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های بشری تبدیل ترین دغدغهمحیطی را به یکی از مهمزیست جبران خسارت

کرده است. در این مقاله تالش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان 

 الملل پرداخته شود.محیطی از منظر فقه و حقوق بینزیست

رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش مقاله پیش ها:مواد و روش

 ای به بررسی موضوع پرداخته است.کتابخانه
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محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو زیست
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 مقدمه. 1

اهمیت زیست از  در منابع فقهی، حفظ محیط

باالیی برخوردار است. طبیعت در دیدگاه اسالم، 

د و تعالی ـر رشـه بستـوهبتی الهی است کـم

هاست و ادامه حیات به آن وابسته است، پس انسان

گذارد آلودگی آن، بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می

ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی و یکی از مهم

)مکارم  دشودست خودش ایجاد میاست که به 

آن کریم بر حفاظت از قر (. در1369شیرازی، 

در راه فساد در »...  کید شده است:أمحیط زیست ت

ها و چهارپای را کنند و زراعتزمین کوشش مى

دانند( خدا فساد را سازند )با اینکه مىنابود مى

شود از این آیات استفاده مى .«دارددوست نمى

دست بشر پدید  منظور از فساد، فسادى است که به

باعث خسارت و  ( و1، تا)طباطبایی، بی آیدمى

در اسناد  شود.ابودی محیط زیست و طبیعت مین

زیست تأکید زیادی  الملل نیز بر حفظ محیطبین

شده و تاکنون اسناد مختلفی در این راستا تدوین 

و تصویب شده است. یکی از موضوعات مهم مربوط 

خسارت قربانیان زیست، بحث  به مسائل محیط

محیطی است که تاکنون چندان های زیستآلودگی

های خسارت مورد توجه قرار نگرفته است. از ویژگی

ها زیست، گوناگونی یا متنوع بودن خسارت محیط

 است؛ به این معنا که، یک عمل زیانبار محیط

زیست، ممکن است هم سبب خسارت شخصی و 

 د محیطفیزیکی شود و هم موجب خسارت به خو

زیست گردد. در واقع وقتی از خسارت اکولوژیکی 

آید، عالوه بر خسارت وارده به سخن به میان می

زیست، خسارت وارده بر اموال و اشخاص که  محیط

آیند را نیز زیست به وجود می در اثر آلودگی محیط

شود. امروزه تبیین سازوکار شناسایی شامل می

ن خسارت و محیطی، نظام جبراخسارت زیست

محیطی از اهمیت نحوه جبران خسارت زیست

باشد. التزام به جبران خسارت ای برخوردار میویژه

محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی، زیست

به عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت 

زیست تا بدان میزان مهم است که حتی از محیط

رد. اما جبران المللی را در پی دامسئولیت مدنی بین

محیطی همواره با مشکالتی روبرو خسارات زیست

است از جمله اینکه این خسارات به راحتی قابل 

ارزیابی نیست و در اغلب مواقع برقراری مجدد 

مثاًل  باشد.پذیر نمیوضعیت سابق امکان

تواند اثرات بلندمدتی بر ای میهای هستهفعالیت

ئم آن تا سالمت و بهداشت داشته باشد که عال

ها بعد مشخص گردد. در این مقاله سعی شده سال

مهم پرداخته شود که  موضوع است به بررسی این

محیط در فقه و حقوق جبران خسارت زیست

فرضیه مقاله بدین  الملل تابع چه قواعدی است؟بین

در فقه مانند حقوق »شکل قابل طرح است که 

ید کمحیطی تأالملل بر جبران خسارت زیستبین

الملل بر شده است با این تفاوت که حقوق بین

حسب موضوعه بودن، به تفصیل بیشتری به جبران 

در راستای بررسی سؤال  «خسارت پرداخته است.

مورد اشاره ابتدا بحث نظری مقاله مطرح و فرضیه 

شده، سپس با اشاره به قربانیان خسارت 

های جبران خسارت محیطی، مبانی و شیوهزیست

حیطی تبیین و تحلیل شده و در ادامه به مزیست

 گردد.های فرارو در این خصوص اشاره میچالش
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 . مالحظات اخالقی2

در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالقی و 

گیری علمی و دقیق از منابع علمی از جمله بهره

 علمی رعایت شده است.

 

 ها. مواد و روش3

با استفاده از رو توصیفی تحلیلی بوده و مقاله پیش

 ای به بررسی موضوع پرداخته است.روش کتابخانه

 

 ها. یافته4

دهد در فقه نیز مانند اسناد ها نشان مییافته

محیطی المللی، جبران خسارت قربانیان زیستبین

فقه از قواعدی کلی چون  ای دارد. درجایگاه ویژه

قاعده اتالف، قاعده تسبیب و قاعده الضرر، ضرورت 

محیطی قابل خسارت قربانیان زیست جبران

الملل نیز اصل جبران استنباط است. در حقوق بین

محیطی بر پایه نظریاتی خسارت قربانیان زیست

چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده 

و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت 

ه پیشگیری از مهمترین ـد بـده و تعهـدیزیان

جیران خسارت قربانیان خسارت های روش

 محیطی است.زیست
 

 . بحث5

 . مفاهیم1-5

به مباحث نظری مقاله شده در این قسمت تالش 

)ضمان(، خسارت  شامل مسئولیت مدنی

محیطی محیطی و قربانیان خسارت زیستزیست

 پرداخته شود.
 

 )ضمان( مسئولیت مدنی. 1-1-5

به « سأل»مصدر جعلی از ریشه « مسئولیت»واژه 

، )عمید معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است

را مسئولیت « ضمان»(. در فقه، واژه 95، 1375

)کاشف الغطاء،  اندجبران خسارت تفسیر کرده

، 1416؛ جزائرى، 278، 1416، ؛ حکیم262، 1422

از دیدگاه این فقهاء، مفهوم ضمان به  (.72-74

معنای جبران خسارت است و اصِل ضرورت جبران 

 خود مفهوم ضمان، نهفته استخسارت در 

ترین معادل نزدیک (.107، 1395الهی، )نعمت

است. « پاسخگویی»واژه « مسئولیت»فارسی کلمه 

مسئولیت عبارت است از: پاسخگویی شخص در 

شود. او استناد داده میقبال اعمالی که عرفا به 

تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر « مسئولیت»

دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر 

از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد ناشی 

مسئولیت به  (.1 ،1395، )کاتوزیان شده باشد

معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به 

، )جعفری لنگرودی آمده است وارد کرده،دیگری 

مدنی در معنای مورد  (. مسئولیت642، 1386

اشاره به دو نوع مسئولیت مدنی قابل تقسیم است؛ 

الف( مسئولیت مدنی قراردادی ب( مسئولیت مدنی 

-18، 1382، )کاتوزیان قهری یا خارج از قرارداد

از عدم اجرای  (. مسئولیت قراردادی ناشی14

از مسئولیت  یئولیت قهری نوعارداد است، اما مسقر

 شودکه خارج از تعهدات قراردادی ایجاد میاست 

 (.64، 1385، )ژوردن

ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، 

 .)بین عمل زیانبار و ضرر( رابطه سببیت
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هر قسم  محیطی، ضرر زیستمنظور از الف( ضرر: 

گیری بر غیرمستقیم قابل اندازه تخریب مستقیم یا

نامطلوب در  زیست است. هرگونه تغییر محیط

های طبیعی، آب گاهها، سکونتگونه ،منابع طبیعی

در کارکرد منابع طبیعی می باشد  لالو خاک یا اخت

 ای مستقیم یا غیرمستقیمبگونهکه ممکن است 

 (.227، 1397 ،همتی) حادث شود

زیانبار این است که  منظور از فعلب( فعل زیانبار: 

ناشی از فعل باشد. فعلی که موجب ضرر ضرر باید »

 «گردد بر دو قسم است: مثبت و منفیغیر می

یا ترک فعل عامل ورود  (. فعل398، 1376)امامی، 

تواند چنانچه زیان بایستی غیرمجاز باشد. ذینفع می

ضرر درنتیجه نقض قانون یا ضرری که جزئی نباشد 

عمل غیرقانونی باشد، دادخواست یا درنتیجه یک 

در دعوای جبران »جبران خسارت تقدیم کند. 

زیست اقداماتی که باعث  خسارات وارده به محیط

شود بایستی نامشروع باشد. ارتکاب هر خسارت می

فعلی که منجر به ورود خسارت گردد الزاماً به 

معنای مسئولیت مدنی شخص مرتکب نخواهد 

الملل در حقوق بین»(. 61، 1390، مشهدی) «بود

مسئولیت به جبران خسارت نتیجه بالفصل نقض 

المللی است. بدین معنا که چنانچه تعهدات بین

ها یک الملل به ویژه دولتیکی از تابعان حقوق بین

المللی را نقض کرد یا یک تعهد بینقاعده حقوقی 

های ناشی از این نقض تعهد را وظیفه دارد زیان

موضوع  (. در329، 1390، )موسوی «جبران کند

زیست و منابع  زیان معنوی ناشی از تخریب محیط

باری که طبیعی نیز بایستی فعل یا ترک فعل زیان

نامشروع باشد اتفاق افتد. منظور از نامشروع، 

گذار در قوانین مختلف مخالف قانون است. قانون

افعال و ترک افعال ممنوع را مشخص کرده و 

ها در صورتی که ک هر کدام از آنارتکاب یا تر

 آور است.شود،  ضمانمنجر به زیان معنوی می

در خصوص رابطه سببیت نیز : رابطه سببیتج( 

دیده و اثبات ورود ضرر به زیان»باید گفت که 

همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف 

خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با او 

کند. دعوای خسارت را توجیه نمیتنهایی  است، به

باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار 

دارد: یعنی ضرر از آن فعل رابطه سببیت وجود 

فعل  (.77، 1381، )کاتوزیان «ناشی شده است

موجب زیان اعم از مثبت یا منفی که علت ورود 

علت چیزی است که »زیان است. در اصطالح فقهی 

)عاملی غروی،  «شودداده میفعل به آن نسبت 

در این رابطه سببیت و  مالک» (.277، 10تا، بی

 در(. 14، 1398، )محقق داماد «استعلیت عرفی 

در تمامی دعاویی که نسبت به کسی حقوق داخلی، 

محیطی طرح ادعای مسئولیت آسیب زیست

بطه علیت شود، اولین دلیل مورد نیاز وجود رامی

بین عمل شخص یا شرکت و ضرر و خسارت 

باشد. بر اساس نظریه مسئولیت مدنی، شده میواقع

ران شود بزیست باید ج هرگونه خسارت به محیط

رسان و کسی و جبران خسارت بر عهده عامل زیان

زیست را بر عهده  است که وظیفه حفاظت از محیط

سببیت را دارد. سه شرط ضرر، فعل زیانبار، رابطه 

نامید، زیرا وجود « شروط ثابت مسئولیت»توان می

ها در هر حال برای تحقق مسئولیت ضرورت آن

 دارد.
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اصل این است که خسارت الملل، در حقوق بین

باید توسط  محیطیقواعد زیستناشی از نقض 

شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص 

قاعده  ولیت است.ئدر این راستا، همان مس مذکور

توان در حوزه بنیادین مسئولیت دولت را می

ها زیست چنین خالصه کرد: دولت حفاظت محیط

مسئول خسارات ناشی از نقض قاعده، هنجار، 

زیست دولت  المللی متداول به محیطاستاندارد بین

زیست مناطق مشترک جهانی  دیگر یا محیط

وق ـون حقـسیـکمی 2001رح ـدر ط باشد.می

ها در قبال اعمال ل راجع به مسئولیت دولتالملبین

المللی، تعهد ثانویه دولت مسئول به متخلفانه بین

های های ناشی از فعالیتزیان« جبران کامل»

ممنوع شده مورد تأیید قرار گرفته است. فراتر از 

 وقـحق ونـکمیسی 2006 نویسپیش آن طرح

 موارد در زیان تخصیص اصول»موضوع  با المللبین

 «خطرناک هایفعالیت از ناشی فرامرزی آسیب

 جدی خسارت ورود دلیل به شرایطی تحت را دولت

 فعالیت متصدی و مسئول زیست محیط به

 در حتی خسارت، جبران به موظف را خطرناک

شاه داند )می تعهد نقض عنصر فقدان صورت

این  بر اساس (.141، 1396 ،حسینی و مشهدی

باشند با اتخاذ تدابیر ها ملزم مینویس دولتپیش

های فرامرزی ناشی الزم، جبران کافی و فوری زیان

های خطرناک ممنوع نشده در سرزمین از فعالیت

یا قلمرو تحت نظارت یا صالحیت خود را تضمین 

 نمایند.
 

 

 محیطیخسارت زیست .2-1-5

های وارده بر محیطی به زیانواژه خسارت زیست

در فقه و نه در حقوق زیست داللت دارد. نه  محیط

الملل تعریف جامعی در مورد خسارت بین

محیطی وجود ندارد. به منظور تبیین زیست

محیطی، در بررسی حقوقی محدوده خسارت زیست

دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا » ابعاد

میالدی، به دو نوع خسارت « 200مصوب سال 

آب و  ( خسارت وارد شده به1توجه شد. 

( خسارت وارد 2ی، ای آلوده و تنوع زیستهمحوطه

محیطی در شده به اشخاص و اموال. خسارت زیست

دستورالعمل به سه نوع تقسیم شده است:  2مادۀ 

های طبیعی، خسارت ها و زیستگاهخسارت به گونه

ها در واقع خسارت به این خسارت»به آب و زمین. 

 «به برخی از عناصر سازنده محیط زیست است

این اساس  بر(. 289، 1387 ی و کاتوزیان،)انصار

های توان در حیطه خسارتدو نوع خسارت می

، الف( خسارت مادیمحیطی شناسایی کرد؛ زیست

زیست و منابع  تخریب محیط .ب( خسارت معنوی

های مادی طبیعی جدای از اینکه باعث ایراد زیان

شود، به واسطه های مربوطه میبرای سازمان

ها به حیثیت و اعتبار رود این زیانای که ولطمه

کند باعث ایراد خسارت این اشخاص وارد می

قانون مدنی »باشد. ها هم میمعنوی به این سازمان

ذلک اشخاص حقوقی نام نبرده، معاز اهلیت 

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی اهلیت عام 

های زیان (.172، 1387، مقامی )امیری قائم «دارند

زیست، ممکن است منابع طبیعی و محیطوارده به 

لطمات  به خاطر آزردگی خاطر افراد جامعه باعث
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ها شود. بعضی های معنوی برای آنروحی و آسیب

از این خسارات ممکن است جنبه شخصی صرف 

داشته باشد. مانند خسارت معنوی که در نتیجه 

آلودگی ایجادشده در همسایگی فرد به او وارد 

مورد جنبه شخصی ضرر معنوی شود. در این می

تواند مستقالً خسارت دیده مینمایان است و زیان

خود را مطالبه نماید. ولی در مواردی که ضرر 

های نادر معنوی جنبه جمعی دارد مانند شکار گونه

که باعث آزردگی خاطر دوستداران آن گونه نادر 

شود افراد شود. یا تخریب جنگل که باعث میمی

استفاده از محیط طبیعی جنگل را از  جامعه امکان

دیده دست بدهند. در این موارد به خاطر اینکه زیان

قابل احصا شدن نیست و معلوم نیست چه میزان 

ها متحمل زیان از افراد جامعه به خاطر این پدیده

شوند ولی قطع به یقین این است که افراد می

اند، زیان متعددی متحمل زیان معنوی شده

 ست و جمعی است و افراد جامعه بهشخصی نی

 توانند مطالبه خسارت کنند.تنهایی نمی
 

 محیطیزیست قربانیان خسارت .3-1-5

محیطی، طیف متنوعی های زیستقربانیان آلودگی

ترین قربانیان از مهم .شوداز قربانیان را شامل می

ها ها هستند. انسانمحیطی خود انسانزیست

اند، به محیطی رنج بردههای زیستهمواره از آسیب

های طوری که انواع مختلف سرطان و بیماری

تواند ناشی از قرار گرفتن در معرض تنفسی می

ها باشد. اما حیوانات و گیاهان نیز از دیگر آالینده

در  محیطی هستند.ای زیستهقربانیان خسارت

بعد نظری مطالعات جدیدی در راستای حمایت از 

حقوق حیوانات شکل گرفته است که به تحقیق و 

درباره رفتار و تعامل آدمیان با حیوانات پژوهش 

فراتر از آن  (.163-190، 1392)جاهد،  پردازدمی

دیده و در حقوق کیفری نیز، حیوانات به عنوان بزه

شناسی ها مورد توجه جرمانسانار قربانیان رفت

(. 1395ابرندآبادی، )نجفی انتقادی قرار گرفته است

برای رفاه  ایها وسیلهدر نگاه سنتی به جانوران، آن

شدند؛ از این رو نخست مالکیت انسان محسوب می

شد و دوم مالک حق ها روا داشته میانسان بر آن

فاطمی و )سید  ها را داشتبرخورد با آنهرگونه 

رفته تغییر کرد اما این نگاه رفته (.1390مشهدی، 

زیست و هم در الملل محیطو هم در حقوق بین

حقوق داخلی قوانینی در راستای حمایت از 

ای جانوران به تصویب رسید که گام مهم و ارزنده

)شاملو  رودمیدر شناسایی حقوق جانوران به شمار 

جان نیز سبز بیقربانیان  (.45، 1396و همکاران، 

 در قالب در قالب سه دسته، آب، خاک و هوا قابل

تقسیم است. بر اساس آنچه گفته قربانیان 

محیطی هم انسان را شامل های زیستخسارت

های حیوانی و گیاهی و هم شود، هم گونهمی

 جان.قربانیان سبز بی
 

محیطی در مبانی جبران خسارت زیست. 2-5

 المللفقه و حقوق بین

مبانی جبران خسارت در این قسمت، 

بررسی  المللمحیطی در فقه و حقوق بینزیست

 شود.می
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محیطی مبانی جبران خسارت زیست. 1-2-5

 در فقه

در فقه قواعد مختلفی بر جبران خسارت 

 ؛محیطی داللت داردزیست
 

 قاعده اتالف. 1-1-2-5

ترین این قواعد است. قاعده قاعده اتالف از مهم

یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع اتالف، 

فرق مسلمین است که مستند آن در کتاب، قسمتی 

سوره بقره است. در این آیه، حکم  194از آیه 

کس مال هر"ضحی وجود دارد مبنی بر اینکه وا

و از آنجا که  "دیگری را تلف کند، ضامن آن است.

ها زیست برای همه انسان طبیعت و سالمت محیط

هاست و اتالف آن، سبب ضمان در در همه زمان

برابر دیگر ساکنان فعلی و آینده کره زمین است. 

اما استناد این قاعده در سنت، روایتی از پیامبر اکرم 

حرمت داشتن مال یک »)ص( است که فرمودند: 

به « مسلمان همچون حرمت خون و جان او است

دیگران بر همه واجب است  مراعات مالعبارتی 

این  (. مستند510، 1386شهری، )محمدی ری

هم اجماع فقها محقق بر اصل قاعده از نظر علما 

؛ مـوسوی 46، 1367)نجفی،  ضمان اتالف است

 (.157، 1418، حلّی ؛ عالمه525، 1417، الخـویی

و مستند بناء عقالء هم این نکته مسلم به نظر 

که شخصی مبادرت به اتالف رسد که هنگامیمی

کند، ذمه او را در قبال مالک مال دیگری می

لو را ضامن پرداخت خسارت وارده مشغول و 

(. این قاعده را 4، 1391، )محقق داماد کندمی

تعمیم داد،  زیست همتوان به حفاظت از محیطمی

ه زمین و هر آنچه که در آن است، از گیاهان چرا ک

گرفته تا جانوران و حتی کوه و جنگل و دشت و 

ها دریا و بیابان، همه و همه، متعلق به همه انسان

و ابناء بشر است و انسان در طول زندگی خود، باید 

در کنار استفاده بهینه از زمین، نگهداری و تحویل 

 .به نسل بعد را هم مدنظر قرار دهد
 

 قاعده تسبیب  . 2-1-2-5

قاعده تسبیب از دیگر مبانی جبران خسارت 

محیطی در فقه است. اگرچه به عقیده فقها، زیست

اتالف و تسبیب دارای مشترکات زیادی است، اما 

هر چیزی که از وجودش، وجود دیگری الزم نیاید؛ 

عدم دیگری الزم بیاید را سبب ولی از عدمش، 

عمل  (. پس119، 1398)محقق داماد،  گویند

منتسب به هرکسی بود، او ضامن است و لذا مناط 

تنها درجات باالی کره و اجبار نیست، بلکه 

که اراده فاعل مرعوب و تحت تأثیر شدید همین

مسبب باشد، عرفا عمل منتسب به مسبب اراده 

، مطابق (. بنابراین136، 1398)محقق داماد،  است

الواسطه باعث عموازین فقه، هرگاه عمل شخص م

)کلینی،  تلف مال دیگری شود، مسبب، ضامن است

زیست (. از آنجا که کره زمین، محیط35، 1388

بر قاعده روی آن است، پس بنا همه جانداران

تسبیب، هرکسی که باعث اتالف و خسارت غیرقابل 

جبران به آن بشود، در مقابل همه جانداران هم 

 دارد. عصر و پس از خود، مسئولیت اخالقی
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 قاعده الضرر .3-1-2-5

عالوه بر این، یکی از قواعد فقهی که در بیشتر ابواب 

شود، قاعده الضرر است و استناد میفقه به آن 

 )عاملی شودمستند بسیاری از مسائل فقهی می

(. 292، 1430، ؛ الندوی4، 1411، )شهید اول(

مکرم  اصل این قاعده ریشه در روایتی از رسول

در »اهلل و علیه و آله دارد که فرمودند: اسالم صلی

شود به خود ضرر وارد نمود و نه دین اسالم نه می

، 21 ،1419، )عاملی «ن ضرر وارد ساختبه دیگرا

، ضرر زدن به دیگران نیز جایز این اساس (.60-54

زیست و تخریب و  نیست. لذا آلوده ساختن محیط

ترین طبیعی از روشن کردن طبیعت و منابعنابود 

 )عموم و خصوص رانهای زیان زدن به دیگنمونه

 شود.ردم( اسـت که شامل ضمان میم

در نظام حقوقی ایران، مبنای مسئولیت مدنی 

قانون مسئولیت مدنی یعنی  1اساساً مبتنی بر ماده 

تقصیر است. البته در برخی موارد مانند قانون بیمه 

ص ثالث در اثر اجباری خسارات واردشده به شخ

، 1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

شده است اما چنین  مسئولیت مطلق نیز پذیرفته

محیطی به رویکردی در خصوص قوانین زیست

 خورد.چشم نمی
 

محیطی مبانی جبران خسارت زیست. 2-2-5

 المللدر حقوق بین

ترین مبانی نظریه خطا از مهم ،المللدر حقوق بین

محیطی است. نظریه خطا جبران خسارت زیست

برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود 

این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. 

اند از: واتل ترین طرفداران نظریه خطا عبارتمهم

الملل در حقوق بین»پوفندروف، ولف، ورودروس. 

المللی بر خطای قابل انتساب یت بینسنتی مسئول

، 1988)اسمیت،  «به یک دولت بنا نهاده شده بود

بر این اساس تحقق مسئولیت دولت مستلزم  (.13

واقع هرچند  در»انگاری است. عنصر خطا و سهل

برای انتساب مسئولیت، اثبات نقض عامدانه و با 

سوءنیت تعهد توسط دولت خاطی ضرورتی نداشت، 

بود مورد خاص نقض تعهد و خسارات ناشی اما الزم 

از آن معین شود. چنانچه دولتی از ادای وظیفه 

قانونی یا رعایت هر یک از معیارهای حقوقی امتناع 

)کیس و  «شدورزید تقصیر وی احراز میمی

با توجه به فقدان رکن (. 350، 1991شلتون، 

الملل و با عنایت به اراده اجرایی مؤثر در حقوق بین

دیگر « مداخله عدم»ورها در پذیرش اصل کش

توان نظریه کالسیک خطا را در حقوق نمی

الملل، قبول کرد. به همین دلیل نظریات بین

 جدیدتر شکل گرفت.

نظریه مسئولیت سببی )مسئولیت عینی( اولین بار 

توسط آنزیلوتی بیان شد، که البته  1902در سال 

ونلی و گلتون در کار بسیاری از پیروانش از جمله برا

اصل این است که خسارت . نیز انعکاس یافته است

محیطی باید توسط ناشی از نقض تعهدات زیست

شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص 

 مذکور در این راستا، همان مسئولیت است

 (.41، 1379، )فیوضی

نویس مسئولیت )بخش اول( طرح پیش 1در ماده 

هر عمل نادرست »المللی مواد آمده است: بین

المللی آن المللی یک دولت، مسئولیت بینبین



 133 ران /و همکا ئیموقوفه                                                            محیطی در فقه و ...جبران خسارت قربانیان زیست

 
 

واقع کمیسیون حقوق  در«. دولت را در پی دارد

ای به تقصیر نداشته و تنها اذعان الملل اشارهبین

دارد که دولت برای اعمال نادرست و نقص می

 2ر ادامه ماده المللی مسئول است. دتعهدات بین

دارد زمانی یک دولت مرتکب عمل طرح اشعار می

عملکرد  -الف»المللی شده است که: نادرست بین

آن دولت اعم از فعل یا ترک فعل به موجب حقوق 

آن  -الملل قابل انتساب به دولت باشد؛ و ببین

المللی به دولت را برداشته عملکرد، نقض تعهد بین

 «.باشد

محیطی باید نی خسارات زیسترژیم مسئولیت مد

است یا خیر. « مطلق»مقرر نماید که این مسئولیت 

المللی خسارات ناشی از کنوانسیون مسئولیت بین

 نماید.اشیای فضایی و وضعیت متفاوتی را مقرر می

بر اساس نظریه مسئولیت مطلق، اثبات تقصیر 

نقشی در ایجاد مسئولیت ندارد. بنابراین هر 

مقصر و موظف به جبران خسارت  ایکنندهآلوده

 مباالتی وی نیستاست و نیاز به اثبات تقصیر و بی

و مسئولیت مبتنی بر تقصیر در موارد در استثنائی 

ترین دالیل گرایش به شده است. از مهم بینیپیش

این نوع از مسئولیت، امکان حفاظت بیشتر و بهتر 

شود چرا که اثبات زیست محسوب میاز محیط

محیطی زننده در مسائل زیستعامل زیان تقصیر

)باریکلو،  دیده پرهزینه و دشوار استزیانبرای 

1389 ،67.) 

نویس مسئولیت طرح پیش 2بر اساس ماده 

یک دولت مسئولیت مطلق خسارات »المللی، بین

ناشی از اشیای فضای خویش که به زمین یا یک 

 شده است را به عهده هواپیمای در حال پرواز وارد

دارد، برعکس اگر خسارات در اثر تقصیر دولت 

درگیر یا تقصیر فرد مسئول صورت گرفته باشد نیز 

مسئولیت وجود دارد. این امر، تعادل خاص خطرات 

شده بر نماید. با اینکه اقدامات انجامرا منعکس می

اساس برابری از شمول اعمال مسئولیت مطلق 

ه با مستثنی هستند ولی این اقدامات در مقایس

 «.شونداقدامات بر روی زمین، خطرناک تلقی می

توان از یک معیار واحد برای بر این اساس نمی

محیطی بهره تعیین مسئولیت و خسارت زیست

گرفت. معیار مسئولیت، نشانگر هدف تعقیب شده 

باشد. صرفا در به وسیله رژیم مسئولیت مربوطه می

برخی موارد که هدف از نظام جبران خسارت، 

باشد. پذیر میتنبیهی باشد، توسل به تقصیر توجیه

زیست به ما چنانچه هدف اعاده وضع محیطا

سابق باشد، استفاده از مسئولیت مطلق وضعیت 

 (.68، 1381، )ولفروم رودیگر پذیرتر استتوجیه

یا  رسد که مسئولیت مدنی سنتیبه نظر می

های سنتی مانند کالسیک که بر مبنای نظریه

های تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارت

ر بسیاری از موارد باعث ایجاد محیطی که دزیست

شوند نیست چرا که در های عمومی میخسارت

قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی 

گرفته است مسئولیت مدنی در  حمایت قرار مورد

محیطی یکی تأسیسات نوین خسارات زیست

محیطی، حقوقی است. در خصوص خسارات زیست

کالسیک  مبانی نظری که در قواعد مسئولیت مدنی

گیرد به همراه نظریه نفی استفاده قرار می مورد

ضرر، احترام به اموال، نظریه خدمت عمومی و 

نظریه استحقاق که در پی جبران ضرر وارده از 
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طریق اعاده به وضع پیشین، از بین بردن منبع 

ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی 

 زیست کاربرد دارد.و خسارت به محیط
 

 هاي جبران خسارت به محیطروش. 3-5

 المللزیست در فقه و حقوق بین

در فقه عمدتا به اعاده به وضعیت سابق و پرداخت 

های جبران غرامت به عنوان مهمترین روش

الملل اما خسارت اشاره شده است. در حقوق بین

های دیگری های مورد اشاره، روشعالوه بر روش

به پیشگیری و  دیده، تعهدچون رضایت زیان

بینی شده سیس صندوق جبران خسارت پیشأت

 شود. ها پرداخته میادامه به این روش است. در
 

 اعاده به وضع سابق. 1-3-5

یکی از طرق رایج جبران خسارت در کشورهای 

در فقه با گاهی مختلف، اعاده به وضع سابق که 

، )خمینی شودمیعنوان جبران عینی نیز نام برده 

اولیه  (. هدف73، 1378، ؛ طوسی165، 1383

محیطی، اعاده به وضع سابق جبران خسارت زیست

زیست در معرض خسارت  واقع احیای محیط و در

کننده، اعمالی باشد و منظور از اقدامات اعادهمی

زیست را به زمان پیش از  است که وضعیت محیط

بروز آلودگی برگرداند. برای مثال در قبال عمل 

درختان، اجبار عامل زیان به کاشت  خالف قطع

گونه اقدامت به شمار تواند از ایندرختان جدید می

ترین شیوه جبران خسارت رود. این شیوه، مناسب

 است؛ زیرا هدف آن محو کامل خسارت است

جبران زیان به وارد  (. تدارک213، 1380، )ژوردن

دیده به شرایط قبل ای است که وضعیت زیانگونه

گردد که گویی از ابتدا زیانی برمیاز وقوع خسارت 

 (.314، 1395، )کاتوزیان به وی نشده است

ملل  الملل سازماننویس کمیسیون حقوق بینپیش

ها در المللی دولتدر خصوص مسئولیت بین

 2001المللی در سال آمیز بینخصوص عمل تخطی

خود نیز اعاده به وضع سابق را اولین  34ماده در 

روش جبران خسارت کامل زیان دانسته است. در 

این ارتباط بر اساس بند سوم برنامه مونتوویدئو 

سوم تحت عنوان پیشگیری و کاهش صدمات 

محیطی، یکی از راهکارهای جبران خسارات زیست

محیطی را اعاده به وضع سابق عنوان زیست

 دارد.می

ویت اعاده به وضع سابق از سوی دیوان دائمی اول

المللی، در قضیه کارخانه کورزوف دادگستری بین

گرفته است، بدین ترتیب که  نیز مورد تأیید قرار

 اصل اساسی این است که»دیوان بیان داشت: 

اید هرگونه آثار و ترمیم، تا آنجا که مقدور باشد، ب

از بین خالف حقوق را  مشروع و برنتایج عمل غیر

طور کامل به حالت عادی  ببرد و مجدداً وضع را به

یافت، ظاهر بازگرداند که اگر آن عمل ارتکاب نمی

آن وضع وجود داشت. از این رأی چنین استنباط 

ترین و شود که اعاده وضع به حال سابق اساسیمی

 دهدجبران خسارت را تشکیل میبهترین روش 

 (.421، 1384، )مجنونیان

قوانین داخلی ایران در بعضی از مواد قانون مدنی در 

قانون مدنی، همچنین   329و   311از جمله مواد 

زیست و قانون حفاظت و بهسازی محیط 11ماده 

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این  15ماده 
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شده است و الزام به جبران عینی  بینیروش پیش

ت قرار داده و اعاده وضع به حالت سابق را در اولوی

و راهکارهای دیگر جبران خسارت را منوط به عدم 

امکان اعاده به وضع سابق دانسته است. در مواد 

مذکور منظور از اعاده به وضع سابق، اعادۀ وضع 

ضرراست و باید تا دیده به حالت پیش از ورود زیان

جا که ممکن است عامل زیان، آن را به حالت آن

ن امکان وجود نداشته باشد، اولیه برگرداند و اگر ای

 باید از عهدۀ مثل یا قیمت زیان وارده برآید.

هایی چون باید گفت اعاده وضع به سابق محدودیت

ناممکن بودن آن در مواردی از لحاظ مادی و 

حقوقی و خارج از توان بودن اجرای آن برای دولت 

متخلف را به دنبال دارد. عدم امکان جبران مادی 

 قابل اطر تلف شدن یا خراب شدن غیرتواند به خمی

ترمیم شیءای باشد که باید عودت داده شود. عدم 

تواند به دلیل موانع امکان از لحاظ حقوقی نیز می

المللی باشد. پرداخت پولی در حقوقی داخلی یا بین

 شود.اغلب موارد جایگزین اعاده به وضع سابق می

محیطی با توجه به بسیاری از صدمات زیست

ناپذیر محیطی برگشتاهیت عناصر زیستم

باشند. برای نمونه اگر یک گونه حیوانی یا می

گیاهی به سبب عمل کرد نامناسب منقرض شود، 

ی از بین رفته را برگرداند امکان آن که بتوان گونه

آن  دی.ان.ایوجود ندارد. حتی اگر بتوان به وسیله 

گونه منقرض شده را احیا کرد به دلیل تخریب 

های آن گونه امکان رشد و نمو برای آن گاهکونتس

وجود نخواهد داشت و آن گونه دیگر به محیط 

 زیست بر نخواهد گشت.
 

 غرامت. 2-3-5

های جبران ترین راهپرداخت غرامت یکی از معمول

در فقه، پرداخت غرامت در ؛ باشدخسارت می

های وارد شده به اموال و انواع دیه خصوص زیان

جسمی ها و صدمات برای جبران خسارت

 (. در75، 1367 )نجفی، شده است بینیپیش

حقوق نیز، جبران ضرر از طریق دادن معادل، 

ترین روش جبران خسارت ترین و مهمرایج

 (. به166، 1395)کاتوزیان،  باشددیده مییانز

ای که جبران عینی خسارت دلیل مشکالت عدیده

های حقوقی، جبران زیان دارد، تقریباً در همۀ نظام

از طریق پرداخت غرامت به دلیل سهولت 

گرفته است،  توجه قرار شدت مورد اش، بهالعادهفوق

های غیرمالی را نیز با به نحوی که اغلب زیان

وه بر آن، در کنند. عالپرداخت غرامت جبران می

محیطی از تر موارد جبران خسارت زیستبیش

پذیر نیست و تنها طریق اعاده به وضع سابق امکان

 راه جبران خسارت، پرداخت غرامت است.

کنوانسیون حمایت، مدیریت و توسعه مناطق 

محیطی دریایی و ساحلی شرق آفریقا زیست

طرفین را به همکاری در  1985منعقده در سال 

های قضایی مناسب در اذ قوانین و رویهجهت اتخ

جهت تعیین مسئول در پرداخت جبران خسارت 

محیطی کافی و فوری در خصوص خسارات زیست

کند. مناطق تحت پوشش کنوانسیون دعوت می

الملل دریاها همچنین کنوانسیون حقوق بین

، پرداخت غرامت را به عنوان یکی از 1982

خود تصریح  235های جبران خسارت در ماده شیوه

 دارد.می
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ترین راه این الملل، متداولواقع در حقوق بین در

شده به است که مبلغ پول معین و از پیش تعیین

عنوان سقف پرداخت غرامت و به عنوان جایگزینی 

شود. برای اعاده به وضع سابق در نظر گرفته می

برای مثال، کنوانسیون وین راجع به مسئولیت 

 5اتمی مسئولیت عامل را  صدماتمدنی برای 

میلیون دالر آمریکا در هر حادثه اتمی محدود کرده 

 (.32، 1383، )محقق منتظر است

قانون مسئولیت  3در حقوق داخلی ایران برابر ماده 

شده است که  این اختیار برای قاضی مقرر مدنی

طریقه جبران زیان را با توجه به میزان زیان و توجه 

به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و امروزه تمایل 

رویه قضایی بر این است که خسارت به صورت 

ها حکم به جبران پرداخت غرامت باشد و دادگاه

 دهنداز طریق پرداخت غرامت میخسارت 

 (.99-114، 1399 ،مشهدی و  ربانی)

از مزایای شیوه پرداخت غرامت در ارتباط با جبران 

محیطی این است که این شیوه خسارت زیست

ان مادی یهای واردشده، اعم از زهمه زیان تواندمی

و معنوی را از ابتدا تا صدور حکم و حتی پس از آن 

گونه که در قسمت قبل پوشش دهد. در ثانی همان

از  محیطیبیان گردید، جبران خسارت زیست

طریق اعاده به وضع سابق در همۀ موارد ممکن 

باشد. های جایگزین مینیست و الزم به ارائه روش

ها پرداخت وجه ثالثاً اجرای احکامی که موضوع آن

های جبران تر از بقیۀ شیوهباشد، سادهنقد می

 خسارت است.

پرداخت غرامت بهترین گزینه برای جبران خسارت 

دیده مکلف چرا که زیانباشد، محیطی نمیزیست

دریافتی را حتماً صرف جبران نیست غرامت 

(. 101، 1376، اسا)لور محیطی کندخسارت زیست

 محیطیلذا پرداخت غرامت از گسترش زیان زیست

کند. از طرف دیگر پرداخت غرامت جلوگیری نمی

برد، بلکه محیطی را از بین نمیمنبع زیان زیست

 کند.های وارده را جبران میفقط زیان
 

 دیدهجلب رضایت زیان. 3-3-5

های جبران خسارت جلب یکی دیگر از شیوه

رضایت است که اغلب در موارد ورود صدمات 

شخصیت دولت غیرمادی یا لطمات معنوی به 

شده است که  مناسب است. همچنین غالباً پذیرفته

اعالم خالف بودن عمل خسارت بار از سوی قاضی 

المللی نیز به خودی خود، اقدامی است یا داور بین

 دیده شودتواند موجب رضایت خاطر زیانمیکه 

که خسارت  هنگامی (.1384)ضیایی بیگدلی، 

المللی وارد بینمستقیماً به یک کشور یا سازمان 

او حق دارد از کشور یا سازمان  ،آمده باشد

المللی متخلف بخواهد تا برای جبران خسارت بین

وارده مخصوصاً اگر خسارت معنوی باشد، با انجام 

دیده را جلب  نماید. این اقداماتی رضایت زیان

اقدامات اشکال مختلفی دارد اظهار تأسف و 

مانند ادای  عذرخواهی رسمی، اعمال نمادین،

ای احترام نظامی به پرچم یا اعزام نمایندگان ویژه

در مواردی  ای شفاعت )دو مورد مذکور مخصوصاًبر

احترامی یا توهین باشد.( است که عمل خالف، بی

های داخلی، اعم از تدابیر پیگرد قانونی و مجازات

اداری، انضباطی، یا قضایی علیه مأموران دولتی یا 

مل عمل خالف. جلب رضایت اشخاص خصوصی عا
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ممکن است به شکل شناسایی رسمی نقض، اعالن 

خواهی یا سایر اشکال مناسب باشد. تأسف، معذرت

جلب رضایت نباید با خسارت نامتناسب باشد و 

آمیز تواند برای کشور مسئول شکل توهیننمی

 داشته باشد.
 

هاي تأسیس صندوق تأمین خسارت. 4-3-5

 محیطیزیست

قواعد روش جبران خسارت بیشتر در جهت در فقه 

 دیده وضعجبران ضرر و اعاده به وضع سابق زیان

محیطی موجود در اند، در حالیکه قوانین زیستشده

جهت اقدامات پیشگیرانه و هدفی رو به آینده است. 

 های جبران خسارتیکی دیگر از راه

محیطی، تأسیس صندوق تأمین زیست

ست. در مواردی که محیطی اهای زیستخسارت

مسئول خسارت زیستی مشخص نیست، مانند از 

ها، پوشش گیاهی و بین رفتن تدریجی جنگل

آلودگی هوای شهرها، تأسیس صندوق تأمین 

گشا باشد. تواند راهمحیطی میهای زیستخسارت

المللی تأسیس کنوانسیون بین 2به موجب ماده 

ی المللی برای جبران خسارت ناشیک صندوق بین

( 1992) از آلودگی نفتی با اعمال اصالحات پروتکل

المللی مسؤولیت مدنی که مکمل کنوانسیون بین

باشد که ( می1969) ناشی از خسارت آلودگی نفتی

آن را به تصویب  15/1/1389ایران در مورخ 

رسانیده است؛ صندوقی به منظور کمک به صاحبان 

دیده کشتی در جبران خسارات وارده به افراد زیان

گردد، در دریافت کامل و مناسب خسارت ایجاد می

کفایت مالی صاحب کشتی یا  که در صورت عدم

شده از سوی وی یا عدم عدم تکافوی تضمینات ارائه

شناسایی عامل زیان، صندوق اقدام به جبران 

کند. در حمایت از محیطی میخسارت زیست

ای اساسنامه 12/6/1384زیست در مورخ  محیط

زیست به تصویب  ت عنوان صندوق ملی محیطتح

این اساسنامه هدف از  1ت وزیران رسید. ماده أهی

های تأسیس این صندوق را کمک به تقلیل آالینده

زیست  محیطی و جلوگیری از تخریب محیطزیست

دارد. با تأسیس و حفظ و حمایت از محیط بیان می

زیست  این صندوق گامی مهم در حمایت از محیط

محیطی برداشته های زیستجبران خسارت و

 خواهد شد.
 

 تعهد به پیشگیري. 5-3-5

تعهد به پیشگیری نسبت به تعهد جبران خسارت 

از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در صورت 

بروز خسارت اعاده وضعیت به حالت اول قبل از 

رسد که اصل بروز خسارت مشکل است. به نظر می

به عنوان بخشی خاص از  گیری از آلودگی،پیش

محیطی تعهد عمومی از ایراد خسارت زیست

بهترین تدبیر باشد. تمرکز فعلی بر پیشگیری از 

گذاران، آلودگی هم از سوی صنایع و هم سیاست

انعکاس این آگاهی روزافزون است که خودداری و 

کاهش آلودگی تقریباً همیشه از تالش برای اعاده 

تر و مقرون خرجه، کمشدوضعیت یک منطقه آلوده

تر است. پیشگیری از آلودگی در عبارتی صرفهبه

های ها و قطعنامهکلی به وسیله بسیاری کنوانسیون

 راجع به تحدید و رود منابع آالینده به محیط

اعالمیه استکهلم  6شده است. اصل  زیست، پذیرفته
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این اصل را در عباراتی جامع و میالدی(  1972)

رهاسازی مواد سمی »دارد: گونه بیان میاینفراگیر 

با سایر مواد و انتشار گرما در مقادیر مقیاسی که 

خطر زیست برای سالم و بی فراتر از توان محیط

ها باشد. باید به منظور حصول اطمینان ساختن آن

جبران بر  قابل در عدم ایراد خسارت جدی و غیر

ان اکوسیستم، متوقف گردند این اصل به بی

زیست  الکساندرکیس، قاعده طالیی برای محیط

باشد. هم از نظر اکولوژیک و هم از نظر اقتصادی می

کند که هر دولتی در به کار این اصل تکلیف می

که بر مبنای « باید سعی کند»گرفتن مقررات 

و به درستی و در جهت نظم « عمل منصفانه»

های بخش خصوصی تحت قلمرو و عمومی، فعالیت

آور زیست زیان رت وی، روی بخش محیطنظا

 نباشد.

در حقوق داخلی نیز پیشگیری از آلودگی و کاهش 

های منابع آلودگی به عنوان هدف تالش

شوند که مقررات ای در نظر گرفته میداوطلبانه

« دستور نظارت»محیطی موجد رویکردهای زیست

)دیناشلتون و  کنندمیرا تکمیل « انتهای لوله»یا 

مقررات میزان  (. این73، 1396ندرکیس، اکلسا

کنند. بعضی انتشار را محدود می آلودگی قابل

اوقات پیشگیری از آلودگی به واسطه افزایش 

های ناشی از کارآمدی، کاهش ضایعات و هزینه

مسئولیت، منافع اقتصادی را برای صنعت به دنبال 

 آورد.می

 

 

 

 

 محیطیچالش جبران خسارات زیست. 4-5

محیطی، ترین موانع جبران خسارت زیستاصلیاز 

محیطی مستقل از برآورد و ارزیابی خسارت زیست

خسارات وارده به اشخاص و اموال و بر اساس 

های ریاضی است. علت این امر نیز به ماهیت فرمول

گذاری مالی عناصر زیست و عدم سهولت در ارزش

لل المکه در حقوق بین حالی گردد. درها بازمیآن

و در ارتباط با سایر خسارات، چنین برآوردی مبنای 

ارزیابی و به دنبال آن تعیین شیوه جبران خسارت 

 است.

نظر از عدم سهولت ارزیابی خسارات صرف

محیطی، تعیین سطح و معیار معینی که در زیست

محیطی آن دولت، مسئول جبران خسارات زیست

 م باقیای از ابهاوارده شناخته شود نیز در پرده

مانده است، زیرا تعیین میزان خسارت وارد شده 

ل پذیر نیست. به عنوان مثامحیطی امکانزیست

ثیرات منفی در أای ممکن است تهای هستهفعالیت

ها داشته باشد و عالئم مدت بر سالمتی انسانبلند

ها بعد مشخص شود. بنابراین ایجاد رابطه آن سال

های وارد سیبای و آهای هستهسببیت فعالیت

شده به سالمت انسان در نتیجه آن به سادگی 

پذیر نیست. همچنین مشخص نبودن عامل امکان

های جبران محیطی از دیگر چالشزیان زیست

الملل است. محیطی در حقوق بینخسارت زیست

های محیطی، حالتدر مورد سبب خسارات زیست

خاصی وجود دارد که سبب مجمل یا ناشناس است 

عیین عامل ورود زیان دیده قادر به تام که زیانماد

نیست صدور حکم به جبران خسارت و مسئول 

دانستن یک یا چند شخص نیز، قاعدتاً، میسر 
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نخواهد بود. عامل ورود زیان گاه محصور در میان 

یک گروه معین است که به دلیل شرایط خاص 

سادگی  موضوع، امکان تعیین دقیق عامل زیان به

 گیرد.یصورت نم
 

 گیري. نتیجه6

نتایج بر صحت فرضیه مطرح شده داللت داشته و 

در تبیین و تفسیر موسع از خسارت نشان داد 

زیست  محیطی هم انسان و هم خود محیطزیست

، حق المللحقوق بینشوند. در قربانی محسوب می

ای مؤثر بنیان گونه برخورداری از جبران خسارت به

الملل مبنای جبران حقوق بیننهاده شده است. در 

محیطی بر نظریه تقصیر مبانی خسارت زیست

است. جبران خسارت قربانیان خسارت 

هایی مواجه است. محیطی اما با چالشزیست

چالش نخست شیوه جبران خسارت است. یکی از 

ترین شیوه جبران خسارت در حقوق متداول

زیست پرداخت غرامت  الملل امروزه محیطبین

باشد، در حالی که این شیوۀ درستی در برابر می

زیست نیست.  تخریب و صدمات وارده به محیط

محیطی پرداخت بنابراین در جبران خسارت زیست

جبران باشد. در خصوص غرامت تدبیر اصولی نمی

محیطی کشورها باید در حقوق خسارت زیست

داخلی خود قوانینی با ضمانت اجرای باالیی وضع 

المللی پشتیبانی ن قوانین از تعهدات بینکنند که ای

الملل دارای ضمانت اجرای کند چون حقوق بین

باشد. از طرفی در حقوق مؤثر و کارآمد نمی

الملل معیاری برای سنجش و ارزیابی خسارت بین

محیطی وجود ندارد و باید سازوکاری راجع زیست

به این امر اندیشیده شود. در خصوص مبانی جبران 

 هایی وجود دارد. نیز چالش خسارت

در فقه نیز بر جبران خسارت از سوی عامل خسارت 

تأکید شده است. قاعده اتالف، تسبیب و الضرر از 

مهمترین مبانی فقهی جبران خسارت قربانیان 

. مطابق قانون مسئولیت مدنی است زیست محیطی

در خصوص مبنای مسئولیت مدنی اصل بر تقصیر 

ا با توجه به ماهیت خاص گرفته است، ام قرار

محیطی، تطبیق چنین اصلی، خسارات زیست

محیطی را با مشکل مواجه جبران خسارت زیست

کند. چرا که اثبات تقصیر و رابطۀ سببیت در می

محیطی بسیار دشوار است. با توجه خسارات زیست

به رویکردهای کلی منابع فقهی در این خصوص 

وانین و الزم است بر اساس مبانی فقهی، ق

های متناسب و کارآمدتری در سطح دستورالعمل

با استفاده از  و توجه قرار گیرد حقوق داخلی مورد

اصول پذیرفته شدۀ فقهی و با توجه به اصل 

پیشگیری و با استقرا از برخی قوانین 

های مبتنی بر مسئولیت نظریه ،محیطیزیست

توان محیطی را میمحض در عرصه خسارات زیست

 قابل دفاع دانست.

 

 سهم نویسندگان .7

نویسندگان در نگارش مقاله نقش و سهم مساوی 

 اند.داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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Background and Aim: Human attention to material well-being and 

economic development, environmental issues and compensation has 

become one of the most important human concerns. In this article, an 

attempt has been made to examine the compensation of 

environmental victims from the perspective of jurisprudence and 

international law. 

Materials and Methods: This is a leading descriptive-analytical 

article using a library method. 

Ethical considerations: In different stages of writing the article, 

ethical and scientific principles have been observed, including the 

scientific and accurate use of scientific resources. 

Results: Findings show that in jurisprudence, compensation for 

environmental victims has a special place. In jurisprudence, the rule 

of loss, the rule of causation and the rule of no harm, the necessity of 

compensating the victims of the environment can be deduced. In 

international law, the principle of compensation for environmental 

victims based on theories such as fault and error, is accepted in 

various documents and restoration, compensation, lost consent and 

commitment to prevent the most important methods of environmental 

compensation for victims of environmental damage. 
 

Conclusion: The impossibility of determining the exact amount of 

damage and sometimes the impossibility of compensation in the form 

of restoration to the previous situation is one of the challenges in the 

field of compensation for environmental victims. Compensation for 

environmental damage is not accountable under existing rules of civil 

liability, such as fault, and absolute liability needs to be addressed in 

both domestic law and international instruments. 
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