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نفع در اقامة دعاوي مطالعة تطبيقي گسترة مفهوم ذي
 اروپا ةدر حقوق ايران و اتحاديمحيطي زيست

 
 *2، جواد جوادمنش1آباديمحمدحسين رمضاني قوام

 

ستعمركم«و ا رضالا من نشاكما»هو   

(16آن كرد. )هود  نيدابار آمأمو را شماو  دكر خلق مينز از را شما نداوخد  

 
 چکيده

صالحيت اقامة دعوا داشتن در محضرر داداراا اسرت. احرراز سرمت دسترسري       سمت به معنای 
شرود و در  كند. این حق دسترسي اصلي كليدی محسوب مري شهروندان به دادااا را محدود مي

رود. پرسر   های حقوقي مختلف معيارهای متفاوتي برای احراز سمت خواهان به كرار مري  نظام
های غير دولتري، كره نفر     محيطي، شهروندان و سازمانبنيادین این است: آیا، در دعاوی زیست

زیست اقدام به طرح دعوا كنند؟ زنندا به محيطتوانند عليه آسيبمستقيم و شخصي ندارند، مي
محيطي متفاوت از سایر اند كه تبيين دایرة سمت در دعاوی زیستامروزا، اغلب كشورها دریافته

زیسرت  ردمري را بررای حمایرت و حفاظرت از محريط     های مايری از ظرفيتها امکان بهراحوزا
روی، در كشورهای مختلف دنيرا امکران اقامرة دعروا برر مبنرای منفعرت        سازد. بدین ميسور مي

 خوبي فراهم شدا است.عمومي )متمایز از موضوع منفعت جمعي( به

 
 کليدواژگان

 محيطي، نف  عمومي.زیست، خواهان، دعاوی زیست احراز سمت، حقوق محيط

 

                                                           
 دانشيار دانشکدة حقوق دانشگاا شهيد بهشتي.. 6
 الملل دانشکدة حقوق دانشگاا شهيد بهشتي، شعبة دبي )نویسندة مسئول(.قوق بيندانشجوی دكتری ح. 2
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 مقدمه
هدف این پژوه  ارائة تحليلي عميق دربارة مقررات قرانوني در زمينرة نحروة احرراز سرمت در      

منرد كرردن   اروپاست. سمت بره معنرای قاعردا    محيطي در حقوق ایران و اتحادیةدعاوی زیست
امکان طرح دعواست از سوی اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، در محاكم حقروقي و كيفرری و   

های حقوقي مختلرف  نيرز شررایطي كره اشرخاص بایرد از آن برخروردار باشرند.         اداری در نظام
 بنابراین، سایر شرایط دستيابي به محاكم موضوع بحث ما نيست.

ايرری از  ها، امکران بهررا  محيطي، متفاوت از سایر حوزاتبيين دایرة سمت در دعاوی زیست
سازد. هنگرامي كره از   ور ميهای مردمي را برای حمایت و حفاظت از محيط زیست ميسظرفيت

آید به شريوة مشراركت عمرومي    ضمانت اجرای تضمين حق بر محيط زیست سخن به ميان مي
جانبرة مشراركت   شرود. بردیهي اسرت تحقرق همره     های اصلي پرداخته ميیکي از روش منزلةبه

محيطري  تر در پيگيری و طرح دعاوی زیسرت عمومي به تفاسيری متفاوت و دامنة شمولي وسي 
محيطي و اجتماعي و تأمين حرق برر محريط    ياز دارد. از سوی دیگر، دستيابي به عدالت زیستن

یابد و در انطباق با واقعيت موجود بهترین نحوة اجرای زیست سالم با مشاركت همگاني معنا مي
دهرد  محيطي روی ميشود. اتفاقي كه در اغلب دعاوی زیستمحيطي را موجب ميقواعد زیست
شود و رویدادی منجر به آسيب رسيدن به محيط زیست و جم  كثيری از مردم مي آن است كه

دیداان مستقيم حادثه، بنا بر دالیرل مختلرف، قرادر بره طررح دعروا       بسا آسيبدر این ميان چه
های واردا به محريط زیسرت بایرد    آید كه آیا آسيبنباشند. در این صورت، این پرس  پي  مي

نف  برای طرح حق جامعة جهاني دایرة اشخاص ذیهای بهیکي از نگراني مغفول بماند؟ بنابراین،
های سنتي بندیمحيطي است. چنانچه خود را در همان طبقههای زیستدعوا در رابطه با آسيب

محدود كنيم، جبران حاصل از آن بسيار ناچيز و دور از اهداف این حوزا خواهد بود. كشورهایي 
تر را برای سمت در زمينة محيط زیسرت در نظرر   وسي  اید كه استراانهمچون امریکا پذیرفته

كنوانسريون اروپرایي حمایرت از حقروق بشرر و       1بگيرند. همچنين، فراموش نکنريم كره مرادة    
كنرد  ( هر اونه محدودیت در دسترسي به عدالت را من  ميECHR( )6311های اساسي )آزادی

 وسي  را مدنظر قرار دادا است. ایراز سمت دایراو بدین روی اتحادیة اروپا نيز در زمينة اح
این مقاله دو بخ  اصلي دارد. در بخ  اول تمركز بر بررسي كليات و مفهوم قانوني سرمت  

محيطي باید قابل دادخواهي از سوی شهروندان خواهد بود و اینکه چرا بر آنيم موضوعات زیست
 رة سرمت در دعراوی محريط    محيطي باشد. تحليل مفهروم و اسرت  های زیستو سازمان

های حقوقي ملي كشورهای عضو و ایران محور بخ  دوم خواهرد  زیست در اتحادیة اروپا و رژیم
هرای  ها نشان خواهد داد كه آیا بر مفهروم و نحروة احرراز سرمت در حروزا     بود. در پایان، تحليل
 ای حاكم است یا خير.زیست، شرایط ویژا خاص، همچون محيط

 حوزۀ
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 ت و مفاهيمالف( کليا
هرای غيرر   ویژا سازمانزیست، بههای فعال در حوضة محيط لزوم دسترسي شهروندان و سازمان

دولتي، به مراج  قضایي از تعهد و مسئوليت اجتماعي همگراني بره حفاظرت از محريط زیسرت      
ايرد. محيط زیست واحد و یکپارچه است و مالکيرت اعتبراری و مرزهرای سياسري را     نشئت مي
دهد. یکي از راهکارهرای مررثر در زمينرة حفاظرت از محريط زیسرت       صوری جلوا ميتصنعي و 

های غير دولتي در زمينة محريط زیسرت اسرت )متصردی     افزای  تعداد و توانمندسازی سازمان
های مفيد در ایرن حروزا،   ها، به دليل داشتن تخصص(. این سازمان661: 6901زرندی و ببران، 

تواننرد در  ابط ميان شهروندان و نهادهای حاكميتي هستند، مري همچنين به دليل اینکه حلقة ر
های قضرایي تخصصري ایرن حروزا و تحقرق      ایجاد حسن تفاهم ميان این دو اروا و در پيگيری

 محيطي نقشي شایان مالحظه داشته باشند.قواعد زیست
 

هاي غير دولتي به مراجعع قضعايي در   . ضرورت دسترسي شهروندان و سازمان1
 محيط زيست حفاظت از

ناپذیر است كه هر فردی در هر جای دنيرا فقرط بره دليرل     حقوق بشر از حقوق بنيادین و انتقال
زیست سالم نيز جزئي از حقوق  انسان بودن آن را داراست. حق افراد برای برخورداری از محيط

د نقر   توانر زیست صدمه بزند مري توان افت هر فعاليتي كه به محيط بنابراین، مي 6بشر است.
زیسرت  آنکه حمایرت از محريط   حق اساسي بشری، یعني نق  حق حيات، به شمار آید  ضمن 
( و اغلرب اوقرات   229: 6901نودا، انساني و حفظ آن امروزا یکي از مسائل جهاني است )مرادی

شود. چنانچه براور  زیست همچون یک نگراني مشترک یا حتي ميراث مشترک یاد مياز محيط 
اسرت، بایرد ایرن خصوصريت      2زیست در زمرة حقوق همبستگي كه حق بر محيطداشته باشيم 

را نيز، كه هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه از دولت اسرت، بررای آن در نظرر     9حقوق همبستگي
 بگيریم.

                                                           
حق زنداي بااستاندارد و باكيفيت و برخورداری  اویيم انسان از حق حيات برخوردار است منظورهنگامي كه مي. 6

اوید زیست سالم در محل زنداي و كار است. نظر دیگری هم در این خصوص وجود دارد كه مياز محيط 
زیست نباید با توجه به نف  و سودی كه برای بشر دارد سنجيدا شود. ارزش متصور باید به ذات  ارزش محيط

آبادی، وجه به اهميتي كه بالعرض برای انسان دارد. )به نقل از رمضاني قوامزیست بازاردد، نه با تمحيط 
محوری بنگرید: حقوق محوری و زیستها دربارة انسان(. برای مطالعه بيشتر دربارة دیدااا261: 6911
 به بعد. 611: 6903محيطي بشر، زیست

2. Solidarity rights 

سازمان ملل متحد حقوق همبستگي را به  6302حقوق همبستگي  المللنویس طرح سومين ميثاق بينپي  .9
 زیست یکي از آن چهار دسته است.كند و حق بر محيط چهار دسته تقسيم مي
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زیست ویژاي آن در زیست یا به تعبيری حق بر حفاظت از محيط یک ُبعد از حق بر محيط 
المللري در زمينرة   (. اسناد برين 911: 6919همگان است )اميرارجمند، ایجاد حق و تکليف برای 

انرد.  زیست بر حق اشخاص برای دسترسي به محاكم در این زمينره تأكيرد ورزیردا    حوزا محيط
ها ( همة انسان6312زیست بشر )استکهلم اصل اول بيانية كنفرانس سازمان ملل دربارة محيط 

زیست نسل حاضرر و آینردة بشرر،     زیست، اعم از محيط طرا برای حمایت و بهبود وضعيت محي
الملرل حقروق   نرویس طررح سرومين ميثراق برين     عالوا بر آن، پي  6مسئول قلمداد كردا است.

ها به صورت اروهي حق دارند از هر انسان و همة انسان»دارد: اشعار مي 61همبستگي در مادة 
بررای توسرعة اقتصرادی، اجتمراعي،      محيطري و مسراعد  محيطي سالم و متعادل از نظرر زیسرت  

هرر فرردی كره بره حرق او      »دارد: نيز مقرر مي 60در مادة « فرهنگي، و حقوقي برخوردار شوند.
محيطي متعادل تجاوز شود یا تهدیدی واقعري مبنري   برای داشتن محيطي سالم و از نظر زیست

مرجر  ملري صرالحه     بره طرور مررثر بره     تواندبر چنين تجاوزی در حق او وجود داشته باشد مي
شکایت كند  حتي اار عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز شخصري باشرد كره در حرال انجرام دادن      

( نيرز در اصرل   121: 6901از سوی دیگر، منشور طبيعت )موسروی،  « وظایف قانوني خود است.
زیسرت ،   به حق افراد برای مراجعه به مراج  قضایي، در صورت تخریب یا صدمه به محيط 29
شرود  مضراف   نيز این حق دسترسي به محاكم تکرار مي 2اعالمية ریو 61كند. در اصل ارا مياش

منشور طبيعت افراد را ملزم به كوش  برای تحقق و تضرمين اهرداف و مقرررات     21آنکه اصل 
المللي، حق مراجعه به مراجر   تب  سایر اسناد بينمنشور كردا است. كنوانسيون آرهوس هم، به

زیستي شناسایي و تدابيری را برای تضرمين ایرن امکران     رای عموم در مسائل محيطقضایي را ب
های غير دولتي، تصریح بره مرورد تعررض قررار     كند: مفروض دانستن نف  سازمانبيني ميپي 

تبعري  در دسترسري بره مراجر       های غير دولتي، و رعایرت اصرل عردم   ارفتن حقوق سازمان
(. همرة ایرن مروارد درواقر  ابزارهرایي جهرت تحقرق و        661ر 613: 6903آبادی، )رمضاني قوام

 ند.اتضمين دسترسي به عدالت
زیست سالم، مانند سرایر حقروق،    توان نتيجه ارفت كه حق بر محيطبنا بر مراتب فوق، مي

باید از طریق تضمين اجرای آن حمایت شود و از دادرسي عادالنه برخوردار باشد. تضرمين ایرن   
ی سازوكاری است كه اقدامات مرتبط برای حمایت و حفاظت را ممکن كنرد  حق مستلزم برقرار

اجرا در این حوزا تسهيل دسترسي بره محراكم   های تحقق ضمانت و افزای  دهد. یکي از روش

                                                           
ها تلقي زیست سالم، همچون آزادی و برابری، از حقوق بنيادین انسان در اعالمية استکهلم حق داشتن محيط .6

شود )به نقل از ترین شاخة حقوق همبستگي محسوب ميتهیافزیست توسعهشدا است. حق بر محيط 
 (.920: 6911اميرارجمند، 

دسترسي مرثر به اقدامات و مراج  قضایي و اداری، از جمله مجازات و »... اعالمية ریو آمدا است:  61در اصل  .2
 (123: 6901)به نقل از موسوی، « جبران خسارت، باید تضمين شود.
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ها باید در قوانين خود اصل اساسي وظيفة های غير دولتي است. دولتبرای شهروندان و سازمان
ور كلي برای شهروندان بره رسرميت بشناسرند. بردیهي اسرت      زیست را به طمحافظت از محيط 

زیست است كه قادر به حفاظت یا  محيطي همان محيطعليه اول و مستقيم جرایم زیستمجني
(. از 269: 6936اسرفاد و همکرار،   پيشگيری از صدمات یا پيگيری جهت جبران نيسرت )نجفري  

بينري ضرمانت اجرایري    سالم پري   زیستآنجا كه یکي از شرایط اساسي تضمين حق بر محيط 
هرایي را  كافي برای تحقق آن در قوانين موضوعه است، كشورها هموارا در قوانين خود مجرازات 

 6كنند.محيطي مقرر كردا و ميبرای تنبيه متخلفان از مقررات زیست
كره نسرل امرروز و     ،زیسرت  محيطاز ، حفاظت نيز، مانند سایر كشورها در جمهوری اسالمي

. شودعمومي تلقي مي ةرشدی داشته باشند، وظيفی بعد باید در آن حيات اجتماعي روبههانسل
آن  ناپرذیر زیست یا تخریب جبران كه با آلوداي محيط ،های اقتصادی و غير آنفعاليت ،ازین رو

زیسرت  به طور منطقي، هر جا قانون اساسي از حرق برر محريط     2.مالزمه پيدا كند، ممنوع است
كند باید امکان طرح دعوا بر مبنای منفعت عمومي نيز به شهروندان اعطا شود. مي سالم حمایت

قرانون   11رو خواهرد شرد. اصرل    در غير این صورت، تضمين این حق با مشرکالت جردی روبره   
 9شود.محيطي نيز ميشمارد، شامل مسائل زیستاساسي، كه مصادیق انفال را برمي

زیسرت بره اعطرای نقر  بيشرتر بره        ل محريط الملر تحقق اصل پيشگيری در حقروق برين  
زیسرت، نيراز دارد )رمضراني     هرای خراص، همچرون محريط    های غيرر دولتري در حروزا   سازمان

                                                           
مقالره بردان خرواهيم     ةم اسرت كره در ادامر   أها و شرایطي نيز توبا محدودیت حوزاوی این بدیهي است طرح دعا. 6

بره   ،ميالدی در انگلستان مجازات سنگيني در این خصوص برقرار بود. دولت انگليس 61در قرن  مثالًپرداخت. 
ان از طریرق سروزاندن   به دليل ایجاد دود فرراو  ،یکي از اهالي شهر لندن را ،مبارزا با آلوداي هوای شهر منظور
زیسرت در انگلريس تعقيرب كيفرری دارد و بعضراً       اعدام كرد. امرروزا نيرز نقر  مقرررات محريط      ،سنگزغال

 ،6331مصروب  ، ، قانون طراحي شهر و روسرتا مثالًهای سنگيني ممکن است بر متخلفان تحميل شود. مجازات
وند مقرر كردا است. قرانون مجرازات اسرالمي    هزار پبيست، برای قط  درختان مجازات سنگين تا 261 ةدر ماد

زیسرت   هرای محريط  و برای برخري آلروداي   كردابيني ایران جرمي مانند تهدید عليه بهداشت عمومي را پي 
 ةدر زمرر  شروند مي اعمال زیست محيط عليه جرایم كه هایيكيفری و مجرمانه قایل شدا است. مجازات ةجنب
 كه ،ناچيز نقدی ةجریم هایي همچوناز مجازات اغلب اذارند. قانوناایران ریكيف نظام هایترین مجازاتمالیم

و  سرازی بره  بره  الزام مانند ،ترميمي هایمجازات و از كنداستفادا مي ،است ترآسان برای مجرم آن تحمل نوعاً
رر  611: 6903 ،فریرادی  و بره نقرل از عبرداللهي   )خورد چشم ميه در قوانين كمتر اثری ب ،وض  به سابق ةاعاد
611). 

وجوب »فقهي  ةقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران. از سوی دیگر باید توجه داشت بر اساس قاعد 11اصل . 2
به )زیست آسيب برساند جلوايری به عمل آورد  تواند به محيطباید از اقداماتي كه مي« دف  الضرر المحتمل

 (.32 :6932 ،خانيعلي و احمدینقل از بهرامي
 و آبادیبه نقل از رمضاني قوام) شودمحيطي در فقه اماميه ذیل موضوع انفال بحث ميل زیستئمسا .9

 (.2 :6939صراف، سيمایي
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اان خاص كمک كنرد و هرم   یددتواند هم به زیانآفریني مي(. این نق 211: 6931آبادی، قوام
(. در ایرران  216: 6931، آبرادی به مراج  قانوني تا به عدالت واقعي دست یابنرد )رمضراني قروام   

های غير دولتي آشرکارا در  زیست از سوی اشخاص و سازمان امکان طرح دعوا در حوضة محيط
 طرح است. قانون اساسي قابل 11جهت كمک به اجرای اصل 
زیسرت تعهرداتي را در سرطح     هرا در زمينرة رعایرت اصرول محريط     با عنایت به اینکه دولت

 عموم مشاركت اید با مطل  كردن مردم و بسيج همگاني حساسيت والمللي بر عهدا دارند، ببين

از ناحيرة   و امکران جبرران بایرد    اداری و مراج  قضایي به مرثر دسترسي كرد. بنابراین، ميسور را
 شود. تضمين هادولت
 

 . مفهوم نفع حقوقي و داشتن سمت2
 بنيادین اصول از یکي شکدعاوی، برای آغاز فرایند رسيداي، بي در نف ذی درخواست لزوم اصل

 از یکري  دعروا  طررفين  شناسرایي  همة كشرورها  در حقوق (.1: 6913دادرسي است )فرحزادی، 

(. این موضروع امرری   Corrincare, 2004: 18رود )روند رسيداي به شمار مي موضوعات اساسي
کران طررح   باید مکانيسمي برای سنج  قانوني بودن ام یافتهبدیهي است كه در هر نظام توسعه

نف  بودن شخص، دیگر، نوبرت بره احرراز سرمت     آنکه با احراز ذیدعوا وجود داشته باشد. ضمن 
 كه است فرانسه حقوق از برارفته خواهان نفعيذی فقدان لحاظ به دعوا نبودن رسد. مسموعنمي

 ایرن  مبنرای  قضرایي  (. شرعار 926: 6901است )شمس،  شدا تلقي استماع دعواموجب عدم  از

(. به 662: 6900 دفتری،دارد )متين همراا به را دعوا نبود نف  نبود كه است فرانسه این در اقاعد
كرارايری آن در محراكم دو عنصرر اساسري حاكميرت قرانون را       رسد، نظریة سمت و بهنظر مي

نتيجة منطقري دكتررین    6شمولي قانون و برابری در برابر قانون.های جهانكند: ایداتضعيف مي
ن است كه اار هيچ شاكي صالحي وجود نداشته باشد، متخلف ممکرن اسرت بره نقر      سمت ای

ها نيز نراتوان از مداخلره خواهنرد برود. دكتررین سرمت مقررر        تعهدات خود ادامه دهد و دادااا
توان برای اجرای قانون دعوایي را طرح كرد، مگر اینکره حرق و منراف  و عالقرة     دارد كه نميمي

در خطر باشد. زیرا فقط جامعه حق دارد تصميم بگيرد چه زماني و  خود شخص به طور مستقيم
چگونه قوانين خاص خود را اجرا كند. بره دیگرر سرخن، وفرق قواعرد سرنتي حراكم در 

دادرسي خواهان باید نف  كافي یا مسئوليت شخصي درخصوص موضوع و خروجي دعروا داشرته   
 (.613: 6932باشد تا قادر به اقامة آن باشد )مرادی، 

 تثبيرت  كره  اسرت  نفعي است و بودن نف ذی از ترمفهومي عام بودن حقباید توجه كرد ذی

                                                           
آنکه شاید بتوان افت بين تئوری سمت و اصل لزوم رعایت قانون از سوی دولرت و حركرت در چهرارچوب     . ضمن6

 قانون تن  وجود دارد.

 حوزۀ
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 اسرت،  نفر  ذی حقري ذی است. پس، هر وجهمن خصوص عموم این دو مفهوم رابطة بين و شدا

 مستقيم طور به نف ،(. ذی621: 6936نيست )صادقي و جوهری،  حقالزاماً ذی نفعيذی هر ولي

های حقروقي مختلرف نفر  مرادی و معنروی      شود. در نظاممي مندبهرا دعوا نتيجة از شخصي، و
محيطي نيز همين قاعردا قابليرت اعمرال خواهرد     قابليت مطالبه دارد. بنابراین در دعاوی زیست

 داشت.
 بينري نکرردا اسرت. بردین روی،    پري   نفر  ذی معيراری بررای شناسرایي    ایرران  اذارقانون

كنند كره مشرتمل برر    ارائه مي نف ذی تشخيص برای معياری وی خ زعمبه هر یک نویسنداان
. اار 6. شخصي و مستقيم باشد9وجودآمدا و باقي  و . به2. حقوقي و مشروع  6این موارد است: 

توانند به اقامرة  ای را بنا نهيم، باید بگویيم فقط اشخاصي ميبخواهيم بر مبنای این نظریة قاعدا
دیردا   محيطي، شخصاً و به طور مستقيم، زیران ند كه از آلوداي زیستدعوا در این زمينه بپرداز

 2آنکه مرادة  باشند. هر اونه تحولي در این استنباط مستلزم پویایي رویه در كشور است. ضمن 
 هريچ »دارد: جمهوری اسالمي ایرران، نيرز اشرعار مري    6913مصوب  مدني، دادرسي آیين قانون

 یرا  وكيرل  یرا  نفر  ذی اشخاص یا شخص اینکه مگر كند، يدايدعوایي رس به تواندنمي دادااهي

 تنهرا بنابراین، نره « باشد. كردا درخواست قانون را برابر دعوا به رسيداي آنان نمایندة یا مقامقائم

 در نفر  باید ذی آن، بر بلکه، عالوا باشند، كردا طرح قانون طبق را دعوا اشخاصي یا باید شخص

 .ندارد استماع قابليت دعوایشان صورت ینا غير باشند  در نيز دعوا

 از به طریقري  خواهان كه است این مدني دادرسي آیين قانون در نف ذی از افتيم كه منظور

منرد  منتفر  و بهررا   قانوني و مستقيم شخصي و طور به خواندا محکوميت صورت در دعوا نتيجة
 معيراری  ، بر اساس69/16/6911مورخ  كشور، عاليدیوان  شعب از یکي 291شود. رأی شمارة 

 شخصري  طرفيرت  به باید دعوا سازد. اصوالًاست كه همين نکته را به ذهن متبادر مي شدا صادر

 (.629: 6936 شود )صادقي و جوهری،متضرر مي یا منتف  آثار دعوا از مستقيم شود كه مطرح
انري مسرتقيم و   هایي نظير لرزوم مسرئوليت و نگر  برای احراز سمت در محاكم اروپایي مالک

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   

هنروز  مطرح شد. این پروندا  Plaumannاولين بار در اتحادیة اروپا در پروندة  مسئوليت شخصي،
هرا  طبق قاعدة مزبور، خواهران  هم مرج  راهنما برای نحوة تعيين و احراز نگراني شخصي است.

هاسرت یرا   هرای خاصري كره مخرتص آن    ها را به دليرل ویژاري  باید ثابت كنند كه این اتفاق آن
طرور شخصري   سازد متأثر ساخته اسرت و آنران را بره    ها را از سایرین متمایز ميشرایطي كه آن

 2كند.رح دعوا متمایز ميبرای ط

                                                           
 .230ر 231: 6901د: شمس، برای مطالعة بيشتر بنگری. 6
های چالشي علمري و نقردهای   بسيار محدود به سمت را شکل دادا كه موجب بحث یرویکرد  Plaumannمالک .2
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شرط مناف  شخصي برای سمت داشتن در دادااا مدني در برخي كشورها ضروری است. در 
های حقوقي اقدامات به منظور مناف  جمعي، كه از سوی یکري از اعضرای ارروا یرا     این سيستم

شرود، برا دشرواری    شخص ثالث )از جمله اشخاص حقوقي( به نماینداي از طرف اروا طرح مي
پرذیر  هایي در برخي كشورها، مانند مجارسرتان، امکران  چنين دادخواهي روی،روست. بدین وبهر

(. بدیهي است دعوا برای مناف  Policy department, European parliament, 2012: 14نيست )
در دعراوی مبتنري برر     .جمعي باید از اقدام برای مناف  عمومي و پراكندا متفاوت دانسرته شرود  

بسرياری از   6بينند،زیست آسيب مي معي، در مواردی كه افراد متعدد از تخریب محيطمناف  ج
اند یا مبنای مشتركي كشورها به یک یا تعدادی از اعضای اروا، كه آسيب مشابهي متحمل شدا

دهند به طرح دعوای صرنفي یرا جمعري اقردام كننرد )مررادی،       برای طرح دعوا دارند، اجازا مي
دهنررداان از جانرب خررود و سرایرین )برره تعبيرری برره    ن روش دادخواسرت (. در ایر 616: 6932

خواهنرد بره آنران    كنند و سپس از سرایرین مري  نماینداي از سایرین( اقدام قضایي را شروع مي
ملحق شوند. در امریکا و هند چنانچه وقای  خاصي حقوق اساسي را نق  كنند، محراكم امکران   

كننرد.  زیست، اعطا مري  رای اجرای حق اساسي بر محيطابزاری ب مثابةطرح دعوای جمعي را به
 های خاص مجاز به تعقيب مناف  شخصي اعضای خود به نحو جمعي هستند در بلژیک، سازمان

ها، امکانرات دادخرواهي منراف     های تجاری. جدا از این مثالهای كاراری و اتحادیهاتحادیه مثالً
(. Policy department, European parliament, 2012: 57جمعي در بلژیک محدود شدا است )

های تجاری ممکرن اسرت دعروایي از    در فرانسه، اتحادیه وضعيت مشابهي در فرانسه وجود دارد.
عرالي كشرور   دیوان 2قانون استخدام فرانسه اقامه كنند. L. 2132-3طرف اعضای خود طبق مادة 

از منراف  جمعري، راا را بررای چنرين     ها برای حفاظت فرانسه، به منظور تشویق اقدامات انجمن
عرالي  هایي باز كردا است )دعاوی منفعت جمعي و نه مناف  عمومي(. درواقر ، دیروان  دادخواهي
دهد حتي اار انجمني برای طرح دعوا به منظور منفعت جمعري وفرق مقرررات مجراز     اجازا مي

ای خرود را طررح كنرد     نباشد یا مقررات صریحي در اساسنامة انجمن موجود نباشد، بتواند دعو
مشروط به اینکه حمایت از منفعت جمعي درون اهداف منرتج از اساسرنامه بگنجرد. برر همرين      

زیست اجازا دادا شد درخواست تخریب یرک سراختمان را   اساس، به انجمن حفاظت از محيط 

                                                                                                                                        
 Policy department, European بره نقرل از:  )شردا اسرت    ،اروپرا  ةهرای اتحادیر  فراوان، حتي در خرود داداراا  

parliament, 2012: 55.) 
 شود.كه به اشخاص خاص صدمه وارد نشدا است، به مناف  عمومي صدمه وارد مي محيطي، دعاوی زیست.6
های كاراری دعوا را بدون تأیيد یا درخواست شخص كارار برای حفاظت از مناف  فردی در فرانسه اتحادیه. 2

تحادیه بندی شوند. زیرا اتواند در دعاوی منفعت جمعي دستهكنند. این قبيل اقدامات نميكارار مطرح مي
 A كند. این رویکرد خاص كشور فرانسه است )به نقل ازدعوا را فقط برای نف  شخصي كارار طرح مي

comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012, 
policy department, European parliament, p 8.) 

در
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ر ایرن  های حقوقي دیگر ددر مقابل، نظام 6ریزی شهری ارائه كند.به دليل مغایرت با طرح برنامه
تررین  كنند. حتري نظرام حقروقي انگلسرتان و ولرز اسرتردا      موضوع این ميزان مضيق عمل نمي

 كند.برداشت را از سمت در طرح دعاوی به نماینداي و دعاوی اروهي ارائه مي
از سوی دیگر، عالوا بر امکان طرح دعاوی مبتني بر مناف  جمعي، یک شهروند باید بتوانرد،  

(. 611: 6932ضوعات مربوط به مناف  ملي )عمومي( اقدام كند )مررادی،  نف ، در مودر مقام ذی
popularis actio یا مناف  پراكندا، متمایز از منراف    مناف  ملي یا عمومي  یعني دادخواهي برای

های حقوقي ند و نظاماهای مدنيسازتر از دادخواهي مناف  جمعي در داداااجمعي، حتي مشکل
اار هم برای طرح این دعاوی اجرازا دادا شرود، ممکرن     .كنندستاداي ميمختلف در برابر آن ای

است این دعاوی فقط از سروی مقامراتي چرون دادسرتان كرل )همچرون كشرورهای فرانسره و         
عرالوا، در سروئد   در هلند نيز چنين است  البته با برخري اسرتثنائات. بره   . مجارستان( اقامه شود

حقوق مصرفبازرس هرا ممکرن اسرت دعراوی مبتنري برر       برخي سازمانكننداان و های
منفعت عمومي را طرح كنند. طرح دعاوی مربوط به منفعت عمرومي در بلژیرک ممنروع اعرالم     

های خاص حق دفراع از منراف  عمرومي را بره     شدا است  هرچند برخي قوانين خاص برای اروا
شركا(. البتره ایرن   محيطي، خشونت ميان دهد )ضد تبعي ، مسائل زیستطور جمعي اجازا مي

ميلي بررای طررح   شوند. بيندرت اجرا ميمقررات به دليل كمبود بودجه و عدم امکان جبران به
دعاوی مربوط به منفعت عمومي در انگلسرتان و ولرز، فرانسره، آلمران، ایتاليرا، هلنرد، لهسرتان،        

و سایرین حق برر   عالي پاكستان در قضية شيال ضياءدیوان  2تركيه، و مجارستان نيز وجود دارد.
داند. بدین روی اشخاصري كره بره    زیست سالم را برای همة شهروندان حقي بنيادین ميمحيط 

دیردا باشرند، برر مبنرای منفعرت      توانند، اار زیران اند نيز ميطور مستقيم از وقای  آسيب ندیدا
 (.626عمومي در این كشور طرح دعوا كنند )شيلتون و كيس: 

شرکایت   ، بره 6902 سرال در  .بسيار كم استحق عمومي  ةخواست با ایران، دعاویدر كشور 
از شراكي  در ایرن پرونردا،    9رسريداي شرد.   ،دولتي مهر ایرران  مدیر سازمان غير ،مهرناز عطری

هرا  آنشرایط سخت كاری برای حيوانرات برارك     دليلشکایت كردا بود كه به  داران دركهمال
حيوانرات در منطقره   ایرن  تری سالمونال از طریق مردفوع  باك و اندبيمار شدا عالوا بر آزار دیدن

همچنين از سه اراان دولتي به  ویا است. شدپخ  شدا و سبب استرش بيماری ميان مردم 
صِرفِ پذیرفتره شردن ایرن شرکایت در      وظایفشان شکایت كردا بود. دادن دليل قصور در انجام

                                                           
1. Cour de cassation, 3rd Civil Chamber, 26 September 2007. 

كند  اارچه امکان اعمال شرایطي كه برای دعاوی آفریني ميدر هلند دادستان كل در این نوع دعاوی نق . 2
 Aبيني شدا است )به نقل از منفعت جمعي وجود دارد برای دعاوی منفعت عمومي هم در برخي موارد پي 

comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012, 
policy department, European parliament, p 60.) 

 .مجتم  قضایي شهيد مدرس تهران 6111 ةشعب در. 9

 حوزۀ
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ترا قبرل از    نيرز  یک شخص حقيقري  دولتي یا سازمان غيریک این است كه  ةدهنددادااا نشان
 .محيطي بپردازدحقوق عمومي زیست ةبه طرح دعوا در زمين توانستتصویب قوانين یادشدا مي

كند جلوی طرح سررال و اقامرة دعروا از سروی كسراني كره       شود منطق ایجاب ميافته مي
اسرت كره   ها مربوط نيست ارفته شود. مبنای نظریة سمت مبتني برر آن  موضوع به واق  به آن

كند. ناشي از تجویز دعاوی مبتني بر منفعت عمومي جلوايری مي ومرج اداریاین نظریه از هرج
نياز از استناد بره  امروزا این قبيل توجيهات در زمينة نظریه سمت رد شدا است  زیرا محاكم بي

غيرر   شرود اارر افرراد   ورزنرد. اینکره ادعرا مري    قواعد سمت به شکلي از ادامة دعوا خودداری مي
شرد  دیدا هم بخواهند حق اقامة دعوا داشته باشند، محاكم در هجوم دعاوی غرق خواهنرد  زیان

اما باید توجه داشت كه از سوی دیگر اار به كسري امکران طررح دعروا را      6یک سوی ماجراست.
دیدة مستقيم و شخصي فرراهم  ساداي اجازة ادامة تخلف را به صرف فقد زیانندهيم، درواق ، به

ایم. در دنيای مدرن امروز امکان غررق شردن محراكم در دریرای دعراوی كرم اسرت. زیررا         اكرد
های رسيداي به نحو مرثر مان  شهروندان در طررح دعراوی مررتبط برا منفعرت عمرومي       هزینه
 شود.مي

سرمت در طررح دعراوی از     موضوع نيزالمللي بين ةدر عرصعالوا بر داخلي كشورها، 
اسرت   بحرث   محيطري، محرل  زیسرت در دعراوی  ، انرد ندیدا ستقيم زیانكشورهایي كه م ةناحي

تي در حكنوانسيون،  یک اینکه كشور طرف، دربارة بارسلونا تراكشن(. در پروندة 6939)ضيایي، 
دیگرر   ینق  مقررات كنوانسيون توسط كشرور  ةدر نتيج ،صورت عدم ایراد خسارت به خودش

دیروان در ایرن   ايری شد. تصميم را دارد یا نهستری المللي دادابينسمت طرح دعوا نزد دیوان 
، بایرد تمرایز   ايردبر عهدا ميكه یک كشور  ،الملليبين دو دسته از تعهدات بين اعالم كردی أر

در قبرال   كشوری المللي در كل و تعهداتي كهقایل شد: تعهدات یک كشور در قبال اجتماع بين
ارذاران خرارجي یرا اتبراع     بطه با رفتار با سرمایهحمایت دیپلماتيک در راكشور دیگر در

تعهردات در قبرال كرل اجتمراع     » :مقررر كررد  . بر مبنرای همرين تمرایز دیروان     پذیردميبيگانه 
شود. از حيث اهميرت حقروق   كشورها مربوط مي ةماهيتي كه دارند به هم ةالمللي به واسطبين

این تعهردات   اند.ق دارای نف  حقوقيكشورها در حمایت از این حقو ةتوان افت هممربوطه، مي
 2«.نامندالشمول ميرا تعهدات عام

 
 

                                                           
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). 

بارسرلونا تراكشرن در سرال     ةالمللي داداسرتری در قضري  ی دیوان بينأالشمول نخستين بار در رمفهوم تعهد عام .2
 (.6931 )به نقل از ضيایي، مورد شناسایي قضایي قرار ارفت 6311
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محيطعي در حقعوق اتحاديعة اروپعا و ايعرانة نحعوة       دعاوي زيسعت  )ب
 احراز سمت

تدریج بر نق  محيط زیسرت و كيفيرت آن   اند كه توسعة جامعة بشری بهجوام  مدرن پذیرفته
محيطي و مقررات خود اضطراب ناشي ای زیستهتأثير اذاشته است. از همين روی، در سياست

انرد. بازیرابي تعرادل    محيطري را بره صرورت مردون برروز دادا     هرای زیسرت  از پيامدهای فاجعره 
هرای نيازمنرد   محيطي منوط به برقراری مقررات خاص در این زمينه است. یکي از حروزا زیست

ورهای عضو اتحادیرة  این قواعد خاص سمت و استرة شمول آن است. در این بخ  رویکرد كش
ویژا در احرراز سرمت و مقرررات    اروپا و خود اتحادیه، با توجه به مقررات كنوانسيون آرهوس، به

 شود.ایران، بررسي مي
 

 حقوق ايران .1
كند این ( بدان اشارا مي261: 6931، آبادینظران )رمضاني قوامتعبير جالبي كه یکي از صاحب
عليه قرباني خاموشي است كه امکان اعالم شرکایت یرا   جنيزیست ماست كه جرایم عليه محيط 

زیسرت موضروع    دادخواهي ندارد. چنانچه زیاني مستقيم به اشخاص وارد نشود و فقرط محريط  
توانرد اقامرة دعروا    های حقوقي، در نظر اول، تنها فردی كه مري جرم قرار ايرد، در اغلب سيستم

بررای اشرخاص حقيقري در چنرين مرواردی      امکان طرح دعروا در محراكم    6كند دادستان است.
قرانون   91اارچه بنا بر اصرل   2صراحت در نظام حقوقي ایران به رسميت شناخته نشدا است.به

اساسي و به رسميت شناختن حق افراد برای دادخواهي این حق در نظام حقوقي ما وجود دارد، 
کان طررح دعروا از ناحيرة    كند. درخصوص اماجرای این اصل نيز با مان  احراز سمت برخورد مي

های غيرر دولتري مصروب    نامة اجرایي تأسيس و فعاليت سازماناشخاص حقوقي خصوصي آیين
هرا متناسرب برا موضروع فعاليرت خرود و بررای        كند این سازمانوجود دارد كه مقرر مي 6901

 61قضرایي را دارنرد )مرادة    حمایت از مناف  عمومي حق دادخرواهي در مراجر  قضرایي و شربه    
دادرسري كيفرری   قرانون آیرين    11(. مرادة  221رر  263: 6931آبرادی،  نامه( )رمضاني قوامينآی

زیست، حق اعالم جرم و نهاد، جهت حمایت از محيط های مردمنيز برای سازمان 6932مصوب 

                                                           
محيطي، های غير دولتي زیستفری به سازمانزیست از طریق حقوق كيكنوانسيون حمایت از محيط  66مادة  .6

 (.261: 6931آبادی، نف ، سمت طرح دعوا اعطا كردا است )به نقل از رمضاني قوامدر مقام ذی
ارفته از سوی نهادهای دولتي، ویژا تخلفات صورتمحيطي، بهنقص قوانين در پيگيری قضایي تخلفات زیست. 2

زیست است )جهت مطالعة بيشتر بنگرید: عبداللهي و از محيط  های مهم در زمينة حفاظتیکي از چال 
 (.6903فریادی، 
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از آنجا كه در متن مادة مزبور، عالوا بر امکان اعالم  6مراجعة قضایي را به رسميت شناخته است.
ها تجویز شردا اسرت،   كت در مراحل رسيداي و اقامة دليل و اعتراض نيز برای سازمانجرم، شر

هرای  ارذار در حروزا  هرای غيرر دولتري از سروی قرانون     توانيم باور داشته باشيم كه سرازمان مي
اند. چنانچه مسرتتر  نف  برای طرح دعوا قلمداد شداشدا در این مادا حائز سمت و ذیبينيپي 

(، باید تفسرير متناسرب برا    11عة پایدار را در قانون اساسي خود بپذیریم )اصل بودن مفهوم توس
 زیست وفق نظر فوق مدنظر قرار دهيم.آن را در قوانين مختلف مرتبط با محيط 

زیسرت  زیست عليه كساني كه به آلوداي یا تخریرب محريط    اارچه سازمان حفاظت محيط
عمردتًا محردود بره اشرخاص حقيقري یرا حقروقي        كند، این نق  در عمرل  پردازند اقدام ميمي

خصوصي، آن هم به شکلي ضعيف و به شرط فراهم شدن امکان عبور از موان  قرانوني یرا موانر     
های كافي و مرثر نظارتي به منظور اجرای ضوابط نامرئي موجود، است. این سازمان از زیرساخت

 ردار نيست.محيطي در نهادها و تشکيالت دولتي و بخ  خصوصي برخوزیست
محيطي یکري از مباحرث محرل    طور كه اشارا شد، بحث سمت در طرح دعوای زیستهمان

محيطي بره طرور عرام بررای     در نظام قضایي ایران، تخلف از حقوق زیست 2تأمل و مناقشه است.
بلکره یرا    9شرود، شهروندان، به خودی خود، مبنایي برای طرح دعوا در محاكم قضایي تلقي نمي

وی دادا باشد و شاكي خصوصي وجود داشته باشد یا به لحاظ حقوقي باید در پرترو  باید جرمي ر
، در مقرام  6993مصروب  « قرانون مسرئوليت مردني   » 6مقررات مسئوليت مدني، از جمله مرادة  

( . درنتيجه، چنانچه این افراد امکان طرح دعوا عليه 612دیدا اقامه و مطالبه شود )حبيبي: زیان
باشند و نهادهای دولتي هم به هر دليل مایل بره پيگيرری حقروقي موضروع     متخلفان را نداشته 

نباشند، راا برای طرح دعوا از ناحية سایر افراد و شهروندان یا نهادهای غير دولتري برا دشرواری    
دادخواهي به نفر   »این همان مشکلي است كه در نظام قضایي هند، با طرح نظریة  1روست.روبه

                                                           
عليه خاص داشته باشد، این كار منوط به جلب دارد در صورتي كه جرم مجنيمادة مزبور مقرر مي 6تبصرة  .6

 رضایت وی خواهد بود.
های واردا بر محيط سيبآجبران یا برای  ،دادخواهي بر مبنای مناف  عمومي برای جلوايری، كاه ، زدودن .2

 The Scenic Hudson case (Scenic Hudson ) شروع شد و افزای  یافت 6311 ةزیست از اوایل ده

Preservation Conference v Federal Power Commission407 US 9256, 92 S Ct 2453 (1972)  به نقل
 ,Hon. Justice Brian J Preston, Environmental Public Interest Litigation: Conditions for Successاز:

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). 

شود. ولي اار آنچه روی دادا در رش به دادستان برای پيگيری فراهم مياار جرمي روی دهد، امکان ارائة ازا .9
مفاهيم و تعاریف قانون مجازات نگنجد، طرح دعوا و شناسایي این حق برای همة شهروندان در نظام حقوقي 

این  روست  برخالف دادااا اروپایي حقوق بشر اتحادیة اروپا كه برای اتباع و غير اتباعایران با دشواری روبه
 امکان را فراهم آوردا است.

محيطي اختصاص در تهران به صورت اختصاصي به امور زیست 63چند شعبة دادسرای ناحية  6909در سال  .1
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های حفاظرت  در حقوق فرانسه نيز منفعت عمومي داشتن از ویژاي برطرف شدا است. 6،«عموم
(. مطابق این رویه، هرر شرخص، اعرم از    01: 6932شود )مشهدی، زیست محسوب مي از محيط

زیسرت بره طررح شرکایت در     توانرد بررای جلروايری از تخریرب محريط      حقيقي و حقوقي، مي
زء ضرردیداان اصرلي نباشرد، و از   داداستری اقدام كند، ارچه خود در مقام شاكي خصوصي ج

مزیت دوم این روش آن اسرت كره    2دست اقدام به دادخواهي كند.این طریق به جای افراد تهي
(. 1زیست جبران كند )ارشدی:  كاری نهادهای دولتي را در مبارزا با آلوداي محيطتواند كممي

کاني اسرت. زیررا یکري از شررایط     رسد نظام قضایي ایران فاقد چنين امنظر مياما مرتأسفانه به 
نف  و دارای سمت بودن، بنا بر شرایط مطروحرة یادشردا، اسرت.    ْ ذیاصلي طرح دعاوی حقوقي

حتي در برخي موارد رویة قضایي ایران تمایل دارد، به جای رعایرت نرص قرانون در حفاظرت از     
نردا بپرردازد  آن هرم برا     كندار یرا اراران آلرودا   زیست، به دفاع از توليدكنندا یا كارخانهمحيط 

كاری كاراران یا لزوم صرف مناب  هنگفت توجيهاتي از قبيل جلوايری از تعطيلي كارخانه و بي
هرای مختلرف مطروحره در    در پرونردا  ايرری مالي جهت رف  مشکالت. نحوة رسيداي و نتيجه

 9دهد.روشني نشان ميدستگاا قضایي این موضوع را به

 
 و کشورهاي عضو . رويکرد اتحادية اروپا2

عليره  زیست دشوار است. زیرا مجني عليه در جرایم محيطتر اشارا شد كه تشخيص مجنيپي 

                                                                                                                                        
شدا است )به نقل از پيری و قاسمي، ها قرار من  تعقيب صادر ميدهد در اكثر پروندایافت. مطالعات نشان مي

6900 :213.) 
1. Public Interest Litigation 

عطفي  ة( نقطSCRAPاذاری آژانس )دعوای دولت عليه دانشجویان معترض به قانون ،در ایاالت متحدا امریکا .2
 .(6901: جم، بنگریدبيشتر  ةجهت مطالع)رود. زیست به شمار مي محيط ةسمت در حوض زمينةدر 

ها به كه با این قبيل تحليل است ،6911در تاریخ  ،قند مياندوآب ةدعوای آلوداي ناشي از كارخان ة آننمون. 9
موجب عدم احراز وقوع  حوزادادرسي و فقدان قضات متخصص در این  ةشد. اطالمنجر صدور قرار من  تعقيب 

آلوداي ناشي از صنای  شيميایي پارچين  ةمانند پروند ،زیست های آلوداي محيطشود. برخي پرونداجرم مي
دهه زمان  دوپاسداران تهران، بي  از  ةسازی نيرو در منطقباتری ةارخانجاجرود و ك ةو آلودا شدن رودخان

زیست استان  كل حفاظت محيط ةتوان به شکایت ادار. از دیگر موارد مي(66ر 61 :به نقل از ارشدی)برد 
 ةبه واسط ،شهرک دانشگاا ةتهران عليه شركت صنعتي ایران خودرو به دليل آلوداي شدید هوای منطق

رسيداي به تخلفات مدیر عامل شركت  ،اشارا كرد. همچنين ،اری در آن منطقهفعاليت بخ  ریخته استقرار
های زراعي كه به آلوداي زمين ،فاضالب انساني ةنصب سيستم تصفي به دليل عدم ،عمران شهر جدید پردیس

، ل عدم انتساب جرمبه دلي ،6901اما در سال  .شروع شد 6911در سال  ،شدا بود منجر و مناب  آبي اطراف
در دادااا تجدیدنظر استان تهران تأیيد  6906. این حکم در سال انجاميد عنهمشتکي ةبه صدور حکم تبرئ

 شد.
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زیست ذاتري اسرت )رمضراني     آنکه ارزش محيطاصلي شخصيت حقيقي و حقوقي ندارد  ضمن 
 (.261: 6931آبادی، قوام

ي، در مقرام  به طور كلي، به موجب قواعد حقوق خصوصي، فقط اشرخاص حقيقري و حقروق   
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   

ف  مدعياني كه این منا (.policy department, European parliament, 2012: 13داشته باشد( )
 6شود.را در دعوا ندارند عموماً، با استناد به فقد سمت، دعوایشان پذیرفته نمي

 

 احراز سمت و حق مراجعه به محاکم در اتحادية اروپا .1. 2
های احراز سمت در كشورهای عضرو اتحادیرة اروپرا و سرپس امکران طررح دعروا در        ابتدا مالک

امررات دولترري در زمينررة صرردمات  هررای مردمرري و شررهروندان و مقمحرراكم از سرروی سررازمان
هرای  ْ سيسرتم هرای احرراز سرمت   شود. بيان شد كه در زمينرة مرالک  محيطي بررسي ميزیست

حقوقي مبتني بر مناف ، معموالً، نيراز بره احرراز منراف  مسرتقيم و واقعري و خراص را ضرروری         
ها از تفسير مالک توان افت اینها و نص معاهدة اتحادیة اروپا ميبا مقایسة این مالک .دانندمي

قبرل از مرادة    9ترر اسرت.  سرادا  TFEU2( 1)219های اتحادیة اروپا درخصوص معيار مادة دادااا
اشخاص بایرد نگرانري مسرتقيم و شخصري خرود را       1معاهدة اتحادیة اروپا 291، وفق مادة 219

اقامة دعوا كنند. كردند تا بتوانند عليه اقدامات اتحادیة اروپا، كه خطاب به ایشان نبود، اثبات مي
های از تغيير دادن و تلطيف كردن رویکردش در زمينة سمت در موقعيت دیوان داداستری اروپا

هرارلو در  سري  6333حتي در سرال   ورزید.جانبه، خودداری ميمختلف، با وجود انتقادهای همه
را در  1ی، رویکرد حقروق مرورد  «دسترسي به عدالت به عنوان حقوق بشر»مقالة خود، با عنوان 

محکروم   برودن،  دليل بي  از حد محدود و اشتباا و حتي كامالً متناق زمينة سمت فردی، به 
هرای نگرانري شخصري و    كرد. با بازنگری مادة احراز سمت اشخاص خصوصي، عرالوا برر مرالک   

دارد كره یرک   مطرح شد. ایرن مرالک اشرعار مري     1(1)219مالک دیگری نيز در مادة  مستقيم،
                                                           

ویرژا در محراكم   بره  ،فاقد شخصيت حقوقي ،نشداهای ثبتباید توجه داشت كه احراز سمت قانوني برای سازمان .6
 از این نيز بسيار دشوارتر است. ،مدني

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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را به چال  بکشد كه نگراني مستقيم در  6ا حقوقي ممکن است اقدامي نظارتيشخص حقيقي ی
با وجود ظاهر جدید و  2كند و احراز نگراني مستلزم اجرای آن اقدام نظارتي نيست.وی ایجاد مي
 ,Collinsیک مالک همچنران براقي مانرد )    ةبمثاآمدا، مالک نگراني مستقيم بهعملتغييرات به

 Inuit Tapiriit Kanatami vشردا بعرد از ایرن تغييرر پرونردة      دة مطررح (. اولرين پرونر  2015

European Parliament شردا و ابطرال مقرررات شررایط     در رابطه با تجارت محصوالت مُهروموم
ارذاری و  دادااا در این پروندا نتيجه ارفت، با توجيره لرزوم احتررام بره قرانون      9مجاز بازار بود.

حدی احراز سمت اشخاص با محدودیت همراا شود. بنابراین، دادااا مشروعيت اتحادیة اروپا، تا 
در این پروندا، در زمينة احراز سمت، به دليرل عردم احرراز وجرود مرالک نگرانري شخصري در        

تروان  بر اساس مالک عمرل نظرارتي مري    1طرح ندانست.ها، دعوا را از سوی ایشان قابل خواهان
اروپا یا شورای اروپا در مقابل طرح دعروای ابطرال از   نتيجه ارفت قوانين مصوب توسط پارلمان 

مصونيت باالتری برخوردارند. زیرا خواهان فاقد تمایز خاص، عالوا بر نگرانري مسرتقيم، نيازمنرد    
 1اثبات نگراني شخصي نيز هست.

                                                                                                                                        
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”. 

 عقيدة اعمال نظارتي در اعمال وااذارشدا رد شدا است. تعریف نشدا و TFEUاقدام نظارتي در  .9
زعم شدا از مالک عمل نظارتي تأیيد شد. درواق ، بهنيز ابتدا دوبارا تعاریف مطرح Microbanدر پروندة  .1

نویسنداان در این آرا بيشتر بر شکل عمل تمركز شد تا ماهيت. اما در نهایت بر مبنای اینکه كميسيون مزبور 
 ای را وض  كند، رأی به ابطال تصميم مورد اعتراض صادر شد.ت در مورد سالمت عمومي مقرراحق نداش

توانند مستقيم عليه كند اشخاص ميحائز اهميت است. زیرا مشخص مي« عمل نظارتي»دامنه و تعریف مالک . 1
ه این كار خواهند بود. نهادهای اتحادیة اروپا اقامة دعوا كنند یا فقط از طریق محاكم و مراج  ملي قادر ب

كنندة ميزان مراجعه به محاكم ملي و دادااا واق  مشخصشود بهقلمرویي كه برای این مالک تعيين مي
تر از سمت قضایي اروپا و همچنين حمایت قضایي مرثر اعطایي به اشخاص است. با پذیرش یک مفهوم وسي 

داشته باشد اشودن تواند در پي ی كه این اقدام ميشود. اما خطرتر مياسترة حمایت از اشخاص نيز استردا
درهای محاكم برای طرح دعاوی ابطال اقدامات مأخوذا از سوی نهادهای اتحادیه بر مبنای مناف  خاص است 

مان  اولية بازدارندا در  منزلةمند شوند. مضاف بر آنکه مراجعه به محاكم ملي بهتا بتوانند از مشروعيت بهرا
ز سوی اشخاص فاقد سمت كاهشي چشمگير خواهند یافت. زیرا با استرش مفهوم سمت اكثر طرح دعاوی ا

 http://europeanlawblog.eu/?p=1456, 17دعاوی مستقيم در اتحادیة اروپا طرح خواهد شد )به نقل از: 

January, 2013.) 

http://europeanlawblog.eu/?p=1456
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هيچ امکاني برای دفاع از مناف  عمومي، یعني نف  یا منافعي كه منتسب به اروا یا اشخاص 
نزد دیوان داداستری اتحادیة اروپا، به دليل تفسير مضيق این محراكم از مفهروم    خاصي نيست،

ای است كه امکان اثبات مترأثر شردن   زیست به اونهماهيت دعاوی محيط  6سمت، وجود ندارد.
كند. زیرا هدف از طررح  به طور متمایز از سایرین و عبور از مالک نگراني شخصي را ناممکن مي

 Policy ز كاال یا منافعي است كه به طور كلري متعلرق بره جامعره اسرت )     این دعاوی حفاظت ا

department, European parliament, 2012: 39). 
توان ادعا كرد در اتحادیة اروپرا در محضرر دیروان داداسرتری     با مالحظة حقوق موردی مي

ر حوزة منفعت های فعال د( سه حالت برای امکان طرح دعوا از سوی ارواCJEUاتحادیة اروپا )
هنگامي كه مقررات قانوني حرق مداخلره در دادرسري را بره ایرن       تصور است: الف(عمومي قابل 

طور مستقيم و به صورت شخصي  هنگامي كه یکي از اعضای انجمن به كند  ب(انجمن اهدا مي
ترأثير  خصوص موقعيت انجمن تحرت  نگران و مسئول است  و ج( هنگامي كه مناف  انجمن و به

توان افت تحقرق هرر   مي .(Policy department, European parliament, 2012: 42رار ايرد )ق
 افتد.ندرت اتفاق ميیک از این شرایط به
هرای حقروقي كشرورهای عضرو اتحادیرة اروپرا دسترسري بره         در اكثرر نظرام   از سوی دیگر،

دهرد  ای خرود نشران   را برر « منراف  كرافي  »های اداری برای هر كسي كه در دعوا وجرود  دادااا
هرا در طررح دعروای    دارد خواهران پذیر است. فقط نظام حقوقي آلمان است كه مقررر مري  امکان

را اثبات كننرد ترا دارای سرمت بره شرمار رونرد و       « حق عمومي ماهوی خود»اداری باید نق  
ی رسد اصل حمایت قضایي مرثر ترأثير كنند. به نظر نميدقت بررسي ميمحاكم این مالک را به

 اتحادیرة اروپرا محريط زیسرت     هرای كشرورهای عضرو    توجه در عملکرد داداراا قابل 
 هرا در نوانسريون دسترسري بره داداراا    هرای حقروقي عضرو ك   اذاشته باشد. در بسياری از نظام

 حرال، قرانون آلمران بنرا برر دالیلري       برا ایرن   2زیست افزای  یافتره اسرت.   زمينة حقوق محيط

                                                           
( كميتة وزرای شورای اتحادیة اروپا در بررسي قضایي اعمال اداری اذعان 2111) 21رة توصية پيشنهادی شما .6

ها یا های قضایي برای انجمنداشت كشورهای عضو باید تشویق شوند بررسي كنند آیا دسترسي به رسيداي
 ,Iskoyan) ز:سایر اشخاص و نهادها به منظور محافظت از مناف  جمعي یا جامعه وجود دارد یا خير؟. به نقل ا

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.) 

 طور قابل توجه فرصته ، نيز بNEMAموسوم به  ،يطي ملي افریقای جنوبيمحدر قانون مدیریت زیست. 2
 Tergniet and ةدا است. پروندشبيني محيط زیست پي  ةدادخواهي بر مبنای مناف  عمومي در حوض

Toekoms Action Group v Outeniqua Kreosootpale (Pty) Ltd (Case 10083/2008 (C) 23 January 2009 )
مردمي  ةیک انجمن داوطلبان خواهان اول پرونداسمت قابل مالحظه است.  زمينةیقای جنوبي در فراكشور  در

 'McCarthy v Constantia Property Owners ةهمچنين پروند .كردن دو منطقه را مطرح انبود كه مناف  ساك

Association (6333و پروند )ة Laskey v Showzone CC  به نقل از:)را ببينيد Kidd, Michael, and Public 

 در حوزۀ
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 منطبرق نيسرت. در مقابرل، كشرورهایي     الزامرات كنوانسريون آرهروس    كه خواهد آمد چندان با
 فادا از معيارهرای سرمت برا مفهروم و    تردیرد دارنرد كره اسرت     نظير انگلسرتان و ولرز و لهسرتان   

 ,Rollerتر در قوانين داخلي ایشان منطبق بر الزامرات كنوانسريون باشرد )   دایرة شمول استردا

2010: 30.) 
ها به منظور بهبود دسترسري بره عردالت برا اسرتفادا از      تالش در سطح اتحادیة اروپا، برخي

اتحادیرة اروپرا دربرارة      EC / 2003/35از جمله تردوین دسرتورالعمل   قوانين طراحي شدا است 
زیسرت  محيط توجه بر  هایي كه به احتمال زیاد تأثيری قابلدسترسي به عدالت در زمينة پروژا

 دارند.
تری به عدالت در های غير دولتي دسترسي استرداسازمانبه موجب كنوانسيون آرهوس به 

اما وقتي از دسترسي بره عردالت در سرطح     .محيطي در سطح ملي اعطا شدا استمسائل زیست
آید، وضعيت حقوقي نسربت بره قبرل از الحراق بره كنوانسريون       اتحادیة اروپا سخن به ميان مي

ی یک سازمان غير دولتي عمالً نراممکن  آرهوس تغيير چنداني نکردا است. بدین روی، هنوز برا
محيطري نگرران و صراحب سرمت     صورت جدااانه در مسائل زیسرت طور مستقيم و به است به 

های ملي اعضای اتحادیرة اروپرا، بره غيرر از آلمران و      . در همة نظام(Mejstad: 4محسوب شود )
شروند.  شناخته مري ها به همين شکل در دفاع از مناف  عمومي صاحب سمت مجارستان، انجمن

هرا جهرت داشرتن سرمت     های حقوقي خاص، همچون آلمان و ایتاليا و سوئد، انجمندر سيستم
در  .ملزم به ثبت شخصيت یا مجبور به داشتن حداقل معيارهای مقرر قانوني برای این منظورنرد 

هرایي دربرارة سرمت منطبرق برر كنوانسريون       ها در زمينة اینکه اعمال چنين مالکبرخي نظام
آرهوس هست یا خير تردید وجود دارد. سازماني كه نمایندة مناف  یک اروا اسرت در اتحادیرة   

در برخي كشورها بررای   .شوداروپا به جز كشورهای آلمان و مجارستان حائز سمت محسوب مي
احراز سمت در طرح دعاوی مناف  جمعي چنان سازماني باید شخصيت حقوقي داشته و به بيان 

كره در كشرورهای دیگرر )مرثال      ت قانوني ثبت شدا باشد )مثالً ایتاليا(  درحرالي دیگر وفق مقررا
 policy department, Europeanرعایرت ایرن شررایط مرورد نيراز نيسرت )       انگلستان و فرانسه(

parliament, 2012: 15.) 
قرانون آیرين    26رر  2ترا   6رر  2شود كه در فرانسه در كيفرری در مرواد    مشاهدا مي

غيرر از فرانسره، كره     6ها مصوب شدا است.دادرسي كيفری مقررات جامعي در حمایت از انجمن
هررای اداری دارای سررمت هسررتند، مقامررات دولترري در در آن مقامررات دولترري فقررط در دادارراا

                                                                                                                                        
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.) 
هرای مررتبط،   كننداان به انجمرن زیست و حقوق مصرفدادرسي كيفری در حقوق محيط مضاف بر قانون آیين  .6

 (.261: 6931آبادی، سمت حقوقي برای پيگيری امور در مراج  اداری و قضایي دادا شدا است )رمضاني قوام

 حوزۀ
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مدني نيرز دارای سرمت در    است عالوا بر محاكم اداری در داداااهای حقوقي دیگر ممکن نظام
 6نظر ارفته شوند.
هرا را برا اعطرای    محيطي، حرق انجمرن  دربارة مسئوليت زیست ،EC/2111/91دستورالعمل 

محيطري یرا خطرر    هرای زیسرت  امکان ارائة درخواست به مقامات دولتي، برای اقدام عليه آسيب
(. اارر مقامرات تصرميمي دربرارة درخواسرت      62كند )مادة ت ميالوقوع ورود آسيب، تقویقریب

دسرتورالعمل   69شدا را انجام ندهند، انجمن وفق مفاد مادة مزبور اخذ نکنند یا عمل درخواست
حق درخواست فرایند بررسي را در دادااا خواهد داشت. اارچه ممکن است در نگاا اول به نظر 

تر به قوانين عدالت من تا حدی به دسترسي استردابرسد این حق درخواست دادرسي برای انج
 2.كند، دامنة اجرایي این دو متفاوت استكنوانسيون آرهوس و دستورهای اجرایي آن كمک مي

دهرد كره مفراد    دستورالعمل مسئوليت به كشرورهای عضرو اختيرار مري     69مادة  از سوی دیگر
د قانون ملي ایشان مرتبط با دسترسري  یک از مفانحوی اجرا كنند كه به هيچ دستورالعمل را به

به عدالت لطمه نزند. با این حال، تردیدهای فراواني وجود دارد كه آیا اجررای قرانون ملري، كره     
شوند، با دسرتورالعمل  شخص دارای سمت مي منزلةها بهها به دادااابعضاً مان  دسترسي انجمن

محيطري  هرای زیسرت  ر مبنرای آسريب  های احراز سمت، اغلب، بمزبور منطبق است؟ زیرا معيار
انرد. بره بيران دیگرر،     اند  بلکه با حمایت از حقوق افراد به جای مناف  عموم مررتبط تدوین نشدا

كنرد  ها تعيين مري قانون كشورهای عضو اتحادیه چنان شرایطي برای اقامة دعوا از سوی انجمن
ست، كه نهاد رسرمي ارائرة   زیشوند. شورای مشورتي آلمان مربوط به محيطكه اغلب محقق نمي

اعالم كرد آلمان، با توجه بره اینکره    2111زیست آلمان است، در سال  مشاورا به وزارت محيط
زیست به رسميت  سمت را در طرح دعاوی مبتني بر مناف  عمومي در مسائل حفاظت از محيط

یرة اروپرا،   مانداي است. با مالحظة تصرميمات دیروان داداسرتری اتحاد   شناسد، دچار عقبنمي
ها حق دخالت را، در صورتي كه نتيجة رسيداي مناف  جمعي را تحت ترأثير قررار دهرد،    انجمن
هرا الزم نيسرت اثبرات كننرد جایگراا      این بدین معنا است كه، برخالف اشرخاص، انجمرن   .دارند

ها یا هر یک از اعضای انجمن احتمراالً از نتيجرة دادرسري مترأثر     قانوني یا وضعيت اقتصادی آن
كننرد،  هایي كه از مناف  عمومي حمایرت مري  اما مشابه همين رویه درخصوص انجمن 9شود.مي

                                                           
های خصوصي و نره  های حقوقي این واقعيت وجود دارد كه هنگامي كه مقامات دولتي در اهليتدر اغلب سيستم .6

نيراز بررای امکران طررح دعروا در      كنند، معموالً، یک پري  اقدام مي (در زمينة اعمال اهليت دولتي )حاكميتي
 .های حقوقي و احراز سمت قانوني مقامات دولتي بدین منظور مورد نياز استدادااا

خرود را پوشر     ةژنتيکري تحرت دامنر    ةشرد هرای اصرالح  دستورالعمل مسئوليت شامل آزادی عمدی اراانيسم. 2
 شود.ها را شامل نميات مربوطه این نوع فعاليتكه آرهوس و مقرردرحالي  دهدمي

یيدی بر همين أنيز ت 2111دادااا قانون اساسي جمهوری ارمنستان در دسامبر سال  SDVo-269 ةی شمارأر .9
 (.Iskoyan, Aida, op.cit, p 267به نقل از: )نکات است 
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محيطي، وجود ندارد. دشوار است كه بتوان اثبات كرد نتيجة دادرسي بر های زیستمانند انجمن
انتسراب   كنند كه قابلها از مناف  عمومي دفاع ميمناف  انجمن تأثيراذار است. زیرا این انجمن

-Policy department, European parliament, 2012: 38اروهي خاص از اشخاص نيستند ) به

محيطي مناف  خاصي ارائه نکند، اروا متشکل از اشخاص باید اثبات (. اار یک انجمن زیست39
كنند كه جایگاا قانوني یا وضعيت اقتصادی ایشان به احتمال زیاد از طریق نتيجة پروندا تحرت  

 6خواهد ارفت.تأثير قرار 
( بره منظرور تطرابق برا كنوانسريون آرهروس بایرد        CJEUدیوان داداستری اتحادیة اروپرا ) 

مقرررات آرهروس بره صرورت      66محيطي را، كه بر اسراس مرادة   های غير دولتي زیستسازمان
نرد،  ازیست اتحادیة اروپا نگرران  شخصي برای اقامة دعوای ابطال در برابر اقدامات مرثر بر محيط

 ضررورتي نردارد كره    دیوان داداستری اتحادیرة اروپرا   بدین منظور .ای سمت در نظر بگيرددار

 219توانرد پراراارافي بره مرادة     تفسير فعلي خود را از مفهوم نگراني فردی تغيير دهد  بلکه مي
TFEU 2 های غير دولتري در جهرت   با این اثر كه سازمان 9از طریق بازنگری عهدنامه اضافه كند

هرای شخصري نيراز نداشرته     مقررات آرهوس به اثبرات نگرانري   66امات مقرر در مادة اجرای الز
توانند بره نيابرت از طبيعرت،    زیست مي های غير دولتي در مقام نگهبانان محيطسازمان 1.باشند

كه قادر به اقامة دعوا برای حمایت از خوی  نيست، این مهم را بر عهدا ايرند

 
در این زمينه حائز اهميت است. محاكم اتحادیة اروپرا رأی   1كنوانسيون آرهوس 1و  3مواد 

                                                           
خودمخترار درصردد    ةاین پرونردا منطقر   هاست. دراین قبيل احراز سمت ةخودمختار  نمون ةمنطق ةپروند .6

سره انجمرن    .ابطال بخشي از مقررات مدیریت امرور مراهيگيری مربروط بره منراطق مراهيگيری و منراب  برود        
و شورای صلح سبز به دنبرال اجرازا بررای مداخلره در      ،WWFهای دریاها در معرض خطر،محيطي به نامزیست

، اجازا برای مداخله بر این اساس كه مناف  ادعایي ایشان بري   پروندا در حمایت از خواهان بودند. با این حال
اروپرا قررار    ةثير مقررات رقابرت اتحادیر  أتحت ت  Azoreanةاز حد استردا است و اینکه مناف  ماهيگيران منطق

 ايرد رد شد.نمي

2. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX: 

INSTITUTIONAL and FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONS - 

Chapter 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. 

سرمت كراه  داد، برا تفسرير محردود از اقردام        زمينرة در را برخي مشکالت قبلري   (4) 263 جدید ةاارچه ماد .9
 Collins, Philippa, Article 263(4) TFEU: Still an بره نقرل از  )نظرارتي موفقيرت خرود را محردود كررد      

‘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. 

 .كردتصویب  EC136 /911/2111تصميم  با ،2111فوریه سال  61در  ،اروپا ةاتحادی اركنوانسيون آرهوس . 1

. 

آزورین
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 كنرد. صراحت به مالک قانون ملي مصوب اعضا اشرارا مري  كنوانسيون آرهوس به 3مادة  انددادا
های غير دولتري خراص   اند مقررات كنوانسيون آرهوس به سازمانذعان كرداها اهمچنين دادااا

دهد برای ابطال در محراكم اقامرة دعروا    را دارند( اجازا مي 66هایي كه مالک مقرر در مادة )آن
تواننرد خرود را   كند كه محاكم نمري اونه تلقي ميكنند. با این حال، دیوان داداستری اروپا این

ر كنند و بر مبنای كنوانسيون آرهوس آن دسته دعراوی را پرذیرا باشرند كره     اذاجایگزین قانون
توان وتحليل حقوق موردی مياز تجزیه 6كنوني( را ندارند. 219اتحادیة اروپا ) 291شرایط مادة 

شردا از سروی كنوانسريون را نادیردا     نتيجه ارفت كه دادااا داداسرتری اروپرا شررایط تعيرين    
 9ورزد.اتحادیة اروپا( اصرار مي 291بر اجرای حقوق اروپا )مادة  و با همة قوا 2انگاردمي

 

 رويکرد خاص کشور آلمان .2. 2
محيطي، آلمان مقررات خاصري  در زمينة احراز سمت و حق مراجعه به محاكم در زیست
 شود.دارد. بدین روی، در این قسمت رویکرد این كشور بررسي مي

، در 2111، در سال EC/2119/91دستورالعمل راهنمای  اجرای مفاد دسترسي به عدالت از
های غير دولتي، بدون اینکه موظرف  آلمان اتفاق افتاد. در این دستورالعمل مقرر شد كه سازمان

به اثبات وارد آمدن لطمه به حق شخصي خود ناشي از اقدام مورد اعتراض باشند، دارای سرمت  
ها باید اثبات كنند كه ر آمدا است انجمن2111ي در اجرای راین قانون 2در مادة  .شناخته شوند

كنرد  پذیرفته از سوی مقامات اداری مقرراتي را نقر  مري  های صورتیا ترک فعل ايریتصميم
زیست اسرت و برا حقروق فرردی ارتبراط دارد. ایرن مقرررا بردان          كه هدف  حفاظت از محيط

ند كه اصولي نق  شوند كه به افرراد  های غير دولتي فقط تا آنجا سمت دارمعناست كه سازمان
زیست وجود دارنرد   ای از موضوعات محيطكنند. از آنجا كه زمينة استرداحقوق ذاتي اعطا مي

كه مرتبط به حقوق ذاتي فردی نيستند، همچنان وفق این مقررا خارج از كنترل قضایي و دایرة 
ه در مطابقت با مبنای منطقري  مانند. بدیهي است چنين نتيجه و رویکردی نشمول آن باقي مي

-Roller, 2010: 32اسرت )   EC / 35 /2119كنوانسيون آرهوس و نه در انطباق با دستورالعمل 

34.) 
محيطري در كشرور آلمران داسرتاني طروالني و      های زیستدسترسي به عدالت برای سازمان

                                                           
1. A comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states courts, 2012, 

policy department , European parliament, p 48. 

كنوانسريون   3مرادة   9مقرررات آرهروس، بره دليرل نقر  بنرد        61مادة  6 اعالم كرد بند GC ،2162در سال . 2
از آنجا كه یک روند بازنگری باید برای هر دعوایي در امتناع از اجرای قلمرو كنوانسريون   .آرهوس، نامعتبر است

ان را ایرن امکر   61مادة  6وجود داشته باشد، از جمله دربارة اقدامات دارای ماهيت عام، همچون مقررات، و بند 
 كند، چنين استنباطي شکل ارفت.سلب مي

 اتحادیة اروپا نيست. 291كنوانسيون آرهوس منطبق با شرایط مادة  (3)و  (2) 3الزامات مواد . 9

 حوزۀ
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دارد اارر  مري  دادرسي محاكم اداری ایرن كشرور مقررر    ( قانون آیين2) 12پيچيدا دارد. بخ  
قانون مقررا مخالفي نداشته باشد، طرح دعوا از ناحية اشخاص فقط در صورتي ممکن است كره  

نق  حقوق  به سبب فعل یا ترک فعل یا انکار مقامات باشد. محاكم آلمان این  خواهان مدعي
وی ركنند. هدف از تفسير محردود برقرراری مران  در پري     مقررا را به نحوة مضيقي تفسير مي

طرح دعوای مبتني بر منفعت عمومي یا طرح آن دسته از دعاوی است كره ورای ادعرای نقر     
ايرند. بنابراین، آن دسته از دعاوی كه صرفاً بر پایرة حمایرت از   حقوق یا مناف  شخصي قرار مي

شوند. عالوا بر این، از دیردااا محراكم آلمران    زیست طرح شوند مشمول این مقررا نميمحيط 
 محيطي از طریق نق  قوانين مربروط بره محريط   های غير دولتي زیستصي سازمانحقوق شخ

 ها برای حفاظت از محصوالت و محريط زیست، حتي اار این نق  به اهداف قانوني این سازمان
برا   2112در سرال   .(Roller, 2010: 30-31ايررد ) تأثير قرار نميزیست صدمه وارد كند، تحت 
شردا، آن هرم در مروارد    محيطري ثبرت  هرای زیسرت  وسوم به انجمناعطای سمت به نهادهای م

محدودی از موضوعات تحت شمول قانون حفاظت از طبيعت، رویة محاكم آلمان تغييرر كررد و   
 ر2116ترا   6331هرای  برای سرال  ر2119مطالعة تجربي كميسيون اروپا در سال  6.تعدیل شد

كننرد.  زیست ایفا مري  ایندا در حقوق محيطغير دولتي نقشي فز هاینشان داد اقدامات سازمان
 6330هرای اداری در سرال   ای كره داداراا  پرونردا  212112در دورة پژوه ، مشراهدا شرد از   

مورد به منفعت عمومي ربط داشت. بنابراین تررس از پرذیرش    91ها رسيداي كردند فقط بدان
ایرن قبيرل دعراوی     ناپذیردعاوی مبتني بر منفعت عمومي فقط بر اساس نگراني از شيوع كنترل

غير دولتري   هایشدا از سوی سازمانهای حقوقي طرحمحدود پروندا 2مورد است.در محاكم بي
تقریباً در همة كشورها اقدامات مبتني بر مناف  عمومي از موفقيت نسبتاً براالیي   ند.اعموماً موفق
هرای غيرر   وا برای سرازمان مضاف بر آن باید پذیرفت كه پذیرش سمت در اقامة دع 9برخوردارند 

 كند.رساني عمومي و بهبود حقوق مشاركت نيز كمک ميدولتي بر پایة مناف  عمومي به اطالع
به باور نگارندا، برقراری امکان دسترسي به محاكم و عدالت برای اشخاص حقيقي و حقوقي 

ة دعروای  تواند به اعطای حق به طبيعت، جهت اقامر زیست ميخصوصي برای حمایت از محيط 
توانند نق  سرپرسرت  های فعال در این حوزا ميجبران، نيز تعبير شود. زیرا اشخاص و سازمان

                                                           
های غير دولتي برای ، با تجدیدنظر در قانون حفاظت از طبيعت فدرال، برای اولين بار به سازمان2112در سال  .6

در زمينة قانون حفاظت از طبيعت تحت قانون فدرال  ايریحدود از تصميمطرح شکایت عليه تعدادی م
 .سمت اعطا شد

 .های غير دولتي استهای باالی آن برای سازمانتعداد محدود اقامة دعوا بر مبنای مناف  عمومي به دليل هزینه .2
ر آلمان، به طور كامل یا های غير دولتي حفاظت از طبيعت، دحدود سي درصد از اقدامات قانوني سازمان. 9

های تحت ان موفقيت در سایر زمينه  كه به طور متوسط باالتر از ميزاندحداقل به نحو جزئي موفق بودا
 صالحيت محاكم اداری در آلمان است.
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زیست( ایفا كنند  مانند اشخاص ناتوان كه را، با اندک مسامحه در مفهوم، برای طبيعت )محيط 
 رأساً قادر به استيفا و اجرای حقوق خود نيستند.

 

 گيرينتيجه
محيطري همروارا توسرط دكتررین و     موضوع سرمت در دعراوی زیسرت    رویکرد سنتي در زمينة

های غير دولتي مورد انتقاد قرار ارفته است. در دنيای معاصر الزامات و شرایط مربوط به سازمان
محيطري  كنرد. در دعراوی زیسرت   شرود تغييرر مري   سمت بر حسب نوع دعروایي كره اقامره مري    

ترر اعمرال شرود. بره ایرن معنرا كره        ی وسي هایي چون نف  و نگراني شخصي باید به نحومالک
توجره در منراف     اشخاص قادر باشند، اار به دليرل شررایط خراص دچرار صردمة جرانبي قابرل       

منرد شروند.   شوند، در آن حوزا اقامة دعوا كنند و از حق حمایت قضایي مرثر بهررا اجتماعي مي
ای همچرون  ي در حروزا باید این واقعيت را پذیرفت كه برقراری شرایطي همچون نگراني شخصر 

زیسرت بره نظرر    در حوزة محريط   پذیرش غالب دعاوی منجر خواهد شد.زیست به عدم  محيط
امرری   مثابرة هرای آینردا بره   رسد اهميت حفاظت از طبيعت و اياهان و جانوران برای نسرل مي

درسرتي  بنيادین برای نوع بشر فراتر از حقروق افرراد خراص اسرت. بنرابراین، دامنرة سرمت بره        
آنکه مفهوم توسرعة پایردار نيرز دربرايرنردة     شود  ضمن ها شناسایي ميتر از سایر حوزاسترداا

مسئوليت شهروندان امروز در برابر نسل آتي است. بنابراین، امکان طرح دعوا بر مبنرای منفعرت   
كنندة تحقق مباني و بسرتر توسرعة پایردار و در زمررة حقروق شرهروندی قابرل        عمومي تضمين

تواند از طریق اصالح قوانين اساسي به بهتررین وجره روی   ی و طرح است. این مهم ميبندطبقه
 قوانين سایر شهروندی و حقوق منشور در حقي استرش و درج و اجرایي شدن چنين دهد و از
حمایت كند. به بيان كلي، باید افت دسترسي بره عردالت ترا زمراني كره امکران        محيطيزیست

زیسرت كراالیي عمرومي    د معنا نخواهد داشت. اار بپذیریم محريط  رجوع به محاكم متصور نباش
 تب  باید قبول كنيم برای حفظ آن به مداخلة عموم نيازمندیم.است، به

رسد اار مقررات به منظور دسترسري بره عردالت وفرق     در سطح اتحادیة اروپا نيز به نظر مي
ای عموم مردم برای كمک به كنوانسيون آرهوس اجرایي شود، شاید بشود یک احتمال واقعي بر

 زیست از طریق اقامة دعوا متصور شد.زیست و حفاظت از محيط  اجرای قانون محيط
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