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Abstract 
  

The health of society is the result of God's grace to humanity. Due to the supervision of the rule of account, 

the government should observe and have a sense of prudence and required precautions, and also it must behave 

wisely. The necessity of public health is considered as a principle of social life. The trustees of nature 

sometimes not only don’t observe the protection of nature, but also are a threat to the health of nature and 

human society by their actions. Jurisprudence and law, as two inseparable links and complement each other, 

are tools to use the inspirational messages of Islam to tariff the scene of the creation of glory to human beings; 

otherwise oblige the harmful to repair the damage. Although particulate matter has long dominated the health 

of all, its increasing trend in recent decades can be the product of natural affairs or the result of human 

activities; this is the deduction of health to the present world. The result of the realization of civil liability for 

health is restoration to its former state, which is not properly codified in our law at the moment. For example, 

the payment of compensation to the Treasury Fund itself is a flawed reason for civil liability goals. In this case, 

support for the health of the community and methods of restoring it to its pre-injury state, despite having rich 

jurisprudence and tradition, and in order to eliminate and prevent the process of dust, have not been expressed 

to prevent the pollution of the community in the first place. In this situation, we cannot inherit it for the future, 

unless the laws of our country in the field of health and environmental protection are revised. 
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 دولت 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی پزشکیعلوم جله م
 69تا  49صفحات ، 1400بهار  ، 1، شماره 31  ورهد

 

  ران یدولت درحقوق ا  یمدن تی بر سالمت جامعه و تحقق مسئول زگردهایر ریتاث

 3، سید ابراهیم موسوی2جمشید میرزایی، 1ور یوسف محمدحسینی حاجی
   
 رانیا ،خرم آباد، خرم آباد یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،گروه حقوق ،ی حقوق خصوص ی دکترا  ی دانشجو 1
 رانیا  ،خرم آباد، دانشگاه آزاد خرم آباد ،ی اسیدانشکده حقوق و علوم س ،یگروه حقوق خصوص ،اریاستاد ۲
 رانیا  ،خرم آباد، واحد خرم آباد یدانشگاه آزاد اسالم ،ی اسیدانشکده حقوق و علوم س، گروه حقوق ،اریاستاد 3

   کیدهچ

موظف به مراعات و   نظارت ازباب قاعده حسبه،  لیدله  دولت باست.    تیبشرماحصل موهبت و نتیجه  لطف خداوند به    سالمت جامعه،
انجام احت   ر یحسن تدب ضرورت سالمت جامعه    . مدون خود رفتارخردمندانه داشته باشد   ی هادربرنامهد  یالزم است و با  ی هااطیدرامور و 

  ه ی عل   ی ات د ی اقدامات خود، تهد   بلکه با اعمال و ،  کنند نمی   ت ی طبیعت رارعا   از   انت ی گاهی نه تنها ص   عت ی امانتداران طب   و است    ی اجتماع   ی ازاصول زندگ 
  از   ی ر ی گ بهره   ا تا ب هستند  مکمل راهگشا    و   گر ی همد   از   ی ناگسستن   وند ی پ   قانون دو   راستا فقه و   ن ی درا .  ند ن ک ایجاد می   ی وجامعه انسان    عت ی سالمت طب 

ده  کر خسارت    م ی را مکلف به ترم   ن ی مضر   ، صورت   ن ی ا   ر ی در غ   ، بنمایاند به بشر    را   آفرینش   شکوه   جمال و   ای از صحنه   ی الهام بخش اسالم   ی ها ام ی پ 
  و   ی ع ی امور طب   ماحصل    تواند ی م   ر، ی اخ   ی ها آن دردهه   ی ش ی اما روند افزا   ، اند ده ی گستران   طره ی س   همگان   ی سالمت   بر   م ی قد   از   زگردها ی هرچند ر   . است 

ه  اعاده آن ب   و   م ی ترم   ی قبال سالمت   در   ی مدن   ت ی مسول   نتیجه تحقق   . است   حاضر   ی ا ی دن ه  ب   ی سالمت   کسر   ن ی ا ؛  باشد   ی انسان   ی ها ت ی فعال   نتیجه   ا ی 
  ی ل ی دل   کل خود   ی غرامات به صندوق خزانه دار   ع ی مثال تود است،    ده ی مدون نگرد   ی درست ه  قانون ما ب   در   در حال حاضر   حالت سابق است که 

  داشتن فقه و   رغم ی ماقبل صدمات عل   لت حا ه  های اعاده ب سالمت جامعه و شیوه   از   ی ت ی مورد حما   ن ی در ا   است.   ی مدن   ت ی اهداف مسئول   در   برنقص 
ه  ب  ی ان ی اگر ز  مرحله بعد   در  و کرده های جامعه ممانعت  آلودگی  نشده تا درابتدا از   ان ی ب   زگردها ی از روند ر  ی ر ی شگ ی جهت رفع و پ ه و ب  ی سنت غن 
  نکه ی مگر ا ،  م ی به ارث بگذار   ندگان ی آ   ی برا   ا ر   آن   م ی توان ی ما نم   ت ی وضع   ن ی با ا   شود. اقدام    ا ی از طرق مناسب  نسبت به اح   د، ی جامعه وارد آ سالمت  

 . شود نظر    د ی تجد   ست ی ز   ط ی کشور ما درحوزه سالمت و حفظ مح   ن ی قوان 
 . ، غرامات زگرد ی اسالم، سالمت جامعه، ر   ، ی مدن   ت ی مسئول   واژگان كلیدی: 

  

 1مقدمه
طبیعت زیبا را به    ، مولد ریزگردها دنیای معاصر با ایجاد    انسان 

و   است حالت کسل کننده  آورده  خداوند  (.  1)   ناخوشایند در 

متعال با ارسال رسل و کتب به امانت بودن طبیعت در نزد بشر  

افزایشی سالمت جامعه کمک و یاری    ، رد تاکید دا  تا به روند 

  هستند، ریزگردها که ماحصل  انقالب صنعتی    . بیشتری برساند 

طبیعت   و  انسان  جان  و  جسم  سالمتی  روی  بر  زیادی  تاثیر 

راه کنترل این خطر ناخوشایند و فرار از  اند.  پیرامون گذاشته 

می   بحران  را  معنویات  طبیعت  و  دین  از  بردن  بهره  اوال  توان 

 
دانشوااه آااد    ی،ا و یدانشودهه حقوق و لووم  و  ی،گروه حقوق خصوو و ،  خرم آباد:  آدرس نویسنده  سسنلو  

 (  email: Mirzaei.1348@yahoo.com) جمشیهمیراایی،  خرم آباد

ORCID ID: 0000-0001-5302-7248 

فاده از اهرم های فشار قانونی مانند، انواع  ت سپس اس   و   اخالقی 

طبیعت    . ( ۲)   د کر د  ضمانت اجراهای حقوق مدنی و کیفری یا 

انسانی  ه  ب  امانت در دست جوامع  این  (  3) است  صورت  در  و 

اقدام شده  های متعدد به شناخت و بررسی آن  مورد با دانش 

از    . است  خوردگی  سر  و  عالی  زندگی  کیفیت  دنبال  به  بشر 

کمیت است و طبیعت مشتمل بر حیات انسان و محیط اطراف  

 ( است  پدیده    . ( 4آن  که  وجود  است  دهه  چندین  ریزگردها 

ب  را  بشر  نگران  با  ه  دیدگان  و  نموده  معطوف  خود     سمت 

مشخص  بررسی  متعدد  است  های  ریزگردها  شده  آثار  که 

سالمت محیط و جوامع انسانی را مورد حمله قرار داده که این  

       20/3/99: تاریخ دریافت سقاله

 14/6/99: تاریخ پذیرش سقاله
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سمی بوده که هر کدام از  مواد سمی و غیر گونه در برگیرنده  

است و دعاوی مربوط    یدارای آثار تخریبی فراوانآنها به نوبه خود  

ب بیشترین دعاوی زیست محیطی  ریزگردها  رود شمار میه  به 

دولت به معنای عام موظف است در اجرای قوانین و مقررات (.  5)

مدنظر قرار دهد و از صدور  حسن تدبیر امور را بیش از گذشته  

جامعه    هر فعالیت و اقدام خالف اصول سالمتیو اعطای مجوز  

   .(6) جلوگیری به عمل بیاوردو زیست محیط را 

   نقش ریزگردها بر سالمت جامعه 

مخربی  آثار  محیط   را   ریزگردها  بر سالمت  آینده  و  حال   در 

وارد   و بشر  اکثر مناطق  کنند  می طبیعی  این گستردگی  با  و 

قانون   و  آورده  در  خود  ناخوشایند  پوشش  تحت  را  کشوری 

طبق روز و کارآمدی هم در این خصوص  های دقیق و بر  گذاری

برنامه ریزی و ارائه    مند معارفه این امور نیاز   . مدون نشده است 

اصول راهبردی بهداشتی و ایجاد حس تعاون و تکلیف احترام  

سالمت    بنا بر این، ریزگردها وتاثیر آن بر   (. 6به طبیعت است ) 

 . گیرد جامعه از ابواب متعدد مورد بررسی قرار می 

 ریزگردها    _الف    

و سالمتی  دستکاری ریزی حفاظتی  برنامه  بدون  انسانی  های 

ناسالم خواهد   به  محیط  آن  تبدیل  و  تخریب محیط  موجب 

در عرف عامیانه ریزگرد همان گرد و خاک است، اما در    . شد 

  هستند مباحث علمی ریزگردها توده عظیمی از آلودگی مواد  

در  شناخته    که  جوی  پدیده  عنوان  تحت  که  بوده  معلق  هوا 

دود  و  های شهری  ترکیبات ذرات ریز گرد از آالینده   شوند. می 

سمان  وسایل نقلیه و کارخانه ها بوده که موجب کاهش دید آ 

پراکنده    و در هوا توسط باد جابجا    ریزگردها (.  7)   د شد ن خواه 

می  تهدید  را  جامعه  سالمت  سالمت  کنند.  و  برای  ریزگردها 

و    گیاه و حیوانات خطرناک بوده و برای اموال ضررآور   انسان، 

استفاده    ی مانع  در   اخالل  و  قبول  قابل  مندی  بهره  جهت 

 . ( 7) هستند  مناسب از سالمت زندگی و یا اموال  

تحت  را  در علم آلودگی هوا، ریزگردها ی منتشر شده در هوا  

منظور از آن پراکنده شدن    و اند  ده کر عنوان آئورسل نام گذاری  

که طبیعت  است ای یک ماده جامد یا یک مایع در هوا به گونه 

کند. خشک کردن  را از حالت نرمال و عادی خدادادی خارج می 

حد    ، هورها  از  بیش  استخراج  و  گیاهی  پوشش  بردن  بین  از 

منابع زیر زمینی نفت و گاز و غیره به دامنه افزایشی ریزگردها  

رفی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز سبب  افزوده و از ط 

های خرمشهر و آبادان شده است.  نابودی بسیاری از نخلستان 

دنیا   در  صنعتی  تولیدات  کننده  محدود  عوامل  از  ریزگردها 

ها، کاهش سالمت  شمرده شده و به افزایش استحالک ماشین 

انسانی  محیط  جامعه  پروازهای  لغو  مدارس،  زیاد  تعطیلی   ،

، از بین بردن منابع آب  و اخالل در سیستم نیروگاه برق لم  ناسا 

های درمانی به دلیل مشکالت  افزایش مراجعات به کلینیک   و 

است    تنفسی  شده  بزرگ   . ( 8) منجر  زیست  از  مشکالت  ترین 

ریزگ  حاضر  حال  در  جهان  منطقه  محیطی  که  ردهاست 

های عظیم و  میانه به ویژه کشور ما را در معرض خسارت خاور 

انسانی قرار داده است و  ه آسیب  مناطق غرب و  در  ای جدی 

کشور   غربی  است. جنوب  شده  بزرگی  مشکل  به  این    تبدیل 

کنترل   و  پیشگیری  به  زیادی  توجه  تا  شده  سبب  موضوع 

ریزگردها معطوف گردد. به دلیل آنکه کانون ریزگردها از دو  

اقدام هایی از ناحیه دولت    ، گیرد جای داخلی و خاری نشات می 

اینکه اصال  صورت   یا  واقع شده  موثر  تاکنون کمتر  اما  گرفته 

 .موثر واقع نشده است 

 آثار ریزگردها بر سالمت جامعه   _ب  

هدف تمام قوانین و مقررات تامین سالمت و امنیت و آرامش  

روحی و روانی آحاد ملت است. یقینا هر نوع مزاحمت در حقوق  

بر جای می  که خود شامل    ریزگرد بالفرض    ، گذارد آثار منفی 

تمام اجسام و یا ماده فیزیکی، شیمیایی و پرتوزایی بیان شده  

در   که  ما  اطراف  بر  که  بوده  باری  زیان  اثرات  دارای  است 

های   مجموعه  کلیه  و  وغیره  زمین  آب، خاک،  هوا،  برگیرنده 

را مورد حمله قرارداده  هستیم حیاتی  تحت عنوان اکوسیستم  

ر   و  بردن  بین  از  می موجبات  فراهم  غبار  ا  و  گرد  ذرات  کند. 

  اند خودشان به چندین دسته از نظر اندازه تقسیم بندی شده 

( و از ذرات درشت تا ذرات ریز هر کدام آثاری بر طبیعت  9) 

توانند داخل حلق و بینی راه  ذرات درشت حداکثر می   . دارند 

کنند  می   ، پیدا  ریز  ذرات  نواحی  اما  و  بیشتر  اعماق  به  توانند 

اثرات بالقوه مهمی بر  و    تنفسی و ریه ورود پیدا  کنند حساس  

که خصوصاً در اثر   . از این رو، مواد آلوده رند سالمتی اشخاص دا 

می  ایجاد  صنعتی  مراکز  و  شهرها  در  صنعتی  د،  ن شو توسعه 

موجب تخریب طبیعت و محیط ساخته شده بشریت و مناظر  

.  برد از آنها  نتوان استفاده مطلوبی  د که  ن شو آن شده و باعث می 

برای مثال، استخراج نفت وگاز موجب تخریب اراضی و خشک  

برگشت ناپذیر  طور کلی باعث از بین رفتن  ه  تاالب و ب کردن  

های ملی  آنچه برای مجری طرح  . در اکثر طرح شود می طبیعت  

نیست  خراب    ، مهم  و  کاری  دست  از  بعد  طبیعت  کردن  رها 

هیچ گونه اقدامی جهت احیا و سر سبزی  است که  آن  کردن  

 . ( 8)   آورد عمل نمی ه  آن ب 

عالوه بر این موارد، خسارات فراوان دیگری مستقیماً به بشر و  

سایر محیط و جانداران توسط مواد آلوده کننده وارد خواهد  

توان ضررها و خسارات وارده به سالمت  آمد که از آن جمله می 

ها و باالخره خسارت وارده به  جنگل   انسان، کشاورزی، خدمات، 
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 دولت 

صنعت ماهی گیری و منابع آبی وهوایی و ساختمان سازی و  

متعلقات آن را نام برد که حق حیات را از موجودات زنده اخذ  

و سایر متعلقات هم دچار کاهش عمر مفید خواهند شد و حتی  

کاهش   و  تلف  و حتی  تضییح  تلف  محرز  در  را  مادی  اجسام 

 . ( 9)   دهند قرار می   کاهنده عمر کارایی مفید و  

ریزگردها در هوا معلق و تمام اطراف و اکناف دور و نزدیک را  

بنابراین مواد    . گذارند و عوارض منفی را برجای می کرده  متاثر  

ریزگردها تمام کره زمین را تحت تاثیر قرار داده و  به سالمت  

آبستن از کانون    ی آن محیط کرد.  ساکنین صدمه وارد خواهد  

مل طبیعی و انسانی  ا شود که در اثر باد و عو ریزگردها تلقی می 

شر خواهند شد و باعث تغییر در  ت من   توزیع شده و در جو زمین 

-شد، به ضرر جامعه اجتماعی ما انسان   د ن سیستم جهانی خواه 

د  ن شود و بر محیط انسانی و طبیعت اثر گذار خواه ها  تمام می 

حیات برای آیندگان    ی در حقوق ایران جهت احیا و ابقا   بود. 

  شود نیز از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست استفاده می 

که منظور از محیط طبیعی  تنها محیط زیست بشریت نبوده،  

یا  بلکه   و  حیوان  شرب  مصرف  که  رودخانه  کردن  آلوده 

کشاورزی  دارد یا خاکی که آلوده کردن آن  موجب خسارت  

به گیاهان و ابنیه موجود در آن لطمه زده را مشمول خواهد  

شد. هر چند که این دگرگونی در اکوسیستم طبیعی یا فساد  

بهره  به عدم  یا    منجر  زنده  از  اعم  از موجودات  کامل  برداری 

بشر  ،  بار مواد آلوده و زیان .  )10های آنها خواهد شد ) وسیستم اک 

های متفاوت به بدن انسان  را مورد حمله قرار داده و به شیوه 

می  قرار  وارد  جدی  تهدید  مورد  را  انسان  سالمتی  و        شوند 

می   دهند می  مرگ  باعث  حتی  از  شوند و  نباید  حال  این  با   .

آلودگی  این  که  در  خساراتی  بناها  ها  و  اموال  بر  زمان  طول 

 .غافل ماند   ، گیرند گذاشته و یا درآینده شکل می 

 تأثیر ریزگردها بر انسان   -   1بند  

مناسب و محیط سالم و پاک و    تغذیه بافت بدن انسان نیاز به  

عاری از هر گونه آلودگی دارد. محیط طبیعی انسان، به تعریفی  

که انسان به ساخت آن همت گماشته و به دست بشر ساخته  

ریزگردها یکی از معضالت     ، شده و زاییده تفکر و تعقل  اوست 

محیط طبیعی انسان است. دخالت بشر در طبیعت باعث تولید  

ریزگرده  شد فرایند  خواهد  می   . ا  استنشاق  که  شود   هوایی 

تواند نقش  تضمین کننده سالمت انسان و هوای ناپاک هم می 

باشد.   داشته  پی  در  را  حیوانات  و  جامعه  سالمتی  بر  مضری 

تنفس   که  هوایی  مانند  مساعد  شرایط  تحت  جامعه  سالمت 

ه انسانی را سالم نگه خواهد  جامع   ، کنیم دارای توازن باشد می 

زمانی که این تعادل و ترکیب اجزای سازنده هوا در   . اما داشت 

  رد دا   ء وجود آید، بر سالمتی جامعه انسان اثر سو ه  آن اخالل ب 

 . ( 11)   شود و همراه با سایر اغذیه غذایی وارد بدن می 

عاری از هر گونه آلودگی،    در عصر حاضر، حق بر طبیعت پاک و 

حقوق همبستگی   ترین موضوعی است که به عنوان  توسعه یافته 

بنابراین،   در تمام دنیا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. 

بدون ریزگردها، و عوارض منفی آن    برخورداری از هوای پاک و 

و   نموده  تخریب  را  آن  که  اشخاصی  و  بوده  مسلم  حقوق  از 

می  آلوده  را  این حق   محیط  کنندگان  نقض  ردیف  در  سازند، 

بای  قان د  اساسی  اجرای  ضمانت  بازدارنده  با  موانع  جهت  ونی 

این   تاثیر  اکثر کشورها تحت  امروز  مواجهه گردند. در دنیای 

آلودگی  این  از  و  بوده  آلودگی  یعنی  نوظهور  بسیار  پدیده  ها 

متحمل مشقت فراوان هستند. عدم تعادل و برهم زدن سالمت  

موجب آلوده نمودن طبیعت  ه  روحی و روانی و جسمی مردم، ب 

اشخاص حاص  نظارت صحیح  توسط خود  و عدم  اقدامات  و  ل 

را   ریزگردها  توسعه  دامنه  هم  حسبیه  قاعده  باب  در  دولت 

های دینی هم  که عالوه بر آن مطابق با آموزه کند  تر می وسیع 

ریزگردها  بر سالمت جامعه و  .  رذایل اخالقی شده است و  جز 

دارند   جسم  اثر  می   انسان  به  که  معده توان  ای،  مسمومیت 

روماتیسم، سل، سرطان،  های شدی ناراحتی  د خارش چشمی، 

بیماری  عروقی، سیاتیک،  و  قلبی  ،  ی زایمان   اختالالت   های  

  های چشم، تحریکات خارشی سیستم تنفسیه سوزش در کنار 

 . ( 1۲) ها اشاره کرد  حساسیت به ریزگرد   و 

می  امروز  دنیای  و در  مواد  از حوادث  نمونه   توان  های کوچک 

های  های  اخیر به علت آلودگی که در قرن   نام برد را  ناگواری  

ها و محیط اطراف او شکل گرفته و واقع  طبیعت  برای انسان 

اند. قابلیت اثرپذیری به آلودگی هوا در بین کودکان بسیار  شده 

مواد    چرا است،  بیشتر   این  و  بوده  رشد  در حال  کودکان  که 

توان  شود و همچنین  می و گوشت آنان می آلوده وارد پوست  

بدتری  اشاره داشت که در افراد مسن و ضعیف هم  دارای اثر  

.  بیشترین خطر برای افراد دارای امراض مزمن ریوی و  است 

. برای دانش آموزان  است که بدن ضعیفی دارند   قلبی و کسانی 

نسبت  آنها  پیش دبستانی و دبستانی نیز بسیار حساس بوده و  

ا  عکس  به  خاص  طور  به  هوا  آلودگی  از  ناشی  سالمتی  ثرات 

نشان می  و جنوب غربی   العمل سریع  مناطق غرب  دهند. در 

و   پاییز  انسان در فصل  آلودگی هوا روی سالمتی  اثر  بدترین 

می   است زمستان   خود  اوج  به  آلودگی  میزان  این    رسد. که 

دارای    ، سالمت جسمانی عوارض بر  ، جدا از  ریزگردهای آلوده 

حوصلگی  بی  عصبانیت،  افسردگی،  همانند  روانی  افت    و   آثار 

هوشی   که  ضریب  برای  هستند  عوارض  و  تبعات  عنوان  به 
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  شوند اشخاص درگیر در محیط آلوده به مرور زمان حاصل می 

 (1۲ ) . 

 

  تاثیر ریزگردها بر اجسام   _  2بند  

ساخته   و  خدادادی  محیطی  از  سرشار  دست    توسط طبیعت 

مرور   به  و  گرفته  قرار  ریزگردها  این  تاثیر  تحت  همه  انسان، 

  ت ع های طبی زمان با فرسایش جدی مواجه می شوند. آلودگی 

زیان    بر اجسام مادی و اموال معاصر و تاریخی نیز خسارت و 

یمیایی  های میکروبی و ش د. بحران ناشی از آلودگی ن کن وارد می 

های متعدد به تنهایی جوامع انسانی  و حتی ویروسی طی دوره 

ابنیه    آن  گسترده  تبعات  بلکه  داده،  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را 

تاریخی  در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی  را نیز به نابودی  

 .کشانده است 

دهند جنگ  کارشناسان و باستان شناسان تاریخی هشدار می 

دولت  و  اقوام  آثار    و   ها میان  تاریخ  در طول  با همدیگر  مردم 

های به جای مانده از گذشته دور تحمل  نامطلوبی را بر ارزش 

دنبال   به  نیز  را  افراد  تاریخی  حافظه  شدن  کمرنگ  و  کرده، 

آورده است؛ و از طرف دیگر ریزگردها باعث تخریب جدی بوده  

اینکه با خدشه دار شدن مال و اموال مردم و تغییر ماهیت    و 

کارگیری  آ  به  از  ناشی  های  آالینده  نشت  اثر  در  تاریخی  ثار 

بین   های جنگی، چهره تاریخی میراث فرهنگی بشر را از سالح 

ته  و و در اذهان رنگ باخته و به مرور زمان به ب   ( 1۲)   است   برده 

 .شود فراموشی سپرده می 

د و  ن ر ا گذ خساراتی که ریزگردها بر اموال و بناهای تاریخی می 

د، بسیار قابل توجه و نیازمند تحقیقی  ن کن تخریب می آنان را  

توان به  عوامل  ها می جدی در این خصوص است. از این آلودگی 

ساختمان  و  بناها  حد  از  بیش  زدگی  وسیاه  هنگام  و  زود  ها 

اثر خود را  نام برد که  های دست انسان  کاهش عمر مفید سازه 

به ریزگردها  آب    اگر شود.  می جا بگذارد و موجب خسارت  ه  ب 

می  ساختمان  در  خوردگی  باعث  برسد  و  باران  سنگ  و  شود 

نوبه خود    و  کند  تر به نابودی نزدیک می فلزات را هر چه سریع 

و این نوع ترکیب در  شود  باعث خوردگی شیمیایی فلزات می 

همچنین    زند. دستکاری و تزیینی بناها صدمه می   یتمام اجزا 

های موجود در آب باران با ریزگردها ترکیب و موجب   ه آالیند 

 . ( 13)   شوند خراب شدن می 

  تأثیرات ریزگردها بر طبیعت   -   3بند 

نیاز است از    . طبیعت به عنوان یک امانت الهی در دست ماست

طبیعت حراست نموده و این امانت را برای آیندگان به ارمغان 

قرار   گذرایم.ب تاثیر  تحت  آتش محیط  ایجاد  زمان  از  متاسفانه 

این پدیده تحت عنوان ریزگرد شناخته شده    نهایتدر  گرفت و  

به    .است وارده  خطرات  بر  عالوه  طبیعت  آلوده  ریزگردهای 

شوند تندرستی  بشر  موجب می  بهداشتی  سالمت جامعه و امور

زیان آثار  که  قراربگیرد،  تاثیر  طبیعت    ی بارتحت  سالمت  بر 

( گذاشت  پوشش.  (14خواهد  و تمام  طبیعت  در  موجود  های 

اقلیمی، آب    گیاهی، حیوانات، و خصوصیات آب و   محیط زیست

 گیرند.  میو هوایی، خاک و محصوالت کشاورزی تحت تاثیر قرار  

 تأثیر ریزگردها بر گیاهان   -   1

های  ها  و سم سری علف کش   یک از  گیاهان  بهتر  جهت رشد  

با ظهور  شود.  استفاده می های هرز  از بین برنده حشرات و علف 

فرآینده علف کش  و  مختلف  در حوزه  های  ای جدید صنعتی 

افزایش  به میزان زیادی  ، گستره ریزگردهای  مضّر  نفت و گاز 

  150کاری در فاصله بیش از  ای که سبزیبه گونه   ، یافته است 

و   گرفته  قرار  تأثیر  تحت  نیز  آلوده  منبع  از  دورتر  کیلومتر 

نداده است )  دانستن ساختار یک برگ  .  ( 14محصول مفیدی 

دلی  به  گیاهان  روی  بر  وارده  آسیب  علت  درک  آالینده  در  ل 

به ما کمک شایان توجهی خواهد   . گیاهان هم  کرد های هوا 

مانند سایر موجودات زنده نیاز به هوا دارند و جهت این کار در  

  CO2  که از طریق آن است  برگ    هایی زیر ها ورودی برگ روزنه 

شود. این منافذ  جهت ایفای نقش عمل فتوسنتز وارد کار می 

جفت  سلول توسط  از  محافظت  هایی  ویژه  محافظتی       های 

این سلول می  یا خروج گازها در یک  شوند که  ها جهت ورود 

شوند. گیاهان و درختان  روی زمین تولید  برگ باز و بسته می 

و نقش بسیار مهمی در بهداشت و سالمت  هستند  کننده هوا  

  به   توان ترین نقش آنها می محیط زیست به عهده دارند. از مهم 

  تولید   همچنین   و   خورشیدی   پرتوهای   جذب   در   آنان   کمک 

  گیاهان .  کرد   اشاره   هوا   در   موجود   گازکربنیک   جذب   و   اکسیژن 

بنیک موجود هوا، باعث روند کاهش  گازکر   جذب   با   درختان   و 

شوند  و با آزاد کردن اکسیژن هوا، موجب  این گاز خطرناک می 

. اما باز هم  شوند افزایش این گاز پاک و سالم در طبیعت می 

های خطرناک  گیاهان و درختان مولد اکسیژن از این سم   این 

و  نبوده  امان  قرار    در  تاثیر  دیگر،  ند ر ی گ می تحت  سوی  از   .

زیان  و  شدید  بادهای  وزش  از  جلوگیری  در  و  درختان  بار 

جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیالب و طوفان و  

بیابان    ای العاده   فوق   و   مهم   بسیار   سهم   ها همچنین گسترش 

  افزایش   و   محیط   باالی   دمای  از   کاستن   با   و    کنند می   ایفا 

         هوا   و   آب    در   آشکار   توازن   و   تعدیل   باعث   درهوا،   رطوبت 

باشد،    و در نتیجه، هر جا که رطوبت در هوای بیشتر شوند  می 

 . ( 14) بارد  می بع باران بیشتری هم  ط بال 

مستقیم و  ریزگردها اعم از سمی و غیر سمی  بر گیاهان اثر  

آلوده، قدرت  غیرمستقیم می  تراکم مواد  به  با توجه  گذارند و 
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 دولت 

رو  را  و درختان  گیاهان  منافذ    تحمل  روی  و  برده  تضییع  به 

گیاهان و درختان قرار گرفته و موجب کندی عمل فتوسنتز  

می شوند  می  انجام  دیرتر  گیاهان  رشد  منفی  و  عوارض  شود. 

ن اندام گیاه، تغییر  بعدی که ممکن است رخ بدهد، کوچک ماند 

ها و کم شدن گرده افشانی گیاهان، عدم میوه دهی    رنگدانه 

ها در درختان مثمر و همچنین  تغییرات در اندازه میوه   موثر، 

. در داخل شهرها، گیاهان و درختان و حتی  است ها  اعمال آنزیم 

کاری  انسان چمن  مانند  را  ها  آسیب  بیشترین        متحمل  ها، 

در استان خوزستان درختان مناطق    ، به عنوان مثال   شوند. می 

ه  ب   اند و ها نابود شده شهری یک در میان خشک و چمن کاری 

معمول   ب به  طور  برگ  پهن  آنان  ه  گیاهان  منافذ  اینکه  دلیل 

وارد می شود و غالباً به علت    ی تر شوند آسیب جدی بسته می 

ر نوعی  اینکه مواد آلوده  از مجرای تنفسی وارد بدن شده، دچا 

و در ایجاد این معضل،    د شد ن خواه   "تب گیاهی "مرض به نام  

برگ  تمامی  و  ظاهر   گیاه  برای  تنفسی       ریخته    ها آشفتگی 

گیاه  می  و  درخت  کامل  شدن  خشک  به  منجر  حتی  و  شود 

از طبیعت    .( 15) شوند  می  برداری بی رویه و  و  استفاده  بهره 

توان به عنوان ابزار جنگی  مصرف معادن و ذخایر طبیعی را می 

که بشر با آنها به تخریب و فناپذیری گیاهان و درختان    دانست 

 است.    پرداخته 

   تأثیر ریزگرد بر حیوانات و آب   –   2

تشکیل دهنده کره زمین    ، تمام جانوران و گیاهان و جامدات 

شوند و هر کدام به نوبه خود نیاز دیگری را تامین  محسوب می 

) می  به  ،  ( 16کنند  توجه  عدم  و  خواهی  زیاده  های  نگیزه ا اما 

اند ، لذا محیط حیوانی  کرده زندگی موجبات نگرانی را فراهم  

و آبی بی تاثیر از جو حاضر و حاکم بر جماعت انسانی در امان  

باقی نمانده است و از طرف دیگر آلودگی ریزگردها و توجه به  

از  نگرانی  دلیل  به  هوا روی حیوانات  آلودگی  آن    اثرات  تأثیر 

روی سالمت انسان هم توسعه یافته و مورد مطالعه دانشمندان  

قرار گرفته است. اخیراً دانشمندان اطالعات قابل توجهی توسط  

برنامه آزمایشگاه  در  و  تشریح  را  پزشکی  تحقیقات  های  های 

مستند  قالب  در  علمی  نتایج  کرده ارایه    ی آموزنده  این  اندکه 

های مختلف هوا را  با آالینده مواجهه تجربی حیوانات کوچک  

می  کار  .  دهند توضیح  برای  استفاده  مورد  حیوانات  اعم 

آزمایشگاهی  و  خرگوش موش ،  تحقیقاتی  موش ها،  های  ها، 

با توجه به نتایج    ها بودند. های گینه و میمون صحرایی، خوک 

حیوانات  آزمایش  روی  هوا  آلودگی  اثرات  گرفته،  صورت  های 

مسم  نحوه  فرآیند  دستگاهی پرورشی  حیوانات  و    ومیت 

ها با نحوه مسمومیت انسان در  واکنشهای حیوانات به آلودگی 

خصوص   در  است.  بوده  متفاوت  کامالً  آلوده  جوّ  با  مواجهه 

تجمع آلوده کننده    حیوانات دستگاهی فرآیند دو مرحله است: 

حیوانات  بعدی  مسمومیت  و  های هوابرد در سبزیجات و علف  

آنها   که  می وقتی  را  آلوده  طریق    ، خورند سبزیجات  از  یعنی 

می  حاصل  مسمومیت  غذایی  مواد  مورد    شود. خوردن  در  اما 

کنند که مثال در جوّ  افراد شاغلی  که در محیط بیرون کار می 

کنند، نگرانی در مورد مواد مضری است  ها کار می آلوده کارخانه 

شوند  می  استنشاق  مستقیم  طور  به  آالینده    . که  ک سه  ه  ای 

می  حیوانات  به  آسیب  و    شوند موجب  مسمومیت  باعث  در  و 

می  حیوان  تلف  و  نهایت  آرسینک  فلوئور،  از:  عبارتند  شوند 

ها منابع صنعتی و یا گرد  سرب. منشأ این ریزگردها و آلودگی 

اسپری  و  غبار  استفاده شده    و  در خصوص    . ( 17) است  های 

در محیط  که  گردوغبار  حیوانات  مواد  به  آلوده  در  های  آلوده 

زیان   زندگی حال   از خطرات  آلودگی  هستند،  مواد سمی   بار 

متأثر و معموالً این تأثیر را به دیگران هم انتقال داده و تعدادی  

ب  ریزگرد  مستقیم  هجوم  تأثیر  تحت  حیوانات  این  تنفس    ا از 

می  مشکل  دچار  آنان  طور  کردن   به  حیوانات  دیگر  شوند، 

گیاهانی که مواد سمی روی آنان  غیرمستقیم از طریق خوردن   

و امکان آن هم هست که عالوه    نشسته است متاثر خواهند شد 

ب  تولید  ه  بر صدمات که  باروری و  آنان وارد شده در  سالمتی 

در حیوانات،    "فلونور   "  ، به عنوان مثال .  مثل نیز عقیم گردند 

کند که باعث فساد  می   "فلونوروز "تولید نوعی بیماری به نام  

ها، سوء هاضمه و پایین تنه  فوقانی بدن مثل دندان   در قسمت 

می  الغری  در  مانند  ماده  این  به  مسمومیت  نوع  این  شود. 

  چرند وجود دارد گاوهایی که در مراتع آلوده می   گوسفندان و 

 (17 ) . 

ب  که  ریزگردها  می ه  بنابراین،  که  ن آی وجود  این  بر  عالوه  د 

را   انسان  حیات  و  سالمت  و  تهدید  را  خدشه طبیعت  دار  نیز 

بال ن کن می  و  خطر  ط د،  به  هم  را  موجودات  دیگر  زندگی       بع 

د، بر طبیعت حیوانات و آب نیز اثر گذاشته و آن را در  ن انداز می 

می  قرار  نابودی  و  انقراض  طور  ن ده معرض  به  هم  این  که  د 

خطرآمیز   انسان  حیات  برای  واسطه،  با  و  .  است غیرمستقیم 

ها در برخورداری از محیط  نسان ثمره ریزگردها، تضییع حقوق ا 

 .سالم و پاک است 

 هوا   تاثیر ریزگرد  بر    -   3

هوا  نبود  اثر  از    ، در  کمتر  می   5انسان  بین  از  و  دقیقه         رود 

انسان   . میرد می  سالمتی  روی  هوا  آلودگی  دلیل    ، اثرات  به 

  ، دهد ها و و عمل تنفس بدن روی می ه بین آالیند ی که  تماس 

عمل تنفس از طریق تماس بدنی    زیاد است. در حالت عادی، 
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به   گیرد. ن  صورت می آ در سطوح پوست و غشاهای مواجهه با 

همین خاطر ظرفیت باالی جذب سطوح غشاهای مواجهه یافته  

ترین اهمیت را پیدا  نسبت به پوست، تماس با این سطوح بیش 

گازهای    و برای علم پزشکی حایز اهمیت است. امکان دارد که 

ها، مسیت و گرد و غبار در بدن اثر  ناشی از هوا، بخارات، فیوم 

ها، بینی، گلو، حنجره،  گذاشته و باعث التهاب غشاهای چشم 

های ناشی از  ضی از التهاب ع ب شود.  ها  نایچه  و ریه - درخت نایژه 

نیز  گوارش  مجرای  مخاطی  غشای  به  حتی              اثر   آلودگی 

 . ( 18)  گذارند می 

د  ن گذار ها می اثراتی که ریزگردهای آلوده بر سالمتی  ما  انسان 

 : عبارتند از 

 سوزش چشم   -1

 سوزش حلق و بینی   -۲

 سوزش مجرای تنفسی   -3

های کم باعث بوهای  ردهای شیمیایی حتی درغلظت گ ریز   -4

 .شوند مزاحم و بد بوشدن منطقه می 

    افزایش  مرگ و میر و وفات   -5

   تنگی نفس   و   حمالت آسمی   -6

  ریوی   های مزمن و بیماری   -7

   ها دار شدن دندان )فلورزیس( و لکه   های استخوان بیماری   -8

 . شوند زا منجر به سرطان در بدن می عوامل سرطان   -9

 . شوند های تنفسی می ذرات گرد و غبار باعث بیماری   -10

وارد بدن انسان شده    بعضی از فلزات سنگین مانند سرب   -11

 .کنند می و ایجاد مسمومیت  

بر سالمتی   هوا  آلودگی  آثار  تعیین  روش  در حال حاضر سه 

 : انسان در دسترس است. آنها عباتند از 

 آزمایش حضوری انسان و حیوانات   -1

 مطالعات بالینی   -۲

 ه عمومی ه گیری شناسی از طریق مواج همه   -3

ریزگردی باعث پی  آزمایش بر روی حیوانات در شرایط خاص  

مواجهه  .  ( 19)   بردن به آثار ریزگردها بر روی آنان خواهد بود 

از ریزگردها منحصر    ایآزمایشی انسان باید به غلظت و اندازه 

د. انواع اثرات ذکر  که ایجاد بیماری جدی بر انسان نکن اشد  ب 

اندازه  و  بو، سوزش چشمها،  شده  گیری شده شامل تشخیص 

تغییر میزان نبض، اندازه  نفس کشیدن،  سوزش حلق و بینی،  

ها و  های بدنی و بسیاری از دیگر واکنش کاهش روند فعالیت 

المعل  است. عکس  فیزیولوژیکی  عمدتاً    های  بالینی  مطالعات 

پاسخ  تجزیه  و  تحلیل  طریق  از  و  مشاهدات  صورت    ها شامل 

و روی افرادی است که تحت شرایط کنترل شده با  گیرد  می 

  در مطالعات همه گیر شناسی، .  گیرند های جوّ قرار می ه آالیند 

بیماری  بیماری افزایش  توزیع  و   ریزگردها  از  ناشی  های  های 

ب  انسانی و عوامل تعیین کننده  ررسی  خاص در یک جمعیت 

. به عنوان مثال، درمورد یک فرد سوابق ابتال، سوابق  شود می 

و از کار    مرگ و میر، موارد بستری بیمارستانی، غیبت از کار 

از    های مرتبط با سالمتی و بهداشتی فرد افتادگی و سایر داده 

های هوا در همان  ه با سطوح آالیند ،  مناطق مختلف جغرافیایی 

  با   جهت تعیین موارد افتراق و مشابهت و همبستگی ،  مناطق 

غلط،    جهت جلوگیری از تفسیر نادرست و   . شود می هم مقایسه  

دقت    ه ب و  و بررسی قرار گیرد    جامعه انسانی  مورد مطالعه د  بای 

های شغلی و هر عامل دیگری  - عادت سیگار کشیدن، مواجهه 

به  منجر  است  ممکن  قضاوت    که  و  شود  درست  نا پیشداوری 

نتیجه  تا  گیرد  قرار  توجه  آید  مورد  دست  به  گیری صحیحی 

 (۲0 ) . 

 در قبال سالمتی جامعه  مسئولیت مدنی دولت 

معانی زیر به کار  به    ها نامه لغت    واژه دولت در ادبیات فارسی و 

چیزی که به دست    قدرت و   رفته است: مال و ثروت، بختیاری، 

از نظر حقوقی و سیاسی دولت  (.  ۲1) شود  و حاصل می   می آید 

یک جامعه سیاسی سازمان یافته شده است که از سایر جوامع  

مشخص   مرز  ودارای  و  است  متمایز  مشخص  شخصیت  و 

که همان    ای است دارای اساسنامه و  دارد  ممتازی از عناصر خود  

قانون اساسی است. مطابق با مواد  یک قانون استخدام کشوری  

مواد   مواد    5تا    ۲و  و  قانون    5تا    1قانون محاسبات عمومی 

کلیه    : های اجرایی عبارتند از دستگاه   ، مدیریت خدمات کشوری

خانه  شرکت وزارت  و  غیردولتی  و  دولتی  موسسات  های  ها، 

نتیجه منطقی بی چون و چرایی    مسولیت مدنی دولت،   دولتی. 

مطابق    اساس قانون شکل گرفته و   حاکمیت قانون است که بر 

قانونی که توسط  .  ( ۲۲)   همان قانون دارای مسئولیت است   با 

در  مردم  و   نمایندگان  مکتوب  تصویب    مجلس  مراحل  سپس 

این مسئولیت مدنی  به مرحله ثبوت    . کند وانتشار را طی می 

عدالت عرفی عامیانه مردم  حکم نموده که هیچ    است و   رسیده 

  ،صورت مادی و چه معنوی ه  چه ب   ، ای قانون شکنی و زیان زننده 

نم  جبران  که  ماند ی بدون  هرحکومت  اساسی  عناصر  از  یکی   .

ب  قوانین  است ه  درمتن  شده  مقرر  مسئولیت    بحث   ، صراحت 

زورگو  مستبد و    ن را از رژیم خود کامه و آ مدنی دولت است که  

و  می   منفک  نگه  راضی  را  خود  جامعه  مسئولیت    . دارد عموم 

مدنی دولت یعنی دولت ملزم به اعمال و اقدامات خود از باب  

قاعده حسبه و تکلیف به رعایت حسن تدبیر در امور به جهت  

شخص   دو  مدنی  مسئولیت  در  است.  خسارات  تمام  جبران 

در    ست. وجود دارد که یکی دولت و دیگری شخص زیان دیده ا 

  شود این مورد حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر آشکار می 
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 دولت 

د  مقام تکالیف و حقوق خودش بای   کند که دولت در اثبات می   و 

جوابگو باشد و اگر دولت نسبت به این موارد نتواند پاسخ دهد  

 . ( ۲3)  به موجودی خودکامه و مستبد تبدیل شده است 

در مسئولیت مدنی اغلب زیان دیده و زیان زننده همدیگر را  

با همدیگر آشنا    بر و  ندیده و نمی شناسند   اساس این رابطه 

اما در خصوص مسئولیت مدنی دولت از باب رعایت    شوند. می 

  لذا، است.  قاعده حسبه و نظارت بر جامعه اوضاع کمی متفاوت  

یدگان در  د ن هدف اصلی محور مسئولیت مدنی حمایت از زیا 

اینک الزام    آورند و بار می ه  برابر خساراتی است که ریزگردها ب 

به جبران خسارت را در پی خواهد داشت. لذا با توجه به عدم  

جهت روند افزایشی میزان   ه  ها ب نظارت صحیح دولت بر برنامه 

اموال،   سالمت  بر  خصوص   به  ریزگردها  از  ناشی  خسارات 

موجد در طبیعت، ضرورتا یک تحول  اشخاص و سایر عناصر  

بود  مواجه خواهیم  مدنی  مسئولیت  ارکان  و  مبانی  در    جدی 

؛ چرا که قواعد موجود در مسئولیت مدنی در پاسخگویی  ( ۲4) 

خسارت  نمی به  و  نبوده  کارآمد  آنها  جبران  و  تمام  ها  توان 

چنانچه ناشی از اعمال و  و    خسارات را مورد پوشش قرار داد، 

دولتی  دولت    اقدامات  مدنی  مسئولیت  اثبات  و  احراز  باشد 

و  قانونی    متون به    با نظر .  کرد سختی کار را چند برابر خواهد  

به ویژه در  ،  عرف خاص حقوق دانان حاکم بر مسئولیت مدنی 

های داخلی پایه مسئولیت مدنی را  تقصیر معرفی  اکثر نظام 

زیرا    . را در پی ندارد جبران کامل خسارات    هر چند که ،  اند کرده 

تئوری  جنبه   ، این  تمام  دهنده  نیست پوشش  خسارات    ، های 

توجیه    لیکن جامعه جهانی با چالش اساسی روبرو شده است. 

حقوقدانان   بین  است  مطابق  مبانی  برکدام  خسارات  اینکه 

 . ( ۲5)   متفاوت است و هر کدام توجیه خاصی دارند 

مدنی، در  بنابراین، با توجه به قوانین و مقررات عام مسئولیت  

باید بر این نظر راسخ بود که حق بر    "قانون اساسی   50اصل    "

از یک جامعه مدرنیزه   محیط زیست سالم  برای بهره مندی 

سالم  از حقوق اساسی و پایه حقوق منبعث از حقوق طبیعی  

به شمار آمده و در صورت دست درازی به سالمت جامعه به  

.. یا هر حق دیگری  .   ")   مسئولیت مدنی   1استناد ماده قانون  

قابل مطالبه    ( "که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده... 

 . است از طریق محاکم حقوقی  

 مبانی حقوقی نظریه مسئولیت مدنی دولت - 1

بر   حاکم  نظریات  شده،  گرفته  صورت  مطالعات  به  عنایت  با 

 : کرد توان ارائه  به شرح زیر می را  مسئولیت مدنی  

قاعده    - الف   بر  مبتنی  دولت  مدنی  مسئولیت  نظریه 

 تقصیر 

گیرد  طبق این نظریه، زمانی شکل مسئولیت دولت صورت می 

مسئولیت   تنها دلیلی که  .  ( ۲6) کرد  که بتوان تقصیر را اثبات  

وجود رابطه علی و معلولی بین تقصیر    ، کند دولت را محقق می 

 و ضرر وارده است. 

 نظریه مسئولیت مستقیم دولت   -1

بر اساس این نظریه دولت که طبق قانون اساسی از شخصیت  

  حقوق عمومی برخوردار است، حقوق و تکالیفش تعیین شده 

بار  اعمال زیان و در قبال  است  مانند هر شخص حقوقی  ه و  است  

خود و کارکنانش دارای مسئولیت است. در این نظریه تفکیکی  

خطای شخصی کارمند دولت قایل    بین خطای اداری کارمند و 

یعنی    و مسئولیت کامل بر عهده دولت است،   ( ۲6)   نشده است 

خطای  حقوق    ی اگر  خطای  مثابه  به  گیرد،  صورت  کارمند  از 

 .عمومی است 

 غیر مستقیم دولت ت  ی نظریه مسئول -2  

  مانند دولت، این امکان وجود دارد در یک اداره عریض و طویل  

ا ممکن  ر صورت مستقیم مسئول شناخته نشود، زی ه  که دولت ب 

.  است خطای اداری ناشی از شخص حقوق عمومی شمرده نشود 

و تقصیر دولت و خطا    بین خطا د  این نظریه بای کردن  با قبول  

ق  تفکیک  دولت  کارمند  تقصیر  شد و  امر  ه  ب   . ائل  یک  عنوان 

طبیعی، جبران خسارات به اشخاص را بر عهده کسی مستقر  

است، اما اگردولت مسئول نواقص  کرده  که زیان را وارد  کرد  

تدبیر و نظارت در امور    ء و ضعف مدیریتی و سو   سازمانی خود 

طبق منطق    . کال، مسئولیت بر عهده دولت است   ، محوله باشد 

جبران    کار شخص خطا د خود بای است که خطای هر شخص را 

 .کند، نه غیر 

نظریه مسئولیت مدنی دولت مبتنی بر قاعده بدون    - ب  

 تقصیر 

زمانی   و  است  خسارت  کامل  جبران  محور  حول  نظریه  این 

و نتوانیم    که جهت جبران غرامات از آنها بهره برد است  کارساز  

 تعدی و تفریط را اثبات کنیم: 

 نظریه خطر   - 1بند  

های  هماهنگ با پیشرفت تکنولوژی دست به فعالیت ها  دولت 

لذا دولت    ؛ اند های خدماتی و صنعتی زده درآمدزا در تمام عرصه 

کرده  اش محول  در راستای حقوق و تکالیف که قوانین برعهده 

است، ممکن است مانند هر شخص دیگری  به فعالیت بپردازد  

که    بدیهی است   و   پیرامون خود محیطی خطرناک ایجاد کند   و 

مسئولیت ناشی از این خطر را هم تقبل کند. ارزش جواب   د  بای 

نظریه  این  اساس  بر  این  گویی  از  و  ایجاد  که  است  فعالیتی   ،
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نه ارتکاب تقصیر؛ زیرا قبل از  شود  فعالیت یک خطر حاصل می 

پیدایش نظریه تقصیر، صرف ورود خسارت موجب مسئولیت  

می   زیان  ما .  ( ۲6) شود  دیده  کشور  ب ،  در  یک  ه  دولت  عنوان 

  .کند شرکت تجاری وارد عرصه فعالیت شده و ایفای نقش می 

ها  حفظ امنیت و آرامش مردم درتمام عرصه ،  به همین خاطر 

و تضمین گردد. د  بای  و مقصود  این    محفوظ  به مفهوم  نظریه 

های حقوقی قرن نوزدهم و نتیجه نوظهور  ، از پدیده تازه خود 

ایده  و  صنعتی  که  های  انقالب  تحققی  مکتب  و  بوده  فالسفه 

سری وجوه مشترک تمامی با آنها، و    براین اساس دارای یک 

انکار نگاه درون ذاتی به مسئولیت و انکار توجه به خصوصیات  

زیان   کننده  وارد  درونی  و  عدالت  است  روانی  برخالف  که 

.  است کرده  موجبات اتالف مال شده و به حقوق دیگری تجاوز  

ر در شکل گیری و محقق شدن این نظریه،  از دیگر عوامل مؤث 

دیده  عامل عملی یعنی مشکل بودن اثبات تقصیر از جانب زیان 

خود   اقدامات  و  اعمال  دولت  خود  را  است.  کارمندان  توسط 

کند، پس همین که  کسب سود و منفعت می   و   دهد انجام می 

به وجود   را  یا محیط خطرناکی  را مرتکب شود  شخص فعلی 

گونه    ه خسارات ناشی از آن حتی بدون هیچآورد، مسئول کلی 

جامعه    . ( ۲7) است  تقصیر   پیشرفت  اساس  بر  هم  نظریه  این 

اثبات   که  این   جمله  از  است؛  شده  واقع  انتقاد  مورد  انسانی 

رابطه سببیت در مواردی که چند عامل در بروز خسارت دخیل  

مشکل  تقصیر  اثبات  از  اگر  آنها  مؤثرترین  انتخاب  و  تر  باشند 

 یست. تر ن د، آسان نباش 

 های عمومی نظریه تساوی همگان در برابر هزینه   - 2بند  

توان بر اصل مساوی افراد  اصل مسئولیت پذیری دولت را می 

اگر از گذر  کرد.  در قبال اخذ مالیات و هزینه های عمومی بنا  

بهم   برابری  این  شود،  وارد  اشخاص  به  زیانی  دولت  عملکرد 

خدمت عمومی نصیب دیگران شده  ریخته و در چنین فرضی  

در قانون اساسی، که اساسنامه یک دولت کشور است و    . است 

تمامی شهروندان اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند، دولت  

نماینده و وکیل عموم مردم شمرده شده است ه  ب  در    . عنوان 

نظریه  راسخ   ، این  امر  این  بر  تفکر  این  تمامی  پیروان  که  اند 

هایی هستند که دولت  دار هزینه میزان عهده شهروندان به یک 

لذا    ؛ به جهت تامین منافع عمومی و هماهنگی انجام داده است 

رفتار  نتیجه  در  به    اگر  خسارتی  دولت  اقدامات  و  اعمال  و 

وارد   شهروندان  از  متضرر  شود  تعدادی  مردم  حیث  این  از  و 

شود تعادلی در انتفاع همگانی  می شوند، چنین شرایطی منجر  

از امنیت و بهره برداری اجتماعی از میان رفته و بر دولت است  

(. اما نظر  ۲8)   برقرار کند دوباره  که مجددا آن را باصرف هزینه  

دیگری هم ارائه شده است که بر مبنای ذیل ماده یازدهم قانون  

اعمال   مورد  در  که  مضمون  بدین  است،  مدنی  مسئولیت 

هرگاه اقدامات به موجب ضرورت و برای تامین منافع  حاکمیت،  

اجتماعی مطابق با قانون صورت گرفته باشد، و موجبات اضرار  

خسارت   پرداخت  به  مجبور  دولت  نماید،  فراهم  ثالث  به  را 

که  است  مصونیت حاصل شده محصول تاسیساتی    نخواهد شد. 

به    . است توجیه منافع عمومی    برحول محورحاکمیت دولت و 

ق م م دولت    11دن دایره ماده  کر جهت است که برای کم  این  

تر ملزم  ، تنها با تجمع سه شرط معاف شده یا به تعبیری واضح 

- ۲  ، انطباق اقدام با قانون - 1  به پرداخت غرامات نخواهد بود: 

زیان ض  عمل  بودن  اجتماعی.  - 3و    بار روری  منافع    تامین 

در مورد  اما از    ، اند کرده ارایه  را  های متفاوتی  دانان دیدگاه حقوق 

ی  مردم کرد که  توان به این نکته مهم توجه  آثار این نظریه می 

دولت که   یک  دار  مقام  سهام  در  که  است  دولت  برعهده  اند، 

خود،  افعال  و  اقدامات  حاکمیت  انجام    اعمال  بار  زیان  رفتار 

  . ( ۲5) کند  ند در رقابت آزاد مداخله  ا تو زیرا دولت نمی   ندهد، 

، تعدادی زیان ببینند تردیدی در الزام دولت  اگر از این حیث 

  51با توجه به اصل    . به جبران خسارت وجود نخواهد داشت 

قانون اساسی با معیار قرار دادن دارایی و درآمد افراد و عدم  

بین آحاد جامعه و اصل نظریه برابری در  تمایز شهروندان در  

پذیرش توجه حقوق  های عمومی این اصل مورد  مقابل هزینه 

حق  د  سازمان حفاظت محیط زیست بای   . دانان قرار گرفته است 

بخش  تمام  در  را  ریزگردها  مولد  واحدهای  بر  های  نظارت 

درست    ی بنابر این نظریه، مبنا .  خصوصی و دولتی داشته باشد 

ست که  ا و مناسبی است که تمام خسارات جبران شود. بدیهی  

به   متعلق  طبیعی  نبای محیط  و  است  بشر  د  آیندگان  توسط 

ها  در دسترس تمام انسان و باید    نسبت به آن خرابی وارد آید 

تواند با اعمال اقدامات خود این هدیه  قرار بگیرد و دولت نمی 

 . کند خدایی را از دسترس همگان خارج  

 نظریه مصلحت عمومی   - 3بند  

بر   مصلحت  که  مواردی  در  سنتی  عام  قواعد  نمودن  اعمال 

حقوق عمومی است و نقش آن در تشخیص موضوع از    اجرای 

ها را در این خصوص به  دادگاه   ، اهمیت زیادی برخوردار است 

کشاند، چرا که در قواعد عام قدیمی مبنای  چالش اساسی می 

خصوصی   حقوق  قوانین  محض  نمودن  اعمال  بر  عمل  و  کار 

مسئولیت    . است  نقش  و  عمومی  نمودن حقوق  مرتبط  مساله 

نقش و تاثیر قوانین و نظامات و   از چندین جهت   ، مدنی در آن 

قابل    رفتارهای متعدد  عامه پسند،  ارایه یک سطح مطلوب  و 

به  د  عنوان نماینده مردم بای ه  دولت ب .  ( ۲9)   توجه و دقت است 

مراعات   را  دارد مصلحت عموم  و وظیفه  داشته  نظر  مصلحت 

در این فرض، هدف بر حفظ مصالح عمومی است، و اگر    . بنماید 
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 دولت 

مفهوم    . مورد احترام واقع شود د  از راه معقول و منطقی باشد، بای 

این   به  دارد  مطلق  و  اجتماعی  امور  به  نظر  عمومی  مصلحت 

تواند از موجبات سوءاستفاده دولت واقع گردد.  صورت که، می 

نظریه می  این  فعالیت در  تمام  اقدا تواند  و  به  ها  را  مات دولت 

که منافع عمومی را مورد توجه قرار دارند، توجیه  موجب این 

  یها متضمن ایجاد منافع که امکان دارد آن فعالیت حال آن   کند. 

نظریه مصلحت    . ملی و عمومی برای کشور در پی نداشته باشد 

گذاشته شده    جمع بنا   و   عمومی بر مبنای ترکیب و سازش فرد 

دولت دارای مسئولیت مدنی است. به    در این موارد هم،   است. 

مصلحت  از  جدای  چیزی  با  ما  که  صورت  یا  این  فردی  های 

اشخاصی مصلحت افراد  روبرو هساتیم.  های دولتی  منافع کلیت 

اند، و در بسیاری  را دنبال روی صرف مصلحت عمومی قرار داده 

موارد به دستاویزی جهت رعایت مصالح عامه، از مصالح فردی  

می  نظر  حد    کنند. صرف  از  دولت  عمومی،  امور  سیستم  در 

نظارت بر امورات آزاد پا را فراتر گذاشته و در موارد حیاتی و  

گیرد، و  عهده می   تامین نیاز و منافع اجتماعی را بر   ، ضروری 

توان گفت  به عالوه، می .  ( ۲0)   دهد دهی قرار می مورد سازمان 

کامال جدا  که حیطه مصلحت عمومی هیچ گاه کامال متحد یا  

  . د ای از رقابت و سازگاری را دار از هم نبوده است، بلکه آمیزه 

نه   و  بوده  با نظریه مصلحت رقابت کامل حاکم  نه در جامعه 

بیان  می  ارزیابی  برای اصل سازگاری  را موجبی  توان سیاست 

مهم   کرد.  از  یکی  وجود،  این  مصلحت  با  نظریه  وظایف  ترین 

رقابت  دامنه  کاهش  م عمومی  و  افراد  ها  بین  سازگاری  بنای 

قلمداد شده است. به هر حال، سازگاری با این نظریه یکی از  

، بلکه  شود می مسائل اساسی ماندگاری فلسفه سیاسی محسوب  

علم   بنیانی  عناصر  از  یکی  و  شده  جامعه  تداوم  ضامن  باعث 

شمرده   مصلحت    . شود می سیاست  نظریه  ابزارهای  از  یکی 

چنین تلقی    ها است. واع تفاوت عمومی ایجاد سازگاری بین ان 

یاری می  افراد  انواع  به  عمومی  نظریه مصلحت  به  از  و  رساند 

در    . ( 30)   بخشد نظم در جامعه مشروعیت در مصلحت نظام می 

یا نداشته باشیم، درگیری   اراده داشته باشیم  هر صورت، چه 

این   دارد.  وجود  حقوق  تحقق  راستای  در  جامعه  و  فرد  بین 

این موضوع را هم مد نظر  د  حت عمومی بای نظریه متوازن مصل 

باشد.  زمینه   داشته  این  به شکل    ، در  عمومی  شهروندان  رفاه 

ماند و    یک قضیه اجتماعی کماکان به قوت خود باقی خواهد 

ایرادی که در این مورد وجود دارد که حریم فردی به خاطر  

واقع   نقض  مورد  است  ممکن  عمومی  اگر    شود. رفاه  حال 

گذر اقدامات دولت در معرض زیانی قرار بگیرد که  شخصی از  

باشد  تقصیر  از  نگریست. نمی   ، ناشی  به قضیه  تفاوت    توان بی 

افراد،   که  است  محور  این  بر  عمومی  امورات  در  دولت  هدف 

دولت را سرمشق خود قرار داده و کلیه امورات اجتماعی که  

هرچند که    . متضمن نفع عموم بوده را به خود اختصاص دهد 

ی از مبانی اشخاصی که با شک و تردید به نظریه مصلحت  یک 

، این است که اصالت قائل شدن به امور  کنند می عمومی نگاه  

های  تجاوز به حریم آزادیو    فوق موجب تضییع حقوق فردی

می  منافع عموم موجب  رعایت کردن    شود فردی خواهد شد. 

را موجب    طور معمول، حق نداشته مالکیت خود ه  که مالک ب 

سو ا  خود  حق  از  یا  و  بدهد  قرار  همسایه  یا  عموم  به    ء ضرار 

بنماید  انسجام    . استفاده  از  واضح  تصویری  تنها  نه  نظریه  این 

نمی  منعکس  را  عمومی  نظم  و  نامطلوب    ، کند اجتماعی  بلکه 

حداکثری  پوشش  جهت  در  آن  کرد   بودن  خواهد  بیان    . را 

برای    در رعایت عدالت و انصاف د  اقدامات و تصمیمات دولت بای 

نه اینکه حداکثر را مورد پوشش قرار داده و اقلیت    ، همه باشد 

نظریه   نمودن  برای روشن  فراموشی بسپارد. زیپورسکی  به  را 

مدنی   مسئولیت  فلسفه  خصوص  در  امر  ابتدای  در  خود 

تنها   مدنی  مسئولیت  حوزه  در  داشته  بیان  سپس  پرداخته، 

انت از  هدف رایج در حقوق خصوصی نیست، بلکه عالوه بر صی 

افراد،  خصوصی  تعقیب    حقوق  هم  را  عمومی  حقوق      اهداف 

از تمهیدات حقوق عمومی است که نحوه  .  ( 30) کند  می  زیرا 

رفتار در زندگی عمومی و اجتماعی اشخاص را تعیین کند. لذا،  

پایه قواعد حقوق    نظام حمایت از محیط زیست و طبیعت بر 

این قوانین و مقررات نظارت بر اقدامات زیان بار   است. عمومی 

شرایط   و  آالینده  موارد  امکان  حد  تا  که  است  طبیعت  علیه 

استمرار آالینده لغو و یا جوازهای استاندارد بر طبق مقررات  

فعالیت   . نماید   خاص صادر  و  اقدامات  ها هرچند  این مجموعه 

ف آن  اما خال   مستقیما بر مسئولیت مدنی دولت نقش ندارند، 

موجب و مبنایی بر اصول قواعد تقصیر و تعیین نمودن حوزه  

 کرد. مسئولیت مدنی را برای دولت ایجادخواهد  

 نظریه مصلحت فردی   - 4بند  

شویم  مردم  و  دولت  خصوص  در  وکالت  نظریه  به  قائل    ،اگر 

دولت مکلف است در تمام امور و ابعاد حقوقی مصلحت موکلین  

رعایت   را  امور    کند. خود  اقدامات  این  و  تصرفات  بر  مشتمل 

اند که توسط دولت در اجرای امور محوله صورت  خاص حقوقی 

است  برای    . گرفته  مطلق  اختیار  نظریه  موضوع،  این  برخالف 

بودن   محدود  به  مربوط  مالحظات  گرفتن  نظر  در  با  دولت، 

از   ناشی  وارده  خسارات  جبران  جهت  به  عمومی  بودجه 

نمو  برتری  به  اعتقاد  و  منافع  ریزگردها  بر  عمومی  منافع  دن 

دولت  است  فردی   کننده مصونیت  توجیه  عمده  مبانی  از  که 
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محسوب شده است، ولی با گسترش دادن فکر حقوق فردی در  

ها با  حوزه حقوق عمومی و تأثیر آن بر انجام مناسبات دولت 

دولت   برای  مطلق  مصونیت  نظریه  و  را  ملت،  نموده  تعدیل 

های جدید در حوزه  یم بندینظرات حقوقی با مفاهیم و تقس 

نظریه   دو  بین  نمودن  نزدیکی  دولت،  مدنی  حقوق مسئولیت 

را   افراد  برای تک تک  مصونیت دولت و حق جبران خسارت 

در    . ( ۲9)   اند ده کر جهت رسیدن به عدالتی جامع پایه گزاری  

ماده   اخیر  قسمت  چند  هر  کشورمان،  قانون    11حقوق 

قبال وارد نمودن خسارات  دولت را در    ، 1339مسئولیت مدنی  

حاکمیت  اعمال  از  اساس    ناشی  بر  اقدامات(  و  )تصمیمات 

نموده  تلقی  غیرمسئول  است،  نموده  تصریح  که    ، شرایطی 

ولیکن تغییرات حقوقی به ویژه در نظرات شورای نگهبان راجع  

  ، به موقعیت و جایگاه حقوق فردی در مواجهه با حقوق عمومی 

مصونیت   نظریه  آنکه  بر  مواجه  عالوه  زیادی  تردیدهایی  با  را 

نموده، منطق حقوقی موضوع را به منطق مسئولیت مدنی در  

حقوق خصوصی بیشتر نزدیک کرده است. از سوی دیگر طبق  

تبصره   اداری    13ماده    1مفاد  عدالت  دیوان    1385قانون 

دیوان    10ماده    1تبصره  )  تشکیالت  و  دادرسی  آیین  قانون 

مصوب   اداری  حقوقی  رسی ،  ( 139۲عدالت  دعوای  به  دگی 

قانون    های دولتی و عمومی مسئولیت مدنی دولت علیه دستگاه 

برای دیوان  است و صالحیت شده  گزاری   این جهت،  از  هایی 

عدالت اداری و نیز دادگاه عمومی در این خصوص وضع شده  

مبانی    . است  خصوص  در  ماهوی  روشن  احکام  قبیل  این 

قواعد مسئولیت   مسئولیت مدنی دولت و شرایط آن و شناخت 

این موضوع است که دستگاه  های دولتی  مدنی، نشان دهنده 

و  قانون  اجرای  مکلف   در  را   اند قواعد حقوقی  فردی    مصلحت 

قانون  و    در .  ( ۲0) کنند  رعایت    طبق  تعارضات  این  کشاکش 

ابهامات صورت گرفته، نقش موثر هیئت عمومی دیوان عدالت  

مسئله از طریق استخراج قواعد  اداری در تبیین و شناخت این  

 و مفاهیم حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 منابع قانونی مسئولیت مدنی دولت   - 2

این قسمت از پژوهش  در خصوص استنادات قانونی است که  

 شرح زیر در مورد آنها توضیح داده میشود: ه  ب 

 قانون اساسی   - الف  

شود  دولت کشور تلقی می قانون اساسی به عنوان اساسنامه هر  

بر  اساسی حاکم  قانون  و    و  قوای مملکتی  دولت و شایستگی 

در این قانون ما به    . دن کلیه حقوق ملت است کر جهت عملی  

ی ما در زمان تشکیل  ها رسیم که منبعث از خواسته اصولی می 

است  حکومت  فراخور    . اولیه  به  اصول  این  از  کدام  هر  برای 

و قانون   ، اهمیت  ودستورالعمل  نامه  بخش  و  وخاص  عام    های 

عنوان منشور و عهد  ه  غیره تنظیم شده است. قانون اساسی ب 

ترین سند قانونی است که  ملی تعبیر و تفسیر شده است و مهم 

آن  ساختار تشکیالتی و کلی حکومت و حدود و وظایف و    در 

قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و اصول کلی  اختیارات  

بر  نظام    حاکمیت  مشی  خط  جهت  در  ملت  و  دولت  روابط 

های  مشخص شده و بر لزوم حفظ حقوق و تکالیف بشر و آزادی 

عمومی در اصول متعددی توجه وافری شده است. طبیعت از  

در   را  اجتماعی  و  فردی  حیات  و  زندگی  که  حیث          این 

می   ، گیرد برمی  تلقی  اجتماعی  مسلم  حقوق  ردیف  و  در  شود 

شود  ممانعت    آن کوشا و از تخریب جلوگیری و   ظ باید در حف 

به  .  ( 30)  ایران  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  پنجاهم  اصل 

اصلی  و  عنوان  زیست  محیط  به  مربوط  قانونی  حکم  ترین 

ترین آثار حاکم  منابع طبیعی مقرر شده است. از مهم   طبیعت و 

بر مسئولیت مدنی، توجه به آینده و آینده نگری و در نتیجه  

به  است.  پیش گیری از وقوع خسارت و روند افزایش خسارت  

رسد که چنین گرایشی در حوزه مسئولیت مدنی چنان  نظر می 

زمینه  در  مدنی  مسئولیت  که  دارد  روزافزونی  های  اهمیت 

ارای اهمیت نبوده است.  مختلف دیگری به این اندازه مهم و د 

که  است  این  مهم  ب   اثر  اگر  مدنی  یک  ه  مسئولیت  عنوان 

باشد  آینده  به  ناظر  و  گیری  پیش  تمام    ، ( 31)   مسئولیت  از 

ها یا تخریب منابع طبیعی جلوگیری  ها و وقوع آلودگی آلودگی 

که  خسارات   است  این صورت  به  کار هم  خواهد شد. شیوه 

، بلکه امکان دارد  یست تازه ن منابع طبیعی  مربوط به حال و  

اساسی نسل  مشکل  با  هم  را  آینده  و جدی های  روبرو  تر  تری 

؛ زیرا که اولین آلودگی از زمان کشف آتش بوده و تاکنون  کند 

بنابراین آلودگی در مدت طوالنی و    ؛ در حال رشد و ادامه است 

در آینده آشکار و بیشتر خواهد شد. برای حفظ تعادل و توازن  

منافع عمومی،  و جهت حف  رعایت  و  نظم  های  فعالیت باید  ظ 

، در غیر  اقتصادی و غیر آن برای محیط زیست زیان آور نباشد 

که در مورد    مبنایی .  ( 31)   مابقی کنار گذاشته شوند این صورت  

مسئولیت پیش گیری در کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار  

؛ چرا که از اجرای  است گرفته است، مسئولیت محض یا نوعی  

تر اعمال و  اهداف اصل پیش گیری راحت   مسئولیت نوعی یا 

تأمین شده و عامل بازدارندگی مسئولیت محض یا نوعی بیشتر  

اصول قانون  نیازاست که    از سایر مبانی مسئولیت مدنی است. 

و   نموده  مراعات  کشور  دولت  در  داخل  افراد  تمام  را  اساسی 

و   عمومی  وظیفه  یک  طبیعی   منابع  حفاظت  و اصل    ملی 

همگانی است که از آن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی یاد  

شده است و همگان باید در حفاظت از آن مشارکت مستمر و  

  1ماده    های خاصی مانند در ایران هم قانون   داشته باشند.   موثر 
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 دولت 

و ماده    1353قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  

مصوب    ۲۲ آب  آلودگی  از  جلوگیری  سازمان  ،  1373قانون 

زیست  محیط  ذی را    حفاظت  و  حق  مسئول  و  دانسته  حق 

حفاظت را به ایشان سپرده است. از این رو، این سازمان باید  

ضرر  یا   و   دادخواست  عامل  علیه  را    زیان  ضرر  ورود  عاملین 

این امر    اما   حقوق تضییع شده عموم را مطالبه کند.   مطرح و 

 رند. نافی از این نیست که دیگران حق طرح دعوا ندا 

 

 قانون مسئولیت مدنی   - ب 

ای است عربی که توام با جوابگویی و پاسخ بوده  مسئولیت کلمه 

مورد بازخواست  را  کند که شخص  و این وضعیت را فراهم می 

داده   از    و قرار  یکی  امروزی،  پرتالطم  دنیای  در  مطمئنا 

تواند جوامع بشری را از اختالفات شخصی و  که می   موضوعاتی 

امان بدارد، »آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر  جمعی در  

توان  ترین اثر این آشنایی و آگاهی را می مهم .  و قانون« است 

دانست؛   حقوقی  مشکالت  از  بسیاری  وقوع  از  پیشگیری  در 

»مسئولیت   موضوع  است  نیاز  امروزه   دنیای   در  بنابراین، 

یکی    . ( 30) گیرد  مدنی« و سیر تاریخی آن مورد بررسی قرار  

مهم  بخش از  که  ترین  کاربردی  به  توجه  با  مدنی  های حقوق 

عرصه  در  حوزه  امروزه  به  مرتبط  دعاوی  دارد،  دعاوی  ی 

ن است،  مسئولیت مدنی است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آ 

رابطه  دیگری  با  دیگر    شخصی  عبارت  به  ـ  ندارد  قراردادی 

وارد نموده  قراردادی نبسته ـ ولی به دیگری خسارت و زیانی  

است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران  

می  باشد،  دیگری  مدنی  خسارت  مسئولیت  او  برابر  در  گویند 

کند که  دارد یا ضامن است. هر عقل سلیمی چنین حکم می 

بنا بر قاعده عقالنی بودن اعمال و اقدامات هر کس به دیگری  

در مواردی که ورود ضرر  ضرر بزند باید آن را جبران کند، حتی  

به   یا ضرری که  باشد  با مجوزات صادره  و  قانونی  به دیگری، 

نکند.  جلوه  نامتعارف  و  ناروا  است  شده  وارد  روزانه    شخص 

می  صورت  زیادی  اتفاقاتی  و  آن  حوادث  از  ناشی  که  گیرد 

شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او  شخصی متضرر می 

کند. در نظام حقوقی ما، قوانینی    حمایت و خسارات او را جبران 

پراکنده و بعضا متعارض    که مربوط به مسئولیت مدنی است 

بی  ایجاد  به  منجر  مسأله  این  و  سو  همدیگرند  یک  و  نظمی 

مسئولیت   قواعد  از  بخشی  است.  شده  دعاوی  این  در  نشدن 

مدنی در قانون مدنی به صورت پراکنده بازگو و سپس در سال  

مسئولی 1339 قانون  که  ،  است  رسیده  تصویب  به  مدنی  ت 

جسمی    ی خسارات مقررات قانون مدنی را ـ به ویژه در حوزه 

دلیل دیگر این است که    . ( 31)   تکمیل کرده است   - و معنوی 

جدیدتر   مدنی  مسئولیت  این    و   است قانون  در  قبلی  قواعد 

با    . خصوص را که با آن منافات دارد نسخ  ضمنی کرده است 

قرار    توجه به مبانی  قانون مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر 

  تخریب  و   آلودگی   از   ناشی   خسارت است، زمانی مطالبه    گرفته 

  امر،   این   از   متضرر   که   گیرد می   قرار   استناد   مورد   طبیعی   منابع 

  وارد   تقصیر   خودش،   حقوق   و   مال   بر   خسارت   ایراد   اثبات   از   پس 

بطه سببیت بین فاعل زیان و ایراد خسارت را  را   و   زیان   کننده 

زیرا  برساند.  اثبات  مرحله  حوزه    به  در  تقصیر  اثبات  که 

  . است مسئولیت مدنی منابع طبیعی مشکل و گاهی غیرممکن  

براساس     مینی بنابراین، باید بر این نظر بود که خسارات منابع ز 

مسئولیت   مبنای  یافتن  برای  و  نبوده  مدنی  مسئولیت  قانون 

ناشی در قبال خسارات وارده  باید به قوانین خاص دیگری که  

قوانین  به  در این خصوص    ؛ دارد استناد شود   مورد وجود   در این 

می  زیست  محیط  از  حفاظت  به  مراجعه  راجع     .  کنیم توانیم 

ماده  مهم  مدنی،  مسئولیت  قانون  در  مقرره  قانون    11ترین 

مدنی   مسئولیت  موضع  به  خاص  صورت  به  مدنی  مسئولیت 

های حقوق که به این  دولت پرداخته است. صرف نظر از تحلیل 

ه در راستای اصول حاکم مسئولیت مدنی نکات  ماده وارد شد 

 .شود و ایرادات به شرح ذیل بیان می 
است   -1 اشاره شده  ادارات  نقص وسایل  به  ماده  این  هر    ، در 

رسد اداره  به نظر می   . چند که عبارت کلی و ابهام انگیر است 

صحیح   های  روش  و  تدابیر  اینکه  یعنی  وسایل  به  مجهز 

مدیریتی برای انجام اعمال و اقدامات وجود نداشته است که  

،  است در سیستم اداری دولت بی نظمی این امر موجب شده  

وقوع خسارت حاصل   نتیجه  در  و  اداری  کاری  سوء جریانات 

ز نقص وسایل  توانیم بگوییم منظور ا هر چند که می   . ( 3۲) شود.  

های ابزار و وسایل و امکانات فنی  ادارات صرفا نواقص و کاستی 

ست و اال اگر منظور از نقص وسایل  ا های دولتی  و مادی دستگاه 

شیوه  و  تدابیر  انجام  باشد اداره  مدیریتی  بد  این    ، های  در 

نارسایی  این  مسئول  که  فردی  بای خصوص  است  بوده  د  ها 

م  مورد  این  در  و  باشد  امر  پاسخگو  دولت  دانستن  سئول 

 .شود می غیرعقالیی محسوب  

این ماده اثبات رابطه سببیت را برعهده شخص متضرر از    -۲

زیان  است عمل  داده  قرار  این    ، بار  نمودن  اثبات  که  چند  هر 

زیان  خاص  وضعیت  به  توجه  با  دولت  عمل  طرفش  که  دیده 

که    تا   است  دیدگانی  زیان  از  را  زیان  جبران  و  مشکل  حدی 

 . قدرت اثبات را ندارند میسر نکرده است 
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ماده  -3 شده    11در  مطرح  فرض  سه  مدنی  مسئولیت  قانون 

فرض  یک  در  نمودن    است.  وارد  صورت  در  دولت  کارمندان 

مسئولیت   دارای  احتیاطی شخصا  بی  یا  عمد  اثر  در  خسارت 

قانون اساسی و قانون مجازات اسالمی  ،  بوده و به صورت استثنا 

ند  مسئول  را  است. قضات  که    انسته  زمانی  دوم  فرض  در 

تحقق   موجبات  اداره  وسایل  نقص  اثر  در  دولت  کارمندان 

این   در  و  نداشته  مسئولیت  کنند  فراهم  را  به کسی  خسارت 

در   که  سوم  فرض  در  است.  پاسخگو  و  مسئول  دولت  زمینه 

دولت    ، قانون مسئولیت مدنی است   11اجرای قسمت سوم ماده  

حاکمیتی تحت شرایط خاص که    و کارکنانش در انجام اعمال 

مبرا   مسئولیت  از  باشد  داشته  ضرورت  عموم  منافع  تامین 

می   ( 33)   هستند  نظر  به  با  که  دیدگاه  این  از  ماده  این  رسد 

 . قاعده الضرر و مصلحت فردی مغایرت دارد 

اعمال    -4 از  مانعی  و  جامع  تعریف  موضوعه  مقررات  در 

ص قانون شمرده  حاکمیتی و تصدی وجود ندارد که این از نواق 

شود. در  شده است و باب سوء استفاده برای دولت فراهم می 

این راستا دولت هر عمل و اقدام که انجام بدهد ممکن است  

 .در باب اعمال حاکمیت به حساب آید 

 قانون مجازات اسالمی   - ج  

جرم آلودگی هوا در قوانین و مقررات تعریف نشده است و صرفا  

هوا   آلودگی  خصوص  در  تعریفی  شده  اشاره  که  است.  آنچه 

آلودگی هوا تنها با اقدام مثبت و انجام فعل مادی نیست، بلکه  

ترک فعل هم مانند نداشتن مجوز خاص و یا عدم اطالع رسانی  

  زیست سالم و   محیط   . ( 30)   ... از مصادیق تلقی شده است   و 

پاک هر روز هم در حال تحدیدشدن است و هم در    طبیعی و 

است  تهدیدشدن  توسعه    . حال  کنار  در  جمعیت  رشد 

های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست  فعالیت 

در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست  

نمی  باقی  آیندگان  برای  آن  از  دیگر چیزی  برای  نشود،  ماند. 

های جهانی برای مقابله با منابع  نامه همین هم، عالوه بر پیمان 

ها نیز مقررات  ها وحکومت دولت   منابع طبیعی، کننده  آلودگی 

گوناگونی را برای حفاظت از این سرمایه شری ، مقابله با منابع  

کنند،  وضع و اجرا می   آالینده و برخورد با خاطیان در این عرصه 

اند.در ایران توجه به محیط  هم مواجهه شده   که با ضمانت اجرا 

قانونگذاران   توجه  مورد  تاکید  بوده  زیست همواره  بر  و عالوه 

اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن، در قوانین عادی  

و   برای متخلفان، خاطیان  و حتی  تاکید شده  امر  این  بر  نیز 

  . ( 31)   متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است 

اسالمی،    »در جمهوری   قانون اساسی آمده است:   50در اصل  

بعد باید در    هایامروز و نسل   نسل   که   محیط زیست   حفاظت 

  عمومی   باشند، وظیفه   داشته   رشدی  رو به   اجتماعی   حیات   آن 

با    که   و غیر آن   اقتصادی  های رو فعالیت   شود؛ از این می   تلقی 

قابل   یا تخریب   محیط زیست   آلودگی    مالزمه   آن   جبران   غیر 

یط زیست  درباره تعریف آلودگی مح .  است«   پیدا کند، ممنوع 

قانون مجازات    688ماده    ۲توان گفت در تبصره  می   در قانون 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،    9اسالمی و نیز ماده  

قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست  

قانون مجازات به    . ( 31)   و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است 

به   بیشتر  خودش   وجودی  فلسفه  توصیف  اقتضای  و  تشریح 

مسئولیت   از  و  پرداخته  طبیعی  منابع  جرایم  قانونی  ارکان 

شود که در مقام بیان مسائل حقوقی  کیفری هم خواسته نمی 

ورود پیدا کرده و یا حتی تعیین تکلیف خسارات ناشی از جرایم 

اصوال رکن مادی جرایم   را وضع قانون و تعیین خسارات بنماید.

گذار برای اما ممکن است قانوناست،  علیه طبیعت فعل مثبت  

،  برخی اعمال هم در قبال ترک فعل مجازات تعیین کرده باشد

 نگرفتن گواهی نامه مخصوص، رعایت ننمودن محدودیتها،  دمانن 

ها و عدم ممانعت از  عدم رعایت استانداردها، رفع نکردن آلودگی

آالینده واحد  تبصره  .  فعالیت  مجازات  اعمال  ادامه  ه  ماد  ۲در 

قانون حفاظت و بهسازی   9قانون مجازات اسالمی و ماده    688

 طبیعت   محیط زیست مصوب ارایه شده است و منظور از آلودگی

  یا هوا یا خاک   آب  به  مواد خارجی  یا آمیختن   پخش"عبارت از  

زمین شیمیایی   کیفیت   که  است   میزانی  به   یا  یا   فیزیکی، 

یا سایر   انسان  حال  به   که  طوری ه  بتغییر کند،    آن  بیولوژیک

و هر اقدامی  مضر باشد  یا آثار یا ابنیه   یا گیاهان   زنده  موجودات

بهداشت عمومی   علیه  تهدید  آب  آلوده.  (3۲)  "باشد که  کردن 

غیربهداشتی   دفع  آلوده،  آشامیدنی  آب  توزیع  یا  آشامیدنی 

ننده  کفضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم

ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده  ها، زباله در خیابان در رودخانه

های فاضالب برای  خانه  غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصفیه 

مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنان چه طبق قوانین  

خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال 

 . (33) محکوم خواهند شد

بهداشت  :  1تبصره   علیه  تهدید  مزبور  اقدام  این که  تشخیص 

شود و نیز غیرمجاز  عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می 

جرم   اعالم  همچنین  دامی،  فضوالت  دفع  و  دام  کشتار  بودن 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش    مذکور حسب مورد بر عهده 

پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی  

 . خواهد بود 

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش  :  ۲تبصره  

یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی  
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 دولت 

که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که  

به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه  

 .تغییر دهد   ، مضر باشد 

حیط طبیعی در قانون به معنای این است که طبیعت  تخریب م 

قابل   دیگر  رفت  بین  از  که  بخشی  و  برود  بین  از  خدادادی 

و   بازگشت نیست. به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل 

رود و دیگر  های مشابه را قطع کنیم، این بخش از بین می مکان 

یب  قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخر 

هایی  باید خاطر نشان کرد کارگاه   (. 34)   شود طبیعت مطرح می 

در   باشند،  استانداردهای  مجاز  حد  از  بیش  آنها  آلودگی  که 

صورتی که با تعیین و اعالم میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا  

با ممانعت از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در  

ان حفاظت محیط زیست  پایان مهلت مقرر به درخواست سازم 

ذی  قضایی  مرجع  دستور  مأموران  و  توسط  بالفاصله  ربط، 

می  جلوگیری  واحد  آن  فعالیت  و  کار  از  اگر    شود. انتظامی 

باشد  عمدی  طبیعت  آن    ، تخریب  با  مجرمانه  عمل  مطابق 

ست  ا   شود. این در حالی برخورد و مطمئنا با مجازات همراه می 

مسئولیت مدنی با آن    که اگر غیرعمدی باشد بر اساس قانون 

شود و مسئولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص  برخورد می 

است؛ البته این موضوع که شخص، توان پرداخت زیان را داشته  

با قانون حفاظت بهسازی و  باشد نیز بررسی می  شود. مطابق 

محیط زیست، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط  

است. اگر آلودگی محیط زیست  زیست را فراهم کند، ممنوع  

صورت عمدی رخ دهد، قانونگذار برای مجرم مجازات تا یک  ه  ب 

جرم،   نوع  به  توجه  با  که  است  گرفته  نظر  در  را  سال حبس 

آلودگی    درباره مراجع تشخیص   (. 35)   اعمال و اجرا خواهد شد 

محیط زیست باید گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

محیط زیست و سازمان دامپزشکی  پزشکی، سازمان حفاظت  

به مرجع قضایی هستند.    مسئول اعالم جرایم محیط زیستی 

شود  جرایم محیط زیستی از جمله جرایم عمدی محسوب می 

مشمول   قانون  در  باشد  داشته  وجود  آن  در  اگر سوءنیت  که 

البته مجازات در جرایم با وسعت بیشتر،    مجازات شدیدی است؛ 

عنوان مثال اگر مواد شیمیایی در    شود، به بسیار شدیدتر می 

آب وارد شود، به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب  

مجازات    ، کنند و موجب قتل یک نفر شود بر این اساس استفاده  

می  مطرح  و    شود. قصاص  حفاظت  قانون  اساس  بر  همچنین 

ها و مراتع با متخلفان و مجرمانی که به  برداری از جنگل بهره 

به طور  محیط   وارد کنند  زیست در معنای کلی آن خسارت 

)ص( اگر کسی    اکرم   زمان پیامبر   در   جدی برخورد خواهد شد. 

ای که با آن درخت را قطع نموده  وسیله کرد،  درختی را قطع می 

  را کشف کرده بود   آمد که آن توقیف و به مالکیت کسی در می 

ا در  ام   ، که در دستورات اسالم با حق کشف معروف بوده است 

بریدن   43و     4۲اده  م  مذکور،  ریشه قانون  و  ،  کردن  کن 

سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع  

های جنگلی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و  ملی و توده 

کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه  ریشه 

و تهیه چوب    کن کردن درخت نقدی و در مورد بریدن و ریشه 

از   تأدیبی  حبس  به  ذغال  و  هیزم  و    11و  ماه  شش  تا  روز 

متر   هر  یا  درخت  اصله  هر  به  نسبت  نقدی  جریمه  پرداخت 

کن کردن  شود.  بریدن وریشه مکعب هیزم یا ذغال محکوم می 

کوهستانی در    های بیابانی و کویری و ها، خارها و درختچه بوته 

  عذیری تخلف به حبس ت مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. م 

تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت تکرار به  

هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در قانون مجازات اسالمی  

ضمان    537تا    49۲مواد   بحث  به  ضمان  موجبات  باعنوان 

خصوصا   خسارات  جبران  بحث  به  تماما  مواد  این  و  پرداخته 

است  مربوط  بدنی  ماده م مه   . ( 36)   خسارات  در  ترین  که  ای 

  ، توان به آن استناد کرد ها می ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل 

  'ها و مراتع  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره   '  47ماده  

این جرم تعیین   برای مرتکبین  را  است که مجازات سنگینی 

به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً    کرده است. 

سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم  آتش 

جنگلبانی باشد به  خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور  

قانون مذکور    45ماده    شود. حداکثر مجازات مذکور محکوم می 

زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور  آتش گوید:  نیز می 

اجازه و نظارت مأموران جن    گلبانی ممنوع است. جنگل بدون 

نتیجه  ایجاد    در صورتی که در  بی مباالتی، حریق در جنگل 

از دو ماه تا یک سال محکوم    ، شود  مرتکب به حبس تأدیبی 

، هر کس مبادرت به کت زدن یا  46بر اساس ماده    خواهد شد. 

حبس   به  نماید  جنگلی  درخت  تنه  در  آتش  کردن  روشن 

ه  برای  و  سال  یک  تا  ماه  سه  از  که تأدیبی  درخت  یا    ر  کت 

زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه  پی 

 .نقدی محکوم خواهد شد 

 های خاص مرتبط با محیط زیست قوانین و آئین نامه   - د  

در حقوق ایران، عالوه بر قوانین عام، قوانین خاص مرتبط با  

این   از  به بعضی  نیز وجود دارد که  از محیط زیست  حفاظت 

براساس تبصره یک  قوانین و مقررات در ذیل اشاره می  شود: 

آلودگی هوا مصوب    ۲9ماده   از    1374قانون نحوه جلوگیری 
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است که: »صاحبان و مسئوالن این گونه کارخانجات  شده  مقرر  

های آلوده کننده مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده  و کارگاه 

دادگاه    به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم 

ماده  هستند. صالح   مصوب    19«  پسماندها  مدیریت  قانون 

»در تمام جرایم ارتکابی مزبور،    نیز مقرر نموده است که:   1373

نفع   به  جریمه  پرداخت  بر  عالوه  را  مرتکبین  قضایی  مرجع 

جبران   یا  و  اشخاص  به  خسارت  پرداخت  به  دولت،  صندوق 

وم خواهد  خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محک 

اجباری    « . ( 30)   بود  بیمه  قانون  مواد،  نوع  این  متن  طالعه 

آورد که قانونگذار با همان لحن و آهنگ،  اشخاص را به یاد می 

مسئولیت بدون تقصیر را پیش بینی کرده است و بدون این  

که نیاز به اثبات تقصیر یا بی مباالتی خوانده باشد، مسئولیت  

بدون این که نیاز به اثبات    بدون تقصیر را پیش کرده است و 

شود که  مباالتی خوانده باشد، مسئولیت محقق می تقصیر یا بی 

تنها دفاع   قاهره که  قوه  یا  اثبات فورس ماژور  جز در صورت 

پذیرفته شده در مسئولیت محض است، مسئولیت تحقق پیدا  

از    کند. می  قانونگذار  که  دارد  وجود  قوانینی  این،  بر      عالوه 

است "نظیر  هایی  واژه  برای    "ممنوع  که  است  کرده  استفاده 

قانون حفاظت    9: در ماده  کرد توان به موارد زیر اشاره  نمونه می 

( بیان  1371)اصالحی   1353و بهسازی محیط زیست مصوب 

که: »اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست  کرده  

قانون هم مقرر  این    11ماده    « . ( ۲8)   را فراهم آورد ممنوع است 

هایی که موجبات  دارد که: سازمان به کارخانجات و کارگاه می 

آلودگی محیط زیست را فراهم نمایند اخطار می نماید و در  

صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند از کار و فعالیت آنها  

قانون نحوه جلوگیری از    ۲ممانعت به عمل خواهد آمد. ماده  

دارد: »اقدام به هر عملی  قرر می م   1374آلودگی هوا مصوب  

  .( 31)   که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع  است...« 

دارد:  مقرر می   1373قانون مدیریت پسماندها مصوب    13ماده  

»مخلوط کردن پسماندهای پزشکی یا سایر پسماندها و تخلیه  

  نوع   این   بازیافت   و   استفاده   فروش،   یا   و   محیط   در   ها و پخش آن 

  مصوب   بهداشت   نامه   آئین   3  ماده   . است«   ممنوع   پسماندها 

  بهداشت   برای   تهدیدی   که   اقدامی   »هر :  که   دارد می   الزام   1371

 «. است   ممنوع   شود   شناخته   عمومی 

 قانون مدیریت بحران  - ه  

توانمندی جامعه    ی بحران از ارتقا در ماده یک قانون مدیریت  

در امور پیش بینی و پیشگیری از کاهش خطر و آسیب پذیری  

ب  سخن  است ه  جامعه  آورده  دور    . میان  و  توانمندی  انجام 

اندیشی و حسن تدبیر در امور، محصول حاکمیت دولت کشور  

ها بموجب قاعده فقهی  است که از قدیم االیام بر عهده دولت 

ون مدیریت بحران بند  در قان   . ( 31حقوقی حسبه بوده است ) 

ماده   طور     3الف  به   که  است،  دانسته  رویدادی  را  بحران 

طبیعی یا به وسیله  بشر، به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده  

و  آید  متحمل    به وجود  انسانی  به جامعه  را  ومشقتی  سختی 

که برای برطرف کردن آن و پاسخ سریع نیازمند به    سازد می 

.  است (  3)بندح ماده    و فوق العاده   اقدامات اضطراری، اساسی 

سری عوامل طبیعی و    بحران فرایندی است که در نتیجه یک 

شامل زلزله، آتشفشان، زمین لغزش، طوفان، آتش    ، غیرطبیعی 

هجوم   فناوری،  ناکارآمدهای  گاز،  نشت  مهیب،  سوزیهای 

حمالت احتمالی یا واقعی یا چیزی شبیه جنگ، ناکارآمدها یا  

عدم کاربریهای خدمات اورژانس پزشکی، بیماریهای واگیر و ...  

انسان  جان  افتادن  خطر  به  سبب  پذیری،  که  آسیب  یا  ها 

اری، فاجعه یا به خطر افتادن امنیت جوامع یا اموال ملی و  بیم 

سرویس  طریق  از  فقط  و  شده  بحران  مردمی  به  مربوط  های 

تواند رسیدگی شود و نیازمند به یک پاسخگویی جدی یا  نمی 

هایی که در این زمینه همکاری  هماهنگی از طرف سایر ارگان 

یت طبیعی،  توان از نظر ماه بحران را می    . ( ۲4) است  نمایند  

ها از  اما بحران   غیرطبیعی یا انسان ساخت تقسیم بندی کرد. 

 :توانند دارای آثار و عواقب زیر باشند می   ، هر نوعی که باشند 

 )) فوت؛ آسیب دیدگی   ها تلفات جانی انسان    -

نابودی    اقتصادی- های مالی خسارت   - )از دست دادن دارایی، 

کشاورزی، محصوال  به    ت  و خسارت  زیربنایی    تاسیسات 

 )های دولتی سیستم 

محیطی خسارت   - زیست  نابودی    های  محیط،  به  )خسارت 

 ( 3۲) )  درختان و فضای سبز، ریزگردها 

  )وضعیت عاطفی و اجتماعی بازماندگان   آثار روحی و روانی  -

 (7 ) 

فعالیت  سازی  بهینه  کلی،  به  هدف  و  بحران  با  مقابله  های 

 حداقل رساندن خسارات ناشی از آن است.   

قاعده حسبه که یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در میان قواعد  

است که می  اثبات مسئولیت  حقوق عمومی  برای  آن  از  توان 

. هر چند که نظرات متفاوت موجود است که اعالم  کرد استفاده  

رمندان مربوط به حقوق  مسئولیت مدنی دولت و کا کرده است  

  خصوصی بوده و از حوزه حقوق عمومی خروج موضوعی دارد 

اما حسبه به معنای نیکو بودن در امر و حسن تدبیر و    . ( 33) 

حسبه ناظر بر امور مادی و    نظر در امور اجرایی دولت است. 

جاری مردمی و حکومت است که بر مبنای روابط اجتماعی بر  

حاال خروج    کند. جریان پیدا می   حسب قوانین عادله، آن امور 

در جایی  و  داده  پاسخ  قانون  را  موارد  قبیل  این  قانون    از  که 

ترین دانش در  مسکوت بوده با دستاویز به فقه به عنوان مهم 
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 دولت 

اسالمی  جامعه  می   حکومت  در  حکومت  و  مردم  اعمال  توان 

داد  قرار  تنسیق  و  تنظیم  مورد  را  در    . ( 34)   اسالمی  دولت 

سوی  و  های خود در تالش است که جامعه را به سمت  برنامه 

روند پیشرفت نزدیک کند و هدفش سعادت فرد و جامعه است  

که در این راستا ممکن است بر اساس اعمال و اقدامات بدلیل  

موجبات   حیاتی  اصول  به  توجه  عدم  و  امور  در  تدبیری  بی 

ن جهت خساراتی  بحران زیست محیطی را فراهم نماید و از ای 

این اعمال موجب صدمه و    . را به جامعه و طبیعت تحمیل کند 

شود که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی ضامن  خسارت می 

به   مربوط  مصوبات  و  قوانین  جمله  از  شد.  خواهد  شناخته 

در سال  ایران  در  بحران  اخیر می مدیریت  موارد  های  به  توان 

 :زیر اشاره کرد 

اساسی    ۲9اصل   اسال قانون  داشته  جمهوری  مقرر  ایران  می 

بازنشستگی،  نظر  از  اجتماعی  تامین  از  برخورداری  که    است 

بی  ازکارافتادگی،  پیری،  ماندگی،  بیکاری،  راه  در  سرپرستی، 

-حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت 

 .حقی همگانی است   ، های پزشکی به صورت بیمه و غیره 

کاهش اثرات بالیای طبیعی که در سال اخیر به  کمیته ملی  

مبادله   منظور  به  رسید،  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 

راهکارهایی    اطالعات،  کردن  پیدا  و  عملی  تحقیقات  مطالعه، 

منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی ناشی  

سیل،  طوفان،  گیاهی،    از  آفات  سرمازدگی،  خشکسالی، 

لغ  و  زلزله  و  زش ریزگردها،  دریاها  آب  نوسانات  زمین،  های 

آن،)ماده  دریاچه  وامثال  ها  رودخانه  و  مدیریت    5ها  قانون 

مسئولین   و  وزرا  عضویت  و  کشور  وزیر  ریاست  به  بحران( 

نیرو،  سازمان  وزارت  کشور،  هواشناسی  سازمان  عضویت  و  ها 

پزشکی،   آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کشاورزی،  وزارت 

، وزارت راه و ترابری، سازمان برنامه و  وزارت جهاد سازندگی 

و    بودجه،  مسکن  وزارت  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 

سازمان   احمر،  هالل  ژئوفیزیک، جمعیت  موسسه  شهرسازی، 

وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه، موسسه و نهاد    جنگلها و مراتع، 

و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته بر حسب  

مصلح  می ضرورت  تشکیل  بداند،  موجب    . ( 35)   گردد ت  به 

ماده   یک  بالیای  10تبصره  اثرات  کاهش  ملی  کمیته  به   ،

و   مطالعات  انجام  جهت  که  است  شده  داده  اجازه  طبیعی 

تاریخچه   کشور،  طبیعی  بالیایی  روی  بر  دار  دامنه  تحقیقات 

و   اضطراری  وضعیت  عالم  برای  و همچنین  آگهی  پیش  آنها، 

با جبرا  ها، کمیته های فرعی به تعداد  ن خسارت نحوه مقابله 

   مورد نیاز شکل دهد. 

 اركان مسئولیت مدنی دولت 

و   شناخته  مسئول  دیگر  برابر شخص  در  اینکه شخصی  برای 

ست،  ا   ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آن 

به عبارت دیگر باید  .  ( 31)   باید اسباب و لوازم آن فراهم شود 

مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده  ارکان  

محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته  

این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد  

« است که موجب ورود این  ی گرفت. دومین رکن  »فعل زیانبار 

یافته   تحقق  ضرر  همین  معلولش  که  علتی  است.  شده  ضرر 

رابطه سببیت  ا  است.  »رابطه سببیت«  احراز  رکن سوم  ست. 

بین فعل زیانبار و ضرر حاصل برای تحقق مسئولیت مدنی و  

لزوم جبران زیان دیده، سه عنصر و رکن الزم است که فقدان  

وجود  .  ( 31)   هر یک از آنها مانع از تحقق مسئولیت خواهد بود 

بین آن  رابطه سببیت  و  بار  زیان  در    سه رکن ضرر، فعل  دو 

الزامی   و  ضروری  خسارات  جبران  جهت  به  مسئولیت  تحقق 

 است. 

 ورود ضرر - 1

ضرر، صدمه جانی یا مالی و تجاوز به حیثیت یا ناموس دیگری  

 ( اجرای    . ( 3۲است  و  تدبیر  بدون  دولت   که  حاضر  عصر  در 

  ور خطرات به بشریت حمله   عوامل متعدد ایجاد   با   حسن امور 

از   ، شده است    غبار و   قبیل ریزگردها و گرد و   عوامل مختلف 

به انسان و طبیعت وارد  تدبیری  بی به دلیل  هایی  غیره خسارت 

تواند اقداماتی جهت کاهش  شود، قانونگذار تا حدودی می می 

گونه    عمل آورد. خسارت همان ه  این پدیده حقوقی نوظهور ب 

یا   مادی  عنوان  تحت  کلیاتی  دو صورت  دارای  بیان شده  که 

ر کدام از این دو عنوان نیز یا ناشی از جرم و  معنوی بوده و ه 

از   یا ناشی  انجام تعهد )قرارداد(  از عدم  یا ناشی  شبه جرم و 

هرچند خسارات ناشی از   . ( 33) هستند عوامل خارج از قرارداد 

اما در نتیجه    ، عوامل خارج از قرارداد تابع اراده طرفین نیست 

طرف زیان زننده و  عهده  ه  آن قانون گذار آثار آن را به اجبار ب 

  براساس حاکمیت اراده شخص تکلیف به جبران خسارات دارد. 

ها  مورد که شخص موظف به جبران  زیان  هر  از طرف دیگر در 

می گویند در برابر او مسئولیت دارد    ، و خسارات دیگری شود 

این قاعده عادالنه وجود داشته است که هرکس    . یا ضامن است 

که   اینجاست  کند.  را جبران  آن  باید  برساند  دیگری ضرر  به 

کارهایی را برای جبران  حقوق باید در راستای تحقق عدالت، راه 

قرار   دیده  زیان  اختیار  در  و  کرده  بینی  پیش  وارده  خسارت 

ست،  شرعیات ما   درحقوق ایران که منبعث از فقه و   . ( 34)   دهد 

گرفته   خود  به  اهمیت  واجد  مدنی  مسئولیت  تحقق  در  ضرر 
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تا   االصول  علی  نشود است؛  حاصل  و  نیاید  بار  به  ،  خسارتی 

چنین مسئولیتی شکل نخواهد گرفت. عالوه برقانون مدنی و  

در قانون آیین دادرسی مدنی    ۲و 1قانون مسئولیت مدنی مواد  

  ( 35) کرد  ره  قانون آئین دادرسی اشا   5۲0توان به ماده  نیز می 

دارد که  که به این رکن از مسئولیت مدنی مستند و بیان می 

و   لحاظ  دادگاه  طرف  از  صورتی  در  جبران خسارت  به  حکم 

   او   بر   وزیانی   ضرر   کند   اثبات   خسارت   مدعی   که   شود صادر می 

 .  است   شده   وارد 

  مانند   معنوی   و   مادی   از   اعم   اموال   به   تهدید   و   آسیب   – یک  

  در   شیمیایی   مواد   یا   و   کشاورزی   محصوالت   به   خسارت   ورود 

های اسیدی، آسیب  باران   یا   و   شده   ناباروری  باعث   که   ریزگردها 

 ها ؛ ، تیرگی و فرسودگی ابنیه ( 14)   رساندن به حیوانات 

بیماری   - دو   انواع   شیوع  قبیل  از  سالمتی  به  های  تهدید 

 ( 36)   تنفسی، قلبی و عروقی 

قبیل  گیاهان و جانوران  تهدید به عناصر طبیعت زیست از    - سه 

 و ابنیه و سایر جامدات؛ 

امکان  قا   منفعت   رفتن   هدر   – چهار   عدم  مانند  مسلم  و  طع 

 استفاده و بهره برداری از اموال وغیره  

 فعل زیانبار   -   2

فعل در معنای خاص عبارت از عمل ارادی مثبت بوده که در  

استعمال   ترک  )   است، قبال  غفلت  و  احتیاطی  بی    . ( ۲0مثال 

بای  از ارکان مسؤولیت مدنی که  ، فعل  کند تحقق پیدا  د  یکی 

آن پرداخته    ه قانون مسؤولیت مدنی ب   1که ماده  است  بار  زیان 

زیان   است.  جبران  فعل  جهت  به  متعهد  تعیین  جهت  در  بار 

خسارت ضروری و الزم است. مسؤول جبران در زنجیره اسباب  

زیان  تعیین مسئول، شخصی است که »فعل  را  بار به جهت   »

ب دهد  می انجام   از    طور ه  و  و  تقصیرآمیز  باید  فعل  این  سنتی 

باشد  انگیز  مالمت  و  سرزنش  قابل  اخالقی  در    . ( 30)   لحاظ 

بار بوده و  فعل زیان به    نیاز   آن جهت تحقق    مسؤولیت مدنی، 

بنابراین در تعیین شخص مسؤول، قاعده این است که اصوالً  

به  خس شخصی  جبران  به  مکلف  و  مسؤول  تعیین  عنوان  ارت 

فعلی  می  ترک  یا  فعل  مرتکب  که  فعل  شده  شود  فقط  باشد. 

می  هم  منفی  فعل  بلکه  نیست،  موردنظر  عامل  مثبت  تواند 

به بیان دیگر، منظور از فعل، اعم  .  ( 31)   تعیین زیان واقع شود 

از ایجابی یا سلبی بوده  که به ترتیب به فعل و ترک فعل در  

گردیده  تعریف  موضوعه  فعل  حقوق  با  تقصیر  بحث  که  اند، 

اند.  کرده مثبت و تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل را بیان 

می  فعل  ترک  هم  و  مثبت  فعل  هم  ایجاد  پس  باعث  تواند 

حقوق   در  مطالعات  اساس  بر  باشد.  زننده  زیان  مسئولیت  

 :شود عمومی موارد تخطی از قواعد به شرح ذیل استخراج می 

قانون  -1 عمومی برخالف  حقوق  حقوقی  اعمال  :  بودن 

چنانچه واحد دولتی یا مامور دولت بر خالف متن قانون اقدام  

جبران    ، بنماید  ضامن  و  بوده  خود  غیرقانونی  اعمال  مسئول 

 .خسارات وارده است 

از قواعد صالحیت -2 قوانین  تخطی  و دیگر  اساسی  قانون   :

ماهوی کشور صالحیت و اختیارات واحدهای دولتی را مشخص  

نموده است. هر واحد دولتی باید در محدوده خود عمل کند و  

حال اگر    . های اداری را ندارد حق مداخله در امور سایر ارگان 

یک سازمان دولتی از حدود صالحیت و شایستگی خود تخطی  

هر نوع اقدام و تصمیم در این زمینه باطل است و مسئول    ، کند 

 . ( 33)   خسارت وارده خواهد بود   ن جبرا 

: اقتداری که به موجب  وز یا سوء استفاده از اختیارات تجا -3

است  شده  واگذار  دولت  به  مقررات  و  طریقه    ، قانون  در  اگر 

. دولت اگر بیش از حد اذن  است نامشروع استفاده شود ممنوع 

یا فراتر از حد متعارف قدرت اداری و اجرایی تصمیم و اقدامی  

اضرار به اشخاص  از این حیث سبب تضییع حقوق یا و  ، بنماید 

 .دارای مسئولیت مدنی است   ، شود 

مقررات -4 و  قوانین  اجرای  در  گفته  تخلف  مواردی  به   :   

های  شود که سازمان دولتی بر حسب وظایف و مسئولیت می 

قانونگذار   نیت  با  نتایج حاصل شده  و  آثار  و  نکند  خود عمل 

اعم    ، از این حیث سبب ورود خسارت گردد اگر  منطبق نباشد و  

  ( 34دارای مسئولیت است )   ، ینکه سوء نیتی باشد یا نباشد از ا 

و تخلف از اجرای قوانین و مقررات به تخطی از کیفیت اجرایی  

 .آن مرتبط است 

: یعنی ترک فعلی که به دیگران  خودداری از انجام وظیفه -5

زیان وارد می سازد. اگر دولت در انجام وظایف خود کوتاهی  

دیگران گردد دارای مسئولیت مدنی  کند و باعث ورود زیان به 

این  از  بود.  رابطه    خواهد  لزوم  بررسی  به  گفتار  این  در  رو، 

و همچنین   آن  اثبات  شرایط  و  مدنی   مسئولیت  در  سببیت 

رابطه   تغییر  یا  قطع  عوامل  و  مدنی  مسئولیت  اسباب  تعدد 

 . سببیت پرداخته خواهد شد 

 رابطه علیت   - 3

ت در مسئولیت بدون تقصیر  اثبات و احراز داشتن ارتباط، سبیی 

و در جایی که در بروز خسارت چند عامل دخیل بوده است، از  

. مثال اگر در یک منطقه  است   ترین موارد در حوزه حقوق مهم 

موجود   ریزگردها  کانون  کننده  ایجاد  واحد  چند  جغرافیایی، 

از    باشد،  یک  هر  مسئولیت  میزان  و  سببیت  رابطه  اثبات 

است  مساله مشکلی    خسارات در قبال ریزگردها مسببین این  

که به سادگی امکان پذیر نبوده و با مشکالت مختص و    ( 3۲) 
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 دولت 

  گذاربه . علیرغم مطالب بیان شده، قانون ای همراه است عدیده 

  در   وارده   های زیان   و   تقصیر   بین   سببیت    ارتباط   برقراری   لزوم 

جبران    اصلی   هدف .  است کرده    اشاره   ۲و 1  مواد   مدنی   مسئولیت 

مقصر  شخص  مجازات  نه  بوده  به    ، ( 19)   زیان  حکم  این  اما 

و جز  کلی  قاعده  مدنی    و عنوان یک  مسئولیت  عمومی  قواعد 

است  شده  متعدد .  محسوب  اشخاص  است  دخیل    ی ممکن 

امکان دارد به جهت  موارد  باشند که در بعضی از موضوعات و  

به    ، د بنمای   نظر   صرف   کلی   قاعده   این   از   موارد،   ای رعایت پاره 

که   نوع  طوری  یک  زننده،  زیان  عاملیت  یا  عامل  برای 

مقرر    "مسئولیت مطلق " و  بیان  قانونی هم  مواد  در  عینی  یا 

این  در  که  است  برای    شده  سببیت  رابطه  احراز  موارد،  گونه 

زیاندیده الزم نبوده و به صرف    مسئولیت زیان زننده در برابر 

های  کلیه زیان اثبات و احراز ورود زیان، مسئولیت به جبران  

را می   است وارده   از وجودش  و سبب  توان چیزی دانست که 

مثال اگر دولت اقدام  ،  ( 33)   وجود آید ه  وجود و از نبودش عدم ب 

به غصب مال دیگری کند و مال مغصوب در نزد غاصب یا سایر  

ای تلف یا نقص گردد، مسئولیت غصب  غاصبین در اثر حادثه 

مسئولیت عینی و نوعی و رابطه سببیت  کننده مال، یک نوع  

یست،  ضروری ن   بین هیچ فعلی با تلف مال از ارکان آنها الزم و 

مسئولیت مدنی نیست و    و غصب جز   هر چند که عقیده است 

 پردازد. قانون مدنی به این نوع مسئولیت می   311ماده  

 قلمروی مسئولیت مدنی دولت 

اندازه مسئولیت  های تخصصی علم حقوق به  یچ یک از شاخه ه 

ن  به    ؛ یست مدنی در حال تغییر و تحول و گستردگی موضوع 

های امور خانواده از یک  حقوق قراردادها و بحث   عنوان مثال 

برخوردارند  ثابت و خاص  و    ، حالت  اما حوزه مسئولیت مدنی 

ها با پیشرفت تکنولوژی و صنعت در حال تغییر  بحث خسارت 

تول  و  دولت  مدنی  مسئولیت  بحث  به  است.  که  ریزگردها  ید 

از مباحث جدید    ، ست ا فعالیت های موسسات عمومی منتهی  

به عنوان چهره جدید  حوزه مسئولیت است و می  را  توان آن 

تکالیف اداری که برحسب اینکه متصدی آن  . ( 35)  مطرح کرد 

خیر؟  یا  بوده  عمومی  اقتدار  از  استفاده  حال  عمل   در  به 

د. بعضی از وظایف  شو حاکمیت و عمل تصدی تقسیم بندی می 

یعنی اساسا پاسخگو    ، ست ا مستلزم استفاده از اقتدار عمومی  

بودن به بعضی از نیازهای جامعه نیازمند وجود نهادهای دولتی  

نام  ا  حاکمیتی  ذاتی  وظایف  عنوان  به  مقرره  این  از  که  ست 

اعمال  می  از  واضحی  و  صریح  تعریف  ایران  قوانین  در  برند. 

نخستین متن قانونی که    . نشده است حاکمیت و تصدی بیان  

قانون دعاوی دولت و افراد مصوب    ، به این موضوع پرداخته است 

.  ( 36)   شد که به صورت ماده واحده مصوب  است  شمسی    1307

ماده   به  توجه  با  واحده  ماده  دعاوی    10این  به  راجع  قانون 

قانون    135. در ماده  شد ملغی    1309اشخاص و دولت مصوب  

در باب امور حاکمیتی    1383سعه مصوب سال  برنامه چهارم تو 

و تصدی به ذکر مصادیقی از آن پرداخته است و همچنین در  

امور    8ماده   تعریف  به  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

حاکمیتی پرداخته و تحقق آن را موجب اقتدار کشور و منافع  

ان را بدون محدودیت شامل تمام قشر های اجتماعی دانسته  

بهره   ؛ است  این خدمات موجب محرومیت استفاده  لذا  از  وری 

سیاست گذاری، نظارت در    ، در این متن قانون   . دیگران نیست 

اجتماعی،  بخش  تامین  و  عدالت  برقراری  متعدد،  های 

کشور،  امور  اداره  و    قانونگذاری،  کشور  ارضی  تمامیت  حفظ 

است  شده  روابط داخلی و خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان  

این قانون پرداختن به امور اقتصادی را نیز بیان    11ماده    . ( 36) 

 .است کرده  

 مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاكمیتی   - الف  

به   نگرش  و  عمومی  حقوق  به  توجه  با  دولت  مصونیت  اصل 

ارضی   تمامیت  حفظ  کشور،  امور  اداره  قانونگذاری،  نظریه، 

تی بیان  کشور و روابط داخلی و خارجی به عنوان امور حاکمی 

قانون پرداختن به امور    11هر چند که ماده    ، است شده   این 

مسئولیت مدنی دولت ناشی    . است کرده  اقتصادی را نیز بیان  

از اعمال حاکمیتی در اجرای اصل مصونیت دولت با توجه به  

حقوق عمومی و نگرش به نظریه مصلحت فردی رو به افول و  

نهاده است  بر  حقوق     . ( 31)   تضعیف  این عقیده هستند  دانان 

که اگر دولت و کارمندان حقوق عمومی در باب امور عمومی،  

  ، زیانی به دیگری وارد کنند و این زیان جبران نشده باقی بماند 

بر خالف قاعده عدالت است. آن چه محرز است حقوق عمومی  

قبال   در  دولت  دارند.  ملزوم  و  رابطه الزم  مفهوم حاکمیت  با 

ش  برابر  در  که  اعمال  مسئولیتی  اجرای  جهت  به  هروندان 

دارد  عهده  بر  و    ( 31)   حاکمیتی  اجرایی  قوانین  دارد  تکلیف 

اجرا کند  را  نظارتی  و  با    قضایی  را  متخلفین  راستا  این  در  و 

ضمانت اجراهای خاص به کیفر برساند. مسئولیت مدنی دولت  

و    آید ناشی از اعمال حاکمیتی به شرح ذیل ممکن است پیش  

راستا متخ  این  به کیفر  در  اجراهای خاص  با ضمانت  را  لفین 

به   حاکمیتی  اعمال  از  ناشی  دولت  مدنی  مسئولیت  برساند. 

 :شرح ذیل ممکن است پیش آید 

  مسئولیت ناشی از نقص وسایل و تشکیالت اداری   -1بند  

قانون مسئولیت مدنی در    11که در همین راستا ماده  (  3۲) 

 .باب مسئولیت دولت مقرر شده است 
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که در اصل    مسئولیت ناشی از اعمال قوه قضاییه   - 2  بند 

قانون اساسی نسبت به پذیرش مسئولیت شخص قاضی    171

 . ( 33)   است شده  مقصر اشاره  

مقننه   - 3  بند  قوه  اعمال  از  ناشی  پذیرفتن    . مسئولیت 

مسئولیت مدنی دولت در اعمال قوه قانونگذاری به نسبت به  

زیرا که  ،  ( 34مراتب دشوارتر از اعمال اداری و قضایی است ) 

گردد و  تکالیف و وظایف این قسمت مستقیما به دولت بر می 

شود و دولت  از طرف دیگر توسط نمایندگان مردم اعمال می 

 . است در این زمینه در مقام اعمال حاکمیت  

اعمال  .  مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تصدی - ب  

دو نوع مسئولیت را متوجه دولت خواهد    ، تصدی از نظر ماهیت 

 :ساخت 

 مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای اداری -1بند  

دخالت دولت برای تامین منافع ملی و حفظ منافع اجتماعی  

که دولت به برخی از قراردادها جنبه    ( 34موجب شده است ) 

. در این راستا اگر خسارتی  در نظر بگیرد اجتماعی و عمومی  

اشخاص ثالث در قبال اعمال دولت محق به طرح    ، به بار آید 

در   دولت  مقابل  در  ثالث  اشخاص  همچنین  و  هستند  دعوی 

بای  و  دارند  مسئولیت  غیر  به  اضرار  خسارت  د  مقام  جبران 

می   . ( 35)   بنمایند  مقررات  و  قوانین  به  آویز  دست  توانیم  با 

  :ها را در این قسمت به اقسام زیر تقسم بندی کنیم خسارت 

خسارت ناشی از مخارج    - ۲،  خسارت ناشی از تقصیر اداره   -1

 .خسارت ناشی از عمل حاکم   - 3و    فوق العاده و ضروری 

 مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصمیمات اداری   -   2بند  

جانبه در روابط  اداری اعمال حقوقی به صورت یک در حقوق  

ایجاد می  قانون    ، شوند حقوقی دولت  چرا که دولت به موجب 

می اراده  کفایت  حقوقی  وضع  برای  اراده  اش  به  نیازی  و  کند 

به همین خاطر    . دیگری ندارد و مانند حقوق خصوصی نیست 

جانبه یا تصمیمات ارادی به قصد انشا و به  اعمال حقوقی یک 

  اصالح اقدام به  نظور یک وضعیت خاص حقوقی بین اشخاص  م 

  حق و تکلیف له یا علیه دولت است که منشا  خواهد کرد  لغو    و 

جانبه اداری بر طبق قانون به دو قسم  اعمال حقوق یک .  ( 36) 

یعنی    ، شخصی است ها به صورت عام و غیر برخی از آن   : هستند 

از این دیدگاه  و  هاست  اینکه این احکام شامل همه افراد و گروه 

  ها ها، تصویب نامه مانند آیین نامه   ، همه در برابر قانون برابرند 

برخی دیگر از اعمال اداری انفرادی و شخصی  ؛  ها نامه بخش   و 

مانند   ، یعنی اینکه ناظر بر شخص یا اشخاص معین است   ، بوده 

استخدا پروانه  احکام  که  تصدیق   و می  ،  مهمی  ویژگی  نامه. 

و اینکه  است  نها  آ بحث الزم االجرا بودن    ، تصمیمات اداری دارند 

و این    ( 37)   ها استنکاف کنند از اجرای آن   توانند اشخاص نمی 

ست که در حقوق عمومی برای دولت شناخته  ا   امتیاز خاصی 

است  پایبند    .شده  خود  قانونی  مقرر  تکالیف  به  شخصی  اگر 

آورد، باید    بار ه  در نتیجه عدم اقدام خود خساراتی ب اشد و  نب 

پایه این الزام از تکالیف قانونی استخراج    . را جبران بنماید   آن 

 .  ( 38)   شود می 

 

 نتیجه گیری 

حق حیات و حق داشتن هوای پاک و حق زیست سالم در کلیه  

و از آن    محیط زیست و سالمت به کرات بیان قوانین در حوزه  

اما این حقوق و تکالیف بعضا نادیده و یا    ، شده است   حمایت 

اینکه از طرف مسئوالن دولتی و غیر دولتی به خوبی رعایت  

و فرهنگی  است  نشده   اقتصادی  و  اجتماعی  امور  بررسی  با  و 

شود که سالمت جامعه با اعمال  عموم مردم این امر هویدا می 

فعال دولت روز به روز دستخوش تغییرات عمده شده است.  و ا 

در این پژوهش با جمع بندی تعیین مسئولیت مدنی دولت در  

نظارت برسالمت جامعه با توجه به قاعده فقهی    حوزه تامین و 

 شود: حاصل می ذیل  حقوقی حسبه نتایج  

حاکمیت بر اجتماع از دو قسم حقوق و    راستایدولت در  .  1

استفاده از محیط زیست سالم و پاک،  است.    تکالیف برخوردار 

بشر   بنیادین  و  اساسی  از حقوق  و  یکی  و  است  زندگی  ادامه 

است    داشتن حق حیات بدون توجه به طبیعت عمال غیر ممکن 

 . بشر را به نابودی خواهد کشید طبیعت و و  

محیط زیست وطبیعت در دو بعد  زیان و خسارات وارده به  .  ۲

بحران بحران  و  طبیعی  قرار  های  بشر  دست  محصول       های 

بای   گیرد می  بررسی  د  که  اجراهای موجود مورد  طبق ضمانت 

گیرد.   را  قرار  شخصی  مصلحت    حیطه در  باید  هر  و  حمایت 

تعیین خسارات    و مورد ارزیابی    ، گروهی   و نه اجتماعی    ، فردی 

 . قرار دهیم 

تواند  گذار تمام ابعاد زندگی اجتماعی اشخاص را نمی قانون .  3

مین خاطر ریزگردها که  اوج آنها  ه   به   ؛ مورد پوشش قرار بدهد 

  در حقوق تحقق  مربوط به چند سال اخیر بوده شدت بیشتری

در  د  بای   درست، اجبارا   ی دلیل نبود مبنای قانون ه  یافته است و ب 

قوق اسالم که  نظر گرفتن اصول ح   حوزه مسئولیت مدنی  با در 

از  روایات است   گرفته شده  و  قلمروی    قرآن  تعیین  به  نسبت 

 . کرد مسئولیت مدنی اقدام  

یکی از موارد مسئولیت مدنی قید    ، درقانون مسئولیت مدنی .  4

دولت در اجرای اعمال و افعال خود،  . فعالیت بدون مجوز است 
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 دولت 

  ، و در صورت ورود خسارات به اشخاص است  دارای مسئولیت  

 ه جبران خواهد داشت.  تکلیف ب 

ریزگردها تنها منشا داخلی نداشته و از کشورهای همسایه  .  5

مرزگذر   اصطالح  به  و  شده  ایران  وارد  کلیه  هستند.  هم  در 

کاستی  قضیه  این  به  نسبت  دارد ی  ی ها کشورها  در    وجود  و 

از  رسیدگی به مسئولیت مدنی ناشی از ریزگردها اکثر کشورها  

  نماید می و ضرورت ایجاب  ت  ایران موارد نقص زیاد اس   جمله 

که قوانین در حوزه سالمت و محیط زیست و مدیریت بحران  

 مورد بازنگری واقع شوند. 

 

 پیشنهادات 
ان  توان موارد زیر را به عنو با توجه به نتایجی که ذکر شد می   

 :د کر پیشنهاد ارائه  

در اکثر قوانین موضوعه، به حقوق زیان دیده کمتر توجه    .1

جبران کامل    به د  شده است و ضمن تصویب قوانین جدید بای 

بیشتری   توجه  دیده  زیان  اجتماعی    گردد خسارات  عدالت  تا 

 .استقرار پیدا کند 

بهدا .  ۲ و  در سالمت  بنیادین  نقش  زیست  محیط  ت  ش حفظ 

به طور وسیع  د  بای   ؛ لذا جان دارد حیات جاندار و بی   روند   وادامه 

ضمن تعیین اصول اساسی    سطح آگاهی عموم مردم افزایش و 

آموزش  صورت  زندگی،  آبادانی  و  حفظ  جهت  در  الزم   های 

 .گیرد 

ای .  3 و  موثر  قوانین  برای  وضع  الزم  اجراهای  ضمانت  جاد 

  از اعمال و اقدامات   های خسارات آور ناشی گیری از فعالیت جلو 

 .دولت و سایر اشخاص 

اطالع رسانی و تبادل اطالعات علمی به    و کردن  لزوم آگاه  .  4

 .در مبارزه با پدیده نوظهور ریزگردها   عموم موقع به  

های زیست  تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده .  5

   . محیطی 

 

 تقدیر و تشکر 
استاد راهنما جناب دکتر جمشید میرزایی    ، از اساتید بزرگوارم 

ــوی تقدیر و   ــید ابراهیم موس ــاور جناب دکتر س ــتاد مش و اس

 کنم. تشکر می 
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