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دولت در قبال  يت مدنيمسئول يمبان
 يطيمحستيز يهايآلودگ

 
 **2خاني، اعظم علم*1حميد بهرامي احمدي

 

 ، کرمان، ایرانفرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهيد باهنر کرماني حقوق خصوصي و رئيس پژوهشکدهاستاد  .1
 ، کرمان، ایرانکارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد باهنر کرمان .2

 

 3/2/9353: رشيپذ  95/91/9352: افتيدر

 دهيچک
شتر حقوقدانان را به خود معطوف يراً توجه بياخ يطيمحستیز يهات جبران مناسب خسارتياهم

مناسب  یيق مبنایو جبران آنها از طر يطيمحستیز يهات خسارتيماه يهايدگيچيداشته است. پ
ن یها باشد. در اانین زیجبران ا يود براموج يحقوق يل مهم اختالف نظرهایتواند از داليم

 يوهي، به ش«يطيمحستیز يهايدولت در قبال آلودگ يت مدنيمسئول يمبان»نوشتار با عنوان 
 ير اشخاص تنها زمانیز مانند سايا دولت نیم که آيها هستن پرسشیپاسخ به ا يدر پ تحليلي

 يان رابطهیترک فعل او و ورود زا ین فعل ياست که ب يطيمحستیز يهامسئول جبران خسارت
توسط  يطيمحستیز يهايجبران آلودگ ينکه استفاده از کدام مبنا برایت برقرار باشد؟ و ايسبب

ن و يز به موجب قوانيتر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم ندولت مناسب
که  یيهاانیجبران ز يطیشرا ست سالم را دارند، دریط زياز مح يمقررات مختلف حق برخوردار

منتسب به  يطيمحستیز يهايکه آلودگيرسد. زمانينظر مبه يست، ضروريمنتسب به دولت ن
دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در  يت محض برايدولت باشد، در نظر گرفتن مسئول

 شود.يم يطيمحستیز يهاو جبران بهتر خسارت يدادرس

ست، یط زيدولت، مح يت مدنيمسئول يت، مبانيسبب يت، رابطهجبران خسار :هادواژهيکل
 ت محض.يمسئول

 
 

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

  E-mail: Azam_Alamkhani@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
 ين اساس، به همهيبه بشر است و بر هم يلطف اله يجهيست، موهبت و نتیط زيمح
رد. يخردمندانه قرار گ يمورد استفاده يها و مواهب الهر نعمتیها تعلق دارد تا همانند ساانسان

( مٌيظٌ عليحف يخزائن األرض إنّ يعل يإجعلن ) وسفی يمبارکه يسوره 55 يهیبا توجه به آ
ظ يحف يژگیباشد که و ياشخاص يد بر عهدهیتنها با يعيطب يهاهیسرما ير و ادارهيامر تدب

(. 18: 1831، يو فخلع يمرادی)تار و تخصص را دارا باشند يو کاردان يشناستيبودن و مسئول
جا را به يعيت از مواهب طبیحما يفهينه تنها وظ يست گاهیط زيمح اما متأسفانه امانتداران

ز فراهم يست را نیط زيمح يرانیف خود، مقدمات ویا ترک وظایآورند، بلکه با اقدامات ينم
دگان نگران بشر را یاست د يست چند سالیط زيکنند و از آنجا که معضالت مربوط به محيم

 ينهي، خصوصاً در کشور ما در زميچندان يهايرقانونگذا به خود معطوف داشته است،
وارد بر آن صورت نگرفته است تا  يهاجبران خسارت يهاوهيست و شیط زيت از محیحما

به  يبعد اگر خسارت يشود و در مرحله يريست جلوگیط زيمح يهاياول از آلودگ يدر وهله
 مناسب جبران شود. يهاست وارد آمد، از راهیط زيمح

 يطيمحستیز يهاتوان خسارتيکه براساس آنها در کشور ما م ينيمشکالت قوان از يکی 
ا یان به اشخاص شده یم موجب زيطور مستقها بهن خسارتینکه ایرا جبران کرد )اعم از ا

دولت  يت مدنيمسئول يمناسب برا یيست شده باشند(، نبودن مبنایط زينکه صرفاً متوجه محیا
ر، يتقص يهین، براساس نظريها به موجب قوانطور معمول دادگاهبه ن است. چراکهيدر آن قوان

ه در مباحث ین نظریکنند که ايست را به جبران خسارت محکوم میط زيکنندگان محآلوده
بس دشوار  يکننده کارر آلودهيرا اثبات تقصیدنبال دارد، زرا به يمشکالت فراوان يطيمحستیز

هم داشته باشد،  يدگانیدانیم زيطور مستقبه يطيمحستیز يهايکه آلودگياست و زمان
در  ين دشواریکند. ايدا ميخسارت کاهش پ يطرح دعوا و مطالبه يان برايقربان يزهيانگ
 يشود، چراکه ساختار دولت متشکل از کارکنانيان، دولت باشد، دوچندان میکه عامل ز یيجا

به  يادیز يهاموجب خسارت يدستگاه دولتاست که ممکن است اقداماتشان بدون ارتباط به 
ا ین فعل يت بيسبب ياثبات رابطه يهاچ و خميده در پیدانیجه زيست شود، در نتیط زيمح

شود و چه بسا از يان گرفتار میر عامل زيان وارده و بعد اثبات تقصیان و زیترک فعل عامل ز
 يمبان ين مقاله پس از بررسیامنصرف شود. با توجه به مطالب مذکور در  یين دعوايطرح چن

و  يريشگيپ ين مبنا برایست، بهتریط زيت به مباحث محیدولت با عنا يت مدنيمختلف مسئول
 ده شد.یشود، برگزيم يکه از اقدامات دولت ناش يطيمحستیز يهاجبران خسارت
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 يطيمحستيز يهايمفهوم آلودگ. 1
 يونانی ين اصطالح مشتق از کلمهیاست. ا «pollution» يواژه يفارس يترجمه يآلودگ
: 1831، ي)مشهد گرفته شده است يفيو کث يناپاک يباشد که از معنايم «pollutus»پلوتوس 

ذکر شده است، چراکه همگان بر سر  يآلودگ يبرا يف مختلفیتعار ي(. از نظر اصطالح21
مناسب از  يفیتعر ياز مشکالت ارائه يکیاند. دهيبه توافق نرس ياز آلودگ يکسانیف یتعر

شود ياست که موجب م يعيطب يندهیو منابع آال يانسان يندهین منابع آاليز بیتما يآلودگ
ط يمح يکنندهعنوان آلودهاست، به يعيطب يدهیک پدیمثال آتشفشان را که  يمحققان برا يبرخ

 (.2و1: 1831منش، )عرفان رنديست در نظر نگیز
 يهيو اصالح 23/8/58ست )مصوب یط زيمح يهسازقانون حفاظت و ب 1 يطبق ماده

ختن مواد يا آمیست عبارت است از پخش یط زيمنظور از آلوده ساختن مح(: »21/3/11
ک آن یولوژيا بی یيايميا شی يکیزيت فيفيکه ک يزانين به ميا زمیا خاک یا هوا یبه آب  يخارج
ه باشد، يا آثار و ابنیاهان و يا گیده ر موجودات زنیا سایآور به حال انسان انیکه زيطوررا به

شود، يمحسوب نم يست آلودگیط زيدر مح يرييف هر تغین تعریبا توجه به ا«. ر دهدييتغ
 يط را در مبناير، محين تعبین ايه مضر باشد. همچنيا ابنیموجودات  ير براييد آن تغیبلکه با

، يزاده انصارياست )تقو آب است، در نظر گرفته  يط هوا، خشکيوسفر که اعم از محيب
 (.112: 1831زاده، ؛ قاسم11: 1831

 دولت يت مدنيمفهوم مسئول .2
اعم از  يت مدنيعام مسئول يعام و خاص کاربرد دارد. معنا يدر دو معنا يت مدنيمسئول

خاص آن منصرف از  يو معنا يا قهریباشد  يت، قرارداديمسئول يشهین است که ریا
به  يرقرارداديت غيگر مسئولیعبارت د(. به18: 1831ان، یاتوزاست )ک يت قرارداديمسئول
ن کرده و در اثر تخلف ييهمگان تع يرا برا يف عاميشود که قانونگذار تکاليمربوط م يموارد

 ينید يت، رابطهين مسئولیا يگران وارد شود و بر مبنایبه د يخسارت يف عمومين تکالیاز ا
ان ذکر است که مراد از یشا. (218: 1831زاده، يد )موسیآوجود ده و مسئول بهیدانین زيب

 خاص آن است. ين نوشتار معنایدر ا يت مدنيمسئول
 يخاص. دولت به معنا يهم در معنا يرود و گاهيکار معام به يدر معنا يز گاهيدولت ن يواژه

 يأت عموميصادره از ه ياست. آرا يتيحاکم يهاو دستگاه يعموم يقوا يعام کلمه شامل همه
 يه قوايات مردم علیشکا يهيبه کل يوان عدالت ادارین است که دیانگر اي، بيوان عدالت ادارید

(. 5: 1811، يسنگراستواربرد )يکار معام آن به يدولت را در معنا يعنیکند، يم يدگيرس يتيحاکم
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 ه است.یرمج يقوه ن نوشتار منظور است( تنها شاملیخاص )که در ا يدولت به معنا يول
چ يکند که هيت قانون است و عدالت حکم ميحاکم يمنطق يجهيدولت، نت يت مدنيمسئول

 (.12: 1831، يمؤتمن یي)طباطبا نماند يبدون جبران باق يو چه معنو يچه ماد يانیو ز يشکنقانون
وجود هکند که آنها را بيرا جبران م یيهاانیز يعنوان خدمتگزار مردم گاهاز آنجا که دولت به

ا ترک ین فعل يت بيسبب يژه بر رابطهید ويدولت با تأک يت مدنيمسئول ياورده، الزم است مبانين
ن يک بيرو بحث را با تفکنیشود. ازا يست بررسیط زيدر مح يجاد آلودگیفعل دولت و ا

 م.یريگيم ير قابل انتساب به دولت پيغ يهايقابل انتساب به دولت و آلودگ يهايآلودگ

 قابل يطيمحستيز يهايدولت در قبال آلودگ يت مدنيمسئول يمبان .3
 انتساب به دولت

اند مطرح يها، در حقوق خصوصين دسته از آلودگیدر ا يت مدنيجاد مسئولیا يعمده مبان
 ر است. يتقص يهین آنها نظریتريمیکه قد

 ريتقص يهينظر .3-1
و يرفته شده بود )ژولیت پذيسئولعنوان مبنایي براي مر بهيتقص يدر حقوق رم مبنا

ت يمسئول یين بود که انسان در جایر ايتقص يهینظر ي(. مبنا818: 2، ج 1111ر، یدوالموراند
. در (walker, 1980: 110) مسئول باشد يوجدان کند و از نظر اخالق يدارد که احساس ناراحت

 وحدت مبنا بود. يت مدنيو مسئول يفريت کين مسئولين مورد بیا
دو  يحقوق يهاشهیر انديفرانسه تحت تأث يقانون مدن يالديم 1311انجام در سال سر

( استاد حقوق 1112-1115ه )ي( و پوت1111-1121دوما ) يعنین کشور یحقوقدان عهد کهن ا
فرانسه بخش تعهدات و  ي(. قانون مدن38: 1832وت؛ ورنون، ين شد )الیدانشگاه اُرلئان تدو

ق ین طریاز ا يت مدنيمسئول يعنوان مبنار بهيوق رم اقتباس کرد و تقصحقوق قراردادها را از حق
 (.811: 1111افت )پراسر، یا راه ين دنيگر قوانیفرانسه شد و از آنجا به د يوارد قانون مدن

به خود گرفت و رفتار  ينوع ياريرفته معداشت، اما رفته يشخص ير جنبهيدر آغاز، تقص
 يت در نظر گرفته شد. البته برايت مسئولیان خطا و در نهازيسنجش م يمتعارف برا يانسان

 يژهیت وين حکم از ماهیتنها راه احراز آن است و ا يار شخصيعمد مرتکب، مع یيشناسا
 (.11: 1831، ي)اصالن شودينم يبر آنچه گفته شد تلق یيبوده و استثنا يعمد ناش

ر، يرده به اشخاص، تقصوا يهاانیت دولت نسبت به زيرش امکان مسئولیپس از پذ
ست، ير به دولت صحيح نيالبته نسبت دادن خطا و تقص .بود که پذیرفته شد يارين معينخست
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ان وارده یاي داشته باشد و در عالم واقع، زندارد که از خود اراده يقيت حقيچون دولت شخص
شود يرد ماست که توسط مستخدمان دولت وا يانیشود، زيبه افراد که به دولت ربط داده م

رات کارمندان يخطاها و تقص يارفاق است که ما بعض ين نوعی( و ا85: 2، ج 1831)زرگوش، 
 (.831و  833: 1831، يمؤتمن یيم )طباطبایاندازيرا به گردن دولت م

ان ضرر و رفتار يت ميعل ير اداره و رابطهيست تقصیبايان وارده، خواهان میجبران ز يبرا
رسد، اما در عمل، ينظر من رابطه در بدو امر، ساده بهیاثبات برساند. احراز ارا به  يدولت ياداره

هستند که ممکن است  يابد، چراکه مأموران دولت، افرادیيامکان اثبات م يدشوارخواهان به
 يشوند که گاه کامالً با اعمال ادار ياخود مرتکب رفتار خطاکارانه يف اداریهنگام انجام وظابه

(. 111: 1831فر، يوسفیان را به دولت منتسب کرد )یتوان زيجه نميرتباط است. در نتايآنان ب
ست یط زيواردشده به مح يهاانیاگر ز يت مدنيقانون مسئول 11 يبنابراین طبق مضمون ماده

 يهاست. ولانیمستخدم باشد، خود مستخدم مسئول پرداخت ز يا خطای يرفتار عمد يجهينت
شه گرفته باشد، اداره مسئول یر يل اداریو نقص وسا یيها از کمبود، نارساانین زیهر گاه ا

 پرداخت خسارت خواهد بود. 
 يلهيوسز بهيناشناخته ن ي، جبران خطاهايل اداریبر نقص وسان است که عالوهیت ايواقع

ک مراسم ی، در يد که شهرداري(. تصور کن111: 2، ج 1831رد )زرگوش، يگيم دولت صورت
ار دارد، اقدام به يکه در اخت يزاتي، توسط کارکنان خود و با تجهيا محلی ين ملا جشی

زا با جنگلي که در الن مواد اشتعیاز ا ين، در اثر اصابت بخشين حیکند و در ايم يپرانآتش
روند؛ شود و بسياري از درختان آن جنگل از بين مييایجاد م يسوزآن اطراف است، آتش

، يک از مأموران شهرداریص کرد که آن مواد از کدام اسلحه و توسط کدامآنکه بتوان مشخيب
که بتوان عمل خطاکارانه را به او  ين موارد، مقام عمومیپرتاب شده است. از آنجا که در ا

ت ياست، مسئول يان مربوط به کارکرد ناقص نظام خدمت عمومینسبت داد، وجود ندارد و ز
 شود.يبر دوش دولت بار م

 ي آب مقرر شده است که:قانون توزیع عادالنه 11ي دهدر ما
از  يريممانعت و جلوگ و يريشگيت پيآلوده ساختن آب ممنوع است، مسئول»
 «....شوديست محول میط زيبه سازمان حفاظت مح منابع آب يآلودگ

است، اما در کنار منطق « صالحيت»ي نخست مترادف با در درجه« مسئوليت»در این مقرره 
اي است گونهي قانون که همانا حمایت از حقوق شهروندان است، لحن این مقرره نيز بهيهاول

ي استناد به خود را حداقل در مواردي که نتوان عامل آلودگي را شناسایي کرد، فراهم که زمينه
 (. 112: 1، ج 1831نموده است )زرگوش، 
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داشته است. در یک  يرات فراوانيثز تأيحقوق بشر ن یيدادگاه اروپا ير بر آرايتقص يهینظر
دادگاه اروپایي حقوق بشر تقصير دولت روسيه را در عدم جلوگيري از  (1)سابقهدادرسي بي

ي فوالد اعالم کرد. این پرونده که توسط یک زن آلودگي یا اصالح آلودگي ناشي از کارخانه
 د.یدر حق آن زن منجر گرد وروی 1111روسي مطرح شد، به پرداخت

(Available at: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315, The date of 
usage: 07/02/2013) 

معدن زغال سنگ دليل عملکرد در پي شکایت گروهي عليه دولت اوکراین مبني بر اینکه به
هاي آنها ضرر وارد شده، دادگاه اروپایي اي در نزدیکي آنها، به سالمتي و خانهو کارخانه

ميثاق اروپایي حقوق بشر )حق احترام به زندگي  3ي حقوق بشر رأي به تخلف از ماده
ي افراد( داد و دولت را مسئول جبران خسارت وارده به خصوصي و خانوادگي و خانه

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

هاي ناشي از اعمال حاکميت قابليت جبران ت مدني، زیانيقانون مسئول 11 يبه موجب ماده
از ها تقصيري متوجه دولت نيست. گونه زیانالزامي توسط دولت را ندارند، چراکه در ایجاد این

د به موارد مذکور در نص یشود، باياز خسارات م ياريموجب جبران نشدن بسه ین نظریآنجا که ا
از پرداخت خسارت  يدولت وقت يعنید، یعمل آبه يرير موسع آن جلوگياکتفا شود و از تفس

ن منافع يتأم يت باشد و آن عمل بر حسب ضرورت، برايمعاف باشد که در مقام اعمال حاکم
د یدولت با ي(. به نظر برخ812-811: 1831، يمؤتمن یي)طباطبا دیعمل آطبق قانون به و ياجتماع
ند، قبول کند، یآيوجود مت بهياعمال حاکم يواسطهوارده به اشخاص را که به يهاانیت زيمسئول

 يالتزام به همه يمنزلهآن خود به يدست گرفتن قهرا بهیها ت از طرف دولتيرا قبول حاکمیز
ها را در که دولت يعرف يا قاعدهیچ نوع قرارداد يت است و هياز اعمال حاکم يناش يار حقوقآث

 (. 851: 1832، يد زنجانيد وجود ندارد )عمیبرابر موجبات ضمان معاف نما
 ي، از زمان دولت هشتم، از سويت مدنيقانون مسئول 11 يماده يهایيعلت اشکاالت و نارسابه
در هشت ماده و چهار تبصره  يدیجد يحهیال ياست جمهوریر يرساناطالعکل پژوهش و  ياداره

م یتقد ياسالم ياد به مجلس شورایل زین و بعد از جرح و تعدیدولت، تدو يت مدنيدر مورد مسئول
 (. 511: 1811، ياحمد يده است )بهراميب نرسیمزبور هنوز به تصو يحهیال يشده ول
د. ینمايرا دشوار م يطيمحستیاز خسارات ز ياريبس ر امکان جبرانيتقص يهیرش نظریپذ

ن یيپا يزهيکنندگان، انگ، کثرت آلودهيطيمحستیت خسارات زياز ماه يشتر ناشين امر بیا
، يو مشهد يميمقدم، نقل از: فه یيطرح دعواست )بابا يبرا يطيمحستیان خسارات زيقربان

ده يت ناميباشد که اعمال حاکم يزياز آن چ يان وارده ناشین اگر زي(. همچن811: 1811

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315
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ان مذکور هرچند هم که یر وجود ندارد، زيها امکان تحقق تقصن حوزهیشود، چون در ايم
 .(821و825: 1831زاده، شود )قاسميار همان مرجع، جبران نميگسترده باشد جز با اخت

هاد شده شنيپ یير راهکارهايتقص يق مبنایاز طر يطيمحستیز يهاجبران خسارت يبرا
است که شخص متعارف در همان  ير، تجاوز از رفتاريم چون تقصیينکه بگویا يکیاست؛ 

ست تجاوز از رفتار متعارف است. یط زيکنندگان محن رفتار آلودهیاوضاع و احوال دارد، بنابرا
نکه خالف آن را یست است، مگر ایط زيمح يکنندهر آلودهيم اصل بر تقصیينکه بگویگر اید

خود در  يهینگهبان در نظر ي(. اما شورا11-11م: 2111ثم، ي؛ ه182: 1832،يند )انصارثابت ک
ر باشد خالف شرع ياز تقص يت تنها ناشينکه مسئولیاعالم کرد ا ياجبار يمهيخصوص قانون ب

ر یل الزم است به ساين دلي(. به هم22/8/1831مورخ  21215/81/1 يشماره ياست )نامه
به اثبات  يازيمتوجه دولت باشد، ن يريکه اگرچه ممکن است در آنها تقص ز توجه شودين يمبان

ا ترک فعل دولت و ورود ین فعل يت بيسبب يست و صرف وجود رابطهيخوانده ن يآن از سو
 کند.يت میت کفايجاد مسئولیا يان برایز

 رياز به اثبات تقصيدولت بدون ن يت مدنيمسئول يات مطرح در راستاينظر .3-2
ان( متمرکز یگرفته )وقوع زت در آثار عمل صورتيجاد مسئولیا يابیات، ارزین نظریدر ا

که از آثار گونهکنند. آنيم يت محض را تداعين قسم، مسئولیات موجود در ایاست. نظر
و  ينيت عيت مطلق، مسئوليمسئول يهات محض با واژهيمسئول يد، واژهیآيسندگان بر مینو

در  ي(. ول11: 1835، يريشب ي؛ وحدت511: 1832ان، یاست )کاتوز مترادف يت موضوعيمسئول
 اند:ت مطلق و محض تفاوت نهاده شده و آوردهين مسئوليآثار ب يبرخ

ست، بلکه ياروپا مطلق ن 2111ت مقرر در دستورالعمل مصوب يمسئول يمبنا
 (8)ت محض است.يمسئول

را در یق تفاوت دارد، زت مطليت محض با مسئوليرسد که در واقع مسئولينظر مبه
که در يت معاف کرد، درحاليتوان خوانده را از مسئوليقاهره م يت محض با اثبات قوهيمسئول
 وجود ندارد. ين امکانيت غاصب(چنيت مطلق )مانند مسئوليمسئول

ممنوع »از قانون که لفظ  یيرسد در جاهاينظر مست بهیط زيمح يهايدر مورد آلودگ
ل دارد و در واقع يدلاز به ين است که ارتکاب عمل نیانگر ايقانونگذار ب ي، نهکار رفتهبه« است

کند و به اثبات يت میت کفايمسئول يان برایوجود ز يت به اضافهيسبب يصرف وجود رابطه
که قانونگذار  يلیگر به دالیعبارت دست. بهين يازين فرض نیخوانده در ا يمباالتيا بیر يتقص

بر خالف  يرا ممنوع اعالم نموده است، اگر شخص يت انجام عملیو در نهاکرده  ينيبشيپ
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د یان بایاست و عامل ز يمباالتير و بيرا انجام دهد، صرف انجام عمل تقص يقانون عمل
قانون حفاظت  1 ي(. مثالً در ماده815-812: 1811، يمياز آن را قبول کند )فه يت ناشيمسئول

 : ست آمده استیط زيمح يو بهساز
 «. ست را فراهم سازد ممنوع استیط زيمح يکه آلودگ ياقدام به هر عمل »

 شده که:  ينيبشيز پين يقانون اساس 51ن خاص، در اصل يبر قوانعالوه
ر يب غیا تخریست یط زيمح ير آن که با آلودگيو غ ياقتصاد يهاتيفعال »...

 «.دا کند، ممنوع استيقابل جبران آن مالزمه پ
 ي، در تمام کشورهايبر حقوق عموم يت مبتنيمسئول ينهيکم در زم امروزه دست

قرار گرفته است  یيقضا يهین و رویرش دکتریت محض مورد پذيباً مسئولیاروپا تقر يهیاتحاد
ا ترک یاز است که فعل يست و تنها نيان نیعامل ز يمباالتياز به اثبات بين صورت که نیبه ا

ن پرسش ی(. در مورد ا11: 1832، يانصارورود ضرر اثبات شود ) آن با يانبار و رابطهیفعل ز
 يهاموظف به جبران خسارت است، پاسخ يان، ویر عامل زياز به اثبات تقصيکه چرا بدون ن

 خواهند شد. يوجود دارد که در ادامه بررس يگوناگون

 خطر  يهينظر .3-2-1
: 1835، ياند )اماماد کردهیت يعل يهیاز آن به نظر يد حسن اماميه که دکتر سین نظریا
 افت.یمطرح شد و توسعه « يسال»و « ژوسران» يهابه نام ي(، توسط دو حقوقدان فرانسو353

خطرناک  يطيرامون خود محيپردازد و پيم يتيند: هر کس که به فعالیگويه مین نظریطرفداران ا
ن يب (.11: 1811، ياحمد يبهرامد )یجاد خطر را تحمل نمایاز ا يت ناشيد مسئولیکند بايجاد میا

شخص مسئول در »اعتقاد دارند که  يوجود دارد، گروه یيه اختالف نظرهاین نظریطرفداران ا
جادشده همان یبرد و خطر اينفع م يزياست که از استفاده از چ يجادشده شخصیخطر ا يهینظر

عمده  (.58 م:2111-2111 ،کیبر نقل از: ،شنب بيلب محمد« )از انتفاع اوست يخطر ناش
از کار است که چون کارفرما از  يت کارفرما در حوادث ناشيه اثبات مسئولین نظریدستاورد ا

د متحمل شود یز باياز کار را ن يناش يت مدنيبرد، مسئوليم يماد يکار کارگر استفاده يروين
 يدولت است که ناشه آن دسته از الزامات يه تنها قادر به توجین نظری(. ا13و 11: 1831کلو، ی)بار

دهد، چراکه يه را نشان مین نظریا یينارسا يخوبان بهين بياو باشد. هم يانتفاع يهاتياز فعال
است، ارائه  يرانتفاعيغ يهاتياز فعال يکه ناش يريت بدون تقصيمسئول يبرا يهيچ توجيه
که به همان نسبت ن است یه این نظریگر وارد به ایراد دی(. ا212: 2، ج 1831دهد )زرگوش، ينم

رد، یاز آن را هم بپذ يان ناشید زیبرد، پس بايت مستخدم سود ميتوان گفت دولت از فعاليکه م
سک یبرد و ريسود م ين مستخدم است که از استخدام شدن در دستگاه دولتیتوان گفت ايم
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گروه دوم از (. 811: 2، ج 1831رد )زرگوش، ید بپذیت خود را از بدو استخدام باياز فعال يناش
که ذاتاً خطرناک باشد، اگر به  يتيهستند که معتقدند هر فعال يخطر اشخاص يهیمعتقدان به نظر

ن ینکه ایدنبال خواهد داشت، اعم از ات دولت را بهيطور خودکار مسئولمنجر شود، به يانیز
جاد یت و اين فعالیدر انجام ا ينکه ویا ایر يا خیدنبال داشته باشد به ياو سود ماد يت برايفعال

 :2، ج 1831وش، نقل از زرگ William K.Jones) ا نشده باشدیمرتکب شده باشد  يريخطر تقص
و  يرعاديدعوا از نظر جامعه غ يت خواندهين هرگاه فعالی. بنابرا(Prieur, 2004: 920 ؛215

بود جاد کند، شخص مسئول پرداخت خسارت خواهد یا يگران خطرید ينامتعارف باشد و برا
 (.11: 1831ا، ين، نقل از: حکمتشل لورراسايم)

توان ير دارد و ميشه در تقصیه، رین نظری( ا211و231: 2، ج 1831)زرگوش،  يد برخـیاز د
 يخود به مـاده ياثبات ادعا يشان برایر است. ايتقص يجاد خطر خود نوعیاستدالل کرد که ا

و « خطر» يکه با قرار دادن معنادار دو واژهکنند يست فرانسه استناد میط زياز کد مح 1-112
 ن ماده: یر دانسته است. به موجب ايتقص يز نوعي، خطر را نيحیطور تلودر کنار هم، به« ريتقص»

 شود:ين سرفصل، جبران میشده در انيمع يهامطابق روش»ر[ ی]خسارات ز

هرست آنهـا کـه ف ياحرفه يهاتيست بر اثر فعالیط زي. خسارات وارده بر مح1 
ن بر فرض يده و همچنین گردييتع 115 -2 يشده در مادهينيبشيپ يمطابق مصوبه

 (.231 :2، ج 1831)زرگوش، « بردارر( بهرهي)تقص يمباالت يا بیعدم وجود خطر 
است و  يطيمحستیجبران خسارت ز يمناسب برا ياهیخطر؛ نظر يهیامروزه نظر

ست داشته باشد. در واقع یط زيت از محیت حمایدر تقو يار مهميتواند نقش بسيم
دگاه ین دیکن ايکند، ليدا ميپ« ينيت عيمسئول»ه ین نظریست براساس ایط زيمح يکنندهآلوده

ش ین نظر موجب افزایمورد انتقاد قرار گرفته است. مثالً اعتقاد به ا يگوناگون يهاز از جنبهين
گوناگون  يهاتيانجام فعال يدر اجتماع برا افراد يزهيو کاهش انگ يت اقتصاديسک فعالیر
 .(188و181: 1831، يميو فه ياحمد يشود )بهراميم

 ضرر ينف يهينظر .3-2-2
چ حکم يث الضرر است: در اسالم از طرف شارع هین مفاد حديه که مبین نظریبراساس ا

رو آلوده ساختن نیست. ازايز نیز جايگران نین ضرر زدن به دیوضع نشده است. بنابرا يضرر
ان زدن یز يهان نمونهیتراز روشن يعيعت و منابع طبيب و نابود کردن طبیست و تخریط زيمح

 شود.يز مين يالضرر مشمول امور عدم يکرده است. قاعده يگران است که اسالم آن را نفیبه د
هم به اضرار در و سازنده  ياصالح يهان چنانچه ترک اقدامی(. بنابرا112-185: 1811، ي)بهرام

ج مترتب بر شمول قاعده ین قاعده با آن مقابله خواهد کرد. از جمله نتاینجامد، ايست بیط زيمح
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شود، بلکه يست میط زين قاعده نه تنها مانع از اضرار به محی، اثبات ضمان است. ايبر امور عدم
 يرا هم بر عهده يا ترک اقدام اصالحیکننده آلوده يهاتياز فعال يناش يهاضمان خسارت

 (51: 1835، يو فخلع يمرادیدهد )تاريزننده قرار مخسارت

 ي احترام اموالنظريه .3-2-3
ي دیگري منظور از این نظریه این است که مال یا عمل انسان نباید مجاني مورد استفاده

 اند:رمودهگيرد که ف(. این قاعده از حدیث نبوي سرچشمه مي15: 1833، ياحمد يقرار گيرد )بهرام
قتاله کفر و اکل لحمه من معصيه اهلل و حرمه ماله  ساب المؤمن فسوق و»

 .«کحرمه دمه
ناسزا گفتن به مؤمن گناه، قتل او کفر، غيبت او از معاصي و احترام مال او مثل احترام خون 

 (.12، ح 111، باب 3ق، ج 1111، ياوست )حر عامل
عنوان گویند که هدر نبودن خون مؤمن که بهن ميامام خميني )ره( در مورد احترام مال مؤم

رساند که همين ضمانت اجرا، متناسب با شرایط براي آن قصاص یا دیه تعيين شده، مي
ضمانت اجرا در مال مؤمن نيز وجود دارد. بنابراین اگر کسي مال مؤمن را تلف کند، ضامن 

 (. 111: 1811، يميخواهد بود )نقل از فه
د ثابت کرد که محيط زیست و عناصر آن مال محسوب ینظریه با تمسک به این يبرا

 است: ياز مال ضرور يفیرو تعرنیشوند. ازامي
؛ مال چيزي است که «المال ما یبدل بازائه المال»اند: از نظر لغوي مال را چنين تعریف کرده

 (. 21: 2ق، ج 1111، يبجنورد يدر مقابل آن مال داده شود )موسو
طور مستقيم یا حي نيز مال چيزي است که نزد مردم مطلوب است و بهاز نظر اصطال 

(. 81: 2ق، ج 1111، يبجنورد يکند )موسوغيرمستقيم نيازهاي معيشتي آنان را بر طرف مي
شوند، چراکه نيازهاي معيشتي ست مال محسوب ميیط زيمح يطبق این تعریف عناصر و اجزا

ن از آنجا که بسياري از عناصر محيط زیست جزء يمچنشود. هي آنها تأمين ميوسيلهافراد به
ط ياز مح يبر ماليت عناصر يدیانفال هستند، روشن شدن حکم ماليت و مالکيت انفال، مؤ

 گذاري هستند نيز خواهد بود.ست که قابل قيمتیز
ي معصومين )ع( است و انفال مال پيامبر اکرم )ص( و ائمه (5)و روایات (1)با استناد به قرآن

 توانند در آن تصرف کنند.آنان به هر نحو که صالح بدانند، مي
است تا بر طبق مصالح  يار حکومت اسالميدر اخت »...قانون اساسي انفال  15طبق اصل 

 «.کندين ميک را قانون معیب استفاده از هريل و ترتيد. تفصیعامه نسبت به آنها عمل نما
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 ند:یفرمايامام صادق )ع( م
الْمَالِکُ لِلنُّفُوسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمَلِکَ الْحَقِيقِيَّ وَ کَانَ مَا فِي أَیْدِي النَّاسِ إِذْ کَانَ »

ر یبر نفوس و اموال و سا يقيت حقياز آنجا که مالک»( 112:  18ق، ج 1111، ي)مجلس« عَوَارِيَ
ت ين مالکیا «.ه استیصورت عاربه ت آنچه مردم در دست دارند،يمالک اء از آن خداست،ياش

 شود:يم ميدر فقه به سه نوع تقس ياعتبار
 يت خصوصين، سوم؛ مالکيت عموم مسلمي(، دوم؛ مالکيت امام )حکومت اسالميکم؛ مالکی
 (.113: 1811، يمي)فه

ندارند  يهستند که متعلق به عموم هستند و مالک خاص ي، اموالياموال و مشترکات عموم
تواند آنها را اداره کند. يکه بر عموم دارد م يتی( و دولت تنها از جهت وال111: 1831، یي)صفا

اموال و  يدارند، در زمره یيهايژگین ويز چنيست نیط زيمح ياز آنجا که عناصر و اجزا
د یبا ين منافع عمومين مردم در جهت تأميعنوان امرند و دولت بهيگيقرار م يمشترکات عموم

عمل آورد. به يريست جلوگیط زيب محیو تخر يمراقبت کند و از آلودگ يعياز مواهب طب
ل خراج يش از تحصيد بیبا»ن مطلب است: يد همیز مؤي)ع( به مالک اشتر ن يامام عل يهيتوص

ن؛ و هر که خراج يزم يرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانی؛ زين باشيزم يآبادان يشهیدر اند
ابد مگر يشهرها و مردم را هالک کرده است و کارش استقامت ن ن را آباد نسازد،يطلبد و زم

ر یمغا يدولت را رفتار يکنندهتوان اقدامات آلودهين می(. بنابرا58 يالبالغه، نامه)نهج« ياندک
 دانست. يد امانیو تخلف از  يبا زمامدار

در باب  ن مبنایحقوقدانان بهتر يست، طبق نظر برخیط زيت عناصر محيپس از اثبات مال
احترام اموال است  يهی، نظريطيمحستیز يهاتبع آن جبران خسارتو به يت مدنيمسئول

اتالف و الضرر است، مادامي  يهیه که جامع دو نظرین نظری(. براساس ا115: 1811، يمي)فه
ان وارده ثابت کرد، عامل زیان یان و زیا ترک فعل عامل زین فعل يي سببيت را بکه بتوان رابطه

ي اتالف، مسئول جبران زیان است و در مواردي که اسناد بين زیان و زیانکار وجود طبق قاعده
دليل دخالت فاعل مختار، محقق نيست، مسئول جبران ضرر فاعل ي سببيت بهدارد، ولي رابطه

ي بين عامل زیان و زیان، چيزي غير از فاعل مختار باشد، در این مختار است و چنانچه واسطه
نشده باقي ان مسئول است تا زیاني جبرانیي الضرر حاکم خواهد بود و عامل زد قاعدهموار

(. بنابراین چنانچه در اثر دودي که از یک کارخانه منتشر 111-115: 1811، يمينماند )فه
کنند، تلف شوند، براساس شود، تعدادي از گوسفندان یک نفر که در آن محل چرا ميمي

ن يوضوح بت بهيسبب ينجا رابطهیرا در این کارخانه را مسئول شناخت، زتواي اتالف ميقاعده
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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 

شخص  يماريي الضرر توسط کارخانه جبران شود، چراکه بشود، این زیان باید براساس قاعده
 ست.ياز اقدامات عامل مختار ن يم ناشيطور مستقاز خوردن گوشت آلوده است و به يناش

 يبرا يمناسب يهیداند، نظريست را مال میط زينکه عناصر محیه با توجه به این نظریا
الضرر  يز به قاعدهيزگشت آن نت بایاست، هرچند در نها يطيمحستیز يهاجبران خسارت

اتالف و الضرر  ين قاعدهيه آن را جامع بین نظریم، طرفداران ايطورکه گفتاست. همان
اتالف مسئول جبران ضرر  يبراساس قاعده يکه شخص یيرسد در جاينظر مدانند، اما بهيم

جه يه است. در نتوارد آورد يگریاست که به د يل ضرريدلت او بهيز مسئوليشود نيشناخته م
 د. یشمار آبه يت ويمسئول يبرا يه مناسبيتواند توجيالضرر م يقاعده

کن ير دولت از نظر گذشت، لياز به اثبات تقصيت بدون نيات موجود در مسئولیاز نظر ياپاره
ي ي تقصير پا به عرصهدليل رفع ایرادات وارد بر نظریهن نظریات بهیان ذکر است که اگرچه ایشا
بر اینکه قدرت بازدارندگي مسئوليت مدني را وچراي آن نيز عالوهچونود گذاشت، اعمال بيوج

. (831و811 :2، ج 1831 شود )زرگوش،هاي دولت نيز ميدهد، سبب افزایش هزینهکاهش مي
شتر است؛ در يمحيطي، محاسن آن از معایبش بهاي زیستجبران خسارت ياما در مجموع برا

ي محيطي و اجتناب از معایب نظریههاي زیستبراي جبران خسارت ميانهعين حال راه حل 
 تقصير و بدون تقصير وجود دارد که در انتها به شرح آن خواهيم پرداخت. 

در حقوق  يت مدنيدولت و مسئول يت مدنين مسئوليز بیعنوان وجه تماطور بارز بهآنچه به
نکه بر یبه او ندارند، ا يچ ارتباطياست که ه یيمطرح است، الزام دولت به جبران ضررها يخصوص

 خواهد شد. يداند، در ادامه بررسيم یيهاانین زيچه اساس دولت خود را ملزم به جبران چن

ر يغ يطيمحستيز يهايدولت در قبال آلودگ يت مدنيمسئول يمبان .4
 قابل انتساب به دولت

ان شده است که تنها به ذکر دو يب يات متفاوتیت نظرين نوع مسئولیا یيدر پاسخ به چرا
 شود.يمورد اکتفا م

 يخدمت عموم يهينظر .4-1
 يهايازمنديآن، به ن يلهيوسکه به ياراتيف و اختیه عبارت است از مجموعه وظاین نظریا
(. 852: 2ج ، 1831نقل از: زرگوش،  Bell; Boyron; Whittakerشود )يپاسخ داده م يعموم

 يعموم يهااست که دولت و سازمان ياالمنفعهعام يکارها يمومگر، خدمت عیعبارت دبه
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، 1831، زرگوش) دهندياست، انجام م يکه مرتبط با نفع عموم یيازهايبرآورده ساختن ن يبرا
سبز. آنچه موجب ملزم دانستن دولت نسبت  يها و فضا(، مانند ساختن پارک858-852: 2ج

ها، تياو از معاف يگسترده يت که موجب برخورداراس يشود، همان الزاميم ين اعماليبه چن
 (.858: 2، ج 1831، شده است )زرگوش يحيازات ترجيها و امتتيمصون
ا یستند يان نیعامل ز يلهيوسقابل جبران به يطيمحستیز يهاکه خسارت يدر مواقع 

ن يأمت ياست که دولت در راستا يجاد ضرر نقش نداشته، ضروریدر ا ياصالً فاعل مختار
 يهید تصور شود که استفاده از نظریجادشده را جبران کند. شایا يهاخسارت يمنافع عموم

 يطيمحستیز يهايالزام دولت به جبران آلودگ يبرا يه مناسبيتواند توجيم يخدمت عموم
دارد  يرماليغ يچهره ين است که خدمت عمومیت اير قابل انتساب به او باشد، اما واقعيغ

 يهان قانونمند ساختن الزام دولت به جبران خسارتی(. بنابرا851: 2، ج 1831)زرگوش، 
 ه نخواهد بود.ين مبنا قابل توجی، با تمسک به ايطین شرايدر چن يطيمحستیز

 استحقاق يهينظر .4-2
ا محروم شدن شخص یدنبال دارد، محروم کردن را به يت مدنيه آنچه مسئولین نظریطبق ا

ن و ين، تضمياست که دولت در صدد تأم يز عبارت از حقياستحقاق ناز استحقاق است و 
آور است ن استحقاق الزامیت اشخاص از ايآن نسبت به اشخاص است و محروم يتحقق حتم
اول به  ياز است؛ مرحلهياستحقاق دو مرحله ن يريگشکل ي(. برا812: 2، ج 1831)زرگوش، 

ن است که قانونگذار به یدوم ا يحلهتوسط قانونگذار است و مر يت شناختن حقيرسم
، 1831استحقاق را مشخص کند )زرگوش،  يا گسترهیدهد که اعمال يه اجازه میدستگاه مجر

ست و یط زيدر حفاظت از مح ين مختلف سعينکه قانونگذار با استفاده از قوانی(. ا818: 2ج 
ط ياز مح يبرخوردار ت است که حقين واقعیا يایگو يخوببگران آن دارد، بهیمجازات تخر

شناسد و حفاظت از آن را طبق اصل يت ميبه رسم يک حق همگانیعنوان ست سالم را بهیز
به حفاظت از  ياز قانون اساس يداند. اختصاص دادن اصليم يعموم يفهيوظ يقانون اساس 51
ران است. مقررات یا ياسالم ين موضوع در جمهوریت فراوان ايد اهمیست مؤیط زيمح

ز در يوضع شده ن يطيمحستین زيبهتر قوان ياجرا يه برایمجر يقوه يکه از سو يدمتعد
ان وارده یم چنانچه زیين اگر بگوین است. بنابرایادين حق بنیت از ایات حمايشرح جزئ يراستا

خود جبران خسارت کند تا به  يد با بخشندگیان قابل جبران نبود، دولت بایعامل ز يلهيوسبه
م، یابه گزاف نگفته يد، سخنیت نمایداند حمايکه ملت را مستحق آن م يحق له ازين وسیا

است يبزرگ نه تنها عاقالنه است، بلکه با س يادفع مفسده يبرا یيهانهین هزيچراکه تحمل چن
 ز هماهنگ است. ينظام ن يکل
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 يهادولت در جبران خسارت يت مدنيمسئول يمناسب برا ييانتخاب مبنا .5
 يطيمحستيز

ن يدولت، بهتر است ب يلهيوسبه يطيمحستیز يهاجبران خسارت يبرا یيدر انتخاب مبنا
 ک قائل شد:يچند فرض تفک

ان قابل انتساب به دولت است، بهترین راه معتقد شدن به مسئوليت یکه ورود ز يدر فرض
 يرر منتهالض يت به قاعدهیا احترام اموال که آن هم در نهایي الضرر محض در راستاي قاعده

ل یا نقص وسای يکه در اثر عملکرد مقام عموم يانیاول ز يدر وهله يعنیشود، است؛ يم
 يحفظ جنبه يت برایشود، توسط دولت جبران شود و در نهايست وارد میط زيبه مح يادار

ان در یص داده شود که زيدولت چنانچه تشخ يهانهیو کاهش هز يت مدنيمسئول يبازدارندگ
را از او  يحاصل شده است، دولت غرامت پرداخت يتار نامتعارف مقام عمومرف يجهينت

ز ين يت مدنيشود و مسئوليبهتر جبران م يطيمحستیز يهاوه خسارتين شیافت کند. با ایدر
 ابد.یيش نمیه افزایرويز بيدولت ن يهانهیکند و هزيخود را حفظ م يبازدارندگ يجنبه

که عامل زیان قادر به يمثال زمان يست، براينتساب به دولت نان قابل ایکه ز ياما در فرض
در ورود ضرر نقش نداشته  يا اصالً فاعل مختارینشود  یيپرداخت غرامت نباشد یا شناسا

 يهیست بهتر است دولت وارد عمل شود و براساس نظریط زيت فراوان محيباشد، نظر به اهم
طورکه گفته شد، حق را همانیست برهاند، زیط زيمح يهاياستحقاق، جامعه را از تحمل آلودگ

ت ین و مقررات مختلف مورد حماياست که در قوان يست حق همگانیط زياز مح يبرخوردار
ران خود را موظف دانسته که از هر یدهد که دولت ايم دهندهن نشانیقرار گرفته است و ا

 يکیز ين يطيمحستیز يهان کند و جبران خسارتين حق را تضمیمردم به ا يابيدست يقیطر
 هاست.از همان راه

 گيريهجينت
 ين بررسیشد. عمده دستاورد ا يدولت بررس يت مدنيمختلف مسئول ين مقاله مبانیدر ا

 يت مدنيمسئول یيراد، چرایو بدون ا یيتنهاتواند بهيمذکور نم يکدام از مبانچين است که هیا
ات ین نظرير از بيتقص يهیاسخگو باشد. نظرپ يطيمحستیز يهايدولت را در قبال آلودگ

ن یکند. ايرو مروبه يادیز يهايرا با دشوار يطيمحستیز يهاشده جبران خسارتمطرح
طرح دعوا  يبرا يطيمحستیز يهاان خسارتيقربان يزهيشتر از انگيها هرچه بيدشوار

ت بدون يمشمول مسئولات ید. نظریافزايست میط زيکنندگان محکاهد، بر جسارت آلودهيم
 يطيمحستیز يهاجبران خسارت ين راه حل برایترر دولت، سادهياز به اثبات تقصين



 
 
 

  محيطيهاي زيستمباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي
 

 

915 

ست، چراکه اگر قرار ين آنها نیترها مناسبن راه حلیترشه سادهيکن هميشوند؛ ليمحسوب م
تنها ت اعمال آنان را بر دوش کشد، نه ياز مستخدمان، مسئول ياعنوان مجموعهباشد دولت به

ه یرويز بيدولت ن يهانهیرند، هزيگيکار نمرا در اقدامات خود به يمستخدمان دقت کاف
 ين نفع را برایشترينکه بیبر االزم است تا عالوه ياانهين راه حل میکند. بنابرايدا ميش پیافزا

رو نیادنبال داشته باشد. ازز بهين ضرر را نیست و شهروندان داشته باشد، کمتریط زيحفظ مح
ر قابل انتساب به او، يغ يهاانیقابل انتساب به دولت و ز يهاانین زيز قائل شدن بیبا تما

از نقص  يت ناشيم. در فرض اول ابتدا دولت بار مسئولیمناسب کرد یيدر انتخاب مبنا يسع
اثبات  يهاچ و خميده را از پیدانیکشد و زيا رفتار مستخدمان را به دوش می يل اداریوسا
 ي، غرامت پرداختيت مدنيمسئول يبازدارندگ يحفظ جنبه يت برایرهاند، اما در نهاير ميتقص

کند. اما در يافت میرفتار نامتعارف او حاصل شده است، در يجهيان در نتیکه ز يرا از کارمند
عنوان نکه دولت بهیست جز اين ياچاره يطيمحستیت مسائل زيفرض دوم نظر به اهم

 يطيمحستین زيمتحمل شود؛ چراکه وضع قوان یيتنهات را بهيروندان، بار مسئولخدمتگزار شه
ست سالم یط زياز مح يت شناختن حق برخورداريانگر به رسميقانونگذار، ب يمختلف از سو

ست تا حد امکان است یط زيت از محیتبع آن حمااو و به ياز سو يک حق همگانیعنوان به
شهروندان برآمده است؛  ين حق براین ايات مختلف در صدد تأممقرر يلهيوسز بهيکه دولت ن

ب توسط ين آسیا يليب شده و به هر دليست دچار آسیط زيکه مح ين جا دارد در مواقعیبنابرا
خود که همانا  يفهياستحقاق به وظ يهینظر يست، دولت در راستايان قابل جبران نیعامل ز

 جبران ضرر است، عمل کند. 
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 البالغهنهج

، «يوان عدالت ادارید يهیمفهوم دولت در آراء وحدت رو»(، 1811ش )، کوريسنگراستوار
 .81-1، ص1، شيمطالعات حقوق

، «يو قرارداد يقهر يت مدنير در مسئوليگاه تقصیمفهوم و جا»(، 1831درضا )ي، حمياصالن
 . 11-51، ص 15و  11، ش ي، دانشگاه رضوات و حقوقياله يتخصص يمجله

زاده، تهران: گيصفر ب ي، ترجمهفرانسه ينظام حقوق(، 1832ن )یرن؛ ورنون، کاتیوت، کاتريال
 .ياسالم يمجلس شورا يهامرکز پژوهش

 . 1، ج بيست و ششمه، چ ي، تهران: انتشارات اسالميحقوق مدن(، 1835د حسن )ي، سيامام

 يشهی، تهران: انديعموم يهاکنندگان آبآلوده يت مدنيمسئول يمبنا(، 1832، باقر )يانصار
 ع، چ اول. يرف

 ست در حقوقيط زيمح ياز آلودگ يناش يت مدنيمسئول يقيتطب يبررس»(، 1832) ي، مهديانصار
 ارشد دانشگاه قم. يکارشناس ينامهانی، پا«اروپا يهيران و اتحاديا

 انتشار، چ اول. ي، تهران: شرکت سهاميت مدنيمسئول يفلسفه(، 1831، حسن )ينیباد

 زان، چ دوم. ي، تهران: ميت مدنيمسئول(، 1831رضا )يکلو، علیبار

 القضاء في تهاتطبيقا همأ و خطأ دون اإلدارية المسؤولية»(، 2111-2111)  عبدالرحمان ،بریک

 العلوم و الحقوق کلية، «الماجستير في العلوم القانونية يل شهادةلن مكملة مذکرة اإلداري

 .هباتن لخضر الحاج جامعة، السياسية

 .1، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، چ اول، ج قواعد فقه(، 1833د )ي، حمياحمد يبهرام

، «ضرر ينف يمبنا يسوبه يت مدنيمسئول يمبنا يتحول جهان»(، 1811د )ي، حمياحمد يبهرام
 .11-51، ص2، ش 11 ي، دورهياسيحقوق و علوم س يدانشكده يمجله

 نشگاه امام صادق )ع(، چ اول.: دا، تهرانيضمان قهر(، 1811د )ي، حمياحمد يبهرام

در فقه  يطيمحستیز يت مدنيمسئول يمبنا»(، 1831زاهلل )ی، عزيميد؛ فهي، حمياحمد يبهرام
 .151-121، ص2، سال هشتم، ش و حقوق يمعارف اسالم يمجله، «رانیو حقوق ا
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، «ستیط زيمح يو احکام فقه يمبان»(، 1831) ي، محمدتقي، احسان؛ فخلعيمرادیتار
 .11-81، ص11، شيات اسالممطالع

 ، تهران: سمت، چ دوم. رانيست در ايط زيحقوق مح(، 1831) ي، مصطفيزاده انصاريتق

 .3ج  ت، چ دوم،يآل الب ي، قم: مؤسسهعهيوسائل الشق(، 1111) ي، محمد بن حسن بن عليحر عامل

و فرهنگ ، قم: پژوهشگاه علوم هيدر فقه امام يت مدنيمسئول(، 1831ا، محمود )ينحکمت
 ، چ اول.ياسالم

 .2و1زان، چ اول، ج ي، تهران: مدولت يت مدنيمسئول(، 1831زرگوش، مشتاق )

 زدهم.ي، تهران: سمت، چ سيحقوق ادار(، 1831، منوچهر )يمؤتمن یيطباطبا

 ، تهران: سمت، چ دوم. يقيتطب يحقوق ادار(، 1831، منوچهر )يمؤتمن یيطباطبا

 ، اصفهان: ارکان، چ دوم. ستيط زيمح يآلودگ(، 1831د )ي، مجيونيد؛ افيمنش، مجعرفان

 زان، چ اول.ي، تهران: مموجبات ضمان(، 1832) ي، عباسعليد زنجانيعم

ست در فقه و حقوق يط زيب محياز تخر يناش يت مدنيمسئول(، 1811زاهلل )ی، عزيميفه
شگاه علوم و ، قم: پژوه(يالمللنيدر حقوق فرانسه و اسناد ب يقيتطب يران )مطالعهيا

 ، چ اول. يفرهنگ اسالم

 يت مدنيمسئول يعه و تحول در مبانيفقه ش»(، 1811) ي، عليزاهلل؛ مشهدی، عزيميفه
، 11 ي، دورهياسيحقوق و علوم س يدانشکده ي، مجلهحقوق يفصلنامه، «يطيمحستیز

 .821-818، ص1ش 

 يهاد بر جنبهيست با تأکیط زيابعاد حقوق مح يبررس»(، 1831اهلل )د روحيزاده، سقاسم
 .181-111، ص15، ش عالمه يفصلنامه، «ستیط زيمح ياز آلودگ يريشگيپ

 زان، چ پنجم.ي، تهران: ميت مدنيمسئول يمبان(، 1831) يزاده، مرتضقاسم

انتشارات و چاپ  يتهران: مؤسسهد، يب تولياز ع يت ناشيمسئول(، 1831ان، ناصر )یکاتوز
 دانشگاه تهران.

 ي، تهران: مؤسسه(يخارج از قرارداد )ضمان قهر يهاالزام(، 1832ان، ناصر )یکاتوز
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ سوم.

 زدهم.يانتشار، چ س ي، تهران: شرکت سهاميع حقوقيوقا(، 1831ان، ناصر )یکاتوز

 ،«يطيمحستیز يهااز خسارت يت ناشيمسئول»(، 1831) ي، مهديان، ناصر؛ انصاریکاتوز
 .811-235 ، ص2، ش 83 ي، دورهدانشگاه تهران ياسيحقوق و علوم س يدانشكده يمجله
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 ،«يدگاه فقهیست از دیط زيب محیت مطلق در تخريمسئول»(، 1811) ي، مهديژني، عباس؛ بيگوهر
 .111-118، ص21، سال هفتم، ش يحقوق اسالم يفقه و مبان يتخصص يفصلنامه

 . 18الوفاء، ج مؤسسه روت:ي، باراالنواربح ق(،1111، محمدباقر ) يمجلس

 .، چ اوليتهران: خرسند ،ستيط زيحقوق مح ينولوژيترم(، 1831) ي، عليمشهد

 يتین درايق: محمدحسي، تحقهيالقواعد الفقهق(، 1111ن )يد محمدحسي، سيبجنورد يموسو
 ، چ اول. ي، قم: الهاديزیمهر يو مهد

 زان، چ دهم.يان: م، تهريحقوق ادار(، 1831زاده، رضا )يموس

، دراسته «القانون يئته فيض اضرار تلوث البيته عن تعويالمسئول»(، 2111ثم، محمد )يه
 ه الحقوق.يمقارنه، جامعه العدن، کل

در  يقيتطب ي)مطالعه يقرارداد يت مدنيمسئول يمبان(، 1833حسن )يد، سيريشب يوحدت
 اول.، چ ي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمحقوق و فقه(

ران با يدولت )در برابر اشخاص( در حقوق ا يت مدنيمسئول»(، 1831فر، شهروز )يوسفی
 دانشگاه امام صادق )ع(.ي ارشد کارشناس ينامهانی، پا«يفقه يقيتطب يمطالعه
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