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«ﻫﻮ اﻧﺸﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻻرض و اﺳﺘﻌﻤﺮﻛﻢ»
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺄﻣﻮر آﺑﺎداﻧﻲ آن ﻛﺮد( .ﻫﻮد )16

چکيده
ﺳﻤت ﺑه ﻣﻌنﺎی صالحﻴت اقﺎﻣة دعﻮا داﺷﺘﻦ در ﻣحضرﺮ دادارﺎا اﺳرت .احرﺮاز ﺳرﻤت دﺳﺘﺮﺳرﻲ
ﺷهﺮوﻧﺪان ﺑه داداﺎا را ﻣحﺪود ﻣﻲﻛنﺪ .ایﻦ حﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اصﻠﻲ ﻛﻠﻴﺪی ﻣحسﻮب ﻣرﻲﺷرﻮد و در
ﻧظﺎم ﻫﺎی حقﻮقﻲ ﻣخﺘﻠف ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺘفﺎوتﻲ ﺑﺮای احﺮاز ﺳﻤت ﺧﻮاﻫﺎن ﺑه ﻛرﺎر ﻣرﻲرود .پﺮﺳر
ﺑنﻴﺎدیﻦ ایﻦ اﺳت :آیﺎ ،در دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ ،ﺷهﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘرﻲ ،ﻛره ﻧفر
ﻣسﺘقﻴﻢ و ﺷخصﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ عﻠﻴه آﺳﻴبزﻧنﺪا ﺑه ﻣحﻴط زیست اقﺪام ﺑه طﺮح دعﻮا ﻛننﺪ؟
اﻣﺮوزا ،اغﻠب ﻛﺸﻮرﻫﺎ دریﺎفﺘهاﻧﺪ ﻛه تبﻴﻴﻦ دایﺮة ﺳﻤت در دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ ﻣﺘفﺎوت از ﺳﺎیﺮ
حﻮزاﻫﺎ اﻣکﺎن ﺑهﺮااﻴﺮی از ظﺮفﻴتﻫﺎی ﻣﺮدﻣرﻲ را ﺑرﺮای حﻤﺎیرت و حفﺎظرت از ﻣحرﻴطزیسرت
ﻣﻴسﻮر ﻣﻲﺳﺎزد .ﺑﺪیﻦ روی ،در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣخﺘﻠف دﻧﻴرﺎ اﻣکرﺎن اقﺎﻣرة دعرﻮا ﺑرﺮ ﻣبنرﺎی ﻣنفﻌرت
عﻤﻮﻣﻲ (ﻣﺘﻤﺎیز از ﻣﻮضﻮع ﻣنفﻌت جﻤﻌﻲ) ﺑهﺧﻮﺑﻲ فﺮاﻫﻢ ﺷﺪا اﺳت.
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مقدمه
ﻫﺪف ایﻦ پژوﻫ ارائة تحﻠﻴﻠﻲ عﻤﻴﻖ درﺑﺎرة ﻣقﺮرات قرﺎﻧﻮﻧﻲ در زﻣﻴنرة ﻧحرﻮة احرﺮاز ﺳرﻤت در
دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ در حقﻮق ایﺮان و اتحﺎدیة اروپﺎﺳت .ﺳﻤت ﺑره ﻣﻌنرﺎی قﺎعرﺪاﻣنرﺪ ﻛرﺮدن
اﻣکﺎن طﺮح دعﻮاﺳت از ﺳﻮی اﺷخﺎص ،اعﻢ از حقﻴقﻲ و حقﻮقﻲ ،در ﻣحﺎﻛﻢ حقرﻮقﻲ و ﻛﻴفرﺮی و
اداری در ﻧظﺎم ﻫﺎی حقﻮقﻲ ﻣخﺘﻠرف ﻧﻴرز ﺷرﺮایطﻲ ﻛره اﺷرخﺎص ﺑﺎیرﺪ از آن ﺑﺮﺧرﻮردار ﺑﺎﺷرنﺪ.
ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،ﺳﺎیﺮ ﺷﺮایط دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ ﻣﻮضﻮع ﺑحث ﻣﺎ ﻧﻴست.
تبﻴﻴﻦ دایﺮة ﺳﻤت در دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ ،ﻣﺘفﺎوت از ﺳﺎیﺮ حﻮزاﻫﺎ ،اﻣکرﺎن ﺑهرﺮااﻴرﺮی از
ظﺮفﻴتﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ را ﺑﺮای حﻤﺎیت و حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست ﻣﻴسﻮر ﻣﻲﺳﺎزد .ﻫنگرﺎﻣﻲ ﻛره از
ضﻤﺎﻧت اجﺮای تضﻤﻴﻦ حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست ﺳخﻦ ﺑه ﻣﻴﺎن ﻣﻲآیﺪ ﺑه ﺷرﻴﻮة ﻣﺸرﺎرﻛت عﻤرﻮﻣﻲ
ﺑهﻣنزلة یکﻲ از روشﻫﺎی اصﻠﻲ پﺮداﺧﺘه ﻣﻲﺷرﻮد .ﺑرﺪیهﻲ اﺳرت تحقرﻖ ﻫﻤرهجﺎﻧبرة ﻣﺸرﺎرﻛت
عﻤﻮﻣﻲ ﺑه تفﺎﺳﻴﺮی ﻣﺘفﺎوت و داﻣنة ﺷﻤﻮلﻲ وﺳﻴ تﺮ در پﻴگﻴﺮی و طﺮح دعﺎوی زیسرتﻣحﻴطرﻲ
ﻧﻴﺎز دارد .از ﺳﻮی دیگﺮ ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑه عﺪالت زیستﻣحﻴطﻲ و اجﺘﻤﺎعﻲ و تﺄﻣﻴﻦ حرﻖ ﺑرﺮ ﻣحرﻴط
زیست ﺳﺎلﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛت ﻫﻤگﺎﻧﻲ ﻣﻌنﺎ ﻣﻲ یﺎﺑﺪ و در اﻧطبﺎق ﺑﺎ واقﻌﻴت ﻣﻮجﻮد ﺑهﺘﺮیﻦ ﻧحﻮة اجﺮای
قﻮاعﺪ زیستﻣحﻴطﻲ را ﻣﻮجب ﻣﻲ ﺷﻮد .اتفﺎقﻲ ﻛه در اغﻠب دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ روی ﻣﻲدﻫرﺪ
آن اﺳت ﻛه رویﺪادی ﻣنجﺮ ﺑه آﺳﻴب رﺳﻴﺪن ﺑه ﻣحﻴط زیست و جﻤ ﻛثﻴﺮی از ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﻮد و
در ایﻦ ﻣﻴﺎن چهﺑسﺎ آﺳﻴبدیﺪاﺎن ﻣسﺘقﻴﻢ حﺎدثه ،ﺑنﺎ ﺑﺮ دﻻیرل ﻣخﺘﻠرف ،قرﺎدر ﺑره طرﺮح دعرﻮا
ﻧبﺎﺷنﺪ .در ایﻦ صﻮرت ،ایﻦ پﺮﺳ پﻴ ﻣﻲآیﺪ ﻛه آیﺎ آﺳﻴبﻫﺎی واردا ﺑه ﻣحرﻴط زیسرت ﺑﺎیرﺪ
ﻣغفﻮل ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،یکﻲ از ﻧگﺮاﻧﻲﻫﺎی ﺑهحﻖ جﺎﻣﻌة جهﺎﻧﻲ دایﺮة اﺷخﺎص ذیﻧف ﺑﺮای طﺮح
دعﻮا در راﺑطه ﺑﺎ آﺳﻴبﻫﺎی زیستﻣحﻴطﻲ اﺳت .چنﺎﻧچه ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن طبقهﺑنﺪیﻫﺎی ﺳنﺘﻲ
ﻣحﺪود ﻛنﻴﻢ ،جبﺮان حﺎصل از آن ﺑسﻴﺎر ﻧﺎچﻴز و دور از اﻫﺪاف ایﻦ حﻮزا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺸﻮرﻫﺎیﻲ
ﻫﻤچﻮن اﻣﺮیکﺎ پذیﺮفﺘهاﻧﺪ ﻛه اسﺘﺮاای وﺳﻴ تﺮ را ﺑﺮای ﺳﻤت در زﻣﻴنة ﻣحﻴط زیسرت در ﻧظرﺮ
ﺑگﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤچنﻴﻦ ،فﺮاﻣﻮش ﻧکنرﻴﻢ ﻛره ﻣرﺎدة  1ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن اروپرﺎیﻲ حﻤﺎیرت از حقرﻮق ﺑﺸرﺮ و
آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ( )6311( )ECHRﻫﺮ اﻮﻧه ﻣحﺪودیت در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالت را ﻣن ﻣﻲﻛنرﺪ
و ﺑﺪیﻦ روی اتحﺎدیة اروپﺎ ﻧﻴز در زﻣﻴنة احﺮاز ﺳﻤت دایﺮاای وﺳﻴ را ﻣﺪﻧظﺮ قﺮار دادا اﺳت.
ایﻦ ﻣقﺎله دو ﺑخ اصﻠﻲ دارد .در ﺑخ اول تﻤﺮﻛز ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎت و ﻣفهﻮم قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳرﻤت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اینکه چﺮا ﺑﺮ آﻧﻴﻢ ﻣﻮضﻮعﺎت زیستﻣحﻴطﻲ ﺑﺎیﺪ قﺎﺑل دادﺧﻮاﻫﻲ از ﺳﻮی ﺷهﺮوﻧﺪان
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زیستﻣحﻴطﻲ ﺑﺎﺷﺪ .تحﻠﻴل ﻣفهرﻮم و اسرﺘﺮة ﺳرﻤت در حوزۀ دعرﺎوی ﻣحرﻴط
زیست در اتحﺎدیة اروپﺎ و رژیﻢﻫﺎی حقﻮقﻲ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی عضﻮ و ایﺮان ﻣحﻮر ﺑخ دوم ﺧﻮاﻫرﺪ
ﺑﻮد .در پﺎیﺎن ،تحﻠﻴل ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛه آیﺎ ﺑﺮ ﻣفهرﻮم و ﻧحرﻮة احرﺮاز ﺳرﻤت در حرﻮزاﻫرﺎی
ﺧﺎص ،ﻫﻤچﻮن ﻣحﻴط زیست ،ﺷﺮایط ویژاای حﺎﻛﻢ اﺳت یﺎ ﺧﻴﺮ.
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الف) کليات و مفاهيم
لزوم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷهﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی فﻌﺎل در حﻮضة ﻣحﻴط زیست ،ﺑهویژا ﺳﺎزﻣﺎنﻫرﺎی غﻴرﺮ
دولﺘﻲ ،ﺑه ﻣﺮاج قضﺎیﻲ از تﻌهﺪ و ﻣسئﻮلﻴت اجﺘﻤﺎعﻲ ﻫﻤگرﺎﻧﻲ ﺑره حفﺎظرت از ﻣحرﻴط زیسرت
ﻧﺸئت ﻣﻲاﻴﺮد .ﻣحﻴط زیست واحﺪ و یکپﺎرچه اﺳت و ﻣﺎلکﻴرت اعﺘبرﺎری و ﻣﺮزﻫرﺎی ﺳﻴﺎﺳرﻲ را
تصنﻌﻲ و صﻮری جﻠﻮا ﻣﻲدﻫﺪ .یکﻲ از راﻫکﺎرﻫرﺎی ﻣررثﺮ در زﻣﻴنرة حفﺎظرت از ﻣحرﻴط زیسرت
افزای تﻌﺪاد و تﻮاﻧﻤنﺪﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ در زﻣﻴنة ﻣحرﻴط زیسرت اﺳرت (ﻣﺘصرﺪی
زرﻧﺪی و ﺑبﺮان .)661 :6901 ،ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑه دلﻴل داﺷﺘﻦ تخصصﻫﺎی ﻣفﻴﺪ در ایرﻦ حرﻮزا،
ﻫﻤچنﻴﻦ ﺑه دلﻴل اینکه حﻠقة راﺑط ﻣﻴﺎن ﺷهﺮوﻧﺪان و ﻧهﺎدﻫﺎی حﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻫسﺘنﺪ ،ﻣرﻲتﻮاﻧنرﺪ در
ایجﺎد حسﻦ تفﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن ایﻦ دو اﺮوا و در پﻴگﻴﺮیﻫﺎی قضرﺎیﻲ تخصصرﻲ ایرﻦ حرﻮزا و تحقرﻖ
قﻮاعﺪ زیستﻣحﻴطﻲ ﻧقﺸﻲ ﺷﺎیﺎن ﻣالحظه داﺷﺘه ﺑﺎﺷنﺪ.

 .1ضرورت دسترسي شهروندان و سازمانهاي غير دولتي به مراجعع قضعايي در
حفاظت از محيط زيست
حقﻮق ﺑﺸﺮ از حقﻮق ﺑنﻴﺎدیﻦ و اﻧﺘقﺎلﻧﺎپذیﺮ اﺳت ﻛه ﻫﺮ فﺮدی در ﻫﺮ جﺎی دﻧﻴرﺎ فقرط ﺑره دلﻴرل
اﻧسﺎن ﺑﻮدن آن را داراﺳت .حﻖ افﺮاد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ ﻧﻴز جزئﻲ از حقﻮق
ﺑﺸﺮ اﺳت 6.ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،ﻣﻲتﻮان افت ﻫﺮ فﻌﺎلﻴﺘﻲ ﻛه ﺑه ﻣحﻴط زیست صﺪﻣه ﺑزﻧﺪ ﻣرﻲتﻮاﻧرﺪ ﻧقر
حﻖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮی ،یﻌنﻲ ﻧق حﻖ حﻴﺎت ،ﺑه ﺷﻤﺎر آیﺪ ضﻤﻦ آﻧکه حﻤﺎیرت از ﻣحرﻴط زیسرت
اﻧسﺎﻧﻲ و حفظ آن اﻣﺮوزا یکﻲ از ﻣسﺎئل جهﺎﻧﻲ اﺳت (ﻣﺮادیﻧﻮدا )229 :6901 ،و اغﻠرب اوقرﺎت
از ﻣحﻴط زیست ﻫﻤچﻮن یک ﻧگﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮک یﺎ حﺘﻲ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک یﺎد ﻣﻲﺷﻮد .چنﺎﻧچه ﺑرﺎور
داﺷﺘه ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛه حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست در زﻣﺮة حقﻮق ﻫﻤبسﺘگﻲ 2اﺳرت ،ﺑﺎیرﺪ ایرﻦ ﺧصﻮصرﻴت
حقﻮق ﻫﻤبسﺘگﻲ 9را ﻧﻴز ،ﻛه ﻫﻢ قﺎﺑل اقﺎﻣه و ﻫﻢ قﺎﺑل ﻣطﺎلبه از دولت اﺳرت ،ﺑرﺮای آن در ﻧظرﺮ
ﺑگﻴﺮیﻢ.
 .6ﻫنگﺎﻣﻲ ﻛه ﻣﻲاﻮیﻴﻢ اﻧسﺎن از حﻖ حﻴﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳت ﻣنظﻮر حﻖ زﻧﺪاﻲ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎﻛﻴفﻴت و ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ در ﻣحل زﻧﺪاﻲ و ﻛﺎر اﺳت .ﻧظﺮ دیگﺮی ﻫﻢ در ایﻦ ﺧصﻮص وجﻮد دارد ﻛه ﻣﻲاﻮیﺪ
ارزش ﻣحﻴط زیست ﻧبﺎیﺪ ﺑﺎ تﻮجه ﺑه ﻧف و ﺳﻮدی ﻛه ﺑﺮای ﺑﺸﺮ دارد ﺳنجﻴﺪا ﺷﻮد .ارزش ﻣﺘصﻮر ﺑﺎیﺪ ﺑه ذات
ﻣحﻴط زیست ﺑﺎزاﺮدد ،ﻧه ﺑﺎ ت ﻮجه ﺑه اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛه ﺑﺎلﻌﺮض ﺑﺮای اﻧسﺎن دارد( .ﺑه ﻧقل از رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی،
 .)261 :6911ﺑﺮای ﻣطﺎلﻌه ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎرة دیﺪاﺎاﻫﺎ درﺑﺎرة اﻧسﺎنﻣحﻮری و زیستﻣحﻮری ﺑنگﺮیﺪ :حقﻮق
زیستﻣحﻴطﻲ ﺑﺸﺮ 611 :6903 ،ﺑه ﺑﻌﺪ.
2. Solidarity rights

 .9پﻴ ﻧﻮیس طﺮح ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻴثﺎق ﺑﻴﻦالﻤﻠل حقﻮق ﻫﻤبسﺘگﻲ  6302ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺘحﺪ حقﻮق ﻫﻤبسﺘگﻲ را ﺑه
چهﺎر دﺳﺘه تقسﻴﻢ ﻣﻲﻛنﺪ و حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست یکﻲ از آن چهﺎر دﺳﺘه اﺳت.
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یک ُﺑﻌﺪ از حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست یﺎ ﺑه تﻌبﻴﺮی حﻖ ﺑﺮ حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست ویژاﻲ آن در
ایجﺎد حﻖ و تکﻠﻴف ﺑﺮای ﻫﻤگﺎن اﺳت (اﻣﻴﺮارجﻤنﺪ .)911 :6919 ،اﺳنﺎد ﺑرﻴﻦالﻤﻠﻠرﻲ در زﻣﻴنرة
حﻮزا ﻣحﻴط زیست ﺑﺮ حﻖ اﺷخﺎص ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ در ایﻦ زﻣﻴنره تﺄﻛﻴرﺪ ورزیرﺪااﻧرﺪ.
اصل اول ﺑﻴﺎﻧﻴة ﻛنفﺮاﻧس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل درﺑﺎرة ﻣحﻴط زیست ﺑﺸﺮ (اﺳﺘکهﻠﻢ  )6312ﻫﻤة اﻧسﺎنﻫﺎ
را ﺑﺮای حﻤﺎیت و ﺑهبﻮد وضﻌﻴت ﻣحﻴط زیست ،اعﻢ از ﻣحﻴط زیست ﻧسل حﺎضرﺮ و آینرﺪة ﺑﺸرﺮ،
ﻣسئﻮل قﻠﻤﺪاد ﻛﺮدا اﺳت 6.عالوا ﺑﺮ آن ،پﻴ ﻧرﻮیس طرﺮح ﺳرﻮﻣﻴﻦ ﻣﻴثرﺎق ﺑرﻴﻦالﻤﻠرل حقرﻮق
ﻫﻤبسﺘگﻲ در ﻣﺎدة  61اﺷﻌﺎر ﻣﻲدارد« :ﻫﺮ اﻧسﺎن و ﻫﻤة اﻧسﺎنﻫﺎ ﺑه صﻮرت اﺮوﻫﻲ حﻖ دارﻧﺪ از
ﻣحﻴطﻲ ﺳﺎلﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل از ﻧظرﺮ زیسرتﻣحﻴطرﻲ و ﻣسرﺎعﺪ ﺑرﺮای تﻮﺳرﻌة اقﺘصرﺎدی ،اجﺘﻤرﺎعﻲ،
فﺮﻫنگﻲ ،و حقﻮقﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ».در ﻣﺎدة  60ﻧﻴز ﻣقﺮر ﻣﻲدارد« :ﻫرﺮ فرﺮدی ﻛره ﺑره حرﻖ او
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣحﻴطﻲ ﺳﺎلﻢ و از ﻧظﺮ زیستﻣحﻴطﻲ ﻣﺘﻌﺎدل تجﺎوز ﺷﻮد یﺎ تهﺪیﺪی واقﻌرﻲ ﻣبنرﻲ
ﺑﺮ چنﻴﻦ تجﺎوزی در حﻖ او وجﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﺑره طرﻮر ﻣررثﺮ ﺑره ﻣﺮجر ﻣﻠرﻲ صرﺎلحه
ﺷکﺎیت ﻛنﺪ حﺘﻲ ااﺮ عﺎﻣل تجﺎوز یﺎ تهﺪیﺪ ﺑه تجﺎوز ﺷخصرﻲ ﺑﺎﺷرﺪ ﻛره در حرﺎل اﻧجرﺎم دادن
وظﺎیف قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد اﺳت ».از ﺳﻮی دیگﺮ ،ﻣنﺸﻮر طبﻴﻌت (ﻣﻮﺳرﻮی )121 :6901 ،ﻧﻴرز در اصرل
 29ﺑه حﻖ افﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮاجﻌه ﺑه ﻣﺮاج قضﺎیﻲ ،در صﻮرت تخﺮیب یﺎ صﺪﻣه ﺑه ﻣحﻴط زیسرﺘ ،
اﺷﺎرا ﻣﻲﻛنﺪ .در اصل  61اعالﻣﻴة ریﻮ 2ﻧﻴز ایﻦ حﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ تکﺮار ﻣﻲﺷرﻮد ﻣضرﺎف
آﻧکه اصل  21ﻣنﺸﻮر طبﻴﻌت افﺮاد را ﻣﻠزم ﺑه ﻛﻮﺷ ﺑﺮای تحقﻖ و تضرﻤﻴﻦ اﻫرﺪاف و ﻣقرﺮرات
ﻣنﺸﻮر ﻛﺮدا اﺳت .ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ﻫﻢ ،ﺑهتب ﺳﺎیﺮ اﺳنﺎد ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ،حﻖ ﻣﺮاجﻌه ﺑه ﻣﺮاجر
قضﺎیﻲ را ﺑﺮای عﻤﻮم در ﻣسﺎئل ﻣحﻴط زیسﺘﻲ ﺷنﺎﺳﺎیﻲ و تﺪاﺑﻴﺮی را ﺑﺮای تضرﻤﻴﻦ ایرﻦ اﻣکرﺎن
پﻴ ﺑﻴنﻲ ﻣﻲﻛنﺪ :ﻣفﺮوض داﻧسﺘﻦ ﻧف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ ،تصﺮیح ﺑره ﻣرﻮرد تﻌرﺮض قرﺮار
اﺮفﺘﻦ حقﻮق ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ ،و رعﺎیرت اصرل عرﺪم تبﻌرﻴ در دﺳﺘﺮﺳرﻲ ﺑره ﻣﺮاجر
(رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی613 :6903 ،ر  .) 661ﻫﻤرة ایرﻦ ﻣرﻮارد درواقر اﺑزارﻫرﺎیﻲ جهرت تحقرﻖ و
تضﻤﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالتاﻧﺪ.
ﺑنﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاتب فﻮق ،ﻣﻲتﻮان ﻧﺘﻴجه اﺮفت ﻛه حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ ،ﻣﺎﻧنﺪ ﺳرﺎیﺮ حقرﻮق،
ﺑﺎیﺪ از طﺮیﻖ تضﻤﻴﻦ اجﺮای آن حﻤﺎیت ﺷﻮد و از دادرﺳﻲ عﺎدﻻﻧه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .تضرﻤﻴﻦ ایرﻦ
حﻖ ﻣسﺘﻠزم ﺑﺮقﺮار ی ﺳﺎزوﻛﺎری اﺳت ﻛه اقﺪاﻣﺎت ﻣﺮتبط ﺑﺮای حﻤﺎیت و حفﺎظت را ﻣﻤکﻦ ﻛنرﺪ
و افزای دﻫﺪ .یکﻲ از روشﻫﺎی تحقﻖ ضﻤﺎﻧت اجﺮا در ایﻦ حﻮزا تسهﻴل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑره ﻣحرﺎﻛﻢ
 .6در اعالﻣﻴة اﺳﺘکهﻠﻢ حﻖ داﺷﺘﻦ ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ ،ﻫﻤچﻮن آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ،از حقﻮق ﺑنﻴﺎدیﻦ اﻧسﺎنﻫﺎ تﻠقﻲ
ﺷﺪا اﺳت .حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست تﻮﺳﻌهیﺎفﺘهتﺮیﻦ ﺷﺎﺧة حقﻮق ﻫﻤبسﺘگﻲ ﻣحسﻮب ﻣﻲﺷﻮد (ﺑه ﻧقل از
اﻣﻴﺮارجﻤنﺪ.)920 :6911 ،
 .2در اصل  61اعالﻣﻴة ریﻮ آﻣﺪا اﺳت ...« :دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣرثﺮ ﺑه اقﺪاﻣﺎت و ﻣﺮاج قضﺎیﻲ و اداری ،از جﻤﻠه ﻣجﺎزات و
جبﺮان ﺧسﺎرت ،ﺑﺎیﺪ تضﻤﻴﻦ ﺷﻮد( ».ﺑه ﻧقل از ﻣﻮﺳﻮی)123 :6901 ،
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ﺑﺮای ﺷهﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ اﺳت .دولتﻫﺎ ﺑﺎیﺪ در قﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد اصل اﺳﺎﺳﻲ وظﻴفة
ﻣحﺎفظت از ﻣحﻴط زیست را ﺑه طﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﺷهﺮوﻧﺪان ﺑره رﺳرﻤﻴت ﺑﺸنﺎﺳرنﺪ .ﺑرﺪیهﻲ اﺳرت
ﻣجنﻲعﻠﻴه اول و ﻣسﺘقﻴﻢ جﺮایﻢ زیستﻣحﻴطﻲ ﻫﻤﺎن ﻣحﻴط زیست اﺳت ﻛه قﺎدر ﺑه حفﺎظت یﺎ
پﻴﺸگﻴﺮی از صﺪﻣﺎت یﺎ پﻴگﻴﺮی جهت جبﺮان ﻧﻴسرت (ﻧجفرﻲاﺳرفﺎد و ﻫﻤکرﺎر .)269 :6936 ،از
آﻧجﺎ ﻛه یکﻲ از ﺷﺮایط اﺳﺎﺳﻲ تضﻤﻴﻦ حﻖ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ پرﻴ ﺑﻴنرﻲ ضرﻤﺎﻧت اجﺮایرﻲ
ﻛﺎفﻲ ﺑﺮای تحقﻖ آن در قﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮضﻮعه اﺳت ،ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮارا در قﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﻣجرﺎزاتﻫرﺎیﻲ را
ﺑﺮای تنبﻴه ﻣﺘخﻠفﺎن از ﻣقﺮرات زیستﻣحﻴطﻲ ﻣقﺮر ﻛﺮدا و ﻣﻲﻛننﺪ6.
در جﻤهﻮری اﺳالﻣﻲ ﻧﻴز ،ﻣﺎﻧنﺪ ﺳﺎیﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،حفﺎظت از ﻣحﻴط زیسرت ،ﻛره ﻧسرل اﻣرﺮوز و
ﻧسلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎیﺪ در آن حﻴﺎت اجﺘﻤﺎعﻲ روﺑهرﺷﺪی داﺷﺘه ﺑﺎﺷنﺪ ،وظﻴفة عﻤﻮﻣﻲ تﻠقﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ازیﻦ رو ،فﻌﺎلﻴتﻫﺎی اقﺘصﺎدی و غﻴﺮ آن ،ﻛه ﺑﺎ آلﻮداﻲ ﻣحﻴط زیست یﺎ تخﺮیب جبﺮانﻧﺎپرذیﺮ آن
ﻣالزﻣه پﻴﺪا ﻛنﺪ ،ﻣﻤنﻮع اﺳت 2.ﺑه طﻮر ﻣنطقﻲ ،ﻫﺮ جﺎ قﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ از حرﻖ ﺑرﺮ ﻣحرﻴط زیسرت
ﺳﺎلﻢ حﻤﺎیت ﻣﻲ ﻛنﺪ ﺑﺎیﺪ اﻣکﺎن طﺮح دعﻮا ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴز ﺑه ﺷهﺮوﻧﺪان اعطﺎ ﺷﻮد.
در غﻴﺮ ایﻦ صﻮرت ،تضﻤﻴﻦ ایﻦ حﻖ ﺑﺎ ﻣﺸرکالت جرﺪی روﺑرهرو ﺧﻮاﻫرﺪ ﺷرﺪ .اصرل  11قرﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﻛه ﻣصﺎدیﻖ اﻧفﺎل را ﺑﺮﻣﻲﺷﻤﺎرد ،ﺷﺎﻣل ﻣسﺎئل زیستﻣحﻴطﻲ ﻧﻴز ﻣﻲﺷﻮد9.
تحقﻖ اصل پﻴﺸگﻴﺮی در حقرﻮق ﺑرﻴﻦالﻤﻠرل ﻣحرﻴط زیسرت ﺑره اعطرﺎی ﻧقر ﺑﻴﺸرﺘﺮ ﺑره
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴرﺮ دولﺘرﻲ در حرﻮزاﻫرﺎی ﺧرﺎص ،ﻫﻤچرﻮن ﻣحرﻴط زیسرت ،ﻧﻴرﺎز دارد (رﻣضرﺎﻧﻲ
 .6ﺑﺪیهﻲ اﺳت طﺮح دعﺎوی ایﻦ حﻮزا ﺑﺎ ﻣحﺪودیتﻫﺎ و ﺷﺮایطﻲ ﻧﻴز تﻮأم اﺳرت ﻛره در اداﻣرة ﻣقﺎلره ﺑرﺪان ﺧرﻮاﻫﻴﻢ
پﺮداﺧت .ﻣثالً در قﺮن  61ﻣﻴالدی در اﻧگﻠسﺘﺎن ﻣجﺎزات ﺳنگﻴنﻲ در ایﻦ ﺧصﻮص ﺑﺮقﺮار ﺑﻮد .دولت اﻧگﻠﻴس ،ﺑره
ﻣنظﻮر ﻣبﺎرزا ﺑﺎ آلﻮداﻲ ﻫﻮای ﺷهﺮ ،یکﻲ از اﻫﺎلﻲ ﺷهﺮ لنﺪن را ،ﺑه دلﻴل ایجﺎد دود فرﺮاوان از طﺮیرﻖ ﺳرﻮزاﻧﺪن
زغﺎلﺳنگ ،اعﺪام ﻛﺮد .اﻣرﺮوزا ﻧﻴرز ﻧقر ﻣقرﺮرات ﻣحرﻴط زیسرت در اﻧگﻠرﻴس تﻌقﻴرب ﻛﻴفرﺮی دارد و ﺑﻌضرﺎً
ﻣجﺎزاتﻫﺎی ﺳنگﻴنﻲ ﻣﻤکﻦ اﺳت ﺑﺮ ﻣﺘخﻠفﺎن تحﻤﻴل ﺷﻮد .ﻣثالً ،قﺎﻧﻮن طﺮاحﻲ ﺷهﺮ و روﺳرﺘﺎ ،ﻣصرﻮب ،6331
در ﻣﺎدة  ،261ﺑﺮای قط درﺧﺘﺎن ﻣجﺎزات ﺳنگﻴﻦ تﺎ ﺑﻴستﻫزار پﻮﻧﺪ ﻣقﺮر ﻛﺮدا اﺳت .قرﺎﻧﻮن ﻣجرﺎزات اﺳرالﻣﻲ
ایﺮان جﺮﻣﻲ ﻣﺎﻧنﺪ تهﺪیﺪ عﻠﻴه ﺑهﺪاﺷت عﻤﻮﻣﻲ را پﻴ ﺑﻴنﻲ ﻛﺮدا و ﺑﺮای ﺑﺮﺧرﻲ آلرﻮداﻲﻫرﺎی ﻣحرﻴط زیسرت
جنبة ﻛﻴفﺮی و ﻣجﺮﻣﺎﻧه قﺎیل ﺷﺪا اﺳت .ﻣجﺎزاتﻫﺎیﻲ ﻛه عﻠﻴه جﺮایﻢ ﻣحﻴط زیست اعﻤﺎل ﻣﻲﺷرﻮﻧﺪ در زﻣرﺮة
ﻣالیﻢتﺮیﻦ ﻣجﺎزاتﻫﺎی ﻧظﺎم ﻛﻴفﺮی ایﺮاناﻧﺪ .قﺎﻧﻮناذار اغﻠب از ﻣجﺎزاتﻫﺎیﻲ ﻫﻤچﻮن جﺮیﻤة ﻧقﺪی ﻧﺎچﻴز ،ﻛه
ﻧﻮعﺎً تحﻤل آن ﺑﺮای ﻣجﺮم آﺳﺎنتﺮ اﺳت ،اﺳﺘفﺎدا ﻣﻲﻛنﺪ و از ﻣجﺎزاتﻫﺎی تﺮﻣﻴﻤﻲ ،ﻣﺎﻧنﺪ الزام ﺑره ﺑرهﺳرﺎزی و
اعﺎدة وض ﺑه ﺳﺎﺑﻖ ،در قﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ اثﺮی ﺑه چﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد (ﺑره ﻧقرل از عبرﺪالﻠهﻲ و فﺮیرﺎدی611 :6903 ،رر
.)611
 .2اصل  11قﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ جﻤهﻮری اﺳالﻣﻲ ایﺮان .از ﺳﻮی دیگﺮ ﺑﺎیﺪ تﻮجه داﺷت ﺑﺮ اﺳﺎس قﺎعﺪة فقهﻲ «وجﻮب
دف الضﺮر الﻤحﺘﻤل» ﺑﺎیﺪ از اقﺪاﻣﺎتﻲ ﻛه ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﺑه ﻣحﻴط زیست آﺳﻴب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ جﻠﻮاﻴﺮی ﺑه عﻤل آورد (ﺑه
ﻧقل از ﺑهﺮاﻣﻲاحﻤﺪی و عﻠﻲﺧﺎﻧﻲ.)32 :6932 ،
 .9ﻣسﺎئل زیستﻣحﻴطﻲ در فقه اﻣﺎﻣﻴه ذیل ﻣﻮضﻮع اﻧفﺎل ﺑحث ﻣﻲﺷﻮد (ﺑه ﻧقل از رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی و
ﺳﻴﻤﺎیﻲصﺮاف.)2 :6939 ،
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قﻮامآﺑﺎدی .)211 :6931 ،ایﻦ ﻧق آفﺮینﻲ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑه زیﺎندیﺪاﺎن ﺧﺎص ﻛﻤک ﻛنرﺪ و ﻫرﻢ
ﺑه ﻣﺮاج قﺎﻧﻮﻧﻲ تﺎ ﺑه عﺪالت واقﻌﻲ دﺳت یﺎﺑنرﺪ (رﻣضرﺎﻧﻲ قرﻮامآﺑرﺎدی .)216 :6931 ،در ایرﺮان
اﻣکﺎن طﺮح دعﻮا در حﻮضة ﻣحﻴط زیست از ﺳﻮی اﺷخﺎص و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ آﺷرکﺎرا در
جهت ﻛﻤک ﺑه اجﺮای اصل  11قﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ قﺎﺑل طﺮح اﺳت.
ﺑﺎ عنﺎیت ﺑه اینکه دولتﻫرﺎ در زﻣﻴنرة رعﺎیرت اصرﻮل ﻣحرﻴط زیسرت تﻌهرﺪاتﻲ را در ﺳرطح
ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ عهﺪا دارﻧﺪ ،ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻣطﻠ ﻛﺮدن ﻣﺮدم و ﺑسﻴج ﻫﻤگﺎﻧﻲ حسﺎﺳﻴت و ﻣﺸﺎرﻛت عﻤﻮم
را ﻣﻴسﻮر ﻛﺮد .ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣرثﺮ ﺑه ﻣﺮاج قضﺎیﻲ و اداری و اﻣکرﺎن جبرﺮان ﺑﺎیرﺪ از ﻧﺎحﻴرة
دولتﻫﺎ تضﻤﻴﻦ ﺷﻮد.

 .2مفهوم نفع حقوقي و داشتن سمت
اصل لزوم درﺧﻮاﺳت ذیﻧف در دعﺎوی ،ﺑﺮای آغﺎز فﺮاینﺪ رﺳﻴﺪاﻲ ،ﺑﻲﺷک یکﻲ از اصﻮل ﺑنﻴﺎدیﻦ
دادرﺳﻲ اﺳت (فﺮحزادی .)1 :6913 ،در حقﻮق ﻫﻤة ﻛﺸرﻮرﻫﺎ ﺷنﺎﺳرﺎیﻲ طرﺮفﻴﻦ دعرﻮا یکرﻲ از
ﻣﻮضﻮعﺎت اﺳﺎﺳﻲ روﻧﺪ رﺳﻴﺪاﻲ ﺑه ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ( .)Corrincare, 2004: 18ایﻦ ﻣﻮضرﻮع اﻣرﺮی
ﺑﺪیهﻲ اﺳت ﻛه در ﻫﺮ ﻧظﺎم تﻮﺳﻌهیﺎفﺘه ﺑﺎیﺪ ﻣکﺎﻧﻴسﻤﻲ ﺑﺮای ﺳنج قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن اﻣکرﺎن طرﺮح
دعﻮا وجﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ .ضﻤﻦ آﻧکه ﺑﺎ احﺮاز ذیﻧف ﺑﻮدن ﺷخص ،دیگﺮ ،ﻧﻮﺑرت ﺑره احرﺮاز ﺳرﻤت
ﻧﻤﻲرﺳﺪ .ﻣسﻤﻮع ﻧبﻮدن دعﻮا ﺑه لحﺎظ فقﺪان ذیﻧفﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﺮفﺘه از حقﻮق فﺮاﻧسه اﺳت ﻛه
از ﻣﻮجب عﺪم اﺳﺘﻤﺎع دعﻮا تﻠقﻲ ﺷﺪا اﺳت (ﺷﻤس .)926 :6901 ،ﺷرﻌﺎر قضرﺎیﻲ ﻣبنرﺎی ایرﻦ
قﺎعﺪا در فﺮاﻧسه ایﻦ اﺳت ﻛه ﻧبﻮد ﻧف ﻧبﻮد دعﻮا را ﺑه ﻫﻤﺮاا دارد (ﻣﺘﻴﻦدفﺘﺮی .)662 :6900 ،ﺑه
ﻧظﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻧظﺮیة ﺳﻤت و ﺑه ﻛرﺎراﻴﺮی آن در ﻣحرﺎﻛﻢ دو عنصرﺮ اﺳﺎﺳرﻲ حﺎﻛﻤﻴرت قرﺎﻧﻮن را
تضﻌﻴف ﻣﻲﻛنﺪ :ایﺪاﻫﺎی جهﺎنﺷﻤﻮلﻲ قﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ قﺎﻧﻮن 6.ﻧﺘﻴجة ﻣنطقرﻲ دﻛﺘرﺮیﻦ
ﺳﻤت ایﻦ اﺳت ﻛه ااﺮ ﻫﻴچ ﺷﺎﻛﻲ صﺎلحﻲ وجﻮد ﻧﺪاﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘخﻠف ﻣﻤکرﻦ اﺳرت ﺑره ﻧقر
تﻌهﺪات ﺧﻮد اداﻣه دﻫﺪ و داداﺎا ﻫﺎ ﻧﻴز ﻧرﺎتﻮان از ﻣﺪاﺧﻠره ﺧﻮاﻫنرﺪ ﺑرﻮد .دﻛﺘرﺮیﻦ ﺳرﻤت ﻣقرﺮر
ﻣﻲدارد ﻛه ﻧﻤﻲ تﻮان ﺑﺮای اجﺮای قﺎﻧﻮن دعﻮایﻲ را طﺮح ﻛﺮد ،ﻣگﺮ اینکره حرﻖ و ﻣنرﺎف و عالقرة
ﺧﻮد ﺷخص ﺑه طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ در ﺧطﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زیﺮا فقط جﺎﻣﻌه حﻖ دارد تصﻤﻴﻢ ﺑگﻴﺮد چه زﻣﺎﻧﻲ و
چگﻮﻧه قﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را اجﺮا ﻛنﺪ .ﺑره دیگرﺮ ﺳرخﻦ ،وفرﻖ قﻮاعرﺪ ﺳرنﺘﻲ حرﺎﻛﻢ در حوزۀ
دادرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎیﺪ ﻧف ﻛﺎفﻲ یﺎ ﻣسئﻮلﻴت ﺷخصﻲ درﺧصﻮص ﻣﻮضﻮع و ﺧﺮوجﻲ دعرﻮا داﺷرﺘه
ﺑﺎﺷﺪ تﺎ قﺎدر ﺑه اقﺎﻣة آن ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺮادی.)613 :6932 ،
ﺑﺎیﺪ تﻮجه ﻛﺮد ذیحﻖ ﺑﻮدن ﻣفهﻮﻣﻲ عﺎمتﺮ از ذیﻧف ﺑﻮدن اﺳت و ﻧفﻌﻲ اﺳرت ﻛره تثبﻴرت
 .6ضﻤﻦ آﻧکه ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان افت ﺑﻴﻦ تئﻮری ﺳﻤت و اصل لزوم رعﺎیت قﺎﻧﻮن از ﺳﻮی دولرت و حﺮﻛرت در چهرﺎرچﻮب
قﺎﻧﻮن تن وجﻮد دارد.
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ﺷﺪا و راﺑطة ﺑﻴﻦ ایﻦ دو ﻣفهﻮم عﻤﻮم ﺧصﻮص ﻣﻦوجه اﺳت .پس ،ﻫﺮ ذیحقرﻲ ذیﻧفر اﺳرت،
ولﻲ ﻫﺮ ذیﻧفﻌﻲ الزاﻣﺎً ذیحﻖ ﻧﻴست (صﺎدقﻲ و جﻮﻫﺮی .)621 :6936 ،ذیﻧف  ،ﺑه طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ
و ﺷخصﻲ ،از ﻧﺘﻴجة دعﻮا ﺑهﺮاﻣنﺪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻧظﺎمﻫﺎی حقرﻮقﻲ ﻣخﺘﻠرف ﻧفر ﻣرﺎدی و ﻣﻌنرﻮی
قﺎﺑﻠﻴت ﻣطﺎلبه دارد .ﺑنﺎﺑﺮایﻦ در دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ ﻧﻴز ﻫﻤﻴﻦ قﺎعرﺪا قﺎﺑﻠﻴرت اعﻤرﺎل ﺧﻮاﻫرﺪ
داﺷت.
قﺎﻧﻮناذار ایرﺮان ﻣﻌﻴرﺎری ﺑرﺮای ﺷنﺎﺳرﺎیﻲ ذیﻧفر پرﻴ ﺑﻴنرﻲ ﻧکرﺮدا اﺳرت .ﺑرﺪیﻦ روی،
ﻧﻮیسنﺪاﺎن ﻫﺮ یک ﺑهزعﻢ ﺧﻮی ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای تﺸخﻴص ذیﻧف ارائه ﻣﻲﻛننﺪ ﻛره ﻣﺸرﺘﻤل ﺑرﺮ
ایﻦ ﻣﻮارد اﺳت .6 :حقﻮقﻲ و ﻣﺸﺮوع  .2ﺑهوجﻮدآﻣﺪا و ﺑﺎقﻲ و  .9ﺷخصﻲ و ﻣسﺘقﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .6ااﺮ
ﺑخﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﻣبنﺎی ایﻦ ﻧظﺮیة قﺎعﺪا ای را ﺑنﺎ ﻧهﻴﻢ ،ﺑﺎیﺪ ﺑگﻮیﻴﻢ فقط اﺷخﺎصﻲ ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ ﺑه اقﺎﻣرة
دعﻮا در ایﻦ زﻣﻴنه ﺑپﺮدازﻧﺪ ﻛه از آلﻮداﻲ زیستﻣحﻴطﻲ ،ﺷخصﺎً و ﺑه طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ ،زیرﺎن دیرﺪا
ﺑﺎﺷنﺪ .ﻫﺮ اﻮﻧه تحﻮلﻲ در ایﻦ اﺳﺘنبﺎط ﻣسﺘﻠزم پﻮیﺎیﻲ رویه در ﻛﺸﻮر اﺳت .ضﻤﻦ آﻧکه ﻣرﺎدة 2
قﺎﻧﻮن آیﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻣصﻮب 6913جﻤهﻮری اﺳالﻣﻲ ایرﺮان ،ﻧﻴرز اﺷرﻌﺎر ﻣرﻲدارد« :ﻫرﻴچ
داداﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲتﻮاﻧﺪ ﺑه دعﻮایﻲ رﺳﻴﺪاﻲ ﻛنﺪ ،ﻣگﺮ اینکه ﺷخص یﺎ اﺷخﺎص ذیﻧفر یرﺎ وﻛﻴرل یرﺎ
قﺎئﻢﻣقﺎم یﺎ ﻧﻤﺎینﺪة آﻧﺎن رﺳﻴﺪاﻲ ﺑه دعﻮا را ﺑﺮاﺑﺮ قﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳت ﻛﺮدا ﺑﺎﺷﺪ ».ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،ﻧرهتنهرﺎ
ﺑﺎیﺪ ﺷخص یﺎ اﺷخﺎصﻲ دعﻮا را طبﻖ قﺎﻧﻮن طﺮح ﻛﺮدا ﺑﺎﺷنﺪ ،ﺑﻠکه ،عالوا ﺑﺮ آن ،ﺑﺎیﺪ ذیﻧفر در
دعﻮا ﻧﻴز ﺑﺎﺷنﺪ در غﻴﺮ ایﻦ صﻮرت دعﻮایﺸﺎن قﺎﺑﻠﻴت اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪارد.
افﺘﻴﻢ ﻛه ﻣنظﻮر از ذیﻧف در قﺎﻧﻮن آیﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ایﻦ اﺳت ﻛه ﺧﻮاﻫﺎن ﺑه طﺮیقرﻲ از
ﻧﺘﻴجة دعﻮا در صﻮرت ﻣحکﻮﻣﻴت ﺧﻮاﻧﺪا ﺑه طﻮر ﺷخصﻲ و ﻣسﺘقﻴﻢ و قﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣنﺘفر و ﺑهرﺮاﻣنرﺪ
ﺷﻮد .رأی ﺷﻤﺎرة  291یکﻲ از ﺷﻌب دیﻮان عﺎلﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻮرخ  ،6911/16/69ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴرﺎری
صﺎدر ﺷﺪا اﺳت ﻛه ﻫﻤﻴﻦ ﻧکﺘه را ﺑه ذﻫﻦ ﻣﺘبﺎدر ﻣﻲﺳﺎزد .اصﻮﻻً دعﻮا ﺑﺎیﺪ ﺑه طﺮفﻴرت ﺷخصرﻲ
ﻣطﺮح ﺷﻮد ﻛه ﻣسﺘقﻴﻢ از آثﺎر دعﻮا ﻣنﺘف یﺎ ﻣﺘضﺮر ﻣﻲﺷﻮد (صﺎدقﻲ و جﻮﻫﺮی.)629 :6936 ،
ﺑﺮای احﺮاز ﺳﻤت در ﻣحﺎﻛﻢ اروپﺎیﻲ ﻣالکﻫﺎیﻲ ﻧظﻴﺮ لرزوم ﻣسرئﻮلﻴت و ﻧگﺮاﻧرﻲ ﻣسرﺘقﻴﻢ و
ﺷخصﻲ ﻣطﺮح اﺳت .ﻧگﺮاﻧﻲ ﻣسﺘقﻴﻢ تﻌبﻴﺮ ﺑه ارتبﺎط ﻣسﺘقﻴﻤﻲ ﺷﺪا اﺳت ﻛه ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﻦ اقرﺪام و
صﺪﻣه یﺎ آﺳﻴبﻲ ﻛه ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺘحﻤل ﺷﺪا ﺑﺮقﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣالک دیگﺮ احﺮاز ﺳﻤت ،یﻌنرﻲ ﻧگﺮاﻧرﻲ و
ﻣسئﻮلﻴت ﺷخصﻲ ،اولﻴﻦ ﺑﺎر در اتحﺎدیة اروپﺎ در پﺮوﻧﺪة  Plaumannﻣطﺮح ﺷﺪ .ایﻦ پﺮوﻧﺪا ﻫنرﻮز
ﻫﻢ ﻣﺮج راﻫنﻤﺎ ﺑﺮای ﻧحﻮة تﻌﻴﻴﻦ و احﺮاز ﻧگﺮاﻧﻲ ﺷخصﻲ اﺳت .طبﻖ قﺎعﺪة ﻣزﺑﻮر ،ﺧﻮاﻫرﺎنﻫرﺎ
ﺑﺎیﺪ ثﺎﺑت ﻛننﺪ ﻛه ایﻦ اتفﺎق آنﻫﺎ را ﺑه دلﻴرل ویژارﻲﻫرﺎی ﺧﺎصرﻲ ﻛره ﻣخرﺘص آنﻫﺎﺳرت یرﺎ
ﺷﺮایطﻲ ﻛه آنﻫﺎ را از ﺳﺎیﺮیﻦ ﻣﺘﻤﺎیز ﻣﻲﺳﺎزد ﻣﺘﺄثﺮ ﺳﺎﺧﺘه اﺳرت و آﻧرﺎن را ﺑره طرﻮر ﺷخصرﻲ
ﺑﺮای طﺮح دعﻮا ﻣﺘﻤﺎیز ﻣﻲﻛنﺪ2.
 .6ﺑﺮای ﻣطﺎلﻌة ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑنگﺮیﺪ :ﺷﻤس231 :6901 ،ر .230
 .2ﻣالک  Plaumannرویکﺮدی ﺑسﻴﺎر ﻣحﺪود ﺑه ﺳﻤت را ﺷکل دادا ﻛه ﻣﻮجب ﺑحثﻫﺎی چﺎلﺸﻲ عﻠﻤرﻲ و ﻧقرﺪﻫﺎی
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ﺷﺮط ﻣنﺎف ﺷخصﻲ ﺑﺮای ﺳﻤت داﺷﺘﻦ در داداﺎا ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ضﺮوری اﺳت .در
ایﻦ ﺳﻴسﺘﻢ ﻫﺎی حقﻮقﻲ اقﺪاﻣﺎت ﺑه ﻣنظﻮر ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ ،ﻛه از ﺳﻮی یکرﻲ از اعضرﺎی ارﺮوا یرﺎ
ﺷخص ثﺎلث (از جﻤﻠه اﺷخﺎص حقﻮقﻲ) ﺑه ﻧﻤﺎینﺪاﻲ از طﺮف اﺮوا طﺮح ﻣﻲﺷرﻮد ،ﺑرﺎ دﺷرﻮاری
روﺑهروﺳت .ﺑﺪیﻦ روی ،چنﻴﻦ دادﺧﻮاﻫﻲﻫﺎیﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧنﺪ ﻣجﺎرﺳرﺘﺎن ،اﻣکرﺎنپرذیﺮ
ﻧﻴست ( .)Policy department, European parliament, 2012: 14ﺑﺪیهﻲ اﺳت دعﻮا ﺑﺮای ﻣنﺎف
جﻤﻌﻲ ﺑﺎیﺪ از اقﺪام ﺑﺮای ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ و پﺮاﻛنﺪا ﻣﺘفﺎوت داﻧسرﺘه ﺷرﻮد .در دعرﺎوی ﻣبﺘنرﻲ ﺑرﺮ
ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ ،در ﻣﻮاردی ﻛه افﺮاد ﻣﺘﻌﺪد از تخﺮیب ﻣحﻴط زیست آﺳﻴب ﻣﻲﺑﻴننﺪ 6،ﺑسرﻴﺎری از
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑه یک یﺎ تﻌﺪادی از اعضﺎی اﺮوا ،ﻛه آﺳﻴب ﻣﺸﺎﺑهﻲ ﻣﺘحﻤل ﺷﺪااﻧﺪ یﺎ ﻣبنﺎی ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ
ﺑﺮای طﺮح دعﻮا دارﻧﺪ ،اجﺎزا ﻣﻲ دﻫنﺪ ﺑه طﺮح دعﻮای صرنفﻲ یرﺎ جﻤﻌرﻲ اقرﺪام ﻛننرﺪ (ﻣرﺮادی،
 .)616 :6932در ایرﻦ روش دادﺧﻮاﺳرتدﻫنررﺪاﺎن از جﺎﻧرب ﺧررﻮد و ﺳرﺎیﺮیﻦ (ﺑرره تﻌبﻴرﺮی ﺑرره
ﻧﻤﺎینﺪاﻲ از ﺳﺎیﺮیﻦ) اقﺪام قضﺎیﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲﻛننﺪ و ﺳپس از ﺳرﺎیﺮیﻦ ﻣرﻲﺧﻮاﻫنرﺪ ﺑره آﻧرﺎن
ﻣﻠحﻖ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻣﺮیکﺎ و ﻫنﺪ چنﺎﻧچه وقﺎی ﺧﺎصﻲ حقﻮق اﺳﺎﺳﻲ را ﻧق ﻛننﺪ ،ﻣحرﺎﻛﻢ اﻣکرﺎن
طﺮح دعﻮای جﻤﻌﻲ را ﺑهﻣثﺎﺑة اﺑزاری ﺑﺮای اجﺮای حﻖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست ،اعطﺎ ﻣرﻲﻛننرﺪ.
در ﺑﻠژیک ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻣجﺎز ﺑه تﻌقﻴب ﻣنﺎف ﺷخصﻲ اعضﺎی ﺧﻮد ﺑه ﻧحﻮ جﻤﻌﻲ ﻫسﺘنﺪ
ﻣثالً اتحﺎدیهﻫﺎی ﻛﺎراﺮی و اتحﺎدیهﻫﺎی تجﺎری .جﺪا از ایﻦ ﻣثﺎلﻫﺎ ،اﻣکﺎﻧرﺎت دادﺧرﻮاﻫﻲ ﻣنرﺎف
جﻤﻌﻲ در ﺑﻠژیک ﻣحﺪود ﺷﺪا اﺳت (.)Policy department, European parliament, 2012: 57
وضﻌﻴت ﻣﺸﺎﺑهﻲ در فﺮاﻧسه وجﻮد دارد .در فﺮاﻧسه ،اتحﺎدیهﻫﺎی تجﺎری ﻣﻤکرﻦ اﺳرت دعرﻮایﻲ از
طﺮف اعضﺎی ﺧﻮد طبﻖ ﻣﺎدة  L. 2132-3قﺎﻧﻮن اﺳﺘخﺪام فﺮاﻧسه اقﺎﻣه ﻛننﺪ 2.دیﻮانعرﺎلﻲ ﻛﺸرﻮر
فﺮاﻧسه ،ﺑه ﻣنظﻮر تﺸﻮیﻖ اقﺪاﻣﺎت اﻧجﻤﻦﻫﺎ ﺑﺮای حفﺎظت از ﻣنرﺎف جﻤﻌرﻲ ،راا را ﺑرﺮای چنرﻴﻦ
دادﺧﻮاﻫﻲ ﻫﺎیﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدا اﺳت (دعﺎوی ﻣنفﻌت جﻤﻌﻲ و ﻧه ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ) .درواقر  ،دیرﻮانعرﺎلﻲ
اجﺎزا ﻣﻲ دﻫﺪ حﺘﻲ ااﺮ اﻧجﻤنﻲ ﺑﺮای طﺮح دعﻮا ﺑه ﻣنظﻮر ﻣنفﻌت جﻤﻌرﻲ وفرﻖ ﻣقرﺮرات ﻣجرﺎز
ﻧبﺎﺷﺪ یﺎ ﻣقﺮرات صﺮیحﻲ در اﺳﺎﺳنﺎﻣة اﻧجﻤﻦ ﻣﻮجﻮد ﻧبﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ دعﻮای ﺧرﻮد را طرﺮح ﻛنرﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑه اینکه حﻤﺎیت از ﻣنفﻌت جﻤﻌﻲ درون اﻫﺪاف ﻣنرﺘج از اﺳﺎﺳرنﺎﻣه ﺑگنجرﺪ .ﺑرﺮ ﻫﻤرﻴﻦ
اﺳﺎس ،ﺑه اﻧجﻤﻦ حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست اجﺎزا دادا ﺷﺪ درﺧﻮاﺳت تخﺮیب یرک ﺳرﺎﺧﺘﻤﺎن را
فﺮاوان ،حﺘﻲ در ﺧرﻮد دادارﺎاﻫرﺎی اتحﺎدیرة اروپرﺎ ،ﺷرﺪا اﺳرت (ﺑره ﻧقرل از:

Policy department, European

.)parliament, 2012: 55

 .6در دعﺎوی زیستﻣحﻴطﻲ ،ﻛه ﺑه اﺷخﺎص ﺧﺎص صﺪﻣه وارد ﻧﺸﺪا اﺳت ،ﺑه ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ صﺪﻣه وارد ﻣﻲﺷﻮد.
 .2در فﺮاﻧسه اتحﺎدیه ﻫﺎی ﻛﺎراﺮی دعﻮا را ﺑﺪون تﺄیﻴﺪ یﺎ درﺧﻮاﺳت ﺷخص ﻛﺎراﺮ ﺑﺮای حفﺎظت از ﻣنﺎف فﺮدی
ﻛﺎراﺮ ﻣطﺮح ﻣﻲﻛننﺪ .ایﻦ قبﻴل اقﺪاﻣﺎت ﻧﻤﻲتﻮاﻧﺪ در دعﺎوی ﻣنفﻌت جﻤﻌﻲ دﺳﺘهﺑنﺪی ﺷﻮﻧﺪ .زیﺮا اتحﺎدیه
دعﻮا را فقط ﺑﺮای ﻧف ﺷخصﻲ ﻛﺎراﺮ طﺮح ﻣﻲﻛنﺪ .ایﻦ رویکﺮد ﺧﺎص ﻛﺸﻮر فﺮاﻧسه اﺳت (ﺑه ﻧقل از A
comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012,
.)policy department, European parliament, p 8
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ﺑه دلﻴل ﻣغﺎیﺮت ﺑﺎ طﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣهریزی ﺷهﺮی ارائه ﻛنﺪ 6.در ﻣقﺎﺑل ،ﻧظﺎمﻫﺎی حقﻮقﻲ دیگﺮ در ایرﻦ
ﻣﻮضﻮع ایﻦ ﻣﻴزان ﻣضﻴﻖ عﻤل ﻧﻤﻲﻛننﺪ .حﺘرﻲ ﻧظرﺎم حقرﻮقﻲ اﻧگﻠسرﺘﺎن و ولرز اسرﺘﺮداترﺮیﻦ
ﺑﺮداﺷت را از ﺳﻤت در طﺮح دعﺎوی ﺑه ﻧﻤﺎینﺪاﻲ و دعﺎوی اﺮوﻫﻲ ارائه ﻣﻲﻛنﺪ.
از ﺳﻮی دیگﺮ ،عالوا ﺑﺮ اﻣکﺎن طﺮح دعﺎوی ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ ،یک ﺷهﺮوﻧﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺘﻮاﻧرﺪ،
در ﻣقﺎم ذیﻧف  ،در ﻣﻮضﻮعﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﻣنﺎف ﻣﻠﻲ (عﻤﻮﻣﻲ) اقﺪام ﻛنﺪ (ﻣرﺮادی.)611 :6932 ،
 popularis actioیﻌنﻲ دادﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮای ﻣنﺎف ﻣﻠﻲ یﺎ عﻤﻮﻣﻲ یﺎ ﻣنﺎف پﺮاﻛنﺪا ،ﻣﺘﻤﺎیز از ﻣنرﺎف
جﻤﻌﻲ ،حﺘﻲ ﻣﺸکلﺳﺎزتﺮ از دادﺧﻮاﻫﻲ ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ در داداﺎاﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲاﻧﺪ و ﻧظﺎمﻫﺎی حقﻮقﻲ
ﻣخﺘﻠف در ﺑﺮاﺑﺮ آن ایسﺘﺎداﻲ ﻣﻲﻛننﺪ .ااﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای طﺮح ایﻦ دعﺎوی اجرﺎزا دادا ﺷرﻮد ،ﻣﻤکرﻦ
اﺳت ایﻦ دعﺎوی فقط از ﺳرﻮی ﻣقﺎﻣرﺎتﻲ چرﻮن دادﺳرﺘﺎن ﻛرل (ﻫﻤچرﻮن ﻛﺸرﻮرﻫﺎی فﺮاﻧسره و
ﻣجﺎرﺳﺘﺎن) اقﺎﻣه ﺷﻮد .در ﻫﻠنﺪ ﻧﻴز چنﻴﻦ اﺳت البﺘه ﺑﺎ ﺑﺮﺧرﻲ اﺳرﺘثنﺎئﺎت .ﺑرهعرالوا ،در ﺳرﻮئﺪ
ﺑﺎزرسﻫﺎی حوزۀ حقﻮق ﻣصﺮفﻛننﺪاﺎن و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫرﺎ ﻣﻤکرﻦ اﺳرت دعرﺎوی ﻣبﺘنرﻲ ﺑرﺮ
ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ را طﺮح ﻛننﺪ .طﺮح دعﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﻣنفﻌت عﻤرﻮﻣﻲ در ﺑﻠژیرک ﻣﻤنرﻮع اعرالم
ﺷﺪا اﺳت ﻫﺮچنﺪ ﺑﺮﺧﻲ قﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای اﺮواﻫﺎی ﺧﺎص حﻖ دفرﺎع از ﻣنرﺎف عﻤرﻮﻣﻲ را ﺑره
طﻮر جﻤﻌﻲ اجﺎزا ﻣﻲدﻫﺪ (ضﺪ تبﻌﻴ  ،ﻣسﺎئل زیستﻣحﻴطﻲ ،ﺧﺸﻮﻧت ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺎ) .البﺘره ایرﻦ
ﻣقﺮرات ﺑه دلﻴل ﻛﻤبﻮد ﺑﻮدجه و عﺪم اﻣکﺎن جبﺮان ﺑهﻧﺪرت اجﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻲﻣﻴﻠﻲ ﺑرﺮای طرﺮح
دعﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ در اﻧگﻠسرﺘﺎن و ولرز ،فﺮاﻧسره ،آلﻤرﺎن ،ایﺘﺎلﻴرﺎ ،ﻫﻠنرﺪ ،لهسرﺘﺎن،
تﺮﻛﻴه ،و ﻣجﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴز وجﻮد دارد 2.دیﻮان عﺎلﻲ پﺎﻛسﺘﺎن در قضﻴة ﺷﻴال ضﻴﺎء و ﺳﺎیﺮیﻦ حﻖ ﺑرﺮ
ﻣحﻴط زیست ﺳﺎلﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤة ﺷهﺮوﻧﺪان حقﻲ ﺑنﻴﺎدیﻦ ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﺪیﻦ روی اﺷخﺎصرﻲ ﻛره ﺑره
طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ از وقﺎی آﺳﻴب ﻧﺪیﺪااﻧﺪ ﻧﻴز ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ ،ااﺮ زیرﺎندیرﺪا ﺑﺎﺷرنﺪ ،ﺑرﺮ ﻣبنرﺎی ﻣنفﻌرت
عﻤﻮﻣﻲ در ایﻦ ﻛﺸﻮر طﺮح دعﻮا ﻛننﺪ (ﺷﻴﻠﺘﻮن و ﻛﻴس.)626 :
در ﻛﺸﻮر ایﺮان ،دعﺎوی ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘة حﻖ عﻤﻮﻣﻲ ﺑسﻴﺎر ﻛﻢ اﺳت .در ﺳرﺎل  ،6902ﺑره ﺷرکﺎیت
ﻣهﺮﻧﺎز عطﺮی ،ﻣﺪیﺮ ﺳﺎزﻣﺎن غﻴﺮ دولﺘﻲ ﻣهﺮ ایرﺮان ،رﺳرﻴﺪاﻲ ﺷرﺪ 9.در ایرﻦ پﺮوﻧرﺪا ،ﺷرﺎﻛﻲ از
ﻣﺎلداران درﻛه ﺷکﺎیت ﻛﺮدا ﺑﻮد ﻛه ﺑه دلﻴل ﺷﺮایط ﺳخت ﻛﺎری ﺑﺮای حﻴﻮاﻧرﺎت ﺑرﺎرﻛ آنﻫرﺎ
عالوا ﺑﺮ آزار دیﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪااﻧﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺳﺎلﻤﻮﻧال از طﺮیﻖ ﻣرﺪفﻮع ایرﻦ حﻴﻮاﻧرﺎت در ﻣنطقره
پخ ﺷﺪا و ﺳبب اسﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪا اﺳت .وی ﻫﻤچنﻴﻦ از ﺳه اراﺎن دولﺘﻲ ﺑه
دلﻴل قصﻮر در اﻧجﺎم دادن وظﺎیفﺸﺎن ﺷکﺎیت ﻛﺮدا ﺑﻮد .صِﺮفِ پذیﺮفﺘره ﺷرﺪن ایرﻦ ﺷرکﺎیت در
1. Cour de cassation, 3rd Civil Chamber, 26 September 2007.

 .2در ﻫﻠنﺪ دادﺳﺘﺎن ﻛل در ایﻦ ﻧﻮع دعﺎوی ﻧق آفﺮینﻲ ﻣﻲﻛنﺪ ااﺮچه اﻣکﺎن اعﻤﺎل ﺷﺮایطﻲ ﻛه ﺑﺮای دعﺎوی
ﻣنفﻌت جﻤﻌﻲ وجﻮد دارد ﺑﺮای دعﺎوی ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد پﻴ ﺑﻴنﻲ ﺷﺪا اﺳت (ﺑه ﻧقل از A
comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012,
.)policy department, European parliament, p 60

 .9در ﺷﻌبة  6111ﻣجﺘﻤ قضﺎیﻲ ﺷهﻴﺪ ﻣﺪرس تهﺮان.
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داداﺎا ﻧﺸﺎندﻫنﺪة ایﻦ اﺳت ﻛه یک ﺳﺎزﻣﺎن غﻴﺮ دولﺘﻲ یﺎ یک ﺷخص حقﻴقرﻲ ﻧﻴرز ترﺎ قبرل از
تصﻮیب قﻮاﻧﻴﻦ یﺎدﺷﺪا ﻣﻲتﻮاﻧست ﺑه طﺮح دعﻮا در زﻣﻴنة حقﻮق عﻤﻮﻣﻲ زیستﻣحﻴطﻲ ﺑپﺮدازد.
افﺘه ﻣﻲﺷﻮد ﻣنطﻖ ایجﺎب ﻣﻲ ﻛنﺪ جﻠﻮی طﺮح ﺳررال و اقﺎﻣرة دعرﻮا از ﺳرﻮی ﻛسرﺎﻧﻲ ﻛره
ﻣﻮضﻮع ﺑه واق ﺑه آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴست اﺮفﺘه ﺷﻮد .ﻣبنﺎی ﻧظﺮیة ﺳﻤت ﻣبﺘنﻲ ﺑرﺮ آن اﺳرت ﻛره
ایﻦ ﻧظﺮیه از ﻫﺮجوﻣﺮج اداری ﻧﺎﺷﻲ از تجﻮیز دعﺎوی ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ جﻠﻮاﻴﺮی ﻣﻲﻛنﺪ.
اﻣﺮوزا ایﻦ قبﻴل تﻮجﻴهﺎت در زﻣﻴنة ﻧظﺮیه ﺳﻤت رد ﺷﺪا اﺳت زیﺮا ﻣحﺎﻛﻢ ﺑﻲﻧﻴﺎز از اﺳﺘنﺎد ﺑره
قﻮاعﺪ ﺳﻤت ﺑه ﺷکﻠﻲ از اداﻣة دعﻮا ﺧﻮدداری ﻣﻲورزﻧرﺪ .اینکره ادعرﺎ ﻣرﻲﺷرﻮد اارﺮ افرﺮاد غﻴرﺮ
زیﺎن دیﺪا ﻫﻢ ﺑخﻮاﻫنﺪ حﻖ اقﺎﻣة دعﻮا داﺷﺘه ﺑﺎﺷنﺪ ،ﻣحﺎﻛﻢ در ﻫجﻮم دعﺎوی غﺮق ﺧﻮاﻫنرﺪ ﺷرﺪ
یک ﺳﻮی ﻣﺎجﺮاﺳت 6.اﻣﺎ ﺑﺎیﺪ تﻮجه داﺷت ﻛه از ﺳﻮی دیگﺮ ااﺮ ﺑه ﻛسرﻲ اﻣکرﺎن طرﺮح دعرﻮا را
ﻧﺪﻫﻴﻢ ،درواق  ،ﺑهﺳﺎداﻲ اجﺎزة اداﻣة تخﻠف را ﺑه صﺮف فقﺪ زیﺎندیﺪة ﻣسﺘقﻴﻢ و ﺷخصﻲ فرﺮاﻫﻢ
ﻛﺮدا ایﻢ .در دﻧﻴﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز اﻣکﺎن غرﺮق ﺷرﺪن ﻣحرﺎﻛﻢ در دریرﺎی دعرﺎوی ﻛرﻢ اﺳرت .زیرﺮا
ﻫزینه ﻫﺎی رﺳﻴﺪاﻲ ﺑه ﻧحﻮ ﻣرثﺮ ﻣﺎﻧ ﺷهﺮوﻧﺪان در طرﺮح دعرﺎوی ﻣرﺮتبط ﺑرﺎ ﻣنفﻌرت عﻤرﻮﻣﻲ
ﻣﻲﺷﻮد.
عالوا ﺑﺮ حوزۀ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،در عﺮصة ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴز ﻣﻮضﻮع ﺳرﻤت در طرﺮح دعرﺎوی از
ﻧﺎحﻴة ﻛﺸﻮرﻫﺎیﻲ ﻛه ﻣسﺘقﻴﻢ زیﺎن ﻧﺪیﺪااﻧرﺪ ،در دعرﺎوی زیسرتﻣحﻴطرﻲ ،ﻣحرل ﺑحرث اﺳرت
(ضﻴﺎیﻲ .)6939 ،در پﺮوﻧﺪة ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تﺮاﻛﺸﻦ ،درﺑﺎرة اینکه ﻛﺸﻮر طﺮف یک ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن ،حﺘﻲ در
صﻮرت عﺪم ایﺮاد ﺧسﺎرت ﺑه ﺧﻮدش ،در ﻧﺘﻴجة ﻧق ﻣقﺮرات ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن تﻮﺳط ﻛﺸرﻮری دیگرﺮ
ﺳﻤت طﺮح دعﻮا ﻧزد دیﻮان ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ داداسﺘﺮی را دارد یﺎ ﻧه تصﻤﻴﻢاﻴﺮی ﺷﺪ .دیرﻮان در ایرﻦ
رأی اعالم ﻛﺮد ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘه از تﻌهﺪات ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ،ﻛه یک ﻛﺸﻮر ﺑﺮ عهﺪا ﻣﻲاﻴﺮد ،ﺑﺎیرﺪ تﻤرﺎیز
قﺎیل ﺷﺪ :تﻌهﺪات یک ﻛﺸﻮر در قبﺎل اجﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ در ﻛل و تﻌهﺪاتﻲ ﻛه ﻛﺸﻮری در قبرﺎل
ﻛﺸﻮر دیگﺮ در حوزۀ حﻤﺎیت دیپﻠﻤﺎتﻴک در راﺑطه ﺑﺎ رفﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیهارذاران ﺧرﺎرجﻲ یرﺎ اتبرﺎع
ﺑﻴگﺎﻧه ﻣﻲپذیﺮد .ﺑﺮ ﻣبنرﺎی ﻫﻤرﻴﻦ تﻤرﺎیز دیرﻮان ﻣقرﺮر ﻛرﺮد« :تﻌهرﺪات در قبرﺎل ﻛرل اجﺘﻤرﺎع
ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ﺑه واﺳطة ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻛه دارﻧﺪ ﺑه ﻫﻤة ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .از حﻴث اﻫﻤﻴرت حقرﻮق
ﻣﺮﺑﻮطه ،ﻣﻲتﻮان افت ﻫﻤة ﻛﺸﻮرﻫﺎ در حﻤﺎیت از ایﻦ حقﻮق دارای ﻧف حقﻮقﻲاﻧﺪ .ایﻦ تﻌهرﺪات
را تﻌهﺪات عﺎمالﺸﻤﻮل ﻣﻲﻧﺎﻣنﺪ2».

1. If one man may have an action, for the same reason a hundred thousand may" and the courts would be
flooded with claims (Ibid: 61).

 .2ﻣفهﻮم تﻌهﺪ عﺎمالﺸﻤﻮل ﻧخسﺘﻴﻦ ﺑﺎر در رأی دیﻮان ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ داداسرﺘﺮی در قضرﻴة ﺑﺎرﺳرﻠﻮﻧﺎ تﺮاﻛﺸرﻦ در ﺳرﺎل
 6311ﻣﻮرد ﺷنﺎﺳﺎیﻲ قضﺎیﻲ قﺮار اﺮفت (ﺑه ﻧقل از ضﻴﺎیﻲ.)6931 ،
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ب( دعاوي زيسعتمحيطعي در حقعوق اتحاديعة اروپعا و ايعرانة نحعوة
احراز سمت
جﻮاﻣ ﻣﺪرن پذیﺮفﺘهاﻧﺪ ﻛه تﻮﺳﻌة جﺎﻣﻌة ﺑﺸﺮی ﺑهتﺪریج ﺑﺮ ﻧق ﻣحﻴط زیسرت و ﻛﻴفﻴرت آن
تﺄثﻴﺮ اذاﺷﺘه اﺳت .از ﻫﻤﻴﻦ روی ،در ﺳﻴﺎﺳتﻫﺎی زیستﻣحﻴطﻲ و ﻣقﺮرات ﺧﻮد اضطﺮاب ﻧﺎﺷﻲ
از پﻴﺎﻣﺪﻫﺎی فﺎجﻌرهﻫرﺎی زیسرتﻣحﻴطرﻲ را ﺑره صرﻮرت ﻣرﺪون ﺑرﺮوز دادااﻧرﺪ .ﺑﺎزیرﺎﺑﻲ تﻌرﺎدل
زیست ﻣحﻴطﻲ ﻣنﻮط ﺑه ﺑﺮقﺮاری ﻣقﺮرات ﺧﺎص در ایﻦ زﻣﻴنه اﺳت .یکﻲ از حرﻮزاﻫرﺎی ﻧﻴﺎزﻣنرﺪ
ایﻦ قﻮاعﺪ ﺧﺎص ﺳﻤت و اسﺘﺮة ﺷﻤﻮل آن اﺳت .در ایﻦ ﺑخ رویکﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎی عضﻮ اتحﺎدیرة
اروپﺎ و ﺧﻮد اتحﺎدیه ،ﺑﺎ تﻮجه ﺑه ﻣقﺮرات ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ،ﺑهویژا در احرﺮاز ﺳرﻤت و ﻣقرﺮرات
ایﺮان ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

 .1حقوق ايران
تﻌبﻴﺮ جﺎلبﻲ ﻛه یکﻲ از صﺎحبﻧظﺮان (رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی )261 :6931 ،ﺑﺪان اﺷﺎرا ﻣﻲﻛنﺪ ایﻦ
اﺳت ﻛه جﺮایﻢ عﻠﻴه ﻣحﻴط زیست ﻣجنﻲعﻠﻴه قﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﺳت ﻛه اﻣکﺎن اعالم ﺷرکﺎیت یرﺎ
دادﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺪارد .چنﺎﻧچه زیﺎﻧﻲ ﻣسﺘقﻴﻢ ﺑه اﺷخﺎص وارد ﻧﺸﻮد و فقرط ﻣحرﻴط زیسرت ﻣﻮضرﻮع
جﺮم قﺮار اﻴﺮد ،در اغﻠب ﺳﻴسﺘﻢﻫﺎی حقﻮقﻲ ،در ﻧظﺮ اول ،تنهﺎ فﺮدی ﻛه ﻣرﻲتﻮاﻧرﺪ اقﺎﻣرة دعرﻮا
ﻛنﺪ دادﺳﺘﺎن اﺳت 6.اﻣکﺎن طﺮح دعرﻮا در ﻣحرﺎﻛﻢ ﺑرﺮای اﺷرخﺎص حقﻴقرﻲ در چنرﻴﻦ ﻣرﻮاردی
ﺑه صﺮاحت در ﻧظﺎم حقﻮقﻲ ایﺮان ﺑه رﺳﻤﻴت ﺷنﺎﺧﺘه ﻧﺸﺪا اﺳت 2.ااﺮچه ﺑنﺎ ﺑﺮ اصرل  91قرﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ و ﺑه رﺳﻤﻴت ﺷنﺎﺧﺘﻦ حﻖ افﺮاد ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﻲ ایﻦ حﻖ در ﻧظﺎم حقﻮقﻲ ﻣﺎ وجﻮد دارد،
اجﺮای ایﻦ اصل ﻧﻴز ﺑﺎ ﻣﺎﻧ احﺮاز ﺳﻤت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛنﺪ .درﺧصﻮص اﻣکﺎن طرﺮح دعرﻮا از ﻧﺎحﻴرة
اﺷخﺎص حقﻮقﻲ ﺧصﻮصﻲ آیﻴﻦﻧﺎﻣة اجﺮایﻲ تﺄﺳﻴس و فﻌﺎلﻴت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴرﺮ دولﺘرﻲ ﻣصرﻮب
 6901وجﻮد دارد ﻛه ﻣقﺮر ﻣﻲﻛنﺪ ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫرﺎ ﻣﺘنﺎﺳرب ﺑرﺎ ﻣﻮضرﻮع فﻌﺎلﻴرت ﺧرﻮد و ﺑرﺮای
حﻤﺎیت از ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ حﻖ دادﺧرﻮاﻫﻲ در ﻣﺮاجر قضرﺎیﻲ و ﺷربهقضرﺎیﻲ را دارﻧرﺪ (ﻣرﺎدة 61
آیﻴﻦﻧﺎﻣه) (رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑرﺎدی263 :6931 ،رر  .)221ﻣرﺎدة  11قرﺎﻧﻮن آیرﻴﻦ دادرﺳرﻲ ﻛﻴفرﺮی
ﻣصﻮب  6932ﻧﻴز ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧهﺎد ،جهت حﻤﺎیت از ﻣحﻴط زیست ،حﻖ اعالم جﺮم و

 .6ﻣﺎدة  66ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن حﻤﺎیت از ﻣحﻴط زیست از طﺮیﻖ حقﻮق ﻛﻴفﺮی ﺑه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ زیستﻣحﻴطﻲ،
در ﻣقﺎم ذیﻧف  ،ﺳﻤت طﺮح دعﻮا اعطﺎ ﻛﺮدا اﺳت (ﺑه ﻧقل از رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی.)261 :6931 ،
 .2ﻧقص قﻮاﻧﻴﻦ در پﻴگﻴﺮی قضﺎیﻲ تخﻠفﺎت زیستﻣحﻴطﻲ ،ﺑهویژا تخﻠفﺎت صﻮرتاﺮفﺘه از ﺳﻮی ﻧهﺎدﻫﺎی دولﺘﻲ،
یکﻲ از چﺎل ﻫﺎی ﻣهﻢ در زﻣﻴنة حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست اﺳت (جهت ﻣطﺎلﻌة ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑنگﺮیﺪ :عبﺪالﻠهﻲ و
فﺮیﺎدی.)6903 ،
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ﻣﺮاجﻌة قضﺎیﻲ را ﺑه رﺳﻤﻴت ﺷنﺎﺧﺘه اﺳت 6.از آﻧجﺎ ﻛه در ﻣﺘﻦ ﻣﺎدة ﻣزﺑﻮر ،عالوا ﺑﺮ اﻣکﺎن اعالم
جﺮم ،ﺷﺮﻛت در ﻣﺮاحل رﺳﻴﺪاﻲ و اقﺎﻣة دلﻴل و اعﺘﺮاض ﻧﻴز ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ تجﻮیز ﺷرﺪا اﺳرت،
ﻣﻲ تﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎور داﺷﺘه ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛه ﺳرﺎزﻣﺎنﻫرﺎی غﻴرﺮ دولﺘرﻲ از ﺳرﻮی قرﺎﻧﻮنارذار در حرﻮزاﻫرﺎی
پﻴ ﺑﻴنﻲﺷﺪا در ایﻦ ﻣﺎدا حﺎئز ﺳﻤت و ذیﻧف ﺑﺮای طﺮح دعﻮا قﻠﻤﺪاد ﺷﺪااﻧﺪ .چنﺎﻧچه ﻣسرﺘﺘﺮ
ﺑﻮدن ﻣفهﻮم تﻮﺳﻌة پﺎیﺪار را در قﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺑپذیﺮیﻢ (اصل  ،)11ﺑﺎیﺪ تفسرﻴﺮ ﻣﺘنﺎﺳرب ﺑرﺎ
آن را در قﻮاﻧﻴﻦ ﻣخﺘﻠف ﻣﺮتبط ﺑﺎ ﻣحﻴط زیست وفﻖ ﻧظﺮ فﻮق ﻣﺪﻧظﺮ قﺮار دﻫﻴﻢ.
ااﺮچه ﺳﺎزﻣﺎن حفﺎظت ﻣحﻴط زیست عﻠﻴه ﻛسﺎﻧﻲ ﻛه ﺑه آلﻮداﻲ یﺎ تخﺮیرب ﻣحرﻴط زیسرت
ﻣﻲپﺮدازﻧﺪ اقﺪام ﻣﻲﻛنﺪ ،ایﻦ ﻧق در عﻤرل عﻤرﺪت ًﺎ ﻣحرﺪود ﺑره اﺷرخﺎص حقﻴقرﻲ یرﺎ حقرﻮقﻲ
ﺧصﻮصﻲ ،آن ﻫﻢ ﺑه ﺷکﻠﻲ ضﻌﻴف و ﺑه ﺷﺮط فﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣکﺎن عبﻮر از ﻣﻮاﻧ قرﺎﻧﻮﻧﻲ یرﺎ ﻣﻮاﻧر
ﻧﺎﻣﺮئﻲ ﻣﻮجﻮد ،اﺳت .ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از زیﺮﺳﺎﺧتﻫﺎی ﻛﺎفﻲ و ﻣرثﺮ ﻧظﺎرتﻲ ﺑه ﻣنظﻮر اجﺮای ضﻮاﺑط
زیستﻣحﻴطﻲ در ﻧهﺎدﻫﺎ و تﺸکﻴالت دولﺘﻲ و ﺑخ ﺧصﻮصﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴست.
ﻫﻤﺎنطﻮر ﻛه اﺷﺎرا ﺷﺪ ،ﺑحث ﺳﻤت در طﺮح دعﻮای زیستﻣحﻴطﻲ یکرﻲ از ﻣبﺎحرث ﻣحرل
تﺄﻣل و ﻣنﺎقﺸه اﺳت 2.در ﻧظﺎم قضﺎیﻲ ایﺮان ،تخﻠف از حقﻮق زیستﻣحﻴطﻲ ﺑره طرﻮر عرﺎم ﺑرﺮای
ﺷهﺮوﻧﺪان ،ﺑه ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻣبنﺎیﻲ ﺑﺮای طﺮح دعﻮا در ﻣحﺎﻛﻢ قضﺎیﻲ تﻠقﻲ ﻧﻤﻲﺷرﻮد 9،ﺑﻠکره یرﺎ
ﺑﺎیﺪ جﺮﻣﻲ روی دادا ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻛﻲ ﺧصﻮصﻲ وجﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ یﺎ ﺑه لحﺎظ حقﻮقﻲ ﺑﺎیﺪ در پﺮترﻮ
ﻣقﺮرات ﻣسئﻮلﻴت ﻣﺪﻧﻲ ،از جﻤﻠه ﻣرﺎدة « 6قرﺎﻧﻮن ﻣسرئﻮلﻴت ﻣرﺪﻧﻲ» ﻣصرﻮب  ،6993در ﻣقرﺎم
زیﺎندیﺪا اقﺎﻣه و ﻣطﺎلبه ﺷﻮد (حبﻴبﻲ . )612 :درﻧﺘﻴجه ،چنﺎﻧچه ایﻦ افﺮاد اﻣکﺎن طﺮح دعﻮا عﻠﻴه
ﻣﺘخﻠفﺎن را ﻧﺪاﺷﺘه ﺑﺎﺷنﺪ و ﻧهﺎدﻫﺎی دولﺘﻲ ﻫﻢ ﺑه ﻫﺮ دلﻴل ﻣﺎیل ﺑره پﻴگﻴرﺮی حقرﻮقﻲ ﻣﻮضرﻮع
ﻧبﺎﺷنﺪ ،راا ﺑﺮای طﺮح دعﻮا از ﻧﺎحﻴة ﺳﺎیﺮ افﺮاد و ﺷهﺮوﻧﺪان یﺎ ﻧهﺎدﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘرﻲ ﺑرﺎ دﺷرﻮاری
روﺑهروﺳت 1.ایﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺸکﻠﻲ اﺳت ﻛه در ﻧظﺎم قضﺎیﻲ ﻫنﺪ ،ﺑﺎ طﺮح ﻧظﺮیة «دادﺧﻮاﻫﻲ ﺑه ﻧفر
 .6تبصﺮة  6ﻣﺎدة ﻣزﺑﻮر ﻣقﺮر ﻣﻲدارد در صﻮرتﻲ ﻛه جﺮم ﻣجنﻲعﻠﻴه ﺧﺎص داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ،ایﻦ ﻛﺎر ﻣنﻮط ﺑه جﻠب
رضﺎیت وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2دادﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای جﻠﻮاﻴﺮی ،ﻛﺎﻫ  ،زدودن ،یﺎ ﺑﺮای جبﺮان آﺳﻴبﻫﺎی واردا ﺑﺮ ﻣحﻴط
یﺎفت ( The Scenic Hudson case (Scenic Hudson
زیست از اوایل دﻫة  6311ﺷﺮوع ﺷﺪ و افزای
) Preservation Conference v Federal Power Commission407 US 9256, 92 S Ct 2453 (1972ﺑه ﻧقل
ازHon. Justice Brian J Preston, Environmental Public Interest Litigation: Conditions for Success, :
International Symposium towards an Effective Guarantee of the Green Access: Japan’s Achievement
.)s and Critical Points from a Global Perspective, 2013, Awaji Island, Japan

 .9ااﺮ جﺮﻣﻲ روی دﻫﺪ ،اﻣکﺎن ارائة ازارش ﺑه دادﺳﺘﺎن ﺑﺮای پﻴگﻴﺮی فﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد .ولﻲ ااﺮ آﻧچه روی دادا در
ﻣفﺎﻫﻴﻢ و تﻌﺎریف قﺎﻧﻮن ﻣجﺎزات ﻧگنجﺪ ،طﺮح دعﻮا و ﺷنﺎﺳﺎیﻲ ایﻦ حﻖ ﺑﺮای ﻫﻤة ﺷهﺮوﻧﺪان در ﻧظﺎم حقﻮقﻲ
ایﺮان ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑه روﺳت ﺑﺮﺧالف داداﺎا اروپﺎیﻲ حقﻮق ﺑﺸﺮ اتحﺎدیة اروپﺎ ﻛه ﺑﺮای اتبﺎع و غﻴﺮ اتبﺎع ایﻦ
اﻣکﺎن را فﺮاﻫﻢ آوردا اﺳت.
 .1در ﺳﺎل  6909چنﺪ ﺷﻌبة دادﺳﺮای ﻧﺎحﻴة  63در تهﺮان ﺑه صﻮرت اﺧﺘصﺎصﻲ ﺑه اﻣﻮر زیستﻣحﻴطﻲ اﺧﺘصﺎص
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عﻤﻮم» 6،ﺑﺮطﺮف ﺷﺪا اﺳت .در حقﻮق فﺮاﻧسه ﻧﻴز ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻦ از ویژاﻲﻫﺎی حفﺎظرت
از ﻣحﻴط زیست ﻣحسﻮب ﻣﻲﺷﻮد (ﻣﺸهﺪی .)01 :6932 ،ﻣطﺎﺑﻖ ایﻦ رویه ،ﻫرﺮ ﺷرخص ،اعرﻢ از
حقﻴقﻲ و حقﻮقﻲ ،ﻣﻲ تﻮاﻧرﺪ ﺑرﺮای جﻠرﻮاﻴﺮی از تخﺮیرب ﻣحرﻴط زیسرت ﺑره طرﺮح ﺷرکﺎیت در
داداسﺘﺮی اقﺪام ﻛنﺪ ،اﺮچه ﺧﻮد در ﻣقﺎم ﺷﺎﻛﻲ ﺧصﻮصﻲ جزء ضﺮردیﺪاﺎن اصرﻠﻲ ﻧبﺎﺷرﺪ ،و از
ایﻦ طﺮیﻖ ﺑه جﺎی افﺮاد تهﻲدﺳت اقﺪام ﺑه دادﺧﻮاﻫﻲ ﻛنﺪ 2.ﻣزیت دوم ایﻦ روش آن اﺳرت ﻛره
ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻧهﺎدﻫﺎی دولﺘﻲ را در ﻣبﺎرزا ﺑﺎ آلﻮداﻲ ﻣحﻴط زیست جبﺮان ﻛنﺪ (ارﺷﺪی.)1 :
اﻣﺎ ﻣرﺘﺄﺳفﺎﻧه ﺑه ﻧظﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧظﺎم قضﺎیﻲ ایﺮان فﺎقﺪ چنﻴﻦ اﻣکﺎﻧﻲ اﺳرت .زیرﺮا یکرﻲ از ﺷرﺮایط
اصﻠﻲ طﺮح دعﺎوی حقﻮقﻲْ ذیﻧف و دارای ﺳﻤت ﺑﻮدن ،ﺑنﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایط ﻣطﺮوحرة یﺎدﺷرﺪا ،اﺳرت.
حﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد رویة قضﺎیﻲ ایﺮان تﻤﺎیل دارد ،ﺑه جﺎی رعﺎیرت ﻧرص قرﺎﻧﻮن در حفﺎظرت از
ﻣحﻴط زیست ،ﺑه دفﺎع از تﻮلﻴﺪﻛننﺪا یﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧهدار یرﺎ ارارﺎن آلرﻮداﻛننرﺪا ﺑپرﺮدازد آن ﻫرﻢ ﺑرﺎ
تﻮجﻴهﺎتﻲ از قبﻴل جﻠﻮاﻴﺮی از تﻌطﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧه و ﺑﻲﻛﺎری ﻛﺎراﺮان یﺎ لزوم صﺮف ﻣنﺎﺑ ﻫنگفت
ﻣﺎلﻲ جهت رف ﻣﺸکالت .ﻧحﻮة رﺳﻴﺪاﻲ و ﻧﺘﻴجهاﻴرﺮی در پﺮوﻧرﺪاﻫرﺎی ﻣخﺘﻠرف ﻣطﺮوحره در
دﺳﺘگﺎا قضﺎیﻲ ایﻦ ﻣﻮضﻮع را ﺑهروﺷنﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ9.

 .2رويکرد اتحادية اروپا و کشورهاي عضو
پﻴ تﺮ اﺷﺎرا ﺷﺪ ﻛه تﺸخﻴص ﻣجنﻲعﻠﻴه در جﺮایﻢ ﻣحﻴط زیست دﺷﻮار اﺳت .زیﺮا ﻣجنﻲعﻠﻴره

یﺎفت .ﻣطﺎلﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در اﻛثﺮ پﺮوﻧﺪاﻫﺎ قﺮار ﻣن تﻌقﻴب صﺎدر ﻣﻲﺷﺪا اﺳت (ﺑه ﻧقل از پﻴﺮی و قﺎﺳﻤﻲ،
.)213 :6900
1. Public Interest Litigation

 .2در ایﺎﻻت ﻣﺘحﺪا اﻣﺮیکﺎ ،دعﻮای دولت عﻠﻴه داﻧﺸجﻮیﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑه قﺎﻧﻮناذاری آژاﻧس ( )SCRAPﻧقطة عطفﻲ
در زﻣﻴنة ﺳﻤت در حﻮضة ﻣحﻴط زیست ﺑه ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود( .جهت ﻣطﺎلﻌة ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑنگﺮیﺪ :جﻢ.)6901 ،
 .9ﻧﻤﻮﻧة آن دعﻮای آلﻮداﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧة قنﺪ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ،در تﺎریخ  ،6911اﺳت ﻛه ﺑﺎ ایﻦ قبﻴل تحﻠﻴلﻫﺎ ﺑه
صﺪور قﺮار ﻣن تﻌقﻴب ﻣنجﺮ ﺷﺪ .اطﺎلة دادرﺳﻲ و فقﺪان قضﺎت ﻣﺘخصص در ایﻦ حﻮزا ﻣﻮجب عﺪم احﺮاز وقﻮع
جﺮم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻲ پﺮوﻧﺪاﻫﺎی آلﻮداﻲ ﻣحﻴط زیست ،ﻣﺎﻧنﺪ پﺮوﻧﺪة آلﻮداﻲ ﻧﺎﺷﻲ از صنﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیﻲ پﺎرچﻴﻦ
و آلﻮدا ﺷﺪن رودﺧﺎﻧة جﺎجﺮود و ﻛﺎرﺧﺎﻧة ﺑﺎتﺮیﺳﺎزی ﻧﻴﺮو در ﻣنطقة پﺎﺳﺪاران تهﺮان ،ﺑﻴ از دو دﻫه زﻣﺎن
ﺑﺮد (ﺑه ﻧقل از ارﺷﺪی61 :ر  .)66از دیگﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲتﻮان ﺑه ﺷکﺎیت ادارة ﻛل حفﺎظت ﻣحﻴط زیست اﺳﺘﺎن
تهﺮان عﻠﻴه ﺷﺮﻛت صنﻌﺘﻲ ایﺮان ﺧﻮدرو ﺑه دلﻴل آلﻮداﻲ ﺷﺪیﺪ ﻫﻮای ﻣنطقة ﺷهﺮک داﻧﺸگﺎا ،ﺑه واﺳطة
اﺳﺘقﺮار فﻌﺎلﻴت ﺑخ ریخﺘهاﺮی در آن ﻣنطقه ،اﺷﺎرا ﻛﺮد .ﻫﻤچنﻴﻦ ،رﺳﻴﺪاﻲ ﺑه تخﻠفﺎت ﻣﺪیﺮ عﺎﻣل ﺷﺮﻛت
عﻤﺮان ﺷهﺮ جﺪیﺪ پﺮدیس ،ﺑه دلﻴل عﺪم ﻧصب ﺳﻴسﺘﻢ تصفﻴة فﺎضالب اﻧسﺎﻧﻲ ،ﻛه ﺑه آلﻮداﻲ زﻣﻴﻦﻫﺎی زراعﻲ
و ﻣنﺎﺑ آﺑﻲ اطﺮاف ﻣنجﺮ ﺷﺪا ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  6911ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،6901ﺑه دلﻴل عﺪم اﻧﺘسﺎب جﺮم،
ﺑه صﺪور حکﻢ تبﺮئة ﻣﺸﺘکﻲعنه اﻧجﺎﻣﻴﺪ .ایﻦ حکﻢ در ﺳﺎل  6906در داداﺎا تجﺪیﺪﻧظﺮ اﺳﺘﺎن تهﺮان تﺄیﻴﺪ
ﺷﺪ.
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اصﻠﻲ ﺷخصﻴت حقﻴقﻲ و حقﻮقﻲ ﻧﺪارد ضﻤﻦ آﻧکه ارزش ﻣحﻴط زیست ذاترﻲ اﺳرت (رﻣضرﺎﻧﻲ
قﻮامآﺑﺎدی.)261 :6931 ،
ﺑه طﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺑه ﻣﻮجب قﻮاعﺪ حقﻮق ﺧصﻮصﻲ ،فقط اﺷرخﺎص حقﻴقرﻲ و حقرﻮقﻲ ،در ﻣقرﺎم
دارﻧﺪاﺎن حﻖ ،ﺳﻤت طﺮح دعﻮا را دارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑره اینکره ﻣنرﺎف ﺷخصرﻲ ﻣسرﺘقﻴﻢ در دعرﻮا
داﺷﺘه ﺑﺎﺷنﺪ (ایﻦ ادعﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣزیت ﻣرثﺮ و ﻣﻠﻤﻮس یﺎ اﺧالقﻲ و ﻣﻌنﻮی ﺑﺮای ﻣﺪعﻲ ﻧگﺮاﻧرﻲ در ﺑرﺮ
داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ) ( .)policy department, European parliament, 2012: 13ﻣﺪعﻴﺎﻧﻲ ﻛه ایﻦ ﻣنﺎف
را در دعﻮا ﻧﺪارﻧﺪ عﻤﻮﻣﺎً ،ﺑﺎ اﺳﺘنﺎد ﺑه فقﺪ ﺳﻤت ،دعﻮایﺸﺎن پذیﺮفﺘه ﻧﻤﻲﺷﻮد6.

 .1 .2احراز سمت و حق مراجعه به محاکم در اتحادية اروپا
اﺑﺘﺪا ﻣالک ﻫﺎی احﺮاز ﺳﻤت در ﻛﺸﻮرﻫﺎی عضرﻮ اتحﺎدیرة اروپرﺎ و ﺳرپس اﻣکرﺎن طرﺮح دعرﻮا در
ﻣحررﺎﻛﻢ از ﺳررﻮی ﺳررﺎزﻣﺎنﻫررﺎی ﻣﺮدﻣررﻲ و ﺷررهﺮوﻧﺪان و ﻣقﺎﻣررﺎت دولﺘررﻲ در زﻣﻴنررة صررﺪﻣﺎت
زیستﻣحﻴطﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛه در زﻣﻴنرة ﻣرالکﻫرﺎی احرﺮاز ﺳرﻤتْ ﺳﻴسرﺘﻢﻫرﺎی
حقﻮقﻲ ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنﺎف  ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ،ﻧﻴرﺎز ﺑره احرﺮاز ﻣنرﺎف ﻣسرﺘقﻴﻢ و واقﻌرﻲ و ﺧرﺎص را ضرﺮوری
ﻣﻲداﻧنﺪ .ﺑﺎ ﻣقﺎیسة ایﻦ ﻣالکﻫﺎ و ﻧص ﻣﻌﺎﻫﺪة اتحﺎدیة اروپﺎ ﻣﻲتﻮان افت ایﻦ ﻣالکﻫﺎ از تفسﻴﺮ
داداﺎاﻫﺎی اتحﺎدیة اروپﺎ درﺧصﻮص ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎدة  2TFEU )1(219ﺳرﺎداترﺮ اﺳرت 9.قبرل از ﻣرﺎدة
 ،219وفﻖ ﻣﺎدة  291ﻣﻌﺎﻫﺪة اتحﺎدیة اروپﺎ 1اﺷخﺎص ﺑﺎیرﺪ ﻧگﺮاﻧرﻲ ﻣسرﺘقﻴﻢ و ﺷخصرﻲ ﺧرﻮد را
اثبﺎت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ تﺎ ﺑﺘﻮاﻧنﺪ عﻠﻴه اقﺪاﻣﺎت اتحﺎدیة اروپﺎ ،ﻛه ﺧطﺎب ﺑه ایﺸﺎن ﻧبﻮد ،اقﺎﻣة دعﻮا ﻛننﺪ.
دیﻮان داداسﺘﺮی اروپﺎ از تغﻴﻴﺮ دادن و تﻠطﻴف ﻛﺮدن رویکﺮدش در زﻣﻴنة ﺳﻤت در ﻣﻮقﻌﻴتﻫﺎی
ﻣخﺘﻠف ،ﺑﺎ وجﻮد اﻧﺘقﺎدﻫﺎی ﻫﻤهجﺎﻧبه ،ﺧﻮدداری ﻣﻲورزیﺪ .حﺘﻲ در ﺳرﺎل  6333ﺳرﻲﻫرﺎرلﻮ در
ﻣقﺎلة ﺧﻮد ،ﺑﺎ عنﻮان «دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالت ﺑه عنﻮان حقﻮق ﺑﺸﺮ» ،رویکﺮد حقرﻮق ﻣرﻮردی 1را در
زﻣﻴنة ﺳﻤت فﺮدی ،ﺑه دلﻴل ﺑﻴ از حﺪ ﻣحﺪود و اﺷﺘبﺎا و حﺘﻲ ﻛﺎﻣالً ﻣﺘنﺎق ﺑرﻮدن ،ﻣحکرﻮم
ﻛﺮد .ﺑﺎ ﺑﺎزﻧگﺮی ﻣﺎدة احﺮاز ﺳﻤت اﺷخﺎص ﺧصﻮصﻲ ،عرالوا ﺑرﺮ ﻣرالکﻫرﺎی ﻧگﺮاﻧرﻲ ﺷخصرﻲ و
ﻣسﺘقﻴﻢ ،ﻣالک دیگﺮی ﻧﻴز در ﻣﺎدة  1)1(219ﻣطﺮح ﺷﺪ .ایرﻦ ﻣرالک اﺷرﻌﺎر ﻣرﻲدارد ﻛره یرک
 .6ﺑﺎیﺪ تﻮجه داﺷت ﻛه احﺮاز ﺳﻤت قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ثبتﻧﺸﺪا ،فﺎقﺪ ﺷخصﻴت حقﻮقﻲ ،ﺑرهویرژا در ﻣحرﺎﻛﻢ
ﻣﺪﻧﻲ ،از ایﻦ ﻧﻴز ﺑسﻴﺎر دﺷﻮارتﺮ اﺳت.
2. Treaty on the Functioning of the European Union.
3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E263:EN:HTML.
4. EC Treaty Article 230.
5. C-263/02 Jego-Quere v Commission [2004] ECR I-03425.
6. Article 263 (ex Article 230 TEC).
The Court of Justice of the European Union shall review the legality of legislative acts, of acts of the
Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and
opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce
legal effects vis-à-vis third parties. It shall also review the legality of acts of bodies, offices or
agencies of the Union intended to produce legal effects vis-à-vis third parties.
It shall for this purpose have jurisdiction in actions brought by a Member State, the European
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ﺷخص حقﻴقﻲ یﺎ حقﻮقﻲ ﻣﻤکﻦ اﺳت اقﺪاﻣﻲ ﻧظﺎرتﻲ 6را ﺑه چﺎل ﺑکﺸﺪ ﻛه ﻧگﺮاﻧﻲ ﻣسﺘقﻴﻢ در
وی ایجﺎد ﻣﻲ ﻛنﺪ و احﺮاز ﻧگﺮاﻧﻲ ﻣسﺘﻠزم اجﺮای آن اقﺪام ﻧظﺎرتﻲ ﻧﻴست 2.ﺑﺎ وجﻮد ظﺎﻫﺮ جﺪیﺪ و
تغﻴﻴﺮات ﺑهعﻤلآﻣﺪا ،ﻣالک ﻧگﺮاﻧﻲ ﻣسﺘقﻴﻢ ﺑهﻣثﺎﺑة یک ﻣالک ﻫﻤچنرﺎن ﺑرﺎقﻲ ﻣﺎﻧرﺪ ( Collins,
 .)2015اولرﻴﻦ پﺮوﻧرﺪة ﻣطرﺮحﺷرﺪا ﺑﻌرﺪ از ایرﻦ تغﻴﻴرﺮ پﺮوﻧرﺪة Inuit Tapiriit Kanatami v
 European Parliamentدر راﺑطه ﺑﺎ تجﺎرت ﻣحصﻮﻻت ﻣُهﺮوﻣﻮمﺷرﺪا و اﺑطرﺎل ﻣقرﺮرات ﺷرﺮایط
ﻣجﺎز ﺑﺎزار ﺑﻮد 9.داداﺎا در ایﻦ پﺮوﻧﺪا ﻧﺘﻴجه اﺮفت ،ﺑﺎ تﻮجﻴره لرزوم احﺘرﺮام ﺑره قرﺎﻧﻮنارذاری و
ﻣﺸﺮوعﻴت اتحﺎدیة اروپﺎ ،تﺎ حﺪی احﺮاز ﺳﻤت اﺷخﺎص ﺑﺎ ﻣحﺪودیت ﻫﻤﺮاا ﺷﻮد .ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،داداﺎا
در ایﻦ پﺮوﻧﺪا ،در زﻣﻴنة احﺮاز ﺳﻤت ،ﺑه دلﻴرل عرﺪم احرﺮاز وجرﻮد ﻣرالک ﻧگﺮاﻧرﻲ ﺷخصرﻲ در
ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺎ ،دعﻮا را از ﺳﻮی ایﺸﺎن قﺎﺑل طﺮح ﻧﺪاﻧست 1.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣالک عﻤرل ﻧظرﺎرتﻲ ﻣرﻲترﻮان
ﻧﺘﻴجه اﺮفت قﻮاﻧﻴﻦ ﻣصﻮب تﻮﺳط پﺎرلﻤﺎن اروپﺎ یﺎ ﺷﻮرای اروپﺎ در ﻣقﺎﺑل طﺮح دعرﻮای اﺑطرﺎل از
ﻣصﻮﻧﻴت ﺑﺎﻻتﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .زیﺮا ﺧﻮاﻫﺎن فﺎقﺪ تﻤﺎیز ﺧﺎص ،عالوا ﺑﺮ ﻧگﺮاﻧرﻲ ﻣسرﺘقﻴﻢ ،ﻧﻴﺎزﻣنرﺪ
اثبﺎت ﻧگﺮاﻧﻲ ﺷخصﻲ ﻧﻴز ﻫست1.
Parliament, the Council or the Commission on grounds of lack of competence, infringement of an
essential procedural requirement, infringement of the Treaties or of any rule of law relating to their
application, or misuse of powers.
The Court shall have jurisdiction under the same conditions in actions brought by the Court of
Auditors, by the European Central Bank and by the Committee of the Regions for the purpose of
protecting their prerogatives.
Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the first and second paragraphs,
institute proceedings against an act addressed to that person or which is of direct and individual
concern to them, and against a regulatory act which is of direct concern to them and does not entail
«… implementing measures
1. Regulatory act
2. a natural or legal person may challenge “a regulatory act which is of direct concern to them and does
not entail implementing measures”.

 .9اقﺪام ﻧظﺎرتﻲ در  TFEUتﻌﺮیف ﻧﺸﺪا و عقﻴﺪة اعﻤﺎل ﻧظﺎرتﻲ در اعﻤﺎل وااذارﺷﺪا رد ﺷﺪا اﺳت.
 .1در پﺮوﻧﺪة  Microbanﻧﻴز اﺑﺘﺪا دوﺑﺎرا تﻌﺎریف ﻣطﺮحﺷﺪا از ﻣالک عﻤل ﻧظﺎرتﻲ تﺄیﻴﺪ ﺷﺪ .درواق  ،ﺑهزعﻢ
ﻧﻮیسنﺪاﺎن در ایﻦ آرا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺷکل عﻤل تﻤﺮﻛز ﺷﺪ تﺎ ﻣﺎﻫﻴت .اﻣﺎ در ﻧهﺎیت ﺑﺮ ﻣبنﺎی اینکه ﻛﻤﻴسﻴﻮن ﻣزﺑﻮر
حﻖ ﻧﺪاﺷت در ﻣﻮرد ﺳالﻣت عﻤﻮﻣﻲ ﻣقﺮراای را وض ﻛنﺪ ،رأی ﺑه اﺑطﺎل تصﻤﻴﻢ ﻣﻮرد اعﺘﺮاض صﺎدر ﺷﺪ.
 .1داﻣنه و تﻌﺮیف ﻣالک «عﻤل ﻧظﺎرتﻲ» حﺎئز اﻫﻤﻴت اﺳت .زیﺮا ﻣﺸخص ﻣﻲﻛنﺪ اﺷخﺎص ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ ﻣسﺘقﻴﻢ عﻠﻴه
ﻧهﺎدﻫﺎی اتحﺎدیة اروپﺎ اقﺎﻣة دعﻮا ﻛننﺪ یﺎ فقط از طﺮیﻖ ﻣحﺎﻛﻢ و ﻣﺮاج ﻣﻠﻲ قﺎدر ﺑه ایﻦ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫنﺪ ﺑﻮد.
قﻠﻤﺮویﻲ ﻛه ﺑﺮای ایﻦ ﻣالک تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑهواق ﻣﺸخصﻛننﺪة ﻣﻴزان ﻣﺮاجﻌه ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ ﻣﻠﻲ و داداﺎا
قضﺎیﻲ اروپﺎ و ﻫﻤچنﻴﻦ حﻤﺎیت قضﺎیﻲ ﻣرثﺮ اعطﺎیﻲ ﺑه اﺷخﺎص اﺳت .ﺑﺎ پذیﺮش یک ﻣفهﻮم وﺳﻴ تﺮ از ﺳﻤت
اسﺘﺮة حﻤﺎیت از اﺷخﺎص ﻧﻴز اسﺘﺮداتﺮ ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧطﺮی ﻛه ایﻦ اقﺪام ﻣﻲتﻮاﻧﺪ در پﻲ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ اﺸﻮدن
درﻫﺎی ﻣحﺎﻛﻢ ﺑﺮای طﺮح دعﺎوی اﺑطﺎل اقﺪاﻣﺎت ﻣﺄﺧﻮذا از ﺳﻮی ﻧهﺎدﻫﺎی اتحﺎدیه ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻣنﺎف ﺧﺎص اﺳت
تﺎ ﺑﺘﻮاﻧنﺪ از ﻣﺸﺮوعﻴت ﺑهﺮاﻣنﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣضﺎف ﺑﺮ آﻧکه ﻣﺮاجﻌه ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ ﻣﻠﻲ ﺑهﻣنزلة ﻣﺎﻧ اولﻴة ﺑﺎزدارﻧﺪا در
طﺮح دعﺎوی ا ز ﺳﻮی اﺷخﺎص فﺎقﺪ ﺳﻤت ﻛﺎﻫﺸﻲ چﺸﻤگﻴﺮ ﺧﻮاﻫنﺪ یﺎفت .زیﺮا ﺑﺎ اسﺘﺮش ﻣفهﻮم ﺳﻤت اﻛثﺮ
دعﺎوی ﻣسﺘقﻴﻢ در اتحﺎدیة اروپﺎ طﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﺑه ﻧقل از, 17 http://europeanlawblog.eu/?p=1456 :
.)January, 2013
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ﻫﻴچ اﻣکﺎﻧﻲ ﺑﺮای دفﺎع از ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ ،یﻌنﻲ ﻧف یﺎ ﻣنﺎفﻌﻲ ﻛه ﻣنﺘسب ﺑه اﺮوا یﺎ اﺷخﺎص
ﺧﺎصﻲ ﻧﻴست ،ﻧزد دیﻮان داداسﺘﺮی اتحﺎدیة اروپﺎ ،ﺑه دلﻴل تفسﻴﺮ ﻣضﻴﻖ ایﻦ ﻣحرﺎﻛﻢ از ﻣفهرﻮم
ﺳﻤت ،وجﻮد ﻧﺪارد 6.ﻣﺎﻫﻴت دعﺎوی ﻣحﻴط زیست ﺑه اﻮﻧهای اﺳت ﻛه اﻣکﺎن اثبﺎت ﻣﺘرﺄثﺮ ﺷرﺪن
ﺑه طﻮر ﻣﺘﻤﺎیز از ﺳﺎیﺮیﻦ و عبﻮر از ﻣالک ﻧگﺮاﻧﻲ ﺷخصﻲ را ﻧﺎﻣﻤکﻦ ﻣﻲﻛنﺪ .زیﺮا ﻫﺪف از طرﺮح
ایﻦ دعﺎوی حفﺎظت از ﻛﺎﻻ یﺎ ﻣنﺎفﻌﻲ اﺳت ﻛه ﺑه طﻮر ﻛﻠرﻲ ﻣﺘﻌﻠرﻖ ﺑره جﺎﻣﻌره اﺳرت ( Policy
.)department, European parliament, 2012: 39
ﺑﺎ ﻣالحظة حقﻮق ﻣﻮردی ﻣﻲ تﻮان ادعﺎ ﻛﺮد در اتحﺎدیة اروپرﺎ در ﻣحضرﺮ دیرﻮان داداسرﺘﺮی
اتحﺎدیة اروپﺎ ( )CJEUﺳه حﺎلت ﺑﺮای اﻣکﺎن طﺮح دعﻮا از ﺳﻮی اﺮواﻫﺎی فﻌﺎل در حﻮزة ﻣنفﻌت
عﻤﻮﻣﻲ قﺎﺑل تصﻮر اﺳت :الف) ﻫنگﺎﻣﻲ ﻛه ﻣقﺮرات قﺎﻧﻮﻧﻲ حرﻖ ﻣﺪاﺧﻠره در دادرﺳرﻲ را ﺑره ایرﻦ
اﻧجﻤﻦ اﻫﺪا ﻣﻲﻛنﺪ ب) ﻫنگﺎﻣﻲ ﻛه یکﻲ از اعضﺎی اﻧجﻤﻦ ﺑه طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ و ﺑه صﻮرت ﺷخصﻲ
ﻧگﺮان و ﻣسئﻮل اﺳت و ج) ﻫنگﺎﻣﻲ ﻛه ﻣنﺎف اﻧجﻤﻦ و ﺑهﺧصﻮص ﻣﻮقﻌﻴت اﻧجﻤﻦ تحرت ترﺄثﻴﺮ
قﺮار اﻴﺮد ( .)Policy department, European parliament, 2012: 42ﻣﻲتﻮان افت تحقرﻖ ﻫرﺮ
یک از ایﻦ ﺷﺮایط ﺑهﻧﺪرت اتفﺎق ﻣﻲافﺘﺪ.
از ﺳﻮی دیگﺮ ،در اﻛثرﺮ ﻧظرﺎم ﻫرﺎی حقرﻮقﻲ ﻛﺸرﻮرﻫﺎی عضرﻮ اتحﺎدیرة اروپرﺎ دﺳﺘﺮﺳرﻲ ﺑره
داداﺎاﻫﺎی اداری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛسﻲ ﻛه در دعﻮا وجرﻮد «ﻣنرﺎف ﻛرﺎفﻲ» را ﺑرﺮای ﺧرﻮد ﻧﺸرﺎن دﻫرﺪ
اﻣکﺎنپذیﺮ اﺳت .فقط ﻧظﺎم حقﻮقﻲ آلﻤﺎن اﺳت ﻛه ﻣقرﺮر ﻣرﻲدارد ﺧﻮاﻫرﺎنﻫرﺎ در طرﺮح دعرﻮای
اداری ﺑﺎیﺪ ﻧق «حﻖ عﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮد» را اثبﺎت ﻛننرﺪ ترﺎ دارای ﺳرﻤت ﺑره ﺷرﻤﺎر روﻧرﺪ و
ﻣحﺎﻛﻢ ایﻦ ﻣالک را ﺑهدقت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛننﺪ .ﺑه ﻧظﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ اصل حﻤﺎیت قضﺎیﻲ ﻣرثﺮ ترﺄثﻴﺮی
قﺎﺑل تﻮجه در عﻤﻠکﺮد دادارﺎاﻫرﺎی ﻛﺸرﻮرﻫﺎی عضرﻮ اتحﺎدیرة اروپرﺎ در حوزۀ ﻣحرﻴط زیسرت
اذاﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑسﻴﺎری از ﻧظﺎمﻫرﺎی حقرﻮقﻲ عضرﻮ ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن دﺳﺘﺮﺳرﻲ ﺑره دادارﺎاﻫرﺎ در
زﻣﻴنة حقﻮق ﻣحﻴط زیست افزای یﺎفﺘره اﺳرت 2.ﺑرﺎ ایرﻦ حرﺎل ،قرﺎﻧﻮن آلﻤرﺎن ﺑنرﺎ ﺑرﺮ دﻻیﻠرﻲ
 .6تﻮصﻴة پﻴﺸنهﺎدی ﺷﻤﺎرة  ) 2111( 21ﻛﻤﻴﺘة وزرای ﺷﻮرای اتحﺎدیة اروپﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ قضﺎیﻲ اعﻤﺎل اداری اذعﺎن
داﺷت ﻛﺸﻮرﻫﺎی عضﻮ ﺑﺎیﺪ تﺸﻮیﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛننﺪ آیﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه رﺳﻴﺪاﻲﻫﺎی قضﺎیﻲ ﺑﺮای اﻧجﻤﻦﻫﺎ یﺎ
ﺳﺎیﺮ اﺷخﺎص و ﻧهﺎدﻫﺎ ﺑه ﻣنظﻮر ﻣحﺎفظت از ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ یﺎ جﺎﻣﻌه وجﻮد دارد یﺎ ﺧﻴﺮ؟ .ﺑه ﻧقل ازIskoyan, ( :
Aida, The issue of LOCUS STANDI of NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS in the sphere
of environmental protection (CONSTITUTIONAL-LEGAL ANALYSIS), p 269, available at:
.)http://www.ysu.am/files/Aida_Iskoyan-1415703186-.pdf

 .2در قﺎﻧﻮن ﻣﺪیﺮیت زیستﻣحﻴطﻲ ﻣﻠﻲ افﺮیقﺎی جنﻮﺑﻲ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑه  ،NEMAﻧﻴز ﺑه طﻮر قﺎﺑل تﻮجه فﺮصت
دادﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ در حﻮضة ﻣحﻴط زیست پﻴ ﺑﻴنﻲ ﺷﺪا اﺳت .پﺮوﻧﺪة Tergniet and
)Case 10083/2008 (C) 23 January 2009( Toekoms Action Group v Outeniqua Kreosootpale (Pty) Ltd
در ﻛﺸﻮر افﺮیقﺎی جنﻮﺑﻲ در زﻣﻴنة ﺳﻤت قﺎﺑل ﻣالحظه اﺳت .ﺧﻮاﻫﺎن اول پﺮوﻧﺪا یک اﻧجﻤﻦ داوطﻠبﺎﻧة ﻣﺮدﻣﻲ
ﺑﻮد ﻛه ﻣنﺎف ﺳﺎﻛنﺎن دو ﻣنطقه را ﻣطﺮح ﻛﺮد .ﻫﻤچنﻴﻦ پﺮوﻧﺪة 'McCarthy v Constantia Property Owners
 )6333( Associationو پﺮوﻧﺪة  Laskey v Showzone CCرا ﺑبﻴنﻴﺪ (ﺑه ﻧقل ازKidd, Michael, and Public :
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ﻛه ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ چنﺪان ﺑﺎ الزاﻣرﺎت ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن آرﻫرﻮس ﻣنطبرﻖ ﻧﻴسرت .در ﻣقﺎﺑرل ،ﻛﺸرﻮرﻫﺎیﻲ
ﻧظﻴﺮ اﻧگﻠسرﺘﺎن و ولرز و لهسرﺘﺎن تﺮدیرﺪ دارﻧرﺪ ﻛره اﺳرﺘفﺎدا از ﻣﻌﻴﺎرﻫرﺎی ﺳرﻤت ﺑرﺎ ﻣفهرﻮم و
دایﺮة ﺷﻤﻮل اسﺘﺮداتﺮ در قﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ایﺸﺎن ﻣنطبﻖ ﺑﺮ الزاﻣرﺎت ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن ﺑﺎﺷرﺪ ( Roller,
.)2010: 30
در ﺳطح اتحﺎدیة اروپﺎ ،ﺑﺮﺧﻲ تالش ﻫﺎ ﺑه ﻣنظﻮر ﺑهبﻮد دﺳﺘﺮﺳرﻲ ﺑره عرﺪالت ﺑرﺎ اﺳرﺘفﺎدا از
قﻮاﻧﻴﻦ طﺮاحﻲ ﺷﺪا اﺳت از جﻤﻠه ترﺪویﻦ دﺳرﺘﻮرالﻌﻤل  2003/35 / ECاتحﺎدیرة اروپرﺎ درﺑرﺎرة
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالت در زﻣﻴنة پﺮوژاﻫﺎیﻲ ﻛه ﺑه احﺘﻤﺎل زیﺎد تﺄثﻴﺮی قﺎﺑل تﻮجه ﺑﺮ ﻣحﻴط زیسرت
دارﻧﺪ.
ﺑه ﻣﻮجب ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ﺑه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ اسﺘﺮداتﺮی ﺑه عﺪالت در
ﻣسﺎئل زیستﻣحﻴطﻲ در ﺳطح ﻣﻠﻲ اعطﺎ ﺷﺪا اﺳت .اﻣﺎ وقﺘﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑره عرﺪالت در ﺳرطح
اتحﺎدیة اروپﺎ ﺳخﻦ ﺑه ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آیﺪ ،وضﻌﻴت حقﻮقﻲ ﻧسربت ﺑره قبرل از الحرﺎق ﺑره ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن
آرﻫﻮس تغﻴﻴﺮ چنﺪاﻧﻲ ﻧکﺮدا اﺳت .ﺑﺪیﻦ روی ،ﻫنﻮز ﺑﺮای یک ﺳﺎزﻣﺎن غﻴﺮ دولﺘﻲ عﻤالً ﻧرﺎﻣﻤکﻦ
اﺳت ﺑه طﻮر ﻣسﺘقﻴﻢ و ﺑه صﻮرت جﺪااﺎﻧه در ﻣسﺎئل زیسرتﻣحﻴطرﻲ ﻧگرﺮان و صرﺎحب ﺳرﻤت
ﻣحسﻮب ﺷﻮد ( .)Mejstad: 4در ﻫﻤة ﻧظﺎمﻫﺎی ﻣﻠﻲ اعضﺎی اتحﺎدیرة اروپرﺎ ،ﺑره غﻴرﺮ از آلﻤرﺎن و
ﻣجﺎرﺳﺘﺎن ،اﻧجﻤﻦﻫﺎ ﺑه ﻫﻤﻴﻦ ﺷکل در دفﺎع از ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ صﺎحب ﺳﻤت ﺷنﺎﺧﺘه ﻣرﻲﺷرﻮﻧﺪ.
در ﺳﻴسﺘﻢﻫﺎی حقﻮقﻲ ﺧﺎص ،ﻫﻤچﻮن آلﻤﺎن و ایﺘﺎلﻴﺎ و ﺳﻮئﺪ ،اﻧجﻤﻦﻫرﺎ جهرت داﺷرﺘﻦ ﺳرﻤت
ﻣﻠزم ﺑه ثبت ﺷخصﻴت یﺎ ﻣجبﻮر ﺑه داﺷﺘﻦ حﺪاقل ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣقﺮر قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ایﻦ ﻣنظﻮرﻧرﺪ .در
ﺑﺮﺧﻲ ﻧظﺎم ﻫﺎ در زﻣﻴنة اینکه اعﻤﺎل چنﻴﻦ ﻣالکﻫرﺎیﻲ درﺑرﺎرة ﺳرﻤت ﻣنطبرﻖ ﺑرﺮ ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن
آرﻫﻮس ﻫست یﺎ ﺧﻴﺮ تﺮدیﺪ وجﻮد دارد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛه ﻧﻤﺎینﺪة ﻣنﺎف یک اﺮوا اﺳرت در اتحﺎدیرة
اروپﺎ ﺑه جز ﻛﺸﻮرﻫﺎی آلﻤﺎن و ﻣجﺎرﺳﺘﺎن حﺎئز ﺳﻤت ﻣحسﻮب ﻣﻲﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑرﺮای
احﺮاز ﺳﻤت در طﺮح دعﺎوی ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ چنﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎیﺪ ﺷخصﻴت حقﻮقﻲ داﺷﺘه و ﺑه ﺑﻴﺎن
دیگﺮ وفﻖ ﻣقﺮرات قﺎﻧﻮﻧﻲ ثبت ﺷﺪا ﺑﺎﺷﺪ (ﻣثالً ایﺘﺎلﻴﺎ) درحرﺎلﻲﻛره در ﻛﺸرﻮرﻫﺎی دیگرﺮ (ﻣرثال
اﻧگﻠسﺘﺎن و فﺮاﻧسه) رعﺎیرت ایرﻦ ﺷرﺮایط ﻣرﻮرد ﻧﻴرﺎز ﻧﻴسرت ( policy department, European
.)parliament, 2012: 15
ﻣﺸﺎﻫﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛه در فﺮاﻧسه در حوزۀ ﻛﻴفرﺮی در ﻣرﻮاد 2رر  6ترﺎ 2رر  26قرﺎﻧﻮن آیرﻴﻦ
دادرﺳﻲ ﻛﻴفﺮی ﻣقﺮرات جﺎﻣﻌﻲ در حﻤﺎیت از اﻧجﻤﻦﻫﺎ ﻣصﻮب ﺷﺪا اﺳت 6.غﻴرﺮ از فﺮاﻧسره ،ﻛره
در آن ﻣقﺎﻣررﺎت دولﺘررﻲ فقررط در داداررﺎاﻫررﺎی اداری دارای ﺳررﻤت ﻫسررﺘنﺪ ،ﻣقﺎﻣررﺎت دولﺘررﻲ در
interest environmental litigation: recent cases raise possible obstacles, PER / PELJ, ISSN 1727-3781,
.)Available at: http://www.saflii.org/za/ journals/PER/2010/38.pdf

 .6ﻣضﺎف ﺑﺮ قﺎﻧﻮن آیﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴفﺮی در حقﻮق ﻣحﻴط زیست و حقﻮق ﻣصﺮفﻛننﺪاﺎن ﺑه اﻧجﻤرﻦﻫرﺎی ﻣرﺮتبط،
ﺳﻤت حقﻮقﻲ ﺑﺮای پﻴگﻴﺮی اﻣﻮر در ﻣﺮاج اداری و قضﺎیﻲ دادا ﺷﺪا اﺳت (رﻣضﺎﻧﻲ قﻮامآﺑﺎدی.)261 :6931 ،

 336فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،6زمستان 5931

ﻧظﺎمﻫﺎی حقﻮقﻲ دیگﺮ ﻣﻤکﻦ اﺳت عالوا ﺑﺮ ﻣحﺎﻛﻢ اداری در داداﺎا ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴرز دارای ﺳرﻤت در
ﻧظﺮ اﺮفﺘه ﺷﻮﻧﺪ6.
دﺳﺘﻮرالﻌﻤل  ،EC/91/2111درﺑﺎرة ﻣسئﻮلﻴت زیستﻣحﻴطﻲ ،حرﻖ اﻧجﻤرﻦﻫرﺎ را ﺑرﺎ اعطرﺎی
اﻣکﺎن ارائة درﺧﻮاﺳت ﺑه ﻣقﺎﻣﺎت دولﺘﻲ ،ﺑﺮای اقﺪام عﻠﻴه آﺳﻴبﻫرﺎی زیسرتﻣحﻴطرﻲ یرﺎ ﺧطرﺮ
قﺮیب الﻮقﻮع ورود آﺳﻴب ،تقﻮیت ﻣﻲﻛنﺪ (ﻣﺎدة  .)62اارﺮ ﻣقﺎﻣرﺎت تصرﻤﻴﻤﻲ درﺑرﺎرة درﺧﻮاﺳرت
ﻣزﺑﻮر اﺧذ ﻧکننﺪ یﺎ عﻤل درﺧﻮاﺳتﺷﺪا را اﻧجﺎم ﻧﺪﻫنﺪ ،اﻧجﻤﻦ وفﻖ ﻣفﺎد ﻣﺎدة  69دﺳرﺘﻮرالﻌﻤل
حﻖ درﺧﻮاﺳت فﺮاینﺪ ﺑﺮرﺳﻲ را در داداﺎا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷت .ااﺮچه ﻣﻤکﻦ اﺳت در ﻧگﺎا اول ﺑه ﻧظﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ایﻦ حﻖ درﺧﻮاﺳت دادرﺳﻲ ﺑﺮای اﻧجﻤﻦ تﺎ حﺪی ﺑه دﺳﺘﺮﺳﻲ اسﺘﺮداتﺮ ﺑه قﻮاﻧﻴﻦ عﺪالت
ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس و دﺳﺘﻮرﻫﺎی اجﺮایﻲ آن ﻛﻤک ﻣﻲ ﻛنﺪ ،داﻣنة اجﺮایﻲ ایﻦ دو ﻣﺘفﺎوت اﺳت2.
از ﺳﻮی دیگﺮ ﻣﺎدة  69دﺳﺘﻮرالﻌﻤل ﻣسئﻮلﻴت ﺑه ﻛﺸرﻮرﻫﺎی عضرﻮ اﺧﺘﻴرﺎر ﻣرﻲدﻫرﺪ ﻛره ﻣفرﺎد
دﺳﺘﻮرالﻌﻤل را ﺑه ﻧحﻮی اجﺮا ﻛننﺪ ﻛه ﺑه ﻫﻴچیک از ﻣفﺎد قﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ ایﺸﺎن ﻣﺮتبط ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳرﻲ
ﺑه عﺪالت لطﻤه ﻧزﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ حﺎل ،تﺮدیﺪﻫﺎی فﺮاواﻧﻲ وجﻮد دارد ﻛه آیﺎ اجرﺮای قرﺎﻧﻮن ﻣﻠرﻲ ،ﻛره
ﺑﻌضﺎً ﻣﺎﻧ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧجﻤﻦﻫﺎ ﺑه داداﺎاﻫﺎ ﺑهﻣنزلة ﺷخص دارای ﺳﻤت ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳرﺘﻮرالﻌﻤل
ﻣزﺑﻮر ﻣنطبﻖ اﺳت؟ زیﺮا ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی احﺮاز ﺳﻤت ،اغﻠب ،ﺑﺮ ﻣبنرﺎی آﺳرﻴبﻫرﺎی زیسرتﻣحﻴطرﻲ
تﺪویﻦ ﻧﺸﺪا اﻧﺪ ﺑﻠکه ﺑﺎ حﻤﺎیت از حقﻮق افﺮاد ﺑه جﺎی ﻣنﺎف عﻤﻮم ﻣرﺮتبطاﻧرﺪ .ﺑره ﺑﻴرﺎن دیگرﺮ،
قﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮرﻫﺎی عضﻮ اتحﺎدیه چنﺎن ﺷﺮایطﻲ ﺑﺮای اقﺎﻣة دعﻮا از ﺳﻮی اﻧجﻤﻦﻫﺎ تﻌﻴﻴﻦ ﻣرﻲﻛنرﺪ
ﻛه اغﻠب ﻣحقﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرتﻲ آلﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﻣحﻴطزیست ،ﻛه ﻧهﺎد رﺳرﻤﻲ ارائرة
ﻣﺸﺎورا ﺑه وزارت ﻣحﻴط زیست آلﻤﺎن اﺳت ،در ﺳﺎل  2111اعالم ﻛﺮد آلﻤﺎن ،ﺑﺎ تﻮجه ﺑره اینکره
ﺳﻤت را در طﺮح دعﺎوی ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ در ﻣسﺎئل حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست ﺑه رﺳﻤﻴت
ﻧﻤﻲﺷنﺎﺳﺪ ،دچﺎر عقب ﻣﺎﻧﺪاﻲ اﺳت .ﺑﺎ ﻣالحظة تصرﻤﻴﻤﺎت دیرﻮان داداسرﺘﺮی اتحﺎدیرة اروپرﺎ،
اﻧجﻤﻦ ﻫﺎ حﻖ دﺧﺎلت را ،در صﻮرتﻲ ﻛه ﻧﺘﻴجة رﺳﻴﺪاﻲ ﻣنﺎف جﻤﻌﻲ را تحت ترﺄثﻴﺮ قرﺮار دﻫرﺪ،
دارﻧﺪ .ایﻦ ﺑﺪیﻦ ﻣﻌنﺎ اﺳت ﻛه ،ﺑﺮﺧالف اﺷرخﺎص ،اﻧجﻤرﻦﻫرﺎ ﻻزم ﻧﻴسرت اثبرﺎت ﻛننرﺪ جﺎیگرﺎا
قﺎﻧﻮﻧﻲ یﺎ وضﻌﻴت اقﺘصﺎدی آن ﻫﺎ یﺎ ﻫﺮ یک از اعضﺎی اﻧجﻤﻦ احﺘﻤرﺎﻻً از ﻧﺘﻴجرة دادرﺳرﻲ ﻣﺘرﺄثﺮ
ﻣﻲﺷﻮد 9.اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑه ﻫﻤﻴﻦ رویه درﺧصﻮص اﻧجﻤﻦﻫﺎیﻲ ﻛه از ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ حﻤﺎیرت ﻣرﻲﻛننرﺪ،
 .6در اغﻠب ﺳﻴسﺘﻢﻫﺎی حقﻮقﻲ ایﻦ واقﻌﻴت وجﻮد دارد ﻛه ﻫنگﺎﻣﻲ ﻛه ﻣقﺎﻣﺎت دولﺘﻲ در اﻫﻠﻴتﻫﺎی ﺧصﻮصﻲ و ﻧره
در زﻣﻴنة اعﻤﺎل اﻫﻠﻴت دولﺘﻲ (حﺎﻛﻤﻴﺘﻲ) اقﺪام ﻣﻲﻛننﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ،یک پرﻴ ﻧﻴرﺎز ﺑرﺮای اﻣکرﺎن طرﺮح دعرﻮا در
داداﺎاﻫﺎی حقﻮقﻲ و احﺮاز ﺳﻤت قﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣقﺎﻣﺎت دولﺘﻲ ﺑﺪیﻦ ﻣنظﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳت.
 .2دﺳﺘﻮرالﻌﻤل ﻣسئﻮلﻴت ﺷﺎﻣل آزادی عﻤﺪی اراﺎﻧﻴسﻢﻫرﺎی اصرالحﺷرﺪة ژﻧﺘﻴکرﻲ تحرت داﻣنرة ﺧرﻮد را پﻮﺷر
ﻣﻲدﻫﺪ درحﺎلﻲﻛه آرﻫﻮس و ﻣقﺮرات ﻣﺮﺑﻮطه ایﻦ ﻧﻮع فﻌﺎلﻴتﻫﺎ را ﺷﺎﻣل ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .9رأی ﺷﻤﺎرة  SDVo-269داداﺎا قﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ جﻤهﻮری ارﻣنسﺘﺎن در دﺳﺎﻣبﺮ ﺳﺎل  2111ﻧﻴز تﺄیﻴﺪی ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧکﺎت اﺳت (ﺑه ﻧقل از.)Iskoyan, Aida, op.cit, p 267 :
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ﻣﺎﻧنﺪ اﻧجﻤﻦﻫﺎی زیست ﻣحﻴطﻲ ،وجﻮد ﻧﺪارد .دﺷﻮار اﺳت ﻛه ﺑﺘﻮان اثبﺎت ﻛﺮد ﻧﺘﻴجة دادرﺳﻲ ﺑﺮ
ﻣنﺎف اﻧجﻤﻦ تﺄثﻴﺮاذار اﺳت .زیﺮا ایﻦ اﻧجﻤﻦﻫﺎ از ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ دفﺎع ﻣﻲﻛننﺪ ﻛه قﺎﺑل اﻧﺘسرﺎب
ﺑه اﺮوﻫﻲ ﺧﺎص از اﺷخﺎص ﻧﻴسﺘنﺪ (Policy department, European parliament, 2012: 38-
 .)39ااﺮ یک اﻧجﻤﻦ زیست ﻣحﻴطﻲ ﻣنﺎف ﺧﺎصﻲ ارائه ﻧکنﺪ ،اﺮوا ﻣﺘﺸکل از اﺷخﺎص ﺑﺎیﺪ اثبﺎت
ﻛننﺪ ﻛه جﺎیگﺎا قﺎﻧﻮﻧﻲ یﺎ وضﻌﻴت اقﺘصﺎدی ایﺸﺎن ﺑه احﺘﻤﺎل زیﺎد از طﺮیﻖ ﻧﺘﻴجة پﺮوﻧﺪا تحرت
تﺄثﻴﺮ قﺮار ﺧﻮاﻫﺪ اﺮفت6.
دیﻮان داداسﺘﺮی اتحﺎدیة اروپرﺎ ( ) CJEUﺑره ﻣنظرﻮر تطرﺎﺑﻖ ﺑرﺎ ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن آرﻫرﻮس ﺑﺎیرﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ زیستﻣحﻴطﻲ را ،ﻛه ﺑﺮ اﺳرﺎس ﻣرﺎدة  66ﻣقرﺮرات آرﻫرﻮس ﺑره صرﻮرت
ﺷخصﻲ ﺑﺮای اقﺎﻣة دعﻮای اﺑطﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ اقﺪاﻣﺎت ﻣرثﺮ ﺑﺮ ﻣحﻴط زیست اتحﺎدیة اروپﺎ ﻧگرﺮاناﻧرﺪ،
دارای ﺳﻤت در ﻧظﺮ ﺑگﻴﺮد .ﺑﺪیﻦ ﻣنظﻮر دیﻮان داداسﺘﺮی اتحﺎدیرة اروپرﺎ ضرﺮورتﻲ ﻧرﺪارد ﻛره
تفسﻴﺮ فﻌﻠﻲ ﺧﻮد را از ﻣفهﻮم ﻧگﺮاﻧﻲ فﺮدی تغﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺑﻠکه ﻣﻲتﻮاﻧرﺪ پرﺎرااﺮافﻲ ﺑره ﻣرﺎدة 219
 2 TFEUاز طﺮیﻖ ﺑﺎزﻧگﺮی عهﺪﻧﺎﻣه اضﺎفه ﻛنﺪ 9ﺑﺎ ایﻦ اثﺮ ﻛه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘرﻲ در جهرت
اجﺮای الزاﻣﺎت ﻣقﺮر در ﻣﺎدة  66ﻣقﺮرات آرﻫﻮس ﺑه اثبرﺎت ﻧگﺮاﻧرﻲﻫرﺎی ﺷخصرﻲ ﻧﻴرﺎز ﻧﺪاﺷرﺘه
ﺑﺎﺷنﺪ 1.ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ در ﻣقﺎم ﻧگهبﺎﻧﺎن ﻣحﻴط زیست ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ ﺑره ﻧﻴﺎﺑرت از طبﻴﻌرت،
ﻛه قﺎدر ﺑه اقﺎﻣة دعﻮا ﺑﺮای حﻤﺎیت از ﺧﻮی ﻧﻴست ،ایﻦ ﻣهﻢ را ﺑﺮ عهﺪا اﻴﺮﻧﺪ .
ﻣﻮاد  3و  1ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس 1در ایﻦ زﻣﻴنه حﺎئز اﻫﻤﻴت اﺳت .ﻣحﺎﻛﻢ اتحﺎدیة اروپرﺎ رأی

 .6پﺮوﻧﺪة ﻣنطقة ﺧﻮدﻣخﺘﺎر آزورین ﻧﻤﻮﻧة ایﻦ قبﻴل احﺮاز ﺳﻤتﻫﺎﺳت .در ایﻦ پﺮوﻧرﺪا ﻣنطقرة ﺧﻮدﻣخﺘرﺎر درصرﺪد
اﺑطﺎل ﺑخﺸﻲ از ﻣقﺮرات ﻣﺪیﺮیت اﻣرﻮر ﻣرﺎﻫﻴگﻴﺮی ﻣﺮﺑرﻮط ﺑره ﻣنرﺎطﻖ ﻣرﺎﻫﻴگﻴﺮی و ﻣنرﺎﺑ ﺑرﻮد .ﺳره اﻧجﻤرﻦ
زیستﻣحﻴطﻲ ﺑه ﻧﺎمﻫﺎی دریﺎﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧطﺮ ،WWF،و ﺷﻮرای صﻠح ﺳبز ﺑه دﻧبرﺎل اجرﺎزا ﺑرﺮای ﻣﺪاﺧﻠره در
پﺮوﻧﺪا در حﻤﺎیت از ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ حﺎل ،اجﺎزا ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠه ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس ﻛه ﻣنﺎف ادعﺎیﻲ ایﺸﺎن ﺑرﻴ
از حﺪ اسﺘﺮدا اﺳت و اینکه ﻣنﺎف ﻣﺎﻫﻴگﻴﺮان ﻣنطقة  Azoreanتحت تﺄثﻴﺮ ﻣقﺮرات رقﺎﺑرت اتحﺎدیرة اروپرﺎ قرﺮار
ﻧﻤﻲاﻴﺮد رد ﺷﺪ.
2. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX:
 INSTITUTIONAL and FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONSChapter 1: The institutions - Section 5: The Court of Justice of the European Union - Article 263 (ex
Article 230 TEC): Official Journal 115 , 09/05/2008 P. 0162 – 0162.

 .9ااﺮچه ﻣﺎدة جﺪیﺪ ) 263 (4ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸکالت قبﻠرﻲ را در زﻣﻴنرة ﺳرﻤت ﻛرﺎﻫ

داد ،ﺑرﺎ تفسرﻴﺮ ﻣحرﺪود از اقرﺪام

ﻧظرﺎرتﻲ ﻣﻮفقﻴرت ﺧرﻮد را ﻣحرﺪود ﻛرﺮد (ﺑره ﻧقرل از Collins, Philippa, Article 263(4) TFEU: Still an
‘insurmountable barrier’ or a welcome change? available at: http://www.sjol.co.uk/issue-5/article.263-4-tfeu-still-an-insurmountable-barrier-or-a-welcome-change
4. A comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012,
policy department, European parliament, p 17.

 .1ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس را اتحﺎدیة اروپﺎ ،در  61فﻮریه ﺳﺎل  ،2111ﺑﺎ تصﻤﻴﻢ  EC136 /2111/911تصﻮیب ﻛﺮد.
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دادااﻧﺪ ﻣﺎدة  3ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ﺑهصﺮاحت ﺑه ﻣالک قﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ ﻣصﻮب اعضﺎ اﺷرﺎرا ﻣرﻲﻛنرﺪ.
ﻫﻤچنﻴﻦ داداﺎاﻫﺎ اذعﺎن ﻛﺮدااﻧﺪ ﻣقﺮرات ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ﺑه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘرﻲ ﺧرﺎص
(آنﻫﺎیﻲ ﻛه ﻣالک ﻣقﺮر در ﻣﺎدة  66را دارﻧﺪ) اجﺎزا ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺮای اﺑطﺎل در ﻣحرﺎﻛﻢ اقﺎﻣرة دعرﻮا
ﻛننﺪ .ﺑﺎ ایﻦ حﺎل ،دیﻮان داداسﺘﺮی اروپﺎ ایﻦاﻮﻧه تﻠقﻲ ﻣﻲﻛنﺪ ﻛه ﻣحﺎﻛﻢ ﻧﻤرﻲتﻮاﻧنرﺪ ﺧرﻮد را
جﺎیگزیﻦ قﺎﻧﻮناذا ر ﻛننﺪ و ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس آن دﺳﺘه دعرﺎوی را پرذیﺮا ﺑﺎﺷرنﺪ ﻛره
ﺷﺮایط ﻣﺎدة  291اتحﺎدیة اروپﺎ ( 219ﻛنﻮﻧﻲ) را ﻧﺪارﻧﺪ 6.از تجزیهوتحﻠﻴل حقﻮق ﻣﻮردی ﻣﻲتﻮان
ﻧﺘﻴجه اﺮفت ﻛه داداﺎا داداسرﺘﺮی اروپرﺎ ﺷرﺮایط تﻌﻴرﻴﻦﺷرﺪا از ﺳرﻮی ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن را ﻧﺎدیرﺪا
ﻣﻲاﻧگﺎرد 2و ﺑﺎ ﻫﻤة قﻮا ﺑﺮ اجﺮای حقﻮق اروپﺎ (ﻣﺎدة  291اتحﺎدیة اروپﺎ) اصﺮار ﻣﻲورزد9.

 .2 .2رويکرد خاص کشور آلمان
در زﻣﻴنة احﺮاز ﺳﻤت و حﻖ ﻣﺮاجﻌه ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ در حوزۀ زیستﻣحﻴطﻲ ،آلﻤﺎن ﻣقﺮرات ﺧﺎصرﻲ
دارد .ﺑﺪیﻦ روی ،در ایﻦ قسﻤت رویکﺮد ایﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اجﺮای ﻣفﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالت از دﺳﺘﻮرالﻌﻤل راﻫنﻤﺎی  ،EC/91/2119در ﺳﺎل  ،2111در
آلﻤﺎن اتفﺎق افﺘﺎد .در ایﻦ دﺳﺘﻮرالﻌﻤل ﻣقﺮر ﺷﺪ ﻛه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ ،ﺑﺪون اینکه ﻣﻮظرف
ﺑه اثبﺎت وارد آﻣﺪن لطﻤه ﺑه حﻖ ﺷخصﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اقﺪام ﻣﻮرد اعﺘﺮاض ﺑﺎﺷنﺪ ،دارای ﺳرﻤت
ﺷنﺎﺧﺘه ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺎدة  2ایﻦ قﺎﻧﻮنر اجﺮایﻲ در 2111ر آﻣﺪا اﺳت اﻧجﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎیﺪ اثبﺎت ﻛننﺪ ﻛه
تصﻤﻴﻢاﻴﺮی یﺎ تﺮک فﻌلﻫﺎی صﻮرتپذیﺮفﺘه از ﺳﻮی ﻣقﺎﻣﺎت اداری ﻣقﺮراتﻲ را ﻧقر ﻣرﻲﻛنرﺪ
ﻛه ﻫﺪف حفﺎظت از ﻣحﻴط زیست اﺳرت و ﺑرﺎ حقرﻮق فرﺮدی ارتبرﺎط دارد .ایرﻦ ﻣقرﺮرا ﺑرﺪان
ﻣﻌنﺎﺳت ﻛه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ فقط تﺎ آﻧجﺎ ﺳﻤت دارﻧﺪ ﻛه اصﻮلﻲ ﻧق ﺷﻮﻧﺪ ﻛه ﺑه افرﺮاد
حقﻮق ذاتﻲ اعطﺎ ﻣﻲ ﻛننﺪ .از آﻧجﺎ ﻛه زﻣﻴنة اسﺘﺮدا ای از ﻣﻮضﻮعﺎت ﻣحﻴط زیست وجﻮد دارﻧرﺪ
ﻛه ﻣﺮتبط ﺑه حقﻮق ذاتﻲ فﺮدی ﻧﻴسﺘنﺪ ،ﻫﻤچنﺎن وفﻖ ایﻦ ﻣقﺮرا ﺧﺎرج از ﻛنﺘﺮل قضﺎیﻲ و دایﺮة
ﺷﻤﻮل آن ﺑﺎقﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧنﺪ .ﺑﺪیهﻲ اﺳت چنﻴﻦ ﻧﺘﻴجه و رویکﺮدی ﻧه در ﻣطﺎﺑقت ﺑﺎ ﻣبنﺎی ﻣنطقرﻲ
ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس و ﻧه در اﻧطبﺎق ﺑﺎ دﺳﺘﻮرالﻌﻤل  35 / EC /2119اﺳرت (Roller, 2010: 32-
.)34
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه عﺪالت ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زیستﻣحﻴطرﻲ در ﻛﺸرﻮر آلﻤرﺎن داﺳرﺘﺎﻧﻲ طرﻮﻻﻧﻲ و
1. A comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012,
policy department , European parliament, p 48.

 .2در ﺳﺎل  GC ،2162اعالم ﻛﺮد ﺑنﺪ  6ﻣﺎدة  61ﻣقرﺮرات آرﻫرﻮس ،ﺑره دلﻴرل ﻧقر ﺑنرﺪ  9ﻣرﺎدة  3ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن
آرﻫﻮس ،ﻧﺎﻣﻌﺘبﺮ اﺳت .از آﻧجﺎ ﻛه یک روﻧﺪ ﺑﺎزﻧگﺮی ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دعﻮایﻲ در اﻣﺘنﺎع از اجﺮای قﻠﻤﺮو ﻛنﻮاﻧسرﻴﻮن
وجﻮد داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ،از جﻤﻠه درﺑﺎرة اقﺪاﻣﺎت دارای ﻣﺎﻫﻴت عﺎم ،ﻫﻤچﻮن ﻣقﺮرات ،و ﺑنﺪ  6ﻣﺎدة  61ایرﻦ اﻣکرﺎن را
ﺳﻠب ﻣﻲﻛنﺪ ،چنﻴﻦ اﺳﺘنبﺎطﻲ ﺷکل اﺮفت.
 .9الزاﻣﺎت ﻣﻮاد  (2) 3و ) (3ﻛنﻮاﻧسﻴﻮن آرﻫﻮس ﻣنطبﻖ ﺑﺎ ﺷﺮایط ﻣﺎدة  291اتحﺎدیة اروپﺎ ﻧﻴست.
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پﻴچﻴﺪا دارد .ﺑخ  )2( 12قﺎﻧﻮن آیﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣحﺎﻛﻢ اداری ایرﻦ ﻛﺸرﻮر ﻣقرﺮر ﻣرﻲ دارد اارﺮ
قﺎﻧﻮن ﻣقﺮرا ﻣخﺎلفﻲ ﻧﺪاﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ ،طﺮح دعﻮا از ﻧﺎحﻴة اﺷخﺎص فقط در صﻮرتﻲ ﻣﻤکﻦ اﺳت ﻛره
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺪعﻲ ﻧق حقﻮق ﺑه ﺳبب فﻌل یﺎ تﺮک فﻌل یﺎ اﻧکﺎر ﻣقﺎﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﻣحﺎﻛﻢ آلﻤﺎن ایﻦ
ﻣقﺮرا را ﺑه ﻧحﻮة ﻣضﻴقﻲ تفسﻴﺮ ﻣﻲ ﻛننﺪ .ﻫﺪف از تفسﻴﺮ ﻣحرﺪود ﺑﺮقرﺮاری ﻣرﺎﻧ در پرﻴ روی
طﺮح دعﻮای ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ یﺎ طﺮح آن دﺳﺘه از دعﺎوی اﺳت ﻛره ورای ادعرﺎی ﻧقر
حقﻮق یﺎ ﻣنﺎف ﺷخصﻲ قﺮار ﻣﻲ اﻴﺮﻧﺪ .ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ،آن دﺳﺘه از دعﺎوی ﻛه صﺮفﺎً ﺑﺮ پﺎیرة حﻤﺎیرت از
ﻣحﻴط زیست طﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ایﻦ ﻣقﺮرا ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .عالوا ﺑﺮ ایﻦ ،از دیرﺪاﺎا ﻣحرﺎﻛﻢ آلﻤرﺎن
حقﻮق ﺷخصﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ زیستﻣحﻴطﻲ از طﺮیﻖ ﻧق قﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑرﻮط ﺑره ﻣحرﻴط
زیست ،حﺘﻲ ااﺮ ایﻦ ﻧق ﺑه اﻫﺪاف قﺎﻧﻮﻧﻲ ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای حفﺎظت از ﻣحصﻮﻻت و ﻣحرﻴط
زیست صﺪﻣه وارد ﻛنﺪ ،تحت تﺄثﻴﺮ قﺮار ﻧﻤﻲاﻴرﺮد ( .)Roller, 2010: 30-31در ﺳرﺎل  2112ﺑرﺎ
اعطﺎی ﺳﻤت ﺑه ﻧهﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑه اﻧجﻤﻦﻫرﺎی زیسرتﻣحﻴطرﻲ ثبرتﺷرﺪا ،آن ﻫرﻢ در ﻣرﻮارد
ﻣحﺪودی از ﻣﻮضﻮعﺎت تحت ﺷﻤﻮل قﺎﻧﻮن حفﺎظت از طبﻴﻌت ،رویة ﻣحﺎﻛﻢ آلﻤﺎن تغﻴﻴرﺮ ﻛرﺮد و
تﻌﺪیل ﺷﺪ 6.ﻣطﺎلﻌة تجﺮﺑﻲ ﻛﻤﻴسﻴﻮن اروپﺎ در ﺳﺎل 2119ر ﺑﺮای ﺳرﺎلﻫرﺎی  6331ترﺎ  2116ر
ﻧﺸﺎن داد اقﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ ﻧقﺸﻲ فزاینﺪا در حقﻮق ﻣحﻴط زیست ایفﺎ ﻣرﻲﻛننرﺪ.
در دورة پژوﻫ  ،ﻣﺸرﺎﻫﺪا ﺷرﺪ از  212112پﺮوﻧرﺪاای ﻛره دادارﺎاﻫرﺎی اداری در ﺳرﺎل 6330
ﺑﺪانﻫﺎ رﺳﻴﺪاﻲ ﻛﺮدﻧﺪ فقط  91ﻣﻮرد ﺑه ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ رﺑط داﺷت .ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ترﺮس از پرذیﺮش
دعﺎوی ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنفﻌت عﻤﻮﻣﻲ فقط ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧگﺮاﻧﻲ از ﺷﻴﻮع ﻛنﺘﺮلﻧﺎپذیﺮ ایرﻦ قبﻴرل دعرﺎوی
در ﻣحﺎﻛﻢ ﺑﻲﻣﻮرد اﺳت 2.ﻣحﺪود پﺮوﻧﺪاﻫﺎی حقﻮقﻲ طﺮحﺷﺪا از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘرﻲ
عﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮفﻖاﻧﺪ .تقﺮیبﺎً در ﻫﻤة ﻛﺸﻮرﻫﺎ اقﺪاﻣﺎت ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻮفقﻴت ﻧسبﺘﺎً ﺑرﺎﻻیﻲ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  9ﻣضﺎف ﺑﺮ آن ﺑﺎیﺪ پذیﺮفت ﻛه پذیﺮش ﺳﻤت در اقﺎﻣة دعﻮا ﺑﺮای ﺳرﺎزﻣﺎنﻫرﺎی غﻴرﺮ
دولﺘﻲ ﺑﺮ پﺎیة ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ ﺑه اطالعرﺳﺎﻧﻲ عﻤﻮﻣﻲ و ﺑهبﻮد حقﻮق ﻣﺸﺎرﻛت ﻧﻴز ﻛﻤک ﻣﻲﻛنﺪ.
ﺑه ﺑﺎور ﻧگﺎرﻧﺪا ،ﺑﺮقﺮاری اﻣکﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑه ﻣحﺎﻛﻢ و عﺪالت ﺑﺮای اﺷخﺎص حقﻴقﻲ و حقﻮقﻲ
ﺧصﻮصﻲ ﺑﺮای حﻤﺎیت از ﻣحﻴط زیست ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﺑه اعطﺎی حﻖ ﺑه طبﻴﻌت ،جهت اقﺎﻣرة دعرﻮای
جبﺮان ،ﻧﻴز تﻌبﻴﺮ ﺷﻮد .زیﺮا اﺷخﺎص و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی فﻌﺎل در ایﻦ حﻮزا ﻣﻲتﻮاﻧنﺪ ﻧق ﺳﺮپﺮﺳرت
 .6در ﺳﺎل  ، 2112ﺑﺎ تجﺪیﺪﻧظﺮ در قﺎﻧﻮن حفﺎظت از طبﻴﻌت فﺪرال ،ﺑﺮای اولﻴﻦ ﺑﺎر ﺑه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ ﺑﺮای
طﺮح ﺷکﺎیت عﻠﻴه تﻌﺪادی ﻣحﺪود از تصﻤﻴﻢاﻴﺮی در زﻣﻴنة قﺎﻧﻮن حفﺎظت از طبﻴﻌت تحت قﺎﻧﻮن فﺪرال
ﺳﻤت اعطﺎ ﺷﺪ.
 .2تﻌﺪاد ﻣحﺪود اقﺎﻣة دعﻮا ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﻣنﺎف عﻤﻮﻣﻲ ﺑه دلﻴل ﻫزینهﻫﺎی ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ اﺳت.
 .9حﺪود ﺳﻲ درصﺪ از اقﺪاﻣﺎت قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی غﻴﺮ دولﺘﻲ حفﺎظت از طبﻴﻌت ،در آلﻤﺎن ،ﺑه طﻮر ﻛﺎﻣل یﺎ
حﺪاقل ﺑه ﻧحﻮ جزئﻲ ﻣﻮفﻖ ﺑﻮدااﻧﺪ ﻛه ﺑه طﻮر ﻣﺘﻮﺳط ﺑﺎﻻتﺮ از ﻣﻴزان ﻣﻮفقﻴت در ﺳﺎیﺮ زﻣﻴنهﻫﺎی تحت
صالحﻴت ﻣحﺎﻛﻢ اداری در آلﻤﺎن اﺳت.
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را ،ﺑﺎ اﻧﺪک ﻣسﺎﻣحه در ﻣفهﻮم ،ﺑﺮای طبﻴﻌت (ﻣحﻴط زیست) ایفﺎ ﻛننﺪ ﻣﺎﻧنﺪ اﺷخﺎص ﻧﺎتﻮان ﻛه
رأﺳﺎً قﺎدر ﺑه اﺳﺘﻴفﺎ و اجﺮای حقﻮق ﺧﻮد ﻧﻴسﺘنﺪ.
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