مثال زمانيکه عامل زیان قادر به
پرداخت غرامت نباشد یا شناسایي نشود یا اصالً فاعل مختاري در ورود ضرر نقش نداشته
باشد ،نظر به اهميت فراوان محيط زیست بهتر است دولت وارد عمل شود و براساس نظریهي
استحقاق ،جامعه را از تحمل آلودگيهاي محيط زیست برهاند ،زیرا همانطورکه گفته شد ،حق
برخورداري از محيط زیست حق همگاني است که در قوانين و مقررات مختلف مورد حمایت
قرار گرفته است و این نشاندهنده ميدهد که دولت ایران خود را موظف دانسته که از هر
طریقي دستيابي مردم به این حق را تضمين کند و جبران خسارتهاي زیستمحيطي نيز یکي
از همان راههاست.

نتيجهگيري
در این مقاله مباني مختلف مسئوليت مدني دولت بررسي شد .عمده دستاورد این بررسي
این است که هيچکدام از مباني مذکور نميتواند بهتنهایي و بدون ایراد ،چرایي مسئوليت مدني
دولت را در قبال آلودگيهاي زیستمحيطي پاسخگو باشد .نظریهي تقصير از بين نظریات
مطرحشده جبران خسارتهاي زیستمحيطي را با دشواريهاي زیادي روبهرو ميکند .این
دشواريها هرچه بيشتر از انگيزهي قربانيان خسارتهاي زیستمحيطي براي طرح دعوا
ميکاهد ،بر جسارت آلودهکنندگان محيط زیست ميافزاید .نظریات مشمول مسئوليت بدون
نياز به اثبات تقصير دولت ،سادهترین راه حل براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي
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محسوب ميشوند؛ ليکن هميشه سادهترین راه حلها مناسبترین آنها نيست ،چراکه اگر قرار
باشد دولت بهعنوان مجموعهاي از مستخدمان ،مسئوليت اعمال آنان را بر دوش کشد ،نه تنها
مستخدمان دقت کافي را در اقدامات خود بهکار نميگيرند ،هزینههاي دولت نيز بيرویه
افزایش پيدا ميکند .بنابراین راه حل ميانهاي الزم است تا عالوهبر اینکه بيشترین نفع را براي
حفظ محيط زیست و شهروندان داشته باشد ،کمترین ضرر را نيز بهدنبال داشته باشد .ازاینرو
با تمایز قائل شدن بين زیانهاي قابل انتساب به دولت و زیانهاي غير قابل انتساب به او،
سعي در انتخاب مبنایي مناسب کردیم .در فرض اول ابتدا دولت بار مسئوليت ناشي از نقص
وسایل اداري یا رفتار مستخدمان را به دوش ميکشد و زیاندیده را از پيچ و خمهاي اثبات
تقصير ميرهاند ،اما در نهایت براي حفظ جنبهي بازدارندگي مسئوليت مدني ،غرامت پرداختي
را از کارمندي که زیان در نتيجهي رفتار نامتعارف او حاصل شده است ،دریافت ميکند .اما در
فرض دوم نظر به اهميت مسائل زیستمحيطي چارهاي نيست جز اینکه دولت بهعنوان
خدمتگزار شهروندان ،بار مسئوليت را بهتنهایي متحمل شود؛ چراکه وضع قوانين زیستمحيطي
مختلف از سوي قانونگذار ،بيانگر به رسميت شناختن حق برخورداري از محيط زیست سالم
بهعنوان یک حق همگاني از سوي او و بهتبع آن حمایت از محيط زیست تا حد امکان است
که دولت نيز بهوسيلهي مقررات مختلف در صدد تأمين این حق براي شهروندان برآمده است؛
بنابراین جا دارد در مواقعي که محيط زیست دچار آسيب شده و به هر دليلي این آسيب توسط
عامل زیان قابل جبران نيست ،دولت در راستاي نظریهي استحقاق به وظيفهي خود که همانا
جبران ضرر است ،عمل کند.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 7

991

يادداشتها
1. Fadeyeva V.Russia (no.55723/00), 9 June 2005
)2. Dabetska & others V.Ukraine (no.30499/03,10/02/2011

 .3دکتر کاتوزیان در صفحه  11کتاب مسئوليت ناشي از عيب توليد ميگویند :نباید مسئوليت مطلق و
محض با هم یکي گرفته شوند و با هم فرق دارند.
دکتر بادیني نيز در صفحهي  218کتاب فلسفهي مسئوليت مدني ،مسئوليت محض را به معني
فرض تقصير بهکار بردهاند که تنها در صورتي عامل زیان ،معاف از مسئوليت شناخته ميشود که
ورود زیان ،در اثر تقصير زیاندیده باشد.
« .4یسئلونک عن االنفال قل االنفال هلل و الرّسول» (انفال.)1 :
« .9محمد بن یعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص البختري عن ابي عبداهلل (ع)
قال :االنفال ...لرسول اهلل (ص) و هو لالمام من بعده ليضعه حيث یشاء» (حر عاملي ،1111 ،ج .)811 :1
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
قرآن کریم
نهجالبالغه
استوارسنگري ،کورش (« ،)1811مفهوم دولت در آراء وحدت رویهي دیوان عدالت اداري»،
مطالعات حقوقي ،ش ،1ص.81-1
اصالني ،حميدرضا (« ،)1831مفهوم و جایگاه تقصير در مسئوليت مدني قهري و قراردادي»،
مجلهي تخصصي الهيات و حقوق ،دانشگاه رضوي ،ش  11و  ،15ص .11-51
اليوت ،کاترین؛ ورنون ،کاترین ( ،)1832نظام حقوقي فرانسه ،ترجمهي صفر بيگزاده ،تهران:
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
امامي ،سيد حسن ( ،)1835حقوق مدني ،تهران :انتشارات اسالميه ،چ بيست و ششم ،ج . 1
انصاري ،باقر ( ،)1832مبناي مسئوليت مدني آلودهکنندگان آبهاي عمومي ،تهران :اندیشهي
رفيع ،چ اول.
انصاري ،مهدي (« ،)1832بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از آلودگي محيط زيست در حقوق
ايران و اتحاديهي اروپا» ،پایاننامهي کارشناسي ارشد دانشگاه قم.
بادیني ،حسن ( ،)1831فلسفهي مسئوليت مدني ،تهران :شرکت سهامي انتشار ،چ اول.
باریکلو ،عليرضا ( ،)1831مسئوليت مدني ،تهران :ميزان ،چ دوم.
بریک ،عبدالرحمان ( « ،)2111-2111المسؤولية اإلدارية دون خطأ و أهم تطبيقاتها في القضاء
اإلداري مذکرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية» ،کلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنه.
بهرامي احمدي ،حميد ( ،)1833قواعد فقه ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،چ اول ،ج .1
بهرامي احمدي ،حميد (« ،)1811تحول جهاني مبناي مسئوليت مدني بهسوي مبناي نفي ضرر»،
مجلهي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي ،دورهي  ،11ش  ،2ص.11-51
بهرامي احمدي ،حميد ( ،)1811ضمان قهري ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،چ اول.
بهرامي احمدي ،حميد؛ فهيمي ،عزیزاهلل (« ،)1831مبناي مسئوليت مدني زیستمحيطي در فقه
و حقوق ایران» ،مجلهي معارف اسالمي و حقوق ،سال هشتم ،ش  ،2ص.151-121
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تاریمرادي ،احسان؛ فخلعي ،محمدتقي (« ،)1831مباني و احکام فقهي محيط زیست»،
مطالعات اسالمي ،ش ،11ص.11-81
تقيزاده انصاري ،مصطفي ( ،)1831حقوق محيط زيست در ايران ،تهران :سمت ،چ دوم.
حر عاملي ،محمد بن حسن بن علي (1111ق) ،وسائل الشيعه ،قم :مؤسسهي آل البيت ،چ دوم ،ج .3
حکمتنيا ،محمود ( ،)1831مسئوليت مدني در فقه اماميه ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي ،چ اول.
زرگوش ،مشتاق ( ،)1831مسئوليت مدني دولت ،تهران :ميزان ،چ اول ،ج 1و.2
طباطبایي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1831حقوق اداري ،تهران :سمت ،چ سيزدهم.
طباطبایي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1831حقوق اداري تطبيقي ،تهران :سمت ،چ دوم.
عرفانمنش ،مجيد؛ افيوني ،مجيد ( ،)1831آلودگي محيط زيست ،اصفهان :ارکان ،چ دوم.
عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1832موجبات ضمان ،تهران :ميزان ،چ اول.
فهيمي ،عزیزاهلل ( ،)1811مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست در فقه و حقوق
ايران (مطالعهي تطبيقي در حقوق فرانسه و اسناد بينالمللي) ،قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمي ،چ اول.
فهيمي ،عزیزاهلل؛ مشهدي ،علي (« ،)1811فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني
زیستمحيطي» ،فصلنامهي حقوق ،مجلهي دانشکدهي حقوق و علوم سياسي ،دورهي ،11
ش  ،1ص.821-818
قاسمزاده ،سيد روحاهلل (« ،)1831بررسي ابعاد حقوق محيط زیست با تأکيد بر جنبههاي
پيشگيري از آلودگي محيط زیست» ،فصلنامهي عالمه ،ش  ،15ص.181-111
قاسمزاده ،مرتضي ( ،)1831مباني مسئوليت مدني ،تهران :ميزان ،چ پنجم.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1831مسئوليت ناشي از عيب توليد ،تهران :مؤسسهي انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1832الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري) ،تهران :مؤسسهي
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چ سوم.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1831وقايع حقوقي ،تهران :شرکت سهامي انتشار ،چ سيزدهم.
کاتوزیان ،ناصر؛ انصاري ،مهدي (« ،)1831مسئوليت ناشي از خسارتهاي زیستمحيطي»،
مجلهي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،دورهي  ،83ش  ،2ص .811-235
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گوهري ،عباس؛ بيژني ،مهدي (« ،)1811مسئوليت مطلق در تخریب محيط زیست از دیدگاه فقهي»،
فصلنامهي تخصصي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال هفتم ،ش  ،21ص.111-118
مجلسي ،محمدباقر ( 1111ق) ،بحاراالنوار ،بيروت :مؤسسه الوفاء ،ج.18
مشهدي ،علي ( ،)1831ترمينولوژي حقوق محيط زيست ،تهران :خرسندي ،چ اول.
موسوي بجنوردي ،سيد محمدحسين (1111ق) ،القواعد الفقهيه ،تحقيق :محمدحسين درایتي
و مهدي مهریزي ،قم :الهادي ،چ اول.
موسيزاده ،رضا ( ،)1831حقوق اداري ،تهران :ميزان ،چ دهم.
هيثم ،محمد (« ،)2111المسئوليته عن تعويض اضرار تلوث البيئته في القانون» ،دراسته
مقارنه ،جامعه العدن ،کليه الحقوق.
وحدتي شبيري ،سيدحسن ( ،)1833مباني مسئوليت مدني قراردادي (مطالعهي تطبيقي در
حقوق و فقه) ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،چ اول.
یوسفيفر ،شهروز (« ،)1831مسئوليت مدني دولت (در برابر اشخاص) در حقوق ايران با
مطالعهي تطبيقي فقهي» ،پایاننامهي کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع).
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