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Abstract 
Background and Aim: The need to deal with 
crimes and attacks on the environment has 
always been considered by the Iranian judiciary 
and so far, various regulations and measures in 
the form of legislative and judicial policies 
against crimes in this area have not been 
effective and effective deterrence. This study 
aims to identify and explain the challenge of 
tackling environmental crimes from the 
perspective of Iranian law and jurisprudence. 
Materials and Methods: The research method 
in this research is descriptive-analytical through 
library studies, including books, articles and 
researches that are related to the subject and in 
line with the objectives of the article. 
Ethical considerations: In this research, the 
originality of the texts, honesty and 
trustworthiness have been observed. 
Findings: In general, at the judicial level, there 
are challenges such as lack of judicial strategy 
and policy regarding the environment, delays in 
prosecuting environmental crimes and lawsuits, 
as well as the lack of a participatory approach 
that can disrupt the mission of judicial 
authorities in order to It will guarantee the 
implementation of environmental rights. 
Conclusion: Considering the legislative and 
judicial policy in the Iranian penal system, it is 
recommended to formulate and explain a unified 
and coherent approach to environmental crimes on 
behalf of civil society organizations in order to have 
a participatory strategy against these crimes. 
Keywords: Environmental crimes, Iranian 
criminal law, Judicial challenge, Prevention.  
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  :ارجاع
تمدن ، یرانا یفريدر حقوق ک محیطی زیست یممقابله با جرایی قضاهاي  چالش)، 1401؛ (عباس، شیخ االسالمی؛ اسماعیل، کشکولیان
 . 10شماره ، حقوقی
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  مقدمه
لیکن ؛ شود می ست محسوبیط زیمراحل در حفاظت از محترین  یو اصلین تر مهماز  یکیوضع قانون 

 يد توسط نهادهایبا قررات وضع شدهو م ستین یافکمحیط زیست حفاظت از  يبرا يگذار قانونصرف 
توسط ی قانونهاي  ن ضمانتیباشد و ایی قضاضمانت  يز دارایشوند و اجرا نشدن آن ن اجراذیصالح 
از یی رسد آن است که دستگاه قضا می ضروري به نظرآنچه  ، امان شودیصالح تضمیی قضا مقامات
ي براي مقابله با جرایم و تعرضات مؤثرو راهبردهاي علمی و کاربردي ریزي  برنامه، زیرساخت، انسجام

خواهد بود  رو روبه هایی با چالشیی نظام قضا، در غیر این صورت؛ نسبت به محیط زیست برخوردار باشد
تواند سبب بروز بیش از پیش  می بلکه؛ الزم براي مقابله با جرایم مذکور را نخواهد داشتیی تواناتنها  نهکه 

  .این جرایم را نیز فراهم نماید
در باب مقابله یی نظام قضاهاي  اهمیت انجام پژوهش حاضر از آن جهت است که شناخت موانع و چالش

که مطابق است  نخستین گام در راستاي پیشگیري از جرایم مذکور، ت به محیط زیستو پیشگیري از تعرضا
این پژوهش را از سایر آثار و آنچه  .کاربردي و علمی تبیین و اعمال شود، مؤثربایست راهبردهاي  میها  آن با

ام شده مرتبط منفک ساخته آن است که این مقاله با رویکرد مسئله محوري و کاربردي انجهاي  پژوهش
را در قبال پیشگیري و مقابله با  کشوریی موانع پیش روي دستگاه قضاین تر مهماست و سعی بر آن دارد که 

  .تئوریک امتناع ورزدصرفاً قرار داده و از تشریح مسائل یی مورد شناسا محیطی زیستجرایم 
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  محیطی زیستمفهوم جرایم  - 1
قانون مجازات اسالمی مصوب  1»2«مقرر شده در ماده  که گفته شد و همسو با تعریف عامآنچه  بر مبناي

آلودگی ، 1375مصوب ) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی( قانون تعزیرات 688ماده  2تبصره دوم، 1392
 تیفکی هک یزانیم به نیزم ای كخا ای ا هوای آب به یخارج مواد ختنیآم ای پخش... «محیط زیست را به 

 ای آثار ای اهانیگ ای زنده موجودات ریسا ای انسان حال به که طوري به را آن یکولوژیب اییی ایمیش، یکیزیف
 مصادیق از اشکال تعریف مزبور در این است که برخی. تعریف نموده است »دهد رییتغ باشد مضر هیابن

 کنوانسیون مقدمه. شوند نمی دیده آن دروغیره  درختان قطع، مراتع تخریب نظیر محیطی زیست جرایم
را عبارت از  زیست محیط آلودگی، و متناسب با عنوان خویشتر  مضیق تعریفی در) 1983 مصوب( یاهادر
 صدمه به منجر کهیی زیست دریا محیط در غیرمستقیم یا مستقیم طور به بشر توسط انرژي و مواد ریختن... «
 ماهیگیري جمله ازیی دریااي ه فعالیت وقفه در، بشر سالمتی به زیان، دریا حیات و زنده منابع به خسارت و
 »گردد آنبودن  مطبوع کاهش و استفاده مورد آب کیفیت به لطمه، از دریا مشروعهاي  استفاده سایر و

 هر نوع: است آمده چنین این محیطی زیست جرم دیگر از تعریفی در). 29، 1398، باباخانی( دانسته است
 موجودات و بشر زندگی افتادن خطر به و زیست یطمح به موجب آسیب که فعل ترك یا فعل از اعم رفتار
  ).29، 1396، انصاري زاده تقی( شود دیگر

در  با توان است؛ از نظر نگارندگان، می قانونی رکن به توجه مذکور، عدم تعریف بر وارد اشکال
هر نوع « داشت: گونه بیان این محیطی زیست جرم ها، در تعریف مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل نظرگرفتن

 موجودات و بشر زندگی افتادن خطر به و زیست محیط به آسیب موجب که فعل ترك یا فعل از اعم رفتار
با توجه به آنچه گفته  »دارد. نام محیطی زیست باشد، جرم شده تعیین آن مجازات براي در قانون و شود دیگر

 جرایم شامل صور است: سطح نخستتقابل  سطح سه در محیطی زیست جرم رسد که ارتکاب شد، به نظر می
دوم  بینی گردیده است. سطح پیش قوانین کیفري در وجه بهترین اتفاقی ارتکابی در این حوزه است که به

  جرایم مزبور است. یافته ها و سطح سوم مربوط به ارتکاب سازمان شرکت استراتژي به مربوط

                                                      
 . شود می محسوب جرم است شده تعیین مجازات آن براي قانون در که فعل ترك یا فعل از اعم رفتاري : هر2 ماده - 1

 بـه  زمـین  یـا  خـاك  یـا  هوا یا آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش از عبارتست زیست محیط آلودگی از : منظور2 تبصره - 2
 یـا  آثار یا گیاهان یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به که طوري به را آن بیولوژیک یا فیزیکی، شیمیایی کیفیت هک میزانی
 .  دهد تغییر باشد مضر ابنیه
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  محیطی زیستمقابله با جرایم یی موانع قضا - 2
 در نظام کیفري ایران را محیطی زیست جرایمپیش روي یی قضاهاي  چالشین تر مهم، کلی در یک نگاه

خالصه نمود که در » عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی«و » اطاله دادرسی«، »قضاییفقدان راهبرد «توان در  می
  .پردازیم میها  آن ادامه به بررسی

  قضاییفقدان راهبرد  - 2- 1
نظام  اصول و اهدافنمودن ظرافت و لحاظ دقت و با ، یستز یطمححوزه متون تقنینی در  چنانچه
 طور بهعام و نظام عدالت کیفري  طور بهیی قضادستگاه  یکنل، شوند ینتدوکشور نگارش و  محیطی زیست
. شد دحاصل نخواه یقیحوزه توف یندر اعمالً ، باور و جدیتی نسبت به اهداف مزبور نداشته باشند، خاص

) 9، 1388، یکوشک( محیطی زیستناظر بر جرایم یی خورداري از انسجام در مقررات قضابا وجود لزوم بر
تی در خصوص جرایم کشور چندان جدییی رسد دستگاه قضا می به نظر، انجام برخی اقدامات رغم بهو 

 در مورد جرایمیی در قالب فقدان راهبرد قضا، نداشته و این عدم جدیتها  آن و مقابله با محیطی زیست
  .مزبور متبلور گشته است

، کشوریی است که در نظام قضااین را فراهم آورده  یکردرو ینکه موجبات تحقق ا یاز جمله علل
 در جهت یفريک ياز ابزارهاگیري  لذا به بهره؛ کنند مین وهجل چنان مهم آن محیطی زیستهاي  ارزش

توان با  نمی این در حالی است که ؛دنده نمی نشانو اهتمامی  یلتما، محیطی زیست یممقابله با جرا
 تظارحبس ان یا ينقد يجزا یرنظ، قضاییمحاکم  أيدر قالب ر یفريکهاي  واکنش ازصرف گیري  بهره

در قبال جرایم یی حال که فقدان راهبرد قضا. کنند یرا ط ینزول يروند محیطی زیستیم داشت که جرا
  .بایستی مصادیق آن را مطالعه و ارزیابی نمود اکنون، ایران محرز گردیدیی در نظام قضا محیطی زیست

  محیطی زیستی مراجع ویژه در رسیدگی به جرایم و تخلفات بین پیشفقدان  - 2- 2
  قضاییمرجع ویژه  - 2- 2- 1

در زمره استلزامات ، در حقوق کیفري) اعم از تخصصی و اختصاصی( مراجع و نهادهاي ویژه تأسیس
است که به جهت فنی و یی مقام قضا عنوان بهص و اهل فن افراد متخص کارگیري بهو گرایی  تخصص
در تحقق اهداف عدالت کیفري در حوزه محیط زیست بسیار ، محیطی زیست جرایمبودن  پیچیده
شود که  می سبب محیطی زیست جرایمفقدان دادگاه ویژه براي رسیدگی به ، به بیان دیگر. گذار استتأثیر
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؛ به طول بیانجامد، دادرسی مواجه شده و براي مدت زمان طوالنی با اطالهها  رسیدگی به این پرونده
از اهمیت موضوع و سبب انسجام اي  ویژه جلوههاي  این موضوع که اساساً تشکیل دادگاهها  براین عالوه

یی قضا نظام امروزه، در همین راستا. کافی استها  آن براي اثبات ضرورت تشکیل، گردد یی میرویه قضا
دادرسی  یک تحقق همچنین و حقوق اعتالي در راستاي، توسعه در حال و یافته هاي توسعهکشوراغلب  در

  ).12، 1392، قدسی و گلدوزیان(اند  نموده خود محاکم کیفري نمودن تخصصی به اقدام، منصفانه

  انضباطیـ  مرجع ویژه اداري - 2- 2- 2

در ، قدان درك قبح ارزشی لطمه به آنفرهنگیِ احترام به محیط زیست و فسازي  با عنایت به عدم نهادینه
بسیاري از رو ازاین. زیر سؤال است محیطی زیستبرخی موارد قابلیت سرزنش کیفري مرتکبان جرایم 

هاي اداري در اجرا ضمانتمبادرت به اعمال ، محیطی زیستجرایم هاي  از برخی حوزهیی کشورها با قضازدا
ی بین پیش. است تأملقابل  در نظام حقوقی ایرانها  نآ که فقداناند  کرده محیطی زیست جرایمخصوص 

از این مزیت برخوردار است که ، هاي اداري کننداجرا ضمانتنهادهاي تخصصی اداري که مبادرت به اعمال 
بیشتر پذیري  هاي جایگزین با تخصص و انعطافاجرا ضمانتشود که  می سبب، عالوه بر فوریت در رسیدگی

خاص حقوق  یدگیرس فراینددر  یستیمزبور باهاي اجرا ضمانت). 15، 1395، نژاد یعلمهدوي و ( اعمال شود
کارشناسان و قضات چراکه ؛ دنانجام شو يادارهاي  و دادگاه يادار یدگیرسهاي  یأته یقو از طر يادار

که قضات  باشند می برخوردار يفرد منحصربهو  یژهوهاي  تبحر و آموزش، مذکور از تخصص ينهادها
  ).17، 1393، ینالیو ز یشیدرو( باشند نمیمند  رهاز آن به یمدن و يیفرکهاي  دادگاه

  رویکرد افتراقی در رسیدگی کارگیري بهعدم  - 2- 3
 یسنت يردهاکارک از، یلکعد شو چه در ب يعد ماهوچه در ب يفرکیه حقوق کم ینک می امروزه مشاهده

 شتر جنبهیه بکند ک می انگاري جرمرا یی رفتارها، ينمونه از بعد ماهو عنوان به. ش فاصله گرفته استیخو
نشان وغیره  ستیط زیمح يفرکیحقوق ، ياقتصاد يفرکیمثل حقوق هایی  دارند و شاخه یتخصص و یفن
از بعد شکلی نیز حقوق ). 127، 1396، نجفی ابرندآبادي و همکاران( دارد يفرکیحقوق شدن  یفن از

، آید می از نامش بر که چنان یدادرس نظامبودن  یافتراق؛ دادرسی دارد آیینشدن  تمایل به افتراقی، کیفري
از  یکی). 46، 1399، بیگی زاده و همکاران( دادرسی است آیینشدن  اي یرهناظر به تشتّت و تفرّق و جز

 جرایم، ندک دایپ یدر قلمرو آن تجل يفرکی یدادرس آیینسازي  یافتراق یستیه باکهایی  حوزه
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ت یحماهاي  ستهیبا از یکیه کست یط زیاز مح جانبه همه يفرکیت یلزوم حماچراکه ، است محیطی زیست
؛ دینما می يالزم و ضرور، ش از گذشتهین حوزه را بیدر اسازي  یافتراق، ست استیط زیاز مح يفرکی

سبز  يفرکی یدادرسسازي  یافتراق، ت نمودیست حمایط زیمح توان از می هک ياز موارد یکیرو ازاین
  ).8، 1395، حاجی وند و میرکمالی( است

  محیطی زیستمبانی رسیدگی افتراقی به جرایم  - 3
  حق بر محیط زیست سالمسازي  نهادینه - 3- 1

در نسل سوم حقوق بشر مطرح شد که این حق ، حق بر محیط زیست سالم به دنبال اقتضائات زندگی مدرن
ست سالم یط زیحق بر محاند.  رفی نمودهرا در زمره یکی از مصادیق حقوق جمعی و حقوق همبستگی مع

ر یاخهاي  ن موضوع در دههیت است و ایدار حائز اهمیتوسعه پا يبرا یاسیس و یر حقوق مدنیهمانند سا
 یعیطب ياز اجزا یکی، محیطی زیست یدادخواه). 19، 1393، توکلی نظري( قرارگرفته است رشیموردپذ

 دهد نسبت به موارد می اجازه، فراد حداقل شهروندانا ه به همهک یحق، ست سالم استیط زیحق بر مح
را  میمستق يو فرد یه موجبات خسارت و ضرر شخصک براین عالوهست یط زیمح یا آلودگیب یتخر

حق بر  یابیم دستکمستحهاي  نیتضماز  یکی. دینما ياقامه دعو یعموم به جهت نفع، فراهم نموده باشد
 ؛ بنابراین)1396، 10، نوریان و سلیمی( سبز است جرایمبه  یدگیرسسازي  یافتراق، ست سالمیط زیمح

تضمینی مناسب در جهت ، عالوه بر فواید اجرائی، محیطی زیستدادرسی جرایم  آیینسازي  افتراقی
  است. حق بر محیط زیست سالم شهروندان نیزسازي  نهادینه

  اصل دفع ضرر - 3- 2
فهم آن الزم  يبرا تب لغتکرجوع به  رو ازاینو  است یعرفیی معنا يم ضرر دارایدان می هک طور همان

 یعرف يمعنا هکاند  نموده یهم سعها  آن هکشود  می ن امر روشنیز اینها  آن با مراجعه بهچراکه ، ستین
، یاز مواهب زندگهریک  فقدانیا نداشتن و آن را به  ضرر یعرف يدر خصوص معنا. ندیان نمایضرر را ب

، حسینی و محمدياند ( معنا نموده، میشومند  م از آن بهرهیتوان می هک يگریدز یت و هر چیثیح، مال، جان
عادالنه از  یدادرس یکنبود  فقدان و، ضرر یعرف يخصوص معنا ح درین توضیمطابق با ا). 16، 1396
  .شهروندان آن است جامعه و یکضرر به  ینیمصداق ع، بودن یو تخصص یق افتراقیطر
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  در نظام حقوقی ایران محیطی زیستجرایم رسیدگی افتراقی به  - 3- 3
، 1392 مصوب يفرکی یدادرس آیینقانون  3»25«ماده  یبین پیشبا ، رانیا یدر حال حاضر در نظام حقوق

ه اقدام کاست  داده ار راین اختیه اقضاییقوه  رییسن ماده به یا. میهست یتخصص يشاهد گسترش دادسراها
در ها  یدگیرسشدن  یو فنشدن  یام آور بحث افتراقیپ، واقع دره کد ینما یتخصص يل دادسراهاکیبه تش

در . برخوردارندیی باال کیاز حالت خطرنا ن آنیه مجرمکاست  یمیدر جرا ویژه به یش دادرسیمرحله پ
 566ماده ها  دادگاهسازي  یافتراق یقانون ياز بسترها یکی، 1392مصوب  يفرکی یدادرس آیینقانون 

به سمت یی رده است تا مراجع قضاکجاد یت را این ظرفیا، ن مادهیه موجب اه مقنن بکاست  4»566«
یکصد و و  5شصت و یکمل واص ه حسبقضاییفه قوه یوظازآنجاکه . ش بروندیپها  دادگاهسازي  یافتراق

حقوق عامه و نظارت بر  يایاح، یحفظ حقوق عموم، جمهوري اسالمی ایران یقانون اساس 6پنجاه و ششم
 یدر تمام محیطی زیست یتخصصهاي  ل دادگاهکیانه در جهت تشتأسفاما م، است نیوانق يحسن اجرا
مند  ه همگان از آن بهرهکاز حقوق عامه  یکیه کپرواضح است . گام برداشته نشده استها  شهرستان

و  یتخصص يبرخورد، ن حقین حفاظت از ایتضم، من استیست سالم و ایط زیحق بر مح، شوند می
 جرایمدر  یتخصصهاي  ل دادگاهکیتش سازي، یافتراقهاي  از حوزه یکیطلبد و  می را یافتراق

  ).13، 1399، رحیمی نژاد( است محیطی زیست
  

                                                      
امنیتـی،   دولـت، جـرائم   کارکنـان  جـرائم  دادسـراي  قبیـل  از تخصصی قضاییه، دادسراهاي قوه رییس تشخیص : به25 ماده - 3

 . شود می تشکیل شهرستان دادسراي نظر زیر شهروندي حقوق و اي، اقتصادي دارویی، رایانه و پزشکی ورام به مربوط جرائم

 بـراي  قضـایی  مراجـع  از شـعبی  یـا  شعبه تخصیص دعاوي، به نوع به توجه با مکلفند قانون این موضوع قضایی مراجع تمام - 4
 کنند.   اقدام تخصصی رسیدگی

 و شـود   تشـکیل   اسـالمی   موازین  طبق باید  که  است  دادگستريهاي   دادگاه  وسیله  به  قضاییه  قوه  اعمال: یکم و شصت  اصل - 5
 . بپردازد  الهی حدود  اقامه و  عدالت  اجراي و  گسترش و  عمومی  حقوق حفظ و  دعاوي  وفصل حل  به

  بخشـیدن   تحقـق   مسئول و  اجتماعی و  فردي  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  استاي   قوه  قضاییه  قوه: ششم و پنجاه و یکصد  اصل - 6
  وفصـل  ، حـل  ، شـکایات  ، تعـدیات  تظلمـات  مـورد  در  حکـم  صـدور  و  رسـیدگی  -1: است زیر  وظایف دار  عهده و  عدالت  به

  حقـوق   احیـاي  -2. کنـد  مـی   معین  که قانون  حسبیه امور از  قسمت  آن در  الزم  اقدام و  تصمیم اخذ و  خصومات رفع و  دعاوي
 تعزیـر  و  مجـازات   تعقیـب  و  جـرم   کشـف  -4.  قـوانین   اجراي  حسن بر  نظارت -3.  هاي مشروع آزادي و  عدل  گسترش و  عامه

 .  مجرمین  اصالح و  جرم  وقوع از  پیشگیري  براي  مناسب  اقدام -5.  اسالم  جزایی  مدون  مقررات و حدود  اجراي و  مجرمین
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  اطاله دادرسی - 4
یی قضا هر دستگاههاي  یژگیاز و یکی شود. می یتلقیی اهداف دستگاه قضاین تر مهمتحقق عدالت از 

 یفیتدقت و ک که چنانهم، منصفانه یدادرس یک در است. در اسرع وقت یدادرس، جهت تحقق عدالت
نامتعارف  تأخیر یگاه که طوري ؛ بهددار یاريبس یتاهم در تحقق آننیز سرعت ، است یتدر آن حائز اهم

 یتیو نارضا یديبروز ناامین صادره و همچن يآرا ياعتبار بی موجب، در حل اختالفات و صدور حکم
  ).3، 1397، یان و نصري فخرداوودفلط(شود  می ییبه دستگاه قضا ینمراجع

  مفهوم و آثار اطاله دادرسی - 4- 1

) یانجر( فرایندشدن  یو طوالن یدنکش به درازا یاطاله دادرس«: است آمده یاطاله دادرس یفدر تعر
 یقاتاعم از تحق یدگیرس مراحل مختلف موجه دریرموجه و غ یلبه دالیی در مراجع قضا یدادرس

واژه اطاله در نظام عدالت  کارگیري به ).95، 1390، جویباري و پیوستلدوست گ( »است. محاکمه و اجرا
خدمات عمومی مانند بهداشت و هاي  برخالف سایر حوزه. است برانگیز بحثکیفري از موضوعات 

اطاله در رسیدگی کیفري در ، پذیرفتنی نیستاي  و اطاله تأخیرکه هیچ وغیره آموزش ، ونقل حمل، درمان
ناظر بر اطاله  قبول غیرقابلاطاله ، در واقع، طرح استقابل  »قبول غیرقابلاطاله «و » قبولقابل  الهاط«دو دسته 

، انتقال و ارجاع آن از یک نهاد و مرحله به نهاد و مرحله دیگر، طوالنی تشکیل پرونده فراینداداري مانند 
و تحقیق و بررسی دقیق یی ی قضااطاله ناشی از رسیدگ، اطاله پذیرفتنی و موجه. استوغیره استعالمات 

  .استوغیره اظهارات طرفین ، ادله
. زمان بر و مستلزم تدقیق در اتهام مورد نظر است، امري پیچیده، قضاییدر واقع ماهیت و طبع رسیدگی 

 قاسمی کهریزسنگی و( نیست پذیر امکانترسیم مرزبندي دقیق میان این دو ، در برخی موارد باوجوداین
هاي  هزینه افزایش موجب بلکه، است عامل زمان اثرگذار برتنها  نهاطاله دادرسی ). 11، 1394، فرجیها
دستگاه کیفري نیز به همراه عواملی هاي  افزایش هزینه). 12، 1397، وطنی و نرگسیان( شود می نیز دادرسی

، در این نظامي گذار سیاستچون اتالف منابع محدود دستگاه عدالت کیفري و سایر اقتضائات مدیریتی و 
  ).6، 1397، همتی( دارد می و مختومه محوري وایی مدیران و قضات را به آمارگرا
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  1392دادرسی کیفري مصوب  آیینتوجه به اطاله دادرسی در قانون  - 4- 2

دادرسی  دهنده تشکیلهاي  مؤلفه«طرح ، 1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون هاي  از نوآوري
 12»6«، 11»5«، 10»4«، 9»3«، 8»2«، 7»1«است که در مواد » دادرسی کیفري آیینبردي اصول راه«و یا » عادالنه

اصل ، دادرسیبودن  اصل قانونی، اصولی نظیر اصل برائت. ی شده استبین پیشقانون مذکور  13»7«و 
رسیدگی و اصل رسیدگی در بودن  اصل علنی، قضاییطرفی مقام  بی اصل استقالل و، ها برابري سالح

و انسجام یافته مورد توجه قرار نگرفته مند  مفهوم اخیر در سامانه حقوقی ایران به شکل نظام. ولمهلت معق
اند.  پراکنده در شماري از قوانین و مقررات بازتاب یافته طور بهآن هاي  است و فقط شماري از مؤلفه

و نیز در حوزه قوانین یی در حوزه علوم جنا ویژه بهاخیر این مفهوم در نوشتگان حقوقی هاي  هرچند در سال
اما هنوز ؛ مورد توجه قرار گرفته است 1392دادرسی کیفري مصوب  آییندادرسی کیفري از جمله قانون 

  ).15، 1399، میري( مورد واکاوي و سنجشگري دقیق قرار نگرفته است
                                                      

مقـدماتی،   مـتهم، تحقیقـات   جرم، تعقیب کشف براي که است قواعدي و مقررات مجموعه کیفري دادرسی یین: آ1 ماده - 7
 اختیـارات  و وظـایف  آراء، تعیـین  آراء، اجراي به اعتراض رأي، طرق رسیدگی، صدور طرفین، نحوه میان میانجیگري، صلح

 . شود می وضع امعهج و متهم، بزهدیده حقوق رعایت و دادگستري ضابطان قضایی و مقامات

 کـه  اشخاصـی  به نسبت آن قواعد و کند تضمین را دعوي طرفین باشد، حقوق قانون به مستند باید کیفري : دادرسی2 ماده - 8
 .  شود اعمال یکسان صورت گیرند، به می قرار تعقیب تحت مشابه جرائم ارتکاب سبب به مساوي شرایط در

 تصـمیم  و ممکن، رسـیدگی  ترین مهلت کوتاه در اشخاص به انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفی بی با قضایی باید : مراجع3 ماده - 9
 .  کنند میشود، جلوگیري کیفري دادرسی فرایندشدن  طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی

 حکـم  بـه  جـز  اشـخاص  خصوصی حریم به ورود و آزادي محدودکننده، سالب اقدام هرگونه. است : اصل، برائت4 ماده - 10
 شـود  اي اعمال گونه به نباید اقدامات این صورت هر در و نیست قضایی مجاز مقام نظارت تحت و مقررات رعایت با و قانون
 .  کند وارد آسیب اشخاص حیثیت و کرامت به که

 دفـاعی  حقـوق  سـایر  و وکیـل  به دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع وقت، از اسرع در باید : متهم5 ماده - 11
 .  شود مند بهره قانون این در مذکور

 سـازوکارهاي  و شـوند  آگـاه  دادرسـی  فراینـد  در خـود  حقـوق  از بایـد  ذیربط افراد سایر و دیده، شاهد : متهم، بزه6 ماده - 12
 .  شود فراهم حقوق این تضمین و رعایت

 حقـوق  حفـظ  و مشـروع  هـاي  آزادي به احترام قانون« در مقرر شهروندي حقوق ، رعایتکیفري دادرسی مراحل تمام : در7 ماده - 13
 مداخلـه  دادرسـی  فراینـد  در کـه  اشخاصـی  سـایر  و دادگستري قضایی، ضابطان مقامات تمام سوي از» 15/2/1383 مصوب شهروندي

 و تعزیـرات ( اسـالمی  مجـازات  قـانون ) 570( دهمـا  در مقـرر  مجـازات  وارده، به خسارات جبران بر عالوه متخلفان. است دارند، الزامی
 .  باشد شده مقرر شدیدتري مجازات قوانین سایر در آن که شوند، مگر می محکوم 4/4/1375 مصوب) بازدارنده هاي مجازات
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  محیطی زیستاطاله دادرسی در دعاوي گیري  بسترهاي شکل - 5
  فقدان مهارت قضات - 5- 1

مستلزم آگاهی قضات از قوانین مرتبط و ، محیطی زیستدادرسی در مهلت معقول به جرایم انجام 
که ( مصداق فقدان مهارت در قضاتین تر مهمبنابراین ؛ اقتضائات خاص موضوع مورد رسیدگی است

باالخص ( یشکل و يماهو ینبر قوان یکاف تسلطتوان عبارت از عدم  می را) شود می یدادرسه اطاله منجر ب
اشت انتظار د یاز قاض یدکشور نباین مجموعه قوانبودن  یمحج به توجه با البته؛ دانست) در موضوع خاص

و ناسخ  ین قانونیدر عناو یتسلط نسب یک داشتن یکنل؛ اشراف و تسلط داشته باشد، ینهمه قوان به تا نسبت
  ).23 ،1390، گلدوست جویباري و پیوست( است ینظر منطق به ینقوانبودن  و منسوخ

  فقدان تخصص در ضابطین دادگستري - 5- 2
 يرا در اجرای نقش مهم، که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند یانمأمور عنوان به يدادگستر ینضابط

مشهود بدون  یمجرا در( قانون مکلفند که پس از وقوع جرم براساسآنان  یراز، کنند می یفاا يکیفر عدالت
شوند و نسبت به کشف  وارد عمل) قضاییمشهود با کسب دستور از مقام یرغ یمجرا در به دستور و یازن

اقدامات  ینا یهکل، اقدام کنند جرم ادلهآوري  از آنان و جمعیی بازجو، مجرمین يیرو دستگ یبتعق، جرم
 یتمأمور ینا يشرط اجرا، الزمص تخص داشتن ینبنابرا، است ی برخوردارخاص یتو اهم یچیدگیاز پ

ها  تخصص در نحوه تنظیم گزارش، محیطی زیستاین ضابطان با قوانین یی بدیهی است آشنا. دشوار است
در زمره موارد بااهمیتی است که تحقق آن ، محیطی زیستو انجام اقدامات ضروري اولیه در قبال جرایم 

 ضابطان خاص در جرایم، در نظام حقوقی ایران. است محیطی زیستدر گرو وجود ضابطان ویژه جرایم 
ان سازمان حفاظت محیط زیست در مأمور، منحصر به موارد خاصی از جمله جنگلبانان محیطی زیست

ان شهرداري در اجراي حفظ مأموراجراي قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست و قانون شکار و صید و 
  ).1، 1393، شامبیاتی و پروینی( باشند می و گسترش فضاي سبز در شهرها به صورت محدود

  عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی - 5- 3
و  امکانات با مردمیی آشنا باعث که دارد ضرورتیی آن جا از عمومی امور در مردم مشارکت
مترقی ساخته  و فعال را شهروندي تجربه، مشارکت. شود میها  آن نظام پیرامون در موجودهاي  محدودیت

، درباره وظایف دولت ایشان زایش آگاهیاف همچنین باعث؛ کند میمند  عالقه نظم به نسبت را شهروندان و
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در ). 20، 1392، محمودي جانکی و روستایی( شود می دیگران حقوقهاي  محدودیت وها  محدوده، مردم
نوین و متنوع بزه و هاي  همراه با ظهور اشکال و حجم، رشد روزافزون پدیده مجرمانه، دوره معاصر
صرف  کارگیري بهفقیت نظام عدالت کیفري در بحران ناتوانی و ناکارآمدي و عدم مو، بزهکاري
لزوم ، ي کیفري در زمینه پیشگیري از وقوع جرم و مقابله با بزهکاري و اصالح بزهکاراناجرا ضمانت

سیاسی و جرم ، اجتماعی، و سایر عوامل اقتصاديیی سیاست جناهاي  افزایش و تقویت عملکرد برنامه
شیعه ( شده استیی سیاست جناهاي  جامعه مدنی در برنامه باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت، شناختی

 پایه بریی جنا سیاست از گرایش جدیدي که نیست در همین راستا دیرزمانی). 14، 1394، علی و همکاران
 که گرفته شکلیی جنا سیاست اجراي مردم در ویژه به مدنی جامعه ارکان فعال وتر  وسیع هرچه مشارکت
  است. »مشارکتی ییجنا سیاست«از  عبارت

 که در امر نحوه برخورد با مسائل یمتعدد اجتماع یگراناست متعلق به باز یحق، مشارکتاصل 
در حمایت از محیط زیست ، این اصل). 8، 1388، يمشهدفهیمی و ( نمایند می مشارکت محیطی زیست

در این خصوص . است حق بر مشارکتدیگري حق بر اطالعات و بردارنده دریکی : داراي دو وجه است
به عدالت در  یو دسترسگیري  هاي تصمیمفرایندمشارکت عموم در  به اطالعات و یدسترس یونکنوانس«
  ).26و 25، 1397، همتی( استناد استقابل  نیز سوآره 1998 یونکنوانسیا » یط زیستمح ینهزم

  محیطی زیستحق دسترسی به اطالعات  - 6
، بهبود کیفیت خدمات عمومی، فسادویژه خواري و ارزه با مبلزوم مختلف از جمله  یلامروزه به دال

 یحق دسترس«، يکاربرد تاز اطالعا یبا آگاه آنان یسطح زندگ يشهروندان و ارتقا تگسترش مشارک
شود  می زیرمجموعه آزادي بیان مطرح عنوان بهمعموالً ت که اس یافته یاربس یتاهم، 14»اطالعات دولتی به
 تکلیف و در قالب ارائه خدمات یک عنوان بهها  در دنیاي امروز دولت. )3، 1395، ملکی و سعیدي(

بدیهی است که حق برخورداري از . دهند می خود قرار در اختیار شهروندان را اطالعات، عمومی
یکی از حقوق اصلی و الزم براي ادامه ، کند می اطالعات در رابطه با محیطی که انسان در آن زندگی

تواند براي زندگی خویش از  می بهتر، اطالعات کافیبودن  انسان با دارا، ه دیگر سخنب. زندگی سالم است
  ).5، 1396، مهرا و همکاران( الزم را ترتیب دهدریزي  برنامه، حیث سالمتی

                                                      
14- Right to Access Government information 
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  یالملل بیندر سطح  - 6- 1
متعددي  عام در اسناد طور بهاطالعات دولتی  ویژه بهحق برخورداري از اطالعات و ، یالملل بیندر سطح 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر 19توان به ذیل ماده  میها  آن ینتر مهممورد اشاره قرار گرفته است که از 
 10و نیز ماده ) 1966مصوب ( یاسیو س یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم 19ماده  2بند )، 1948مصوب (

در زمینه اطالعات . وداشاره نم) 2003مریدا ( کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
 25آرهوس را در  یونکنوانس، اروپاي سازمان ملل برا ياقتصاد یسیونکمخاص نیز  طور به محیطی زیست

به اطالعات  یراجع به دسترس یکدر ماده  و یبتصو» اروپا يبرا یستز یطمح« با عنوان 1998ژوئن سال 
در موضوعات .. .اطالعاتبه  یترسدس حق متعهد به حفظ یدعضو با هر... «: گوید می یستز یطمح

 یور یانیهب« 10در اصل عالوه بر کنوانسیون مزبور » .گردد یونکنوانس ینمطابق با مقررات ا، محیطی زیست
به اطالعات راجع به موضوعات  یحق دسترسنیز  1992 مصوب ژوئن »و توسعه یستز یطمح یرامونپ

نحو  ینبه بهتر یهنگام، یستز یطبه مح ربوطجهانی م مسائل«: شده استمنعکس و مقرر  محیطی زیست
هر ، یدر سطوح مل. سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشند در شهروندانیه که کل شود می وفصل حل

. باشد داشته یدسترساست  یمقامات عموم یارکه در اخت یستز یطبه مح مربوط به اطالعات یدفرد با
در  یعموم آگاهی و ارتقاء یجدر ترو یدبا، یستز یطبه محاشاعه عام اطالعات مربوط یق از طرها  تدول
  ).17و16، 1395، آبادي و همکاران رمضانی قوام( ».بکوشندینه زم ینا

  نظام حقوقی ایران - 6- 2
، 15اگرچه در قانون اساسی تصریحی به حق دسترسی به اطالعات نگردیده است، در نظام حقوقی ایران

به حق مطبوعات در دسترسی به  گذار قانون 1364ون مطبوعات مصوب قان 16»5«لیکن نخستین بار در ماده 
 7ماده و  23مشتمل بر » تآزاد به اطالعا یقانون انتشار و دسترس«، پس از آن؛ اطالعات تصریح نمود

                                                      
 توسـط  بـاالخص  منکر از نهی و معروف به امر انجام خصوص در( اساسی قانون هشتم اصل از که اعتقادند این براي  عده - 15

، حق ) میدولت به نسبت مردم  مـردم  توسـط  فریضـه  ایـن  نمود؛ چراکه انجام برداشت نیز را اطالعات به دسترسی توان تلویحاً
باشـند،   نداشـته  کـافی  شهروندان، اطالعـات  که زمانی تا است؛ یعنی اطالعات به دسترسی حق وجود دولت، مستلزم به نسبت

 .  نمایند ادا و انجام درستی به را دولت به نسبت منکر از نهی و معروف به امر در خود تکلیف یا حق توانند مین

 رعایت با باشد جامعه حفظ مصالح و عمومی آگاهی افزایش منظور به که خارجی و داخلی اخبار انتشار و : کسب5 ماده - 16
 . است مطبوعات قانونی حق قانون این
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از  31/05/1388مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  06/11/1387روز  یتبصره در جلسه علن
 یصنظام تشخ تموافق با مصلح، 10ماده  بصره ذیلت یک قبا الحا، امنظ تمصلح یصمجمع تشخ يسو

اطالعات موضوع که اند  گردیده مؤسسات عمومی مکلف، قانون اخیرالذکر 17»5«به موجب ماده . داده شد
 18»7«داده و به موجب ماده این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار 

. نمایندمطالبه  توجیهی جهت تقاضایش دلیل یا گونه هیچ، تقاضی دسترسی به اطالعاتاز متوانند  نمی
اوالً در چراکه ؛ باشد نمی را دار محیطی زیستقابلیت تضمین دسترسی آزاد به اطالعات  باوجوداین
را براي تجدیدنظر در تصمیمات  نهادي ساکت بوده و، به اطالعات دسترسی ي حقاجرا ضمانت خصوص
شمار ثانیاً . ی ننموده استبین پیش، شود می اتخاذ متقاضیانهاي  به درخواست پاسخ در که اداري مقامات

 است یادز یريمگچش به نحو، به آن یدسترسیت محدودر نتیجه و  اطالعات وارد بر ارائه استثنائات
 دسترسی حق یحقوق ای یقیاعم از حق یرانیفقط اتباع اثالثاً ). 11، 1395، همکاران و آبادي قوام رمضانی(
قابل  اطالعات، یتتابع یض دربدون تبع، آرهوس یونکه کنوانس حال آن، باشند می اطالعات را دارا به

 دارند یابیعضو دست يبه اطالعات کشورهای حقوق یا یقیاعم از حق یگانهرا ارائه و اتباع ب یدسترس
  )15، 1395، همکاران و آبادي قوام رمضانی(

  محیطی یستزحق بر مشارکت  - 7
 فراینددر  ت عمومکمشارمستلزم ، محیطی زیستبه اطالعات  یحق دسترست عالوه بر کمشار اصل تحقق
 است ستیط زیمحزه در حویی و قضا يو توسل به مراجع ادار یو دسترسگیري  میتصم وسازي  میتصم

از  محیطی تزیسکه اصطالحاً تحت عنوان حق بر مشارکت ) 25و24، 1395، سالطین و غفاري صومعه(
حفظ آن به  يبرا یمقبول کنید به تبع با، است یعمومیی کاال، یط زیستمح ازآنجاکه. شود می آن یاد

در طرح  یردولتیغهاي  و انجمنها  سازمان ویژه بهسمت به شهروندان و  ياعطا. یازمندیممداخله عموم ن
و گیري  یمطوح مختلف تصمدر س یمشارکت مردمهاي  یوهش یناز کارآمدتر یکی عمومی منفعت يدعاو
 از کشورها با یاريبسرو ازاین. سالم است یستز یطو تحقق مح یستز یطحقوق مح ي کارآمداجرا
ي طرح راه را برا، مناسبیی قضا یرموضوعه و تفس یناعم از قوان یحقوقهاي  یتظرف یاز تمامگیري  بهره
  ).8، 1387، جماند ( هموار کرده یمنفعت عموم يدعاو

                                                      
سسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعـیض در دسترسـی   : مؤ5ماده  - 17

 مردم قرار دهند. 

 تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.   : مؤسسه عمومی نمی7ماده  - 18
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  یالملل بینطح در س - 7- 1
 و یمدن حقوقی الملل بینثاق یم)، 21 هماد( حقوق بشر یجهانه یاعالمی عام همچون الملل بینبرخی اسناد 

، میمستق طور به)، 1ه ماد( یو فرهنگ یاجتماع، يحقوق اقتصادی الملل بینثاق یم و) 25ماده ( یاسیس
به ، گرید دو سند خالفیرالذکر براخثاق یدر م یولاند،  ردهک یبین پیشرا  یت عمومکمشار موضوع

در اسناد . ندک می مطرح »سرنوشت نییحق تع«و آن را در قالب شده ن مهم توجه یبه اتري  صورت عام
ه در کند ک می ت را مطرحکموضوع اصل مشار، ویره یاعالم 10اصل ، خاص مرتبط با محیط زیست نیز

  .شده است تأکیدعموم  تکروشن بر ضرورت مشار طور به آن
در یی ایپوهاي  برنامه ه مشتمل برکرد کاشاره  21شماره  کار دستورد به یو بایره یعالوه بر اعالم
 يادیز تیاهم، دهیعد ن سند از جهاتیا. استیی اجراهاي  ل و روشیوسا، ها تیفعال، خصوص اهداف

ه اصل توسع يجراا يبرا يادیبن یش شرطیپ عنوان بهت عموم را کمشار، حیصر طور بهتنها  نهرا یز؛ ددار
ر از یغ. دینما می رکذ »عمدههاي  گروه ت نقشیتقو« ر عنوانیخود را ز 23ه فصل کبل، ندک می یدار تلقیپا

بند ( ییهوا و آبرات ییون تغینوانسکچون  يگریدهاي  ونینوانسکتوان به  می، 21 کار دستورو و یره یاعالم
هلم مربوط به کون استینوانسک)، 14 هاول ماد در بند الف بنیز( یستیون تنوع زینوانسک)، 41 هط ماد

 ياز خطرها يریشگیارتاژن مربوط به پکل کپروت)، 10 هماد 1ر بند د بند یز( داریپا یکارگانهاي  ندهیآال
چکنی ( نموداشاره ) 3 هالف و ج مادهاي  بند( ییابان زدایب ون مربوط بهینوانسکو ) 23ماده ( یستیز يفناور

 هو مداخلسازي  میتصم فراینددر  یت عمومکق مشاریه به موضوع تشوک) 18و17، 1397، و حسنی
  .دارند توجه یردولتیگران غیباز

  نظام حقوقی ایران - 7- 2
، 19سوم( یکی از موضوعات مهمی است که در اصول، مشارکت مردم در اداره جامعه، در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوري اسالمی ) 25یکصدوچهارمو  24پنجاه و نهم، 23پنجاه و ششم، 22هشتم، 21هفتم، 20ششم
                                                      

 را خـود   امکانـات   ، همـه  دوم  در اصـل  مـذکور   اهـداف   به  نیل  براي  است  ظفمو  ایران  اسالمی جمهور  دولت: سوم  اصل - 19
 .   خویش  و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادي سیاسی  سرنوشت  تعیین در  مردم  عامه  مشارکت -8: برد کار  به زیر امور  براي

  انتخـاب :  انتخابـات   راه از شـود   اداره  مـومی ع آراء اتکـاء   بـه  بایـد  کشـور  امـور   ایـران   اسـالمی   جمهـوري  در: ششم  اصل - 20
 در  کـه   مـواردي  در  پرسـی   همـه   راه از هـا، یـا   ایـن  نظایر و شوراها  ، اعضاءي اسالمی  شوراي  مجلس  جمهور، نمایندگان رییس
 شود.  می  معین  قانون  این دیگر  اصول
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دادرسی کیفري مصوب  آییندر قانون  نهاد هاي مردم سازمانمطرح نمودن . ه شده استتأکیدایران به آن 
 دیده بزهمشارکتی است که عالوه بر جنبه حمایتی از یی سیاست جناهاي  یکی از جلوه، 26)66ماده ( 1392

 یفاا يثانو یدگیاز بزه د یشگیريو پ يشهرونددر تحقق حقوق  نقش مهمی، خاص دیدگان بزه ویژه به
 یبورود کند و بحث تعقها  آن به تواند نمی سادگی بهالعموم  یکه مدعهایی  در حوزهاینکه  مضافاً؛ کنند می

 »شبه دادستان« یا »یدادستان خصوص«آنان را  یکه امروزه برخ نهاد هاي مردم سازمان، شود می دچار مشکل
، حسنی و چکنی( حقوق افراد و جامعه باشند یحام کنند می یقرار گرفته و سع ستانداد در تعامل با، ندنام می

تاحد زیادي دامنه ، نهاد هاي مردم سازمانی حقوق شاکی براي بین پیشعدم ، باوجوداین). 24، 1397
در حقوق اینکه  توضیح مطلب). 19، 1395، پوربافرانی و همتی( دهد می کارآمدي این مقرره را کاهش

صرفاً که  یجرمیب به درخواست تعق که طوري به؛ متفاوت از مفهوم اعالم جرم است یتمفهوم شکا، یفريک
                                                                                                                                   

  ، شـوراي  اسـالمی   شـوراي   شوراها، مجلس االمر  فی  شاورهم و  بینهم  شوري  امرهم و:  کریم  قرآن دستور  طبق: هفتم  اصل - 21
 و  موارد، طرز تشـکیل . کشورند امور  اداره وگیري   تصمیم  ارکان ازها  این نظایر و ، روستا ، بخش ، شهر، محل ، شهرستان استان
 . کند می  معین  آن از  ناشی  قوانین و  قانون  این را شوراها  وظایف و  اختیارات حدود

 بـر   متقابـل  و  همگانی  استاي   وظیفه از منکر  نهی و  معروف  به خیر، امر  به  دعوت  ایران  اسالمی  جمهوري در: هشتم  اصل - 22
  معـین   قـانون  را  آن  کیفیـت  و حـدود  و شـرایط .  دولـت   بـه   نسـبت   مردم و  مردم  به  نسبت  یکدیگر، دولت  به  نسبت  مردم  عهده
 .  المنکر  عن  و ینهون  بالمعروف  یأمرون  بعض اولیاء  بعضهم  المؤمنات و  المؤمنونو. کند می

  خـویش   اجتمـاعی   سرنوشـت  بـر  را  او، انسـان   هـم  و  خداست  آن از  انسان و  جهان بر  مطلق  حاکمیت: ششم و پنجاه  اصل - 23
 قـرار   خـاص   گروهـی  یـا  فـرد  منـافع   خدمت در یا کند  سلب  نانسا از را  الهی  حق  این تواند نمی  هیچ کس.  است  ساخته  حاکم
 .  کند می  اعمال آید می بعد  اصول در  که  طرقی از را خداداد  حق  این  و ملت دهد

ـادي   مهم بسیار  مسائل در: نهم و پنجاه  اصل - 24 ـاعی  ، سیاسـی  اقتص ـال   اسـت   ممکـن   فرهنگـی  و  ، اجتم  و  رسـی پ  همـه   راه از  مقننـه   قـوه   اعم
 .  برسد  مجلس  نمایندگان  مجموع  سوم دو  تصویب  به باید  عمومی آراء  به  مراجعه  خواست در. گیرد  صورت  آراء مردم  به  مستقیم  مراجعه

 در امـور   پیشـرفت  در  همـاهنگی  و ایجـاد ها   برنامه  تهیه در  همکاري و  اسالمی قسط  تأمین منظور  به: چهارم و یکصد  اصل - 25
، و  مـدیران  و  کارکنـان  دیگـر  و  دهقانـان  و  کارگران  نمایندگان از  مرکب  ، شوراهایی کشاورزي و  ، صنعتی تولیدي  واحدهاي

. شـود  مـی   تشـکیل  واحـدها   ایـن  اعضاء  از نمایندگان  مرکب  شوراهاییها  این مانند و  ، خدماتی ، اداري آموزشی  واحدهاي در
 . کند می  معین  قانون راها  آن  اختیارات و  حدود وظایف و اشوراه  این  تشکیل  چگونگی

 نـاتوان  و بیمـار  نوجوانان، زنـان، اشـخاص   و اطفال از حمایت دربارهها  آن اساسنامه که مردم نهادي هاي : سازمان66 ماده - 26
اسـت،   ونديشـهر  حقـوق  از حمایـت  و عمـومی  فرهنگـی، بهداشـت   طبیعـی، میـراث   زیسـت، منـابع   ذهنی، محـیط  یا جسمی

 و شـرکت  دلیـل  اقامـه  جهـت  دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعالم فوق هاي زمینه در ارتکابی جرائم به نسبت توانند می
 .  نمایند قضایی اعتراض مراجع آراء به نسبت
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 یباعالم جرم کند و تعق تواند می یشخص هر یعنی؛ یندگو می اعالم جرم، باشد یو جنبه عموم یثیتح يدارا
تواند  می یخصوص یفقط شاک، داشته باشد یخصوص بهجن یاما چنانچه جرم؛ مجرم را از دادستان بخواهد

  .شود نمی یجاددادستان ا يبرا یفیتکل، یتکند و در صورت عدم شکا یتشکا
 یدادرس در تمام مراحل) نهاد هاي مردم سازمان( ها بر حق شرکت سمن یمبن 66مفاد ماده  ینبنابرا

است که یی قضاي آرا یا یماتمو اعتراض به تص یلو امکان اقامه دل یدادرس فرایندبدون حق مداخله در 
 27سوم تبصره، براین عالوه. کاهش داده است یدادرس فرایندرا در حد تماشاگر ها  سمن یرسالت دادخواه

ها  تصویب اسامی سمن( یهتوج یرقابلغ یشرط، ایران اسالمی ی جمهوريبرخالف قانون اساسنیز  66ماده 
که ( سمن یک، یگربه عبارت د؛ نموده است یجاداا ه آن یدر روند دادخواهرا ) هقضاییقوه  رییستوسط 

اگر اجازه ) ندارد جوزبه اخذ م یازين ایران اسالمی جمهوري یاساس قانون 28بیست و ششم مطابق اصل تبعاً
ممکن است در ، داشته باشد یزن یو حقوق یقانون یتاز وزارت کشور کسب کرده و موجود را تأسیس

 قوه رییس یببه تصو ينام و یا یردنگ قراري با همکاري وزیر کشور وزیر دادگسترشده توسط  یهتهیست ل
 نظیر کشورها از بسیاري در که است حالی در این. محروم شود یزنرسد و از حق اعالم جرم ن هقضایی

یی و اجرایی قضا، تقنینی ابعاد در را مؤثري نقش محیطی زیستهاي  سمن، نروژ و ایتالیا، سوئد، دانمارك
هاي  سمن، شود می زیست واقع محیط علیه که جرایمی در، کشور ایتالیا در مثال براي؛ ندکن می ایفاء

 اعتراض، دفاع، دادگاه در حضور اجازه، شکایت طرح و محلی به پلیس جرم اعالم ضمن محیطی زیست
 هاتحادی حوزه در اکنون. باشند می معاف نیز دادرسی هزینه از پرداخت و دارند را شده صادر آراي به

، آب، خاك، هوا آلودگی از اعم مختلف ابعاد در محیطی زیست سمن از هفتصدوچهل بیش، اروپا
 از، خود استقالل حفظ ضمن که هستند فعالیت به مشغولوغیره پسماندها  از ناشی شهريهاي  آالینده
  ).13، 1394، جعفري و احمدي( شوند می نیز بهرمندها  دولت معنوي و ماديهاي  حمایت
دستورالعمل نحوه «در  توان می را یرانایفري در نظام عدالت کگرایی  مشارکتیرش جلوه پذ ینآخر

                                                      
 توسـط  سـال  هـر  دايابتـ  سـه ماهـه   کنند، در اقدام ماده این اجراي در توانند می که نهاد مردم هاي سازمان : اسامی3 تبصره - 27

 . رسد می قضاییه قوه رییس تصویب به و شود می تهیه کشور وزیر همکاري با دادگستري وزیر

  شـناخته   هـاي دینـی   اقلیـت  یـا   هاي اسـالمی  انجمن و  صنفی و  سیاسیهاي   انجمنها،   ، جمعیت احزاب: ششم و بیست  اصل - 28
  نقـض  را  اسـالمی  جمهـوري   اسـاس  و  اسـالمی   ، مـوازین  ملی  ، وحدت ، آزادي استقالل  اصول  که  این  به آزادند، مشروط  شده
 .  ساخت ها مجبور از آن  یکی در  شرکت  به یا کرد منعها  آن در  شرکت از  توان نمی را  هیچ کس. نکنند
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مشاهده نمود ) هقضاییقوه  رییس 28/11/1398 مصوب( »هقضاییبا قوه  یمردمي مشارکت و تعامل نهادها
بند ( ییهقضا هبا قو یمردم يها تعامل نهاد یشافزا و یمشارکت مردم یکردرو یتخود را تقو فکه اهدا

 يارتقا)، 2ماده  بند ب( دستورالعمل ینموضوعات ا در یمردم يها عملکرد نهاد یلتسه)، 2الف ماده 
در  یمردم يها نهاد یتاز ظرف يمند بهره و) 2ماده  بند پ( یمردم يها نهاد یتظرف یتو تقو يتوانمند
 یمردم ينهادها یتت و فعالمشارکهاي  برشمرده و حوزه) 2ماده  بند ت( هقضایی هتحقق اهداف قو ايراست

از  یشگیريمشارکت در پ)، 15و  14مواد ( يگذار سیاستمشارکت در : نماید می یینتع یلرا در موارد ذ
و  یگرينجیامشارکت در م)، 22تا  20مواد ( دیدگان بزهاز  یتمشارکت در حما)، 19 الی 16 مواد( جرم

 فرایندمشارکت در )، 29و  28مواد ( ینقوان يرانظارت بر اج مشارکت در)، 27تا  23مواد ( سازش صلح و
  ).45تا  34 مواد( متهمان و مجرمانشدن  یدر بازاجتماع مشارکت)، 33 یال 30مواد ( یدگیرس

قوه  رییسو دستورالعمل اخیرالتصویب  1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون  66با وجود ماده 
، یدقانون شکار و ص از جملهخاص  طور به یستز یطمح زمینه و مقررات مصوب در یننگاه به قوان، هقضایی

 قانون مجازات، ها و موزهها  از پارك یهاخذ ورود نامه آیین، و مراتعها  از جنگلبرداري  قانون حفاظت و بهره
 ياقامه دعو حق بهاي  اشاره، مؤید این مطلب است که در این متون قانونیوغیره  یامجاز در دریرغ یدص

 نشده است، باشند نمی یستز یطامر حفاظت مح يکه متصدهایی  سازمانیا و  یوصتوسط اشخاص خص
 فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي توسعه ششم پنج ساله برنامه قانون 38ماده  29»ط«در بند تنها ). 9، 1397، همتی(

را  یمحیط زیست نهاد هاي مردم سازمانامکان مشارکت ، گذار قانون، 1396ایران مصوب  اسالمی جمهوري
 البته. نموده است یبین پیش یستز یطحفاظت از محهاي  برنامه يو اجرا ینتدو، یهدر تهبه صورت محدود و 

هاي  چالش و آمده آن در کالن موضوعات تنها، است واضح نیز بند این صدر از که گونه همان
، ایرانیی قضاهاي  یاستس که دریافت توان می خوبی به ؛ بنابرایناست شده گرفته شهري نادیده محیطی زیست

اند  نموده اتخاذ محیطی زیستهاي  سمن جمله ازها  سمن نمودن دخیل در را محدودکننده و رویکردي منفعل
به ، این امر. نباشند برخوردار الزم کارآمدي ویی کارا از، ها سمن این از بسیاري تا گردیده سبب امر این که

                                                      
 اجـراي  و نتهیـه، تـدوی   -ط: آورد عمـل  بـه  زیسـت  محـیط  از حفاظت جهت را زیر اقدامات است موظف : دولت38ماده - 29

 وحـش  حیـات  انقراض خطر و تهدید معرض در هاي گونه و زیست محیط چهارگانه مناطق از مدیریت و حفاظت عمل برنامه
 و محلـی  جوامـع  اولویـت  بـا  حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  مشـارکت  و داوطلبانـه  هـاي  ظرفیت از گیري بهره رویکرد با کشور
 یست. ز محیط حفاظت سازمان توسط نهاد مردم هاي سازمان
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و  محیطی زیستیرش مشارکت عمومی در زمینه مقابله با جرایم نسبت به پذیی بر تردید رویه قضا نوبه خود
  .مزبور را با اختالل مواجه نموده است فرایندافزوده و ها  آن پیشگیري از

  نتیجه
تعامل سازنده میان گیري  باعث عدم شکل، »قضایی مشی خطفقدان راهبرد و «باید بیان داشت که 

 حال درهاي  پرونده يباال تراکمعالوه بر ، »طاله دادرسیا«. دادگستري با متولیان محیط زیست شده است
منجر گشته است که  تجربه و آموزش فاقد قضات به محیطی زیستهاي  پرونده يقهر ارجاعبه ، یدگیرس

عدم «، و در نهایتاست  ییبه نوعی بیانگر اتخاذ رویکرد مدیریت گرا و خروجی محور در محاکم قضا
مصوب  اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار قانوندیرهنگام شدن  ییبه اجرامنجر » اتخاذ رویکرد مشارکتی

  .گردیده است محیطی زیست نهاد هاي مردم سازمانو همچنین ناکارآمدي  1387

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
، کارآگاه فصلنامه، فرانسه حقوق بر تأکید با یافته سازمان محیطی زیست جرایم، 1398، عرفان، باباخانیـ 

  .49 شماره
 يفریک یدادرس نییکاربست آ، 1399، غالمحسن، یکوشک؛ یحسنعل، مؤذن زادگان؛ بهروز، زاده بیگیـ 

، يفریفصلنامه پژوهش حقوق ک، یمقدمات قاتیدر مرحله تحق ینسبت به اشخاص حقوق یافتراق
  .29شماره 

، تهران، چاپ اول)، الحاقات جدید( یفري محیط زیستحقوق ک، 1396، مصطفی، تقی زاده انصاريـ 
  .انتشارات سمت

فصلنامه ، محیطی زیست جرایمدر قبال  رانیا يفریک استینقد س، 1395، هیمرض، یحسن و همت، یپوربافرانـ 
  .87شماره ، مجلس و راهبرد

دولت  يفریک تیمسئول ،1397، دیام، یدانیسرم يسرو؛ دیفرش، يصفر؛ رضایعل، یرکمالیم؛ نیام، وند یحاجـ 
  .2شماره ، یطیفصلنامه علوم مح، ها و چالشها  ضرورت: رانیدر ا محیطی زیست جرایمقبال  در

فصلنامه ، محیطی زیست يفریک يگذار سیاستدر عرصه گرایی  عوام، 1394، اصغر، يو احمد نیام، يجعفرـ 
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  .15شماره ، یستیاخالق ز
 یمنفعت عموم يسمت و طرح دعاو هیدر نظر یکاوش: محیطی ستزیبه عدالت  یدسترس، 1387، فرهاد، جمـ 

  .9شماره ، یحقوق اساس فصلنامه، امریکامتحده  االتیدر ا
 يفریک فراینددر  نهاد هاي مردم سازمانمشارکت  يراهبردها، 1397، محمدحسن، یو حسن یمصطف، یچکنـ 

  .94شماره ، لس و راهبردفصلنامه مج)، يفریک یدادرس نییقانون آ) 66( ماده لینقد و تحل(
دوفصلنامه مطالعات ، ستیز طیحق بشر بر مح يواکاو، 1396، مهرداد، يمحمد و محمددیس، ینیحسـ 

  .12شماره ، یحقوق بشر اسالم
فصلنامه ، رانیا یدر نظام حقوق يادار يهااجرا ضمانت تیماه، 1393، یرعلیام، ینالیبابک و ز، یشیدروـ 

  .25شماره ، الملل بینو  رانیا یحقوق قاتیتحق
  .انتشارات فروزش، تهران، دوم چاپ شناسی، جرم و جرم، 1399، اسماعیل، رحیمی نژادـ 
در اقامه  نفع ذيگستره مفهوم  یقیمطالعه تطب، 1395، جواد، و جوادمنش نیمحمدحس، يقوام آباد یرمضانـ 

  .4شماره ، یوق عمومفصلنامه مطالعات حق، اروپا هیو اتحاد رانیدر حقوق ا محیطی زیست يدعو
فصلنامه انسان ، ستیز طیمح تیفیبر ک یانسان هیسرما تأثیر، 1395، لوفرین، ي صومعهپروانه و غفار، نیسالطـ 

  .37شماره ، ستیز طیو مح
، يقرارداد يفریحقوق ک يبه سو یگام نیضابطکردن  یتخصص، 1393، یعل، ینیهوشنگ و پرو، یاتیشامبـ 

  .25شمار ، الملل بینو  رانیا یقیبتط یحقوق قاتیفصلنامه تحق
در مرحله  یواکنش یمشارکت ییجنا استیس گاهیجا، 1394، یمجتب، زارع؛ دیوح، زارع؛ یعل، یعل عهیشـ 

  .5و  4شماره  شناسی، و جرم يفریفصلنامه مطالعات حقوق ک، رانیدر حقوق ا يفریک بیتعق
 کردیاز رو( ستیز طیدر فلسفه مح يش ابزارو ارز یارزش ذات، 1388، یعل، يمشهدعزیزاله و ، فهیمیـ 

  .1شماره ، یکالمـ  یفلسفهاي  فصلنامه پژوهش)، یحقوق يتا راهبردها یفلسف
گرایی  تیریدر گفتمان مد ییچالش عدالت و کارا، 1394، محمد، هایو فرج هیراض، یزسنگیکهر یقاسمـ 

  .9شماره ، يفریحقوق کهاي  دوفصلنامه آموزه، يفریک
قانون  688بر ماده  یتأملبا ( ستیز طیمح یجرم آلودگ نییتب، 1392، نیحس، انیو گلدوز میابراهدیس، یقدسـ 

  .9شماره ، دوفصلنامه راه وکالت)، یمجازات اسالم
دوفصلنامه ، محیطی زیست میدر حوزه جرا رانیا يفرینظام کهاي  چالش، 1388، غالمحسن، یکوشکـ 

  .18و  17شماره ، یحقوقرسانی  اطالع
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فصلنامه ، ینقش قضات در اطاله دادرس، 1390، رحمان، وستیرجب و پ، يباریگلدوست جوـ 
  .54شماره ، ییحقوق قضاهاي  دگاهید

و ها  چالش: رانیدر ا ستیز طیمح يگذار سیاست، 1397، قهیصد، فخرداوود يو نصر دهیسع، انیلطفـ 
  .1شماره ، استیفصلنامه س، ها حل راه

فصلنامه ، ها اصول و ضرورت؛ يفریمداخله ک هیتوج، 1392، زیمهرانگ، ییروستاو  روزیف، یجانک يمحمودـ 
  .3شماره ، يفریپژوهش حقوق ک

هاي  در برنامه يشهر ستیز طیمح گاهیو جا محیطی زیستابعاد  یبررس، 1395، جعفر، يدیو سع دیسع، یملکـ 
  .27شماره ، يشهر تیریفصلنامه مطالعات مد، رانیتوسعه ا

هاي  بیدر پاسخ به آس یمشارکت کردیرو؛ یستیز طیمح یدموکراس، 1395، آذر، نژاد علیود و محم، يمهدوـ 
  ).6 یاپیپ( 1شماره  شناسی، و جرم يفریدوفصلنامه مطالعات حقوق ک، یستیز طیمح

 يفریدر نظام ک یفردهیک يالگوها یقیتطب لیتحل، 1396، مجید، قورچی بیگی؛ عباس، مؤذن؛ نینسر، مهراـ 
  .20شماره ، يفریفصلنامه پژوهش حقوق ک، انگلستان و رانیا

 قاتیفصلنامه تحق، رانیدر اها  رودخانه میحفاظت از بستر و حر یحقوقهاي  چالش، 1399، مسلم، يریمـ 
  .1شماره ، رانیمنابع آب ا

 انیگفتمهاي  مشخصه، 1396، سکینه؛ واجارگاه پور خانعلی؛ محمد، فرجیها؛ حسین علی، ابرندآبادي نجفیـ 
 و کیفري حقوق مطالعات فصلنامه، خورشیدي 1360 دهه در ارتشاء انگاري جرم فرایند
  ).9 پیاپی( 2 شماره شناسی، جرم

 ياز منابع آب در راستاوري  حفاظت و بهرههاي  یستگیبا نییو تب یستیاخالق ز، 1393، سعید، یتوکل ينظرـ 
  .3ه شمار، یستیفصلنامه اخالق ز، ستیز طیفقه محهاي  آموزه

 ياز سازوکارها؛ يفریک یدادرس شیمهلت معقول در مرحله پ، 1396، احسان، یمیو سل رضایعل، انینورـ 
  .92شماره ، فصلنامه مجلس و راهبرد، نقض ياجرا ضمانتاعمال تا 

فصلنامه ، يفریک فراینددر مدت معقول در  یدگیاصل رس گاهیجا، 1397، محمد، انیو نرگس ریام، یوطنـ 
  .84شماره ، ییحقوق قضاي ها دگاهید

فصلنامه ، رانیا یدر نظام حقوق محیطی زیستجبران خسارت  ياقامه دعو، 1397، یمجتب، یهمتـ 
  .81شماره ، ییحقوق قضاهاي  دگاهید
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  قوانین
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانـ 
  1364 مصوب مطبوعات قانونـ 
  1375 مصوب )اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب( تعزیرات قانونـ 
  1387 مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانونـ 
  1392قانون مجازات اسالمی مصوب ـ 
  1392دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون ـ 
  1396 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي توسعه ششم پنج ساله برنامه قانونـ 
 هقضایی قوه رییس 28/11/1398 ه مصوبقضایی قوه با مردمی هاينهاد تعامل و مشارکت نحوه دستورالعملـ 




