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 مقدمه
براي بشر، تنها چند سالي است که توجه حقوقدانان  محيط زیست سالم با وجود اهميت

چنداني در این زمينه صورت نگرفته است؛  هاي رو قانونگذاري ازاین است. شدهجلب  آنبه 
بر آن، ماهيت  ؛ عالوهيستندجبران خسارت قوانين موجود نيز کافي ن ۀدر زمين ویژه به

درستي تشخيص  بهتوان  است که در برخي موارد نمياي  گونه بهمحيطي نيز  زیست هاي خسارت
ایجاد خسارت در  موجبداد که عامل ایجاد خسارت چه کسي بوده است و اگر چند عامل 

محيط زیست شده باشند، حدود مسئوليت هریک چه اندازه است؛ همچنين راهکارهاي جبران 
براي تخریب بازگردانند؛ توانند محيط زیست را به حالت قبل از  نمي معمول طور به خسارت،

ازن را  ۀاي بر الی نقدي، تأثيرات مضر دود کارخانه ۀتوان ادعا کرد که جریم چگونه مي مثال
 محيطي زیست هاي بر این مشکالت، گاهي قضات نيز در پرونده ده است؟ عالوهکرجبران 

سوي  محيطي از که در برخي کشورها، دعاوي زیست نظراز این  .آزادي عمل کافي ندارند
شده باشد و طرح وارد قابليت طرح دارند که به جان یا مال آنها لطمه  لحاظ بدیناشخاص 

هاي جاني  هاي آینده جدا از خسارت براي حمایت از محيط زیست و حفظ حقوق نسل ادعو
مربوط به  هاي المللي نيز اغلب عهدنامه بين ۀیا مالي با مشکالت بسياري همراه است. در حيط

مسئوليت و غرامت ناشي از تخریب محيط  رحيط زیست که قواعد عرفي ناظر بحمایت از م
عدم تخریب محيط زیست تا حدي که بر  ۀکند، بيانگر آن است که وظيف ميزیست را تدوین 

گذارد، مورد پذیرش عامه  ميحق حيات، سالمت و امنيت تأثير  مانندالمللي بشر  حقوق بين
را آور براي محيط زیست  جبران اعمال زیان برايبزار کافي الملل ا حقوق بين واقع شده است و

المللي دادگستري نيز هرچند براي رسيدگي به اختالفات محيط زیستي  و دیوان بين ندارد
سال گذشته هيچ دعوایي را در این زمينه مورد حکم قرار  چهل درصالحيت دارد، در عمل 

 .(173-131: 1131نداده است )کنت مک کاليون، 
المللي تنها چند سالي است که اذهان عمومي را  لۀ محيط زیست با اینکه در حيطۀ بينمسئ

اي که عمران و آباداني  گونه اي طوالني دارد، به متوجه خود کرده است، در دین اسالم سابقه
هاي مهم  هاي الهي از جمله منابع طبيعي از آموزه جویي در استفاده از نعمت زمين و صرفه

باید »فرمایند:  اي به مالک اشتر مي است. در این زمينه امام علي)ع( در نامه حکومت اسالمي
بيش از تحصيل خراج در اندیشه آباداني زمين باشي؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني 
زمين؛ و هرکه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش 

ها نه تنها به این  (. اما متأسفانه گاهي دولت31البالغه، نامۀ  )نهج« ندکياستقامت نيابد مگر ا
کنند، بلکه با اقدامات خود موجبات خسارت به محيط زیست را فراهم  وظيفۀ مهم عمل نمي
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هاي کاربردي  رو در این نوشتار، با توجه به مشکالت مذکور بيشتر بر جنبه آورند. ازاین مي
شود تا مباحث نظري موجود در این قضيه؛ ليکن برحسب  يد ميحمایت از محيط زیست تأک

 شود. ضرورت نخست مفاهيمي که در این حوزه کاربرد دارند بررسي مي

 . مفهوم مسئولیت مدنی دولت1
رود. معناي عام مسئوليت مدني اعم از  کار مي مسئوليت مدني در دو معناي عام و خاص به

باشد یا قهري و معناي خاص آن منصرف از مسئوليت این است که ریشۀ مسئوليت، قراردادي 
عبارت دیگر مسئوليت غير قراردادي به مواردي  (. به11: 1137)کاتوزیان،  قراردادي است

شود که قانونگذار تکاليف عامي را براي همگان تعيين کند و در اثر تخلف از این  مربوط مي
ي این مسئوليت، رابطۀ دیني بين تکاليف عمومي خسارتي به دیگران وارد شود و بر مبنا

(. شایان ذکر است که مراد از 261: 1137زاده،  وجود آید )موسي دیده و مسئول به زیان
 مسئوليت مدني در این نوشتار معناي خاص آن است.

رود. دولت به معناي عام  کار مي واژۀ دولت گاهي در معناي عام و گاهي هم در معناي خاص به
هاي حاکميتي است. آراي صادرشده از هيأت عمومي دیوان  عمومي و دستگاه کلمه شامل همۀ قواي

عدالت اداري، بيانگر این است که دیوان عدالت اداري به کليۀ شکایات مردم عليه قواي حاکميتي 
(، 3: 1131برد )استوار سنگري،  کار مي کند، یعني دولت را در معناي عام آن به رسيدگي مي
 اص )که در این نوشتار منظور است( تنها شامل قوۀ مجریه است.معناي خ  ولي دولت به

دیده در  الزام دولت است نسبت به شخص زیان»طور کلي مسئوليت مدني دولت،  به
پرداخت غرامت زیان وارده به او که ناشي از عمل غيرقانوني منتسب به دولت یا عمل 

دیده که به موجب  خت غرامت زیانغيرقانوني او )دولت( بوده و یا تکليف دولت است به پردا
(. در نظر گرفتن چنين مسئوليتي براي 31: 1، ج1133)زرگوش، « قانون مقرر گردیده است

شکني و زیاني  کند که هيچ قانون دولت نتيجۀ منطقي حاکميت قانون است و عدالت حکم مي
 (.62: 1137چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند )طباطبائي مؤتمني، 

 . مفهوم خسارت در حوزۀ محیط زيست2
اي است که  محيطي، زیان یا صدمه الملل خسارت زیست در یک تعریف کلي در حقوق بين

الملل یا در اثر بروز حوادث طبيعي، به افراد، اموال  در نتيجۀ فعل یا ترک فعل تابعان حقوق بين
 (.33: 1131شود )زماني، یا محيط زیست وارد مي

و عبارات « اثر شدید»اسميلتر منظور از خسارت، آسيبي است همراه با در دعواي تریل 
قابل »، «محسوس»، «قابل ارزیابي»هاي  شده از مفهوم خسارت شامل آسيب دیگر استعمال
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آسيب شایان »و... است و آنچه بيشتر از همه استعمال شده، عبارت « شایان توجه»، «گيري اندازه
 (.133: 1131گوندلينگ،  به محيط زیست است )لوتار« توجه

تعریااف  ،(ELD)محيطااي  کميساايون اروپااایي مساائوليت زیساات   2(، 1براساااس مااادۀ ) 
هاااي زیسااتي  محيطااي دربردارناادۀ سااه مقولااۀ خسااارت بااه گونااه   زیساات هاااي خسااارت

 .هاي طبيعي و خسارت به آب و خاک است شده و زیستگاه حفاظت
(G.M. van den Broek, Available at: http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr,The date 

of usage:15/2/2013) 
ميالدي یک گروه کاري در زمينۀ موضوع  1333صرف نظر از موارد مذکور، در سال 

وسيلۀ برنامۀ محيط زیست سازمان ملل متحد  محيطي به مسئوليت و جبران خسارات زیست
اي و  ترده بر اسناد جهاني و منطقهتشکيل شد. وظيفۀ این گروه بازبيني گس (1))یونپ(

 منظور ارائۀ تعریفي جامع از اصطالح ها به طور کلي رویۀ دولت هاي داخلي و به قانونگذاري
محيطي  خسارات زیست»هاي این گروه  عنوان شد. براساس پژوهش« محيطي خسارات زیست»

محيط زیست یا بر  آنچنان تغييري است که تأثير مضر قابل سنجش و قابل ارزیابي بر کيفيت
گذارد، خواه این عناصر داراي ارزش تجاري باشند و خواه نباشند. از سوي دیگر،  عناصر آن مي

شود که بر توانایي آن محيط در جهت تداوم  محيطي تغييراتي را نيز شامل مي خسارات زیست
« اردگذ محيطي پایدار تأثير سوء مي کيفيت قابل قبول و حمایت از حيات و تعادل زیست

 (.112: 1131)موسوي و قياسيان،

 محیطی های زيست . راهکارهای ارزيابی خسارت3
دیده را در نظر  توان مقداري از یک منبع آسيب براي ارزیابي و تعيين ميزان خسارت وارده مي

دیدگي مقایسه کرد. براي مثال بررسي تعداد  گرفت و آن را با همان مقدار از محيط بدون آسيب
دیده.  هاي خسارت دیده و تعميم آن به سایر قسمت ها در مقداري از محيط آسيب بوته ها یا ماهي

دیده با یکدیگر قابل مقایسه نباشند، براي ارزیابي شدت خسارت،  هاي آسيب که قسمت اما زماني
هاي الزم براي بازسازي و اعادۀ وضع به حالت پيشين را، معياري در راستاي  توان هزینه مي

 (.Chapman, 1998: 3, Caroline Blatch,2004: 8) زان خسارت شناختارزیابي مي
دیده  همراه است، زیرا بازسازي محيط زیست آسيب استفاده از معيار دوم نيز با مشکالتي 

بر  هاي نامحدود و وسيعي همراه است. عالوه پذیر نيست یا با هزینه در بسياري مواقع امکان
بل بازسازي باشد، این بازسازي ممکن است آني و بالفاصله دیده قا این، حتي اگر محيط آسيب

شود، چراکه عواملي مانند تورم نيز  رو مي نباشد. در نتيجه تعيين ميزان خسارت با مشکل روبه
 .(Elliott,2001: 18) شوند در این ارزیابي دخيل مي
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ها تخمين  هشده در دیگر زمين هاي حقوقي مطرح توان با تمسک به پرونده ها را مي خسارت
سبب آلودگي صوتي و دود  دليل آلودگي، یا کم شدن مشاغل به زد؛ مانند کاهش قيمت امالک به

 (.111: 1133)الکساندر کيس، 

کدام  محيطي در آن قسم از عناصر محيط زیست که نتوان هيچ هاي زیست براي ارزیابي خسارت
تا چه اندازه حاضرند براي در اختيار توان سنجيد که مردم  کار بست، مي هاي مذکور را به از روش

ها و مناظر طبيعي هزینه بپردازند و ميزان خسارت با توجه به  داشتن مواهب طبيعي مانند گردشگاه
( به نظر بسياري از کارشناسان، این 33: 1173ترنر، ، Grasso,2013: 8) شود تمایل مردم تعيين مي

و تخصص زیادي در اجرا نياز دارد. همچنين نتایج  بر است و به دانش بر و زمان شيوه بسيار هزینه
 (.116: 1131 حاصل از این شيوه نسبي، محتمل و مشروط است )موسوي و قياسيان،

دلیل ايجاد خسارت در محیط زيست در  . طرح دعوا علیه دولت به4
 حقوق داخلی

 . خواهان در دعاوی محیط زیست 4ـ1
، در حقوق ما اصل 3/12/1132فري مصوب قبل از تصویب قانون جدید آیين دادرسي کي

طور صریح حق  بر این بود که کسي حق اقامۀ دعوا به نام دیگري را ندارد و هيچ قانوني به
هاي غيردولتي حامي محيط زیست را نيز به مراجع قضایي شناسایي  اقامۀ دعواي سازمان

ساخت. در آن زمان  کرد و چنين حقي را حسب موضوع دعوا به متوليان دولتي محدود مي نمي
توانستيم حق دسترسي این  تنها با استناد به برخي مقررات پراکنده و تفسيري موسع از آنها مي

( قانون اساسي 13ها به مرجع قضایي را استنباط کنيم؛ براي مثال به موجب اصل ) قبيل سازمان
در این  و... «هرکس»، «هر فرد»وجود واژگاني چون «. دادخواهي حق مسلم هر فرد است...»

هاي غيردولتي  سازد که توجيه حقوقي براي حضور سازمان اصل، این امر را به ذهن متبادر مي
و « منافع عمومي»( قانون اساسي نيز ضمن تأکيد بر33ها وجود دارد. در اصل ) در دادرسي

که  یاد شده« هاي عمومي انفال و ثروت»محيطي با عنوان  ، از برخي عناصر زیست«مصالح عامه»
 (31در اختيار حکومت اسالمي است تا براساس مصالح عامه مصرف کند. همچنين به موجب اصل )

هاي بعدي باید  در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسل»همان قانون 
 با توجه به اینکه« شود... در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي

نظر  تلقي شود، به« وظيفۀ عمومي»تواند یک  عنوان حمایت از محيط زیست مي دعوا بهاقامۀ 
محيطي را از حق اقامۀ دعوا براي صيانت  هاي غيردولتي زیست توان افراد و سازمان رسد نمي مي
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بر قانون اساسي به  (. افزون221-217: 1131آبادي، از محيط زیست محروم کرد )رمضاني قوام
 23/1/1133هاي غيردولتي مصوب  نامۀ اجرایي تأسيس و فعاليت سازمان ( آیين16موجب مادۀ )

هاي خود و براي حمایت از  حق دارد در موضوع فعاليت [هاي غيردولتي سازمان] سازمان»
یکي از «. منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضایي اقامه دعوي نماید

محيطي مربوط به  هاي غيردولتي زیست نۀ طرح دعواي سازمانهاي عملي در زمي بارزترین نمونه
 عليه معاونت فني شهرداري 1133هاي مذکور در سال  جنگل لویزان است. طي این دعوا سازمان

 اصله درخت جنگلي آن طرح دعوا کردند. 3111دليل تخریب این جنگل و قطع بيش از  تهران به
دعوا را استماع کننده،  ؛ اما اینکه مرجع رسيدگياي نداشت هرچند طرح این دعوا عمالً نتيجه

(، اما 221-221: 1131آمد )رمضاني قوام آبادي، شمار مي کرد، تحولي چشمگير در حقوق ایران به
شوند نه قوانين، ضمانت  مقررات محسوب ميها در زمرۀ  نامه ازآنجا که از نظر شکلي، آیين

ها مکلفند از  قضات دادگاه»قانون اساسي  (171اجراي قانوني را ندارند و به موجب اصل )
هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسالمي یا خارج از  نامه ها و آیين نامه اجراي تصویب

تواند ابطال این گونه مقررات را  حدود اختيارات قوه مجریه است خودداري کنند و هر کس مي
هاي  بيني حق دادخواهي براي سازمان رو پيش ازاین«. از دیوان عدالت اداري تقاضا کند

رو  (. ازاین111: 1137آبادي، تنهایي کافي نبود )رمضاني قوام نامۀ مذکور به غيردولتي در آیين
 قانونگذار در راستاي تأمين هرچه بيشتر حقوق ملت از جمله حق داشتن محيط زیست سالم که

 قانون جدید آیين دادرسي 1132ال ( قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است، در س31در اصل )
هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها  سازمان»( آن 66کيفري را تصویب کرد که به موجب مادۀ )

درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي یا ذهني، محيط 
شهروندي است، زیست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمایت از حقوق 

هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي  توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه مي
 «.جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراي مراجع قضایي اعتراض نمایند

هاي حامي  در نظام حقوقي فرانسه نيز به موجب قانون حمایت از محيط زیست به انجمن
قي اعطا شده است تا بتوانند در شرایط مندرج در این قوانين در نزد محيط زیست سمت حقو

 (.221: 1131آبادي، مرجع اداري و قضایي طرح دعوا کنند )رمضاني قوام
محيطي،  هاي ایاالت متحدۀ آمریکا در نخستين دعاوي زیست آراي صادره از دادگاه

 1371ژوئن  13عالي آمریکا در  ها در تفسير نظریۀ سمت است. دیوان دهندۀ تسامح دادگاه نشان
عليه ایاالت متحده رأي داد که پنج دانشجوي دانشگاه جورج واشينگتن سمت دارند تا به 

 (2)ایالتي ونقل توسط کميسيون بازرگاني بين ( قانون اساسي افزایش قيمت حمل1موجب اصل )
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ایالتي در  گاني بينرا تحت پيگرد قرار دهند. دانشجویان ادعا کردند که تصميم کميسيون بازر
گذارد. استدالل  هاي شهر اثر سوئي مي ونقل ریلي بر انتفاع ایشان از پارک افزایش نرخ حمل

  دهد ونقل کاالهاي بازیافتي را افزایش مي ها، هزینۀ حمل دانشجویان چنين بود که افزایش قيمت
تر زباله در شود. همين مسئله موجب جمع شدن بيش مي و به کاهش عمليات بازیافت منجر

دهد. دادگاه  ها را کاهش مي شود و بدین ترتيب لذت شخصي دانشجویان از پارک ها مي پارک
شود  ميان عللي که در نهایت منجر به بروز آسيب به دانشجویان مي»در این زمينه نظر داد: 

ونقل موجب بازیافت کمتر  عبارت بهتر، افزایش نرخ حمل به«. رابطه سببيت وجود دارد
شود و از این  مي (1)«واشينگتن راک کریک پارک»ها و افزایش حجم زباله در  ها و بطري يقوط

 SCRAPکند. دادگاه  ها در استفاده از پارک، آسيب وارد مي طریق به منافع معنوي خواهان
را مورد  (3)(NEPA)محيطي  طور کامل قانون سياست ملي زیست اي بود که به  نخستين محکمه

داد. در این قضيه دادگاه با انتقاد از رویکرد مضيق به نظریۀ سمت، چنين استدالل  توجه قرار مي
خاطر آنکه دیگران  اند، تنها به قائل نشدن سمت براي اشخاصي که واقعاً آسيب دیده»کرد که 

زننده  دیدگان بيشتر باشد، اعمال آسيب اند، بدان معناست که هرچه تعداد آسيب هم آسيب دیده
 (.33: 1137)جم، « توان زیر سؤال برد را کمتر مي

شود مرز ميان  محيطي، ساختگيري در احراز سمت خواهان موجب مي در دعاوي زیست
تشخيص شود. در نتيجه  معيارهاي الزم براي احراز سمت با ماهيت ادعاي خواهان غيرقابل

مت خود را براي ناچار پيش از دادرسي باید ثابت کند که برنده دعواست تا بتواند س خواهان به
خوشبختانه در ایران با تصویب مادۀ  (.33: 1137اقامۀ همان دعوا در دادگاه ثابت کند )جم، 

هاي  محيطي توسط سازمان ( قانون جدید آیين دادرسي کيفري، طرح دعاوي زیست66)
پذیر شده است و با رفع مشکالت ناشي از احراز  غيردولتي حمایت از محيط زیست امکان

رو شود.  رود که طرح این قبيل دعاوي با سهولت بيشتري روبه ها انتظار مي ادگاهسمت در د
محيطي در طرح این دعاوي در  هاي زیست انگيزگي قربانيان خسارت همچنين ازآنجا که بي

گذارد، اندیشيدن چنين  کنندگان محيط زیست را بدون پاسخ مي بسياري از موارد اقدامات آلوده
 شود.  جهي در راستاي حفظ و بازسازي محيط زیست محسوب ميتدبيري کمک شایان تو

محیطي علیه دولت در  . دادگاه صالح برای رسیدگي به دعاوی زیست4ـ2
 حقوق ایران

 تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب قانون( 11براساس مادۀ )
لتي که به توانند عليه تصميمات و اقدامات دو اشخاص حقوق خصوصي مي 23/1/1132
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طرح دعوا  طور مستقل در دیوان عدالت اداري شود، به مي هاي محيط زیست منجر آلودگي
دیدگان  کنند. رسيدگي دیوان عدالت اداري منحصر به تشخيص استحقاق یا عدم استحقاق زیان

دیدگان  ( همان ماده پس از تأیيد استحقاق از طرف دیوان، زیان1بوده و به موجب تبصرۀ )
 کنند. ر مطالبۀ حقوق خود در محاکم عمومي طرح دعوا ميمنظو به

شود از  مي اگرچه امکان طرح دعوا عليه اقدامات دولتي که به آلودگي محيط زیست منجر
طور معمول این اشخاص دعاوي  طور مستقل وجود دارد، به سوي اشخاص حقوق خصوصي به

کنند. مطابق  زیست( دنبال ميخود را از طریق نهادهاي عمومي صالح )مانند سازمان محيط 
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري،  11/11/1163مورخ  13و  13، 17رأي وحدت رویۀ شمارۀ 

جایگاه شاکي در دیوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق 
 در شعب دیوان عدالت اداري قابل خصوصي شده و شکایات و اعتراضات واحدهاي دولتي

( قانون اساسي جمهوري اسالمي 171نظر به اینکه در اصل )»نيست. به موجب این رأي  حطر
ایران از تأسيس دیوان عدالت اداري رسيدگي به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به 
مأمورین یا واحدهاي دولتي تصریح گردیده و با توجه به معني لغوي وعرفي کلمه مردم، 

ل مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطالق واحدهاي دولتي از شمو
( دیوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي 11شود و مستفاد از بند یک ماده ) مي
هذا، شکایات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي  باشند علي مي

(. بنابراین در جایي که اختالف 33: 1131،دالوري) «باشد در شعب دیوان عدالت اداري نمي
هاي عمومي   دادگاه بين نهادهاي دولتي ناشي از نقض تعهدات قراردادي یا قانوني باشد،

 را خود اختالفات قبيل این دارند تمایل اداري ي ه دستگاه هم عملصالحيت رسيدگي دارند. در 

آمده ناشي از قرارداد  الف پيشکه اخت (. اما زماني213: 1133 )کاشاني، کنند مطرح دادگستري در
و  -شود ایجاد اختالف زیست محيط ۀزیرمجموع سازمان دومثالً اگر بين -یا ضمان قهري نباشد، 

 طریق از اجرایي دستگاههاي بين اختالف رفع چگونگي» نامه آیين( 1مادۀ )«    ه» براساس بند

 ،مقررات و قوانين از شتبردااختالف نظر، در  27/12/1136مصوب « مجریه قوه سازوکارهاي
 زیرمجموعه هاي دستگاه رؤساي که درصورتي باشد، مالي حقوق و اموالیا  قانوني وظایف تداخل

 محيط سازمان يسئر به اختالف کنند، رفع موجود قانوني اختيارات چارچوب در را اختالف نتوانند

 خواهد اختالف رفع موجود قانوني اختيارات چارچوب در این مقام و شد خواهد ارجاع زیست

 به مذکور مقام توسط مستقيماً الزم پيشنهاد باشد، نياز داشته دولت ۀمصوب به اختالف رفع اگر .کرد

 داخلي مانع با دعاویي چنين با مواجهه در ها دادگاه حاضر، حال در .شود مي تقدیم وزیران هيأت

 بين دعاوي به رسيدگي از را ها دادگاه بخشنامه، صدور با يهئقضا ۀقو يسئر که چر مواجهند،



 
 
 

 محيطی  زيست های خسارت قبال در دولت عليه مدنی مسئوليت دعاوی کاربردی های جنبه بر تأملی
 

 

 

18 

 ارجاع والنئمس دولت، ۀمصوب به توجه با که است دهکر تأکيد و داشته برحذر دولتي هاي دستگاه

 هدایت مجریه ۀقو داخلي راهکارهاي به خود اختالفات رفع براي را دولتي هاي دستگاه باید پرونده

 (.221-221: 1133 ني،)کاشا. کنند خودداري ها دادگاه به پرونده ارجاع از و ندکن
هاي مغایر  نامه ها و آیين نامه شایان ذکر است که اگر تقاضاي یک واحد دولتي ابطال تصویب

با قوانين و مقررات اسالمي یا خارج از حدود اختيارات قوۀ مجریه واحدهاي دولتي دیگر 
گونه  ابطال این تواند هر کس مي»... دارد:  ( قانون اساسي که بيان مي171باشد، به موجب اصل )

بر اشخاص حقوق « هر کس»اطالق واژۀ «. مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند
 قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب( 12خصوصي و عمومي و مادۀ )

، دیوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است. مصداق بارز این قبيل دعاوي در 23/1/1132
است که  (3)زیست مربوط به دعواي سازمان انرژي اتمي ایران عليه گمرک ایران حوزۀ محيط

اي اعالم داشتند که به  طي آن معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي طي نامه
( قانون حفاظت در 11و مادۀ ) 1131( قانون سازمان انرژي اتمي ایران مصوب 3استناد مادۀ )

... هرگونه  ظارت در منابع مولد اشعه، کار با اشعه، احداث، تأسيس،، ن1163برابر اشعه مصوب 
 فعاليت در زمينۀ منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزیع، تهيه، توليد، ...

آور اشعه در  طور کلي و محيط در برابر آثار زیان هاي آینده به حفاظت کارکنان، مردم و نسل
بر خالف نص  (6)اي . ليکن رئيس گمرک ایران با صدور بخشنامهانحصار سازمان مزبور است

اي مواد  صریح قوانين مذکور مانع اجراي نظارت قانوني این سازمان در کنترل آلودگي هسته
( قانون 11مادۀ )« پ»غذایي شده است. تقاضاي ایشان از دیوان عدالت اداري اجراي بند 

مۀ مذکور بود که پيرو آن هيأت عمومي دیوان و لغو بخشنا 1161دیوان عدالت اداري مصوب 
 (7)عدالت اداري نيز بخشنامۀ موضوع شکایت را خالف قانون تشخيص داد و آن را ابطال کرد.

مادۀ « ج»( قانون حفاظت و بهسازي محيط زیست و بند 12( و )11(، )3به موجب مواد )
سازمان محيط زیست داراي  ( قانون شکار و صيد و اصالحيۀ آن،11مادۀ )« الف»( و بند 12)

هاست. ازآنجا که این سازمان، زیر نظر قوۀ مجریه است،  اختيارات الزم براي جلوگيري از آلودگي
گردد و اگر طرف دعوا نيز واحد  محسوب مي شود، دعواي دولت دعاوي که از سوي آن طرح مي

هایي که  هاي عمومي است. یکي از پرونده دولتي باشد، رسيدگي به پرونده در صالحيت دادگاه
رود به مواد  سازي آب رودخانۀ زرینه سازمان عليه دولت طرح کرده است، مربوط به آلوده
بود که بر اثر  -سته به سازمان اتکاواب- شيميایي حاصل از تخليۀ فاضالب کارخانۀ قند مياندوآب

آلوده شدن آب، بيش از پنج ميليون ماهي تلف شد. در پي این حادثه ادارۀ کل محيط زیست 
( 12مادۀ )« ج»استان آذربایجان غربي عليه مدیریت کارخانه اعالم جرم کرده و به استناد بند 
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ایت دادگاه حقوقي یک مياندوآب قانون صيد و شکار، تعقيب مسئول آلودگي را تقاضا کرد؛ در نه
پس از رسيدگي، آن قسمت از دادخواست را که مربوط به تقاضاي محکوميت رئيس کارخانه قند 
است، با استناد به اینکه این فرد مسئول مستقيم آلودگي نبوده و اینکه این آلودگي ناشي از 

کند؛ اما نسبت به اصل  مي احتياطي و تقصير فرد مذکور نيست، بلکه متوجه کارخانه است، رد بي
دیوان عالي  11کند. این حکم در شعبۀ  ضرر و زیان، حکم به نفع سازمان محيط زیست صادر مي

 (. 123-112: 1137انصاري، زاده )تقي (3)شود کشور نيز تأیيد مي

 های محیط زيست ها در پرونده . تصمیم دادگاه5
 يه است و به طبيعت تخلف و تقاضاهايها تا حد زیادي مختص هر قض هرچند تصميمات دادگاه

 ها ممکن است: گردند، اتخاذ تصميمات ذیل از سوي دادگاه آمده در آن قضيه باز مي عمل به

 . دستور موقت5ـ1
تواند وضع را به حالت سابق  هاي محيط زیست اغلب اوقات نمي ازآنجا که جبران خسارت

بهرامي )که از قواعد فقه اسالمي است  «وجوب دفع الضرر المحتمل»برگرداند، براساس قاعدۀ 
رود به محيط زیست آسيب برساند،  (، باید از اقداماتي که احتمال مي111: 1133احمدي، 

 عمل آید. جلوگيري به
هاي  تواند از آلودگي یا دیگر آسيب هاي قدیمي است که مي دستور موقت یکي از راهکار

بودن زیان و  ناپذیر س از ارزیابي جبرانطور معمول پ محيطي بکاهد. این راهکار به زیست
محيطي  شود. بنابراین در قضایاي زیست طور خارج از نوبت صادر مي تهدید سالمت عمومي، به

(. به 113: 1133 دینا شيلتون،)رسد  نظر مي که در آنها به اقدام فوري نياز است، مناسب به
 اصل در تأثيري وجه هيچ به ادگاهد موقت دستور»( قانون آیين دادرسي مدني 117موجب مادۀ )

شده دستور موقت  ، یعني حتي اگر دادگاه نسبت به امر تبعي درخواست«نخواهد داشت دعوا
 (.23: 1131حقي محکوم نماید )شمس،  تواند در اصل دعوا خواهان را به بي صادر کند، مي

شکيالت و آیين ت قانون( 13در جایي که عامل ایجاد زیان دولت باشد نيز به موجب مادۀ )
توان عليه اقدام دولت دستور موقت صادر  مي 23/1/1132 بدادرسي دیوان عدالت اداري مصو

نسبت به اصل دعوي خارج  ...شعبه دیوان موظف است»( همان قانون 17ۀ )مادکرد. براساس 
 «.ضي صادر نمایدتاز نوبت رسيدگي و رأي مق

 سازي محيط زیست:( قانون حفاظت و به11مادۀ ) همچنين طبق تبصره
تواند در مورد منابع و عواملي که خطرات فوري در بر داشته باشند  يس سازمان ميئر»

 .«بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه کار و فعاليت آنها را بدهد
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با توجه به اهميت تسریع در دادرسي و صدور دستور موقت در مسائل محيط زیست، قوۀ 
 شود: اي را صادر کرده است که نظر به اهميت آن بيان مي نامهقضائيه در این مورد بخش

 (3)هاي سراسر کشور   بخشنامه به دادگستري»
زارهاي طبيعي،  ها، مراتع، بيشه هاي عمومي از جمله جنگل نظر به اینکه حفظ انفال و ثروت

قانون  (31( و )33ها و حفاظت از محيط زیست براساس اصول ) ها و رودخانه دریاها، دریاچه
اساسي از جمله وظایف حکومت اسالمي است و هر نوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن که 

هاي داخلي و نابودي محيط زیست گردد، ممنوع  ها و مراتع، آلودگي آب موجب تخریب جنگل
رویه  ها، قطع بي هاي رسيده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع و جنگل باشد و گزارش مي

هاي اقتصادي و  گلي، تصرف اراضي دولتي و همچنين آلودگي ناشي از فعاليتدرختان جن
 هاي ناپذیري به سالمت جامعه و بقاي نسل باشد و ادامه این روند، جبران توسعه شهرنشيني مي

 3/11/1173مورخ  13313/73/1آینده کشور وارد خواهد ساخت؛ مؤکداً پيرو بخشنامه شماره 
ها و شکایات ادارات منابع  هاي قضایي به تناسب پرونده وزهگردد که رؤساي ح متذکر مي

ربط، یک یا چند شعبه خاص   طبيعي، محيط زیست، بهداشت و درمان و دیگر نهادهاي ذي
( قانون مجازات اسالمي 631ماده )« 1»بدین منظور تعيين و شعب مذکور مکلفند برابر تبصره 

مجلس، دستور متوقف ماندن  ا تنظيم صورتالذکر خارج از نوبت رسيدگي و ب به جرایم فوق
هاي قضایي مسئول نظارت  عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي صادر نماید. رؤساي حوزه

 (.311: 1133فهيمي، ) «باشند. بر حسن اجراي این بخشنامه مي

 اعادۀ وضع به حالت سابق. 5ـ2
هر گونه تدابير »عنوان  را به« تدابير اعادۀ وضعيت»( کنوانسيون لوگانو، 2مادۀ )« 3»بند 

شده محيط زیست  دیده یا تخریب متعارف و معقول با هدف اعاده یا بازگرداندن اجزاي صدمه
 کند. تعریف مي« یا )در صورت معقول بودن( ایجاد معادل اجزاي مذکور محيط زیست

(Convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the 

environment, Lugano, 21/6/1993, Available at: 

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/150.htm, The date of usage: 15/2/2013) 

مشخصه مسئوليت مدني عبارت »به موجب رأي شعبۀ مدني دیوان عالي کشور فرانسه، 
رفته  نحوي که بتوان تعادل و موقعيت ازکف ر( بهاست از برقراري مجدد و اصالح دقيق )امو

دیده را با جاي دادن وي و با هزینه مسئول در وضعيتي که اگر فعل زیانبار رخ نداده بود  زیان
 (.22: 1131قسمتي تبریزي،)« گردید، ایجاد کرد قرباني در آن موقعيت یافت مي

رین طریق جبران خسارت ت بر این اساس که اعادۀ وضع به حالت سابق بهترین و کامل
ها با توجه به ارزش مواهب طبيعي باید تا حد ممکن از  وارده بر محيط زیست است، دادگاه
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 (.211: 1133روش استفاده کنند )فهيمي و مشهدي،  هاي جبران خسارت از این  بين اقسام روش
ف کردن آسيب که برطر الملل، درصورتي هاي حقوقي نيز از جمله حقوق بين در بسياري از نظام

پذیر باشد و بتوان وضعيت را به حالت قبل از آسيب بازگرداند، اعادۀ وضع به حال سابق  امکان
دهند  ها اغلب دستور مي محيطي دادگاه رود. در قضایاي زیست شمار مي روش مرجح جبراني به

شود. دیده به حالت سالم باز گردانده  محيطي زدوده شده یا اکوسيستم آسيب که آسيب زیست
اش  که متوجه شد خوانده پسماندهایي را در اموال همسایه براي مثال، دادگاه عالي کنيا زماني

(. در 133: 1133 دفن کرده است، دستور داد تا متخلف پسماندها را پاک کند )دینا شيلتون،
هزار  221که به سرازیر شدن  «Amococadizآموکوکادیز »دعواي مربوط به غرق شدن کشتي 

ت در ساحل بریتانيا منجر شد، در مرحلۀ تجدید نظر دادگاه حکم به خارج کردن آلودگي تن نف
، «ترميم»(. بنابراین اعادۀ وضع به حالت سابق از طریق 127: 1136زاده،  از ساحل داد )قاسم

گيرد. در زمينۀ آلودگي هوا، براي مثال،  و اقداماتي از این قبيل صورت مي« سازي پاک»، «احيا»
هاي  هایي که در اثر آلودگي هاي آلوده به دود یا دوده یا ترميم ساختمان ردن ساختمانپاک ک

هایي که در اثر  جاي درختان خشکيده و احياي سازه مستقيم جوي یا کاشتن درخت جدید به
اند، از مصادیق این روش هستند. اما در برخي موارد همچون  کننده آسيب دیده حوادث آلوده

هاي  رشد گياهان، خسارات وارده بر سالمت اشخاص مانند بيماري خسارات وارده بر
 (.61: 1131مشهدي، )العالج تنفسي و... امکان توسل به این روش بعيد است  صعب

هاي متفاوتي وجود دارد؛  حل چنانچه جبران خسارت از نظر فني و عملي ممکن نيست، راه
معادل، مانند جبران کردن تلف یک مال با از جمله جانشين کردن منابع مخروب و آلوده با منبع 

(. اما اگر 131: 1131شود )فهيمي، شده محسوب مي مثل آن، که بهترین نحو جبران مال تلف
جایگزیني منبع معادل امکان نداشته باشد، با توجه به ارزش خسارات منابع طبيعي، حکم به 

 شود. پرداخت ضرر و زیان داده مي

 و زیانالزام به پرداخت ضرر . 5ـ3
وقتي چند عامل موجب تخریب محيط زیست شوند، مسئوليت هریک را چگونه باید 
محاسبه کرد؟ در قوانين ایران در این مورد مطلبي وجود ندارد و فقط سخن از مسئوليت 

اند؛ بدون آنکه تعيين کنند مسئوليت تخریبگران تضامني است یا نسبي. اگرچه در اسناد  رانده
رت و در مسئوليت غاصبان، مسئوليت تضامني پذیرفته شده است، جا تجاري در قانون تجا

دارد که تصریحي براي مسئوليت تضامني در چنين مواردي در نظر گرفته شود، زیرا تضمينات 
 (.123: 1136زاده،  آورد )قاسم بيشتري براي جبران ضرر وارده فراهم مي
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ي پرداخت خسارت، آنان را اشکال مسئول شناختن مخربان محيط زیست این است که گاه
( 11دهد. به موجب مادۀ ) کند؛ ولي بيمۀ اجباري این خطر را کاهش مي از هستي ساقط مي

هاي مشمول این قانون ملزم  کشتي»هاي مرزي از آلودگي نفتي،  قانون حفاظت دریا و رودخانه
ناشي از آلوده  خواهند بود که در حين ورود به دریاي ساحلي ایران در مقابل خسارات احتمالي

هایي که بيمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالي جهت  کشتي دریا بيمه شده باشند.  کردن
 «.جبران خسارات باشند...

هاي جبران خسارت زیر نظر  در صورت مشخص نبودن مسئول خسارت، تأسيس صندوق
ت سوپرفرند آمریکا توان به صندوق تأمين جبران خسار دولت بسيار راهگشاست. براي نمونه مي

هاي خطرناک رها شده است و  هایي است که در آنها زباله اشاره کرد که مربوط به پاکسازي مکان
 (.133: 1131 فهيمي، نقل از:به  ،Kemptشود ) وسيلۀ دولت فدرال آمریکا تأمين مي بودجۀ آن به

 ( قانون توزیع عادالنۀ آب:36براساس مادۀ )
ممانعت و جلوگيري از آلودگي  ت، مسئوليت پيشگيري وآلوده ساختن آب ممنوع اس»

 1...«شود به سازمان حفاظت محيط زیست محول مي منابع آب
است، اما در کنار منطق « صالحيت»در درجۀ نخست مترادف با « مسئوليت»در این مقرره 

ست که اي ا گونه اوليۀ قانون که همانا حمایت از حقوق شهروندان است، لحن این مقرره نيز به
زمينۀ استناد به خود را حداقل در مواردي که نتوان عامل آلودگي را شناسایي کرد، فراهم کرده 

 (. 312: 1، ج1133است )زرگوش،
« 11»منظور حفاظت از محيط زیست، در تبصرۀ  ترین توجه به در برنامۀ اول توسعه، مهم 

ها موظفند یک در  خانجات و کارگاهکار»... قانون برنامۀ کشور گنجانده شد. به موجب این تبصره 
هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و نظارت سازمان حفاظت محيط زیست، صرف کنترل 

 (.6: 1173)دادگر، «ها و ایجاد فضاي سبز نمایند... ها و جبران زیان ناشي از آلودگي آلودگي
هاي  آلودگي محيطي مهم در راستاي پرداخت ضرر و زیان ناشي از یکي از اصول زیست

کننده مسئول است و  ساز است. بنا بر این اصل، آلوده محيطي، اصل پرداخت توسط آلوده زیست
المللي  در سطح بين 1372ولين بار در سال انه مالک یا صاحب تأسيس آالینده. این اصل 

توافق  (OECD) هاي عضو سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي که دولت مطرح شد؛ زماني
ها را کساني  ینۀ اقدامات الزم براي جلوگيري و کنترل آلودگي را نپردازند و این هزینهکردند هز

 اند بپردازند. که باعث آلودگي شده
(Kralji, Available at: lib.ugent.be/fulltxt/.../RUG01-001787295_2012_0001_AC.pdf, The date 

of usage:17/5/2013).  
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شود که  محيطي است، این امر مانع نمي زیست اگرچه این اصل یکي از اصول مهم
منظور حمایت از  دليل عدم وضع قوانين مناسب به شهروندان حق طرح دعوا عليه دولت را به

 (11)اي سابقه ساز، نداشته باشند. در دادرسي بي محيط زیست و نيز عدم جلوگيري از اقدامات آلوده
در عدم جلوگيري از آلودگي یا اصالح دادگاه اروپایي حقوق بشر تقصير دولت روسيه را 

شد،  آلودگي ناشي از کارخانۀ فوالد که تخطي از مقررات ميثاق حقوق بشر اروپا محسوب مي
جایي خانه  اعالم کرد. این پرونده توسط یک زن روسي مطرح شد که حق خود را مبني بر جابه

یکي منزل وي بود، مطالبه دليل آلودگي ناشي از فعاليت کارخانۀ خصوصي فوالد که در نزد به
ميثاق اروپایي حقوق بشر )حق احترام  3کرد. دادگاه دریافت که دولت روسيه حقي را که مادۀ 

به او داده نقض کرده است. چراکه دولت  به زندگي خصوصي و خانوادگي و خانۀ افراد(
اکسيد   ، ديطور مناسب از آلودگي ناشي از کارخانه )شامل گردوغبار روسيه نتوانسته است به

جلوگيري کند یا وضع موجود را اصالح کند و در اثر آلودگي ناشي از این کارخانه  کربن و...(
پذیري او در مقابل  طور چشمگيري تحت تأثير قرار گرفته و آسيب کيفيت زندگي این زن به

 یورو خسارت پرداخت شد. 6111بيماري بيشتر شده است. بنابراین به مدعي مبلغ 
(Available at : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315,The date of 

usage: 07/02/2013) 

 در نظر گرفتن مجازات. 5ـ4
هدف از مجازات ابراز مخالفت اجتماع با رفتار ممنوعه و ارسال پيامي بازدارنده براي 

 بازداشتن رفتارهاي مشابه است.
ها  دليل تخلف از حقوق محيط زیست عليه حکومت هاي مالي را به زاتها مجا برخي دادگاه

یک  (11)هاي شمال غربي کانادا  اند. در قضيۀ محيط زیست کانادا عليه دولت سرزمين صادر کرده
هاي شمال غربي کانادا حکومت سرزميني شمال غربي را  قاضي در دادگاه سرزميني سرزمين

 33111نشده به مردابي در جزیرۀ بافين به پرداخت  تصفيهدليل تخليۀ غيرقانوني فاضالب  به
هاي دعوا استدالل کردند که  کرد. طرف دالر دیگر محکوم 31111دالر کانادا جریمه و 

غير از انتقال  ها، به حکومت باید از پرداخت مجازات مالي معاف شود، زیرا پرداخت جریمه
خش دیگر کاري انجام نخواهد داد. اما دهندگان از حساب بخشي از حکومت به ب پول ماليات

به نظر دادگاه، رفتار غيرقانوني حکومت نباید دست کم شمرده شود، زیرا رفتاري مغایر با 
ها و  زمامداري و تخلف از ید اماني است و موجب مسئوليت حکومت براي حفاظت از گونه

 (.131: 1133دینا شيلتون،)شود  محيط زیست مي
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 گیرینتیجه
هاي وارد بر آن، هنوز هم  وجه همگاني به مسائل محيط زیست و جبران خسارتبا وجود ت

هاي وارده به محيط زیست وجود دارد. یکي از این  مشکالتي بر سر راه جبران کامل زیان
مشکالت ارزیابي و تعيين مقدار خسارت واردآمده است که بسته به نوع آسيب، راهکارهاي 

هاي  بر آن طرح دعواي جمعي براي آسيب ه است. عالوهمختلفي براي آن در نظر گرفته شد
محيطي در برخي کشورها پذیرفته نيست و طرفداران محيط زیست بسياري مواقع در  زیست

شوند که این مسئله انگيزۀ آنها را  محيطي با مشکل اثبات سمت مواجه مي طرح دعواي زیست
دهد. راهکارهاي جبران  براي مطالبۀ حقوق بنيادین خود تا حد چشمگيري کاهش مي

محيطي نيز براي انواع خسارت یکسان نيست و گذشته از آن گاهي  هاي زیست خسارت
محيطي را کامالً جبران کند، ولي در مجموع تا  تواند خسارات زیست کدام از راهکارها نمي هيچ

تواند  حد امکان، بازسازي محيط زیست و اعادۀ وضع به حالت قبل از ورود خسارت مي
 ترین تصميم اخذشده از سوي مقامات قضایي باشد.به

محيطي عليه اقدامات دولت شایان ذکر است  در مورد تشریفات دادرسي در دعاوي زیست
طور  محيطي به هاي غيردولتي زیست که هرگاه اشخاص حقوق خصوصي از جمله سازمان

ست معترض مستقل به تصميمات و اقدامات دولت که به آلودگي محيط زیست منجر شده ا
باشند، دیوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است. البته تعيين مقدار خسارت بر عهدۀ 

هاي عمومي است. ولي هرگاه اشخاص حقوق خصوصي اعتراض خود را از طریق  دادگاه
مطرح کنند،  نهادهاي دولتي صالح براي حمایت از محيط زیست )مثل سازمان محيط زیست(

 رسيدگي دارد.دادگاه عمومي صالحيت 
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 ها يادداشت
1. United Nation Environmetal Program (UNEP). 
2. Interstate Commerce Commission (ICC). 
3. Washington’s Rock Creek Park. 
4. National Environmental Policy Act. 

 .21/71 ۀکالسه پروند. 5

 .3/3/63مورخ  13337/723/1/71 ۀشمار ۀبخشنام. 6

 .62/61 ۀشمار ۀادنامد. 7

 دادگاه حقوقي یک مياندوآب. 163-611 و 63-177. دادنامۀ شمارۀ 3
 .1/3/1173مورخ  3373/73/1. شمارۀ 3

10. Fadeyeva V.Russia (no.55723/00),9 June 2005. 
11. (Environment Canada)V.R.(Northwest Territories Canada)(1993). 
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 و مآخذمنابع 

 الف( فارسي

 البالغه نهج* 

 .1ج اول، چ ،(ع) صادق امام دانشگاه: تهران ،فقه قواعد ،(1133) ديحم ،ياحمد يبهرام

، ترجمۀ سياوش دهقانيان، مشهد: اقتصاد محيط زيست(، 1173ترنر، آر.ک و دیگران )
 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چ اول.

 ، تهران: انتشارات سمت، چ دوم.حقوق محيط زيست در ايران(، 1137زاده انصاري، مصطفي ) تقي

سمت و طرح  ۀ: کاوشي در نظریمحيطي زیستدسترسي به عدالت »(، 1137) فرهاد جم،
 . 36-31 صص ،3، ش یاساس حقوق، «آمریکا ۀدعواي منفعت عمومي در ایاالت متحد

ساله  محيطي در طول دو برنامه پنج ارزیابي روند توجهات زیست»(، 1173دادگر، حسن )
 .236-221صص  ،23و 23، ش ی )حوزه و دانشگاه(انسان علومی شناس روش ،«کشور

انتشارات ، تهران: شرح و تحليل قانون ديوان عدالت اداری(، 1131) محمدرضا، دالوري
 چ اول. جنگل،

، ترجمۀ محسن کتابچۀ قضايی حقوق محيط زيست(، 1133) کيس الکساندر دینا شيلتون؛
 ل.عبداللهي، تهران: خرسندي، چ او

هاي غيردولتي در  تأملي بر نقش و جایگاه سازمان»(، 1137آبادي، محمدحسين ) رمضاني قوام
 .31-111صص  ،67، ش ديمف ۀنام، «دعاوي کيفري محيط زیست

محيطي در پرتو  پيشگيري و سرکوب جرایم زیست»(، 1131آبادي، محمدحسين ) رمضاني قوام
 ،73، ش یدادگستر یحقوق ۀمجل، «ایران هاي غيردولتي در نظام حقوقي اقدامات سازمان

 .223-133صص 

 .1، تهران: نشر ميزان، چ اول، ج مسئوليت مدنی دولت(، 1133زرگوش، مشتاق )

 ،«الملل محيط زیست المللي در پرتو حقوق بين توسعه مسئوليت بين»(، 1131زماني، سيد قاسم )
 .33-27ص  ،، ش اولیحقوقی هاپژوهش ۀمجل
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، «مفهوم دولت در آراء وحدت رویۀ دیوان عدالت اداري»(، 1131ورش )استوار سنگري، ک
 .11-1صص  ،1ش  ،یحقوق مطالعات

 ۀمجل، «موارد صدور دستور موقت و عوامل مؤثر در تشخيص آن»(، 1131شمس، عبداهلل )
 .33-3صص  ،13، ش یحقوق قاتيتحق

 نتشارات سمت، چ دوم.، تهران: احقوق اداری تطبيقی(، 1137طباطبائي مؤتمني، منوچهر )

 .، تهران: سمت، چ سيزدهمحقوق اداری، (1136طباطبائي مؤتمني، منوچهر )

 مسئوليت مدنی ناشی از تخريب محيط زيست در فقه و حقوق ايران(، 1131فهيمي، عزیزاهلل )
 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،المللی( )مطالعۀ تطبيقی در حقوق فرانسه و اسناد بين

 ل. چ او

مسئوليت مدنی ناشی از تخريب محيط زيست )مطالعۀ تطبيقی در (، 1133عزیزاهلل ) فهيمي،
، ضميمۀ رسالۀ دکتري، دانشکدۀ حقوق المللی و فقه( حقوق ايران، فرانسه، اسناد بين

 .دانشگاه امام صادق)ع(

زیست  ارزش ذاتي و ارزش ابزاري در فلسفۀ محيط»(، 1133فهيمي، عزیزاهلل؛ مشهدي، علي )
، قم دانشگاه یپژوهش-یعلم ۀفصلنام، «)از رویکردهاي فلسفي تا راهبردهاي حقوقي(

 .216-133 صص ،1سال یازدهم، ش 

هاي  بررسي ابعاد حقوق محيط زیست با تأکيد بر جنبه»(، 1136اهلل ) زاده، سيد روح قاسم
 .113-117صص  ،13، ش عالمه ۀفصلنام، «پيشگيري از آلودگي محيط زیست

نامۀ  ، پایاناصل جبران کامل زيان در مسئوليت مدنی(، 1131تي تبریزي، علي )قسم
 کارشناسي ارشد رشتۀ حقوق خصوصي و اسالمي دانشگاه تهران.

 ، تهران: شرکت سهامي انتشار، چ سيزدهم. وقايع حقوقی(، 1137کاتوزیان، ناصر، )

، ترجمۀ محمدحسن يستحقوق محيط ز (،1133الکساندرکيس؛ پيتراچ سند؛ وینفرایدالنگ )
 .1دانشگاه تهران، چ دوم، ج  :حبيبي، تهران

، «ها حل حقوق و راه المللي: اجراي عدالت دربارۀ محيط زیست بين»(، 1131کنت مک کاليون )
 یجمهور یالملل نيب یحقوق خدمات دفتر يۀنشرترجمۀ محمدحسين زاهدین لباف، 

 .136-171ص  ،11، ش رانيا یاسالم
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 پژوهش ۀفصلنام، «دولتي دستگاههاي بين اختالف رفع چگونگي»(، 1133)کاشاني، جواد 

 .226-213صص  ،11دوازدهم، ش  ، سالسياست و حقوق

حقوق محيط (، 1131لوتار گوند لينگ، جي. دبليو. هویسمان، اي.اي هلپاپ، دینا شلتون )
 .2، ترجمۀ محمدحسن حبيبي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج زيست

، حقوقی رسانیاطالع ۀفصلنام، «مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هوا»(، 1131علي ) مشهدي،
 . 71-37صص  ،23ش 

محيطي در حقوق  جبران خسارات زیست»(، 1131اهلل؛ قياسيان، فهيمه ) موسوي، فضل
 .136-127صص  ،، ش اولیاسيس علوم و حقوقۀ دانشکد ۀمجل، «الملل بين

 ، تهران: نشر ميزان، چ دهم.اداریحقوق (، 1137زاده، رضا ) موسي
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