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  انگلستبن و ایران حقوق در ارویید هبی فعبلیت از نبشی مدنی مسئولیت
 

 شجبعی مریم

 ایطاى تْطاى، تْطاى، جٌَة ٍاحس ًَض پیبم زاًطگبُ ذػَغی، حمَق اضضس، وبضضٌبسی  

 

 چکیده

 ذػَظ زض ولی طضاتهم ٍ لَاًیي اػوبل زض لصا ّستٌس وبالّب سبیط اظ هتفبٍت، زاضٍیی تَظیغ ٍ تَلیس فطآیٌس وِ ًیست تطزیسی

 ثب اضتجبط زض ػوَم آگبّی ثلىِ ًساضز ٍجَز ظهیٌِ ایي زض وبهلی ٍ جبهغ لَاًیي تٌْب ًِ هب وطَض زض. ثطَز الظم زلت ثبیستی آًْب

 ٍ وبال ًَع ایي وٌٌسگبى هػطف ًیبظ ٍ ٍضؼیت یىی؛ گیطز هی ًطأت حمیمت چٌس اظ اهط ایي وِ است اًسن ثسیبض وبالّب ایي

 آى ثطضسی زض ًیع هترػػبى گبُ ٍ ًجبضس ضٌبسبیی لبثل ػبزی ثطضسی ثب آى ػیَة ضَز هی هَجت وِ وبال ایي یپیچیسگ زیگط

 ًمع ٍ ػیت هَاضز اظ ذبظ ٍ جسیس هػبزیك اضائِ ثب ثبیس زاضٍّب وٌٌسُ هػطف اظ حوبیت جْت هَضز ایي زض. ضًَس اضتجبُ زچبض

 هحض هسئَلتی زضَاضیْب ّویي جْت ثِ اًگلستبى ًظیط وطَضّبیی زض وِ ّوبًغَض وبست تمػیط اثجبت زضَاضی اظ زاضٍّب زض

ثطای ججطاى ذسبضت ًبضی اظ زاضٍ ػالٍُ ثط هَاز ػبم لبًَى  است ضسُ پصیطفتِ زاضٍیی ّبی فطآٍضزُ اظ ًبضی ذسبضات ذػَظ زض

» : اضؼبض هی زاضز 1967لی لبًَى فَق الصوط الحب 14هبزُ 4تجػطُ . ز ًیع زست یبظز. ح. ا. هسئَلیت هسًی هی تَاى ثِ ق

زاضٍّبی فبسس یب زاضٍّبی ثب تبضید هػطف وَتبُ یب هٌمضی ضسُ وِ هربلف آییي ًبهِ هػَة ، چٌبًچِ ضطوتْبی تَظیغ وٌٌسُ

ثب ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ثبضس ضا تَظیغ ًوبیٌس ٍ یب زاضٍّبیی ضا ثیص اظ لیوت ضسوی ثِ فطٍش ثطسبًٌس، ٍظاضت ثْساضت

ضطوت ػالٍُ ثطججطاى ذسبضت ٍاضزُ ثِ هجبظات ّبی ، اهىبًبت ذبعی ٍ زفؼبت ٍ هطاتت جطم ٍ هطاتت تأزیت ضػبیت ضطایظ ٍ

ثطای ججطاى ذسبضت ًبضی اظ فطآٍضزُ ّبی زاضٍیی هی تَاى ثِ « . شیل هي جولِ جعای ًمسی ٍ تؼلیك اضتغبل هحىَم هی ضَز

ّطگبُ زض ًتیجِ ثی احتیبعی یب ثی هجبالتی یب ػسم هْبضت » : اضزة هی ثبضس وِ تػطیح ز. آ. خ. م. ق 6آى استٌبز ًوَز هبزُ 

آضبهیسًی ٍ آضایطی ٍ ثْساضتی ثِ ، تْیِ وٌٌسُ یب سبظًسُ یب فطٍضٌسُ یب ػطضِ وٌٌسُ یب ّطیه اظ ػبهلیي آًْب هَاز ذَضزًی

... ت آى حجس جٌحِ ای ٍغطٍت آیس وِ هػطف آى هَجت ثیوبضی یب آسیت گطزز وِ هؼبلجِ آى ووتط اظ یه هبُ ثبضس هجبظا

ظیطا زاضٍ ًیع اظ حسبسیت ٍ اّویت ، ایي هبزُ ثِ ػٌَاى ٍحست هالن زض فطآضٍزُ ّبی زاضٍیی ًیع لبثل استفبزُ است« . است

احػبء ذَاًسگبى ٍ هسئَلیي ، هَاز ذَضزًی ٍ ثْساضتی زض حفؼ سالهت ػوَهی ثطذَضزاض هی ثبضس اظ ٍیػگی ّبی ایي هبزُ

است وِ ثی ضه تمسین هسئَلیت ( فطٍضٌسگبى ٍ ػبهلیي آًْب، ػطضِ وٌٌسگبى، تَلیسوٌٌسگبى) ًَع وبال غسهبت ًبضی اظ ایي

. هسئَلیت ضا تضبهٌی زاًست، هسًی ثیي اًْب ثِ تٌبست تمػیط ثَزُ ٍ ضبیس ثتَاى ثِ جْت اّویت هسئلِ ٍ سىَت لبًًَگصاض

هجٌبی هسئَلیتی زض وطَض هب ، ضسُ ٍ ًوی تَاى گفت وِ تمػیطهضبفبً ایٌىِ هسئَلیت آًْب تػطیحبً هجتٌی ثط تمػیط زاًستِ 

هیبى لبًَى ثطذی وطَض ّب ثب اًگلیس تفبٍت هْن ٍ لبثل تَجْی ٍجَز زاضز ظیطا ثط ، زض ذػَظ فطآٍضزُ ّبی زاضٍیی. ًیست
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یؼٌی ) اػوبل هی وٌسذالف اًگلیس وِ لَاًیي لبثل اجطای هسبٍی ٍ ثطاثطی ضا زض ذػَظ سبیط وبالّب ٍ فطآٍضزُ ّبی زاضٍیی 

الظم ثِ شوط است وِ هٌجغ اغلی لبًَى لبثل .( فطآٍضزُ ّبی زاضٍیی ضا ثِ لحبػ ضغین هسئَلیتی ّوبًٌس سبیط وبالّب هی زاًس

هی ثبضس الجتِ لبًَى  CPA اػوبل زض حمَق اًگلیس زض ضاثغِ ثب هسئَلیت تَلیس زض فطآٍضزُ ّبی زاضٍیی هبًٌس سبیط وبالّب

 . ًگلیس ثِ لَت ذَز ثبلی است ٍ زض هَاضز ػسم تضبز اػوبل هی گطززا 1968زاضٍیی 

 

 هسئَلیت هسًی، فؼبلیت ّبی زاٍضیی، حمَق ایطاى ٍ اًگلستبىهبی كلیدی:  واژه

 



فمِ  ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هغبلؼبت  

157 -181، غفحبت 1998 ثْبض، 1، ضوبضُ 5زٍضُ   

 

 


