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 چكيده
زيست است كه  اي دارد موضوع محيط يکي از موضوعاتي كه در نظام تجاري، اقتصادي و اجتماعي جايگاه ويژه

سازي و حمايت از حقوق  كنند و به فرهنگ زيست حمايت ها از محيط نهادها و سازمان براساس آن بايد

هاي پنجم و چهارم توسعه به اين  ويژه در قوانين برنامه زيست بپردازند. در اين راستا در قوانين ايران به محيط

ويژه  هاي به اساس رسانهشده است. براين ها تعيين موضوع اشاره شده است و تکاليفي در اين حوزه براي رسانه

زيست بپردازند. لذا  سازي به حمايت از محيط هاي الزم و فرهنگ صداوسيما مکلف هستند تا با ارائه آموزش

زيست خودداري كند. بنابراين بايد براي جلوگيري از نقض  صداوسيما بايد از پخش تبليغات ناقض حقوق محيط

هاي اجرايي در نظر گرفته شود. براساس آن بايد مسئوليت  انتزيست از طريق تبليغات مزبور، ضم حقوق محيط

هاي جمعي را قرار داد. لذا با اثبات تحقق ضرر و فعل زيانبار از  محض را مبناي اساسي مسئوليت مدني رسانه

توان رسانه را مبرا دانست كه  هاي جمعي، بايد حکم به مسئوليت رسانه كرد و فقط در صورتي مي سوي رسانه

 كند ضرر وارده ناشي از فعل شخص ديگر بوده است. اثبات

 هاي جمعي، مسئوليت مدني، مسئوليت محض، بار اثبات، قانون برنامه پنجم. رسانه واژگان کليدی:
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 مقدمه

دار هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي خدشه يکي از موضوعاتي كه امروزه به علت گسترش فعاليت

هاي مختلف  (. نهادها و بخش969، 9919گري، شده است حقوق محيط زيست است )علي عس

 آن مسئوليتي نگهداري و حفظ به توجه و است امروزي بشر زندگي در حياتي اي مسئله زيست محيط

(. با نقض حقوق محيط 99، 9919جامعه است )قائمي منش،  افراد تك تك گردن خطير بر بس

شده است )دبيري،  تبديل كننده گرانن و مهم مسائل از يکي به زيست امروز، محيط جهان زيست در

گردد (. علت اصلي اين موضوع به دوران پس از انقالب صنعتي در غرب برمي963، 9919واحدناوان، 

كه بدون در نظر گرفتن تخريب محيط زيست توسعه صورت گرفت و فعاالن محيط زيست را به 

يزان خسارات وارده بر محيط (. لذا در اين راستا براي كاهش م19، 9919تالش واداشت )عبدي، 

 (99، 9919اند )رشيدي، رشيدي،  كاربرده زيست، نهادها تمامي توان و تالش خود را به

ها به دنبال  اي در تمامي عرصه شك تأثيرات گسترده هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي بي فناوري

کرات آحاد مردم دارند. ويژه تأثيرات بسياري بر تف ( و به6، 9919داشته است. )آشنا؛ برزويي، 

هاي متصل به  پردازان علم ارتباطات كاركردهاي اينترنت و شبکه ( نظريه9981:19)حسني؛ هاشمي، 

لذا  (9919:91اند. )مبيني مقدس؛ برزويي،  بندي كرده اينترنت را از منظرهاي گوناگوني دسته

قابله با آن است. شناخت، ماهيت و كاركرد هر فناوري، گام نخست در تعيين راهبردهاي م

 (931، 9989)اسماعيلي، 

عنوان يك پديده جهاني، مسائل حقوقي مختلفي را در جهان ايجاد نموده است كه بايد  رسانه به

( لذا توجه به رسانه ازجمله موضوعات محل بحث در عصر 99، 9989بدان توجه نمود. )انصاري، 

اطات اصول متعددي را بيان و موردپذيرش ( نظام حقوق ارتب99، 9988ارتباطات است. )اسماعيلي، 

كنندگان خدمات  عنوان اصلي اساسي عالوه در نظام ايران ارائه ( و به13، 9919بوده )اسماعيلي، 

بايست بکوشند تا در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و مباني فقهي باشد. )اميرحسيني،  ارتباطي مي

لذا در اين آزادي بيان نيز از اين هنجارهاست. ( 61، 9919؛ اسماعيلي؛ جاللي، 919، 9913برزويي، 

؛ معتمد نژاد، 913، 9986اي بستري مناسب براي آزادي بيان )اسماعيلي،  هاي رسانه راستا فعاليت

( داراي 8، 9919( و انتشار اطالعات و روشنگري، )همايون، نصراللهي، 99، 9981معظمي، 

 (11، 9919ست. )قباد، هايي بوده است و موردقبول همه نظامات ا محدوديت

بر همين اساس بايد نقش رسانه را در اين زمينه مؤثر دانست كه بر اساسان حوزه رسانه در  

( و 913، 9913راستاي حمايت از محيط زيست، نقش مؤثري دارد )منتظر قائم، عرفاني حسين پور، 

ببران، داوودي، هاي جديدي را براي متخصصات و حاميان محيط زيست فراهم كرده است؛ ) فرصت

)اميرحسيني، برزويي، هاي درواقع بايد حامي حقوق اجتماعي افراد بوده  ( زيرا رسانه19، 9919

 (61، 9919؛ اسماعيلي؛ جاللي، 919، 9913

بين دارد. بر همين اساس بايد بيان داشت  اي دراين بر همين اساس محيط زيست اهميت ويژه

كه  هاي جمعي، درصورتي و گستره وسيع رسانه كه وفق مطالب مذكور به علت وجود اهميت

نمايند كه براساس آن براي جلوگيري از  هاي مزبور مبادرت به نقض حقوق محيط زيست مي رسانه

هاي جمعي از طريق پخش تبليغات بازرگاني ناقض حقوق  نقض حقوق محيط زيست توسط رسانه

 باشد.هايي اجرايي در اين زمينه وجود داشته  محيط زيست، ضمانت
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هاي جمعي در  بر همين اساس سؤال اساسي آن است كه مبناي اصلي مسئوليت مدني رسانه 

پخش و انتشار تبليغات بازرگاني نقض حقوق محيط زيست چيست؟ بر همين اساس بايد بيان 

داشت كه در ابتدا بايد به تبيين وضعيت فعلي قواعد و مقررات حامي حقوق محيط زيست در نظام 

ن پرداخت و در ادامه با بررسي مبناي مسئوليت مدني، به تبيين دقيق مبناي مؤثر و حقوقي ايرا

 بهينه مسئوليت مدني توجه نمود.

 وضعيت فعلی محيط زيست در قوانين

 قانون اساسی

 جمهوري در»دارد:  اصل پنجاهم قانون اساسي در زمينه حمايت از حقوق محيط زيست بيان مي

 رشد به رو اجتماعي حيات آن در بايد بعد هاي نسل و امروز نسل كه زيست محيط اسالمي، حفاظت

 آلودگي با كه آن غير و اقتصادي هاي رو فعاليت ازاين .گردد مي تلقي عمومي باشند، وظيفه داشته

 «است. كند، ممنوع پيدا آن مالزمه جبران غيرقابل تخريب با زيست محيط

تواند  امه هاو اينترنت نقش مهم و اساسي را ميهاي جمعي از قبيل صداوسيما، روزن تأثير رسانه

هاي جمعي در اين زمينه نقش اساسي و مهمي دارد. تهيه  بر عهد داشته باشد. نقش و جايگاه رسانه

محيطي را مورد مداقه و بحث قرار دهد، نقش مثبت  ها و تبليغات مهم كه در آن مسائل زيست برنامه

 ن افراد دارد.و مهمي در حفاظت از محيط زيست در ميا

در اين اصل تفکيکي بين رسانه و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به عمل نيامده است و آلوده 

زيست براي همگان ممنوع است و ازآنجاكه هر ممنوعيتي بايد با ضمانت اجرا همراه  كردن محيط

ا از اين هاي جمعي چه از نوع تصويري، صوتي يا حتي مکتوب ر توان مسئوليت رسانه باشد. پس مي

 اصل استنتاج نمود.

 قانون مدنی

در اين باب بايد به مفهوم تقصير توجه نمود و اين ضرورت از باب مسئوليت افراد است؛ يعني، 

كه فعل زيانبار  كه به مسؤوليت افراد و مسئولين حکم داده شود و به عبارتي درصورتي درصورتي

 باشد، بايد خود ايشان جبران خسارت نمايند.هاي جمعي  ناشي از تقصير مأمورين و مسئولين رسانه

حال منجر به ورود خسارت  كه فعل زيانبار ناشي از تقصير مأمورين نباشد ولي درعين درصورتي

بايست به  هاي جمعي در تبليغات بازرگاني نقض حقوق محيط زيست مي به ديگران گردد، رسانه

ولين رسانه نظير مديرمسئول، سردبير و جبران آن همت گمارد و مسؤوليتي متوجه مأمورين و مسئ

هاي رسانه نيست. بر همين اساس، توجه به مفهوم تقصير و تعدي ضروري است  حتي دبير سرويس

تقصير اعم است از تفريط و »دارد:  قانون مدني در مقام تشريح بيان مي 139لذا در اين راستا ماده 

تعدي تجاوز »عدي است كه بر اين اساس دار تعريف ت عهده 139و در اين زمينه ماده « تعدي.

 «نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.

تفريط عبارت است از ترک عملي كه »دارد:  مقرر مي 139چنين در تعريف تفريط ماده  هم 

 «موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير الزم است. به
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 قانون مسئوليت مدنی

ها كه به مناسبت  جمعي چه از نوع مکتوب يا ديجيتال و مؤسسات وابسته به آنهاي  رسانه

احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران  وظيفه عمداً يا درنتيجه بي انجام

نقص  باشند؛ ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به خسارات وارده مي

مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه  و مؤسساتوسايل ادارات 

هاي جمعي، هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت  مربوطه است؛ ولي در مورد اعمال حاكميت رسانه

هاي جمعي  براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، رسانه

 نخواهد بود. مجبور به پرداخت خسارت

كه هر فرد مرتکب تقصيري گردد، ملزم است براساس قواعد  بر اين اساس بايد گفت درصورتي

هاي  مسؤوليت مدني به جبران خسارات ناشي از عمل خود مبادرت ورزد و در اين راستا رسانه

 اي از اين قاعده مستثني نيستند. جمعي، نهادها و مسؤولين رسانه

 آلودگی هوا قانون نحوه جلوگيری از

جهت تحقق اصل پنجاهم »دارد:  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در اين باب مقرر مي 9ماده 

ها  ها كليه دستگاه پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي منظور قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به

ر در اين قانون را هاي مقر اند مقررات و سياست حقوقي موظف و مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و

 «.رعايت نمايند

در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي، »قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  1ماده 

آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ظت محيط زيست با شديداً به مخاطره بياندازد، سازمان حفا سالمت انسان و محيط زيست را

زماني، مکاني و نوعي را براي منابع  هاي موقت ها يا محدوديت همکاري وزارت كشور ممنوعيت

هاي همگاني به اطالع عموم خواهد  كننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طريق رسانه آلوده

 .رسانيد

 ه رفع ممنوعيت وبا برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت ب

 «.محدوديت برقرارشده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد

عنوان يك  قانون مزبور اشاره نمود كه براساس آن صداوسيما به 99در اين باب بايد به ماده  

ت تخلف، بايد هايي در اين زمينه نمايد و در صور رسانه جمعي مکلف است تا مبادرت به ايجاد برنامه

 صداوسيما را مسئول دانست.

سازمان صداوسيماي »دارد:  قانون مذكور در اين باب مقرر مي 99بر همين اساس ماده 

هاي مناسب  حفاظت محيط زيست، برنامه جمهوري اسالمي ايران موظف است با همکاري سازمان

يط زيست را تنظيم و به مقررات مسائل حفاظت مح افکار عمومي، آموزش و قوانين و  جهت تنوير

 مورداجرا بگذارد.

شده است  اي در اين باب تنظيم نامه عالوه در اين باب براي ايفاي تعهدات و قوانين مزبور آيين به

شده است  اي در راستاي اجرا قانون تنظيم نامه كه در همين راستا براي ايفاي تعهدات قانوني، آيين

نامه اجرايي تبصره  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، آيين( 6لذا در راستاي اجراي تبصره ماده )

 ( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا به تبيين اين امر پرداخته است.6ماده )
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( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 6نامه اجرايي تبصره ماده ) آيين 99بر همين اساس ماده 

ربط،  هاي ذي مکلف است با همکاري دستگاه سازمان صداوسيما»دارد:  در اين باب مقرر مي

هايي را در راستاي نماياندن مزاياي تغيير سوخت مصرفي وسايل نقليه ازنظر اقتصادي و  برنامه

هاي آموزشي متضمن مالحظات ايمني مربوط به گازسوز شدن را از  محيطي، همچنين برنامه زيست

 «طريق صداوسيما، به عموم مردم ارائه نمايد.

هايي را در  اين اساس رسانه وفق قوانين مزبور مکلف است تا مبادرت به ساخت برنامه لذا بر

محيطي نمايد  راستاي نماياندن مزاياي تغيير سوخت مصرفي وسايل نقليه ازنظر اقتصادي و زيست

كه در صورت تخلف رسانه از تکليف مزبور نيز نظامي براي مسئوليت رسانه در نظرگرفته نشده است. 

ر صورت تخطي رسانه يا رفتار رسانه كه منجر به بروز ضرر گردد، مبنايي دقيق براي مسئوليت لذا د

 مدني رسانه در نظر گرفته نشده است.

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم و چهارم برنامه قانون

 ايران

 9191انداز  ه سند چشمدر راستا رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، وصول ب

 قانون مزبور اشاره نمود. 61و  69هاي توسعه تدوين شده است كه در اين باب بايد به مواد  برنامه

  دولت » دارد: مي مقرر باب اين در توسعه چهارم برنامه قانون 12  ماده اساس همين بر

،  طبيعي  و منابع  زيست يطبا مح  مرتبط  ساختارهاي  و توانمندسازي  منظور تقويت به  است  موظف

  واحدهاي  در كليه  زيست  محيط  و تخصصي  عمومي  هاي آموزش  گسترش  را جهت  الزم  سازوكارهاي

،  طبيعي  و منابع  زيست  محيط  در بخش  گذاري از سرمايه  ، حمايت عالي  و مراكز آموزش  آموزشي

  اثرگذار بر محيط  هاي در دستگاه  محيطي زيست هاي  فعاليت  براي  مناسب  ساختارهاي  ايجاد تقويت

 «د.و برقرار نماي  تنظيم  زيست

  مرتبط  ساختارهاي  و توانمندسازي  منظور تقويت لذا براي حمايت از حقوق محيط زيست بايد به

 اند تا مبادرت به حمايت از محيط زيست كند. ، دولت را مکلف نموده طبيعي  و منابع  زيست با محيط

  حفاظت  سازمان » دارد: مي مقرر باب اين در توسعه چهارم برنامه قانون 11  ماده الوهع به

پايدار   توسعه  به  يابي و دست  عمومي  هاي آگاهي  ارتقاي  ـ در راستاي  است: الف  مکلف  زيست  محيط

  چهارم  برنامه  يدار از ابتدا اثرگذار و اولويت  هاي و با تأكيد برگروه  زيست  محيط  منظور حفظ به

را با پيشنهاد   مربوط  اجرايي  نامه ، آيين ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي  توسعه

،  ربط  ذي  هاي دستگاه برساند. كليه   وزيران هيئت  به تصويب  زيست  محيط  حفاظت  عالي  شوراي

  بدون  آموزشي  هاي برنامه  اجراي به  ملزم  ايران  اسالمي  جمهوري  و صداوسيماي  دولتي  هاي رسانه

 باشند. مي  ماده  اين  موضوع  وجه  دريافت

  اول  سال  تا پايان  و استاني  ، ملي اي منطقه  كشور را در سطوح  محيطي زيست  اطالعات  ـ نظام  ب

گردد.   فراهم  محيطي تزيس  و ارزيابي  رساني ، اطالع پايش  ايجاد نمايد تا زمينه  چهارم  برنامه

 «نمايند.  همکاري  نظام اين   نمودن  و اجرايي  ربط مکلف هستند در تدوين ذي  هاي دستگاه

ويژه رسانه ملي در راستاي حمايت از محيط زيست تعهداتي را بر عهده دارد كه  لذا رسانه و به

تبليغات بازرگاني  در صورت نقض آن مسئول است ولي اشاره خاصي به مسئوليت رسانه در باب

 اند. نقض حقوق محيط زيست نکرده
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 99در ادامه بايد به تبيين مواد قانوني برنامه پنجم توسعه اشاره نمود كه بر همين اساس ماده  

ولت موظف است »دارد:  در اين باب مقرر مي 9919ساله پنجم توسعه مصوب  قانون برنامه پنج

هاي  مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرائم و ناهنجاري اي كشور، منظور ساماندهي فضاي رسانه به

اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه  رسانه

 اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد: برداري حداكثري از ظرفيت رسانه بهره

هاي  تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليت« ها نظام جامع رسانه»الف ـ تهيه و تدوين 

 بخش غيردولتي

اي و اينترنتي همسو و مقابله با  هاي ماهواره ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه

 هاي معارض خارجي رسانه

ارهاي الزم براي ها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوك ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سياست

اي كشور اعم  ساماندهي، نظارت و پااليش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه

هاي ارتباطي  هاي مکتوب، ديداري، شنيداري، رقومي )ديجيتال(، مجازي و شبکه از رسانه

نقالب هاي مخابراتي به شوراي عالي ا اي و سامانه هاي داده و ماهواره غيرمکالماتي، شبکه

 « فرهنگي

لذا تعهدات ديگري نيز براي حمايت از محيط زيست بر عهده رسانه قرار داده شده است كه از 

هاي جمعي  توان دريافت كه رسانه ملي و ساير رسانه اين مواد و مواد سابقه قانون برنامه چهارم مي

اند كه براساس ادهدر صورت تخطي از حمايت از محيط زيست فعلي زيان ابر و غيرقانوني صورت د

بار بر محيط زيست بايد رسانه را  قواعد مسئوليت مدني در صورت ورود خسارت منتسب به فعل زيان

مسئول دانست و لذا در اين راستا در صورت ورود خسارت، بايد مبادرت به جبران خسارت در اين 

 باب نمايد.

 زمان حفاظت محيط زيست مکلف است:سا»اند:  قانون مزبور نيز در اين باب مقرر داشته 981ماده 

منظور حفظ محيط زيست  هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي

دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  هاي اثرگذار و اولويت و با تأكيد بر گروه

ربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت نامه اجرائي م فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، آئين

هاي دولتي و  ربط، رسانه هاي ذي وزيران برساند. كليه دستگاه زيست به تصويب هيئت محيط

هاي آموزشي بدون دريافت وجه  صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به اجراي برنامه

 باشند. قانوني مي موضوع اين ماده

اي، ملي و استاني تا پايان سال اول  شور را در سطوح منطقهمحيطي ك ب ـ نظام اطالعات زيست

محيطي فراهم گردد.  رساني و ارزيابي زيست برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع

 «.نمودن اين نظام همکاري نمايند اند در تدوين و اجرايي ربط مکلف هاي ذي دستگاه

ن محيط زيست قرار داده است كه سازمان مزبور در اين ماده نيز تعهداتي را به عهده سازما 

گونه كه در موارد موادي  تواند از رسانه ملي نيز بهره ببرد و لذا همان براي نيل به مقصود خويش مي

سابق ذكر شد، به علت عدم ارتباط مستقيم مواد مزبور با تبليغات بازرگاني ناقض محيط زيست 

 هاي جمعي بار نمود. ض حقوق محيط زيست را بر رسانهتواند حکم مسئوليت مدني ناشي از نق نمي
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 مبانی مسئوليت مدنی

در اين باب به تبيين مبناي نظريات مسئوليت مدني نظير تقصير، خطر، مسئوليت مطلق و 

 مسئوليت محض توجه خواهد شد.

 نظريه تقصير

داشته و مکلف به تقصير در لغت به معناي خودداري و عدم انجام عملي است كه بر عهده فرد قرار 

، 9، ج 9916ايفاي فعل مزبور است با فرض وجود استطاعت ايفاي تعهد مزبور. )جعفري لنگرودي،، 

توان حکم نمود كه عالوه بر اثبات تحقق  ( و لذا به نحو عام به جبران خسارت در صورتي مي916

ثبات عنصر تقصير نيز گانه مسئوليت مدني )ورود ضرر، فعل زيانبار، رابطه سببيت( به ا اركان سه

توان بيان نمود كه  گونه مي مبادرت صورت گرفته باشد. لذا ايرادي كه نظريه مزبور دارد را اين

براساس آن در مواردي جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث در مسئوليت قهري ممکن نبود. 

 (916، 1، ج 9986،؛ كاتوزيان، 9983زاده،  )قاسم

كننده، نظريه مزبور امکان حمايت دقيق و كامل  وزه حمايت از مصرفدر نقد نظريه مزبور در ح

از محيط زيست را ندارد لذا تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، در بسياري از موارد 

هاي  هاي جمعي، مطالبه خسارت كنند و لذا در واقع پذيرش نظريه مزبور، رسانه توانند از رسانه نمي

ها و تبليغات  غات را در حاشيه امن قرار داده و ايشان را نسبت به فعاليتكننده تبلي جمعي ارائه

 كند. كند كه در اين راستا زمينه تضرر محيط زيست را ايجاد مي توجه مي اي خود بي رسانه

اند تا فعل غيررسمي  ها، توانايي نداشته هاي نوين و رشد رسانه به علت پيشرفته بودن فناوري 

اثبات برسانند. در مقابل بايد بيان داشت كه توليدكنندگان خودرو براي معاف  توليدكنندگان را به

مند  نمودن خود در تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست از ابزارها و امکانات بيشتري بهره

 (99، 9986هستند. )ابراهيمي، 

سد و در واقع بيني بايد به اثبات بر در باب قلمرو نظريه مزبور و محدوده آن قابليت پيش

هاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست بايد اثبات  مخاطبين در مقابل رسانه

توانسته است كه  هاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست مي كند كه رسانه

حقوق محيط  بيني قرار دهد كه اين امر، به علت عدم دسترسي مخاطبين تحقق ضرر را مورد پيش

 كننده امري دور از امکان است. زيست به ادله فني و مورد نياز و عدم تخصص مصرف

 نظريه خطر

( در اين ديدگاه، هركسي از امري، 838، 9983اند. )امامي،  برخي از آن به نظريه عليت تعبير نموده

( برخي آن را 991، 9911بايست ضرر آن را نيز متحمل گردد. )كاتوزيان،  كند، مي سودي حاصل مي

( بر 91، 9983احمدي،  اند. )بهرامي از مباني اساسي مسئوليت مدني در نظام حقوقي اسالم دانسته

كنند،  پردازند و پيرامون خود محيط خطرناكي را ايجاد مي همين اساس، افرادي كه به فعاليتي مي

 (69 ،9919بايد مسئوليت ناشي از خطر را نيز متحمل شوند. )بهرامي احمدي، 

هاي  اتکاست كه ناشي از فعاليت رسد كه نظريه مزبور فقط در مواردي قابل البته به نظر مي

هاي  گونه توجيهي براي مسئوليت بدون تقصيري كه ناشي از فعاليت انتفاعي وي باشد؛ زيرا هيچ

 دهد. غيرانتفاعي است، ارائه نمي
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بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، هاي انتشاردهنده تبليغات  در باب مبناي مسئوليت رسانه 

نظريه مزبور با نظريه مسئوليت محض تفاوت دارد كه براساس آن، در نظريه مسئوليت محض، 

صرف اثبات نتيجه ناگوار و مضر براي مطالبه خسارت كافي هست ولي در مقابل بايد بيان داشت  به

فعل زيانبار و رابطه سببيت به  گانه مسئوليت مدني نظير ورود ضرر، كه نظريه خطر بايد اركان سه

 پذيرش نيست. اثبات برسد. كه اين امر هم به علل مذكور در سابق براي متضررين قابل

 نظريه مسئوليت مطلق

اوالً نظريه مزبور با نظريه مسئوليت محض متفاوت است كه براساس آن در نظريه مسئوليت مطلق، 

تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست را هاي انتشاردهنده  صرف تحقق ضرر، بايد رسانه به

مسئول دانست كه براساس آن درهرصورت حتي در صورت عدم وجود رابطه سببيت بين فعل 

 بار و فاعل زيان، مسئوليت به عهده فاعل زيان خواهد بود. زيان

عنوان مصداق مورد مداقه قرار داد كه براساس آن  در فقه اماميه موضوع غصب را بايد به

كه مال مغصوبه در اثر حادثه خارجي و  كه فردي مال ديگري را غصب كند، حتي درصورتي صورتيدر

قوه قاهره يا حتي فعل اشخاص ثالث از بين برود و تلف شود، بااينکه عدم انتساب ضرر وارده به وارد 

 آورند زيان محرز است، بايد حکم به مسئوليت مدني غاصب داد.

الزم به توضحي است اوالن كه اصل بر عهد متعهد اضافي است و لذا  البته دو نکته در اين باب 

براي اثبات تعهد بيشتر بايد دليلي را ذكر نمود در ثاني آن كه در حوزه مسئوليت مدني براي اثبات 

مسئوليت مدني بايد اركان ثالثه را به اثبات رسانيد غصب را بايد از موارد استثنايي دانست و لذا 

 ئوليت مزبور را بايد براساس دليل به اثبات رسانيد.اثبات وجود مس

هاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط  توان دريافت كه مسئوليت رسانه مي

توان براساس نظريه مزبور توجيه كرد؛ زيرا در واقع نظريه مزبور  زيست در نظام حقوقي ايران را نمي

آورد و در واقع،  كننده را فراهم مي اري و اضرار عمدي مصرفانگ طرفه بوده و زمينه سهل شدت يك به

انديشي  دهد و لذا در مقام مصلحت مدعيان حمايت از حقوق محيط زيست را در حاشيه امن قرار مي

 نيز نظريه مزبور مورد ايراد است.

 نظريه مسئوليت محض

هاي دانش بشري و  تنظريه مسئوليت محض، حاصل افکار فلسفي حقوقدانان در مواجهه با پيشرف

پيچيده شده روابط اجتماعي است كه با حذف عنصر تقصير از مسئوليت مدني و تأكيد بر رابطه 

( اين نوع مسئوليت با 91، 9989ديده است. )باديني،  سببيت، در پي تسهيل جبران خسارت زيان

( 89، 9981؛ صفايي، رحيمي، 996، 9989مباني متعدد اقتصادي، اجتماعي و اخالقي )شهيدي، 

 گردد. توجيه مي

ويژه  هاي متعدد به هاي خطرناک بود؛ اما همگام با پيشرفت مسئوليت محض در ابتدا ويژه فعاليت

يافته است. در حقوق ايران و اسالم نيز ضمان ناشي از اتالف  در عرصه نظام حقوقي بيمه، گسترش

هاي  ديده، از نمونه ديه به زيان)اتالف بالتسبيب( مسئوليت پزشك و در برخي از موارد، پرداخت 

مسئوليت محض است. در برخي از مقررات جديد، مانند مسئوليت دارنده وسيله نقليه موتوري 

 زميني و ريلي نيز اين نوع از مسئوليت موردپذيرش قرارگرفته است.
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كند تا در حقوق ايران نيز، دامنه اين نوع از مسئوليت، به  درهرحال ضرورت نيز ايجاب مي 

 كند، تسري يابد. هاي خطرناک ديگري كه ضرر غير متقابلي را به اعضاي جامعه تحميل مي فعاليت

كم در زمينه مسئوليت مدني مبتني بر حقوق عمومي و حتي در حوزه حاكميت  امروزه دست

جز در موارد خاص، در تمامي كشورهاي اتحاديه اروپا، نظريه مسئوليت محض موردپذيرش  به

مباالتي فرد ضامن نيست و در همين راستا، بايد  ؛ بدين معنا كه نيازي به اثبات بيقرارگرفته است

 (66، 9989ها به اثبات برسد. )انصاري،  بار و رابطه سببيت ميان آن فعل يا ترک فعل زيان

قانون مسئوليت مدني، نام حقوقي ايران، اصل و مبنا در  9بر همين اساس هرچند وفق ماده 

، ج 9983مقامي، ؛ اميري قائم9919،19اس عنصر و نظريه تقصير استوار است )ابدالي،ماده مزبور براس

(؛ اما بايد به قواعد خاص كه در اين زمينه صادرشده است نيز توجه نمود و در ادامه با استدالل 9،91

هاي  نيز به تبيين دقيق مالک اقوي در اين زمينه پرداخت. در باب نظريه مسئوليت محض، رسانه

شاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، براساس مباني و قواعد حقوقي مکلف انت

 است تا تعهداتي را در برابر محيط زيست بپذيرد.

توان بيان داشت كه پذيرش نظريه مسئوليت محض براي  براساس مستندات ذكرشده مي

پذيرش بوده و نظريه  امري قابلهاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست،  رسانه

ترين  عنوان مستحکم مزبور را بايد اقوي دانست. بر همين اساس بايد عالوه بر مستندات قانوني به

توان به ادله ديگري نيز براي اثبات مدعاي مزبور تمسك جست كه براساس آن اوالً نظريه  ادله مي

خود به ادله نظير ورود خسارت به  شود تا مخاطبين در حد و محدوده دسترسي مزبور باعث مي

محيط زيست، مبادرت به اقامه دعوا كند و براي كسب ادله براي اثبات مدعاي خود نيازي به اخذ 

 ادله از رسانه نداشته باشد.

انگاري  در ثاني بايد گفت رسانه براساس نظام مزبور خود را در موضع امن قرار نداده و سهل 

لت پذيرش نظريه مزبور، مخاطبين رسانه براي اثبات مدعاي خود و كند؛ زيرا در واقع به ع نمي

هاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، موانع زيادي  مسئول دانستن رسانه

هاي انتشاردهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط  ندارد و امکان حکم به مسئوليت مدني رسانه

 كه در نظريات و مبناي مزبور، امکان برائت رسانه بيشتر است. زيست، محتمل است. درحالي

هاي انتشاردهنده تبليغات  درنهايت به لحاظ اقتصادي نيز با توجه به تحليل هزينه فايده، رسانه

هاي خود و فوايد موردنظرش،  كند براي كاهش هزينه بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، سعي مي

رگاني ناقض حقوق محيط زيست، مطلوب كند؛ زيرا اثبات ورود و مبادرت به انتشار تبليغات باز

هاي انتشاردهنده تبليغات  مطالبه خسارت توسط وي محتمل است. لذا براساس هزينه فايده، رسانه

يابد كه موجب ارتقاي  بازرگاني ناقض حقوق محيط زيست، نفع خود را در توليد سالم و متقن مي

 كيفيت خواهد شد.

 گيری نتيجه

اي به  بندي نهايي بايد بيان داشت كه در قوانين حوزه مسئوليت مدني در باب رسانه، مقرره ر جمعد 

نحو دقيق در باب تبليغات ناقض حقوق محيط زيست وجود ندارد كه بر همين اساس، قوانين اين 

اساسان اند. دسته نخست را بايد قوانين و قواعد عام مسئوليت مدني دانست كه بر  زمينه در دو دسته
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قانون مسئوليت مدني به نظريه تقصير اشاره داشته و قانون مدني نيز مباني فقهي در اين باب را 

 مورد عنايت قرار داده است.

دسته دوم از قوانين را بايد قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و قانون برنامه چهارم و پنجم 

راساس آن مواد مزبور فقط به تبيين حوزه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره نمود كه ب

توان لزوم حمايت از محيط  اند؛ ولي در اين باب، از مواد مزبور مي تعهدات قانوني رسانه پرداخته

توان دريافت كه نقض حقوق محيط زيست  زيست را دريافت كه براساس آن از مفهوم مواد مزبور مي

 .ها، امري نامشروع و غيرقانوني است توسط رسانه

شود تا هم  چنين پذيرش نظريه مزبور هم در واقع در مقام اثبات مسئوليت مدني موجب مي هم

هاي جمعي از مسئوليت مبرا نشده و براساس قواعد مسئوليت بتوان ايشان را مسئول دانست و  رسانه

ي يابد تا براساس آن مبادرت به اضرار عمد از سوي ديگر نيز مخاطبين خود را در موضع امن نمي

كنند؛ زيرا بايد در صورت بروز خسارت، تحقق خسارت ناشي تبليغات ناقض حقوق محيط زيست را 

به اثبات برساند و نيز به علت عدم تخصص مخاطب و متضررين از نقض حقوق محيط زيست نسبت 

شده و نيز دسترسي نداشتن مخاطبان به ادله مثبت ادعايش، امکان  هاي جمعي ارائه به رفتار رسانه

ثبات خسارت از سوي محيط زيست وجود ندارد و با هدف حمايت از حقوق محيط زيست نيز ا

توان به نظريه مزبور تمسك جست كه در اين  عالوه براساس مباني اقتصادي نيز مي همخواني دارد. به

 توان نقطه بهينه را نظريه مسئوليت محض دانست. رسد با تحليل اقتصادي نيز مي راستا به نظر مي
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