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بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
سید بهرام پناهنده ،1مسعودرضا رنجبر2

چکیده
در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست الزم است قوانینی مدون ،ساده و
بدون تفسیر از طرف قانونگذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان
از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود .در حقوق ایران در اصل چهلم قانون
اساسی که مبنای کلی قوانین میباشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست
اشاره شده است و در همین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیشبینی شده
است ،بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارتهای وارد شده به محیط زیست به استناد مواد
 337و  336و  307و  ،308قانون مدنی مصوب  1306و ماده  1و  2قانون مسئولیت مدنی مصوب
 1311و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شدهاست .این مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای و
مقاالت علمیو پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسالمیایران مورد بررسی و
موشكافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفتهاست .از اطالعات مقاله حاضر میتوان چنین
بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با
تفسیر قانونی که داللت بر بطالن عمل منافی دارد ،داللت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط
زیست میبایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانتهای مختلف حقوقی
منجمله بطالن و جبران خسارت میباشد و آنچه از این اصل میتواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه
و صراحت قانونگذار میباشد و الغیر.
واژگان کلیدی :محیط زیست ،مسئولیت مدنی ،خسارت ،قوانین مدنی.

* دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی ،گروه حقوق خصوصی ،دانشكده حقوق ،واحد علوم تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی فارس.
** استادیار حقوق خصوصی ،گروه حقوق خصوصی ،دانشكده حقوق ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی فارس (نویسنده مسئول).
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مقدمه
با توجه به اینكه خسارت به محیط زیست و آلودگی زیست محیطی روز به روز در
حال گسترش بوده و از باب پیشرفتهای اقتصادی به ناچار خسارت مضاعفی به محیط
زیست این نسل دوم حقوق بشری وارد گردیده است به جاا دارد مساتندات قاانونی در
خصوص آسیب و خسارت به محیط زیست در قوانین موضوع گاردآوری گاردد تاا از
این باب استناد به این مستندات قانونی مبنای حقوقی و مستند در خصاوص مسائولیت
مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست را اساتنتاج نماوده و در ایان مقالاه مساتندات
قانونی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و تا جایی که امكاان داشاته
باشد به تفسیر و تحلیل این موارد پرداخته شده است .امید است با اساتناد و گاردآوری
این مستندات بتوان راههای جلوگیری از خسارت به محیط زیست توسط دادگساتری و
قضات عادل در آتیه تشریح گردد و یا حداقل موجبات پیشاگیری از اینگوناه صادمات
فراهم گردد .بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی خساارتهاای وارد شاده باه
محیط زیست به استناد مواد  337و  336و  307و  ،308قاانون مادنی مصاوب  1306و
ماده  1و  2قانون مسئولیت مدنی مصوب  1311و با احراز و اثبات عناصر قابال جباران
انجام شده است.

روش کار
در مقاله حاضر شیوه کار ،ابتدا به ساکن باا اساتفاده از مناابع کتابخاناهای و بررسای
کتب مختلف مرتبط با مطالب حاضر جمعآوری گردید .و متعاقب مقاالت مرتبط کاه در
مجالت علمیو پژوهشی انتشار یافته بود ،با ذکر منبع و ماخذ مورد بررسی و موشكافی
قرار گرفته و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته و علیرغم استفاده از مناابع فاوق
الذکر ،مهمترین منبع در خصوص مقاله حاضر قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهاوری
اسالمیایران بوده که تمامیقوانین مرتبط منجمله قانون اساسی ،قانون مجازات اساالمی،
آیین دادرسی کیفری و آییننامههای خاص مورد استفاده قرار گرفت و با تفسیر علمیاز
قوانین مزبور  ،موضوع حاضر مورد موشاكافی و تحلیال و بررسای قارار گرفتاه اسات.
جبران خسارت در مسائل مربوط به آسیب به محیط زیست منجمله شقوق اصل جباران
کامل خسارت می باشد که در حقوق اروپایی باه صاراحت پذیرفتاه شاده و در حقاوق
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ایران با استناد به سبب مسئولیت و احراز ارکان مسئولیت منجملاه اصال تقصایر ،ورود
ضرر فعل زیانبار ،و رابطه سببیت قابل جبران میباشد.

بررسی رفتار سوم :مبانی قانونی
پس از بررسی مبانی تئوریک مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیسات محیطای در
فقه و نظام هاای حقاوقی معاصار ،مباانی قاانونی آن در نظاام حقاوقی ایاران و حقاوق
بینالملل را مورد مطالعه قرار میدهیم:
الف -حقوق ایران
به طور کلی در حقوق ایران در مورد مسئولیت مدنی ،قانون مدنی و قانون مسئولیت
مدنی حاکم است .در مورد مبانی قاانونی مسائولیت مادنی ناشای از خساارات زیسات
محیطی نیز ممكن است گفته شود که قوانین فوق در این مورد هم قابل استناد اسات .از
این رو ،این مبانی که نقش مهمی در تعیین مبنای مسئولیت مدنی زیسات محیطای ایفاا
میکند و همچنین قوانین عام دیگر مانناد قاانون اساسای و قاانون مجاازات اساالمی و
قوانین خاص مرتبط با مسائل زیسات محیطای ،در اینجاا ماورد بررسای قارار خواهاد
گرفت.
 .1قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان منشور و میثااق ملای ،مهمتارین ساند قاانونی اسات کاه در
چهارچوب کلی ساختار حكومت و حدود و وظایف اختیارات قاوای ساه گاناه مقنناه،
مجریه و قضائیه و اصول کلی بر روابط دولت و ملت مشخص شاده و بار لازوم حفاظ
حقوق و آزادیهای عمومی در اصول متعددی تصریح شده است.
اهمیت مقولهی محیط زیست ،نویسندگان قانون اساسی را بر آن داشات تاا باه ایان
مسئلهی مهم حیاتی در قانون اساسی هم به آن پرداخته شود به گونهای که این موضاوع
در اصل پنجاهم قانون اساسی تبلور یافته و جایگااه ویاژهای پیادا نماوده اسات .اصال
پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی من به عنوان اصلیترین حكم قانونی مربوط باه
محیط زیست مقرر میدارد:
«در جمهوری اسالمی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایاد
در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند ،وظیفهی عمومی تلقی میگردد .از ایان
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رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران
آن مالزمه پیدا میکند ممنوع است ».در این اصل وظیفهی عمومی حراسات و حفاظات
از محیط زیست و حرمت تخریب آن بیان شده است ،اما به نظر میرسد که حاوی یاک
ایراد حقوقی باشد؛ زیارا مفهاوم مخاالف قسامت دوم ایان اصال ایان اسات کاه اگار
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن با آلودگی محایط زیسات یاا تخریاب قابال جباران آن
مالزمه پیدا کند ،ممنوع نیست .در حالی که این امر ممكن اسات امكاان سوءاساتفاده را
فراهم سازد.
در اصل چهلم همین قانون که متأثر از قاعدهی الضرر است ،منع ایراد ضرر و زیاان
وارده به در ولو با اعمال حا ماورد توجاه قارار گرفتاه و ایان اصال مقارر مایدارد:
«هیچكس نمیتواند اعمال ح خویش را وسیلهی اضرار باه غیار یاا تجااوز باه مناافع
عمومی قرار دهد ».که به استناد این اصل ،اعمال ح اشاخاص حقیقای یاا حقاوقی در
انجام فعالیتهای شخصی یا اقتصادی کالن خود که منجر به ایراد خسارت شاده اسات
با منع قانونگذار و آن هم با درج آن در قانون اساسی مواجه شده است.
در اصول دیگری نیز مانند اصل یكصد و هفتاد و یكم ،لزوم جباران خساارت وارده
پیشبینی شده و از آن جایی که نگاه قانون اساسی در این اصال متوجاه قضاات اسات،
پس منع ایراد خسارت و لزوم جبران آن نسبت به دیگر شهروندان نیز مورد توجه قارار
گرفته و قابل استنباط میباشد.
بدین ترتیب ،از نظر قانون اساسی که به عنوان مادر سایر قوانین شناخته میشود ،هر
نوع خسارتی باید به نحو مناسب و مقتضی جبران گردد.
به هر حال ،از اصل پنجاهم قانون اساسی میتوان اصول مهم حقوقی از جمله اصول
زیر را استنتاج نمود:
 .1اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی مقرر میدارد« :هر گاه در اثر تفسایر یاا
اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبی حكم پر مورد خااص ،ضارر ماادی یاا
معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصیر ،مقصر طب موازین اسالمی ضامن است و
در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران مایشاود و در هار حاال از ماتهم
اعاده حیثیت :میگردد»(علیمرادی)101-125: 1393،
 .1اصل پیشگیری
 .2اصل احتیاط
 .3اصل حفاظت از محیط زیست
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اصل پیشگیری و اصال احتیااط از مهمتارین اصاول حقاوقی اسات؛ زیارا یكای از
گرایشهای مهم و نوین مسئولیت مدنی ،آینادهنگاری و در نتیجاه پیشاگیری از وقاوع
خسارت است .به نظر مایرساد کاه چناین گرایشای اهمیات روزافزونای پیادا کناد و
مسئولیت مدنی در زمینههای مختلف ،به جای آن که منتظار وقاوع خساارت باشاد باه
سوی جلوگیری از وقوع آن گرایش پیدا نماید(حیاتی .)185-186 :1393،
نتیجه مهمی که از این اصل گرفته میشود این است که ،مسائولیت زیسات محیطای
یک مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده اسات کاه بایاد از وقاوع آلاودگی یاا تخریاب
محیطزیست جلوگیری شود .علت آن هم این است که خسارات زیست محیطی مربوط
به حال نمیباشد ،بلكه نسلهای آینده را هم تهدید میکند؛ زیرا بسیاری از آلودگیهاای
زیست محیطی در مدت طوالنی و در آینده آشكار میشاوند .پاس از آنجاا کاه داشاتن
محیط زیستی سالم ح مشترک بشریت است و نسلهای بعد نیاز حا برخاورداری از
آن را دارند ،باید اقدامات پیشگیرانه برای انجام این امر مهم صاورت پاذیرد .از ایان رو
هر دولتی وظیفه دارد با به کار گرفتن مقررات ،سعی نماید که بر مبنای «عمل منصافانه»
و در جهاات حفااظ نظاام و منااافع عمااومی ،فعالی اتهااای اقتصااادی و غی ار آن باارای
محیطزیست زیانآور نباشد(ساردویی نسب و همكاران.)38-40 :1390،
مبنااایی کااه در مااورد مساائولیت پیشااگیری در کشااورهای مختلااف پذیرفتااه شااده،
مسئولیت محض است؛ زیرا گفته میشود از طریا اجارای مسائولیت محاض ،اهاداف
اصل پیشگیری بیشتر تأمین شده و عامل بازدارندگی مسائولیت محاض بیشاتر از ساایر
مبانی است .به همین جهت ،در اروپا تقریبا تمام کشاورها حاداقل در حقاوق عماومی،
مسئولیت محض را برای خسارات زیست محیطی پذیرفتهاند.
همچنین اصل حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی و ملی تلقی میشاود کاه
آن یک مسئولیت اجتماعی است و همگان باید در حفاظت از آن مشارکت داشته باشند.
لذا مانند یک ح عینای و تكلیاف همگاانی در برابار آن مسائولیت وجاود دارد .پاس
هرکس آن را نقض کند و محیط زیست را آلوده یا تخریب سازد مسئول است.
عالوه بر این ،میتوان از اصل پنجاهم قانون اساسی ،مسائولیت بادون تقصایر را در
خصوص خسارات زیست محیطی استنباط نمود؛ زیرا به نظر میرسد در تماام ماواردی
که قانونگذار از لفظ "ممنوع است" یاا الفااظی شابیه آن اساتفاده مایکناد ،بایاد آن را
مسئولیت بدون تقصیر یا محض تلقی کنایم؛ چارا کاه وقتای قانونگاذار اماری را نهای
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میکند ،انجام آن نیاز به دلیل دارد ،از این رو دیگر نیااز باه اثباات تقصایر عامال زیاان
نیست ،بلكه اثبات وجود زیان و رابطه ی سببیت کافی است.
به دیگر سخن ،وقتی قانونگذار انجام عملی را به دالیلی ممنوع اعالم میکند ،هرگااه
شخصی برخالف آن عمل کند ،صرف انجام عمل ،تقصیر محسوب میشود و دیگر نیاز
به اثبات آن نیست.
سؤال قابل طرح در این جا این است که اگر فعالیت اقتصاادی شخصای باه محایط
زیست لطمه و خسارت وارد نماید ،چه کسی باید قانونا شخص خاطی را منع نماوده و
مطالبه جبران خسارت نماید؟
پاسخ سؤال مزبور را در بحث از آئین دادرسی زیست محیطی دنباال خاواهیم کارد،
ولی در هر جامعهایی یک سازمان خاص متاولی حفاظ محایط زیسات وجاود دارد .در
ایران هم مطاب ماده  1قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  1353و ماده 22
قانون جلوگیری از آلودگی آب مصوب  ،1373سازمان حفاظت محیط زیست مسائول و
ذیح دانسته شده است .از این رو ،سازمان مزبور باید دادخواست ضارر و زیاان علیاه
عامل یا عاملین ورود ضرر را مطرح و حقوق تضییع شدهی عموم را استیفاء نماید..

 .2قانون مدنی
در قانون مدنی نامی از ضمان و مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیسات محیطای
به میان نیامده است .چه اینكه در این قانون ،بیشتر از آن که به مصادی توجه شاود ،باه
اصول حاکم بر مالكیت در روابط شخصی بین اشخاص در حقوق خصوصی توجه شده
است .با وجود این ،در همین قانون به موجب مواد بسیاری ،بار مناع ایاراد خساارت و
لزوم جبران آن و نحوهی جبران خسارت در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی توجاه
شده است که به عنوان یک قاعده عمده و مبنایی میتواند از مهمتارین مستمساکهاای
قانونی جهت امكان مطالبهی ضرر و زیان ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست قرار
گیرد.
بنابراین ،الزامات ناشی از قرارداد و ضرر و زیانی که ممكن اسات در حاین قارارداد
منجر به ایراد خسارت زیست محیطی شود و ضمان قهری که از ابواب اتالف و تسبیب
ناشی میشود ،میتوانند مبناهای ارزشامندی جهات مطالباه ایان ناوع خساارات تلقای
گردند.
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همچنین امكان استناد به وحدت مالک و تنقیح منااط از ماواد قاانونی همانناد مااده
 132قانون مدنی ،کمک شایانی جهت امكان مطالبه ضرر و زیان ناشی از این خساارات
میتواند باشد.
اینک به برخی از مواد قانونی مرتبط با بحث مزبور اشاره میشود:
 .2 -1ماده  30۷قانون مدنی
در ماده  307ق .م در ذیل عنوان ضمان قهری ،چهار عامل :غصب ،اتالف ،تسبیب و
استیفاء ذکر شده است که بحث اتالف و تسبیب در مبانی فقهی مطرح گردیاد و اماا در
خصوص استیفا و غصب ،برخی از نویساندگان حقاوقی بار ایان نظرناد کاه اساتیفا را
نمیتوان از اسباب مسئولیت مدنی به شمار آورد؛ زیرا مبنای دیان در ایان ماورد ،ورود
ضرر به دیگری نیست و غصب نیز با آن که مسائل مشاترکی باا مسائولیت مادنی دارد،
نظریا اه مساااتقلی اسااات کاااه از اساااتیالی نامشاااروع بااار ماااال دیگاااری ناشا ای
میشود(کاتوزیان.)132 :1369،
اما باید گفت که در قانونی مدنی ،استیفا از اسباب و منابع ضمان قهری شمرده شاده
اساات و مبنااای واقع ای آن ،اجاارای عاادالت و احتاارام بااه عاارف و نیازهااای عمااومی
است(همان )507،و ضمان قهری هم عبارت از مسئولیت باه انجاام اماری و یاا جباران
زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است(امامی .)361 :1361،از ایان
رو در مقام شرح و تفسیر مواد  336و  337قانون مدنی ،باید به مفهومی از استیفا توجاه
داشت که بتواند در این قلمرو قرار بگیرد(کاتوزیان)507 :1381،
معنای متداول استیفا ،بهرهمند شدن و انتفاع از مال یاا عمال دیگاری اسات؛ جاایی
است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خاود مایافزایاد ،خاواه باه صاورت
تملک باشد یا استفاده از منافع(همان.)495،
بنابراین ،در هرجا که شخصی از مال یا کاار دیگاری اساتفاده مایکناد و قاراردادی
باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمیشود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتاالف و
تسبیب قرار نمیگیرد ،قانونگاذار اساتفاده کنناده را ملازم باه پرداخات اجارت المثال
میکند(همان .)507،استیفا هم یا مشروع است و یا نامشروع .استیفاء مشاروع در جاایی
است که شخص بر مبنای یكی از اسباب قانونی ،از مال یا کار دیگری منتفع میشاود یاا
حقی را تملک میکند ،ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و مرسوم نمیگنجاد،
هر چند که سبب ایجاد تعهد برای استیفا کننده میشود(همان.)496،
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استیفاء نامشروع هم آن است که شخص بدون وجود سبب مشروع ،از مال دیگاری
منتفع شده و یا به زبان او ،از آن استفاده ببرد.
ظاهر مواد  336و  337قانون مدنی بیشتر به استیفای مشروع نظر دارد و ماواردی را
شامل میشود که استیفا به قهر انجام نگیرد ،ولی از مبناای آن مایتاوان در تماام ماوارد
اسااتیفا اسااتفاده نمااود و آن را بااه ایجاااد الاازام در اسااتیفای نامشااروع هاام ساارایت
داد(همان.)503،
در زمینه مسائل زیست محیطی نیز میتوان بر این نظر باود کاه اساتیفا از موجباات
ضمان و مسئولیت مدنی است .برای مثال ،وقتی کارخاناهای باا مجاوز قاانونی تأسایس
میشود ،از ح عمومی 1که نسبت به محیط ساالم وجاود دارد منتفاع مایشاود(محق
داماد ،43 :1388،کاتوزیان.)1381:1381،
2
از این رو باید مقررات زیست محیطی را رعایت نموده تا از این راه خساارت وارد
نشود و در صورت ورود خسارت ،باید آن را جبران نماید(فیروزی.)10 :1385،
از سوی دیگر ،هرگاه کارخانه مزبور بدون مجوز قاانونی تأسایس شاود و یاا اینكاه
بدون رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ،اقدام به نصب دساتگاههاایی نمایاد کاه
آالیندگی به دنبال دارد و موجب خسارت به افارادی کاه در کارخاناه مشاوول باه کاار
هستند یا اشخاصی که در محدوده کارخانه قرار گرفتهاند و یا حتی خساارت باه عماوم
باشد ،نوعی استیفای نامشروع صورت گرفته است که باید خساارات وارده باه گوناهای
جبران گردد.

1

ح عمومی مربوط به شخصیت انسان و سالمت جسمی یا روحی او ،یا ناظر به رابطه دولت و مردم است،

مانند ح حیات و آزادی و بیان .عنوان فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت ناظر به همین گروه است؛
هرچند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولتها مورد استناد قرار می گیرد ،در روابط خصوصی نیز قابل
اجرا است.هرکس باید په حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد.
2

ح بر محیط زیست به مثابهی پیش نیازی برای دیگر حقوق بشر است؛ چرا که برای بهرهمند شدن انسانها از

این حقوق ،فرض بر این است که آنان از حداقل سالمتی و تندرستی برخوردار باشند .بدین ترتیب ،ح
برخورداری از محیط زیست سالم را میتوان در بنیادیترین ح شناخته شده در اسناد حقوق بشر ،یعنی ح
حیات یافت
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همچنین هرگاه این کارخانه که از زمین مجاور خود جهت تردد اساتفاده ماینمایاد،
زائدات خود را در آنجا دفن کند و یا این که در اثر دفان پساماندهای خاود ،باه زماین
مجاور خسارت وارد سازد و موجباات آلاودگی آن را فاراهم آورد ،باه گوناهای کاه از
جهت قوانین و مقررات زیست محیطی ،زمین مزبور دیگر به هایچ وجاه قابال اساتفاده
نباشد ،در این موارد هم استیفای نامشروع صورت گرفته است .بنابراین ،هر چند کاه در
مواد  236و  337قانونی مدنی به مفهوم محدود استیفا اشاره شده و حكم قانون ناظر باه
مواردی است که بهرهبرداری از مال یا کار دیگری با اقدام خود او انجام میشاود ،ولای
گاهی این اقدام با تراضی انجام نمیپذیرد و استفاده را ناروا میسازد.
در این امر نیز تفاوتی نیست که استفاده ناروا به امر با اراده استفاده کننده انجام شاود
یا در نتیجه اقدام شخص ثالث یا حادثه خارجی .آنچه که در اینجا مهم است ،این اسات
که خسارت زیاندیده جبران شود.
همچنین در اینجا فرقی نیست که اعمال ارتكاب شده مشاروع باوده و یاا اینكاه باه
ناح خطایی صورت گرفته باشد.
حاصل این که ،از مواد قانونی مرحله و پیشینهی آن در حقوق اسالم ،این نتیجاه باه
دست میآید که ،استفاده از مال دیگری به ناح ممنوع است و بایستی وضاع کسای را
که از مال او استیفای نامشروع صورت گرفته است ،جبران نمود(کاتوزیاان.)550 :1381،
از این رو میتوان گفت که استینا خود موجب ضمان و مسئولیت مدنی است و در اینجا
نیاز به اثبات تقصیر استیفا کننده هم نیست؛ زیرا که انتساب برای مسئول واقاع سااختن
شخص کافی است ،پس شرط اساسای ایجااد مسائولیت ،ورود خساارت در اثار فعال
دیگری است به نحوی که در دید من قابل انتساب به او باشد .چرا کاه هادف در نظاام
حقوقی ایران همانند حقوق اسالم ،جبران خسارت زیاندیده بدون توجه به نظریاههاای
مطروحه در این زمینه میباشد و برای رسیدن به ایان هادف ،ایان رابطاه ساببیت باین
خسارت و فعل زیان بار عامل کافی است و دیگر نیااز باه توجیهااتی همچاون تقصایر
خطر و  ...وجود ندارد ،هر چند که در احراز این رابطه ،نظریههای مزبور میتواند ماورد
استفاده قرار گرفته و اثبات این رابطه را آسان نماید .ولی باا تصاویب قاوانینی همچاون
قانون مسئولیت مدنی و بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری ،دو نظریه تقصایر و خطار از
حقوق خارجی اقتباس گردیده است.
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بنابراین ،اگر در اینجا بخواهیم این مسئولیت را با مبانی تئوریاک مسائولیت منطبا
سازیم ،باید بر آن بود که آن با مبنای خطر سازگارتر و هماهنگ است و از آن مایتاوان
به عنوان مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در حقوق ایران استفاده نمود.
یكی دیگر از عواملی که تحت عنوان ضمان قهاری در مااده  307ق.م آماده اسات،
عامل غصب است که حرمت تكلیفی آن از ضروریات فقاه باه شامار مایرود و حكام
وضعی آن نیز ضمان تعهدی است که هیچ تردیادی در آن نیسات(عمید زنجاانی1382،
.)176:
اما در خصوص غصب و آنچه که در حكم آن است ،گفته میشود کاه آن در ایجااد
ضمان قهری ،قلمرو بسیار گستردهای دارد و بسایاری از مساائل مرباوط باه مسائولیت
مدنی و استیفای نامشروع را در بر میگیرد(کاتوزیان.)374 :1381،
درباره مفهوم غصب در مبانی فقهی تحت عنوان ضمان ید توضایحاتی داده شاد .در
قانون مدنی هم در ماده  308به غصب و موارد در حكم آن اشاره شده است .ایان مااده
مقرر میدارد« :غصب استیالء بر ح غیر است به نحو عدوان .اثبات یاد بار ماال غیار،
بدون مجوز هم در حكم غصب است».
1
شهید ثانی که این تعریف را ارائه میدهد و قانونی مدنی هام آن را از شارح لمعاه
اقتباس میکند ،در اشكال به تعریف شهید اول که غصب را استیالء بر مال غیار تعریاف
نموده است ،میگوید« :اثبات ید بر ح غیر مانند ح تحجیر و ح مسجد و مدرسه و
امثاال اینهاا کااه ماال محساوب نمایشاوند ،ولای غصاب در ایان مااوارد نیاز متحقا
است»(کاتوزیان)16 :1381،
بنابراین در غصب ،غاصب ضمانی گستردهتر از کسی دارد که به صورت اتاالف یاا
تسبیب مسئولیت پیدا میکند؛ زیرا در ماوارد اتاالف و تسابیب ،وجاود رابطاه ساببیت
ضروری است ،اما در غصب اثباات چناین راهكارهاایی ضارورت نادارد .در تسابیب،
تقصیر الزم است اما در تحق مسئولیت غاصب نیازی به تقصیر نمیباشد .در اتالف ،به
وجود فعل زیان بار از ناحیهی متلف نیاز میباشد ،در حالی که در غصب در خصاوص
تلف مال موصوب نیازی به فعل زیان بار غاصب نیست و حتی اگر تلف ماال منصاوب
بر اثر عوامل طبیعی خارج از توان غاصب مانند زلزله نیز باشد ،غاصب ضامن است.
1

و قد تلخص :أن األجود فی تعریفه انه االستیالء على ح الویر عدوات» .شهید ثانی ،الروضة البهیة فی شرح
اللمعة ' .الدمشقیه ،ج ،7
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به همین جهت ماده  311ق.م اصل مسئولیت غاصب را مطرح مینمایاد و مااده 315
این قانون ،گستردگی این ضمان را نسبت به موارد اتالف و تسبیب بیان می کند.
در خصوص خسارات زیست محیطی هم در مواردی غصب تحق پیدا میکند .چرا
که ،شخصی که در عناصر زیست محیطی و در واقع در اموال عمومی تصرف میکناد و
ح منتفعان یعنی جامعه را مورد تجاوز قرار میدهد ،مرتكب عمل غصب شاده اسات؛
زیرا منظور از استیالء و تصرف غاصب ،سلسلهی عرفی بر مورد غصب است نه تصرف
مادی .پس ضمان ید در مورد حقوق نیز که وجود خارجی ندارد ،تحق مییابد 1و نباید
آن را به اعیان خارجی اختصاص داد(کاتوزیان.)378 :1381،
برخی از فقیهان در پاسخ به این سؤال که «اگر کتاب یا نوشاتجات کسای را غصاب
کنند و مدتی نزد خود نگه دارند تاا ارزش خاود را از دسات بدهاد و یاا مطاالبی را از
نوشتجات او منتشر کنند که موجب خسارت مالی به مؤلف شود ،آیا ضامان هار گوناه
خسارت به عهدهی غاصب است؟» چنین بیان کردهاند که« :عین و اجرت المثال مادت
تصرف را ضامن است و اگر عین را مسترد کرده باشد ،فقط اجرت المثل مدت تصارف
را ضامن است و تنزل قیمت سوقیه را ضامن نیست(».منتظری)163-164 ،
بنابراین ،کسی که درختهای جنگلای را بریاده و از چاوب آن اساتفاده مایبارد و
جنگل را مورد تخریب قرار میدهد ،در واقع تجاوز به اموال عماومی نماوده و غاصاب
محسوب میشود .همچنین وقتی پارکی به جهت منافع عادهای خااص ،ماورد تخریاب
قرار میگیرد و ح عمومی نسبت به محیط زیست ساالم و اساتفاده از مناابع و منااظر
طبیعی مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرد ،این هم از موارد غصب محسوب شود.
 2 - 12ماده  132قانون مدنی ماده
ماده  132ق.م مقرر میدارد« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مساتلزم
تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضارر از
خود باشد».
طب ماده  30قانون مدنی ،هر مالكی میتواند همه گوناه تصارف و انتفااع در ملاک
خود داشته باشد ،از این رو اصوال صاحب ح در اجرا و اعمال ح خویش آزاد است.
 .1محمد بن مسلم از امام صادق ع نقل میکند که حضرت فرمود« :الیصلح ذهاب ح احد»؛ هیچ ح هدر
نمیرود و باید به نحوی جیران گردد .کلینی ،کافی ،ج  ،7ص 4.
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ولی طب ماده  132ق.م هیچ کس نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که موجب ضارر
همسایه شود ،مگر به قدر متعارف و برای رفع حاجات یاا رفاع ضارر از خاود باشاد.
بنابراین هرگاه تصرف مالكانه موجب زیان دیگران شود با دو شرط متعارف بودن و نیاز
مالک مجاز است(کاتوزیان .)291: 1381،بنابراین ،نبودن شرط دوم ،قصد اضارار مالاک
به همسایه را میرساند و فقدان شرط نخست بدین معنی است که اقدام مالک باا رفتاار
انسانی متعارف سازگار نیست .پس میتوان نتیجه گرفت که در حقوق ما (یا دست کام
در روابط همسایگان) ،تقصیر عمدی و خطا (تجاوز از حادود متعاارف) هار دو باعاث
ایجاااد مساائولیت ماایشااود و مفهااوم تقصاایر در ایاان رابطااه تااابع قواعااد عمااومی
است(کاتوزیان.)291: 1381،
همچنین در این ماده ،منع قانونگذار مطل بوده و هر نوع تصرفی کاه موجاب زیاان
گردد را شامل میشود .بنابراین تصرفات غیرمتعارف مانند نگهداری حیواناات و دام در
محیط مسكونی ،رها ساختن آب زیاد در باغچه و خسارت وارد شدن به دیوار همسایه،
ایجاد سرو صداهای ناهنجار ،دایر کردن مرکز فساد و هر نوع رفتاری که موجاب آزار و
اذیت همسایه شود ،ممنوع است و در صورتی که این گوناه اعماال ،موجاب خساارت
مادی و معنوی همسایه شود و آرامش روحی و روانی او را از بین ببرد ،عالوه بر آن که
در برخی از موارد ،مجازات مرتكب را در پیدارد ،موجب مسئولیت مدنی نیز میگردد.
ماده ی  ،132یكی از مصادی قاعده الضرر و اصل چهلم قاانون اساسای 1اسات کاه
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را ولو در مقام اجرای ح منع نموده است .پس
اجرای ح به طور مطل نمیتواند مجوزی برای اضرار دیگران باشد و زیان باار باودن
فعل را توجیه نماید ،بلكه ساوء اساتفاده از حا  ،تقصایر محساوب مایشاود و ایجااد
مسئولیت میکند(کاتوزیان 201: 1381،و ،183سنپوری ،823،بهرامی )122 :1366،
مساائولیت ناش ای از مزاحماات باارای همسااایه در بیشااتر کشااورها پذیرفتااه شااده
است(ژوردن )351: ،به گونهای که به زیان دیدگان از مزاحمت همسایه امكان مایدهاد
تا گاهی بر مبنای مقررات صریح قانون و گاهی هم بر مبنای یک رویاه قضاایی تثبیات
شده ،جبران زیانهایشاان را مطالباه مایکنناد .در فرانساه ،دیاوان عاالی کشاور ،اصال
مسئولیت ناشی از مزاحمت همسایه را پذیرفت .مبنای اولیه پذیرش این اصل ،در یكای
 .1اصل  30قانون اساسی« :هیچكس نمیتواند اعمال ح خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی
قرار دهد»

بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست161.............................

از آرای قضایی دیوان عالی کشور فرانسه بود که در  27نوامبر  1844در ماورد آلاودگی
صوتی کارخانهای صادر شده بود که بر اثر سرو صدای مستمر و بیش از حد ،موجباات
ضرر و مزاحمت همسایه را فراهم آورده بود.
نگرش حاکم بر رویه قضایی این است که ضررهای ناشی از همسایه تا حدی قابال
تحمل هستند؛ زیرا از زندگی اجتماعی تفكیک ناپذیرند و زنادگی در اجتمااع ،مساتلزم
تحمل برخی رفتارهای ناخوشایند ولی متعارف است .هرگاه این اضرارها از حد خاصی
فراتر رفت ،حتی اگار عامال مزاحمات مرتكاب هایچ تقصایری نشاده باشاد ،موجاب
مسئولیت میشوند و باید جبران خسارت را پذیرفت؛ زیرا این اختالل ،غیر قابل تحمال
میشود و براساس روابط همسایگی قابل توجیه نیست(ژوردن.)353: ،
دیوان عالی فرانسه در  28ژوئن  1995نیز در دعوای مالكان یک ملک که از همسایه
خود که یک شرکت شیردوش داشت و به علت آسیبهاای ناشای از همساایه و آلاوده
کردن محیط شكایت کرده بودند ،حكم به غرامت و تعطیلی شرکت داد(ژوردن.)351: ،
رأی دیگری را دادگاه پژوهش اکس آن پروانس 1در  8ژوئن  2004صاادر کارد کاه
براساس آن مسئوالن یک بخش به نام تعدادی از مردم ،توییر مكان یک آنتن تلفن همراه
را که در نزدیكی یک مدرسه ابتدایی نصب شده بود خواستار شدند .در دادخواست ،هم
به وجود مزاحمت همسایه ناشی از تشعشع روزانه به گروه آموزشی آموزگااران ،داناش
آموزان و کارکنان مدرسه اشاره شده بود و هم با توجه به این که از لحاظ علمی معلاوم
نیست که این تشعشع چه آثاری بر سالمتی اشخاص دارد ،به اصل احتیاط 2استناد شاده
بااود(ژوردن )479 :1385،و دادگاااه متصاادی آنااتن را مساائول مزاحماات ب ایش از حااد
همسایگی دانست و او را به توییر مكان آنتن محكوم کرد(همان)361،
2
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اصل احتیاط برآمده از حقوق محیط زیست است که براساس آن« :عدم اطمینان ناشی از وضعیت دانش و فنون

روز ،نباید اتخاذ تدابیر مؤثر و متناسب را برای پیشگیری از یک خطر زیان سنگین و جبران ناپذیر برای محیط
زیست با قضایی و اعتبار آن هنوز محل بحث است هزینهی اقتصادی قابل قبول ،به تأخیر اندازد» .این اصل ،به
حد یک قاعدهی حقوقی الزام رسیده است ولی ماهیت قضایی و اعتبار آن هنوز محل بحث است .در یک
برداشت موسعتر ،به عنوان یک اصل راهبردی تصمیمات دولت در زمینهی بهداشت انسان ،حیوان با گیاهان
محسوب میشود که براساس آن ،عدم اطمینان علمی درباره واقعیت یک خاره نباید مانع از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
معقول برای پیشگیری از تحق آن خطر شود مانند ممنوعیت ورود برخی فرآوردههای مشكوک به خطرناکی،
نظیر ترکیبایی که توییر ژنتیكی پیدا کردهاند.
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 .3قانون مسئولیت مدنی
یكی از مهمترین منابع قانونی راجاع باه مسائولیت مادنی ،قاانون مسائولیت مادنی
مصوب سال  1339است که گفته میشود در تنظیم مواد آن ،تاوجهی باه قواعاد فقهای
نشده است(کاتوزیان .)76 :1369،با این وجاود ،طبا اصال چهاارم قاانون اساسای در
تفسیر و جمع مواد قانونی باید راهی را پیمود که با موازین فقهی منافات نداشته باشد.
به موجب ماده یک این قانون ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؛ زیارا ایان قاانون در
مقام بیان قاعده کلی مقرر میدارد که ،اقدام بدون مجوز قانونی که از روی عماد یاا بای
احتیاطی موجب خسارت مالی یا معنوی گردد ،مسئولیت عامل را در پیدارد .پس ورود
ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا – بیاحتیاطی صورت گیرد.
با تصویب این قانون ،موضوع مورد بحث این است که آیاا تقصایر مبناای منحصار
مسئولیت مدنی است و قوانین مخالف با آن همچاون قواعاد اتاالف غیرعمادی کاه در
قانون مدنی آمده نسخ ضمنی شده است و یا این که مادهای اول تنها اصل را بیان نموده
و مسئولیتهای نوعی دیگر نیز به عنوان استثنای بر اصل پذیرفته شدهاند؟(همان)138،
برخی از حقوقدانان بر این باورند که با تصویب این قانون ،قواعد اتالف غیرعمادی
به ویژه ماده  328قانون مدنی که مسئولیت عینی را بیان میکند ،نسخ ضمنی شده است؛
زیرا برای تحق مسئولیت ،عالوه بر برقراری رابطهی علیت عرفی باین کاار شاخص و
تلف مال؛ یعنی انتساب عمل به فاعل ،تقصیر نیز شرط ایجاد مسائولیت اسات ،پاس باا
قاعده اتالف غیرعمدی تعارض دارد .همچنین به این دلیل کاه قاانون مسائولیت مادنی
جدیدتر است ،قواعد قبلی در این خصوص را که با آن منافات دارد نسخ میکناد(امیری
قائم مقامی.)189 :1378،
عدهای هم بر این نظرند که قائل به نظریهی نسخ شدن مقررات مرباوط باه اتاالف،
نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینهها در همخواهاد ریخت(کاتوزیاان )138 :1381،؛
زیرا عالوه بر مقررات اتالف ،مقررات دیگری مثل غصب و استیفا هام وجاود دارد کاه
مسئولیت بدون تقصیر را میپذیرد.
عالوه بر این ،با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وساائل نقلیاه
موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالاث مصاوب  1347و اقتضاای مصاالح اجتمااعی و
اجرای عدالت و توجه به مفهوم اجتماعی تقصیر و رعایت این اصل که در مقام تعارض
بین قانون خاص قدیم و عام جدید ،عاام ناساخ خااص نمایگردد(اماامی، )13 :1351،
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امكان تعارض باین مااده یاک قاانون مسائولیت مادنی و قاعاده اتاالف از باین مای-
رود(کاتوزیان.)139 :1381،
هر چند که اصوال بین عام و خاص متواف تعارض وجود ندارد تا بحث تخصایص
یا نسخ مطرح شود.
بنابراین ،هر چند که در حقوق ایران ممكن است مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان
اصل اولیه پذیرفته شود ولی قبول این اصل موایر با پذیرش مسئولیت بادون تقصایر باه
عنوان مبنایی برای مسئولیت نیست .پاس مایتاوان گفات کاه تقصایر ،مبناای منحصار
مسئولیت نیست و گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود میآید.
اما آنچه که در زمینه محیط زیست و جبران خسارات زیستمحیطای دارای اهمیات
است ،این است که آیا قانون مسئولیت مادنی بارای جباران خساارات زیسات محیطای
کاربرد دارد و یا این که باید در قوانین دیگر ،این ناوع جبارانهاا ماورد جساتجو قارار
گیرد؟
برخی از نویسندگان حقوقی (امیری قائم مقامی)181 :1378،بر این نظرند کاه قاانون
مسئولیت مدنی مرباوط باه اماوال و حقاوق خصوصای افاراد اسات و در واقاع ،تنهاا
اشخاص ،اموال و حقوق خصوصی افراد مورد حمایت مقررات قانون مسائولیت مادنی
میباشند و حقوق و اموال عمومی از حمایت قانون مذکور بیبهارهاناد؛ زیارا در قاانون
مسئولیت مدنی از عباراتی مانند ،ضرر و زیان مادی یا معنوی و افراد استفاده شدهاسات،
در حالی که منابع و عناصر زیست محیطی که از اموال عمومی محسوب میشود ،مال یا
ح دیگری قرار نمیگیرد ،بلكه یک ح عمومی است و ماده  1قانون مسئولیت مادنی،
حقوق عمومی را حمایت نمیکند.
همچنین هدف در قانون مسئولیت مدنی ،جبران خسارات اموال خصوصی اسات تاا
وضعیت زیان دیده به حالت سااب برگرداناده شاود ،درحاالیکاه در مسائلهی محایط
زیست ،هدف اولیه ،جبران خسارت وارده نیست ،بلكه اصالح ،بازسازی و ترمیم محیط
زیست آلوده شده در درجهی اول از اهمیت است.
البته این دیدگاه قابل انتقاد بهنظر میرسد؛ زیرا اوال منظور از "دیگری" در ماده یاک
این قانون حتما الزم نیست که شخص حقوق خصوصی باشد و ثانیا با توجاه باه ماواد
دیگر این قانون ،نمیتوان بر آن بود که حقوق و اموال عماومی از حمایات ایان قاانون
بیبهرهاند.
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با این وجود ،در قانون مسئولیت مدنی ما با خساراتی سروکار داریم کاه واقاع شاده
است ،اما در مسئولیت زیست محیطی با خسارات و آلودگیهایی که هناوز واقاع نشاده
است ولی در آینده واقع میشود و یا خطر وقوع آن پیشبینی مایشاود هام سارو کاار
داریم.
بدین ترتیب ،با توجه به مبنای قانون مسئولیت مادنی کاه مبتنای بار تقصایر اسات،
زمانی مطالبهای خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با استناد به این قانون
قابل وصول است که متضرر از این امر ،پس از اثبات ایاراد خساارت بار خاود ،تقصایر
واردکننده و رابطه سببیت بین فاعل زیان و ایراد خسارت را به اثبات برساند .پس شااید
خسارات زیست محیطای در خصاوص اماوال و اشاخاص خصوصای و باه اصاطالح
خسارات سنتی را بتوان تابع این قانون دانست که در آینده خاواهیم گفات کاه در ایان
مورد هم نمیتوان به مبنای تقصیر استناد نمود .ولی در موارد دیگر ایان قاانون کارآماد
نیست و نمیتوان در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی باه ایان
قانون استناد کرد؛ چرا که اثبات تقصیر در حوزه مسئولیت مدنی زیست محیطی مشاكل
و گاهی غیر ممكن است.
همچنین گفته شده است که ماده یک قاانون مسائولیت مادنی باا مختصار تصارفی،
ترجمه بند اول ماده  823قانون مدنی آلمان اسات(همان .)178،و در حقاوق آلماان نیاز
مسئولیت مبتنی بر تقصیر است .اما راجع به قابلیات اساتناد مااده  823قاانون مادنی در
مورد خسارتهای خالص زیست محیطی ،حقوقدانان و رویه قضایی این کشاور عقیاده
دارند که این ماده در مورد این نوع خسارات قابل استناد نبوده و نمیتوان براساس ایان
ماده ،خسارتهای زیسات محیطای را مطالباه نماود؛ بلكاه در اینگوناه ماوارد ،قاانون
مسئولیت زیست محیطی  1991حاکمیت دارد.
بنابراین ،باید بر این نظر بود که خسارات زیست محیطی تابع قانون مسئولیت مادنی
نیست و برای یافتن مینای مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطای بایاد باه قاوانین
دیگر ،خصوصا قوانین راجع به حفاظت از محیط زیست مراجعه نمود.

 .4قانون مجازات اسالمی
قانون مجازات به اقتضای نوع خاص خود بیشتر به تشریح و توصیف ارکان قانونی
جرایم پرداخته و از آن انتظار نمیرود در مقام بیان مساائل حقاوقی و یاا حتای تعیاین
تكلیف خسارات ناشی از جرایم برآید .با وجود این ،در بعضی از مواد این قانون به این
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امر پرداخته شده که نوعا یا تأکیدی بر این امر بوده و این قانون مقرر میدارد :یا این کاه
با عدول از شأن قانونگذار جزایی ،وارد مقولهی آئین دادرسی مدنی شده است .مااده 85
این قانون مقرر میدارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبی حكم بر ماورد خااص،
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصایر ،مقصار
طب موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت ،خساارت باه وسایلهی دولات
جبران میشود و در موارد ضرر معنوی ،چنانچه تقصیر یا اشاتباه قاضای موجاب هتاک
حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهی حیثیت او اقدام شود».
این ماده تبلوری از اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی است.
مهمترین مواد قانونی قانون مجازات اسالمی که در باب خساارات وارده باه محایط
زیست به نحو اعم مورد نظر قانونگذار بوده است ،دو ماده  688و  689این قانون است.
ماده  688اشعار میدارد:
«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شاود از قبیال آلاوده کاردن آب
آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیر بهداشتی فضاوالت انساانی و دامای و
مواد زاید ،ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز
دام ،استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پسآب تصفیه خانههای فاضاالب بارای مصاارف
کشاورزی ممنوع میباشد و مرتكبین چنانچاه طبا قاوانین خااص ،مشامول مجاازات
شدیدتری نباشند به حبس تا یكسال محكوم خواهند شد.
تبصره  :1تشخیص این که اقدام مزباور تهدیاد علیاه بهداشات عماومی و آلاودگی
محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفاع فضاوالت دامای و
همچنین اعالم جرم مذکور ،حسب مورد بر عهدهی وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش
پزشكی ،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشكی خواهد بود.
تبصره  :2منظور از آلودگی محیط زیست عبارت اسات از پخاش یاا آمیخاتن ماواد
خارجی به آب یا هوا با خاک یاا زماین باه میزانای کاه کیفیات فیزیكای ،شایمیایی یاا
بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان با آثاار یاا
ابنیه مضر باشد توییر دهد».
ماده  689هم مقرر میدارد« :در تمام موارد ماذکور در ایان فصال ،هرگااه حارق و
تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صادمه باه
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انسانی شود ،مرتكب عالوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصااص و پرداخات
دیه و در هر حال به تأدیهی خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد».
هر چند اختصاص تنها دو ماده آن هم به نحو کلی به مبحث مهم و تعیاین کننادهی
بهداشت عمومی و تخریب محیط زیست بسیار ناچیز و حكایت از کمتاوجهی باه ایان
امر مهم بوده است ،اما خود این دو ماده نیاز دارای ایارادات و اشاكاالتی مایباشاد ،از
جمله اینكه به خسارات مادی وارده به خود محیط زیست اشاره ننموده و سازمان شاکی
را هم مشخص نكرده است.

 .5قوانین و آئین نامههای خاص مرتبط با محیط زیست.
در حقااوق ایاران ،عااالوه باار قااوانین عااام ،قااوانین خاااص ماارتبط بااا حفاظاات از
محیطزیست نیز وجود دارد کاه باه بعضای از ایان قاوانین و مقاررات در ذیال اشااره
میشود:
 .1-5تبصره یک ماده  29قانون نحوهی جلوگیری از آلاودگی هاوا مصاوب 1374
مقرر می دارد:
«صاحبان و مسئوالن این گونه کارخانجات و کارگااه هاای آلاودهکنناده مكلاف باه
پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشاخاص حقیقای و حقاوقی باه حكام
دادگاه صالح میباشند».
 .2-5ماده  19قانون مدیریت پسماندها مصوب  1373نیز بیان میدارد:
«در تمام جرایم ارتكابی مزبور ،مرجع قضایی مرتكبین را عالوه بر پرداخت جریماه
به نفع صندوق دولت ،به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به
درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود».
مطالعه متن این نوع ماواد ،قاانون بیماه اجبااری اشاخاص را باه یااد مایآورد کاه
قانونگذار باهمان لحن و آهنگ ،مسئولیت بدون تقصیر را پیشبینی کرده است و بادون
این که نیاز به اثبات تقصیر یا بیمباالتی خوانده باشد ،مسئولیت محق میشود کاه جاز
در صورت اثبات فورس ماژور یا قوه قاهره که تنهاا دفااع پذیرفتاه شاده در مسائولیت
محض است ،مسئولیت تحق پیدا میکند.
عالوه بر این ،قوانینی وجود دارد کاه قانونگاذار از واژههاایی نظیار "ممناوع اسات
استفاده کرده است که برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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 .3-5ماده  9قانون حفاظات و بهساازی محایط زیسات مصاوب ( 1353اصاالحی
 )1371مقرر میدارد:
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورد ممنوع است».
ماده  11این قانون هم میگوید :سازمان به کارخانجات و کارگاه هایی کاه موجباات
آلودگی محیط زیست را فراهم نمایند اخطار مینماید و در صورتی که در مهلات مقارر
اقدام ننمایند از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
 .4-5ماده  2قانون نحوه جلوگیری از آلاودگی هاوا مصاوب  1374مقارر مایدارد:
«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.....
 .5-5ماده  13قانون مدیریت پسماندها مصوب  1373مقرر میدارد« :مخلوط کاردن
پسماندهای پزشكی با سایر پسماندها و تخلیه و پخاش آنهاا در محایط و یاا فاروش،
استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است».
 .6-5ماده  3آئیننامه بهداشت مصوب  1371بیان میکند« :هر اقادامی کاه تهدیادی
برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است».
عالوه بر اینها ،قوانین و مقررات دیگری نیز وجاود دارد کاه باه مسائولیت مادنی
آلودهکنندگان اشاره دارد مانند قانون حفاظت دریا و رودخانههای مارزی از آلاودگی باا
مواد نفتی مصوب 1354؛ قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361؛ قانون منااط دریاایی
جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب .1372
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بحث و نتیجه گیری
در مبحث به این مهمی که در خصوص جباران خساارات مرباوط باه صادمات باه
محیط زیست میباشد ،علیرغم اینكه قوانین مختلاف و آیاینناماههاای مختلاف ماورد
بررسی قرارگرفته و در نتیجه ارزیابی جبران خسارت با استناد به ماواد قاانونی مختلاف
اثبات گردیده ،لذا با توجه به اینكه در تصاویب قاوانین مایبایسات از اصاولی همانناد
صراحت ،روشن بودن و موخر بودن بهره کامل گرفته شود ،فلذا در قاوانین ذکار شاده،
اصول قانوننویسی منجمله صراحت و روشن بودن درج نشده و به همین دلیل است که
اصولی همانند قانون اساسی (چهلم) مورد تفسیر قرار گرفته و با استفاده از تفسیر لفظای
نتایجی حاصل گردید ،و حتی در قانون مدنی در ماواد مختلاف  337و ،336باه ناوعی
اصلی کلی مطرح گردیده و به طور خاص به مسئله پرداخته نشده است و همین ابهام و
تفسیر قوانین منجر به اتخاذ رویه متفاوت در آینده و رویه قضایی خواهاد باود و آنچاه
مبرهن و واضح است ،این است که قوانین کشور جمهوری اسالمی ایاران در خصاوص
حمایت کامل و همه جانبه از خسارتهای مربوط به محیط زیست شفافیت الزم وجاود
ندارد و میبایست در آینده قانون خاص مورد تصویب یا اصالح قوانین صورت گیرد.
حاصل آنكه ،همانگونه که ذکر شد در قوانین و مقرراتی که قانونگذار انجاام عملای
را نهی کرده باشد ،مجاز بودن آن عمل نیاز به دلیل دارد .پس صرف وجاود خساارت و
رابطه سببیت بین عمال و ورود خساارت کاافی اسات و نیاازی باه اثباات تقصایر یاا
بیمباالتی عامل زیان نیست و این ثمرهای است که از نهی قانونگذار در مسئولیت مدنی
ظاهر میشود.
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