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Legal Indicators of Beneficiary Recognition in Environmental Lawsuits in Iran 

Abstract 

Undoubtedly, the environment is the bedrock of human individual and social life. The 

purpose of this study is to extract legal tools and look at the hidden angles and gaps of 

environmental law to enable the establishment of a broad interpretation of the stakeholder 

position in order to be able to file environmental claims regardless of climate and nationality. 

Violation of the environment should also be legalized. In the field of environment and at the 

macro level, most environmental damages are issued with a legal permit. It is also possible to 

file an environmental claim if the claimant has proven damages. The existence of these two 

obstacles at the macro level either does not allow the principle of prevention to be fully 

established, or does not allow for damages and, through the first, environmental protection. If 

the outcome of accepting the right to the environment and a broad interpretation of the 

stakeholder position makes the possibility of providing this protection and damages a share, it 

will reciprocally make governments more accountable and, of course, more cautious in 

formulating legislative policies, implementing laws and judicial measures. It also increases 

the ability of individuals and non-governmental organizations to protect the right to the 

environment and demand environmental damage. 
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 ایران وی زیست محیطیشاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعا
   1محمدعلی رضایی آهنگرانی

   2منصور پور نوری 
   3سید عباس پورهاشمی

   4داریوش کریمی
 چکیده

 و نگتتاب بتت  استتتاراا ابرااهتتای حقتت  ی  تحقیق  است. هدف این  انسان  اجتماعی  و  فردی  حیات  زیست، بستر  محیط  تردیدبی

 زیستتت   دعاوی  طرح  امکان  جهت   دا  اا  ذینفع  جایگاب  از  م سعسیر  تف  است تا  زیست   محیط  یحق    مشکالت  و  ناپیدا  زوایای

 هتتم زیست  محیط ب  تعرض بلک  خساات واود تنها ن   اینک   بر  مرید  کردب  فراهم  تابعیتی  ا لیمی و  تعلقات  از  فااغ  اا  محیطی

 .می گیرد  صادا  ی ان ن  مج ز  با  محیطی  زیست   خسااتهای  عمدب  ،کالن  سطح  دا  و  زیست   محیط  ح زب  دا.  ش د  انگاای   ان ن

 وج د  باشد.  کردب  ثابت   اا  خ د  ب   خساات  واود  مدعی،  ک   است   پذیر  امکان  داص اتی  محیطی  زیست   دعاوی  همچنین طرح

 اولتتی طریق ب  و خساات مطالب  امکان یا دهد، نمی اا پیشگیری  اصل  جانب   هم   استقراا  اجازب  یا  کالن،  سطح  دا  مانع  دو  این

 ذینفتتع جایگتتاب از م ستتع تفسیر و زیست  محیط ب  حق پذیرش برآیند داص اتیک . کند نمی اءاعط اا زیست  محیط از  صیانت 

  تت انین اجتترای  ان نگذاای، سیاستهای تدوین دا اا دولتها متقابال کردب، ال ص ل سهم اا خساات و  صیانت   این  تدااک   امکان

 بتت  حق از  صیانت   جهت   نهاد  مردم  سازمانهای  و  اصاشا  ت ان  همچنین  .کند  می  تر  محتاط  البت   و   ضایی، پاساگ تر  تدابیر  و

 .افراید می اا محیطی  زیست   خسااتهای مطالب   و  زیست  محیط

 حق محیطی،  زیست   دعاوی ذینفع،  حق  ی، شاخص:  واژگان  کلید
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 مقدمه

. استتت  نیافتتت  دستتت  کامتتل شناسائی اما تاکن ن ب  است،  بشر  ضروای دا حق ق  حق  یک  عن ان  ب   سالم  زیست   محیط  ب   حق

 اجتمتتاعی و سیاستتی، ا تدتتادی، فرهنگتتی ،مدنی  حق  ی دا تمام ج انب   های  ظرفیت   شناخت   م جب   حق  این  ب   ویژب  ت ج 

 هماننتتد فراملتتی مراجتتع و ملتتی، محتتاکم  دا  ملی  های  دولت   علی   سیاسی  و  مدنی  حق ق  دع اهای این زمین  مانند.  است   شدب

 طتترح تبعیض با مباازب فرعی کمیسی ن و بشر حق ق کمیسی ن  ملل  سازمان  نظااتی  سایر مراکر  دا ااوپای و  بشر  حق ق  دی ان

 اشتتااص همتت  مقابل دا ک  اعتباا این ب  الشم ل عام    اعد  از  باشی  عن ان  ب   زیست   محیط  ب   حق  اما.  است   شدب  پیگیری  و

. استتت   نگرفت   شکل  خد ص  این  دا  مستحکمی   ضایی  اوی   و  نگرفت    راا  استقبال  م اد  باشد،  مطالب    ابل  حق  ی  و  حقیقی

 طتترح  چگتت نگی  لحاظ  ب   اول  نسل  حق ق  با  مرزبندی   ابل  خ د  طبیعت   و  ماهیت   خاطر  ب   زیست   محیط  ب   حق  وج د  این  با

  ابتتل جمعتتی دستتت  ص ات ب  زیست  محیط ب  حق ب  مرب ط دعاوی شکلی، جنب  از  باشد  می  مطالب    ابل  خسااات  و  دع ی

 این،  دوج    با.  باشد  می  آتی  نسل  جای  ب   دع ی  ا ام   برای   ان نی  سمت   دااای  حاضر  نسل  ماهیتی،  لحاظ  ب   و  باشد  می  طرح

 دعاوی  است،  داشت   ضروات  عم می  منافع  و  حق ق  ب   احترام  و  اعایت   خاطر  ب   فردی  حق  ب   واادب  خسااات  ک   شرایطی  دا

 نشتتان   ضتتایی  اوی   و  ها  دولت   اوی   براسی.  اند  شدب  دادب  تشایص  استماع   ابل  غیر  زیست   محیط  فردی  حق  نقض  از  ناشی

 مشکالت با تاکن ن ،((بشر حق ق س م نسل))  جنب  های  از  یکی  عن ان  ب   شدن  شناخت   برای  زیست   محیط  ب   حق  ک   دهد  می

 ب  ک  گاب آن حق این شد، گفت  ک  همانط ا حق این نفس ن   و  ش د  می  مرب ط  حق  این  شدن  جهانی  ب   مانع  این  و  اوبروست 

 متت اد حقتت ق، از دستتت  دو ایتتن تگییاف   ام اعتباا ب  ش د، می تلقی  آنها  زمین   یا  دوم  یا  اول  های  نسل  حق ق  از  باشی  مثاب 

 بتت   چتتال   و  متتانع  ایتتن  محس ب ش د،  همبستگی  حق ق  از  مستقل  حق  ولی زمانی ک  ب  ص ات  گیرد  می   راا  اجرا  و  ت ج 

 .ابدی می  ظه ا و  بروز  وض ح

 از  منتتدی  بهتترب  اوالً.  استتت   ت جتت    ابتتل  نیر  کش امان  اساسی   ان ن  دا  حق  این  های  جل ب  الملل،  بین  حق ق  وضعیت   از  فااغ

: ثانیتتاً. استتت ( حقتت  ی و حقیقتتی اشااص کلی ) همگان برای تکلیفی همچنین  است   شهروندی  حق اصلی  پاک،  زیست   محیط

  تتان ن بتت  اا ممنتت ع یا مجاز ام ا بیان و  پردازند  می  کش ا  حق  ی  بنیادهای  و  شال دب  بیان  ب   عمدتاً  ک   اساسی   ان ن  واضعین

 محتتیط  جبتتران  غیر ابتتل  تاریتتب   م جب   ک   آن  غیر  و  ا تدادی  های  فعالیت »  صراحت   ب   اصل  این  دا  کنند،  می  مح ل  عادی

 کلیتت   بلکتت   هستتتند   اصتتل  این  مااطب   عم م،  تنها  ن   ک   است   آن  از  حاکی  اویکرد،  این.  است   نم دب  ممن ع  اا  «ش ند  زیست 

 بتت   زیست   محیط  حفاظت   اتضرو  مح ایت   با  اصل  این  ک   اا  مرزی  م ظفند  نیر   ان نگذاای  نهاد  جمل   از  حک متی  نهادهای

 متت اد  زیستتتی  آوای  فتتن  نظیر  ها  ح زب  تمامی  دا  اا  خ د  کااکردهای  دوانمای  دا  نم دب،  مقرا  جانب   هم   ت سع   بستر  عن ان

 .نمایند  اعایت  الاطاب فدل  عن ان ب   و دادب  راا  ت ج 

 تاریتتب  نیر اسالم ک  همچنان گرد،ن می عم می «تکلیف»  و  «حق»  دایچ   از  اا  زیست   محیط  حفاظت   اساسی،   ان ن  وا ع،  دا

 زیست   محیط  الملل  داخلی و بین  حق ق.  داند  می  انسان ها  وظایف  ندادن  انجام  و  بشر  حق ق  نشناختن  نتیج   اا  زیست   محیط

 اا  زیستتت   محتتیط  بر  حق  افت ی  تال ی  های  جنب   بر  تاکید  از  همگرا  ای  عرص   کش اها،  شهروندی  و  اساسی  آزادیهای  حق ق  و

 و  بشتتری  حق ق  هنجااهای  هنچنین  و  محیطی  زیست   هنجاای  های  محیط  از  یک  هر  دا  هنجااهائی  و  عناصر  رب  متکی  هم  ک 

 عادالن   س ی  ب   اساسی  تح ل  و  گذاا  آمادگی  هن ز  المللی  بین  جامع   ک   شرایطی  دا.  اند  شناخت   اسمیت   ب   است،  شهروندی

 فقتتر، اثتتر دا اوز بتت  اوز انستتانی و عم می  امنیت   فرااوی  منر  های  چال   و  ندااد  اا  دولتی  میان  و  انسانی  میان  اوابط  سازی

 آنگ ن   اا  زیست   محیط  حق  ت ان  می  ساتی  ب   است،  گ ن    ااچ  اوی   و  افرای   حال  دا  ماتلف  های  عدالتی  بی  و  نابرابری

 بتتدون ینکتت ا ضتتمن. داد  راا ملی و  المللی  بین  حمایت   گسترب  دا  هستند،  حمایت   م اد  سیاسی  و  مدنی  اولی   دیگر  حق ق  ک 
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 ت ستتع   از  ممانعت   و  سلط   ااهبردهای  از  جرئی  مثاب   ب   یا  و  جانیفتادب  یا  پایداا  ت سع   اندیش   ج امع  برخی  دا  هم  هن ز  شک

 دا بشر گری عدیان وضعیت  ک   ص اتی  اینک  دا  آخر  سان.  گردد  می  تلقی  جن ب  کش اهای  ا تدادی  و  صنعتی  جانب   هم 

 از کتت  ای آینتتدب بتت د  خ اهتتد آن اوی  پتتی   نتتاگ اای  آیندب  یابد،  ادام   اسیدب است،   دخ  اوا  ب   اکن ن  ک   سبکی  ب   طبیعت 

 یتتک از حقتت ق شتتدن جهانی و اازشی شناختی، مفه م های چال  ک  افقی چنین دا. دااد  حکایت   بقا  برای  جدی  تهدیدهای

 از حمایتتت  است، ملم س اجتماع و نانسا تعالی بر ناظر اخال ی و دینی اازشهای ب  بشر های ت جهی کم  ای  ت جهی  بی  و  س  

 مجتتاای  دیتتن،  و  اختتالق  حقتت ق،  البت   و  دااد  بیشتری  ت جی   ،(وی  افاب  از  فراتر  و)  بشر  بقای  برای  سالم  زیست   محیط  داشتن

 .ب د خ اهند انداز چشم این ب  گذاا  اصلی

 طییست محی ز ینفع در اقامه دعاو یگاه ذی جا یاول: بررس گفتار

 و زیستتت  محتتیط بتت   استتیدن  آستتیب   ب   منجر  اویدادی  ک   است   آن  دهد  می  اوی  محیطی  زیست   ویدعا  اغلب   دا  ک   اتفا ی

 دعتت ا  طتترح  بتت    تتادا  ماتلف،  دالیل  بر  بنا  حادث ،  مستقیم  دیدگان  آسیب   بسا  چ   میان  این  دا  و  ش د  می  مردم  از  کثیری  جمع

 از یکتتی بنابراین، بماند؟ مفع ل  باید  زیست   محیط  ب   واادب  های  آسیب   آیا  ک   آید  می  پی   پرس   این  ص ات،  این  دا.  نباشد

 . است  محیطی  زیست   های آسیب  با اابط  دا  دع ا طرح برای نفع ذی اشااص دایرۀ  جهانی  جامعۀ  حق ب  های نگرانی

 و داشتن سمت   یبند اول: مفهوم نفع حقوق

 وجتت د دعتت ا طرح امکان ب دن  نی ان سنج  برای مکانیسمی باید یافت  ت سع  نظام هر  دا  ک   است   بدیهی  امری  م ض ع  این

 لحتتاظ بتت  دعتت ا نب دن مسم ع. اسد نمی  سمت   احراز  ب   ن بت   دیگر،  شاص،  ب دن  نفع  ذی  احراز  با  آنک   ضمن.  باشد  داشت 

 (.  1380،321شمس،)است  شدب تلقی دع ا  استماع عدم  م جب  ک   است   فرانس  ازحق ق  برگرفت  خ اهان نفعی ذی فقدان

 مفهتت م دو ایتتن بتتین اابطتتۀ و  شتتدب  تثبیت   ک   است   نفعی  و  است   ب دن  نفعذی  از  ترعام  مفه می  دنب    حق  ذی  کرد  ت ج   باید

 و صتتاد ی) نیستتت  حتتق ذی الرامتتاً نفعتتی ذی هتتر ولتتی استتت، نفتتع ذی حقتتیذی هتتر  پتتس،.  است   وج من  خد ص  عم م

 معنتت ی  و  متتادی  نفتتع  اتلتتفم  حقتت  ی  هتتای  نظام  دا.  می گیرد  بهرب  دع ی  سرانجام  از  ذینغع مستقیما(.  1391،120ج هری،

 .داشت   خ اهد اعمال   ابلیت   اعدب همین نیر محیطی  زیست   دعاوی دا  بنابراین. دااد مطالب    ابلیت 

 ختت ی  زعتتم  بتت   یتتک  هتتر  ن یستتندگان  اوی،  بتتدین.  است   نکردب  بینی  پی   نفع  ذی  شناسایی  برای  معیاای  ایران  گذاا   ان ن

 و بتتا ی  و آمدب وج د ب .  2  مشروع   و  حق  ی.  1:  است   م ااد  این  بر  شتملم  ک   کنند  می  ااائ   نفع  ذی  تشایص  برای  معیاای

 بتت   ت اننتتد  متتی  اشااصتتی  فقط  بگ ییم  باید  نهیم،  بنا  اا   اعدهای  نظریۀ  این  مبنای  بر  با اهیم  اگر.  باشد  مستقیم  و  شادی.  3

 2 متتادۀ همچنتتین. باشتتند دیتتدب زیان م،مستقی ط ا ب  و شاداً  محیطی،  زیست   آل دگی  از  ک   بپردازند  زمین   این  دا  دع ا  ا امۀ

 یا شاص اینک  مگر کند، اسیدگی دع ایی ب  ت اند نمی دادگاهی  هیچ: »داللت دااد ک   ایران،  1379  مدنی  داداسی  آیین   ان ن

 تنهتتا نتت  بنابراین،.«  باشد  کردب  داخ است    ان ن  برابر  اا  دع ا  ب   اسیدگی  آنان  نمایندۀ  یا  مقام   ائم  یا  وکیل  یا  نفع  ذی  اشااص

 ایتتن  غیتتر  دا  باشتتند   نیتتر  دعتت ا  دا  نفتتع  ذی  بایتتد  آن،  بر  عالوب  بلک ،  باشند،  کردب  طرح  طبق  اا  دع ا  اشااصی  یا  شاص  باید

 . ندااد  استماع   ابلیت   دع ایشان  ص ات

 رانی در حقوق ا زیستی طیمحی احراز سمت در دعاو  ینحوه  یبند دوم: بررس

 محتتیط  علی   جرایم  ک   است   این  کند  می  اشااب  بدان(  214  ،1390  آبادی،    ام  انیامض)  نظران  صاحب   از  یکی  ک   زیبایی  تعبیر

دا ص اتی ک  ب  طتت ا مستتتقیم بتت  فتتردی آستتیب زدب . کرد دادخ اهی و نمیت ان می باشد خام شی   ربانی  علی   مجنی  زیست 
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فردی ک  می ت اند دعتت ا  گاب اول،دید دا حق  ی، های سیستم  تقریبا دا تمام  وا ع ش د،  جرم  م اد  زیست   تنها محیط  نش د، و

 نظتتام دا صتتراحت  بتت  متت اادی چنتتین دا حقیقی اشااص برای محاکم دا دع ا طرح  امکان.  خ اهد ب د  دادستان  اا  یام کند،

 بتترای افتتراد حتتق شتتناختن استتمیت  بتت  و اساستتی   ان ن  34  اصل  بر  بنا  چ   اگر.  است   نشدب  شناخت   اسمیت   ب   ایران  حق  ی

 خدتت ص  دا.  کنتتد  متتی  برختت اد  سمت   احراز  مانع  با  نیر  اصل  این  اجرای  دااد،  وج د  ما  حق  ی  نظام  اد  حق  این  دادخ اهی

 1384 مدتت ب غیردولتتتی نهادهتتای فعالیتتت  و تأستتیس اجرایتتی   انین خد صی حق  ی اشااص ناحیۀ از  دع ا  طرح  امکان

 دا متتی ت اننتتد عمتت می منتتافع از حمایتتت  برای و خ د فعالیت  م ض ع با متناسب  ها سازمان این کند می مقرا ک   دااد  وج د

 ایین   ان ن  66  مادۀ(.  220-219  ،1390  آبادی،    ام  امضانی( )نام   ایین  16  مادۀ)  دادخ اهی کنند   ضایی  شب   و   ضایی  مراجع

 بتت  اا  ضتتایی مراجعۀ و جرم اعالم حق زیست، محیط  از  حمایت   جهت   نهاد،  مردم  مراکر  برای  1392  مد ب  کیفری  داداسی

 تفستتیر  بایتتد  ،(50  اصتتل)  بپتتذیریم  ختت د  اساسی   ان ن  دا  اا  پایداا  ت سعۀ  مفه م  ب دن  مستتر  چنانچ   1.است   شناخت   اسمیت 

 محتتیط حفاظتتت  ستتازمان چتت  اگتتر دهیم  راا مدنظر ف ق نظر وفق زیست  محیط با مرتبط ماتلف   انین دا  اا  آن  با  متناسب 

 بتت   محتتدود  عمتتدتاً  عمتتل  دا  نقتت   این  کند،  می  ا دام  پردازند  می  زیست   محیط  تاریب   ای  آل دگی  ب   ک   کسانی  علی   زیست 

 م انتتع ایتت   تتان نی م انتتع از عب ا امکان شدن فراهم شرط ب  و ضعیف شکلی ب  هم آن خد صی، حق  ی ای  حقیقی  اشااص

 و  هادهان  دا  محیطی  زیست   ض ابط  اجرای  منظ ا  ب   نظااتی  مؤثر  و  کافی  های  زیرساخت   از  سازمان  این.  است   م ج د،  نامرئی

 محیطتتی  زیستتت   دع ای  طرح  دا  سمت   بحث   شد،  اشااب  ک   ط ا  همان.  نیست   برخ اداا  خد صی  با   و  دولتی  تشکیالت

 شهروندان، برای عام  ط ا  ب   محیطی  زیست   حق ق  از  تالف  ایران،   ضایی  نظام  دا.  است   منا ش   و  تأمل  محل  مباحث   از  کیی

 شتتاکی و باشتتد دادب اوی جرمتتی بایتتد یتتا بلکتت  شتت د، نمتتی تلقتتی یی ضا محاکم دا دع ا طرح برای  مبنایی  خ د،  خ دی  ب 

« مدنی  مسئ لیت    ان ن»  1  مادۀ  جمل  از  مدنی،  مسئ لیت   مقراات  پرت    دا  باید  حق  ی  لحاظ  ب   یا  باشد  داشت   وج د  خد صی

 باشند نداشت  اا متالفان  علی دع ا طرح امکان افراد این چنانچ  دانتیج ،. ش د مطالب  و ا ام   زیاندیدب  مقام  دا  ،1339  مد ب

 شتتهروندان و افراد سایر ناحیۀ از دع ا طرح  برای  ااب  نباشند،  م ض ع  حق  ی  پیگیری  ب   مایل  دلیل  هر  ب   هم  دولتی  نهادهای  و

 بتت  دادختت اهی» تغذیۀ طرح با هند،  ضایی نظام دا ک  است   مشکلی  همان  این  .اوست   اوب   دش اای  با  دولتی  غیر  نهادهای  یا

 .  است  شدب برطرف 2،«معم   نفع

 تیسی زمحیط   هایاودر دع یر دولتیغ یهانهاد  یاحراز سمت و حق دادخواه  یگفتار دوم: نحوه 

 حقتت  ی  نظام  م ضع  الزم  براسی و آسیب شناسی  محیطی،  زیست   جرایم  از  پیشگیری  دا  دولتی  غیر  های  سازمان  نق   تبیین

متتی  آن استتاس بتتر کتت  است   معیااهای  از  یکی  حق  این  شناسایی.  ست ا  ها  سازمان  این  برای  دادخ اهی  حق  شناسایی  دا  ایران

 ایفتتا  محیطتتی  زیست   مقراات  اجرای  اوند  دا  مهمی  نق   ک   امری  کرد   اازیابی  اا  مشااکت   اصل  ضروات  و  جایگاب  ش د ک 

 .ش د براسی  خد ص این دا ن ین های  گیری  جهت  برخی  گاب آن و  م ج د   انین  ابتدا  ااستا این دا. کند می

 قییتطب ید اول: مطالعه  بن

 زیستتت  جتترایم زیتترا استتت  عملتتی و نظتتری م ااد جنجال آفرین از  یکی  محیطی،  زیست   کیفری  دعاوی  دا  نفع  ذی  م ض ع

 علیتت  مجنی جرایم، گ ن  این دا وا ع دا. براسی کرد با جرایم دیگر ش د نمی ک  ویژب ای است   وضعیت   دااای  ماهیتاً  محیطی

 .است  متد ا  فرض دو شرایط این دا. ندااد اا  خ د از  دفاع و  اعتراض نت ا  ک   است   خام شی   ربانی

 
 . بود خواهد وی رضایت جلب به منوط  کار این باشد،  داشته خاص  علیه مجنی جرم که  صورتی در دارد می مقرر ی ماده 1 ی  تبصره .  1

2 . Public interest litigation 
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 ش د   وااد  خساات  دیگری  حق  ی  ای  حقیقی  اشااص  ب   زیست،  محیط  علی   جرم  اهگذا  از  ک   است   هنگامی  ناست،  فرض

 .گیرد  راا  حق  ی نظام  حمایت  م اد ت اند می نیر  زیست  محیط  خد صی، ی زیاندیدب  شکایت   تبع ب  فرض، این دا

 دیگتتر اشتتااص ب  زیانی مستقیم ط ا ب  آنک  بی. ابدی می ااتکاب  زیست   محیط  علی   صرفاً  جرم  ک   است   هنگامی  دوم  فرض

 مستتائلی  جملتت   از  هتتا  جنگتتل  تاریب   و  غیرمجاز  شکاا  اوی ،  بی  صید  دایاها،  آزاد،  های  اودخان   آب  کردن  آل دب.  ش د  وااد

 مستتتقیم نح   ب  اا زیانی ظاهراً ک  امری ش د  می وا ع محیطی زیست  جرایم نی ربا زیست  محیط ها آن ی نتیج   دا  ک   است 

 .کند نمی وااد  اشااص بر

 یتتا  دادستتتان  فقتتط  جتترایم  ایتتن  دا  گرفت،  نظر  دا  عم می  منافع  علی   جرایم  مدادیق  از  باید  اا  جرم  اخیر،  فرض  خد ص  دا

 کتت  استتت  حالی دا این. است  صالح دادگاب دا کیفری  ایدع طرح و جرم اعالم  برای  الزم  1 ان نی  سمت   دااای  العم م  مدعی

 اهمیتتت  دوم داجتت  دا  عمتت می،  جرایم  دیگر  با  ی  مقایس   دا  زیست   محیط  علی   جرایم  ایران،  جمل   از  کش اها  از  بسیاای  دا

 نشتتان  انیچند  ت ج   محیطی  زیست   جرایم  ااتکاب  ب   مظن ن  م ااد  ب   نسبت   نیر  ها  دادستان  ک   است   او  همین  دا  دااند    راا

 تتت ان متتی اا ا تتداماتی چتت  و کرد  باید  چ   جرایم  گ ن   این  خد ص  دا  ک   است   با ی  چنان  هم  پرس   او  این  از.  دهند  نمی

 داد؟  ص ات

 خ اهتتد  مشتتکل  ایتتن  حل  مهم  ااب حل های  از  کیی  مشکالت محیط زیستی  دا  غیردولتی  های  سازمان  نق   تق یت   تردید  بی

 المللتتی  ستتندهای بتتین  برختتی از  لذا دا  نیست   محدود  داخلی  مقراات  ب   دع ا  طرح  حق  ییشناسا  و  ها  سازمان  این  ا بال.  ب د

 گتتروب بتت  کن انسی ن این 11 ی مادب. وا ع شدب است  ت ج  م اد کیفری حق ق ب سیل   زیست   محیط  حامی  کن انسی ن  شبی  ب 

 کتتردب  اعطتتا  ستتمت   محیطتتی،  زیست   دعاوی  طرح  برای  نفع  ذی  عن ان  ب   دولتی  غیر  های  سازمان  جمل   از  محیط زیستی  های

 بتتر گذاا اثر ا دامات جبران و حق  ی غرامت  تضمین برای اا  ان نگذااان و  ها  حک مت   21  کاا  دست ا  ااستا،  همین  دا.  است 

 تطبیتتق ی مطالعتت . دع ت متتی کنتتد اداای و  ضایی  های  آیین  تاسیس  ب   کنند،  می  نقض  اا  ب دب   ان نی  غیر  ک   زیستی  محیط

 نقتت  کتت  بتتا دااند تالش کش اها مشکل،  این  ب   پاساگ یی  برای  این مبحث اا آشکاا می سازد ک   کش اهابرخی از    حق ق

 . نمایند مرتفع اا معضل این  کیفری فرایند دا دولتی  غیر های  سازمان ب  دهی

 بتترای یتنهتتای بتت  تقنتتین. شتت د می محس ب زیست  محیط از حفاظت   دا  مراحل  ترین  اصلی  و  ترین  مهم  از  یکی   ان ن  وضع

 گذاشتتت  اجتترا ی مرحلتت  بتت  اجرایی ااکان ت سط  باید  شدب  وضع  مقراات  زیرا  نیست   مقد د  ب   وافی  طبیعی  منابع  از  صیانت 

 هتتا آن اجتترای عتتدم بتترای کتت   ب د  خ اهد  ملم س  ص اتی  دا  شدب،  وضع  مقراات  و    انین  دا  منداا  اهداف  و  تحقق.  ش د

 ص اتی  دا  اساس،  این  بر.  گردد  تضمین  صالح   ضایی  مقامات  ت سط  اجراها  ضمانت   این  و  باشد  داشت   وج د  اجرایی  ضمانت 

 .دهند انجام  خ بی ب  اا وظایفشان  گان  س     ای از  یک هر ک   ب د امیدواا  زیست  محیط ی  ح زب دا حق  ی نظام  ب  ت ان می

 رانی ا ی دربند دوم: نظام حقوق

 و ایتتن اا مشاص نکتتردب استتت،  ضایی مراکر ب  دولتی غیر های سازمان دسترسی حق  ان ن ها هیچ کدام از  ایران  حق ق  دا

نب د   این(.  102  -105:  1  ش  ،4  ا  ،1387  آبادی،    ام  امضان)  کردب است   محدود  دولتی  مت لیان  ب   دع ا  متن  بر حسب   اا  حق

 م ض ع   حق ق  دا  وج د  این  با.  داست کردب است   آن  خطرات  دا برابر  نهادهای محیط زیستی   ان ن، معضالت بسیاای برای

 
1 . Locus standi 
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 اا  ضتتایی مراجتتع بتت  دسترستتی ش د حتتق می ها آن  از  م سع  تفسیری  و  ی  ااائ   و  پراکندب  مقراات  برخی  استناد  ب   ایران،  ی

 .کرد  استنباط

 اساسی قانون :1

 هتتای  دادگاب  ب   دادخ اهی  منظ ا  ب   ت اند  می  کس  هر  و  است   فرد  هر  مسلم  حق  دادخ اهی»اساسی:     ان ن  چهاام  و  سی  اصل

 از تتت ان نمتتی  اا  کتتس  هتتیچ  و  باشتتند  داشتتت   دسترس  دا  اا  ها  دادگاب  گ ن   این  دااند  حق  ملت   افراد  هم .  نماید  اج ع  حصال

 .«کرد منع دااد اا آن ب   مراجع  حق   ان ن  م جب  ب  ک   دادگاهی

 افتتراد  ی  هم »  ،«هرکس»  ،«هرفرد»  چ ن  عباااتی  ب   ت ج .  بشر جهانی اتااذ می ش د  حق ق  ی  اعالمی   8  ی  مادب  اصل ف ق از

 دا دولتتتی غیتتر نهادهتتای حضتت ا جهت  پای  ی حق  ی  ک   این مطلب اا اوشن می کند  اساسی   ان ن  دا  «کس  هیچ»  و  «ملت 

 ایتتن پرس . است  شدب شناسایی امر این ماتلف عناوین ب  و  مادب ف ق  دیگر  اصل های  دا  همچنین  م ج د است   ها  داداسی

 ایتتن حضتت ا از جلتت گیری بتترای متت جبی  ت اند  می  دادخ اهی،  برای  دولتی  غیر  های  سازمان  حق  ب   تدریح  عدم  آیا  ک   است 

 ش د؟ ها  سازمان

 هتتای  ثتتروت  و  انفال»  آن ها اا  عندرهای محیط زیستی تاکید می کند  بعضی از  «عام   مدالح»  و«  عم می  منافع»  بر  اخیر  اصل

 .نماید مدرف عام  الحمطابق با مد تا عهدب داا آن است  اسالمی  حک مت   ک  نام نهادب،«  عم می

 زنتتدگی داآن هتتای بایتتد نستتل کتت  زیست  محیط حفاظت  اسالمی، جمه ای »دا: اساسی   ان ن  50  اصل  م جب   ب   چنین  هم

 می باشد؟«  عم می  یوظیف »  یک  زیست   محیط  حفظ  آیا  ک   است   این  پرس ...«.  می باشد    عام   وظیف   داشت  باشند،  اجتماعی

 نستتبت  یعنی وظیف  دولتتت  است، متقابل و همگانی وظیف  منکر  از  نهی  و  معروف  ب   امر  یاسالم  جمه ای  دا»  8  بر طبق اصل

 مجری    ب یا مجلس کاا طرز از  شکایتی  هرکس»  ن د  اصل  م جب   ب ...«.  کند  می  تعیین   ان ن  اا  آن  حد  برعکس، و  و  مردم  ب 

 دا  متتذک ا  «هرکس»  ی  واژب...«  کند  عرض   سالمیا  ش اای  مجلس  ب   کتباً  اا  خ د  شکایت   ت اند  می  باشد،  داشت    ضایی     ب  یا

 دولتتتی غیر های سازمان ت ان نمی اسد می نظر ب  او این از. برگیرد دا  اا  حق  ی  و  حقیقی  اشااص  تمام  ت اند  می  اصل  این

 .کرد محدود  زیست  محیط جهت حفاظت از  مراکر  ضایی ب   دسترسی حق از اا محیطی  زیست 

 دولتی غیر های سازمان فعالیت و تأسی  اجرایی  ینامه آیین: 2

 اصتت ل برختتی از محیطی زیست  جرایم خد ص دا دولتی غیر های سازمان س ی از دع ا یا ام  حق شد، گفت   ک   همانگ ن 

 فعالیتتت  و تأستتیس اجرایتتی ی نامتت   آیتتین  بتت   ت ان  می  حاکم  مقراات  دیگر  میان  از  این،  بر  افرون  است   مستفاد  اساسی   ان ن

 متتی مهتتم ایتتن بتت  مستتتقیم ط ا ب  ک  کرد  اشااب  وزیران  هیأت  1384  ماب  خرداد  نهم  و  بیست   مد ب  ولتید  غیر  های  سازمان

 .پردازد

 و  کنتتد  فعالیتتت   مرب طتت   با اعایت مقراات  فعالیت ،  م ض ع  همگام با  دهد ک   می  اجازب  ف ق ب  نهادهای غیردولتی  نام   آیین

 داانتتد های غیردولتتتی حتتق سازمان» نام ، آیین 16 ی مادب برحسب  .عمل کند  ضایی شب  و   ضایی  مراکر  دا  دادخ اهی  برای

 .«نماید  دع ا  ا ام   ضایی  مراجع دا  حق  ی و حقیقی  افراد  برعلی   عم می  منافع حفظ  برای و  خ د های  مرتبط با فعالیت 

 ها سازمان این. دهد می  میعم منافع ب  نفع  ااائ  دادخ است   ی  اجازب  غیردولتی  نهادهای  ب   ک   است   ای  مادب  مذک ا تنها  مادب

 ایتتن  دا«  عم می  منافع»  ذکر  .دادخ است ااائ  می دهند  عم می  منافع  از  برای حمایت   و  خ د  های  فعالیت   م ض ع  دا اابط  با
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 بتتر.  می باشتتد«  عم می  وظیف »  اصل  این  دا  زیست   محیط  از  حمایت   زیرا  مطابق است   اساسی   ان ن  پنجاهم  اصل  مفاد  با  مادب

 و از  می باشد  «عم می  ای  وظیف »  زیست   محیط  از  حمایت   برای  محیطی  زیست   دولتی  غیر  های  سازمان  خ اهیداد  اساس  این

 .ش د می ایفا داداسی ی  مرحل  دا ها  سازمان این  س ی

 ی زمتترب دا هتتا نامتت  آیین شکلی، نظر از ک  چرا است  تأمل محل حقی چنین بینی پی   حق  ی   الب   شد،  گفت   آنچ   اغم  ب 

 و  یکدتتد  اصتتل  وفتتق  کتت   است   اساس  این  بر  و  ب دب   ان نی  اجرای  ضمانت   فا د  لذا    انین   ن   و  ش ند  می  حس بم  مقراات

 ای  اسالمی  مقراات  و    انین  با  ماالف  ک   دولتی  های  نام   آیین  و  ها  نام   تد یب   اجرای  از  مکلفند  ها  دادگاب   ضاوت»  هفتادم

 عتتدالت  دیتت ان  از  اا  مقتتراات  گ نتت   این  ابطال  ت اند  می  کس  هر  و  دکنن  خ دداای  است   مجری     ب  اختیااات  حدود  از  خااا

 نام   آیین  دا  دولتی  غیر  های  سازمان  برای  دادخ اهی  حق  بینی  پی (.  287  -289:  1381  مؤتمنی،  طباطبائی)  «کند  تقاضا  اداای

 فعاالنتت   مشتتااکت   مقدمات  ،اساسی   ان ن  پنجاهم  اصل  تحقق  برای  باید   ان نگذاا  نیست   مقد د  ب   وافی  تنهایی  ب   مذک ا  ی

 .کند فراهم داداسی ی  مرحل  دا اا ها  سازمان این ی

 از دولتتتی غیتتر هتتای سازمان س ی از مطالبات برخی طرح  دنبال  ب   و  1387  سال  دا   ان نی،  خالء  این  ب   پاسخ  دا   ضائی     ب

 دیگتتر، ستت ی  از  دولتتتی  غیتتر  محیطی  زیست   های  شبک   ت سط  متعدد  دعاوی  طرح  با  دادگستری   ضات  ی  م اجه   و  س    یک

 کتت  نهادی مردم نهادهای: »کیفری داداسی آیین  ان ن 66 یمادب م جب  ب . برآمد ها سازمان این برای  سمت   شناسایی  داصدد

 منتتابع زیستتت، محتتیط کتتم تتت ان ذهنتتی، ایتت  معل ل و بیماا افراد  زنان،  ن ج انان،  و  اطفال  از  ااجع ب  حفاظت   ها  آن  اساسنام 

 زمینتت   دا  ااتکتتابی  جتترائم  ب   نسبت   ت انند  می  است،  شهروندی  حق ق  از  حمایت   و  عم می  بهداشت   فرهنگی،  میراث  طبیعی،

 .«معترض ش د  ضایی  مراجع آاای ب   نسبت  و  مشااکت  دلیل ا ام   برای داداسی مسیر هم  دا  و کنند جرم اعالم  ف ق های

 بتتر  ختتاص،  جتترائم  دیتتدگان  بتترب  از  حمایت   ب  منظ ا  و  کیفری  اوند  دا  نهاد  مردم  های  سازمان  نق   تق یت   ف ق جهت   مادب

 دو متضتتمن ت اند می مادب نگااش ینح ب ک  داشت  ت ج  باید. گذااد می صح  کیفری داداسی مسیر  دا  آنان  گستردب  حض ا

 الماعتت » حتتق نظتتر،  م اد  های  ح زب  دا  فعال  نهاد  مردم  های  سازمان  ب   صرفاً  مادب  ک ،  آن  ناست   تفسیر  باشد   متعااض  تفسیر

 بتت  شتتهروندی حقتت ق اهداف ک  دوم تفسیر. است  نم دب خ دداای ها آن ب  دع ا طرح سمت  اعطای از و  کردب  اعطا  اا  «جرم

 هتتای ستتازمان بتت  ک  مادب اخیر با  ب  ت ج  با ک  است  این است،  سازگااتر  اخص  ط ا  ب   زیست   محیط  حق ق  و  اعم  ط ا

 کند،  می  اعطا  اعتراض  حق«   ضایی  مراجع  آاای  ب   نسبت   و  شرکت (  حق)  ،دلیل  ا ام   جهت   داداسی  مراحل  تمام  دا»  شدب  ادی

 نیستتت  منطقتتی چندان سان، دیگر ب .  است   نم دب  سمت   اعطای  مادب،  م ض ع  دعاوی  دا  نهاد  مردم  های  سازمان  ب    ان نگذاا

 خدتت ص  دا  صتتاداب  ایآا  از  خ اهی  تجدیدنظر  یا  اعتراض  حق  ها،  سازمان  این  ب   دع ا  طرح  حق  اعطای  بدون   ان نگذاا  ک 

 .باشد  نم دب اعطا آنها  ب  اا دع ا آن

 وجتت د بتتر تتتأملی  ابل ی رین   ضایی، مراجع آااء ب  اعتراض حق و  دع ا  مراحل  یکلی   دا  شرکت   حق  اعطای  این،  بر  افرون

 بتتا الیحتت   مستت  فدتتل ذیتتل حق، این ک ، آن دیگر. است  دعاوی این نفع ذی عن ان ب  مرب ا  های  سازمان  برای«  حق  ی  نفع»

 ستتازمان  بتت   دادستانی  شب   نق   و  کااکرد  کی  اعطای  بیانگر  خ د  جای  دا  ک   است   آمدب  «دادستان  اختیااات  و  وظایف»  عن ان

 آید می شماا  ب  ایران حق ق دا دلیلی  بی ن آوای ک   امری  است  نهاد مردم های

 یگفتار اول: سمت در دعو

انند طرح کنندب دع ی نفع کافی یا مسئ لیت شادتتی نستتبت بتت  خروجتتی   اعد سنتی مرب ط ب  سمت دا دع ی الزم می د

پروندب داشت  باشد تا از دیگر افراد یا عم م دا سطحی گستردب تر، متمایر ش ند. خستتاات واادب بتت  خ اهتتان بایتتد بتت  افتتتاا 
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کتت   تتادا بتت  اثبتتات واود  ادعایی خ اندب  ابل انتساب باشد. افراد و گروهها دا ص اتی دااای این شرایط شناخت  متتی شتت ند

   1شان باشند.خساات ب  مناظر، منافع طبیعی یا تفریحی

راد متعددی زیان می بینند، آن گ ن  ک  اغلب دا خساات زیست محیطی شایع است، بسیاای از کش اها اجتتازب متتی جائیک  اف

دهند ک  یک یا تعدادی از اعضای گروب یا طبق  ای ک  آسیب مشابهی متحمل شدب یا مبنای مشتتترکی بتترای طتترح دعتت ی دا 

جمعی اساساً سازوکاای آیینی است ک  امکان اسیدگی ستتریع و اختیاا دااند، طرح دعاوی جمعی یا صنفی ا دام کنند. دع ی  

مناسب ب   ضایای اا فراهم می آواد ک  دابردااندب خساات ب  تعداد بسیاا زیادی از اشااص هستند. این آیتتین بتت  تضتتمین 

دادخ استتت   استحکام دا آااء و احکام جبران خساات و همچنین جل گیری از اشاع  دعاوی جداگان  و فردی کمک می کند.

دهندگان از جانب خ د و افراد دیگر طبق  خ د ا دام ب  ثبت دادخ است می کنند  ب  دیگر ستتان، دادخ استتت دهنتتدگان دا 

ابتدا دیگران اا نمایندگی می کنند و سپس از آنها می خ اهند ک  ب  جریان دع ی ملحق ش ند. اشااص ذینفع اغلب از طریق 

 ضی  دع ت می ش ند. برای اینک  دعاوی جمعی پذیرفت  ش ند ب  ماننتتد ایتتاالت متحتتدب و اعالن های عم می برای الحاق ب   

هندوستان باید دا   انین آیین داداسی مجاز شناخت  شدب باشند. همچنین زمانی ک  و ایع خاصی حق ق اساسی اا نقض کردب 

 ان وسیل  ای برای اجرای حتتق اساستتی بتتر و ب  جمع کثیری آسیب می اسانند، دادگاب ها ممکن است دع ای جمعی اا ب  عن

 محیط زیست سالم، پذیرفت  و یا حتی ت صی  کنند.  

 ن یقوان یگفتار دوم: اجرا

خ اب علی  یک مقام اداای برای  دتت ا از انجتتام   -  انین و مقراات زیست محیطی با مجاز دانستن شهروندان ب  طرح دع ی

ب  ت سع   -ش د از مقراات یا استانداادهای زیست محیطی تالف کردب است یک ا دام الزم و خ اب علی  شادی ک  ادعا می  

سمت شهروندان برای مطالب  جبران خساات از محاکم کمک کردب اند. برای نم ن  دا نی ساوت ولر استرالیا   انین عتتریض و 

  ادعتتا متتی شتت د از یتتک ط یلی پی  ن یس شدب اند ک  ب  »هر شادی« اجازب آغاز فرآیند  ضایی علی  هر شاص دیگری ک 

مج ز، استاندااد، آیین نام ، شرط، الرام، ممن عیت یا دست ا  ان نی تالف کردب است، اعطتتاء متتی کننتتد.  تت انین مشتتابهی دا 

هندوستان و ایاالت متحدب ب  تد یب اسیدب اند. دادگاب ها باید دابااب چگ نگی تفسر واژب »هر شاص« تدمیم گیری کننتتد. 

 یژب تدمیم بگیرند ک  آیا افراد باید دااای منفعتی باشند ک  لطم  دیدب است اینک   ان ن  دد داشت  داها اا ب  دادگاب ها باید ب

 اوی تمامی اشااص دااندب منفعت دا م ض ع باز کند تا ب  عن ان شاکی خد ص ا دام نمایند.

 یمنفعت عموم  یگفتار سوم: طرح دعوا

ا آنها طرفین ب  دنبال حل اختالفی هستند ک  خاص آنها ب دب و جر تا حد تنتت یر دع ای منفعت عم می از دعاوی عادی ک  د

 ان ن دا م ض ع پیشامدب هیچ پیامدی بر عم م جامع  ندااند، متفاوت است. برخالف این گ ن  دعتتاوی منفعتتت عمتت می بتت  

لیتت  دولتتت دا ااتبتتاط بتتا ا تتدامی ط ا کلی ب  اختالفات ااجع ب  حق ق عام  یا بحثی از آن مرب ط شدب و شکایات، اغلتتب ع

اداای یا اجرایی طرح می ش د. جبران ممکن است ب  اعالم  ان ن دا نکت  م اد نظر یا حکم ب  دستتت ا ت  تتف محتتدود شتت د 

زیرا معم الً دا این ن ع دع ی غرامت اصلی ب  شماا نمی اود. دع ای منفعت عم می ب  ط ا معم ل ت سط گروب های دااای 

ایراد خطر ف ای یا  ابل ت ج  "ی طرح دع ی دا هر  افراد آغاز می ش د. برخی   انین اعطای گستردب اجازب  منفعت عم می و

از دعاوی منفعتتت عمتت می حمایتتت کتتردب انتتد. ایتتن  تت انین اغلتتب دا م ضتت عات مربتت ط بتت    "ب  سالمتی یا محیط زیست 

 پسماندهای خطرناک اعمال می ش ند.

 
1 . See, e, g., SCRAP v. U.S., 412 U.S 669 (1973) 
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 می این است ک  آیا سمت فقط ب  افراد تعلق دااد یا این ک  سازمانهای غیردولتی نیر ک سؤال مفروض دا دع ی منفعت عمی

می ت انند دااای چنین سمتی دا نظر گرفت  ش ند. کش اهای بسیاای ا لیت سازمانهای غیردولتی بتترای دادختت اهی از جانتتب 

  انتتدازب کتتافی منعطتتف شتتدب استتت تتتا بتت  اعضایشان اا ب  اسمیت شناخت  اند. برای نم ن ، دا هندوستان سمت دا دع ی ب

گروهها و سازمانهای ذینفع اجازب آغاز کردن دع ای منفعت عم می اا بدهد. دی ان عالی هندوستتتان اساستتاً وجتت د دو دستتت  

سمت اا اعالم نم دب است: سمت نمایندب و سمت شهروندان. سمت نمایندب ب  گروههای منفعت عمتت می و دیگتتران معمتت الً 

هد تا دا  ضایای مرب ط ب  حق ق بنیادین، اشااص یا ج امع آسیب دیدب اا نمایندگی کنند. سمت شهروندان، بتت  اجازب می د

گروهها یا اشااص ذینفع اجازب می دهد تا ب  عن ان شهروند ادعا کنند ک  دا م ض عات مهتتم مربتت ط بتت  منتتافع ملتتی ذینفتتع 

 استفادب  راا می گیرد.  هستند  این ن ع سمت معم الً دا ح زب حق ق اداای م اد

 دادرسی از پیش مسائل: چهارم گفتار

 اختالفتتات فیدل  جائیک  حتی. هستند است اا اختالفات فیدل  و  مدالح   مذاکرب،  تقدم  ترتیب   بر  حق  ی  های  نظام  از  بسیاای

  تتراا  مدنظر  کااایی  ویجتر  و  ها  پروندب  ب   اسیدگی  جریان  تسریع  بیشتر،  عدالت   برای  ت اند  می  فیدل   ش د  نمی  تش یق  اسماً

 یتتاد  مذاکرات  دا  فعال  مشااکت   با  چ   و  دع ی  طرفین  از  مذاکرب  داخ است   با  چ   اا  اختالفات  فیدل   ت انند  می   ضات.  گیرد

  ضتتات بتت  تاییتتد برای اا آمدب بدست  فیدل  و کردب هدایت  اا مذاکرات  ضایی کااکنان م ااد، از برخی دا.  کنند  ترویج  شدب

 حتتتی. شتت ند فدتتل و حل داداسی ب  نیاز بدون است  ممکن نیر کیفری های پروندب ک  مدنی ها پروندب تنها ن .  کنند  می  ااائ 

 فیدتتل   ب   اسیدن  برای  مذاکرب  بس ی  اا  آنها  و  کردب  کاا  دع ی  طرفین  با  ت انند  می   ضات  نیر  دادگاب  دا  اسیدگی  آغاز  از  پس

 حتتائر  استتت،  دشتت اا  خسااات  اثبات  باا  آنها  دا  ک   ای  پیچیدب  ها   اهیدادخ  دا  ب یژب  نکت   این.  نمایند  ترغیب   الطرفین  مرضی

 .است   اهمیت 

 اختالفات فصل و  حل  جایگزین روشهای: اول بند 

 شتتدب ادیتت  اوشتتهای تتترین عمتت می از نتت ع دو. بکاهند محاکم سنگین  اختالفات  فدل  و  حل  جایگرین  های  اوش  از  شماای

 از بستتیاای داداستتی   اعتتد و ملتتی  تت انین دا. هستتتند داوای و( ش د می یاد نیر «سازش» عن ان ب  آن از ک )  گیری  میانجی

 است.    شدب  اشااب داوای و  گیری میانجی  ب   کش اها

 طتترفین،  میتتان  ااتبتتاط  افتترای   بتتا  بیطرف  و  کااآزم دب  ثالث   طرف  یک  آن،  دا  ک   است   ای  شدب  تسهیل  مذاکرۀ  گیری  میانجی

 یتتا تعتتااض یتتک طتترفین  میتتان  متتذاکرات  ااتقتتای  دنبال  ب   الطرفین  مرضی  حل  باا  ب   منتهی  های  ااب  کشف  و  منافع  شناسایی

 برای   داتی  هیچ  میانجی  و  هستند  اختالف  فیدل   برای  مذاکرب  مسئ ل  اختالف  طرفین  اوش،  این  دا.  آید  برمی  آنها  نمایندگان

 چانتت  بتتر نظاات ن عاً نق  این. است  طرفین  ب ل م اد حالتی دا مذاکرب فرآیند ب  کمک میانجی نق  ندااد  حل ااب  تحمیل

 هتتای  حتتل  ااب  پیشتتنهاد  آنهتتا،  دستتترس  دا  های  گرین   داک   و  مشترک   هایزمین   افتنی  برای  اختالف  طرفین  ب   کمک  ها،  زنی

 ب  گیری میانجی چند هر.  گیرد  برمی  دا  اا  اختالف  فیدل   م افقتنام   ن یسی  پی   برای  طرفین  ب   مساعدت  نهایت   دا  و  ممکن

 گرانتت  میتتانجی هتتای آیتتین امتتا استتت  محدود معدودی طرفهای  ب   ک   دهد  می  اخ  خاصی  اختالف  چهااچ ب  دا  ن عی  ط ا

 شتت ند کثیتتری جمتتع شامل است  ممکن نتیج  دا و افت  کاا ب  نیر   انین اهداف ای  کلی  های  مشی  خط  ت سع   برای  همچنین

 استتت   ممکتتن  کشتت اها  بعضتتی  دا  امتتا  است   اوطبان د  فرآیندی  او ات  اغلب   دا  گیری  میانجی.  هستند  متن عی  منافع  دااای  ک 

 محیطتتی زیستتت  اختالفات فیدل  مؤسس  واژگان فهرست  ب  بنگرید نم ن  برای. باشد اجباای دادگاهها دست ا یا   ان ن  ت سط

 .متحدب ایاالت
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 امتتا کننتتد متتی صتتادا اختالف  م ض ع  م اد  دا  احکامی  یا  تدمیمات  ن عاً  گرچ   آنها  کنند   می  بازی   ضایی  شب   نق   داواان

 االجتترای الزم و صریح م افقت  از برآمدب معم ل ط ا ب  داوای. دااد وج د  ضایی آااء و داوای احکام بین اساسی  تفاوتهای

 متاددتتان  از  فهرستتتی  میتتان  از  اغلب   و  اختالف  طرفین  ت سط  ک   است   طرفی  بی  ثالث   طرف  ب   اختالف  تسلیم  برای  طرفین

 از برختتی  دا.  کنند  می  تعیین  اا  آنها  اسیدگی  بر  حاکم    اعد  و  داواان  ا تداا   لمرو  چنینهم  اختالف  طرفین.  ش د  می  انتااب

 ااجتتاع  داوای  بتت   اا  متتدنی   ضتتایای  از  بعضتتی  ت اند  می   ضایی،  اسیدگی  بدل  یا  پی   عن ان  ب   دادگاهها  حق  ی،  های  نظام

 .اسد می نظر ب  تر  سریع  سیااب و دااد  کمتری  اسمیت   ضایی  اسیدگیهای با مقایس  دا  داوای کل، دا. دهند

 نظر  از  اوشها  این.  است   بیشتری  اهمیت   دااای  اختالفات  فدل  و  حل  جایگرین  های  اوش  ف اید  شدب  ادی  کااکردهای  علیرغم

 بتت  نیتتل زمتتان همچنتتین آنهتتا. ش ند می تلقی مناسب  بسیاا های اوش عن ان ب  عم ماً اختالفات حل برای  الزم  منابع  و  زمان

 کمتتک محیطتتی زیستتت  خسااات از جل گیری یا کاه  ب  ت اند می محیطی  زیست    ضایای  دا  ک   ها  دگیاسی  آخر  خروجی

 ستتازندب اویکردهتتای اختالفتتات فدتتل و حتتل جتتایگرین های اوش اینک  سرانجام و دهند می کاه  مت اتر  ط ا  ب   اا  کند،

 ادیتت  اوشتتهای. کننتتد متتی ترغیب  و یقتش   اا الطرفین مرضی س دمند های حل ااب م اد دا سازش  و  مشکالت  حل  ب   نسبت 

 .دهد می اا اسیدگی نتیج  دا آفرینی نق   حس آنها ب  و سپااد  می طرفین  خ د دستان ب  اا اختالف  حل اوند همچنین شدب

 از  برختتی.  دااد  وجتت د  اختالفتتات  فدتتل  و  حل  جایگرین  های  اوش  برای  نیر  دیگری  های  مریت   محیطی  زیست    ضایای  دا

 دا ویتتژب بتت  اا ختت د باشتتی اثتتر تعتتااض، متتدیریت  گفتگ های یا تسهیل، اجماع، ایجاد  بیل از شدب ادی های اوش  متدهای

 هتتای اوش کتتااگیری ب . اند اساندب اثبات ب  است، محیطی زیست  اختالفات های گی ویژب از ک   طرف ،  چند  های  دادخ اهی

 انتتد  داشتتت   مستتتمری  اوابط  اختالف،  طرفین  ک   جایی  دا  ب یژب  محیطی  زیست   اختالفات  دا  اختالفات  فدل  و  حل  جایگرین

 بتت   نم نتت   بتترای  است   کااآمد  برند،  می  س د  مدت  دااز  دا  شان  اوابط  ااتقای  و  بهب د  از  آنها  ک   جایی  دا  و  همسایگان   مانند

 ستتای هم بتتین دا ها اودخان  س احل مالکین میان اختالفات و زمین از استفادب از  ناشی  اختالفات  حل  دا  اوشها  این  کااگیری

 مستمر  کااگیری  ب   دااند،  ک   آیینی  انعطاف  دلیل  ب   اختالفات  فدل  و  حل  جایگرین  های  اوش  بعالوب،.  است   ب دب  کااآمد  ها،

 بتت   ت انتتد  متتی  محیطتتی  زیستتت   پیچیدب   ضایای  دا  ک   امری  دهند   می  اجازب  داواان،  یا  ها  میانجی  عن ان  ب   اا  امر  کااشناسان

 .کند  کمک فرآیندها  جل   ب  او  پیشبرد

 اجتمتتاعی  ایتت   محیطتتی  زیست   مسائل  ب   آنها  از  بسیاای  ک   المللی  بین   ضایای  دا  اختالفات  فدل  و  حل  جایگرین  های  اوش

 .گیرند می   راا  استفادب م اد نیر ش ند، می  مرب ط

 فیصله  مدیریت: دوم بند 

 دهنتتد،متتی آنهتتا بتت  تتت جهی  ابتتل  ضتتایی  صتتالحدید  ک   هایی  آیین  و    اعد  دادگاب،  طریق  از  اا  آنها  جریان  و   ضایا   ضات،

 یتتا و نمتت دب خ دداای  ضی  یک استماع از ت اند می دادگاب دهند  اجازب  داداسی  آیین    انین  ک   ص اتی  دا.  کنند  می  مدیریت 

 .  بگیرد  دادگاب  دوست  گ اهی پذیرش ب  تدمیم  ضی  داک   برای  یا کردب  کااشناس ندب 

 یموقت جبرانی تدابیر  یا موقت دستور: سوم بند 

 ختتالل دا م جتت د وضتتع حفظ برای مقدماتی دست اات  ضایی دستگاب اگر ک  هستند ف ای مسائل برداندب دا   ضایا  از  برخی

 متت  تی تدابیر ک  است  معنی این  ب   م ض عات  از  بعضی  شد. ف ایت   خ اهد  عقیم  اختالف  فدل  و  حل  ننماید،  صادا  داداسی
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 از  نتتاگریر  استتت   ممکن   ضات  و  گرفت    راا  اسیدگی  م اد(  دع ی  طرف  حض ا  بدون)  یکجانب   بط ا  ت انند  می  خ استی  دا

 . ش ند  سریع گیری تدمیم و  اسیدگی

 طییست محی ز یو دادگاه نامناسب در دعاو  یگفتار پنجم: صالحیت موضوع

 التتب  بعضی از دادگاهها صالحیت م ض عی محدودی دااند و خ اهان ها باید اثبات کنند ک   ضی  مطروح  از جانب آنها دا

 م ض عی می گنجد ک  دادگاب نسبت ب  آنها ذیدالح است  و گرن  دادگاب  ادا ب  اسیدگی نا اهد ب د.

دکترین صالحدیدی است ک  ب  دادگاب اجازب می دهد دا ص ات وج د دادگاب مناسب تر، دع ی اا اد کنتتد.   1دادگاب نامناسب 

اخ می دهد ک   ضی  ب  آسیب زیست محیطی فتترا متترزی مربتت ط این م ض ع احتماالً دا سیاق زیست محیطی، بیشتر زمانی  

 باشد.

دا تدمیم ب  اد دع ی فاکت اهای متعددی دخیل هستند. بعضی از محاکم ب  انتااب دادگاب از ستت ی خ اهتتان احتتترام  ابتتل 

عیت بتت یژب ت جهی  ائل ب دب و فقط دا ص ات ایراد مشقت شدید ب  خ اندگان و شه د، دعتت ی اا اد متتی کننتتد. ایتتن وضتت 

هنگامی صادق است ک  خ اهان دع ی اا دا محل ا امت خ د ک  دا آن خساات حادث شدب، ا ام  کردب باشد. دا این محتتل، 

جمع آوای ادل  و اازیابی خساات و دامن  صدمات ب  سرعت ممکن ب دب و خ اهان از تحمتتل هرینتت  اضتتافی دادختت اهی دا 

 ح زب صالحیتی دیگر احتراز خ اهد کرد.  

 طییست محی ز یفتار ششم: محاکمات و مرور زمان در دعاوگ

محاکمات معم الً زمان گیرترین با  فعالیت های  ضایی هستند. دا بعضی از  ضایا طرفین اختالف دا م اد تفسیر و اعمال 

یک  ضتتی  ااجتتع بتت   ان ن ت افق دااند اما برداشت های متفاوتی از ام ا م ض عی )و ایع( پروندب ااائ  می دهند. برای مثال،  

آل دگی ممکن است کالً حسب اینک  خ اهان آالیندب هایی اا منتشر کردب باشد یا خیر و یا آالیندب ها باعث صدم  ب  خ اهتتان 

شدب باشند یا خیر، ب  جریان بیفتد. دا  ضایای دیگر، دو طرف ممکن است بر سر و ایع مرتبط ت افق داشت  اما دا م اد اعمال 

ای یاد شدب اختالف نظر داشت  باشند. برای نم ن ، امکان دااد ک   ابلیت اعمال یک  ان ن یا آیتتین نامتت  زیستتت  ان ن بر  ضای

محیطی بر افتاا خاص م اد نظر م اد اعتراض  راا گیرد. دا بعضی  ضایا هم ام ا حکمی و هم ام ا م ض عی مطتترح متتی 

 ش د.  

م ض عی و حل و فدل اختالفتتات بایتتد ادلتت  و متتدااک ضتتروای اا دا دادگاهها اسیدگی کنندب برای تدمیم گیری دا ام ا  

اختیاا داشت  باشند. اگر دادگاب اسیدگی کنندب  ابل اصالح است اما اگر دادگاب ب  و ایع ضروای یا مهم دسترسی نداشت  باشد، 

و متتدااک بتت  عهتتدب متتدعیان  اصالح نتیج  حاصل از داداسی دش ااتر خ اهد ب د. دا یک اسیدگی ترافعی، تکلیف ااائ  ادل 

چنین ادل  دا هر دو طرف دع ی است و فرض بر آن است ک  آنها کلی  ادل  و استدال ل هتتای حقتت  ی الزم اا بتترای دفتتاع از 

م اضع شان ااائ  و طرح خ اهند کرد. با این هم ،  ضات عم ماً اختیاا دااند ب  منظ ا تحدیل بهترین ادل  و متتدااک نستتبت 

محیطی م اد نظر، ا دام ب  ندب کااشناس کردب یا دست ا ب  معاین  محلی بدهند. برای نم ن  نگتتاب کنیتتد بتت   ب  شرایط زیست 

)انجام معاین  محلی دا منطق   (Ramiah and Autard,1997)  ضی  اامیا آی تااد علی  وزیر محیط زیست و کیفیت حیات

 ب ب د(.ای ک  ماهیت آن ب  عن ان تاالبی حساس م اد تردد وا ع شد

 
1 . Forun non conveniens. 
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دعاوی مرب ط ب  آسیب های زیست محیطی اغلب سالها پس از انتشاا یک با  یا تمام آالیندب ها ب  محیط زیست ا ام  متتی 

ش ند. از این او مسال  مروا زمان بسیاا اهمیت دااد. دا کل، دادگاهها جایی ک  آل دگی بتت  تتتازگی دا ختتاک یتتا آبهتتای زیتتر 

ات علمی یا نم ن  برداای وا عی آشکاا نیست،  اعدب »کشف« اا اعمال متتی کننتتد. پتتس سطحی اخ دادب و بدون انجام تحقیق

معم الً تاایخ محاسب  مروا زمان از هنگامی آغاز می ش د ک  خ اهان دانست  و یا ب  ط ا معق لی باید می دانست  ک  جراحتتت 

ست. خ اهان ها همچنین می ت انند ادعتتا کننتتد شادی یا خساات ب  ام ال ب  دلیل م اد و آالیندب های خطرناک ایجاد شدب ا

ک  آل دگی یک مراحمت مستمر یا یک آسیب یا تالف دا جریان است و دا نتیج  فعتتل زیانبتتاا بیشتتتر از آنکتت  مربتت ط بتت  

 گذشت  باشد حال است. هنگامی ک  آل دگی ب  سرعت  ابل کاه  نباشد احراز مراحمت دائمی یا مستمر بسیاا سادب تر است.

ر مسائل مرب ط ب  مروا زمان، هنگام دادخ اهی از ا دامات دستگاهها بروز می کنند. ناست اینک ، ا تتدام دستتتگاب ممکتتن دیگ

است اولین اشت  از زنجیرب ا دامات منتهی ب  آسیب زیست محیطی باشد حال آنک  آسیب هن ز آشکاا نشتتدب استتت. دا ایتتن 

ا ام  ش د، ب  عن ان ا دام  ضایی نا ص یا زود هنگام دا نظر گرفت  خ اهد   سناای  اگر شکایت  بل از تکمیل زنجیرب ا دامات

شد. نگاب کنید ب   ضی  انجمن ملی زیست گرایان حرف  ای علی  شرکت با مسئ لیت محدود نیروگاب نیل )خ اهان ها بتت  دلیتتل 

د برای دایافت دستتت ای مبنتتی بتتر اینک  »صرف امضای« م افقتنام  یک نیروگاب، هیچ آسیب زیست محیطی ب  وج د نمی آوا

 تهی  و ااای  گرااش اازیابی پیامد زیست محیطی ت سط شرکت محقق نیستند.

بسیاای از نظام های حق  ی براسی  ضایی اا فقط دا م اد ا دامات »نهایی« دستگاهها اجازب می دهند. این مستتأل  کتت  ا تتدام 

 ندین فاکت ا است:یک دستگاب ب  عن ان یک ا دام نهایی تلقی ش د تابع چ

 ( آیا م ضع دستگاب صریح است؟1

 ( آیا ا دام مبنای  ان نی دااد و یا حق ق و تکالیف طرفین اا متأثر می سازد؟2

 ( آیا ا دام پیامد ف ای بر عملیات اوزمرب طرفی ک  با نظم کاا می کند، خ اهد داشت؟3

 ( آیا صرفاً مسائل حق  ی مطرح هستند؟4

 زمانی، خ اهان از براسی  ضایی ا دام مطروح  س د خ اهد ب د؟( آیا دا این مقطع 5

دا برخی  ضایا خ اهان ها تالش می کنند با مراجع  مستقیم ب  دادگاب تمام آیین های اداای اا دوا برنند. بیشتر دادگاب  بتتل از 

 ، و تی ک  خ اندب خد صی بتتر ضتتد اینک  دادخ اهی اا بپذیرند. طی سازوکااهای جبرانی اداای اا الزم می دانند. با این هم

حق ق  ان نی یا عرفی خ اهان ا دام کردب باشد، حق ق یاد شدب ممکن است ب  ط ا مستقیم  ابل اجرا ب دب و ب  دادگاب اجتتازب 

 منع کردن تالف اا دا حالتی مستقل از ا دام دستگاب، بدهند

 طییست محی در دعاوی ز ین دادرسییگفتار هفتم: قواعد آ

ی   اعد آیین داداسی تضمین تدمیم گیری عادالن ، سریع و کم خرا دا م اد هر ا دام  ضایی است. این   اعد هدف مح ا

می ت انند باعث شفافیت و  ابل پی  بینی شدن فرآیندهای  ضایی شدب و صدوا حکم دا ماهیت دع ی اا تسهیل کند. امکان 

ی و افرودن ب  هرین  های آن از   اعد آیین داداسی س ء استفادب کننتتد. دااد برخی از وکال بک شند تا با ایجاد تأخیر دا داداس

   اعد دادگاب دا  ضایای مقتضی ممکن است اعمال مجازاتهایی اا معین کنند.
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 یبازنگر یو استانداردها یبند اول: دلیل اثبات

یل اا ب  دوش می کشد کتت  ن عتتاً مستتتلرم دا مسئ لیت مدنی ب  مانند مسئ لیت بین المللی دولت، خ اهان باا ااائ  و اثبات دل

اثبات اابط  سببیت، شناسایی آل دب ساز و اثبات واود خساات است. باید اابط  علیتتت میتتان فعتتل زیانبتتاا و خستتاات واادب 

)نظری( باشد. ب  چند دلیل،  ضایای ااجع ب  آل دگی مشکالت خاصتتی  1اثبات ش د و خساات نباید خیلی دوا یا خیلی ذهنی

این زمین  مطرح می کنند. ناست، فاصل  منبع آل دگی از محل بروز خساات ممکن است بسیاا زیاد و حتی صدها مایل   اا دا

باشد  چنین وضعیتی حتی و تی ک  فعالیت های آل دب ساز  ابل تشایص باشند نیر می ت انتتد تردیتتدهایی اا دا متت اد اابطتت  

  .است تا سال ها یا چندین ده  پس از ااتکاب عمل آشکاا نش ند علیت ایجاد کند. دوم، آثاا مضر آالیندب ها ممکن

دا برخی شرایط، حق ق محیط زیست مدان ب  جای ض ابط سنتی ب  ط ا دست ای اابط  سببیت اا فرض گرفت  است. بتترای 

یطی و جبران های مثال، دا شرایطی ک   ان ن یا مقراات متعا ب آن با جرئیات ا دام ب  ت صیف افتااهای متالفان  زیست مح

ناشی از آن تالف نم دب است، ممکن است دیگر نیازی ب  اثبات اابط  سببیت دا حالت سنتی آن وج د نداشت  باشتتد. بتترای 

نم ن  اگر یک اژیم حق  ی دفع بدون مج ز فاضالب اا ب  آبهای سطحی ممن ع کردب باشد، صرف وا عیت وج د یتتک دفتتع 

ات واود زیان باشد، می ت اند ب  مسئ لیت و جبران هایی از  بیل دست ا الرام ب  ت  ف دفتتع بدون مج ز، بی آنک  نیازی ب  اثب

فاضالب، یا جریم  یا مجازات مرتکب منجر ش د. این دا حالی است ک  گفت  می ش د برای ت جی  حکم ب  خسااات زیستتت 

یست محیطی دست ای است اا نیستند بایتتد همچنتتان محیطی عم ماً اثبات اابط  سببیت م اد نیاز ب دب و دعاوی ک  بر   انین ز

 اابط  سببیت اا نشان بدهند.

افرون بر م ض عات ااجع ب  باا اثبات دلیل، محاکم باید دابااب استاندااد ادل  مطروح  و دا برخی م ا ع استتتاندااد بتتازنگری 

ا اسیدگیهای مدنی و کیفری اعمتتال متتی تدمیم گیری کنند. دا  ضایای زیست محیطی معم الً استانداادهای سنتی معم ل د

ش د اما ممکن است حق ق محیط زیست ب  دستگاهها دست ا دهد متقاضیان اا ب  داخ استتت مجتت ز واداا کتتردب و یتتا بتترای 

ت فیق آنها دا داداسی، آنها اا از الرامات استاندااد خاصی از دلیل متثنی کند. اگر از تدمیم یک دستگاب داخ است تجدیدنظر 

  اضی با م ض ع تدمیم گیری بر اساس استاندااد بازنگری ک  باید بر تدمیم دستگاب اعمال ش د، اوبرو خ اهد شد. ش د  

 و انتخاب قانون یت علمیبند دوم: عدم قطع

 علمی قطعیت عدم: 1

 اا زیستتت  محتتیط و عم می سالمتی از حفاظت  چگ نگی مسأل  علمی،  طعیت  عدم نباشد دسترس دا  اطعی مداک  ک   و تی

 و  هتتا  فعالیتتت   میتتان  انکااناپذیر  تأثیر  و  علیت   وج د  ک   باشد  آن  از  تر  ضعیف  است   ممکن  مداک   نم ن ،  برای.  کند  می  مطرح

 اا  فعالیتهتتا  از  بعضتتی  انجام  مج ز   ان ن  باشد،  داشت   وج د  آنها  انجام  یا  انتشاا  ب دن  باا  زیان  غیر  از  اطمینان  منظ ا  ب   ها  زیان

 .دهد می

 آنهتتا  دابتتااب  متاددتتین  و  داشتتت   وج د  ابهاماتی  آنا  م اد  دا  ک   کنند  اعمال  اا  علمی    اعد  تا  ش د  می  داخ است    ضات  از

 تا کند کمک و ایع، کنندب براسی شاص ب  و ب دب است اا  علمی  اازش  با  و  اتکا   ابل  اص ل  بر  باید  مداک .  دااند  نظر  اختالف

 .ش د پیچیدب  و اتکا   ابل  علمی های متدول ژی  اساس  بر  ت وا عی کشف  ب  ملرم  است  ممکن   اضی. نماید داک  اا  م ض ع

 
1 . Speculative. 
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 گتت اهی م ضتت ع عملتتی، مستتأل  یتتک عنتت ان ب  ش ند  می  کااشناسان  معااض  های  گ اهی  وزن  سنج   نیازمند  اغلب    ضات

 چنتتین  دا.  باشد  دادب  گ اهی  دع ی  طرف  یک  هرین   ب   و  جانب   از  کااشناسان  ک   ش د  می  ساز  مسأل   بسیاا  هنگامی  کااشناس

 بتت   ت انتتد  متتی  فقتتط  و  ب دب  کاافرما  از  طرفداای  دا  باشد  بیطرفان   کااشناسی  تحلیل  یک  آنک   از  بیشتر  کااشناس  نظر  م اادی

 .کند کمک  وا عیت   کشف شاید  البت  و  م ض ع شدن اوشن

  قانون انتخاب: 2

 انجتتام کشتت ا یک دا عالیت ف ک  جایی دا عنیی فرامرزی م ض عات دا عمدب ط ا ب  محیطی زیست  دعاوی دا  ان ن  انتااب

 گیتتری تدمیم اعمال  ابل  ان ن م اد دا  صالحیتداا  دادگاب.  کند  می  پیدا  مدداق  ش د،  می  آشکاا  دیگر  کش ا  دا  زیان  و  شدب

 هتتای  مشتتی  خط  از  ناشی  نگرانیهای  ملی،  امری    انین  اما  کنند  می  اعمال  اا  دادگاب  محل   ان ن  محاکم  کلی،  بط ا.  کرد  خ اهد

 هتتیچ  دا  کتت   است   حق  ی   اعدب  این  دابردااندب  اخیر  اصل.  گذااند  می  تأثیر   ان ن  انتااب  بر  نیر  تبعیض  عدم  اصل  و  عم می

 تر نامطل ب فعالیت  انجام محل دا اعمال   ابل    اعد  از  ک   ش د  اسیدگی    اعدی  اساس  بر  خ اهان  شکایت   ب   نباید  ای   ضی 

 .  است 

 دعاوی در  ذینفعان  ای  محیطی زیست  دیدگان بزه: سوم مبحث

 چال  این از  برخی.  است   ااتباط  دا  محیطی  زیست   دیدگان  برب  بحث   با  فرمانبرداای  و  ضرا  نابرابری،  خد ص  دا  ها  پرس 

 .دااند   راا ب م  جهان  شناسی جرم  مسائل اأس دا ها

 افتتتاا راثتت  دا کتت  استتت  دیگتتری چیتتر هر یا انسان ش ند، می محس ب  ذینفع  ن عی  ب   دعاوی  دا  ک   محیطی  زیست   دیدب  برب

 دا  کتت   کتترد   لمتتداد  ذینفع  اا  حق  ی  ای  حقیقی  شاص  هر  میت ان  بنابراین  است،  شدب  متضرا  دیگری  غفلت   با  ت أم  یا  عامدان 

 ط ای  ب   ک   ش د   سازی  مفه م  ماتلف  های  اوش  اساس  بر  ت اند  می  خ د  محیطی  زیست   ضرا  باشد،  نهفت   ضرا  عندر  آنها

 .  گیرد می   راا   لمرو این دا ها انسان  غیر و ها  انسان بر وااد  ضرا ک 

 دیتتدب بتترب گیاهی و جان ای های گ ن  ن  و انسان ک  است  آن بر تأکید نیر محیطی زیست  شناسیِ دیدب برب  خاص   لمروی  دا

 انسان  ب   ت ج   دلیل  ب   شناسی  جرم  دا  مطالعاتی   لمروی  یک  مثاب   ب   شناسی  دیدب  برب  اشد  و  پیچیدگی  این،  بر  عالوب.  هستند

 .است   گرفت  ص ات  گران مشاهدب و  دیدگان برب  برهکااان،  عن ان  ب ها
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