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Чарльз Дарвін: правова, комерційна і екологічна модель 
 
1. Екологія торгівлі: в Pysdens, разом з нашим дослідним відділом 
У розділі «Галузь золота» ми розробили комерційну, правову та екологічну модель, в 
якій ми використовували дарвіністскій підхід при розгляді економічних аспектів права, 
а не традиційний підхід відповідно до теорій Адама Сміта. Це означає, що ми 
використовували економічну концепцію закону, засновану на тому, що нам дозволяє 
робити природа, чи ні, як може здатися, що всесвіт працює відповідно до однієї і 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 моральним, етичним 
чи законним - дозволити країнам купувати вуглецеві кредити у інших країн, щоб 
дозволити їм і далі забруднювати планету Земля. При розгляді екології та 
навколишнього середовища це неправильно розглядати з точки зору того, що 
відбувається в окремих країнах. Наприклад, дощ Амазонки. Ліс, який часто 
називають легенями світу, є не тільки бразильської проблемою вирубки лісу, а й 
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 надаючи вплив на всю земну кулю. 
 
3.Зміна відношення: ми розуміємо, що економіка не може змінитися в короткі 
терміни. Потрібен деякий період часу, але зміна має відбутися. Зміна клімату раніше 
виглядала, як спірне питанням для тих, хто вважає, що це пов'язано з природними 
причинами, а інші, вважають, що це штучне явище, а хтось вважають, що це 
поєднання того й іншого. 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, будуть відправною точкою для прийняття рішення про те, чи 
слід регулювати торгівлю або іншу діяльність людини , залишити без змін або 
заборонити. 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. 
 
 

 
 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 

 

 
Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    
 
Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the models published in books entitled 
"GUIDELINES TO CONSIDER IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS" (CI); 
“GLOBAL ENVIRONMENTAL LEGAL & COMMERCIAL STRATEGY” (CIII) and the draft 
“THE DARWIN PROJECT: UNIVERSAL CODE” (CIV)  by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden 
forming part of the research and development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by 
S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" were used with the 
authorisation of the authors. 
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