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 یدهچك
با توجه به عمومی تلقی نمودن حفاظت از محیط زیست و همگانی بودن امر به معروف و 

این مقاله نخست در صدد توجیه حفاظت از محیط زیست از طرق  ،از منکر در قانون اساسی ینه
در مراجع قضایی بر مبنای اصل هشتم  یتذکر و اخطار تا دادخواه توصیه و ارشاد، نظیرگوناگون 

ضمن نقد قانون آ.د.ک و با استناد به برخی آرای قضایی و نظرات  ینو چهارم است. همچن یو س
که با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد  شویمیحقوقی بر این امر متمرکز م

به طور  یا یماًها مستقکه شهروندان و سمن یلکن در صورت ،را به رسمیت شناخته است
 یدادخواه ییدر محاکم قضا توانندیم ینند،بب یانمحیطی زاز وقوع تخلفات زیست یممستقیرغ

وزارت کشور و  ییدکه به تأ یطیواجد شرا محیطیزیست یهادر غیر این صورت سمن یند.نما
را خواهند داشت که  یصرفاً حق اعالم جرم و شرکت در مراحل دادرس اند،یدهرس یهقضائ ةقو

در  که یمشکالت و قوانین با وجود نقص است. لذا یاز حق دادخواه بارگرد زیانعقب ینوع ینا
در  یهقضائ یقوه یکردرو یسعهتو محیطی شهروندان وجود دارد،اعمال حق دادخواهی زیست

 .گرددیم یشنهادو مقررات پ ینموسع از قوان یرتفس یقها از طرپرونده یبرخ

امر به  ی،دادخواه ی،عموم یهانهاد، سازمانمردم یهاسازمان یست،ز یطمح :یدیواژگان کل
 از منکر یمعروف و نه
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 مقدمه 
 اجتماعی علوم در که هستند مترادفی یهاواژه کنترل و یبازرس نظارت،به آنکه  یتعنا با

 ارکان از یکی مدیریتی یهانظام در و دارند خاص اهمیت و جایگاه سیاست و حقوق ویژهبه
 مشاهده نوعی و یتؤر معنای به نظارت لذا ،شوندیم محسوب اثرگذار عوامل و اصلی

عملکرد آنان را  یاطالع از نحوه که رودیم کار به حقوقی و حقیقی اشخاص اعمال غیرمستقیم
 و بیشترین آنکه به توجه با .دهدیم قرار ارزیابی قابل و شفاف حضوری، یدر حد مشاهده

 حاکمیت بر نظارت و است حاکمیت با ارتباط در و سیاسی امور در نظارت، کاربرد ینترمهم
 در اصالحی نظرهاینقطهارائه  و آن از استفاده سوء از جلوگیری و قدرت کنترل معنای به

 موضوع( 15و  18ص  ،1816: یگرانزاده و دیموساست ) سیاسی مدیران هدایت جهت
 و گستردگی به توجه با عمومی حقوق اشخاص ویژهبه حقوقی و حقیقی اشخاص بر نظارت
آنها  سوی از که محیطیزیست تخلفات و کشور سطح درآنها  اقدامات و هایتفعال حجم

 یلیو تحل یابا روش کتابخانه الهمق ینراستا در ااین در  .است مهمی امر ،گیردیم صورت
 یحوزه دراز منکر  یبر امر به معروف و نه یمبن یاصل هشتم قانون اساس ینخست به بررس

 حق اعمال ینحوه و اساسی قانون چهارم و سی اصل یینو تب یلسپس به تحل و یستز یطمح
در مواجهه با  یو گروه یجمع یدر دعاو نهادمردم یهاسازمان و شهروندان دادخواهی

 یعموم ینهادها یگرفته از سومحیطی به خصوص تخلفات صورتزیستتخلفات و جرائم 
 یدر رابطه با حق دادخواه 1864که پس از اصالح قانون آ.د.ک در سال چرا ؛پرداخت یمخواه
 .دازیمپریکه در ضمن مباحث به آن م هصورت گرفت ییراتیتغ محیطیزیست یهاسمن

 زیست محیط با ارتباط ضرورت و منكر از نهی و معروف به امر .1
تواند یمآنها  قانونی برگرفته از شرع مبین دارای اصولی است که اجرای ا.اج.قانون اساسی 

جانبه برای شهروندان را فراهم ی رشد و تعالی همهدهی و زمینهای آرمانی را سامانجامعه
هشتم برگرفته از قرآن و سنت و منطبق بر هدف مقدس نظام جمهوری اسالمی  اصل آورد.
 یرانا یاسالم یدر جمهور» :داردیمقرر م مذکور اصل (.116ص  ،1811: جیبساست )ایران 

و متقابل بر عهده مردم  یاست همگان اییفهاز منکر وظ یبه معروف و نه امر یر،دعوت به خ
آن  یفیتو حدود و ک یطشرا نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. دولت ،یکدیگرنسبت به 

 ینهونبالمعروف و  یأمرونبعض  یاءالمؤمنات بعضهم اولالمؤمنون وو» «.کندیم ینرا قانون مع
از منکر در اصل  ینمودن امر به معروف و نه یتلق یفهو وظ یفبا توجه به تکل« .عن المنکر
 ی،قانون اساس (1)پنجاهم اصل مبنای بر زیست محیط از حفاظت نمودن تلقی عمومیمذکور و 
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قسمت  یندر ا ،که در کشورمان وجود دارد یمتعدد محیطیزیستبا وجود تخلفات و جرائم 
با  یستز یطبزرگ و سپس به ارتباط حفاظت از مح ییضهفر ینا مفهومی بررسیبه  نخست

نهاد در مردم یهااقدامات شهروندان و سازمان یهاز منکر و توج یاصل امر به معروف و نه
 پرداخت. یماصل مذکور خواه یبر مبنا یستز یطحفاظت مح یحوزه

 منکر از نهی و معروف به امر مفهومی تحلیل .1-1
 ینا از منکر است. یاسالم امر به معروف و نه یندر د یاز واجبات مهم اجتماع یکی
 و دارد بستگی آن به دین قوام که است دینی فروعات ترینیضرور و ینتراز مهم یکیواجب 

 و اصالح و کمال سمت به جامعه و شوندیم احیا نیز دیگر واجبات اصل، این صحیح اجرای با
رود یم پیش انحطاط و فساد سمت به آن ماندن متروک با کههمچنان ،رفت خواهد پیش ترقی

و  ینیهنجار د یکاز منکر به عنوان  یبه معروف و نه امر (.21و  16ص  ،1861:یکنار یفیس)
و حقوق آشنا کرده و آنان را موظف  یفلاامر واجب افراد را با نقش خود در رابطه با تک یک

خود را  یفو تکل یفهتا افراد وظ شودیمهم موجب م ینو ا کندیانتظارات نقش م یتبه رعا
 یستز یطبه آنکه حق بر محتوجه  با سالم حرکت کنند. یاجامعه یلانجام داده به سمت تشک

از منکر هم در شمار حقوق  یامر به معروف و نه ،گرددیمحسوب م یجزء حقوق شهروند
 یدهبر مشکالت وضع گرد یروزیاصالح جامعه و پ یاست و هم برا یفطر یو امر یشهروند
 حقوق از پاسداری و حفظ برای امکان ترینیعال وسعادت جامعه و فرد  یراه برا ینو بهتر

 از نهی و معروف به امر نشدن نهادینه از ناشی امروز هاییهنجارشکن لذا ؛است شهروندی
 تحقق (.15ص  ،1816: یجبس) است شهروندی حقوق با تضاد در که است جامعه در منکر

 یلبه تشک یراندر ا یامت اسالم یجانفشان یاز منکر که در پ یامر به معروف و نه ییضهفر
 یواجب اجتماع ینامکان را فراهم کرد تا ا ینا ،یدانجام یرانا یاسالم یحکومت جمهور

و  ینهنهاد یاز اصول قانون اساس یآن در قالب اصل یبر تن کرده و اجرا یحقوق یجامه
 مقام یاز سو یابالغ یستز یطمح یکل هاییاستس ی،قانون اساس بر عالوه گردد. ینتضم

که ضوابط و حدود امر به  منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون و رهبریمعظم 
 یفانجام وظا یدر راستا یزن یاسالم یشوراها اند،از منکر را مشخص نموده یمعروف و نه

واگذار آنها  به عهده یاسالم یشوراها یفو وظا یالتکه به موجب قانون تشک محیطیزیست
در  زیست محیط حفاظت سازمان یتابعه واحدهای با گوناگون یهانامهتفاهم انعقادبا  ،شده

 گاممهم  ییضهفر ینتحقق ا یدر راستا کراز من یامر به معروف و نه یستادها یلرابطه با تشک
 .دارندیمبر
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 از منکر یبا استناد به اصل امر به معروف و نه یستز یط. حفاظت از مح1-2
و متقابل بر  یهمگان اییفهاز منکر را وظ یامر به معروف و نه یاصل هشتم قانون اساس

 یدیترد .داندیدولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت م یکدیگر،مردم نسبت به  یعهده
 یبه قوه یبه دولت اختصاص یاکه هدف قانونگذار از امر به معروف توسط دولت  یستن

 ییاگو یدولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت به خوب یرلذا تعب ؛نداشته است یهمجر
مربوط  یتاست که به حاکم یینهادها یگانه و همهسه یقوا یعنیحکومت  ینهادها

ساالر مردم یهااز منکر در نظام یر و امر به معروف و نهیدعوت به خ همچنین (2).شوندیم
در  یدشا ذکر استبه  الزم .شودیشهروندان در نظر گرفته م یحق برا یکبه عنوان  ینیدیرغ

 دیگر وامعاز ج یاریو بس یجوامع غرب ینمصداق معروف و منکر ب ینجهان امروز بارزتر
 یزن یالمللینبلکه در سطح ب یباشد که نه تنها در سطح مل آن نقض و بشر حقوق رعایت
 26 یماده مانند ،اندشده یجاداز نقض آن ا یریحقوق بشر و جلوگ یجبا هدف ترو یینهادها
 یتکه رشد آزاد و کامل شخص یادر مقابل جامعه هر کس را که حقوق بشر یجهان ییهاعالم

 کندیم ایجاب سالم محیط یک در زندگی بر انسان حق .داندیم یفهوظ یدارا ،یدنما یسراو را م
 حقوق نهادهای از بسیاری لذا ؛کند مبارزه روانی و روحی ناامنی عوامل با دولت یا او که

 مصادیق تمامی در هرچند ،هستند دارااز منکر را  یامر به معروف و نه یکارویژه بشری
در  اما (.86،48،41ص  ،1864: یو اصالن یطالبک) ندارد وجود توافقی منکر و معروف

و  حقبه عنوان  یشرع یناز منکر بر اساس مواز یمعروف و نه به امر ینید یساالرمردم
از منکر  یامر به معروف و نه ییو روا یخطاب قرآن یاز نظر شرع گرچه مطرح است. یفتکل

 یا یانجر یابه فرد  ،دانسته است یچون قانونگذار آن را همگان یول است،متوجه مسلمانان 
از این  .گیردیرا در بر م یو حقوق یقیاشخاص حق یتعلق ندارد و همه یخاص یند یاگروه 

 یمخاطب قانون اساس یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ی،صنف یهاو گروه احزاب ها،انجمن رو
 ینظارت عموم یرایالزم است پذ یمقامات دولت یهستند و دولت و تمام یفهوظ یندر انجام ا

 یعام و در همه ینظارت مردم نسبت به نهادها و مقامات دولت ینهمچن شهروندان باشند.
انبه جهمه یسازینهدولت ملزم به زم یبند هشتم اصل سوم قانون اساس بر اساس موارد است.

 یشخو یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،سرنوشت س یینمردم در تع یمشارکت عامه یبرا
مورد توجه قانونگذار  یاگسترده یارنظارت بر دولت در قلمرو بسکه  دهدیامر نشان م ینا .است

نظر هم نسبت به  اظهار یگوناگون و حق مردم برا یهاقرار گرفته و حضور مردم در صحنه
: شناخته شده است )جوان آراسته یتو مقررات به رسم یندولتمردان و هم نسبت به قوانعملکرد 

از  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما یبتصو یگرد ی(. از سو181-181ص  ،1862
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 یمبن یبه دستور اصل هشتم قانون اساس 28/1/1864 یخدر تار یاسالم یمنکر در مجلس شورا
عمل  یجامه یاز منکر و ارجاع آن به قانون عاد یضوابط و حدود امر به معروف و نه یینبر تع
و  ینوشتار ی،زبان ی،از منکر قلب یقانون مذکور مراتب امر به معروف و نه 4 ی. در مادهیدپوشان
 یعمل یآحاد مردم و دولت است و مرتبه ییفهآن وظ یو نوشتار یاست که مراتب زبان یعمل

دولت است. لذا در رابطه با مسائل و  ییفهکرده تنها وظ ینکه قانون مع یرد و حدودآن در موا
تخلفات  یها در صورت مشاهدهمردم و سمن ید،طور که اشاره گردمحیطی همانمنکرات زیست

 توانندیم یو چه از جانب بخش عموم یمحیطی چه از جانب بخش خصوصو تجاوزات زیست
و اعالم  یاتبه صورت اخطار، تذکر، انتشار در مجالت و نشر یشتارو نو ینسبت به تذکر زبان

متعرضان به  یفتوق یات،شامل توقف عمل یعمل یاقدام نموده و مرتبه یگروه یهادر رسانه
گزارش به  یو به ارائه یندواگذار نما یدولت یو... را به خود دولت و نهادها یستز یطمح

 .یندمتخلفان بسنده نما یهعل یدعو یتا اقامه ییو قضا یصالح اداریمقامات ذ

 عمومی نهادهای توسط منکر از نهی و معروف به امر کمک به زيست محیط از حفاظت. 0-2-0
تخلفات  یدر صورت مشاهده یستز یطمح یینهدر زم فعال یعموم یهادولت و سازمان

 هاییهنخست با صدور اخطار ی،بخش عموم یا یبخش خصوص یاز سو محیطیزیست
ها به ها و پروژهطرح محیطیزیستاثرات  یابیارز یهاگزارش ییهگوناگون و الزام آنان به ته

صورت به  ینا یردر غ ،اقدام نموده یو نوشتار یاز منکر به صورت زبان یامر به معروف و نه
 یفو توقآنها  یهایتبه صورت توقف فعال یستز یطبه مح ینمتجاوز یهعل یاقدام عمل

 ینمانند آنچه در قوان ،دست خواهند زد داریتصالح ییمتخلفان بنا به حکم مراجع قضا
در رابطه با  پاک و... یو قانون هوا یستز یطمح یقانون حفاظت و بهساز یرنظ محیطیزیست

 وجود دارد. محیطیزیستدر برخورد با تخلفات و جرائم  ربطیذ یعموم ینهادها یفوظا
صورت  یو دولت یبخش عموم ییهاز ناح محیطیزیستکه انجام تخلفات  یدر صورت هرچند

مالحظات  یلدارند و به دل یارها در اختبخش ینکه ا یتیبا توجه به قدرت و حاکم ،یردگ
به مراجع آنها  تخلفات یبدون ارجاع پروندهآنها  الزام و اجبار یو ارشاد و حت یهتوص یاسی،س

دست به اقدامات  یناز ا یو اقدامات یگریواهد بود و چه بسا با البنخ یکار آسان ییقضا
از  یتدر قانون حما توجه قابل یاما نکته .ادامه دهند یستز یطمح یهخود عل یمتجاوزانه

 اختصاصبه  را مکلف یهقضائ یاست که قوه آن 11 یاز منکر ماده یانآمران به معروف و ناه
 مستلزم امر این که نموده قانون این موضوعجرائم  به رسیدگی در تسریع جهت ایویژه شعب

 زیادی میزان تا است یهقضائ یقوه توسطآنها  استقالل از حمایت و مستقل قضات کارگیریبه
به آنها  که اقدامات ییهاسازمان ویژهبه عمومی نهادهای گریالبی و رانت و نفوذ اعمال از
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 یاز سوی دیگر در راستا (8).گردد جلوگیریمحیطی کشور مرتبط است با مسائل زیست ینحو
 ی،معظم رهبر مقام یاز سو یمذکور ابالغ یکل هاییاستو س یتحقق اصل هشتم قانون اساس

 یکدیگررا با  یانامهاز منکر تفاهم یو ستاد امر به معروف و نه یستز یطسازمان حفاظت مح
از منکر  یامر به معروف و نه یشورا یست،ز یطسازمان حفاظت مح آنبق و مطا ندمنعقد نمود
نام آمران به معروف فوق امکان ثبت یشورا ینترنتیا یگاهنموده و در پا یجادسازمان ا یرا در بدنه

 که بنا به اظهار یبه طور ؛است یدهمحیطی فراهم گردمسائل زیست یینهاز منکر در زم یانو ناه
نسبت  یسطح آگاه یارتقا 1865مهرماه  21در  یستز یطوقت سازمان حفاظت مح یاستنظر ر
شخص آمر در خصوص حفظ  یحبه مردم، رفتار صح یدر جهت اطالع رسان یستز یطبه مح

و گزارش به  یستز یطمح یکنندهیبتذکر به متخلفان و مجرمان تخر ،محیطیمسائل زیست
 یاز منکر در عرصه یامر به معروف و نه ییامرحله از مراحل اجر یندر آخر یمراجع عال

 .(5115511، کد خبر: 1865 :است )باشگاه خبرنگاران جوان یستز یطحفاظت مح

 و شهروندان توسط منکر از نهی و معروف به امر کمک به زيست محیط از. حفاظت 0-2-2
 نهادمردم یهاسازمان
 1 یمادهاز منکر  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما در توجه قابل نکات از یکی

 یو امر به معروف و نه یرنهاد حق دعوت به خمردم یهاآن مردم و سازمان مطابقاست که  آن
مردم از حق »فوق  یاساس ماده بر .هستنددارا  یعموم یهاسازمان ییهاز منکر را نسبت به کل

و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و  یحتنص یر،دعوت به خ
 یو قوا یتحاکم یاجزا یو کارکنان تمام یراننسبت به مقامات، مسئوالن، مد توانندیم ینقوان
 یمؤسسات و نهادها ی،دولت یهاها، مؤسسات، شرکتها، سازمانگانه اعم از وزارتخانهسه

که شمول  ییهادستگاه یهمسلح و کل یهایرون ی،سالمانقالب ا ینهادها ی،دولتیرغ یعموم
از  ینام است امر به معروف و نه یحتصر یامستلزم ذکر آنها  نسبت به یو مقررات عموم ینقوان

تحت عنوان آنها  شهروند و مجموع یکاز افراد جامعه به عنوان  یکهر  ینبنابرا «.منکر کنند
صورت مشاهده تخلفات  درخود  یستز یطمحبا استناد به حق بر  نهادهای مردمسازمان
آنها  عملکرد سوء اثر در کهآنها  کارکنان و مقامات و عمومی نهادهای سوی از محیطیزیست

 از نهی و معروف به امر قالب درآنها  اقدامات بازخواست و اعتراض حق ،گیردیم صورت
 نهادها از یک هیچ گرددیم سبب مذکور ماده در حقی چنین تصریح و داشت خواهند را منکر
 یطمح یبه شهروندان نسبت به عملکرد نامناسب خود در حوزه ییاز پاسخگو امتناع حق

 یمناسب از سو یماده اقدام یندر ا یحق ینچن یحتصر ینهمچن را نداشته باشند. یستز
 یطو مح یعیاز منابع طب اجرایی دستگاهای های یهاسوء استفاده با بلهقانونگذار در جهت مقا
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قانون  16 یماده ینهمچن در گرو آن است. یندهو نسل آ ینسل کنون یاتاست که ح یستیز
از منکر را  یستاد امر به معروف و نه یفاز وظا یکیمذکور در بند پنجم و نهم و دهم 

 یعموم یهاو رسانه یادار یهاآحاد مردم و دستگاه یجانبهجهت مشارکت همه یسازینهزم
 به کمک و هایتظرف شناسایی و منکر از یامر به معروف و نه ییضهدر امور مربوط به فر

 و معروف به آمران قانونی اقدامات از جانبههمه حمایت و فعال مردمی یهاتشکل تشکیل
 یهانامهتفاهمانعقاد  ،یدد یمبحث خواه یطور که در ادامههمان لذا .داندیم منکر از ناهیان

با  یکه به نحو ییاجرا یاز منکر با دستگاها یتوسط ستاد امر به معروف و نه گوناگون
 در محیطی،زیست یهاسمن تشکیل تسهیل یرنظ اقداماتیاند و در ارتباط یستز محیطموضوع 

به ذکر است که رهبر معظم انقالب  الزم .است مذکور اصل در قانونگذار منویات ینتأم جهت
را ابالغ  یستز یطمح یکل هاییاستس ی،و دهم قانون اساس یکصداصل  یکبند  یدر اجرا

جامعه و  محیطیزیست ینشدانش و ب ی،آن بر گسترش سطح آگاه 14نمودند که در بند 
امر به معروف و  ویژهبه یاجتماع یریپذیتمشارکت و مسئول ینی،فرهنگ و معارف د یتتقو
 .است یدهگرد یداقشار جامعه تأک در تمام سطوح و یستز یطحفظ مح یاز منکر برا ینه
نظارت مردم بر توجه است که  یان( شا1861: رسانی دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع)

و صدا و  یگروه یهاو رسانه مطبوعات ها،از راه یکی .قابل انجام است یقدولت از چند طر
که چرا ،(رساندیم مسئوالن گوش به را مردم نظراتنقطه وها خواسته که نظر ایناز ) یماستس

مطالب آزادند مشروط بر آن که  یانو مطبوعات در ب یاتنشر یاساس قانون 24اصل بر اساس 
در صدا و  یزن یاساس قانون 115اساس اصل  بر نباشد. یحقوق عموم یااسالم  یمخل به مبان

 گردد. ینتأم یستیو مصالح کشور با یاسالم ینمواز یتو نشر افکار با رعا یانب یآزاد یماس
از منکر بر عملکرد دولت  یو تحقق امر به معروف و نه ینظارت مردم یاز ابزارها یگرد یکی

 یکی از آنجا که است. یاساس قانون 26اصل بر اساس  یاسیس یهااحزاب و انجمن یقاز طر
مات اعمال دولت و مقا یابیو ارز نقد ،نهادهای مردمسازماننهادها و  اینمهم  یاز کارکردها

 یشتریننمود که ب یتلق ییهااز مجموعه توانیها را مها و سمنلذا احزاب، انجمن ،است یدولت
ابزار  یگرد جامعه دارند. یو اجتماع یاقتصاد یاسی،را نسبت به حل مسائل س هایتخالق

توسط مردم  هایماییو راهپ اجتماعات ،از منکر یامر به معروف و نه یو اجرا ینظارت مردم
توجه به  با از حقوق ملت برشمرده است. یکیآن را به عنوان  یاساس قانون 21اصل که است 

 یدبا ،گیردیصورت م یو عمل یزبان ی،قلب یاز منکر در سه مرحله یآن که امر به معروف و نه
 یافراد برا یاقدام عمل ،اعمال قدرت یمرحله یعنیسوم  یکه در مورد مرحله ییماذعان نما

و هرج و مرج خواهد  ینظم اجتماع یختگیاز موارد باعث به هم ر یاریاز منکر در بس ینه
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و  یقلب یامر و نه ییفهفقط وظ مردم نظام، حاکمیت وجود بادر زمان حاضر از این رو  .شد
مقامات  ییفهوظ یاز منکر در هر مرتبه و سطح یریجلوگ یبرا یدارند و اقدام عمل یزبان

از وقوع آن  یدبا یطیباشد که در هر شرا یمگر آنکه منکر از موارد ،ستا یدولت داریتصالح
 یآنکه در زمان وقوع منکر به مقامات انتظام یاها انسان یاتمانند نقض حق ح ،کرد یریجلوگ

و  یتاهم یدارا یموارد گاه منکر به قدر یدر برخ ینهمچن نباشد. یدسترس ییو قضا
واکنش نسبت  ینکمتر یعنی یمردم عاد یاز سو یو زبان یانکار قلب یاست که حت یتحساس

آنان با مشکل روبرو  یریو دستگ یبتعق یگیری،مراحل پ ییهکه کل شودیبه متخلفان سبب م
دسته از منکرات هر گونه اقدام در هر  ینگفت که در مورد ا توانیم یلدل ینبه هم .شود

 توانندیاز منکر م یکه مردم از باب نه یشسپرد و نق یبه دولت و مقامات دولت یدمرحله را با
 ،1861:جوان آراستهاست ) یهدر مراحل اول یرسانو اطالع یدهصرفاً نقش گزارش ،یندنما یفاا

ما  امروزی یدر جامعه محیطیزیستبه ذکر است که تخلفات و جرائم  الزم (.266-211ص 
وجود نداشته و در صورت  یکنون یشکل و اندازه بهاست که در گذشته  یاز منکرات یکی

را کامالً مقهور خود  یعتکه طب یجوامع کنون یهابا تخلفات و سوء استفاده یزوجود ن
از  یامر به معروف و نه یگانهسهانجام مراحل  یراستا در نبوده است. یسهاند قابل مقاساخته
که  یو اقدامات طیمحیزیستدر امور و مسائل  یو عمل یزبان ی،انکار قلب یمرحله یعنیمنکر 
 یهم نسبت به انکار قلب توانیم نیز گیردیصورت م یو حقوق یقیاشخاص حق ییهاز ناح

از منکر  یو چه بسا که شهروندان آمر به معروف و ناه .یاقدام نمود و هم نسبت به انکار زبان
در  هایماییاجتماعات و راهپ یو مطبوعات و برگزار یگروه یهامانند رسانه یاز طرق

اقدامات  یو واکاو یبه بررس نهادهای مردمسازمان یلو مقررات و تشک ینچارچوب قوان
در  یعموم حقوق یحقوق یتشخص ینتربه عنوان بزرگ دولتو  یاشخاص حقوق خصوص

از  یو امر به معروف و نه یربر دعوت به خ یمبن یجهت تحقق دستور اصل هشتم قانون اساس
شده در وزارت کشور ثبت یهاسمن ،بر شهروندان عالوهصورت که  ینبه ا .نمایند اقداممنکر 

بعضاً متخصص در  یاعضا یه،نشر انتشار ی،اختصاص یبودجه نظیرامکانات  یاز برخ که نیز
و  یقیکه بر عملکرد اشخاص حق یمستمر نظارتبا  ،برخوردارند ...و یستز یطمح یحوزه
و  یهتوص یقاز طرآنها  یاز سو محیطیزیستتخلفات  یدر صورت مشاهده ،دارند یحقوق

 ،باشد یبخش خصوص یاز سو محیطیزیستاگر تخلفات  یتدر نها ارشاد و تذکر و اخطار و
 ینهادها یدگیو در صورت عدم توجه و رس یگزارش به نهادها و مؤسسات عموم یبا ارائه
از  ،باشد یات عمومنهادها و مؤسس یشده از سومحیطی مشاهدهزیستاگر تخلفات  یامذکور 

 یکل کشور و حت یگزارش به سازمان بازرس یمتقد و یهقضائ یگزارش به قوه یارائه یقطر
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 یدر راستا ییدر مراجع قضا یدولتیرو غ یدولت ینهادها یهعل محیطیزیست یدعوا یاقامه
با توجه به  ینهمچن .دارندیمبر گاماز منکر  یبر امر به معروف و نه یاصل هشتم مبن یاجرا

و  یبهداشت ی،عمران ی،فرهنگ ی،مشارکت شهروندان در امور اجتماع یهااز راه یکیکه این
 یمذکور به عنوان بازوان نظارت یشوراها ،است یاسالم یدر شوراها یتعضو یستیز یطمح

 یتدر سطح کشور فعال یعموم ینهادها یبه موازا محیطیزیستمسائل  یینهشهروندان در زم
 در منظور همین به. نمایندیاز منکر را فراهم م یتحقق امر به معروف و نه یینهزم نموده و

 اصل بهتر هرچه تحقق در شوراها اجرایی توان و مردمی پایگاه از بهینه یاستفاده جهت
 ینموده است و برا یتلق یعموم اییفهوظ را زیست محیط حفاظت که اساسی قانون پنجاهم

و با توجه  یمل هاییهو حفظ سرما یمواز یاز انجام کارها یزهرو پ یمردم یهاجلب مشارکت
مشترک سازمان  یفبه وظا یتکشور و با عنا یدارپا یدر توسعه یستط زیمح یگاهجا هب

ها و سازمان استان یعال یشورا یانم یانامهتفاهم یاسالم یو شوراها یستز یطحفاظت مح
 ،رمذکو نامهتفاهماز موضوعات مهم  یکیاست و  یدهمنعقد گرد یستز یطحفاظت مح

در انجام  یاسالم یبا شوراها یستز یطسازمان حفاظت مح یتابعه یواحدها یهمکار
 و مقررات است. یندر چارچوب قوانآنها  ینظارت ییفهوظ

 گروهی و فردی محیطیزیست دادخواهی حق. 2
حق مسلم هر فرد است و هر  یدادخواه» :داردیمقرر م یو چهارم قانون اساس یاصل س

افراد ملت حق دارند  همه ید،صالح رجوع نما یهابه دادگاه یبه منظور دادخواه تواندیکس م
که به موجب  یاز دادگاه توانیکس را نمیچها را در دسترس داشته باشند و هگونه دادگاهینا

 دعوی یاقامه در نفعذی ممفهو اهمیت به توجه با «.قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
ها در توسط سمن یگروه یکه در مورد اعمال حق دادخواه یداتیو تمه یرانا یدر نظام حقوق

 یندر ا ،است یدهگرد ینیبیشپ یدو قانون آ.د.ک جد یردولتیغ یهاسازمان یلتشک ینامهیینآ
در  نفعذی یطو شرا مفهوم یلسپس به تحل و یحق دادخواه یمفهوم یبه بررس نخستقسمت 

های سازمانشهروندان و  یاعمال حق دادخواه یچگونگ یینتب به یتو در نها یگروه یدعاو
 پرداخت. یمخواه محیطیزیستدر مقابل تخلفات و جرائم  نهادمردم

 دادخواهی حق مفهومی تحلیل .2-1
ابل ق یرو تأث است یو اجتماع یحقوق فرد یرکه ضامن حراست از سا یاز جمله حقوق اساس

از جرائم در  ینو متضرر یدگاند یانز یحق دادخواه ،جامعه دارد ییقضا یتامن یندر تأم یتوجه
اتهامات روا  یاو اتهام  یحق دفاع خواندگان در رد و دفع دعو ینجبران خسارات وارده و همچن
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آن  یاست. منظور از حق دادخواه ییو قضا یو دفاع نزد مراجع انتظام یدعو یناروا در اقامه یا
به آنها  یاقرار گرفته و  یدشخص در معرض تهد یاساس هاییاست که چنانچه حقوق و آزاد

درخواست جبران خسارت وارده را نموده و  یقانون داریتاز مراجع صالح تواندیم ،تجاوز شود
کرده  یدگیرس یو یعادالنه به ادعا یدادرس یکو در کمال استقالل در  غرضانهیمراجع مذکور ب

(. منظور از 188-186، ص 1814: زادگانبه جبران خسارت دهند )مؤذن یر صورت اثبات رأو د
شود.  یلاست که به حکم قانون تشک یدادگاه یقانون اساس 84دادگاه صالح ذکرشده در اصل 

( یعفت عموم یمناف یا یبودن محاکمات )مگر در موارد مخالف نظم عموم یاصل علن ینهمچن
 85ها که اصل دادگاه یدر همه یلحق داشتن وک ،دارد یحبه آن تصر یاسقانون اس 165که اصل 

مستدل  یگرو به عبارت د ییو قضا یحقوق ینبر اساس مواز ییصدور آراء قضا ،به آن اشاره دارد
از آراء  ینظرخواهیدبه آن پرداخته و امکان تجد یزن 166ها که اصل و مستند بودن احکام دادگاه

 مشروح. در رودیشهروندان به شمار م یحق دادخواه ینتأم یقمصاد یگراز د یمحاکم دادگستر
 اختالف که است بوده اصولی جملهاز  84 اصل که نماییمیم مشاهده نیز اساسی قانون مذاکرات
مجلس خبرگان  یاز اعضا یکی ییدهو به عق است نداشته وجود آن تصویب زمان در چندانی

 2 یدولت است و هم حق مردم. تبصره ییفهها هم وظدادگاهدر دسترس بودن  یقانون اساس
 داده قرار تأکید مورد را دادخواهی حق نیز قضایی امنیت خصوص در نظام کلی هاییاستس

 .است کرده معرفی مردم تظلمات مرجع را دادگستری نیز اساسیقانون  156 و 156. اصول است

 محیطیزیست دعاوی باالخص گروهی دعاوی در نفعذی شرایط و مفهوم. 2-2
 کند رسیدگی دعوا به تواندینم دادگاهی هیچ» یمدن یدادرس آیین قانون 2 یماده مطابق

 به رسیدگی آنان قانونی ینماینده یا مقامقائم یا وکیل یا نفعذی اشخاص یا شخص اینکه مگر
 دارای دعوا موضوع در که است کسی نفعذی .«باشند نموده درخواست قانون برابر را دعوا
 .است برانگیزبحثمسائل  از یکی محیطیزیست کیفری دعاوی در نفعذی موضوع .باشد نفعی

 خود از دفاع و اعتراض توان که است خاموشی قربانی علیهمجنی ،جرائم گونهاین در واقع در
 یا حقیقی اشخاص به زیست، محیط علیهجرائم  ارتکاب رهگذر از حالت یک در .ندارد را

 شکایت تبع به نیز زیست محیط حالت این در که شودیم وارد خسارت دیگر حقوقی
 یهحالت دوم جرم صرفاً عل در .گیردیم قرار حقوقی نظام حمایت مورد خصوصی یدیدهزیان
مانند  .وارد شود یگربه اشخاص د یانیز یمآنکه به طور مستقیب یابدیارتکاب م یستز یطمح

که در  کندیبه اشخاص وارد نم یماًمستق را زیانیها که ظاهراً جنگل یبو تخر یرمجازشکار غ
بوده و دادستان به عنوان  یمنافع عموم یهجرائم عل یقجرم مذکور از مصاد یرحالت اخ
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به موجب قانون  لکن .بودرا دارا خواهد  یفریک یالعموم حق اعالم جرم و طرح دعوایمدع
 و جرم اعالم حق نیز محیطیزیست یهاسمن ،گردید اصالح 1864 سال در که 1862ک آ.د.

 یونکنوانس 11 یماده کهاست  یحال در ایناند و آورده دست به را دادرسی جلسات در شرکت
 یردولتیغ یهااز جمله سازمان محیطیزیست یهابه گروه (4)یفریحقوق ک یقاز طر یتحما

است  نموده اعطا سمت محیطیزیست دعاوی طرح برای نفعذی عنوان به محیطیزیست
 برای طریقی گروهی، دعوای ی( اقامه151-151ص  ،1865: یگرانو د یشاه یبیط یاییعل)

 افزایش و هاینههز کاهش هدف با افراد از زیادی تعداد به وارده خسارت جبران و حق احقاق
 یشترب .شودیم شمرده قضایی سیستم یسرمایه و زمان از بهینه یاستفاده و رسیدگی کارآیی
مطرح در قرن هفدهم در  (5)ییژهاز دادخواست و یرا به عنوان جزئ یگروه یدعوا ینمورخ
 تا دادیم امکان دعوا طرفین بهدادخواست  ینا .کنندیم تلقی انگلستان چنسری یهادادگاه

 بایستیم خواهان و نمایند مطرح چنسری یهادادگاه نزد دعوا یک در را خود واحد موضوع
ها خواهان تمامی برای دادگاه حکم زیرا ،است گروه اعضای منافع یدهندهانعکاس کند ثابت
در  یطرح دعوا به صورت جمع یاصل ییدهفا (.Miller, 2009, p131بود ) خواهد آورالزام
افراد جهت  یاست که برا یامکان ،شودیفرد اقامه م یک یکه از سو یبا دعاو یسهمقا

 یزن یرانا ینظام حقوق در .آوردیدعوا فراهم م یشبردبهتر از منابع خود در جهت پ یاستفاده
 یخود در خصوص حادثه یشدهییعحق تض یدعوا و مطالبه یاقامه یامکان اجتماع افراد برا

چند دعوا  یاگاه دو  که هر آیدیمبر .د.مآ قانون 65 یماده مخالف مفهوم از واحد وجود دارد.
دادخواست  یکارتباط کامل موجود باشد و به موجب آنها  ینب یاشده باشد  یدمنشأ تول یکاز 

 یدگیبه طور توامان رس یدادرس یکدر  یمکلف است به آن دعاو یدگیمرجع رس ،اقامه شوند
است که در کشورها  محیطیزیست یدعاو ی،گروه یبارز دعاو مصداق .یدنما یمو اتخاذ تصم

 یدعاو یندر ا چراکه ؛شوندیمطرح م ییدر مراجع قضا نهادای مردمهسازماناصوالً توسط 
حامد  یقاسماست )از افراد شده  یمنجر به ورود خسارت به گروه یروش رفتار یاحادثه  یک
با اندک  یموضوع ینراستا در کشور ما چن ینهم در (.111-111ص  ،1868: یگرانو د

 .پرداخت خواهیم آن بهمفصالً  یشده است که در مبحث بعد ینیبیشپ ییراتیتغ

در  نهادهای مردمسازمانشهروندان و  محیطیزیست ی. حق دادخواه2-0
 محیطیزیست جرائمقبال تخلفات و 

. رودیبه شمار م یستز یطاز اصول مسلم حقوق مح یکیمحیطی زیست یحق دادخواه
. اندیدهورز یدمحاکم تأک یبر حق اشخاص در دسترس یستز یطمح یدر حوزه یالمللیناسناد ب
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 جهانی منشور 28اصل  ی،حقوق همبستگ یالمللینب یثاقم ینطرح سوم نویسیشپ 11 یماده
 حق گوناگون انحای به بشر حقوق جهانی ییهاعالم 1 یماده و یور یهاعالم 11اصل  طبیعت،

 یلتسه ینه،زم ینتحقق ضمانت اجرا در ا یهااز روش یکیاند. شناخته رسمیت به را دادخواهی
سمت در  ییرهدا ییناست. لذا تب یدولتیرغ یهاشهروندان و سازمان یبه محاکم برا یدسترس

 یرا برا یمردم هاییتاز ظرف یریگها امکان بهرهحوزه یرمحیطی متفاوت از سازیست یدعاو
 دهدیم یمحیطی روزیست یکه در اغلب دعاو ی. اتفاقسازدیم یسرم یستز یطحفاظت از مح
و  شودیاز مردم م یریو جمع کث یستز یطبه مح یدنرس یبمنجر به آس یدادیآن است که رو

مختلف قادر به طرح دعوا نباشند. در  یلحادثه بنا به دال یممستق یدگاندیببسا آسچه یانم یندر ا
؟ مغفول بماند یدبا یستز یطوارده به مح هاییبآس یاکه آ آیدیم یشپرسش پ ینصورت ا ینا

طرح دعوا در  ینفع برااشخاص ذی یهیردا یجهان یحق جامعهبه هاییاز نگران یکی ینبنابرا
 یطفعال مح یهاشهروندان و سازمان یلزوم دسترس لذا .محیطی استزیست هاییبرابطه با آس

 یستز یطبه حفاظت از مح یهمگان یاجتماع یتاز تعهد و مسئول ییبه مراجع قضا یستیز
از تخصص و به سبب آنکه  یبرخوردار یلبه دل مذکور یهاچراکه سازمان گیرد،ینشأت م

 ییقضا هاییگیریدر پ توانندیهستند م یتیحاکم یشهروندان و نهادها یانم یارتباط یحلقه
 یها(. امروزه سازمان611 -611، ص 1865 ی:آبادقوام ی)رمضان یندنما یفاا ییسزانقش به

 ینقش اساس یو اجتماع یمسائل فرهنگ یشبردجامعه در پ یندگانه عنوان نمانهاد بمردم یدولتیرغ
مشارکت مردم، بر  ینو تضم ینضمن تأم تواندیها مسازمان ینا ینیآفردارند و حضور و نقش

و  ییلذا عدم تمرکزگرا .مختلف کشور اثرگذار باشد یهاو برنامه هایاستس یو اثربخش یکارآمد
و اعتقاد به  یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییتدولت در فعالمند کردن حضور ضابطه

 هاییشهو اند اتجهت استفاده از نظر یطشرا ینتراز مهم یدر نظام اجتماع یمشارکت عموم
 یفریک یدادرس ینآئ یدقانون جد یب(. قبل از تصو66، ص 1862 ی:است )کوشک یمردم

 یگریدعوا به نام د یحق اقامه یبود که کس ینادر حقوق کشور ما اصل بر  4/12/1862مصوب 
نهاد مردم یدولتیرغ یهاسازمان یدعوا یصراحتاً حق اقامه یزن یقانون یچرا ندارد و ه

را حسب موضوع دعوا به  یحق ینو چن کردینم ییشناسا ییمحیطی را به مراجع قضازیست
 ینامهیینمقررات پراکنده )مانند آ یتنها با استناد به برخ و ساختیمحدود م یدولت یانمتول

حق  توانستیمیموسع از آنها م یری( و تفسغیردولتی یهاسازمان فعالیت و یستأس اجرایی
و چهارم  یچراکه در اصل س ؛(6)ییماستنباط نما ییها را به مراجع قضاسازمان یلقب ینا یدسترس

که  سازدیامر را به ذهن متبادر م نیا« همه افراد ملت»و « هر کس»، «هر فرد» یهاکاربرد واژه
به موجب  ینوجود دارد. همچن هاینهاد در دادرسهای مردمحضور سازمان یبرا یحقوق یهتوج
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. مطابق اصل گرددیم یتلق یعموم ییفهوظ یستز یطحفاظت مح یاصل پنجاهم قانون اساس
و  یاست همگان اییفهاز منکر وظ یو امر به معروف و نه یردعوت به خ یهشتم قانون اساس

« هر کس» یزن ی. بر اساس اصل نود قانون اساسیکدیگرمردم و دولت نسبت به  یمتقابل بر عهده
خود را  یتشکا تواندیداشته باشد م یهقضائ یقوه یا یهمجر یقوه یااز طرز کار مجلس  یتیشکا

و  یستأس ییاجرا یهنامینآئ 16 یارائه کند. به موجب ماده یاسالم یکتباً به مجلس شورا
خود  یتها حق دارند در موضوع فعالسمن یزن 26/8/1814مصوب  یدولتیرغ یهاسازمان یتفعال
 یدعو یاقامه ییدر مراجع قضا یو حقوق یقیاشخاص حق یهعل یاز منافع عموم یتحما یبرا
نهاد مربوط به های مردمسازمان یطرح دعوا یینهدر زم یعمل یهانمونه یناز بارزتر یکی. یندنما

 یشهردار یمعاونت فن یهعل 1814مذکور در سال  یهادعوا سازمان ینا یاست. ط یزانجنگل لو
آن طرح دعوا  یاصله درخت جنگل 1111از  یشجنگل و قطع ب ینا یبتخر یلتهران به دل

کننده دعوا یدگیع رسمرج ینکهاما ا ،در بر نداشت اییجهدعوا عمالً نت یننمودند. هرچند طرح ا
است که از  اینمهم  ی. اما نکتهآیدیبه شمار م یراندر حقوق ا یرچشمگ یتحول ،را استماع نمود

 یلذا ضمانت اجرا ین،نه قوان شوندیها جزء مقررات محسوب منامهیینآ یآنجا که از نظر شکل
اند از ها مکلفدگاهقضات دا یقانون اساس مو هفتاد یکصدقانون را نداشته و به موجب اصل 

خارج از  یا یو مقررات اسالم ینکه مخالف با قوان یدولت یهانامهها و آییننامهیبتصو یاجرا
گونه مقررات را ینابطال ا تواندیکنند و هر کس م یخوددار ،است یهمجر یقوه یاراتحدود اخت

 یدولتیرغ یهاسازمان یبرا یحق دادخواه ینیبیشرو پ ینتقاضا کند. از ا یرعدالت ادا یواناز د
 -11، صص 1862 یگران:و د یاحمد ینبود )بهرام یکاف ییمذکور به تنها ینامهنهاد در آیینمردم

صراحتاً حق اعالم جرم و شرکت  66 ی.د.ک در مادهآ یدقانون جد 1862در سال  ینکه( تا ا11
 یرا برا ییمراجع قضا و اعتراض نسبت به آراء یلدل یجهت اقامه یدر تمام مراحل دادرس

شناخت. در رابطه با حق  یتبه رسم کنند،یم یتفعال یستز یطمح یینهکه در زم ییهاسمن
حق به  یک یدادخواه یتکه قابل یماذعان کن یدنهاد باهای مردمشهروندان و سازمان یدادخواه

 یطدر مح فعال یعموم یهاسازمان یاکه دولت  یمعناست که صاحبان حق بتوانند در صورت ینا
و  یدعو یمراجعه و اقدام به اقامه ییبه مراجع قضا ،عمل نکردند یفشانبه وظا یستز

و حق بر سالمت  یستز یطلذا حق بر مح یند؛درخواست غرامت و جبران خسارت نما
 یقابل دادخواه یستیشدن و مؤثر بودن با ییاجرا یاست که برا یشهروندان از جمله حقوق

خود  یبرآورده شدن آنها معنا یدر صورت عدم امکان مراجعه به دادگاه برا چراکه حقوق ،باشند
 یاسالم یراستا در جمهور ین(. در ا18و  14، ص 1865 ی: سق یدهد )کوکبیرا از دست م

وجود ندارد  یدیگونه تردیچه ،باشند یدهدبزه یمها خود به طور مستقاگر سمن ییمبگو یدبا یرانا
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 یفریک یدادرس یینقانون آ 11 یبر اساس ماده یرند، زیرادعوا قرار بگکه آنها بتوانند طرف 
مرتکب را  یبو چنانچه تعق گرددیم یاناست که از وقوع جرم متحمل ضرر و ز یشخص یدهدبزه

 یدهنام یخصوص یمدع ،وارده را مطالبه کند یانگاه جبران ضرر و ز و هر یشاک ،درخواست کند
و عام  یآن را به صورت کل یده،دبزه یشخص برا یلذا قانون مذکور با به کار بردن واژه شود؛یم

 ین(. همچن561، ص 1864 ی:آبادقوام یداده است )رمضان یتسر یو حقوق یقیبه اشخاص حق
 یدر دعاو یدهدیانکه ز یدر موارد 1886 یمدن یتقانون مسئول 1 یبر اساس وحدت مالک ماده

به طور  یا یماًمستق یستز یطها باشند و از اقدامات مخالف محسمن یاهروندان ش ،محیطیزیست
دعوا  یاقامه ینفع دعوا باشند، حق آنها را برایبه آنها وارد شود و در واقع ذ یخسارت یممستقیرغ

 یاکه شهروندان  شودیمطرح م ییاما مشکل در جا شناسند؛یم یتبه رسم یدر محاکم دادگستر
شده  یلتشک یستز یطمحیطی که از اجتماع افراد فعال در محنهاد زیستهای مردمسازمان

 یحقوق خصوص یحقوق یا یقیحق یتشخص یا یحقوق عموم یتشخص یک یهبخواهند عل
 66 ی. مادهشودینفع بودن در دعوا مطرح میکه بحث سمت داشتن و ذ ینددعوا نما یاقامه

: داشتیها مقرر مسمن یدر رابطه با حق دادخواه 1864الح سال قبل از اص 1862قانون آ.د.ک 
از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص  یتکه اساسنامه آنها درباره حما ینهادهای مردمسازمان»
و  یبهداشت عموم ی،فرهنگ یراثم یعی،منابع طب یست،ز یطمح ی،و ذهن یو ناتوان جسم یمارب

فوق اعالم  هایینهدر زم ینسبت به جرائم ارتکاب وانندتیم ،است یاز حقوق شهروند یتحما
 ییشرکت و نسبت به آراء مراجع قضا یلجهت اقامه دل یجرم کنند و در تمام مراحل دادرس

ها و موضوعات سمن یتاز فعال یترو به جلو در حما یماده گام ینکه وجود ا« ینداعتراض نما
جهت اقامه »عبارت  ،ماده وارد شد ینبه ا 1864که در سال  اییهلکن با اصالح ،آنها بود یتفعال
فعاالن  ییدهکه به عق ی. اتفاقگردید حذف ماده متن از «ییاقض مراجع آراء به اعتراض» و «یلدل

آنها  ینهاد در اعمال حق دادخواههای مردمنقش و عملکرد سازمان یفبه تضع یستز یطمح
که اصل  یاعمال حق دادخواه یدر راستا توانندیها ممنکه س یکار یتنها ین. بنابراانجامدیم
اعالم جرم  توانندیآن است که صرفاً م ،دارد انجام دهند یحبه آن تصر یو چهارم قانون اساس یس

متفاوت است. درخواست  یفریو اعالم جرم در حقوق ک یتمفهوم شکایت، چون کنند نه شکا
هر کس  یعنی گویند؛یباشد را اعالم جرم م یعموم یو جنبه یثیتح یکه دارا یجرم یبتعق

 یا یشخص یجنبه یاما اگر جرم ،مجرم را از دادستان بخواهد یباعالم جرم کند و تعق تواندیم
 یفیتکل یت،کند و در صورت عدم شکا یتشکا یدبا یخصوص یشاک ،داشته باشد یخصوص

بدون حق مداخله  یل دادرسحق شرکت در تمام مراحشود؛ از این رو ینم یجاددادستان ا یبرا
در  یزیچ یی،قضا یآرا یا یماتو اعتراض به تصم یلدل یبدون امکان اقامه یدادرس ینددر فرآ
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 66 ینه تنها اصل ماده یناست. همچن یتماشاچ یکروند دادگاه به عنوان  یحد امکان تماشا
 یرغ ییقیتض یزمذکور ن یماده یبلکه تبصره ،ها نداده استبه سمن یدیحق جد یچه یاصالح

ماده مقرر داشته:  ینا 8 یکرده است. تبصره یجادآنها ا یحق دادخواه یدر راستا یهقابل توج
هر  یماهه ابتداماده اقدام کنند در سه ینا یدر اجرا توانندیکه م ینهادهای مردمسازمان یاسام»

 یهقوه قضائ یسرئ یبو به تصو یهوزارت کشور ته یبا همکار یدادگستر یرسال توسط وز
شده توسط یهته یستمحیطی در لنهاد زیستسازمان مردم یکاساساً ممکن است  یعنی« رسد.یم

 یببه تصو ،وزارت کشور قرار گرفت یشنهادیپ یستاگر هم در ل یا یردوزارت کشور قرار نگ
 66 یماده بنابراین ؛حق اعالم جرم هم محروم شود ینگونه از همیننرسد و ا یهقضائ یقوه

قانون  156و  156، 84قابل قبول از اصول  یرعدول غ یکبار و یانگرد زعقب یک یاصالح
را مرجع  یشناخته و دادگستر یتبه رسم یهر کس یرا برا یاست که حق دادخواه یاساس

جرم  یکاز وقوع  یادیکرده است. هرچند که ممکن است اشخاص ز یمعرف یتظلمات عموم
 در تواندیم دیده لطمه جرم وقوع از یماًکه مستق یایدهداما تنها بزه ،شوند یانمتحمل ضرر و ز

 1 یماده مطابق آنکه به توجه با لکن نماید. را متهم تعقیب تقاضای شاکی عنوان به کیفری فرآیند
 یاز جهت تجاوز به حدود و مقررات اله یعموم یثیتح یدارا تواندیجرم م یدقانون آ.د.ک جد

 محیط علیهجرائم  که است بدیهی باشد، یبه حقوق جامعه و اخالل در نظم عموم یتعد یا
آنها  نفعذی چون و شده دانسته عمومی یجنبه واجد عمومی بهداشت و طبیعیمنابع  زیست،
با  66 ی. لذا مادهکند جرم اعالم تواندیم حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر است، جامعه
و  است نکرده اعطاآنها  به جدیدی اختیار واقع درها سمن طرف از جرم اعالم حق اعطای

 اعالم صرف با حمایت لذا است، حمایت مذکور یماده وضع از هدف آنکه به توجه با بنابراین
 ین( با ا86، ص 1865یگران: و د ییگردد )ورواینم محقق رسیدگی جلسات در شرکت و جرم

شکل، باز  ینپس از اصالحات به ا 66 یماده یبتصو رغمیحقوقدانان عل یوجود به اعتقاد برخ
قانونگذار  یننو یریگجهت یانگرب یراز ،گرفت یکبه فال ن یدماده را با ینا یبو تصو ینهم تدو

 ییاجرا ینامهآیین یبسال از تصو 11قانون آن هم پس از حدود  یک)به صورت  یرانا
است. لذا در  یدادرس یندها در فرآ( نسبت به حضور سمن1814مصوب  یدولتیرغ یهاسازمان

 یزو در نظر گرفتن نقش ناچ ییراتتغ یننخواهد ماند تا با وجود چن یباق ینجز ا یاعمل چاره
 ییهو رو یی، واکنش دستگاه قضاآنها ینهاد در تحقق حق خودخواههای مردمسازمان یبرا

، ص یشینپ ی،آبادقوام ی)رمضان ینیمنهادها به نظاره بنش ینا یترا نسبت به حضور و فعال ییقضا
های سازمان یدعوا یمذکور حق اقامه ییاجرا ینامهآیین 16 یچراکه ماده .(564و  566
و  یقیاشخاص حق یهعل یاز منافع عموم یتحما یخود و برا یتنهاد در موضوع فعالمردم
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قانون آ.د.ک از آنجا که  یاصالح 66 یماده یبلکن با تصو شناسد،یم یترا به رسم یحقوق
در  مذکورمفاد قانون  یستیاصوالً با ،ها باالترندنامهاز آیین یمراتب حقوقاز لحاظ سلسله ینقوان

شهروندان و  یخواهتظلمبه عنوان مرجع  یهقضائ ینقش قوه یانم یناما در ا .شود یتمحاکم رعا
قضات از  یکنندهکمک یرساتف یدو مصوبه و گاه ینا یندر جمع نمودن ب یدولتیرغ یهاسازمان

 ینهاد مشارکت یکنهاد به عنوان های مردمسازمان یحق دادخواه یشبه افزا تواندیم یمفاد قانون
 یوجود دارد بحث دادخواه ینجاکه در ا یگریمهم د یمنجر شود. نکته یساالرو نهاد بارز مردم

است که برخالف حقوق  یها و مؤسسات عموماز سازمان هاو سمنشهروندان  یتو شکا
انجام  یلدولت را به دل یهکشورها که حق طرح دعوا عل یبرخ ینو قوان یستز یطالملل محینب

لکن  .اندبه آنها اعطا نموده یستز یطدر حفاظت از مح یکوتاه یحت یامحیطی تخلفات زیست
تخلفات  ییقضا یگیریدر پ یننبوده و نقص قوانمطلوب  ینهزم یندر ا یرانا یعملکرد نظام حقوق

مهم در  یهااز چالش یکی یدولت ینهادها یگرفته از سوویژه تخلفات صورتمحیطی بهزیست
 یرادو ا یبشروع تعق یار. در انگلستان اختشودیمحسوب م یستز یطحفاظت از مح یینهزم

 ،نباشد یجرم ییدهداگر بزه یحت یواگذار شده است که به موجب آن هر کس یاتهام به افراد عاد
مشاور  یقدعوا را تا انتها از طر یدصورت با یندر ا و اندازد یانرا به جر یعموم یدعوا تواندیم
به  یستز یطاز مح یتبه موجب قانون حما یزفرانسه ن ی. در نظام حقوقیدخود دنبال نما یلوک یا

 این در مندرج شرایط در بتوانند تا است شده اعطا حقوقی سمت زیست محیط حامی یهاانجمن
(. 11-64ص  یشین،پ یگران،و د یاحمد یکنند )بهرام دعوا طرح قضایی و اداری مراجع نزد قوانین
 تسامح یدهندهنشان نیز محیطیزیست دعاوی نخستین در آمریکا یهادادگاه از صادرشدهآراء 
 طرفیت به 1618ژوئن  11 در آمریکا عالی دیوان یرأ مانند است، سمت ینظریه تفسیر درها دادگاه

 هایمتق یشبر آنکه افزا یمتحده مبن ایاالت دولت و واشینگتون جورج دانشگاه دانشجوی پنج
 ینو ا منجر شده یافتباز یاتداده و به کاهش عمل یشرا افزا یافتیباز یحمل و نقل کاالها یینههز
مندی کافی از محیط زیبا و سالم پارک عدم بهرهسبب  وها شده له باعث ازدحام زباله در پارکئمس

حقوق  ییدادگاه اروپا ینکها یا judgement of US Supreme Court, 1973, No. 72.535)) گردیده است
 یکارخانه از ناشی آلودگی از جلوگیری عدم در را روسیه دولت تقصیر 2115ژوئن  6 دربشر 
. در (judgement of European Court of Human Rights, 2005, No. 55723/00نمود ) اعالم فوالد
 یبتخر یا یکه به آلودگ یو کسان ینمتخلف یهعل یستز یطاگرچه سازمان حفاظت مح ایران

 یا یقینقش در عمل محدود به اشخاص حق یناما ا کند،یاقدام م پردازندیم یستز یطمح
ضوابط  یمؤثر نظارت بر اجرا یسازمان از ابزارها ینو ا هبود یحقوق خصوص یحقوق

 ییندهآال ییهنقل یلمثال وسا ی. برانیستبرخوردار  یدولت یالتمحیطی در نهادها و تشکزیست
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تهران و به حد  یهوا یآلودگ یشو افزا یجادا یاز عوامل اساس یکی یاشخاص حقوق عموم
 یطحفاظت مح وجود سازمان یناست. با ا یصوت یآلودگ یهوا و حت یفیتک یدنرسان یبحران

و  یفهوظ ی،در برخورد با موانع دولت یشخو هاییاستتاکنون موفق نشده در اعمال س یستز
تخلف از حقوق  یرانا ییدر نظام قضا ینکند. همچن یبتعق یقاًرا دق یستز یطحفظ مح یتمسئول

 شود.ینم یتلق ییطرح دعوا در محاکم قضا یبرا ییخود مبنا یمحیطی شهروندان به خودزیست
در  یدبلکه با ،گردد یبتعق یستز یطبه عنوان تخلف از مح تواندیخسارت نم ینکه اینحداقل ا

اعالم جرم  یا( 61-66، ص 1866 یگران:و د یمی)کر یمدن یتمربوط به مسئول ینپرتو عناو
هستند  یهقضائ یوزارت کشور و قوه یستکه در ل ینهادهای مردممحیطی توسط سازمانزیست

حق اعالم  یحت یی.د.ک به تنهاآقانون  66 یچراکه شهروندان بر اساس منطوق ماده ؛مطرح گردد
 هاییدادرس یندمحیطی و شرکت در فرآبلکه اعالم جرم زیست ،ندارند یزمحیطی را نجرم زیست

شده ییدو تأ یطواجد شرا یهاسمن یتدر صالح ید،طور که اشاره گردمحیطی همانزیست
از  یمعنو یا یخواهد بود و شهروندان در صورت تحقق و اثبات ضرر ماد یهقضائ یتوسط قوه

محیطی صرفاً حق جبران خسارت بر اساس قانون زیست یکنندهیبو تخر یندهآال هاییتفعال
شامل شهروندان و  یگاه اشخاص حقوق خصوص هر ینکهرا دارند. عالوه بر ا یمدن یتمسئول

 یستز یطمح یو اقدامات دولت که به آلودگ یماتبه تصم نهاد به طور مستقلهای مردمسازمان
 یینو البته تع یندهم مراجعه نما یعدالت ادار یوانبه د توانندیم ،باشند معترضمنجر شده است 

مذکور  یخصوص یگاه اشخاص حقوق است و هر یعموم یهادادگاه یخسارت بر عهده یزانم
 ،مطرح کنند یستز یطمح یح در حوزهصال یعموم یهاسازمان یقاعتراض خود را از طر

در نظر داشت که هم  یدبا یزنکته را ن یند. البته اندار یدگیرس یتصالح یعموم یهادادگاه
قانون  111مطابق اصل  یحقوق عموم یو هم اشخاص حقوق یحقوق خصوص یاشخاص حقوق

 یهاها و بخشنامهنامهحق درخواست ابطال مصوبات و آیین یعدالت ادار یوانو قانون د یاساس
 یمانند رأ .خواهند داشت یعدالت ادار یواند یعموم یئترا از ه ینهادها و مؤسسات عموم

در خصوص ابطال  14/11/12 مورخ 416شماره  یدر دادنامه یعدالت ادار یواند یعموم یئته
 یئته یرأ یاکشور  یاز منابع آب یانتم صدر مورد لزو یرووزارت ن 421/41188 یبخشنامه

 یبخشنامه ابطال بر یمبن 81/12/11مورخ  61-62 یدادنامه یعدالت ادار یواند یعموم
نفت در  یمل شرکت یهعل یاشخاص حقوق خصوص یتدر مورد شکا 6511/121و  1218/161
 یهعل یاتم یسازمان انرژ یتشکا یا خودروها روی بر گازسوز کیت نصب ممنوعیتمورد 

 یعدالت ادار یواند یعموم یئتگمرک در ه یاز لحاظ درخواست ابطال بخشنامه یرانگمرک ا
ست در حال  ی. مستدعییمواد غذا یاهسته یآلودگ کنترل نظر از کاالها بر نظارت با رابطه در
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 دعوا در یو درخواست آنها به اقامه یدولت یهادستگاه ینحاضر با وجود اختالفات گوناگون ب
 ینب یبه دعاو یدگیها از رسدادگاه ئیهقضا یقوه ئیسر یلکن با صدور بخشنامه ی،دادگستر

دولت مسئوالن ارجاع  یاند و با توجه به مصوبهبرحذر شده یحقوق عموم یتبا شخص ینهادها
 مجریه یقوه داخلی راهکارهای به خود اختالفات رفع برای را دولتی یهادستگاه یدپرونده با

در برخورد  یهقضائ یآنکه قوه رغمیعل ین(. همچن61ص  یشین،پ ی،احمد یکنند )بهرام هدایت
موارد آن طور که مورد انتظار بوده عمل ننموده و با  یمحیطی در برخزیست یهابا پرونده
 یتوسط نهادها یستز یطمح یکننده از آلودگیریجلوگ یستممانند آنکه نصب س ییهااستدالل

کارخانجات به  یلیتعط یادارد که خارج از توان دولت است  یازن یهنگفت یمالبه منابع  یدولت
آنها و دولت  یاز کارگران و بروز مشکل برا یشمار یاریکمحیطی باعث بتخلفات زیست یلدل
عمل  یستهشا یاربس یگری( در موارد د61-111ص  یشین،، پیگرانو د یاحمد یگردد )بهرامیم

 یمانند پرونده .برداشته است ییرو به جلو یهاگام یستز یطنموده و در جهت حفاظت از مح
اصفهان در  یدادسرا 5 یباغ اصفهان که بازپرس آگاه و مستقل شعبه چهار یابانعبور مترو از خ

اصفهان در مورد عدم  یو شهردار یفرهنگ یراثاز شهروندان از سازمان م یکی یتمورد شکا
 یهقضائ یقوه یحقوق یاز اداره یست،ز یطمح یباز تخر یریم مناسب آنها در جهت جلوگاقدا

در جهت حفاظت  یتخصص یاربس اییهکل نظر ینموده است و آن اداره یدرخواست نظر مشورت
از دولتمردان در اداره و  یکچنانچه هر »...  مضمون که ینصادر نموده است به ا یستز یطاز مح
از افراد ملت من باب امر به  یکهر  ،شود یطتفر یا یموصوف مرتکب تعد یوماموال عم یتصد

 یدارد به دادستان مراجعه و دادخواه یاراساس اخت یناز منکر حق اعتراض و بر ا یمعروف و نه
 یقانونیراز متضرران از اقدامات غ یکاست و هر  یمرجع تظلمات عموم یکند. دادگستر

زوم با پرداخت لمراجعه و عندال یبه دادگستر تواندیافراد جامعه م یرو سا یمسئوالن مملکت
 یراثبر اساس اجازه سازمان م یچنانچه شهردار ینکند. بنابرا یتاعالم شکا یقانون هایینههز

 یخیتار یآثار فرهنگ یانشده باشد که سبب تزلزل بن یمرتکب اقدامات یو گردشگر یفرهنگ
متهمان  یبدر تعق یدگیافراد ملت، دادستان محل مکلف به رس از یکهر  یبنا به دادخواه ،شود

خواهد  1815 یقانون مجازات اسالم 561به ارتکاب جرم اعم از مباشر و معاون بر اساس ماده 
 (.1، ص 1811 :بود )دادخواه

 یریگ یجهنت
 یهااجتماع شهروندان در قالب تشکل یاشهروند  یکاز افراد جامعه به عنوان  یکهر 
از منکر  یقالب امر به معروف و نه درنظارت خود را  توانندیم مختلفاز طرق  محیطیزیست
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و در صورت مواجهه با تخلفات  ودهاعمال نم یو حقوق یقیبر عملکرد اشخاص حق
 یندر ا یو کوتاه یکارکم یحت یا یو بخش عموم یبخش خصوص یاز سو محیطیزیست
گزارش به نهادها و مؤسسات  یارائه یتو در نها و ارشاد و اخطار یهتوص یقطر از بخش،
 موقعدر صورت عدم اقدام به ( وباشد یبخش خصوص یکه تخلف از سو یدر صورت) یعموم
از  ،باشند یخود اشخاص حقوق عموم محیطیزیست ینکه متخلف از قوان یدر صورت یاآنها 
در  محیطیزیست یدعوا یاقامه یکل کشور و حت یارائه گزارش به سازمان بازرس یقطر

نظام از  یکل هاییاستس ینتدو .نماینداقدام  یدولتیرو غ یدولت ینهادها یهعل ییمراجع قضا
از منکر در  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما یبتصو و یمقام معظم رهبر یسو

بر عملکرد  ینظارت مردم یتنشان از اهم یهمگ 1864سال در  یاسالم یمجلس شورا
اگر شهروندان  لذا دارد. یستز یطحفاظت از مح یجامعه در راستا یو حقوق یقیخاص حقاش

وارد آنها  به یخسارت محیطیزیستمجاز یراز اعمال غ یممستقیربه طور غ یا یماًها مستقو سمن
و  یقیاشخاص حق یهدعوا عل یدر همه حال حق اقامه یمدن یتبر اساس قانون مسئول ،شود
 اصالح از پس.د.ک آ قانون اساس برصورت  ینا یردر غ .متخلف را خواهند داشت یحقوق
صرفاً حق اعالم جرم به دادستان و شرکت در  یهقضائ یقوه ییدمورد تأ یهاسمن 1864سال 

است که در  یبار از حق دادخواهیانگرد زعقب ینوع ینرا خواهند داشت که ا یمراحل دادرس
و  یننقص قوان یلدر کشورمان به دل متأسفانه شده است. یدن تأکبر آ یاربس یقانون اساس

چند در هر .گرددیاساس امتناع م ینبر ا یموارد از صدور رأ یدر برخ یهقضائ یقوه یکردرو
 یز( نلویزان جنگل یپرونده و اصفهان چهارباغ از مترو عبور یپروندهمانند موارد ) برخی

را  توجهی قابل و یستهموسع و به نفع عموم جامعه نظرات و اقدامات شا یربا تفس یهقضائ یقوه
نفع یدر صورت ذ نهادهای مردمسازمانآنکه شهروندان و  یزآخر ن یارائه داده است و نکته

عدالت  یواندر د یعموم یو اقدامات نهادها یماتاز تصم یتبودن و داشتن سمت حق شکا
 ،.. داشته باشند.ها ونامهآیینت به مصوبات دولت شامل نسب یکه اعتراض یو در صورت یادار

گونه ینحق درخواست ابطال ا یعدالت ادار یوانو قانون د یاساس قانون 111بر اساس اصل 
 د داشت.نخواه یعدالت ادار یواند یعموم تئیمقررات را از ه
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هایادداشت
                                                                                                                                                       

 حیات آن در باید بعد هاینسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت اسالمی، جمهوری در». 1
 و اقتصادی هایفعالیت رو این از. گرددمی تلقی عمومی وظیفه باشند، داشته رشدی به رو اجتماعی

 «.است ممنوع کند پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر
ی چگونگی رسد بر سر مسئلهشود، به نظر میگونه که از مشروح مذاکرات اصل هشتم فهمیده میآن. 2

تدوین و نگارش اصل فوق با وجود تصویب نهایی لکن اختالف نظرات زیادی وجود داشته است. 
امر به معروف و نهی از منکر مثل شوراها نیست که »نظر آقای صافی مبنی بر اینکه مانند اظهار 

یک مطلبی که اآلن در شرع  این امر شرایطش معلوم است. کند.بگوییم شرایط را قانون معین می
قانون معین »فرمایند یا اظهار نظر آقای رشیدیان که می «.هست دیگر معین کردن آن صحیح نیست

مشخص بفرمایید، کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم این قانون و قوانین کند را می
باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر »فرماید یا آقای انواری می «.دیگر

 «.شده است
 .گیردمی صورت آمران علیه که است جرائمی قانون این موضوع جرائم از منظور. 3

4. Convention on the Protection of the Environment through Criminal law 

5. Bill of Peace 

 یعنی است. اسالمی شورای مجلس مصوب قوانین از غیر مصوباتی پراکنده مقررات از منظور. 6
 و تأسیس اجرایی ینامهآیین آنها ترینمهم که دولت هاینامهتصویب و هابخشنامه ها،نامهآیین

 و قضایی مراجع در دادخواهی حق صراحتاً که است 1814 مصوب غیردولتی هایسازمان فعالیت
 .است گردیده ذکر قضایی شبه
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