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Чарльз Дарвін: правова, комерційна і екологічна модель 
 

1. Торгівля природними ресурсами: У компанії Pysdens спільно з дослідженням 
нашого підрозділу TheHouseofBranchofGold ми розробили комерційну, 
правову та екологічну модель, в якій ми використовували дарвіністскій підхід 
при розгляді економічних аспектів щодо права, а не традиційний підхід 
відповідно до теорій Адама Сміта. Це означає, що ми використовували 
економічну концепцію закону, засновану на тому, що природа дозволяє нам 
робити чи ні, як може здатися, що всесвіт працює відповідно до тієї ж 
економічної концепцією: один елемент взаємодіє з іншим для будь-якої мети і т. 
д. 

2. Система вуглецевих кредитів: ми вважаємо, що більше не  є морально, етично 
чи законно дозволяти країнам купувати вуглецеві кредити у інших країн, щоб і 
далі забруднювати планету Земля. При розгляді екології та навколишнього 
середовища це неправильно розглядати з точки зору того, що відбувається в 
окремих країнах. Наприклад, дощовий ліс Амазонки, який часто називають 
легенями світу, є не бразильської проблемою з точки зору вирубки лісів, а 
проблемою для всіх нас. Існує тільки одна Планета Земля, і у неї є унікальна 
система, в якій елементи працюють одинично і в той же час взаємодіють один з 
одним, часто впливаючи на всю земну кулю. 

3. Зміна ставлення: ми не пропонуємо, щоб економіка змінилася за короткий 
період часу, але зміна має відбутися. Зміна клімату довгий час було спірним 
питанням для тих, хто вважає, що це пов'язано з природними причинами, а інші 



стверджують, що це штучне явище, а інші стверджують, що це комбінація обох. 
Якою б не була причина, потрібні дії.  

4. Концепція: ми підготували нашу модель, щоб проілюструвати, як вона буде 
працювати в світовій економіці, де наукові дані, що мають відношення до 
ймовірного впливу на навколишнє середовище, стануть відправною точкою для 
прийняття рішення про те, чи слід регулювати або дозволяти торгівлю або іншу 
діяльність людини без регулювання або заборонено. Така нова світова система 
економічного розвитку підняла б важливі питання, які люди повинні задати 
собі, а також на рівні спільноти, країни і на глобальному рівні, оскільки 
необхідно прийняти важливі рішення і найближчим часом, якщо ми хочемо 
домогтися значних змін. 
 

 

Ми в Pysdens Solicitors докладаємо всіх зусиль, щоб звести наші витрати до 
мінімуму, щоб передати наші заощадження нашим клієнтам. Наші збори дуже 
конкурентноздатні, що важливо враховувати в періоди економічних труднощів. 
Наша політика - владнати розбіжності раніше, ніж судитися. 

 

Відмова від відповідальності: це не юридична консультація. Ми не можемо 
рекомендувати будь-якій стороні діяти на основі цього звіту без попередньої 
консультації зі спеціалізованим адвокатом. Думки в цьому звіті, належать їх 
авторам. 

Примітка: при підготовці цього прес-релізу Pysdens Solicitors, моделі, опубліковані в книгах, 
озаглавлених «КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОМЕРЦІЙНИХ РІШЕНЬ» (CI); 
«ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ЮРИДИЧНА І КОМЕРЦІЙНА СТРАТЕГІЯ» (CIII) і проект 
«Проект Дарвіна: УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОДЕКС» (CIV) С. Переса-Гольдсвейга і К. Пісдена, що 
є частиною програми досліджень і розробок «КОМЕРЦІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО З ІНІЦІАТИВИ» 
S Перес-Гольдсвейг і К. Пісден, що входять в "TheHouseofBranchofGold", були використані з 
дозволу авторів 
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