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اقض حقوق محیط های جمعی ن واکاوی مسئولیت مدنی رسانه
 زیست در نظام حقوقی ایران

  1امين اميرحسيني 

 چکیده 
در قوانين ایران به ویژه در قوانين برنامه های پنجم و چهارم توسعه  به موضوع مزبور اشاره شده و به 

ها نيز عنایت شده است. لذا رسانه های به ویژه صدا و سيما،  تعيين تکاليفي در این حوزه برای رسانه

توان  های الزم و فرهنگ سازی به حمایت از محيط زیست بپردازند و مي ف هستند تا با ارایه آموزشمکل

دریافت که باید از پخش تبليغات ناقض حقوق محيط زیست نيز خودداری کند. لذاست که باید برای 

ه شود های اجرایي در نظر گرفت جلوگيری از نقض حقوق محيط زیست از طریق تبليغات مزبور، ضمانت

های جمعي مورد  که باید مبنای مسئوليت محض را  به عنوان مبنای اساسي مسئوليت مدني  رسانه

های جمعي، باید حکم به  پذیرش قرار داد. لذا با اثبات تحقق ضرر و فعل زیان بار از سوی رسانه

ر وارده ناشي از توان رسانه را مبرا دانست که اثبات کند ضر مسئوليت رسانه نمود و فقط در صورتي مي

 فعل شخص دیگر بوده است.

 

های جمعي، مسئوليت مدني، مسئوليت محض، حقوق محيط زیست،صدا  وسيما،  رسانهواژگان کلیدی: 

 بار اثبات، قانون برنامه پنجم.
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 قدمهم
یکي از موضوعاتي که امروزه به علت گسترش فعاليت های اقتصادی، تجاری و صنعتي مورد 

( که بر 163، 1391است را باید حقوق محيط زیست دانست )علي عسگری، خدشه واقع شده 

 امروزی بشر زندگي در حياتي ای مسئله زیست های مختلف محيط اساس آن نهادها و بخش

 مي جامعه افراد تک تک گردن خطير، بر بس آن مسئوليتي نگهداری و حفظ به توجه و است

 امروز، محيط جهان حقوق محيط زیست در(که بر اثر نقض 21، 1393)قائمي منش،  .نهد

(  165، 1390شده است.)دبيری، واحدناوان،  تبدیل کننده نگران و مهم مسایل از یکي به زیست

علت اصلي آن را باید پس از انقالب صنعتي در غرب دانست که بدون در نظر گرفتن تخریب 

( لذا 41، 1393عبدی، محيط زیست صورت گرفت، فعاالن محيط زیست را به تالش واداشت. )

در این راستا برای کاهش ميزان خسارات وارده بر محيط زیست، نهادها تمامي توان و تالش 

 ( 31، 1390خود را به کار برده اند.)رشيدی، رشيدی، 

ها به  فناوری های نوین اطالعاتي و ارتباطاتي بي شک تأثيرات گسترده ای در تمامي عرصه

( و به ویژه تأثيرات بسياری بر تفکرات آحاد مردم 6، 1390رزویي، آشنا؛ب) دنبال داشته است .

( نظریه پردازان علم ارتباطات کارکرد های اینترنت و 40: 1389حسني؛ هاشمي، ) دارند .

مبيني مقدس؛ ) اند. های متصل به اینترنت را از منظر های گوناگوني دسته بندی کرده شبکه

ت و کاکررد هر فناوری، گام نخست در تعيين راهبردهای لذا شناخت، ماهي (29: 1392برزویي، 

 (254،  1381مقابله با آن است. )اسماعيلي، 

رسانه به عنوان یک پدیده جهاني ، مسائل حقوقي مختلفي را در جهان ایجاد نموده است 

( لذا توجه به رسانه از جمله موضوعات محل 13، 1382که باید بدان توجه نمود. )انصاری، 

( نظام حقوق ارتباطات اصول متعددی را 13، 1388عصر ارتباطات است. )اسماعيلي،  بحث در

( و به عنوان اصلي اساسي عالوه در نظام ایران 45، 1392اسماعيلي، ) بيان و مورد پذیرش بوده

بایست بکوشند تادر چارچوب هنجارهای اجتماعي و مباني  ارایه کنندگان خدمات ارتباطي مي

(  آزادی بيان 69، 1391؛ اسماعيلي؛ جاللي، 341،  1395رحسيني، برزویي، امي)باشد.  فقهي

های رسانه ای بستری مناسب برای آزادی بيان  نيز از این هنجارهاست. لذا در این راستا فعاليت

( و انتشار اطالعات و روشنگری، 11، 1389؛معتمد نژاد، معظمي، 245، 1386)اسماعيلي، 

هایي بوده است و مورد قبول همه نظامات  ( دارای محدودیت8، 1391)همایون، نصر اللهي، 

 (47، 1392است.)قباد، 

حوزه رسانه  آنبر همين اساس باید نقش رسانه ار در این مزنيه موثر دانست که بر اساس 

، 1395)منتظر قائم، عرفاني حسين پور،  در راستای حمایت از محيط زیست، نقش موثری دارد

یدی را برای متخصصات و حاميان محيط زیست فراهم کرده است؛ های جد ( و فرصت145
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درواقع باید حامي حقوق اجتماعي افراد بوده های  ( زیرا رسانه43، 1391)ببران، داوودی، 

 ( 69، 1391؛ اسماعيلي؛ جاللي، 341،  1395اميرحسيني، برزویي، )

ين اساس باید بيان بر همين اساس محيط زیست اهميت ویژه ای در این بين دارد. بر هم

های جمعي، در  داشت که وفق مطالب مذکور به علت وجود اهميت و گستره وسيع رسانه

نمایند که بر اساس آن  های مزبور مبادرت به نقض حقوق محيط زیست مي صورتي که رسانه

های جمعي از طریق پخش تبليغات  برای جلوگيری از نقض حقوق محيط زیست توسط رسانه

 هایي اجرایي در این زمينه وجود داشته باشد. قض حقوق محيط زیست، ضمانتبازرگاني نا

های جمعي  بر همين اساس سوال اساسي آن است که مبنای اصلي مسئوليت مدني رسانه 

در پخش و انتشار تبليغات بازرگاني نقض حقوق محيط زیست چيست؟ بر همين اساس باید 

يت فعلي قواعد و مقررات حامي حقوق محيط زیست بيان داشت که در ابتدا باید به تبيين وضع

در نظام حقوقي ایران پرداخت و در ادامه با بررسي مبنای مسئوليت مدني، به تبيين دقيق 

 مبنای موثر و بهينه مسئوليت مدني توجه نمود. 

 وضعیت فعلی محیط زیست در قوانین -1

 اساسی قانون  -1-1

 جمهوری در»حقوق محيط زیست بيان مي دارد: اصل پنجاهم قانون اساسي در زمينه حمایت از 

 رشد به رو اجتماعي حيات آن در باید بعدهای  نسل و امروز نسل که زیست محيط اسالمي، حفاظت

 آلودگي با که آن غير و اقتصادیهای  این رو فعاليت ز. گردد مي تلقي عمومي باشند، وظيفلة داشته

 « است. کند، ممنوع پيدا هآن مالزم جبران غيرقابل تخریب با زیست محيط

جمعي از قبيل صدا و سيما، روزنامه هاو اینترنت نقش مهم و اساسي را های  تاثير رسانه

جمعي در این زمينه نقش اساسي و های  ميت واند بر عهد داشته باشد. نقش و جایگاه رسانه

ورد مداقه و ها و تبليغات مهم که در آن مسائل زیست محيطي را م مهمي دارد. تهيه برنامه

 بحث قرار دهد، نقش مثبت و مهمي در حفاظت از محيط زیست در ميان افراد دارد.

نيامده است و  به عملدر این اصل تفکيکي بين رسانه وسایر اشخاص حقيقي و حقوقي 

زیست برای همگان ممنوع است و از آنجا که هر ممنوعيتي باید با ضمانت  آلوده کردن محيط

جمعي چه از نوع تصویری، صوتي یا حتي های  مسئوليت رسانه توان يمپس اجرا همراه باشد. 

 مکتوب را از این اصل استنتاج نمود.

 مدنی قانون -1-2

در این باب باید به مفهوم تقصير توجه نمود و این ضرورت از باب مسووليت افراد است؛ یعني، 

عبارتي در صورتي که فعل که به مسؤوليت افراد و مسوولين حکم داده شود و به  در صورتي
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های جمعي باشد، باید خود ایشان جبران  زیانبار ناشي از تقصير مأمورین  و مسئولين رسانه

 خسارت نمایند.

در صورتي که فعل زیانبار ناشي از تقصير مأمورین نباشد ولي در عين حال منجر به ورود 

نقض حقوق محيط زیست  های جمعي در تبليغات بازرگاني خسارت به دیگران گردد، رسانه

به جبران آن همت گمارد و مسؤوليتي متوجه مأمورین  و مسئولين رسانه نظير  ستیبا يم

همين اساس، توجه به مفهوم  بر های رسانه نيست. مدیر مسئول، سردبير و حتي دبير سرویس

 قانون مدني در مقام تشریح بيان 953تقصير و تعدی ضروری است لذا در این راستا ماده 

عهده دار تعریف  951ماده و در این زمينه  «تقصير اعم است از تفریط و تعدی.»دارد:  مي

مال ه تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت ب»تعدی است که بر این اساس 

 «یا حق دیگری.

تفریط عبارت است از ترک عملي که » دارد: مقرر مي 952هم چنين در تعریف تفریط ماده  

 «ه موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غير الزم است.ب

 مسئولیت مدنی قانون -1-3

که به مناسبت  ها آنوابسته به  مؤسساتهای جمعي چه از نوع مکتوب یا دیجيتال و  رسانه

احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول  انجام وظيفه عمداً یا در نتيجه بي

باشند؛ ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط  ده ميجبران خسارات وار

مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهده اداره یا  مؤسساتنقص وسایل ادارات و  به

های جمعي، هرگاه اقداماتي که  موسسه مربوطه است؛ ولي در مورد اعمال حاکميت رسانه

آید و موجب ضرر دیگری  به عملاجتماعي طبق قانون  منافع نيتأمبرحسب ضرورت برای 

 های جمعي مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. شود، رسانه

بر این اساس باید گفت در صورتي که هر فرد مرتکب تقصيری گردد، ملزم است بر اساس 

قواعد مسؤوليت مدني به جبران خسارات ناشي از عمل خود مبادرت ورزد و در این راستا 

 ای از این قاعده مستثني نيستند. های جمعي ، نهاد ها و مسؤولين  رسانه سانهر

 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا -1-4

جهت تحقق اصل »قانون نحوه جلوگيری از آلودگي هوا در این باب مقرر مي دارد:  1ماده 

ها  وا از آلودگيپاکسازی و حفاظت ه پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و به منظور

های  حقوقي موظفند مقررات و سياست مؤسسات و کليه اشخاص حقيقي و ها و کليه دستگاه

 «.مقرر در این قانون را رعایت نمایند
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در مواقع اضطراری که به علت کيفيت خاص  »قانون نحوه جلوگيری از آلودگي هوا  7ماده 

زارت بهداشت، درمان و جوی، آلودگي هوای شهرها به حدی برسد که به تشخيص و

شدیداً به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت  پزشکي سالمت انسان و محيط زیست را آموزش

زماني، مکاني و  های موقت ها یا محدودیت محيط زیست با همکاری وزارت کشور ممنوعيت

ای همگاني به ه را از طریق رسانه کننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب نوعي را برای منابع آلوده

 .اطالع عموم خواهد رسانيد

 با برطرف شدن وضعيت اضطراری و کاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و

 «.اطالع عموم خواهد رسانيد محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به

صدا و سيما به عنوان قانون مزبور اشاره نمود که بر اساس آن  33در این باب باید به ماده  

هایي در این زمينه نماید و در صورت  یک رسانه  جمعي مکلف است تا مبادرت به ایجاد برنامه

 تخلف، باید صدا و سيما را مسئول دانست.

سازمان صدا و سيمای »دارد:  قانون مذکور در این باب مقرر مي 33بر همين اساس ماده 

های  حفاظت محيط زیست، برنامه ری سازمانجمهوری اسالمي ایران موظف است با همکا

مقررات مسائل حفاظت محيط زیست را  افکار عمومي، آموزش و قوانين و  مناسب جهت تنویر

 .تنظيم و به مورد اجرا بگذارد

به عالوه در این باب برای ایفای تعهدات و قوانين مزبور آیين نامه ای دراین باب تنظيم 

ی ایفای تعهدات قانوني، آیين نامه ای در راستای اجرا قانون شده است که در همين راستا برا

، ( قانون نحوه جلوگيری از آلودگي هوا6تبصره ماده )تنظيم شده است لذا در راستای اجرای 

به تبيين این امر پرداخته  ( قانون نحوه جلوگيری از آلودگي هوا6آئين نامه اجرایي تبصره ماده )

 است. 

( قانون نحوه جلوگيری از آلودگي 6آئين نامه اجرایي تبصره ماده ) 12بر همين اساس ماده 

 ذی ههای دستگا همکاری با است مکلف سيما و صدا سازمان »دارد: در این باب مقرر مي هوا

 نظر از نقليه وسایل مصرفي سوخت تغيير مزایای نمایاندن راستای در را هایي ربط، برنامه

مالحظات ایمني مربوط به  ي متضمنآموزشهای  نامهبر محيطي، همچنين زیست و اقتصادی

 «گاز سوز شدن را از طریق صدا و سيما، به عموم مردم ارائه نماید.

 در را هایي لذا بر این اساس رسانه وفق قاونين مزبور مکلف است تا مبادرت به ساخت برنامه

محيطي  زیست و یاقتصاد نظر از نقليه وسایل مصرفي سوخت تغيير مزایای نمایاندن راستای

نماید  که در صورت تخلف رسانه از تکليف مزبور نيز نظامي برای مسئوليت رسانه در نظرگرفته 

نشده است. لذا در صورت تخطي رسانه یا رفتار رسانه که منجر به بروز ضرر گردد، مبنایي 

 دقيق برای مسئوليت مدني رسانه در نظر گرفته نشده است.
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 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم و چهارم برنامه قانون -1-5

  ایران اسالمی

 1404در راستا رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي ایران، وصول به سند چشم انداز 

 قانون مزبور اشاره نمود. 64و  60های توسعه تدوین شده است که در این باب باید به مواد  برنامه

  دولت » دارد: مي مقرر باب این در توسعه چهارم برنامه نونقا 60  ماده اساس همین بر

،  طبيعي  و منابع  زیست با محيط  مرتبط  ساختارهای  و توانمندسازی  منظور تقویت به  است  موظف

  در کليه  زیست  محيط  و تخصصي  عمومي  آموزشهای  گسترش  را جهت  الزم  سازوکارهای

و   زیست  محيط  در بخش  گذاری از سرمایه  ، حمایت عالي  شو مراکز آموز  آموزشي  واحدهای

  در دستگاههای  محيطي  زیست فعاليتهای   برای  مناسب  ساختارهای  ، ایجاد تقویت طبيعي  منابع

 «د.و برقرار نمای  تنظيم  زیست  اثرگذار برمحيط

  ساختارهای  زیو توانمندسا  منظور تقویت بهلذا برای حمایت از حقق محيط زیست باید 

دولت را مکلف نموده اند تا مبادرت به حمایت از محيط  ، طبيعي  و منابع  زیست با محيط  مرتبط

 زیست کند.

  سازمان »دارد: مي مقرر باب این در توسعه چهارم برنامه قانون 64  هماد عالوه به

  به  یابي و دست  عمومي  های آگاهي  ارتقای  ـ در راستای  الفت: اس  مکلف  زیست  محيط  حفاظت

  دار از ابتدای اثرگذار و اولویت  های برگروه و با تأکيد  زیست  محيط  منظور حفظ پایدار به  توسعه

  اجرایي  نامه ، آیين ایران  سالميا  جمهوری  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه

برساند. کليه   وزیران  هيأت  تصویب به  زیست  يطمح  حفاظت  عالي  را با پيشنهاد شورای  مربوط

  اجرای به  ملزم  ایران  اسالمي  جمهوری  و صدا و سيمای  دولتي  های ، رسانه ذیربط   دستگاههای 

 د.باشن مي  ماده  این  موضوع  وجه  دریافت  بدون  آموزشي  های برنامه

  تا پایان  و استاني  ، ملي ای منطقه  کشور را در سطوح  محيطي  زیست  اطالعات  ـ نظام  ب

  فراهم  محيطي زیست  و ارزیابي  رساني ، اطالع پایش  ایجاد نماید تا زمينه  چهارم  برنامه  اول  سال

 «د.نماین  همکاری  نظام این   نمودن  و اجرایي  ند در تدوینهست ربط مکلف ذی  های گردد. دستگاه

ر راستای حمایت از محيط زیست تعهداتي را بر عهده دارد لذا رسانه و به ویژه رسانه ملي د

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

 اند. بازرگاني نقض حقوق محيط زیست ننموده

در ادامه باید به تبيين مواد قانوني برنامه پنجم توسعه اشاره نمود که بر همين اساس ماده  

ولت موظف  »دارد:  در این باب مقرر مي 1390قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب  10

ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرایم و  است به منظور ساماندهي فضای رسانه

ای، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي و  های رسانه ناهنجاری
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ای اقدامات قانوني در موارد ذیل را  برداری حداکثری از ظرفيت رسانه ه بهرهفراهم آوردن زمين

 انجام دهد: 

تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهيل « ها نظام جامع رسانه» الف ـ تهيه و تدوین 

 های بخش غيردولتي  فعاليت

اینترنتي همسو و  ای و های ماهواره ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقویت رسانه

 های معارض خارجي  مقابله با رسانه

ج ـ پيشنهاد، وضع و اجرای سـياستها و مقررات مورد نياز و ایجاد و تقویت سازوکارهای 

الزم برای ساماندهي، نظارت و پاالیش محتوای دیداری، شنيداری و نوشتاری در فضای 

اری، رقومي )دیجيتال(، مجازی و های مکتوب، دیداری، شنيد ای کشور اعم از رسانه رسانه

های مخابراتي به شورای  ای و سامانه های داده و ماهواره های ارتباطي غيرمکالماتي، شبکه شبکه

 « عالي انقالب فرهنگي

لذا تعهدات دیگری نيز برای حمایت از محيط زیست بر عهده رسانه قرار داده شده است که 

های  توان دریافت که رسانه ملي و سایر رسانه چهارم مي از این مواد و مواد سابقه قانون برنامه

جمعي در صورت تخطي از حمایت از محيط زیست  فعلي زیان ابر و غير قانوني صورت داهد 

اند که بر اساس قواعد مسئوليت مدني در صورت ورود خسارت منتسب به قفعل زیان بار  بر 

این راستا در صورت ورود خسارت، باید محيط زیست باید رسانه را  مسئول دانست و لذا در 

 مبادرت به جبران خسارت در این باب نماید.

سازمان حفاظت محيط زیست  »اند:  قانون مزبور نيز در این باب مقرر داشته 189ماده 

 مکلف است: 

منظور حفظ  های عمومي و دستيابي به توسعه پایدار به الف ـ در راستای ارتقای آگاهي

دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه  تأکيد بر گروههای اثرگذار و اولویتمحيط زیست و با 

نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد  اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران، آئين

ربط،  های ذی وزیران برساند. کليه دستگاه زیست به تصویب هيأت شورای عالي حفاظت محيط

های آموزشي  مای جمهوری اسالمي ایران ملزم به اجرای برنامههای دولتي و صدا و سي رسانه

 باشند. بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانوني مي

ای، ملي و استاني تا پایان  ب ـ نظام اطالعات زیست محيطي کشور را در سطوح منطقه

يطي فراهم رساني و ارزیابي زیست مح سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمينه پایش، اطالع

 «. نمودن این نظام همکاری نمایند ربط مکلفند در تدوین و اجرائي گردد. دستگاههای ذی

در این ماده نيز تعهداتي را به عهده سازمان محيط زیست قرار داده است که سازمان مزبور  

ارد تواند از رسانه ملي نيز بهره ببرد و لذا همان گونه که در مو برای نيل به مقصود خویش مي
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موادی سابق ذکر شد، به علت عدم ارتباط مستقيم مواد مزبور با تبليغات بازرگاني ناقض محيط 

های  تواند حکم مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق محيط زیست را بر رسانه زیست نمي

 جمعي بار نمود.

 مبانی مسئولیت مدنی -2

ير، خطر، مسئوليت مطلق و در این باب به تبيين مبنای  نظریات مسئوليت مدني نظيررتقص

 مسئوليت محض توجه خواهد شد.

 نظریه تقصیر -2-1

تقصير در لغت به معنای خودداری و عدم انجام عملي است که بر عهده فرد قرار داشته و مکلف 

به ایفای فعل مزبور است با فرض وجود استطاعت ایفای تعهد مزبور.)جعفری لنگرودی، ، 

توان حکم نمود که عالوه  و عام به جبران خسارت در صورتي مي( و لذا به نح176، 2، ج1376

بر اثبات تحقق ارکان سه گانه مسئوليت مدني)وود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سبيت( به اثبات 

عنصر تقصير نيز مبادرت صورت گرفته باشد. لذا ایرادی که نظریه مزبور دارد را این گونه 

مواردی جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث در  توان بيان نمود که بر اساس آن در مي

 ( 176، 4، ج1386، ؛کاتوزیان، 1385مسئوليت قهری ممکن نبود. )قاسم زاده، 

در نقد نظریه مزبور در حوزه حمایت از مصرف کننده، نظریه مزبور امکان حمایت دقيق و کامل 

یست، در بسياری از موارد از محيط زیست را ندارد لذا تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط ز

های  های جمعي، مطالبه خسارت کنند و لذا در واقع پذیرش نظریه مزبور، رسانه توانند از رسانه نمي

ها و تبليغات  جمعي ارایه کننده تبليغات را در حاشيه امن قرار داده و ایشان را نسبت به فعاليت

 کند. ضرر محيط زیست را ایجاد ميکند که در این راستا زمينه ت توجه مي ای خود بي رسانه

در باب قلمرو نظریه مزبور و محدوده آن قابليت پيش بيني باید به اثبات برسد و در واقع 

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست باید اثبات های  مخاطبين در مقابل رسانه

توانسته است که  ق محيط زیست ميهای انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقو کند که رسانه

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

 زیست به ادله فني و مورد نياز و عدم تخصص مصرف کننده امری دور از امکان است.

 نظریه خطر -2-2

( در این دیدگاه، هرکسي از 858،  1385اند. )امامي،  برخي از آن به نظریه عليت تعبير نموده

( 109،  1379بایست ضرر آن را نيز متحمل گردد. )کاتوزیان،  کند، مي امری، سودی حاصل مي
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احمدی،  اند. )بهرامي برخي آن را از مباني اساسي مسئوليت مدني در نظام حقوقي اسالم دانسته

و پيرامون خود محيط  پردازند ( بر همين اساس، افرادی که به فعاليتي مي37،  1385

کنند، باید مسئوليت ناشي از خطر را نيز متحمل شوند. )بهرامي احمدی،  خطرناکي را ایجاد مي

1390  ،63) 

های  رسد که نظریه مزبور فقط در مواردی قابل اتکاست که ناشي از فعاليت البته به نظر مي

های  قصيری که ناشي از فعاليتگونه توجيهي برای مسئوليت بدون ت انتفاعي وی باشد؛ زیرا هيچ

 دهد. غيرانتفاعي است، ارائه نمي

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط های  در باب مبنای مسئوليت رسانه 

زیست، نظریه مزبور با نظریه مسئوليت محض تفاوت دارد که بر اساس آن، در نظریه مسئوليت 

رای مطالبه خسارت کافي هست ولي در مقابل باید محض، به صرف اثبات نتيجه ناگوار و مضر ب

بيان داشت که نظریه خطر باید ارکان سه گانه مسئوليت مدني نظير وور ضرر، فعل زیانبار و 

رابطه سببيت به اثبات برسد. که این امر هم به علل مذکور در سابق برای متضررین قابل 

 پذیرش نيست.

 نظریه مسئولیت مطلق -2-3

بور با نظریه مسئوليت محض متفاوت است که بر اساس آن در نظریه مسئوليت اوال نظریه مز

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط های  مطلق، به صرف تحقق ضرر، باید رسانه

زیست را مسئول دانست که بر اساس آن در هر صورت حتي در صورت عدم وجود رابطه 

 ، مسئوليت به عهده فاعل زیان خواهدبود.سببيت بين فعل زیان بار و فاعل زیان

در فقه اماميه موضوع غصب را باید به عنوان مصداق مورد مداقه قرار داد که بر اساس آن در 

صورتي که فردی مال دیگری را غصب کند، حتي در صورتي که مال مغصوبه در اثر حادثه 

شود، با این  که عدم انتساب  خارجي و  قوه قاهره یا حتي فعل اشخاص ثالث از بين برود و تلف

 ضرر وارده به وارد آروند زیان محرز است، باید حکم به مسئوليت مدني غاصب داد.

البته دو نکته در این باب الزم به توضحي است اول ان که اصل بر عهد متعهد اضافي است  

مسئوليت مدني و لذا برای اثبات تعهد بيشتر باید دليلي را ذکر نمود در ثاني آن که در حوزه 

برای اثبات مسئوليت مدني باید ارکان ثالثه را به اثبات رسانيد  غصب را باید از موارد استثایي 

 دانست و لذا اثبات وجود مسئوليت مزبور را  باید بر اساس دليل به اثبات رسانيد.

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق های  توان دریافت که مسئوليت رسانه مي

توان بر اساس نظریه مزبور توجيه کرد؛ زیرا در واقع  حيط زیست در نظام حقوقي ایران را نميم

نظریه مزبور به شدت یک طرفه بوده و زمينه سهل انگاری و اضرار عمدی مصرف کننده را 
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دهد  آورد و در واقع، مدعيان حمایت از حقوق محيط زیست را در حاشيه امن قرار مي فراهم مي

 مقام مصلحت اندیشي نيز نظریه مزبور مورد ایراد است. و لذا در 

 نظریه مسئولیت محض -2-4

های دانش بشری  نظریه مسئوليت محض، حاصل افکار فلسفي حقوقدانان در مواجهه با پيشرفت

و پيچيده شده روابط اجتماعي است که با حذف عنصر تقصير از مسئوليت مدني و تأکيد بر 

( این نوع 19، 1383بادیني، )دیده است.  ل جبران خسارت زیانرابطه سببيت، در پي تسهي

؛ صفایي، 226، 1382مسئوليت با مباني متعدد اقتصادی، اجتماعي و اخالقي )شهيدی، 

 گردد.  ( توجيه مي80، 1389رحيمي، 

های متعدد  های خطرناک بود؛ اما همگام با پيشرفت مسئوليت محض در ابتدا ویژه فعاليت

صه نظام حقوقي بيمه، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسالم نيز ضمان ویژه در عر به

ناشي از اتالف )اتالف بالتسبيب( مسئوليت پزشک و در برخي از موارد، پرداخت دیه به زیان 

های مسئوليت محض است. در برخي از مقررات جدید، مانند مسئوليت دارنده  دیده، از نمونه

 و ریلي نيز این نوع از مسئوليت مورد پذیرش قرار گرفته است. وسيله نقليه موتوری زميني

کند تا در حقوق ایران نيز، دامنه این نوع از مسئوليت،  در هر حال ضرورت نيز ایجاب مي 

کند،  های خطرناک دیگری که ضرر غير متقابلي را به اعضای جامعه تحميل مي به فعاليت

 تسری یابد.

ليت مدني مبتني بر حقوق عمومي و حتي در حوزه کم در زمينه مسئو امروزه دست

جز در موارد خاص، در تمامي کشورهای اتحادیه اروپا، نظریه مسئوليت محض مورد  حاکميت به

مباالتي فرد ضامن نيست و در همين  پذیرش قرارگرفته است؛ بدین معنا که نيازی به اثبات بي

ها به اثبات برسد. )انصاری،  يت ميان آنبار و رابطه سبب راستا، باید فعل یا ترک فعل زیان

1382 ،66) 

قانون مسئوليت مدني، نام حقوقي ایران، اصل و مبنا  1بر همين اساس هر چند وفق ماده 

؛ اميری قائم 1391،43در ماده مزبور بر اساس عنصر و نظریه تقصير استوار است )ابدالي،

ن زمينه صادر شده است نيز توجه نمود (؛ اما باید به قواعد خاص که در ای1،39،ج1385مقامي،

و در ادامه با استدالل نيز به تبيين دقيق مالک اقوی در این زمينه پرداخت. در باب نظریه 

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، بر های  مسئوليت محض، رسانه

 ط زیست بپذیرد. اساس مباني و قواعد حقوقي مکلف است تا تعهداتي را در برابر محي

توان بيان داشت که پذیرش نظریه مسئوليت محض برای  بر اساس مستندات ذکر شده مي

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، امری قابل پذیرش بوده و های  رسانه
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 نظریه مزبور را باید اقوی دانست. بر همين اساس باید عالوه بر مستندات قانوني به عنوان

مستحکم ترین ادله مي توان به ادله دیگری نيز برای اثبات مدعای مزبور تمسک جست که بر 

شود تا مخاطبين در حد و محدوده دسترسي خود به ادله  اساس آن اوالً نظریه مزبور با عث مي

نظير ورود خسارت به محيط زیست، مبادرت به اقامه دعوا کند و  برای کسب ادله برای اثبات 

 ود نيازی به  اخذ ادله از رسانه نداشته باشد.مدعای خ

در ثاني باید بيان داشت که رسانه بر اساس نظام مزبور خود را در موضع امن قرار نداده و  

کند؛ زیرا در واقع به علت پذیرش نظریه مزبور، مخاطبين رسانه برای اثبات  سهل انگاری نمي

نده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط انتشار دههای  مدعای خود و مسئول دانستن رسانه

انتشار دهنده تبليغات های  زیست، موانع زیادی ندارد و امکان حکم به مسئوليت مدني رسانه

بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، محتمل است. در حالي که در نظریات و مبنای مزبور، 

 امکان برائت رسانه بيشتر است. 

انتشار دهنده های  ا توجه به تحليل هزینه فایده، رسانهدر نهایت به لحاظ اقتصادی نيز ب

های خود و فواید  کند برای کاهش هزینه تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، سعي مي

مورد نظرش، مبادرت به انتشار  تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، مطلوب کند؛ زیرا 

های  است. لذا بر اساس هزینه فایده، رسانهاثبات ورود و مطالبه خسارت توسط وی محتمل 

انتشار دهنده تبليغات بازرگاني ناقض حقوق محيط زیست، نفع خود رادر توليد سالم و متقن 

 مي یابد که موجب ارتقای کيفيت خواهد شد.

 نتیجه گیری
سئوليت مدني در باب رسانه، بندی نهایي باید بيان داشت  که در قوانين حوزه م در جمع 

ای به نحو دقيق در باب تبليغات ناقض حقوق محيط زیست وجود ندارد که بر همين  همقرر

اساس، قوانين این زمينه در دو دسته اند. دسته نخست را باید قوانين و قواعد عام مسئوليت 

مدني دانست که بر اساس ان قانون مسئوليت مدني به نظریه تقصير اشاره داشته و قانون مدني 

 در این باب را مورد عنایت قرار داده است.  نيز مباني فقهي

دسته دوم از قوانين را باید قانون نحوه جلوگيری از  آلودگي هوا و قانون برنامه چهارم و 

پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي اشاره نمود که بر اساس آن مواد مزبور فقط به 

این باب، از مواد موزبر مي توان لزوم  تبيين حوزه تعهدات قانوني رسانه پرداخته اند؛ ولي در

توان دریافت که  حمایت از محيط زیست را دریافت که بر اساس آن از مفهوم مواد مزبور مي

 ها، امری نامشروع و غير قانوني است. نقض حقوق محيط زیست توسط رسانه
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د تا شو هم چنين پذیرش نظریه مزبورهم در واقع در مقام اثبات مسئوليت مدني موجب مي

جمعي از مسئوليت مبرا نشده و بر اساس قواعد مسئوليت بتوان ایشان را مسئول های  هم رسانه

یابد تا بر اساس آن مبادرت به  دانست و از سوی دیگر نيز مخاطبين خود را در موضع امن نمي

اضرار عمدی نماید؛ زیرا باید در صورت بروز خسارت، تحقق خسارت ناشي تبليغات ناقض 

حيط زیست را به اثبات برساند و نيز به علت عدم تخصص مخاطب و متضررین از نقض حقوق م

جمعي ارایه شده و نيز عدم دسترسي مخاطبان های  حقوق محيط زیست نسبت به رفتار رسانه

به ادله مثبت ادعایش، امکان اثبات خسارت از سوی محيط زیست وجود ندارد و لذا با هدف 

نيز همخواني دارد. به عالوه بر اساس مباني اقتصادی نيز حمایت از حقوق محيط زیست 

رسد با تحليل اقتصادی نيز  توان به نظریه مزبور تمسک جست که در این راستا به نظر مي مي

 توان نقطه بهينه را نظریه مسئوليت محض دانست. مي

 منابع
 (،بررسي تطبيقي مبنا و حدود مسئوليت ناشي از عيب1391ابدالي، مهرزاد ،)  توليد در حقوق

 .78ایران، فرانسه و دستور العمل جامعه اروپا، فصلنامه حقوقي دادگستری، ش

 ( ،مسئوليت توليد کاالی معيوب و حمایت از مصرف کنندگان، 1386ابراهيمي، سيد نصر اهلل ،)

 .5، ش2تحليل حقوقي در سه نظام برتر دنيا، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، س

 ( ،بررسي نظارت بر بازار در آموزه1385امامي، محمد ،) 21های نبوی و علوی، الهيات و حقوق، ش. 

 ( ،حقوق تعهدات، ج1385اميری قائم مقامي، عبدالمجيد ،)تهران، نشر ميزان.2، چ1 ، 

  (،مباني مسئوليت مدني آلوده1382انصاری، باقر ،) های عمومي، تهران، اندیشه رفيع،  کنندگان آب

 .1چ

 ( ،نقدی بر مبنا و قلمرو مسئوليت مدني عرضه کنندگان کاالها و خدمات در 1391بادیني، حسن ،)

 .58، تحقيقات حقوقي، ش1388قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 

  (،تقریرات درس مسئوليت مدني، حقوق مدني 1385بهرامي احمدی، حميد ،)دانشکده معارف 4 ،

 اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق ع، تهران.

 ( ،تحول جهاني مسئوليت مدني به سو مبنای نفي ضرر، فصلنامه 1390بهرامي احمدی، حميد ،)

(، آثار قراردادها و تعهدات، نشر موسسه علمي و فرهنگي مجد، 1382حقوق و شهيدی، مهدی، )

 .5تهران، چ

 ( ،مباني مسئوليت مدني، تهران، نشر ميزان، چ1385قاسم زاده، سيد مرتضي ،)2. 

 تهران، نشر گنج دانش.3(، ترمينولوژی حقوقي، چ1376رودی، محمد جعفر، )جعفری لنگ ، 

 ( ،دوره مقدماتي حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج1386کاتوزیان، ناصر ،)تهران، شرکت 4 ،

 .7سهامي انتشار به همکاری بهمن برنا، چ

 ( ،دوره مقدماتي حقوق مدني، وقایع حقوقي، ته1379کاتوزیان، ناصر ،) 1ران، نشر دادگستر، چ. 
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 ( ،بررسي نقش رسانه ها در حفاظت محيط زیست و 1390رشيدی، علي رضا، رشيدی، مریم ،)

تاثير آن ها در رفتار مردم و مدیران از منظر شکل گيری فرهنگ مصرف، مهندسي فرهنگي، 

 .56، 55ش

 ( ،نقش و کارکرد رسانه1392عبدی، زینب ،)  يطي، فصلنامه جمعي در طرح مسائل زیست محهای

 .55، ش14رفاه اجتماعي، س

 ( ،نقش رسانه بر محيط زیست سالم، فصلنامه مطالعات رسانه ای، 1391علي عسگری، الهه ،)

 .16، ش7سال

 ( ،بررسي تطبيقي نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با 1391ببران، صدیقه، داوودی، اسماعيل ،)

سایبر شهروندی، فصلنامه علمي های  سایبر جریان اصلي و رسانههای  محيط یست در رسانه

 .3روزنامه نگاری و ارتباطات، ش

 ( ،رسانه محيط زیست؛ مقدمه ای بر 1395منتظر قائم، مهدی، عرفان حسين پور، رضوانه ،)

ارتباطات زیست محيطي، فصلنامه رسانه و فرهنگ، پزوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

 .2، ش6سال

 ( ،نقش رسانه1393قائمي منش، فائزه ،)  محيطي در حفط محيط زیست، پایان نامه های

 کارشناسي ارشد ارتباطات تصویری، دانشکده هنر دانشگاه سمنان، به راهنمایي جواد پویان.

 ( ،ارتباطات زیست محيطي و آسيب شناسي نقش زیست 1394گودرزی، محسن، اشراقي، یاسر ،)

 .4، ش22ارتباطي، سال های  ایراني، فصلنامه پزوهشهای  محيطي رسانه

 ( ،رسانه1390دبيری، فرهاد، واحد ناوان، عارف ،)  و توسعه حقوق محيط زیست، فصلنامه های

 .13، ش6مطالعات رسانه ای، س

 ( ،نظام هنجاری اطالع رساني در فقه شيعه، فصلنامه 1391اسماعيلي، محسن، جاللي، عبداهلل ،)

 .4 ، ش24 رسانه، س

 جمعي در های  (، علل رافع مسئوليت مدني رسانه1395یي محمد رضا، )امير حسيني، امين ، برزو

 .4نظام حقوقي ایران و فقه اماميه ، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، ش

 ( ،قانون جامع رسانه1391همایون، محمد هادی، نصر اللهي، محمد صادق ،)  های همگاني در

ها، مطالعات  تضاهای برآمده از آنجمهوری اسالمي ایران، ضرورت یابي و امکان سنجي قانون و اق

 .51، ش13فرهنگ ارتباطات، س

 ( ،بررسي فقهي انتشار مطبوعات ضاله، فصلنامه مباني فقهي حقوق اسالمي، 1392قباد، احسان ،)

 .11بهار و تابستان ش

 ( ،خط مشي گذاری فاوا در ایران1392آشنا، حسام الدین؛ برزویي، محمد رضا ،) (1386-1381 ،)

، 40 ، ش1390حتوای دیجيتال اسالمي از تکفا تا تسما، دین و ارتباطات، پایيز و زمستان ارزیابي م

 دانشگاه امام صادق )ع(

 ( ،جوانان1392مبيني مقدس، مجيد، برزویي، محمد رضا ،)  و مشارکت سياسي از دیدگاه

 .10 ، مطالعات جوان و رسانه، شکارکردی رسانه هاهای  نظریه
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  ،66 و مسووليت مدني، مجله قضاوت، شها  (، رسانه1389سيد رضا، )حسني، عليرضا؛ هاشمي ، 

  (،حقوق رسانه1381اسماعيلي، محسن ،) 29، 39، ش11ها، فصلنامه پژوهش و سنجش، س 

 ( ،مقدمه1382انصاری، باقر ،)  ،ای بر مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اینترنتي، فصلنامه حقوق

 .62تهران، ش دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه

 ( ،تاثير انقالب اسالمي بر کارکرد رسانه1388اسماعيلي، محسن ،)  با مطالعه موردی در حقوق ها

 ، 77مطبوعات، رسانه، ش

  (،مشارکت عمومي، حاکميت و نظارت همگاني، مجموعه مقاالت 1392اسماعيلي، محسن ،)

 فرهنگ صبا.تخصصي نظارت همگاني شهراری تهران، تهران،  -نخستين همایش علمي

  (،حقوق ارتباطي در جامعه اطالعاتي، 1389معتمد نژاد، کاظم؛معظمي گودرزی، حبيب اهلل ،)

 .63ارتباطي، شهای  پژوهش


