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مسئولیت مدنی واحدهای تولیدی در برابر خسارت وارده به محیط زیست

چکیده:

مسئولیت در لغت به معنی آنچه انسان عهده دار و مسئول آن است و در اصطالح به معنی تعهد قانونی

شخص است و به پنج گروه تقسیم میشود که عبارتاند از: مسئولیت قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد،

مسئولیت حقوقی و اخالقی، مسئولیت، مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت مدنی؛ که هرکدام تعاریف

خاص خود رادارند اما تعریف مسئولیت مدنی عبارت از تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان

واردشده به دیگری دارد. مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر نظریه تقصیر استوار است و مشکالتی که در

اثبات تقصیر از سوی زیان دیده در خسارت محیط زیست وجود داشته کشورها بهسوی نظریه بدون تقصیر

گرایش پیدا نمودند. در مواردی که تعیین سبب واقعی ورود ضرر در میان چند تخریب کننده برای زیان

دیده ممکن نباشد استناد به نظریه مسئولیت بدون رابطه سببیت و مسئول دانستن همه آنان جبران

خسارت متضرر را از تخریب را آسانتر میکند. در ارکان مسئولیت مدنی تخریبکنندگان محیط زیست

وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت ضروری است. ضرر نیز به دودسته مادی و معنوی تقسیم

می شود که هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود و در مورد تقویت منفعت که ضرر مادی

میباشد درصورتیکه مسلم و ممکن الحصول باشد قابل مطالبه است.

اصوالً در هر حوزهای از موضوعات گوناگون وضع قواعد و مقررات زمانی مفید بهفایده میباشد که توأم با

ضمانت اجرا باشد. بهعبارتدیگر در کنار وضع و تصویب قواعد و مقررات جامعومانع باید یک رژیم مسئولیت

توأم با ضمانت اجراهای مفید و مؤثر نیز تعبیه و پیشبینی گردد. تجربه بهخوبی نشان میدهد در حوزههای

که به این امر توجه نشده است مقررات پیشبینیشده نتوانسته است اهداف مقنن را بهطور کامل محقق

سازد. در حوزه موضوعات محیط زیستی این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. با بررسی در مفهوم

مسؤولیت مدنی میتوان دریافت که الزام و ناگزیر بودن در محتوای آن نهفته است و بدون این الزام به

به مربوط  و سیاستهای  بحثها  در  است،  بیمعنا  مفهومی  مدنی  مسؤولیت  مفهوم  جبران خسارت، 

محیطزیست و ازجمله بحث مربوط به آلودگیهای زیستمحیطی، یکی از طرق مؤثر در جلوگیری از ورود

آلودگی بر محیطزیست را اهرمهای حقوقی میدانند و ازجمله این اهرمهای حقوقی، مسئولیت مدنی

آلودهکنندگان محیطزیست میباشد. مسؤولیت مدنی ناشی از لطمه و اختالل بر محیطزیست، راه و طریقی

الزام آلودهکنندگان به جبران خسارتی که سبب شدهاند با روشی است برای اجبار است برای اجبار و 

آلودهکنندگان تا هزینههای جبران و اصالح خسارت وارده را بپردازند؛ بنابراین، حقوق مسؤولیت مدنی یکی

از طرف الزام آلودهکنندگان به جبران خسارت متحمل شده توسل زیاندیده است و تهدیدی از این نوع

محرک خوبی به وجود میآورد که از وقوع خسارت در آینده جلوگیری نماید.
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M.A. Thesis:

Civil liability of production units against environmental
damage
Responsibility in the word means what the person is responsible for and in the term means
the legal commitment of the person and is divided into five groups: contractual liability and
out-of-contract responsibility, legal and moral responsibility, criminal liability, liability
Civic  and  theoretical  foundations  of  civil  responsibility.  Each  of  them has  its  own
definitions, but the definition of civil liability is the obligation and obligation that a person
has to compensate for the losses incurred to another. The basis of responsibility in Iran is
based on the theory of fault, and the problems that have arisen in proving the fault of the
loss suffered by the environment have led countries toward the theory of no fault. In cases
where it is not possible to determine the real cause of the loss of the damage among several
destructors for the damage, the citation of the theory of responsibility without the causal
relationship and the responsibility of all of them will make it easier for the injured to be
compensated for the damage. There are three pillars of harm, a harmful act and a causality
relation in the responsibility of environmental degraders. Disadvantages are also divided
into material and spiritual categories, both of which can be claimed to be equal to the law,
and can be claimed in favor of the benefit of material damage, if it is certain and possible.
Basically, in each area of the various issues, the rules and regulations of time are useful to
the benefit  of  being accompanied by a  guarantee of  performance.  In  other  words,  in
addition to the adoption and adoption of comprehensive rules and regulations, a liability
regime should be established and effective with the guarantee of effective performances.
Experience has shown that in areas that have not been taken into account, the foreseen rules
have failed to fully meet the legitimate aims. This is more important in environmental
matters. By examining the concept of civil responsibility, it can be seen that the obligation
and inevitability lies in its content and without this compensation requirement, the concept
of civil liability is meaningless, in environmental discussions and policies, including the
discussion of environmental pollution Moha'ali identified legal instruments as one of the
effective ways of preventing the introduction of pollution into the environment, including
legal levers, civil liability of environmental polluters. Civil liability due to environmental
degradation is a way to compel and oblige contaminants to compensate for the damage that
has  resulted  in  compelling  contaminants  to  pay  compensation  and  repair  damages.
Therefore, civil liability law is one of the requirements of the polluters to compensate for
the losses suffered and the threat poses such a .stimulus to prevent future damage
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