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 چکیده
و قانون 1491اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب  52حق برخورداری از سلامت یکی از حقوق اساسی هر شخص است. ماده 

منشدور حقدوق  5کیدد دارد. مداده أداشت تبر حق بر سلامت و برخورداری از به 93و  54(، 15)بند  3اساسی ایران در اصل 

-ریاست جمهوری نیز حق بر سلامت را یکی از حقوق هر ایرانی اعلام کرده اسدت. امدروزه مطدی 1342شهروندی مصوب 

بینی شده اسدت، حدق بدر سدلامت و هایی که پیش. بر این اساس در کنار سایر ارزشزیست و سلامت، رابطه تنگاتنگی دارند

-که انسان بدون داشتن مطدی طوریآید؛ بهها به شمار میهای اساسی برای انساننیز یکی از ارزشسالم زیست داشتن مطی 

اهمیت پیشدگیری از جدرا م زیسدت مطیطدی از ایدن  زیستی امن و سالم قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد.

اغلب کشورها مقررات جزایی خاصی را در ایدن مدورد بده ها به صورت مستقیم ارتباط دارد، جهت است که با سلامتی انسان

دهی سیاسدت جندایی تقنیندی در مدورد ح ازدت از گذارند. بدین جهت این مهم به عنوان موضوعی ویژه در شدکلاجرا می

المللدی های ملدی و بدینزیست قابل مطالعه و بررسی است. هدف پژوهشگران در این تطقیق بررسی ای ای نقش سمنمطی 

ها در زمینه پیشدگیری، اششدا و تعقیدب است. پژوهش حاضر از جمله در پی تبیین نقش سمن زیستیمطی اهش جرایم در ک

است تا از این طریق اهمیت آن برای مراجع تقنینی، اجرایی و قضایی بیش از پیش روشن گردد. کداهش زیستی مطی جرایم 

هدای کداهش است و هم از منظر جرم شناسی و لزوم کاهش زمینههم از منظر حق سلامت واجد اهمیت زیستی مطی جرایم 

وضع مقررات کی ری مناسب بدا هددف -1دو ابزار مهم در اختیار دارند: زیستی مطی ها در جهت کاهش جرایم جرم. دولت

، مداخلده سدازیآموزش عمومی، شرهند  تقویت سازمان های مردم نهاد و نتیجتاً-5بازدارندگی و ارعاب مجرمین احتمالی. 

گدذار های در تعقیب و کشف جرم و ایجاد حساسیت نسبت به این قبیل جرایم. بدین منظور لازم است تدا قدانوناین سازمان

-ها اعطا نماید. این نظدر ازهای کی ری و حقوقی به سمننقش پررن  تری در زمینه اعلام جرم و دخالت در شرآیند دادرسی

ل پدیش  باشد. در تطقیق حاضر علاوه بر بررسی مسدامیزیستی مطی شناسی سبز یا جرم شناسیجمله برگرشته از نظریه جرم

از منظدر کشدف و تعقیدب جدرم و زیستی مطی های مردم نهاد در ایران در مبارزه با جرایم سازمانگ ته در پی مطالعه نقش 

 ایجاد حساسیت عمومی نسبت به این قبیل جرایم هستیم. 

زیستی، اقددامات کنشدی مطی شناسی جرم ،شناسی سبزهای مردم نهاد، جرم، سازمانزیستیمطی ا م جر :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

هاا  اار   ثیر سااماا أسوال اصلی تحقیق حاضر به نحوه ت

گار    م سایی بار ااینها   ر پیشاییر  ام رارا م احای 

  ر اهام و اساسای اوضاواا  ام هماواره رار  ام پیشییر 

 اخیلا  ها شیوه به تار خ طول  ر که بو ه هاانسا  گیمند

 تنها انوا  به اجاما  گذشیه روااع  ر  است گر  ده اامال

 ام پیشاییر  شاد ای تلقی اجر  و رر  الیه ابارمه راهکار

 پیشاییر  هم و کیفر  پیشییر  هم اوسع افهو   ر رر 

 ا نها اار   ها سااماا  اارومه شو  ای شاال را غیرکیفر 

(NGO) نظاا  هار  ر غیررسامی ها سااماا  اناوا  باه 

 سرنوشات تعیای   ر ار   اشارکت رلب هدف با اریماای

 و کار ه ا فاا رارامم اد ر ت  ر اؤثر  نقش توانندای خو 

 نیرو  توسعه و اموای آگاهی سطح ارتقاء  ر ا و ژه را یاه

 و حکوات با ار   ارتباط حاضر حال  ر  باشند  اشیه انسانی

 صاور  ها یسااماا  و نها هاا طر ق ام  ولیی، ها  سییاه

 اند شده اعروف NGO نها  ار   ها ساماا  به که گیر ای

 ناایاده «سام » اخیصاار باه هاساماا  ا   فارسی مبا   ر

 وابسییی بدو  و غیرانیفاای  اوطلبانه، صور  به که شوندای

 اهداف تره  ر اشخص  هی ساماا  و تشکیلا  با  ولت به

 تواندای اهداف ا   کنند ای فعالیت شده تعیی  اوضواا  و

 ااور  ا آاومشی فرهنیی، سیاسی، اریماای، اوضواا  حول

 ( 2831 پژوه، )گلش  باشد خیر ه

 اصالی هادف باا تواننادای المللیبی  غیر ولیی ها ساماا 

 ا   به هسیند املیاتی ،INGOs ام برخی  شوند تعر   خو 

  ر رااعاه ها ساماا  ام حما ت هاآ  اصلی هدف که اعنی

  اسات اخیلا  هاا املیا  و هاپروژه طر ق ام کشور  اخل

 که اعنی ا   به هسیند، حما ت بر ابینی ها INGo ام برخی

 هاا  ولت گاذار سیاست  ر ثیرگذار أت هاآ  اصلی هدف

 ام آگاهی ارتقاء  ا و خاص اسامل به اربوط کشورها  اخیل 

  ارا  بارر  INGOs ام بسایار   اسات خااص لهأاسا  ک

 ام حما ات ابیکاارا  و املیااتی ها پروژه  و هر ها اؤلفه

 نها  ار   ساماا   است اخیل  کشورها   اخل  ر همکار 

 غیر ولیای و انیفااایغیار المللایبی  ساماا   ک لمللیبی 

   است

 ساییم احی  ها ارمش ام اسیکهلم، 21۹1 کنفرانس ام بعد

 تماای  شد بر ه نا  بشر  رااعه اساسی ها ارمش انوا  به

 را م ساییاحای   قیاق قوانی   کسر  شدند الر  کشورها

 ام نیار اا کشور و نما ند تدو   م ستاحی  ام حفاظت برا 

 قاوانی  هام ا ارا   ر و اسات نباو ه اسایننی قاااده ا ا 

حقاوقی،  ام ااام اخیلا  ساطو   ر ایعاد   احیطر سیی

 بناابرا    اسات شاده تادو   ا ناااه آ ای  و ا ار  ،یفر ک

 بارا  غیر ولیی و  ولیی نها ها  و هاساماا  سا ر اشارکت

  ر اطلاو  اانیت و نظم برقرار  و ررامم وقوع ام پیشییر 

  ،)پارو  اسات ضارور  بساا چه و لام  اار  ااروم  رااعه

ی که رساید  باه هادف آرااانر اهمیت ا  م(  نکیه حا2831

م سات آلو گی صفر غیرامک  است  چرا که آلو گی احای 

 ,Elli)  کی ام آثاار و تبعاا  حیمای صانعیی ساام  اسات

2006)  

 پاساخیو  با اد رنا ات، و رار  ام پیشاییر  هاا فعالیت

 احای  باه که بیشمار  ها خسار   باشند رااعه نیامها 

 برا  هاظرفیت تما  ام  ولت گر  ده اورب شده وار  م ست

 ابارار هااظرفیت ا   ام  کی  کند اسیفا ه م ستاحی  حفظ

  اا هااسام  ام اسایفا ه تواندای   یر  و است قانونیذار 

 کاه باشاد لمللایبای   اا الای نها  ار   ها ساماا  هما 

 هاساماا  ا   املکر  به بخشید  رسمیت طر ق ام تواندای

 نما اا  ااالی اهاداف پیشبر   ر را هاآ  بیشیر چه هر نقش

 باا اباارمه ااور   ر خصوصی و اموای نها ها  ا جا   سام 

 کارهاست و سام ا   ام  کی م ستاحی  تخر ب و هاآلو گی

 االی انابع تأای  و م سییاحی  اشکلا  حل انظور به که

  شوندای تأسیس م ستاحی  ها پروژه

  ولیی، ها کمک بر الاوه نها ها، ا   االی انابع ااظم بخش

 ا ا  حقیقات  ر شوند ای تأای  هااالیا  و اوارض احل ام

 آلو ه و ایخل  فر  که کندای پیرو  انطق ا   ام کار و سام

 را آلاو گی ها هر ناه و تاوا  خو  با د م ستاحی  کننده

 م ساتاحای  حفاظ که اهم ا   به اارومه ها ولت  بپر ام 

 و اندگشایه واقا  نیست ایسر  ولیی نها ها  طر ق ام تنها

  نیست اسیننا اقوله ا   ام نیر ا را 

 باو ه بالاا آنقدر قانونیذار تیربی  نیاه  ر اوضوع ا   اهمیت 

 باه رداگاناه طور به و اسیقلاً اساسی قانو  اصول ام  کی که

 اصل  ر اقن  که طور  به است  افیه اخیصاص اوضوع ا  

 فاهوظی را م ساتاحی  ام حراست و حفظ اساسی قانو  ۰۵
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  اسات  انسایه اار   تک تک و نها  ار   و  ولیی نها ها 

 اا ه برابر م سییاحی  ررامم  ر رر  ام پیشییر   ر اقن 

 االاا  حاق ،11 سال اصو  کیفر   ا رسی آ ی  قانو  11

 کاه هرچناد  است  ا ه نها  ار   ها ساماا  به نیر را رر 

 نها  ار   ها ساماا  اهده بر تکلیفی انوا  به اوضوع ا  

 هاسام   نما ناد رار  االاا  که  ارند را حق ا   ااا ؛نیست

 رهات  ا رسی، اراحل تما   ر ای توانند االا  حق بر الاوه

 قضا ی ارارع آرا  به نسبت حیی و کنند شرکت  لیل، اقااه

 و هاساماا  فعال حضور و نقش اار ا   که نما ند اایراض نیر

 چنادا   و خو ش حق الاام رهت  ر را ار ای ها تشکل

 کند ای

 آ ای  11 ااا ه نیاارش شایوه باه توره با ا نکه   یر نکیه 

 که نها   ار   ها ساماا  ،11 سال اصو  کیفر   ا رسی

 و  ا رسای اراحال تماا   ر شارکت رار ، االا  حق  ارا 

 فعالیات با اد صارفاً هسایند، قضا ی ارارع آرا  به اایراض

 اناابع م سات، احی  حما ت با اطارتب  ر هاآ  ا اساسنااه

 رملاه ام  باشاد اماوای بهداشات فرهنیی، ایراث طبیعی،

: ام اسات ابار  الی م ستاحی  ماینه  ر فعال ها انجم 

 طبیعت انجم  سبراند ش، رااعه انجم  مای ، نبض انجم 

 احای  گارا  پاا ش انجم  ا را ، پسماند انجم  برنا، گرا 

 کلباه باو  انجما  سابر، رکاا  انجما  ،(پااا) ا را  م ست

 ها سااماا   اا هاانجم  خصوص  ر چنی هم و هیرکانیا 

 سااماا  به توا ای :ماینه ا    ر فعال المللیبی  نها  ار  

 المللایبای  اتحا  اه ،2اقلیمای تغییارا  اور   ر نها  ار  

 ،8ماای  حکواات ااد ر یی سااماا  ،1طبیعات ام حفاظات

 و ،۰سابر رهانی رشد اوسسه ،4رهانی م ستاحی  ساماا 

 تر    اهمنمو  اشاره 1الل ساماا  م سییاحی  برنااه نها یاً

 اسات آ  بو    اوطلبانه نها ، ار   ها ساماا  خصوصیا 

 نقش با هاساماا  ا   شو  ای ا جا  رااعه نیام به توره با که

 اموای ارصه ام ها یحومه  ولت و ار   ایا  خو  ا واسطه

 ( 2834 ،)قلفی اندکر ه تعر   روااع اریماای حیا   ر را

                                                           
1 - Intergovernmental Panel On Climate Change 

2 - International Union for Conservation of Nature 

3 - Earth System Governance Project 

4 - Global Environment Facility 

5 - Global Green Growth Institute 
6- United Nations Environment Programme 

م ست اصل پیشاییر   اا قاااده الملل احی  ر حقوق بی 

 ر ماره اصاول پذ رفیاه شاده اسات   (Golden role) طلا ی

 گرفیه شده است   2111۹ا   قااده ام االاایه ر و اصو  

 ر مایناه اقادااا    ر حال حاضار  کای ام ناواقص تقنینای

ها نمی توانند به انوا  شاکی  ر ا   است که سم  واکنشی

کاه رارا م ا ا  حالیها  کیفر  اداخله نما ند   ر ا رسی

حومه ررو ررا م بدو  بره   ده خاص اسات و نبا اد قواااد 

اموای تعقیب ررا م  ر  ا سرا  ر خصاوص ا ا   سایه ام 

حاق اقاااه  چنای  قانونیاذار صاراحیاًررا م اامال شو   هم

م سات را باه ا اا  اطالباه خساار  وار  بار احای  ااوا  

که ضرور  ا ا  ااار باه  آها ااطا نکر ه است  حال ساماا 

شو   چو  امک  است  اوا  کیفر  بناا شد  احساس ای

 به رها  قانونی  ا اوضوای انیج به نییجه نشو   

 اوضاوع بشار  ساراا ه اناوا  باه م ساتاحای  حفاظ

 انوا  به و گرفیه قرار ار بسی اقیصا   و حقوقی گفییوها 

  است شده شناخیه بشر  حقوق ها شاخه تر  اهم ام  کی

 اول نسال که است شده تعر   بشر حقوق ام نسل سه اارومه

 و حقاوق باا ارتبااط  ر سالبی  اا انفای حقاوق اناوا  باه

 حقاوق باا ارتبااط  ر  و  نسال و انساا  اساسی ها آما  

 شده تعر   ..و اریماای  تأای و آاومش بر حق اانند ا جابی

 ناایاده همبساییی  اا رمعای حقاوق که سو  نسل و است

 م ستاحی  بر حق  ا توسعه بر حق اانند حقوقی ام شو ای

 اسلا   ر هاست انسا  همه اشیرک حق ا  ، و کندای گفییو

  اا  انفاال  ا اموای ها ثرو  انوا  به م ستاحی  ام نیر

 و کناد ا اره ا شا سایه نحاو به را آ  با د حاکم که شو ای

 ام اار   هماه که  هد سااا  ا گونه به را آ  ام بر ار بهره

 اباانی ا ا  بار ابینای پاژوهش ا   لذا  گر ند اند بهره آ 

 توسا  کاه اخیلفای ها نظر اه ام غفاار  بو  خواهد نظر 

 ساام  افهاو  رهات  ر نظارا ، صااحب و اند شامندا 

 ااوار  بیشایر  ر اسات، شاده بیاا  نها ، ار   ها ساماا 

 «اریمااای هاا رنبش» قالاب  ر را هاساماا  ا   توا ای

 و و ژگای باه توراه باا ،ار هاآ  ترتیب ا   به و نمو  تعر  

  ر اوثرشاا  رمله نقاش ام ،هارنبش ا   اهم کارکر ها 

 ها مایناه  ر و اخیلا  طرق به بخشیآگاهی ایانجییر ،

                                                           
7   . Rio Declaration on Environment and Development 1992. 
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 هاا حما ت فشاار، ا جاا  وسعه،ت بر حق: رمله ام گوناگو 

  ا   قرار بررسی اور  پذ ر ، رااعه کارکر  و حقوقی

 

 نتایج و بحث

 های مردم نهادمبانی تشکیل سازمان

نها  شاال افرا   هم هدف و  اوطلاب باا  ار   ها ساماا 

غیراقیصا   است کاه  غیرسیاسی، غیرانیفاای و ها گرا ش

رماع  انه گار  هامبرا  تحقق  ک هدف اشیرک خیرخواه

 هاا فعالیتاند و طبق ضواب  و قوانی  خاصی به انجا  شده

ا اا  (  283۹ ،همکااارا و  )رفیعاای پر امناادایاشااخص 

که تبلور اشارکت ار   بارا  تحقاق  اک هادف  هاساماا 

 ر  هاانساا اورب برآور ه شد  نیامهاا   اشیرک هسیند،

ابرا    ر بنا شاوند؛فر  ، اریماای و فرهنیی ای ها ماینه

فعاال اریمااای  هاا گروه هاسااماا  ک نیااه کلای، ا ا  

بسیار خاوبی ام انعکااس نیامهاا و  نمونه توانندایهسیند که 

 رااعه برا  شناخت اعضالا  سالاات و بسایج ها ظرفیت

باد هی اسات کاه اسایفا ه ام   رااعه بارا  حال آ  باشاند

 بااامو   تواناادای هااا یگروهانباات چناای   هااا ظرفیت

انجر به ارتقاء سالاات  ها فعالیتی برا  باناس سامصمیمت

رفیارهاا  نابهنجاار  االی و ا ار  باشد که هادف آ  تغییار

انااوا   نهااا  بااه ااار   ها ساااماا اساات  بااد   ترتیااب 

کنناده  ر آ ، ام هام ساو ی  اشاارکت کاه افارا  ها یگروه

اشایرک  اهداف و نیاه برخور ارند و رهت تحقق  ک هادف

نقاش اهمای را  ر پیشاییر  ام  توانندای، شوندیاتشکیل 

  وقوع رر  ا فا نما ند

 های مردم نهادساختار سازمان -1

 ها،سااماا گرا بو   ا    ر بسیار  ام کشورها به  لیل امل

اریماای  ها فعالیتکه بسیار  ام   هندایترریح  ها ولت

واقاع  و سیاسی ام ا   اسیر و با ا   ساخیار انجا  شاو ،  ر

المللای و بی  ها ساماا  ر ارصه  ها ولتبه  لیل  رگیر  

باا  هااآ به  لیل ارینا  ام رو ارو ی کشورها و نما نادگا  

خصوصااً  شاو ایبررسیه  هاساماا  کد یر نقش ا   گونه 

ماانی که ا   نوع تشکیلا  به ظاهر ام خو  اوضعی اسایقل 

یاام و انبات نشا   هند و  ر امال الااوه بار پیشارفت ام

، اوضاع انیقاا   و ا انطقاهنسبت به اسامل حا  رهانی و 

  کننادایایبوع خاو  نیار پیادا  ها  ولتسامنده نسبت به 

نهاا   ر رااعاه ا ارا   ر حاال  اار   ها ساماا انواای ام 

 ترایناوعروم به روم  هاآ گیرى است که  اانه فعالیت شکل

ر ت صحیح و اسیفا ه ام شو  که با اامال اد اى ترپیچیدهو 

اناوا   به هاساماا توا  ام گسیرش ا   ها اىآ  توانمندى

هااى اریمااای،  ک فرصت و ابرار رهات توساعه  ر مایناه

سیاسی، اقیصا   و فرهنیی کشاور ناا  بار  و هادف ام آ  

 ر کااهش  هاسااماا بررسی ایرا  تأثیرگذار  اقدااا  ا   

 است هناهنجار هاى اریماای و آسیب

 المللیبینمردم نهاد  هایسازمان-2

الدولی که پس ام انعقا  المللی  ر قالب رااعه بی رااعه بی 

ایلا   شکل گرفت و با انقلاا   2143اعاهدا  وسیفالی  ر 

فرانسه کاالاً پد دار شد شاهد تحولاا  امیاق و پای  ر پای 

اثار  هااخلقباشد  ا   تحولاا  بار تمااای ابعاا  منادگی ای

شیه و نوای احساس وحد  و وابسییی اشیرک را ایاا  گذا

چاه تاامگی  ار  و باه اناوا  ا جاا  نماو ه اسات  آ  هاآ 

المللی فعلی  ر آاده است آگاهی بشار ام مندگی بی  ا بارمه

ورو  انافع اشیرک است کاه باه طاور ه ب هاماینه ر تما  

وله ابنا  نسل  ا اق وبسییی نااید آ  را هم توا ایخلاصه 

-پد ده سامااندهی رااعه بای   باشدایسو  حقوق بشر نیر 

ها  اصر حاضار اسات ناه تنهاا  ر المللی که  کی ام و ژگی

الادولی تحقاق  افیاه اسات المللی بی بی  ها ساماا قالب 

ام  هاا یگروهایشکل ام افارا  و  اا  ها ساماا بلکه با ا جا  

ساالیانی و ) بااد اایافاارا  ام کشااورها  اخیلاا  نیاار تبلااور 

 ( 2811وثوقی، 

و باه  211۵م ست به اعنا  نو   خو   ر  هه حقوق احی 

ها به ا   و ژه بعد ام فروپاشی بلوک شرق شکل گرفت   ولت

م ست احادو  نییجه رسیدند که آثار اقدااا  اخر  احی 

تواناد کال پهناه کاره ماای  را شو  و ایبه  ک کشور نمی

هاا  ها و اتحا  هی  ابنا ساماا ثیر قرار  هد  بر همأتحت ت

المللای اتحا  اه بی  -2المللی شاکل گرفات  ام رملاه: بی 

شاناخیه  IUCN  که با نا  اخیصار م ستحفاظت ام احی 

انااابع  بااا هاادف حفاظاات ام المللاایساااماانی بی  شااو ،ای

 IUCNاساات  اأاور اات  کااره مااای   ر سراساار طبیعاای

تأثیرگذار ، تشو ق و کمک به روااع سراسار رهاا  بارا  

حفظ طبیعت و حصول اطمینا  به ا   که هر گونه اسایفا ه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ناه و گیار  اا لام سات  اک بهرهام انابع طبیعی و احای 

بنا نها ه شد و اقر آ   ر  2143 ا   ساماا   ر .پا دار است

، است  ساماا  رهانی هواشناسای سومیس  ر کشور ژنو شهر

و  صندوق رهاانی طبیعات، المللیها  بی ساماا  بسیر آ 

  م ست هسیندالمللی احی  ر ماره   یر نها ها  بی  غیره

 کنوانسایو ها  ا   بخش ابارتناد ام:  ر   کنوانسیوتاهم

 هاا تالاا  و اژه باه المللایبی  اهام هاا تالا  به اربوط

، هااا( رااساارتالااا  )کنوانساایو  آباار  پرناادگا  م سااییاه

و  حما ات  رباار  همکار  برا  کو ت ا انطقه کنوانسیو 

  ر برابر آلو گی ساحلی و نواحی  ر ا ی م ستاحی  توسعه

کنوانسیو  بامل  رباره کنیرل انیقالاا  بارو  اارم  ، کو ت

 االاا  آ ای  کنوانسایو ، هاااوا  ما د م ا  بخش و  فع آ 

خطرنااک  هاا کشو آفت اوا  شیمیا ی برا  قبلی رضا ت

 کنوانساایو ، (روتاار ا )  PIC المللاایبی   ر تجااار  خاااص

 پا ااادار آلااای ها آلا ناااده  یم سااایاحااای  ااااد ر ت

POPs (اسیکهلم)  و( غیرهElli, 2006 ) 

م ست  ر برخی اعاهادا  انیار  اقدااا  اخر  احی رر 

 4آاده است  برا  نمونه اطاابق بناد  المللی نیر صراحیاًبی 

  را  واکییاو هااهرگونه سرر ر کار   مبالاه 3اعاهده باااکو

المللی  ر ماینه نونیذار  بی امنوع و رر  است   ر نظا  قا

م ست  و قااده به انوا  قاااده پا اه پذ رفیاه شاده احی 

م ست با د پذ رفیاه قوااد حداقلی  ر ماینه احی  -2است: 

هاا ها بهیر ام تقابل آ شو  و  ر ا   خصوص همکار   ولت

المللی  ر گذار  بی ا  با د  ر قانو ل انطقهماسا -1است  

ا    اک حقیقات اسات کاه  ( Elli, 2006) نظر گرفیه شو 

کمیار ام م سیی حساسیت رهانی  ر خصوص اسا ل احی 

 هاا  اتماای، لی چاو  سالا مهاا نسابت باه اساااحساسایت

بعاد ام رنا   ها  شایمیا ی و نظاا ر آ  اسات  انلااًسلا 

رهااانی  و  و اسااا ل اربااوط بااه  ا گاااه نااورنبر  راارا م 

ه بشار ت  ر اولو ات رنیی، ررا م الیه صلح و رارا م الیا

 توره رااعه رهانی قرار  اشت  

 ملیمردم نهاد  هایسازمان -3

 ها انجم ، هارمعیتاحرا ، »قانو  اساسی:  11اصل برابر 

  نای  هاا اقلیتاسالاای  اا  ها انجم سیاسی و صنفی و 

شناخیه شده آما ند اشاروط باه ا ا  کاه اصاول اسایقلال، 

                                                           
8 . Bamako Convention 

ی و اساااس رمهااور  آما  ، وحااد  الاای، اااوام   اساالاا

نیار بار آما   تشاکیل  1۹اصال  «اسلاای را نقاض نکنناد 

ها بدو  حمل سلا  به شارط آ  کاه اریمااا  و راه پیما ی

اخل به ابانی اسلا  نباشد تأکید کر ه اسات   ر ارتبااط باا 

 تفسیر اصول اربور  و   دگاه با سیی اور  توره قرار گیر  

 هااانجم و  هاارمعیتی بنا به تصر ح و انطوق قانو  اساس

غیر ولیاای را نیاار  ر برخواهااد  ها ساااماا )شاامول اصاال 

گرفت،(  ر انجا  فعالیت خو  اشروط به قیو  خاص آما ناد، 

نظار  بر راا ت اصول اربور و تاأای  شارا   اقارر ناوای 

 ها سااماا نظار  پسینی است که پس ام تأسیس و ا جا  

و قاانو  اساسای  شاو ایغیر ولیی ام ساو   ولات ااماال 

فلذا  رخصوص تأسیس و  ،تصر حی به نظار  پیشینی ندار 

نیام  به اخذ اجوم نیست و  ولت  هاساماا فعالیت ا   نوع 

غیر ولیی شرا   اقرر  ر  ها ساماا تا  کندایتنها نظار  

 .را نقض نکنند 1۹و  11اصل 

 با اد غیر ولیای ها سااماا   ر ارتباط با شخصیت حقاوقی

 تشاکیلا  و اؤسساا  هاسااماا  ا ا  که ا   به ظرن گفت

 ۰34-۰31 ااوا  باه اساینداً شاوندای احساو  غیر ولیی

 شخصیت وارد اخصوص  فیر  ر ثبت تار خ ام تجار  قانو 

ال  رخصاوص نظاار  برفعالیات حا ا   با  شوندای حقوقی

و ابطال  باشدایفاقد ساموکار لام   هاشرکتقانو  ثبت  هاآ 

امک  نیست بلکه قانو  ابطاال  هاشرکتو  ثبت اجوم ام س

 28۹3 ر سال  اجوم را به تصمیم قضا ی اوکول کر ه است 

شورا  االی ا ار  اررع صدور اجوم و نظاار  بار فعالیات 

غیر ولیی را  سییاه ذ رب   ر اوضاوع فعالیات  ها ساماا 

آ  ساماا  غیر ولیی  انست که ا   اصاوبه توسا    اوا  

آمی  نااه   یار   2832 ر سال  ابطال گر  د ادالت ا ار  

ارراع  هاتشکلانظور ساااندهی ا   گونه ه تنظیم شد که ب

صدور اجوم را ومار  کشور تعیی  نماو  و ام تاار خ تادو   

 استارتبه اصلا  شده  8حدو اً  2834نااه تا سال ا   آمی 

 ( 2831حسینی، )

ی نیر کسب  ر حال حاضر اصوبه شورا  االی انقلا  فرهنی

انظور تأسیس اؤسساا  به اجوم ام اراکر فرهنیی ارشا  را 

فرهنیی لام   انسیه است  آمی  نااه اصلاحی ثبت تشاکیلا  

بینی کر ه است خو  پیش ۰و اؤسسا  غیرتجارتی  ر اا ه 

حااو  اسام،  ا ناااهکه ا ا  گوناه اؤسساا  با اد اظهاار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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چنای  و هاماقااییاه، تابعیت، اوضوع اؤسسه، اراکر، شعب 

نا  و شهر  و اقااییاه اشخاصی را که بارا  ا اره اؤسساا  

تهیاه نماو ه و پاس ام کساب اراامه ناااه ام  اندشدهتعیی  

 ر تهارا   اا باه ا اره ثبات  هاشرکتشهربانی به ا اره ثبت 

تسالیم نما اد و  ر صاورتی کاه  هاشهرسیا اراکر اصلی  ر 

تقاضاا  ثبات  هاشارکتاؤسسا  خارری باشند ا اره ثبت 

را با ذکر خصوصیا  به ومار  ااور خارره االا  و پاس  هاآ 

 هااآ ام اوافقت آ  ومارتخانه طبق اقررا  اقادا  باه ثبات 

ناااه اکنو  نیر ومار  کشور پیش ناو س آمای  خواهد کر  

ار   نها  را تهیه نمو ه است  ها ساماا تأسیس و فعالیت 

هیأ  وم را  نرسیده، و  لیک  هنوم ا   آمی  نااه به تصو ب

وارد اورو  ت حقوقی نیست با ا   حال توره به رماوس و 

گلشا  ) خطوط کلی ا   آمی  نااه افیاد ثمار خواهاد باو  

 ( 2831پژوه، 

 در فرآیند کیفری هاحضور سمن

 بام یرا  تر  اهم ام  کی سم () ار   نها  ها ساماا 

 ارصه  ر هم و الی ارصه  ر که هم باشندای غیر ولیی

 ماینه  ر هاسم  فعالیت و حضور  هسیند فعال المللیبی 

 اار ا   به قانونیذار  اخلی ارصه  ر تا اورب شده گوناگو 

به  تا  هد سااا  و سر را هاآ  حقوقی وضعیت و کند توره

 نما د  اصلا  اسیفا ه بام یرا  ا   ظرفیت ام نحو بهیر  

 ها نظا  توس  سبانا و انبت رو کر   اتخاذ و اقررا 

  ر را هاآ  حضور و تسهیل را هاسم  تأسیس ااکا  الی،

 ا   تأسیس ام هدف  نما دای تضمی  اخیل  ها ارصه

 غیرانیفاای، و ژگی همی   نیست سو  کسب هاساماا 

 و سو  کسب  نبال به که تجار  ها شرکت ام را هاسم 

 و بو   طلبانه او سو بر ، اد   سام ای ردا هسیند، انیفاع

 ام  کی غیر ولیی ها ساماا  ها فعالیت بو   المنفعهاا 

 ام بعضی ام تفکیکشا  و هاآ  شناخت برا  اهم اعیارها 

بی  ) باشدای فراالی ها شرکت چو هم   یر نها ها 

 تلاش قانونیذار اوضوع، ا   اهمیت سبب (  به2818 ما ه،

 و ببر  را ا ه حداکنر ساماانها اسیف ا   ظرفیت ام تا کر ه

 انظور بد    آور  امل به پذ ر گروه ام ها  اوثر حما ت

 هاسم  اشارکت به را  ا رسی کیفر  آ ی  قانو  11 اا ه

  ا   اخیصاص کیفر  فرآ ند  ر

 ا   تا نشد اورب رد د آ ی   ا رسی کیفر  قانو  تصو ب

 2818 سال  ر  شو  گذاشیه اررا به ارحله سرات به قانو 

 اسلاای شورا  اجلس نما ندگا  ام نفر 23 ااضا  با طرحی

 ام اوا   اصلا  و اربور اررا  قانو  اهلت تمد د انظور به

 شورا  اجلس  ر اوضوای چنی  طر   گر  د اطر  آ 

 افا  وفق آماا شی قانو  م را بو ؛ قابل تأال قدر  اسلاای

 ر او شد  گذاشیه اررا به ام قبل اساسی قانو  3۰ اصل

 و حر  ام ناشی اار  چنی  شا د  گرفتقرار ای اصلا 

 اررا  اقداا  بیواند تا است بو ه قانو  اجر  احییاط

  ر حال هر به  آور  فراهم را قانو  آ ی   ا رسی کیفر 

اوانع » ورو  به اذکور قانو  اررا  طر  تمد د توریه

 اا ه  شد اشاره کیفر   ا رسی آ ی  قانو  اررا   ر رد 

 که بو  اوا  اصلاحی ام  کی کیفر   ا رسی آ ی  قانو  11

 که اایدها ی و بیم تماای الیرغم  گرفت قرار توره اور 

: کر  تغییر شکل به ا    اشت ورو  اا ه ا   به نسبت

 ماینه  ر هاآ  اساسنااه که ار   نها   ها ساماا »

  ارا  و بیمار منا ، اشخاص نوروانا ، و اطفال ام حما ت

 ایراث طبیعی، انابع احی  م ست، ذهنی،  ا رسمی ناتوانی

 شهروند  حقوق ام حما ت اموای و بهداشت فرهنیی،

 فوق ها ماینه  ر ارتکابی ررامم به نسبت توانندای است،

 « کنند شرکت  ا رسی اراحل تما  و  ر کنند رر  االا 

  کیفریرسیدگی  فرآیند در هاسمن حضور طرق -1

 فرآ ند  ر نها  ار   ها ساماا  اشارکت لیاص پو  تارو 

 به  کر  رسیجو 11 اا ه اخیر قسمت  ر با د را کیفر 

  به اوضوع سه اربور، اا ه اصلا  ام قبل   یر، ابار 

 االا  -ال  :بو  گرفیه قرار شناسا ی اور  ایما ر صور 

  لیل؛ اقااه رهت  ا رسی اراحل تما   ر شرکت -  رر ؛

 سال  ر شده اامال تغییرا  با  آراء به نسبت اایراض -ج

  ا رسی اراحل تما   ر شرکت و رر  االا  به تنها 2814

 توس  احاکم آراء به اایراض و  لیل اقااه ااکا  و اکیفا

 خواهد قرار بررسی اور  ا ااه  ر که گر  د حذف هاسم 

  گرفت

  جرم کننده اعلام عنوان به هاسمن شناسایی-2

 اقااا  تواندای باشد رر  وقوع دشاه که شخصی هر

 رر  کننده االا   سام  آگاه رر  آ  وقوع ام را صلاحییدار
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 حال  باشد   یر  شخص  ا رر  ام   ده بره تواندای

 انوا  به توانندای هاسم  آ ا که است ا   اساسی پرسش

 است؛ انبت پاسخ تر  دبی گر ند؟ تلقی رر  کننده االا 

 ام  ور نما د، رر  االا  تواندای شخصی هر وقیی م را

 اضو حقیقی اشخاص ام ا اجمواه که است حقوقی انطق

 تر  اهم شا د  کر  احرو  حقی چنی  ام را سم   ک

 کننده االا  بر الاوه آ ا که باشد اوضوع ا   به اربوط بحث

 ابار  به  کر  تلقی شاکی انوا  به را هاسم  توا ای رر 

  ا سیا  شبه نقش بو  خواهند قا ر هاا ساما ا   آ ا   یر

 صد   ر 11 اا ه است اشخص که چهآ  نما ند؟ بام  را

 تغییرا  ام قبل اگرچه نیست؛ هاسم  کر   تلقی شاکی

 چنی  توانسییمای ترراحت خیلی اا ه ا    ر شده انجا 

  ا رسی اراحل تما   ر شرکت  باشیم  اشیه بر اشیی

 قرامنی رملیی آراء به نسبت اضاایر و  لیل اقااه رهت

 حق حذف ااا ،کر ای تقو ت را بر اشیی چنی  که بو ند

 اورب آراء به نسبت اایراض و  لیل اقااه برا  هاسم 

 به توره با و گر  د شاکی انوا  به هاسم  تلقی تضعی 

 و تصمیما  که صورتی  ر ،11 اا ه  ر اندرج اصا  ق

 غیر  ا اسیقیم صور  به  ولیی نها ها  و  ولت اقدااا 

 تضییع اورب م ست احی  و بشر حقوق حومه  ر اسیقیم

 حق که ا نجاست چیست؟ تکلی  گر   شهروندا  حقوق

  ولت اقدااا  و تصمیما  اقابل  ر تعقیب به   دگا  بره

 تکلی  و طرف ا ک ام رااعه تعقیب حق کند ای خو نما ی

 به با د که هسیند ااور    یر طرف ام تعقیب به حاکمیت

 11 اا ه نیارش نحوه  گیرند قرار توره اور  خاص صور 

 هاآ  شرکت و هاسم  رر  االا  ابنا  که است صورتی به

 کر ه هاسم  اساسنااه به اوکول را  ا رسی اراحل تما   ر

 شرکت  ا رسی  ر و رر  االا  تواندای ساماانی پس  است

 اا ه  ر اندرج گا   د بره ام حما ت اشاساسنااه که کند

 به شد، اشاره قبلاً  که طورهما   باشد کر ه بینی پیش را 11

 حما ت حقیقی   ده بره ام کیفر  حقوق سنیی طور

 حقیقی   ده بره ام حما ت ا   اخیر تحولا  با ااا ،کر ای

 گرچه ررامم ا    ر  کر  پیدا تسر  فرضی   ده بره به

  ر قربانی وا ان به اسیقیماً خاصی اشخاص  ا شخص

 اواقب و آثار غیراسیقیم طور به ااا نیسیند آسیب اعرض

 ا   با  است رااعه و شهروندا  ایوره اذکور ررامم ارتکا 

 هاآ  اساسنااه که ها یسم  که کر  ا اا توا ای اوصاف

 تنها توانندای است، فرضی  ا حقیقی   دگا  بره ام حما ت

 اراحل تما   ر و شوند احسو  رر  کننده االا  انوا  به

 ( 283۹)رهاای،  نما ند شرکت  ا رسی

 دادرسی مراحل تمام در هاسمن شرکت -3

  ا رسی آ ی  قانو  11 اا ه که اوضوااتی ام   یر  کی

  ا رسی اراحل تما   ر شرکت ،کندای اشاره آ  به کیفر 

 به قا ر رر  االا  بر الاوه هاسم  اا ه ا   طبق بر  است

 اطر  که پرسشی باشند ای  ا رسی اراحل تما   ر شرکت

 اشارکت اعنی به لروااً  رر  االا  آ ا که است ا   شو ای

 اراحل تما  ام ارا  ؟باشدای هم  ا رسی اراحل تما   ر

 تما   ر اشارکت اعنی به لروااً رر  االا  چیست؟  ا رسی

 و رر  االا  بی  ا الاماه هیچ و نیست  ا رسی اراحل

 قانو  21۰ اصل طبق بر  ندار  ورو   ا رسی  ر شرکت

 افرا  حضور و شو ای انجا  النی احاکما ،:» اساسی

 آ  بو   النی  ا گاه، تشخیص به که آ  ایر است بلااانع

  ااو   ر  ا باشد اموای نظم  ا اموای افت انافی

 « نباشد النی احاکمه که کنند تقاضا  اوا طرفی  خصوصی

 اسیننا بو   غیرالنی و اصل اکما اح بو   النی پس

 تواندای شخصی هر اساسی قانو  21۰ اصل وفق باشد ای

 ااکا  ا   احاکما  بو   النی و کند شرکت احاکما   ر

 اراحل تما   ر بیوانند تا سام ای فراهم هاسم  برا  را

  ا رسی آ ی  قانو  اصلا  ام قبل  نما ند اشارکت  ا رسی

  نها ار   ها ساماا :»که بو  شکل ا   به 11 اا ه کیفر 

 شرکت  لیل اقااه رهت  ا رسی اراحل تما   رتوانند ای

 « نما ند

 اخیر قسمت آراء به نسبت هاسمن اعتراض -4 

 هاسم  اایراض ااکا  کیفر   ا رسی آ ی  قانو  11 اا ه 

 ورو  شناخت ای رسمیت به را قضا ی ارارع آراء به نسبت

 خصوص  ر تر  د و شک هرگونه هاسم   برا ااکا  ا  

 بر  ای بی  ام را کیفر  فرآ ند  ر نها ها ا   کلید  نقش

 افهو  و اعنا حق ا   ورو  با هاسم  برا   اوا  ر سمت

 رونوشت»ادنی  ا رسی آ ی  اقررا  براساس کر  ای پیدا

 که صورتی  ر و تهیه  اوا اصحا  تعدا  به را  ا نااه

 آنا  به  ارند حضور هاآ  قانونی نما نده ا  وکیل  ا شخص

 قانو  آ ی   ا رسی ادنی(  8۵۵)اا ه  «نما د ابلاغ
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  ر سمت که کسی و ذ نفع به قضا ی آراء   یر ابار  به

 نفعذ  که است ابلاغ ام بعد گر  ،ای ابلاغ  ار   اوا

 صا ره آراء و احکا  به نسبت اقررا  با اطابق تواندای

 و شروع رهت اولیه و اساسی شرا   ام  کی  نما د اایراض

 به واقع  ر  است انفعت ورو   ا رسی ارحله  ر  اوا ا ااه

 ام تا کنندای پیدا ارامه اشخاص که است نفع ا   لط 

سیس و أآ ی  اررا ی ت 4)اا ه  نما ند  فاع خو  حقوق

 ( 2834فعالیت ساماا  ها  ار   نها  اصو  

 و فعال شرکت ارامه هاسم  به که صورتی  ر اساس ا   بر

 نییجه  ر شد،  ا ه  ا رسی اراحل تماای  ر  لا ل ارامه

 طرف ام  بو  خواهد احفوظ هم آراء به نسبت اایراض حق

 ها برنااه  اممی احکا  قانو  83 اا ه پ بند تصو ب   یر

 کها   چه کند؛ تقو ت ا   اوضوع را تواندای کشور توسعه

 انطقة سم  برا  رر  االا  حق قتعلی و احروایت با

 برا  حقی چنی  اگرچه  اشت؛ خواهد ورو  اایراض ااکا 

 بینیپیش اسیقیم و صر ح صور  به بند ا    ر سم 

 ا    ر اایراض حق شناسا ی ا نکه بر اضاف  است نشده

 به  است توریه قابل انصفانه  ا رسی راسیا   ر خصوص

 توس  امل  ر 11 اا ه واقعی اررا  و اامال حال هر

 که کر  خواهد اشخص قضا ی رو ه  ر آ  تبیی  و قضا 

  اشت خواهند بیشیر  اقبال اسیدلال  و ا   ام  ک کدا 

 ( 281۵)تقو  و همکارا ، 

محیط های مشارکتی در جرایم گیری دیدگاهشکل

 زیستی

انوا  بسیر رشد و تکاال بشر ، پیکره  م ست بهاحی 

آ  به هم ارتب  و پیوسیه  واحد  است که همه اررا 

است و بقا و تکاال انسا  اسیلر  بقا و حفظ تعا ل و 

 ها  انجا ها و تخر بآلو گی  تستناسب همه اررا آ  ا

تنها حیا  خو  او بلکه حیا  و  شده توس  انسا  نه

اورو  ت سا ر اناصر طبیعت را نیر تحت تأثیر قرار  ا ه 

است که با قوه تفکّر و  است و  ر ا   ایا ، ا   خو  انسا 

 وراند شی تنها اورو   است که قا ر به ترایم وضع 

  اورو  و رلوگیر  ام فجا ع بعد  است

تواند اسامل اریماای، اقیصا   م سیی ایاشکلا  احی  

ها  ها ا جا  نما د  طی  ههو سیاسی اهمی را برا   ولت

ا  هانوا   کی ام پا ه م ست بهاخیر، حفاظت ام احی 

 اانیت الی  رآاده است  روند رو به رشد تخر ب 

م سیی که  ارا  ها  احی م ست و گسیرش آلو گیاحی 

ها  رهانی  ر طبعی ارم گذر هسیند و افرا ش آگاهی

د تخر ب و آلو گی نخصوص تهد داتی که با توره به ا   رو

 ر آ نده با آ   رگیر خواهیم شد، رااعه رهانی را به سمت 

شی و ا تخاذ رو ه اناسب  ر خصوص اسیفا ه اند  هم

ها  ر حفظ آ  سوق صحیح ام انابع طبیعی و همکار   ولت

گیر  اصول ایعد  امرمله اصل  ا ه است که انجر به شکل

م ست پیشییر  و اصل اشارکت  ر حومه حقوق احی 

 ت شده اس

 زیستی و مشارکت در آنماهیت مسائل محیط-1

 ار  اورو ، المی و غیرقابلم ست اتنرل کیفیت احی 

ها  هالمللی و شاخانکار است  شرا   فعلی  ر سطح بی 

اورو ، بیانیر آ  است که  ر اقابله با روند رو به رشد 

ها  ا جا   ام رانب انسا ، اقدااا  ها و آسیبآلو گی

صور  گرفیه کار  را ام پیش نبر ه است و گسیره اشکلا  

معی به آ ،  ر سطح الی و م سیی اسیلر  پاسخی راحی 

ها اجبورند تا تصمیما   ولت  المللی استگسیره بی 

که انابع احدو اا  را چیونه اهمی را  ر خصوص ا  

ها  ر اسیفا ه قرار  هیم و چیونه با د ام آ  با سیی اور 

ها احافظت نما یم اتخاذ ها و آسیباندام  اقابل انواع  ست

ها  حاکم بر اوضواا  به و ژگیها با توره نما ند  گر نش

ها  ایفاو   ر خصوص ارمش م سیی؛ ورو    دگاهاحی 

یده خواهد ها  سبر، بسیار پیچم ست و ااهیت پاسخاحی 

ها و با  رک نظرها و  غدغهاخیلاف بو   باورو  تماای ا  

گیر   ر ا   خصوص سخت له که چقدر تصمیمأا   اس

انیخابی آگاهانه و حداقل با د خواهد بو ، نها یاً و لروااً 

که به حالی ر(  Hayward, 1995) ر  گیر ووردانی ص

م ست ها  بحرانی  ر خصوص احای اقیده برخی، انیخا 

 توا  به شهروندانی با اطلااا  ناقص و  ا نما ندگا  را نمی

ها سپر  و ا   اار با سیی انحصراً  ر اخییار ایخصصا  آ 

 ( Eden, 1996)الو  بواشناسی باشد 

اکنر ت بر ا   باور هسیند که شهروندا  با د بیش ام قبل 

 اشیه باشند و  ر فرا ند حفاظت   ر اتخاذ تصمیما  حضور

م ست اشارکت فعال ار   و اهمیت به و اد ر ت احی 
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اسامل  ارا  انفعت اموای  ارا  انافع بیشمار  است  

که به « یی اوکراسی احی  م س»گیر  ام  ک فرآ ند هبهر

سام  است، خوبی  ر سطح احلی قابل  سییابی و پیا ه

کلید حل بسیار  ام اشکلا  است  البیه تفکرا  بو  

ها  احی  م سیی، همواره انجر به شناخیی و  غدغه

بو  که با گسیرش  211۵ها  اشارکیی نشد   ر  هه نظر ه

افهو  توسعه پا دار، اشارکت ار   به انوا   ک هنجار 

 ( Reed, 2008) شد اطر 

ها  گوناگو  و ایفاوتی پا به ارصه   دگاه 211۵ام  هه 

همیشه  ر  هک م سیی نها ،  رحالیاوضواا  احی 

ها  الم و ایخصصا  الو  شکاک بو ند، خصوص ظرفیت

ها  احی   ر پی آ  بو ند تا با وار  کر   ار    ر سیاست

ل تدر جی ها   اوکراتیک قو ، با  ک تحوم سیی را یر  

تدر ج تبد ل به  ارامه  هند  نظر ه اشارکت ار   به

 م ست هم  ر گسیره رو کر   غالب  ر ارصه احی 

  المللی و هم الی گر  دبی 

نکیه قابل ذکر  ر شکل  هی سیاست تقنینی و قضا ی ا   

توسعه کشور و حرکت  ر اسیر صنعیی  است که اساساً 

ک  است  بنابرا   م ست غیرامشد  بدو  صداه به احی 

حیی  ر کشورها  پیشرفیه ام رمله ا الا  ایحده سیاست 

ها  آلا نده نیست  بلکه با د کلی تعطیلی و توق  فعالیت

م ست و تداو  رر ا  بی  ضرور  صداه حداقلی به احی 

 ر ای    صنعیی شد  و توسعه به نحو  تعا ل برقرار شو 

د  اوکول به اخذ حال شروع به فعالیت اقدااا  آلا نده ر

ها  سابق و اجومها  لام  است  به ابارتی بی  فعالیت

 رو   ار   وها  رد د ام ا   حیث تفاو  فعالیت

الرا  به اخذ بیمه م سیی احی  کی ام طرق ربرا  خسار  

م ست است   ر ا الا  ایحده رهت ربرا  خسار  به احی 

 اخذ بیمه نااه اعیبر  ر ماره شروط تجو ر 

 م ست را  ار ها ی است که احیمال صداه به احی لیتفعا

(Elli, 2006 ) شو  همی  راه پیشنها  ایا   خصوص   ر

شو  حل  ر کشور اا نیر پذ رفیه شو   م را  ر امل   ده ای

 ها  آلا نده  ااو  حقوقی  ا کیفر  اطروحه الیه شرکت

 م ست به الت فقدا  نقد نیی کافی  ر اررا با اشکلاحی 

 شو   اواره ای

 

 زیستیرویکردهای مشارکتی یا دموکراسی محیط -2

اشاره به نظر اتی  ار  که بر « م سیی اوکراسی احی »

م سیی با د توس  تماای ابنا  آ ، ااور و اسامل احی 

م سیی گیر  احی کسانی که تحت تأثیر نیا ج  ک تصمیم

فًا توس  توره و اظهارنظر قرار بییر ، نه صر هسیند، اور 

که ایفکرا   ارا   ها و صاحبا  صنا ع   رحالیحکوات

رهیافت روش شناسانه  اوکراسی را صرفاً  ک نوع نظا  

انوا   ک  سیاسی ایدانند، برخی ایفکرا ،  اوکراسی را به

اند که ابعا   فراتر ام  ک نظا  سیاسی شیوه مندگی  انسیه

نظر آاده است کیفییی  ر »انوا  ار    رواقع  اوکراسی به

که بر کل مندگی و فعالیت رماایی  ر سطح الی و  ا 

 ر  ک نیاه (  28۹1، )اکفرسو « افکند کوچکیر سا ه ای

تر،  اوکراسی حیی  ک شیوه حکوات نیست، بلکه امیق

،  ک فر  ام اریماع و فرآ ند کنش اریماای و ادنی است

گیر  اشارکت صحیح  ر رااعه ابیدا با د  ر  برا  شکل

ها  خو  تغییر شناخت و آگاهی ار   ام خو  و توانا ی

پس سااخیار اریماای رااعه به سمت سحاصل شو ، 

 برابر  بیشیر حرکت نما د   ر ا   شیوه  اوکراسی با د به

، )انصور انصار  انوا   ک شیوه تفکر گسیرش پیدا کند

2814 ) 

تماای افرا  و  م سیی اشکلاتی اربوط بهاشکلا  احی 

 یم سیی ااوال اموای  اموای هسیند و انابع احی ااور

هسیند که همیی با د  ر آ  احساس اشیراک کنند   ر 

حق تعیی   م ست اشارکت  ر ااور،  سییابی بهحومه احی 

له ماینی که  کی بیشیر أسرنوشت و  رگیر شد  با اس

 نیست و ایعلق به همه است،  ارا  ارمش ذاتی است

(Bryner, 2001  )لًا با د گفت انظور ام اشارکت ارما

است که ار    ها  هدفدار ار ای،  ر اغلب اوار ، فعالیت

؛ د هن ر هماهنیی با واحدها  سیاسی و قانونی انجا  ای

 صور  اقطعی و  ا  اممی به  فرا ند  که  ر آ  ار   به»

ها  آگاهانه و  اوطلبانه ایپر امند که انیهی به فعالیت

م ست خواهد شد و  ا به حفاظت آ   ار  حفاظت ام احی 

 ( 283۹ )ااینی، خواهد رساند

 تماای  ر ایا « م سیی اوکراسی احی »ا ده 

 گرا ا ، چه کسانی که  ارا  رو کر ها  انسا ر ستاحیط

 احور هسیند و چه  ر ایا  بو  احورها،  ارا  طرفدار و 
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انوا  روش اناسب  ر حال گسیرش و تکاال تدر جی به

گرا ا  ام ا   ا ده گاه ابرارگرا انه م ستت  حما ت احی اس

ورو ، ا    ا   و فا ده احور و گاه ارمش احور است  با

پر اما    راجموع، نظر ه  چنا  اخالفانی  ار نظر ا  هم

، «ها  بر پا ه ارماعرهیافت» ر اقابل « رهیافت خر گرا»

انی م سیی بهیر   کساعیقدند که ایخصصا  الو  احی 

 توانند  ر خصوص تصمیما  و شیوه هسیند که ای

گیر  ام احی  م ست نظر  هند  الم به هما  شکل که بهره

ها  نخسیی  اررعی است که اا را ام ورو  خطر و آسیب

با احاطه بر تواند کند؛ خو  نیر ایم سیی آگاه ایاحی 

 ,Eden) حل و شیوه اقدا  را به اا بیااوم راه اوضوع بهیر  

1996 ) 

شو  الاوه بر اد  قطعیت المی  ر ااور  ر اقابل، گفیه ای

ام ایرا  توره و اهمییای که  احی  م سیی، ایخصصا 

 ار  ،  ر اقابل توسعه اقیصا   به احی  م سیشا  

چنی  فرا ند  که ام آ  به  هند، آگاهی کافی ندارند  همای

رب ناچار او شو ، بهانوا  سیاسی سام  الم  ا  ای

ها   ولیی ابینی بر کاهش اایما  اموای به سیاست

 ( 2831 ،یها ن)ب شو نظرا  المی ای

 های مردم نهادتعامل کنشگران دولتی با سمن

 سو  بخش با ( ولت) اول بخش همکار  اوضوع اارومه،

 به ساخیار هی و سام شبکه بر ابینی ،(ادنی رااعه)

 نقش رفیه،گ قرار توره کانو   ر اشی، خ  ها شبکه

 پاروم  انرله به نه و اسل  و فامقه قدر  انرله به نه  ولت

 بام نفعا ذ  شبکه  ر ایانجی  ک انرله به بلکه سکاندار،  ا

 ( 2812 ،ارتضو  و رانا ی) شو ای تعر  

 سو ، بخش ها ساماا   ر اهم ها گروه ام  کی

  کم، و بیست قر   ر که ،هسیند نها  ار   ها ساماا 

   ا مبو ه کشورها بیشیر  ر هاآ  سر ع رشد هدشا

 را آ   غدغه که هدفی رااعه برا  نها ، ار   ها ماا سا

 آ  انافع ام و کنندای اقدا  ،«گو ند ای سخ »  ارند

 بو ه، املیاتی ها،ساماا  ا   ام برخی  کنندای احافظت

 توسعه با ارتب  ها پروژه اررا  و طراحی اصلیشا  هدف

 هسیند گیرحما ت ها ساماا    یر،  سیه کهحالی ر  است

 تأثیرگذار  و اطالبه  ک ارتقاء  ا  فاع هاآ  اصلی هدف که

 ( 2811)پورار  و همکارا ،  هاسترو ه و هااشی خ  بر

 دولتی حقوقی اشخاص قبال در اجرا ضمانت فقدان -1

  عمومی یا

ولیت ؤ، اس2811قانو  اجاما  اسلاای اصو  (248) اا ه

کیفر  اشخاص حقوقی را به نحو اسیقل ام اشخاص حقیقی 

نو  ضمانت اق ا  ( 1۵ ر اا ه ) و به رسمیت شناخیه

ارراها  اخیلفی )ام اصا ره ااوال تا انیشار حکم احکوایت 

( را  ر قبال ررامم اشخاص حقوقی هارسانهبه وسیله 

و  قان (1۵اا ه ) ، تبصرهبنابرا    بینی کر ه استپیش

قی  ولیی و اشخاص اموای واجاما  اسلاای، اشخاص حق

ام  کنندای ر اوار   که اامال حاکمیت را غیر ولیی 

 انسیه است  اسیننا ( 1۵شمول ضمانت ارراها  اا ه )

افا  ا   تبصره  ر اقا  ارتفع کر    بینی هرچند پیش

 غدغه اقن   ر تداو  اامال  ولیی و حاکمییی به نظر 

ه بسیار  ام کام نظر  ور  اشت  توا نمیا اا رسدای

 ناشی ام تواندای و هوا م ستاحی  حومه ها آسیب

ام رمله   ولیی  ا اموای ها شرکتو ها ساماا  اقدااا 

باشد که  غیرهتولید کنندگا  خو رو و کارخانجا  تولید  و 

  ر ارصه صنا ع و تأای  انرژ  کلا  کشور ایصد  هسیند

اررا  قابل اامال  رخصوص ا    رگونه ضمانتو فقدا  ه

احل تأال است  اما   رو، هرچند  حقوقی اشخاص  سیه ام

 ااوال اامال برخی ضمانت ارراها اانند انحلال و  ا اصا ره

اعارض با ااهیت اشخاص حقوقی  ولیی است، ااا اامال 

ار حکم احکوایت شاانند انی ارراها ضمانت ام ا   ها یگونه

  ر ام اسئولیت  ولت ا رلوه تواندای، هارسانهبه وسیله 

    ولت  اأباشد که ا جا  آ  به هی هواقبال اخاطرا  

پوربافرانی ) استکلا   ک ارگا   ولیی انیسب  ها سیاست

 ( 2814و همیی، 

قانو  هوا  پاک  2۹برا  انال، به اورب تبصره ذ ل اا ه 

ولیت ؤ ولیی  ا اموای اس نیر صراحیاً برا  اشخاص حقوقی

کیفر  ام نوع ررا  نقد  و  ر صور  تکرار الاوه بر ررا  

نقد  تعطیلی اوقت نیر پیش بینی شده است  تبصره اا ه 

ولا   ا روسا  ؤاالکا ، اس»قانو  ارقو  بیا  ای  ار :  2۹

اراکر ا ار ، بهداشیی،  راانی، خدااتی، اموای و تجار  

که پس ام ا فراهم کنند  رصورتیکه اوربا  آلو گی هوا ر

 ک ارتبه تذکر کیبی توس  ساماا  اقداای برا  رفع 
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 3آلو گی  ر اهلت اقرر انجا  ندهند به ررا  نقد   رره 

قانو  اجاما  اسلاای حسب اور  احکو   21اوضوع اا ه 

شوند و  ر صور  تکرار الاوه بر حداکنر ررا  نقد  ای

م اررع قضا ی به تعطیلی اذکور با  رخواست ساماا  و حک

 « شوندسال احکو  ای 1ااه تا  1اوقت ام 

جرایم  در تعقیب به شروع عام جهات ناکارآمدی -2

 زیستیمحیط

اسی سکش  رر  و شروع به تعقیب ایهم  ر ماره اراحل ا

که نیاماند تخصیص نها ها   شو ای ا رسی احسو  

ا    ا ا ر    ر قانو  آ ی   ا رسی کیفر استقدرتمند 

آ ی   ا رسی کیفر  اصو   قانو ( 14 ر اا ه ) ا هر

رها  قانونی » :برشمر ه شده است  طبق ا   اا ه 2811

  ا ال ( شکا ت شاکی شروع به تعقیب به شر  ذ ل است:

و اخبار ضابطا   ا گسیر ،  االا  (  ادای خصوصی،

وقوع رر   پ( ، ئماقااا  رسمی  ا اشخاص اوثق و اط

 ،و اقرار ایهم  ( اظهار ر برابر  ا سیا   ا بامپرس،اشهو ،  

 « قانونی   یر طرق  ا سیا  ام وقوع رر  به ث( اطلاع

که بسیار  ام ا   رها ، فاقد کارا ی لام   شو ایالاحظه 

است که خو  به افرا ش  م ست احیطی رخصوص ررامم 

  شو ای رقم سیاه برهکار  انجر و رقم خاکسیر 

ا   گونه صوص شکا ت شاکی، بره   ده بسیار  ام  رخ

خو  شخص  اساساًو  امک  است هرگر اشخص نشو  ررا م

بره   ده نیر  رکی ام قربانی شد  خو ش نداشیه باشد اانند 

  شو ای آسم بر اثرآلو گی هوا ابیلا به بیمار  که شخصی

  یر،  ر بسیار  ام ررامم به  لیل تخصصی بو  ،  امسو 

آشنا ی ضابطا  و اا   ، اد مار نبو   بسیار  ام ررامآشک

 ضابطا  توس   رصد کمی ام ا   ررامم بو   وظا   ا شا ،

)براساس گرارش ضابطا   رر ااکا  کش  و االا  

ا   و اخییارا  ضابطا  خاص  ر حومه   ا گسیر (  ار 

به صور  احدو  بو ه و  رصد کمی ام ررامم را  نیرررامم 

 ررامم، ا  بر ا   ااهیت بسیار  ام    الاوه هدایش پوش

کند ایقضا ی را سلب  ااکا  اشهو  بو   آ   ر برابر اقا 

ر  نیر راوضوع  ر انابع اطلاع  ا سیا  ام وقوع  و همی 

 ( 283۰قوا ، ) استاؤثر 

 رخصوص االا  رر  اشخاص ثالث و امو  ار   اوضوع 

نیر به  لیل نداشی   کیفر  آ ی   ا رسی قانو ( 1۰اا ه )

پنها  ااند   بسیار  ام ار  ،م سیی احی  ها  غدغه

بسیار  ام ا   ررامم ام   د امو  و اد   رک ام اهمیت آ ، 

؛  ر نییجه به نظر کنندنمی اقدا  نسبت به گرارش ا   ررامم

که رها  اا  شروع به تعقیب فاقد کارا ی اور   رسدای

بینی ضابطا  و پیش باشدم سیی ی احانیظار  ر ررامم 

ام  ا   حومه  ر خاص و افرا ش اخییارا  اقااا  نظارتی

 حومه ا  انکار نشدنی  ر کش  و تعقیب ررامم  ها ضرور 

 ( 2814ناری مواره، ) است

نیرو  »قانو  هوا  پاک آاده است  82انلا،  ر اا ه 

 انیظاای رمهور  اسلاای ا را  و  یا  حفاظت ساماا 

م ست اکلفند به انوا  ضواب   ا گسیر ، حفاظت احی 

 ر اوار  وقوع ررا م اشهو  اذکور  ر ا   قانو  راساً  ا  ر 

صور  االا  ساماا   ا با اطلاع ام وقوع ررا م غیر اشهو  

رب  اقدا  اندرج  ر ا   قانو  با نظر  ا سیا  شهرسیا  ذ 

دها  آلو ه لام  را  ر چهارچو  قوانی  و اقررا  با واح

«  کننده  ا اشخاصی حقیقی  ا حقوقی اربوط به امل آورند

رسد اا ه ارقو  ضم  بیا  رها  شروع به لذا به نظر ای

 یا  حفاظت ساماا  حفاظت  تعقیب ررا م غیر اشهو ،

م ست را به انوا  ضاب  خاص ررا م ا   حومه احی 

 اعرفی نمو ه است  

نو  اربور صراحیاً آ  قا 81اا ه  2ضم  آ  که  ر تبصره 

م ست که  وره  سیه ام کارکنا  ساماا  حفاظت ام احی 

آاومشی ضاب   ا گسیر  را م ر نظر  ا سیا  اربوط طی 

کر ه باشند را ضاب   ا گسیر   ر ررا م قانو  هوا  پاک 

 اعرفی نمو ه است لک  اشاره و تصر حی به لرو  طی 

لو گی آ  ها  آاومش تخصصی حفاظت ام هوا و آ وره

 ننمو ه است  

 زیستیرویکردهای پیشگیرانه در جرایم محیط

 و ساخیه  گرگو  را طبیعت صنعیی، لجا  گسیخیه عهتوس

 کر ه وار  بشر  تم سناپذ ر  بر احی  ربرا  صداا 

 المللیبی  و الی طح ر س تدابیر  اتخاذ بد   سبب،  است

 ام یار بس کار  سیور  ر اهم، اقدااا  ام  کی انوا به

 کشورها قرار گرفیه است؛  ر ا   راسیا نیر تاکنو  

ها  بسیار  برگرار شده است   کی ام ساموکارها  کنفرانس

کننده  ر رهت تحقق ا   اهم، شناسا ی و امده و تعیی 
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م سیی احی ها  غیر ولیی  ر اسامل نقشدهی به ساماا 

  است

ه حقوق شد تر   اصول شناخیهاصل پیشییر   کی ام اهم

، 1طلا ی قااده انوا  به و باشدای م ستالملل احی بی 

  االیه اهداف قتحق  گر   ر ا   حومه تلقی ای

غیر ولیی  ر ها  ساماا  نقش به توره بدو  م سییاحی 

و م سیی احی گیر  هنجارها  اراحل اخیل  شکل

 پد ده بو   اریماای  تها  شوار اسنظار  و اررا  آ 

 و ییر پیش برا  المقدورحیی تا کندای  ا جا رر 

  شو  اسیفا ه اریماای ها ظرفیت تماای ام ررا م سرکو 

 ام  کی کیفر  فرآ ند  ر غیر ولیی ها اماا س اشارکت

تواند  ر توفیق که ای اار  شو ؛ای تلقی هاظرفیت ا  

 رو کر  بنابرا  ،  د   ر رااعه اؤثر باشییرها  پیشبرنااه

تواند ام وقوع بسیار  و اتخاذ تدابیر پیشییرانه ای اشارکیی

)راضانی قوا   رلوگیر  کندم سیی احی ام ررا م 

 ( 281۵آبا  ،

 های پیشگیری غیرکیفریها و شیوهظرفیت -1 

 هب طاربو ها اؤلفه کلیه  ارا  ثبت، ام غیر به نها ها ا  

 ا بیو شا د ا را  حقوق  ر  اندبو ه غیر ولیی ساماا   ک

 اؤسسا  و کیلا نااه ثبت تش آ ی تجار  و  قانو 

قرراتی  انست که را نخسیی   28۹۹غیرتجار  اصو  

 ورهابعضی ام کش  اندها  غیر ولیی را تعر   کر هساماا 

 به اند؛بو ه پیشیا  حومه ا    ر سومیس و فرانسه اانند

 را هاساماا  ا   وضعیت که تکه بیش ام  ک قر  اسنحو 

 ( 2831)رشیدپور،  اند رآور ه قانونیذار  یطهح به

ها  ر اول برا  انال فرانسه با تصو ب قانو  اربوط به انجم 

  ا   تأسیس و کلییر کر  تا ش تلاش 21۵2ژومیه 

  ار :قانو  اشعار ای ا    ک اا ه  کند اندنظا  را هااماا س

انجم  قرار ا   است که طبق آ   و  ا چند شخص »

ها  خو  را به طور  اممی  ر راه نیل به ها و فعالیت انسیه

نهند   ر ا   اا ه ای هدفی غیر ام کسب انفعت  ر ایا 

غیر ولیی اانند ااهیت  ساماا  اخییبرخی ام اناصر س

ها خصوصی، غیرانیفاای بو   و اسیمرار و تداو  فعالیت

است  اا ه اذکور تنها تعر فی ام انجم  به  ست  ا ه و 

                                                           
9- Golden Rule 

به ثبت  ۰ ت و اهلیت حقوقی آ  را اطابق اا ه اورو 

که  ر قانو  ادنی سومیس حالی ر ت؛اوکول نمو ه اس

شوند یا ها به احض تشکیل  ارا  شخصیت حقوقیانجم 

 ( 2818)بی  ما ه،  و نیام  به ثبت ندارند

  یفریک یریشگیپ یهاوهیها و شتیظرف-2

 کیفری حقوق نقش  

ررا به انوا   حقوق رمله حقوقی ام ها شاخهتماای 

  هدف اندشدهفرا ند  برا  نیل به کنیرل اریماای ابداع 

افرا   ر رااعه  ها فعالیتکنیرل و تنظیم رفیار و  هاآ 

حقوقی تفاو   ار    ها رشیه سا ر است  ااا حقوق ررا با

 ا   تفاو  بد   ترتیب است که حقوق ررا الیه کسانی که

« خفت بار ها اجاما » نما د امنقض ای ) سیورا ( آ  را

ترذ لی و  ها اجاما که توره به ا   با  کنداسیفا ه ای

ها  رشیه سا ر و  ر ترهیبی فق   ر حقوق ررا به کار رفیه

، شو ها    یر اسیفا ه ایها و اکانیر حقوقی ام اجاما 

ر   نما د که اسیفا ه ام حقوق ررا احدو  به اواای ا جا 

و  ا ا   که اسیفا ه   ار  شو  که اهمیت م ا   برا  رااعه

، افید و اؤثر اور  ها  حقوقی و ا ار   ر آ ام سا ر حومه

و  م ستاحی  ام و حفاظت بنابرا    ر رهت حما ت  نباشد

 افرا  اگر بیوا  برا  کنیرل رفیارم ست سالم  اشی  احی 

ها  الا م حقوقی  ر رشیهرااعه ام حقوق ا ار  و  ا سا

 نه تنها صور  را تنظیم نمو ،  ر ا   هااسیفا ه کر ه و آ 

بسا  ر  چه باشد، بلکهحقوق ررا صحیح نمی ام اسیفا ه

 باشد   ر واقع حقوقاوار  م ا   اضر و خطرناک نیر ای

 تواندابرار کنیرلی ای تر  خش به انوا  آخر   حد به  ررا

 ( 2811حیدرما ه و اظفر  ما ه، ) شو رفیه به کار گ

 جزاییحمایت ضرورت  

ام احی   حما ت سؤال ا   است که آ ا ضرور   ار  برا 

خیر؟ و   ا و اجاما  اسیفا ه نما یم ررا حقوق م ست ام ابرار

ها  ها و رشیهتوا  تنها ام سا ر حومهآ ا برا  حما ت ای

ادنی اسیفا ه نمو ، بدو  ا     ا حقوق همانند حقوق ا ار 

وقت  ها هر ولت ررا باشد؟ حقوق کارگیر  به به نیام  که

گر ند و شوند، نیرا  ایبا  ک پد ده خطرناک اواره ای

به وضع قوانی  کیفر  ایوسل  آ  برا  اقابله با اعمولاً

قوانی  رد د  وضع کنند که باای تصور غالباًو  شوندای
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اشکل حل خواهد شد  وضع قوانی  کیفر   ر طی کیفر ، 

م ست نمونه انظور حفاظت احی  به گذشیه  و  ا سه  هه

رو   ولی ام آ  اوقع ای شمار به تفکر طرم ا   بارم  ام

و  تر  اناسبتاکنو  ا   فرصت ورو   اشیه که بیوا  

   اؤثرتر   طر ق برا  حفاظت احی  م ست را تشخیص  ا

نقشی  ا   خصوصقوانی  کیفر   ر  اعیقدند هرچندبرخی 

کند ولی ام آ  را ی که  ر ا   ماینه اشکل را ا فا ای

ها  اؤسسا  اساسی ابار  است ام تنظیم قانونی فعالیت

لذا اؤثرتر   وسیله برا  نیل به ا    ،برر  نسبیاً تولید 

انظور تعیی  اعیارها   قیق اربوط به پخش و نشر اوا  

 ه کننده و نیر اعیارها  اشخصا  و به کار بر   ا   آلو

قوانی  کیفر  نقش باشد  ایا ار   اقررا  اعیارها ام طر ق

کنند و همی  نقش احدو  احدو   را  ر ا   ماینه ا فا ای

 )ر وچی، نما ندایا فا  ا ار  را هم توااا با اررا  اقررا 

283۰ ) 

 یزیست محیط جرایم به پاسخ هایراه 

ماینه حفاظت ام انابع طبیعی و احی   هر کشور   ر

م ست به طور حفاظت ام احی  ااا .ول استؤاسو  م ست

ها و ارمها باشد و تواند احدو  به  ور  سرمای حیم نمی

حل اشکلا  اربوط به آ  م سیی ررامم احی  رلوگیر  ام

  ها  اخیل  استها و  ولتنیاماند همکار  اشیرک الت

 هوا  انطقهکه نیا ج م ا  بار اقدااا   ک  ولت بر  گاهآ 

رو  و به را ی راتر ایف نیر ام ارمها  الی و حیی انطقه

المللی را به رها  و رااعه بی  ها  ولترسد که تماای ای

گیر ،  ر بر ای م ست رهانی  ر لیل تأثیرگذار  بر احی 

انافع  ک  با م سییاحی ها  ام آسیب نیرانی ا   ارحله

راست که اشخص  ا چند  ولت ارتباط ندار    ر ا  

 م ست فراتر ام صلاحیت  ک  ولتشو  حفاظت ام احی ای

 ،)حبیبی استرهانی  گسیر ه همکار  و نیاماند است

2831 ) 

 های کیفریهای تحقق مشارکت در پاسخپیش زمینه

 ایجاد مراجع قضایی مستقل و تخصصی -1

صلاحیت  را  وقیی سخ  ام احکمه با ر حقوق شکلی ا 

واقع بحث ام شعبی ام  ،  رآ دایتخصصی به ایا  

اورب  کار و به ها  اموای است که بر اساس تقسیم ا گاه

نما د  یتخصص به نوع خاصی ام  ااو   ا ررامم رسیدگی ا

ورو  نبا د تصور نمو  که تخصصی کر   شعب فق  ا   با

، بلکه  ر حقوق شو اینقلا  انجا  ها  اموای و ا ر  ا گاه

بر اساس  توا ایا را  شعب احاکم اخیصاصی را نیر 

تخصص و تجربه و برا  بهیر انجا  شد  ااور به شعب 

تخصصی تقسیم نمو ؛ انلاً  ر اور  شورا  حل اخیلاف 

شده و چند   نوع شعب  کار بی  شعب انجا  تاکنو  تقسیم

رمله ا    شده است ام تخصصی شورا  حل اخیلاف تشکیل

فصل  و به شورا  حل اخیلاف برا  حل توا ایشعب 

شورا  حل اخیلاف و ژه  ،اخیلافا  ناشی ام ررامم اطفال

 ها شورا  حل اخیلاف اسیقر  ر بام اشییاه، اطبواا 

شورا  حل اخیلاف تخصصی   وا  ادالت ا ار   و اوقت

 خبره نیر وع بهرام قااده ر(  2814 خالقی،) نمو اشاره 

ها قابل اسینباط است، خصصی شد   ا سراها و  ا گاهت

ها  خاصی که ام پیچیدگی م سییاحی چراکه  ر ررامم 

برخور ارند قضا  و ضابطی  تخصصی، اهل خبره و 

 ر خصوص ابانی حقوقی نیر   شوندایخصص احسو  ای

ها  ر ا    سیه ام شد  رسیدگی ها  افیراقیکه بنیا 

شد  و لرو   ا رسی  توا  به رهانید ایررامم هسین

آاوم  که ام سا ر شد  به اا ای اا لانه اشاره نمو   رهانی

سام   ر حومه ا    سیه ام نظااها  حقوقی که افیراقی

اند، الیو بر ار م و آ  را  ر نظا  ررامم را تحقق بخشیده

سام  کنیم  برخور ار  ام  ا رسی حقوقی خو ش بوای

کند، ها  خاص و ایعد   تبعیت ایکه ام اؤلفه اا لانه نیر

تر ام را اا لانه م سییاحی شد  رسیدگی به ررامم  افیراقی

 اند که نظا   ا رسی  کپارچه بو ، چراکه قاضی ماانی ای

شد  ایخصص و رلوگیر  ام اطاله  ا رسی با افیراقی

 ت ها ااکانپذ ر اسرسیدگی

 تدوین مقرره های حمایتی -2

تر   رراممی هسیند که ناقض ، ام اهمم سییاحی  ررامم

م ست ساالم است که حق بنیا    بشر ، حق بر احی 

اارومه با پیشرفت الو  و فنو  تکنولوژ ، شاهد فنی و 

تخصصی و گسیر ه شد  ررامم  ر ا   حومه هسییم، فلذا 

سیسیم ادالت کیفر   ر اقا  حما ت ام ا   حق بنیا    

سخی  رخور توره و اناسب  ر قبال ا   بشر ، با سیی پا

ها   ور  سیه ام ررامم فنی و تخصصی بدهد  شا د  ر ماا 

پارچیی سیسیم  ر ارحله رسیدگی به ررامم، شاهد  ک
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ادالت کیفر  باو  م و همی   کپارچیی  ر آ  ماا  

شد، ااا اارومه با فنی و تخصصی سیسیمی اناسب تلقی ای

کند تا آ  کیفر  ا جا  ای شد  برخی ام ررامم، ادالت

 کپارچیی  ر اوار  ضرور  برچیده شو  و  ر قبال ررامم 

ها و تشکیلا  سیسیم ادالت کیفر  فنی و تخصصی، پاسخ

    نیر فنی و تخصصی شو

 محیطآیین دادرسی افتراقی در واکنش به جرایم 

  زیستی

تنها اار   شد   ر حومه  ا رسی کیفر  نه اارومه افیراقی

ها ی رسد   کی ام حومهبلکه لام  و ضرور  به نظر ایافید 

ها بیش ام گذشیه احساس که لرو  افیراقی شد  به رسیدگی

که  م سییاحی است  ررامم  م سییاحی شو ، ررامم ای

به  نبال صنعیی شد  روااع، شکلی ادر  به خو  گرفیند، 

ااکا  تحقق آنها  ر قلب  ک رر  ترور سیی نیر تحقق پیدا 

چو  فرانسه  ر نظا  رو برخای ام کشورها همکر ، اما  

 را پیش م سییاحی تقنینی خو  ررای به نا  ترور سم 

بینی نمو  و  ر قانو  آ ی   ا رسی کیفر  نیر به اناسبت 

سام   ر حومه رسیدگی به ا    سیه ام ررامم ذ ل افیراقی

ررامم ترور سیی، تحقق پیدا کر  و به ا   طر ق آ ی  

ایفاو  شد،  م سییاحی ی   ا رسی رر    ا رسی آ  ام آ

احیطی  چراکه آ ی   ا رسی کیفر  حاکم بار ررامم م ست

اواما   ا رسی اموای، به اناسبت تخصصی است و به

 ها  تخصصی شکل قاضی، ضابطی ،  ا سراها و  ا گاه

  گیرندای

 مشارکتی شدن کشف و اعلام  -1

 اشارکت برا  ایفاوتی و ما رای نقش ،11 اا ه اساس بر

  ک ام  است شده   ده تدارک و تهیه غیر ولیی ها ساماا 

 شمار به صرف کننده االا  را هاساماا  ا   توا نمی سو

 اقااا  به رر  اراتب االا  با رر  کننده االا  م را آور 

  ا رسی فرآ ند  ر و پذ ر ای پا ا  تکلیفش صلا ،ذ 

 شده بینیپیش حقوق سا ر  ا راضاای حق  ارا  کیفر 

 بر افرو  بالا، اا ه اساس بر کهآ  حال  نیست شاکی برا 

 بینیپیش غیر ولیی ها ساماا  برا  حقوقی رر ، االا 

  است شاکی به ایعلق حقوق ا   واقع  ر که است شده

 بر ارنده  ر اندامها  تا که است اور   و ناابر ه، حقوق

 ( 2811 )کوشکی، است شاکی حقوق

 ضابطا :»است آاده چنی  نیر الذکر فوق اا ه 1 تبصره  ر

 ررا م   دگا  بره اکلفند قضامی اقااا  و  ا گسیر 

 اربوطه، نها  ار   ها ساماا  کمک ام را اا ه ا   اوضوع

 « کنند آگاه

 نها ها  ا   نقش که آ دبرای چنی  نیر تبصره ا   ام 

 رر  االا  ماینه  ر قضامی غیر البیه و ولییر غی و اریماای

  ر کنندهتعیی  و اساسی حد بدا  تا رر  تعقیب حیی و

 اوضوع ررا م ام ررای اگر حیی که است شده گرفیه نظر

 و ژهبه) اریماای آثار با ررا م ررو همیی که اا ه ا  

 (خاص اوار  چنی هم و رااعه پذ رآسیب بخش به نسبت

 اطلاع بدو  روند،ای شمار به غیره و سلاات و بهداشیی ااور

 و بییرند صور  فوق اا ه  ر اذکور ها ساماا  و نها ها

  ا گسیر  ضابطا  امرمله قضامی نها ها  حیی توس 

 رسانی اطلاع ماینه ا    ر نها ها بد   با د بام گر ند، کش 

 کیفر  تحقیق و تعقیب  ر نیر را نها ها ا   و گیر  صور 

 نبا د البیه  کر  شر ک و سهیم ررا م ا   ارتکا  ااالا 

 وظیفه همچنا  ااا اا ه، ا   ورو  با که کر  فرااوش

 خاص طور به و  ا سرا اهده بر تما  کیفر  تعقیب

 نقش نوای واقع  ر اذکور ها  ساماا  و است  ا سیا 

 نظر به واقع  ر  کنند ای ا فا را رر  کننده االا   ا و شاکی

 ماره  ر شکا ت حیث ام اربور ها ساماا  که رسدای

 انوا  به م ا  و ضرر اطالبه حیث ام و خصوصی شکا 

  ک انوا  به هاآ  هو ت ورو  با ولو خصوصی، ادای

 ا   ا ااه  ر  گر ندای احسو  غیر ولیی حقوقی شخصیت

  اساای» :که است شده اقرر 8 تبصره  ر اا ه

 اقدا   هاا ا   اررا   ر توانندای که نها  ار   ها ساماا 

 با  ا گسیر  وم ر توس  سال هر ابیدا  ااهه سه  ر کنند،

 قضامیه قوه رمیس تصو ب به و تهیه کشور ومار  همکار 

 « رسدای

  ر توانندای که نها  ار   ها ساماا  گونه ا   اساای 

 8  ر الذکر فوق تبصره اطابق کنند، اقدا  اا ه ا   اررا 

 همکار  با  ا گسیر ، روم  سو  ام سال هر ابیدا  ااه

  قضا یه قوه رمیس تصو ب به و شو ای تهیه کشور وم ر

 فوق نها  ار   ها ساماا  ام  ک هر حقیقت  ر  رسدای
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  ر که خو  به اربوط فعالیت ماینه  ر توانند ای الذکر

 وقوع ایوره که طر ق هر به شده اشخص هاآ  اساسنااه

 همانند الاوه، به و ر هک االا  را ارتکابی رر  شوند، ررای

 برخی که راآ  ام  کنند شرکت نیر  ا رسی  ر انه اشیکی

 اریماای هر  ر همواره  ارند، که ها یناتوانی  لیل به افرا 

 11 اا ه  ک تبصره هسیند، قانونیذار خاص حما ت اور 

 بره  ارا  شده واقع رر  که صورتی  ر که است کر ه اقرر

 ا   اطابق اقدا  برا  و   ترضا کسب باشد، خاص   ده

 اقررا  ام  کی ا را ، حقوقی نظا   ر  است ضرور  اا ه

 پیشیاه  ر غیر ولیی ها ساماا  را یاه به که قانونی

 و تأسیس اررا ی نااهآ ی  است پر اخیه قضا ی ارارع

 وم را   أهی 2834 اصو  غیر ولیی ها ساماا  فعالیت

  ار  حق ساماا »اشاره ور ا نااه آ ی  21 اا ه بربنا  است

 اموای، انافع ام حما ت برا  و خو  ها فعالیت اوضوع  ر

  اوا اقااه قضا ی ارارع  ر حقوقی و حقیقی اشخاص الیه

 « نما د

 بو  خواهند اجام غیر ولیی ها ساماا  اا ه، ا   اساس بر 

 به نسبت قضا ی ارارع  ر خو  فعالیت اوضوع اساس بر که

 ( 2811د )کوشکی، کنن ا ر اب  اوا اقااه

 مشارکتی شدن اقامه دعوا و مرحله رسیدگی -2

، تأکید برافرا ش خطرا  رر  ام طر ق خصوص ر ا   

 ر رهت انصراف  و اقااه  اوا افرا ش احیمال تعقیب

 م سییاحی اجراا  ام ارتکا  رر  است  اگر اجر  

فا ده -احیمال تعقیب  ر رر  را بدهد به بررسی هر نه

 ر رسیدگی به ا    سیه ام ررامم  اشارکیی شد پر ام   ای

اش ورو  ضابطا  ایعد  و تخصصی، به ا نکه لاماه هبا تور

 ا سرا و  ا گاه و ژه با قضا  ایخصص است، احیمال 

   هدتعقیب را افرا ش ای

 

 گیرینتیجه
تر   ، به انوا   کی ام اهم ا حق بر سلاات سلاات فر  

  ام ا   رو  حق شو ای نسانی احسو کراات ا ها اؤلفه

ها  نظا انوا   کی ام حقوق بنیا    بشر   ر بر سلاات به

 المللی به رسمیت شناخیه شده است بی  اخیل  حقوقی و

و قانو  2143االاایه رهانی حقوق بشر اصو   1۰اا ه 

بر حق بر  48و  11(، 21)بند  8اساسی ا را   ر اصل 

 1کید  ار   اا ه أبهداشت ت و برخور ار  ام 2۵سلاات

ر است رمهور  نیر 281۰انشور حقوق شهروند  اصو  

 حق بر سلاات را  کی ام حقوق هر ا رانی االا  کر ه است  

ام  ما یو اباحث اربوط به بیابا م سیی احی ررامم  اوضوع

ها  چالش اهمیر   اعضلاتی است که انسا  اعاصر را با

ها را با خطراتی روبرو آ  و سلاایی رو کر ه رد  روبه

اهمیت است، که  است  ا   اسأله ام آ  رهت  ارا  ساخیه

کننده حیا ، آشکار شده و نسل حاضر و آ نده  الامم تهد د

م ست و احی  ،م سییاحی  ش رراممرا به  لیل گسیر

با تهد د اواره ساخیه است  ام سو    یر، سلاات آ  را 

نخواهد  اا  و سالم، قا رم سیی انسا  بدو   اشی  احی 

 بو  به مندگی طبیعی خو  ا ااه  هد  

اارومه  ر رااعه اا انل بقیه روااع، ایأسفانه شاهد  

ررا م هسییم و ا   افرا ش  م سییاحی ررا م افرا ش 

آ   تواند الل ایعد    اشیه باشد که  کی ام اللای

  است  توسل به قانوم سیی احی اقررا  اربوط به ررا م 

ثر  ر ؤو کمک گرفی  ام حقوق کیفر ،  کی ام ابرارها  ا

م ست و رلوگیر  ام ررا م حما ت و حفاظت ام احی 

است که  ر بسیار  ام کشورها نیر تجربه شده م سیی احی 

است  ااا با د گفت که به مام تنوع و تعد  قوانی   ر 

سفانه أخصوص حفاظت و پیشییر  ام ا   نوع ررا م، ای

اؤثر  ر وقوع ررا م  اوثر  واقع نشده است  اواالاقداا  

، پراکندگی و اد  انسجا  تشیتوا  تم ست احیطی را ای

 تناسب کفا ت ررامم اانع  ر ا   حومه و اد  قوانی ، اد 

 اراا  آایر وص  فقدا  رهت امها با ررامم ارتکابی اما جا

کبا  ارت  انست، به طور  که و قدر  بام ارندگی بو  

را  ر ا ااه فعالیت اجراانه خو   م سییاحی ررامم 

که همی  اار بااث افرا ش نرخ و آاار  ،کند ای رسورتر

 ر اصول پیشییر  ام ررامم باشد  ایم سیی احی ررا م 

م ست احیطی به  و روش پیشییر  کیفر  و غیرکیفر  

رسد با توره شرا   اشاره شد که  ر ا   ماینه به نظر ای

ها برا  پیشییر  ام ررامم م ست ر کدا  ام ا   روشه

احیطی افید واقع شو ، ااا  ر نها ت پیشییر  غیرکیفر  

                                                           
2۵    The Right to Health 
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سام  بی  آحا  ها  اشارکیی ار ای و فرهن با سیاست

 نما د تر  ا فا ایار   روااع، نقش پررن 

م ست سالم  ک خیر اشیرک و اقدا  به را که احی ام آ 

عی اار به اعروف و رلوگیر  ام خسارا  آ  ام اصا  ق واق

م ست سالم هم ام اصا  ق نهی ام انکر است و حق بر احی 

هم  ک حق شهروند  است که هم  ارا  ابعا  فر   و هم 

م ست  ارا  ابعا  رمعی است و آسیب و خسارا  به احی 

 ارا  آثار م انبار و  ر برخی اوار  حیی ربرا  ناپذ ر بر کل 

لذا با اعیار  ،و حیا  فر   و رمعی ای شو  پیکره طبیعت

م ست نمو  توا  حما ت اناسبی ام احی  احرام تقصیر نمی

  م ا  به انوا  ابنا  لاولیت احض ااال  ا اااؤو با د اس

نقش قوه   اسئولیت ادنی  ر ا   حومه ادنظر قرار گیر 

م ست شاال نظار  و پیشییر  قضامیه  ر حومه احی 

نظار  بر حس  رر ا  ااور و حس  اررا  ) انهفعالفراگیر و 

و  فعالانه، تعقیب فراگیر و (قوانی   ر ا ارا  اموای و  ولیی

   باشدثر ایؤها  قضا ی اربرا 

بینی حق اقااه  اوا  کیفر  و امده نقیصه فعلی اد  پیش

ها است  اوضوع   یر فقدا  بام ارندگی حقوقی برا  سم 

است   ر امل م سیی احی  م ضمانت ارراها  کیفر  ررا

نیر ارارع قضا ی با رو کر  ارفاقی با ارتکبی  ا   قبیل 

 کنند  ررا م برخور  ای

م ست هنوم به ایرا  لام  ام انظر فرهنیی نیر اهمیت احی 

برا  ار   تبیی  نیر  د و اهمیت ا   اوضوع  ر پیش 

پوشیده نیست   ر حال م سیی احی گیر  و کش  ررا م 

ها  ار   نها   ر نظا  کیفر  ا را  رهت ساماا  حاضر

ا جا  با اسیفا ه ام  م سییاحی پیشییر  ام ررا م 

و اار به اعروف و نهی ام انکر  ا و رسانه اموای حساسیت

ثیر  فراتر ام سیاست رنا ی و کیفر   ر ا   أاند تتوانسیه

  ماینه  اشیه باشند

ارامه ای  ها  کاربر  پیشنها  ر خاتمه اوار  م ر به انوا  

 گر  :

تخصصی و  ا حداقل اخیصاص  -تشکیل احاکم اخیصاصی

ا  احاکم  ا گسیر  رهت رسیدگی به ررا م ارتب  شعبه

اسیفا ه ام ضابطی  خاص و آاومش   ده  ر با ا   حومه  

 رهت کش  و تعقیب ررا م م ست احیطی 

شناسا ی اسئولیت کیفر  برا  اشخاص حقوقی، پیش 

ها ایناسب با رر  و  ارا  بام ارندگی اناسب جاما بینی ا

 به طور  که ام تکرار رر  رلوگیر  نما د 

ها  ها  تشکلگیر  هر چه بیشیر ام ظر فتافرا ش و بهره

غیر ولیی  ر ماینه پیشییر  ام رر  آلو گی هوا و رلب 

ها  ا جا  ماینه ها  ار ای  ر ا   نها  و تشکلاشارکت

 ها  حقوقی و کیفر   ر فرآ ند  ا رسی هااداخله سم 

سام  و آگاه ساخی  رااعه ام اهمیت  اشی  احی  فرهن 

 گیر  ام م ست و شناساند  اواقب ررا م آ  با بهره

 ها  رمعی ها  صدا و سیما و رسانهبرنااه

بینی ضمانت اررا  کارآاد و بام ارنده  ر قبال تعیی  و پیش

 ی فعالیت اشخاص  ولیی و اموا

کل  ا  ام بو ره ساماا  و بو رهتخصیص ر    بو ره

ها  ر رهت تهیه ها  گروهی و تشو ق آ کشور برا  رسانه

المی  رخصوص آلو گی  -و ارامه و پخش اسیندا  آاومشی

هوا آگاه نمو   اقشار رااعه ام اواقب آ  و آاومش  ر رهت 

 حفاظت ام هوا  پاک 

ا  خسارا  وار ه به ا جا  بیمه  ا صندوق خاص برا  ربر

ها  آلا نده رهت  ر افت بیمه م ست و الرا  شرکتاحی 

 نااه 

 منابع
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 Abstract 
The right to enjoy health is one of the basic rights of every person. Article 25 of the 

Universal Declaration of Human Rights adopted in 1948 and the Iranian Constitution in 

Article 3 (paragraphs 12), 29 and 43 emphasize the right to health and enjoyment of health. 

Article 2 of the Charter of Citizenship Rights approved by the President in 2016 has also 

declared the right to health as one of the rights of every Iranian. Today, the environment and 

health are closely related.  Therefore, along with other values that have been predicted, the 

right to health and having a healthy environment is one of the basic values for human 

beings, so that human beings will not be able to continue their normal life without having a 

safe and healthy environment. The importance of preventing environmental crimes is due to 

the fact that it is directly related to human health, most countries put special penal 

regulations to actions in this regard. Therefore, this is a special issue to study in shaping the 

legislative criminal policy on protection environment. It can be studied and studied from the 

environment. The aim of the researchers in this research is to study the role of national and 

international actors in reducing environmental crimes. The present study seeks to explain the 

role of NGO's in the field of prevention, disclosure and prosecution of environmental crimes 

in order to clarify its importance for legislative, executive and judicial authorities. Reducing 

environmental crimes is important both in terms of the right to health and in terms of 

criminology and the need to reduce crime fields. Governments have two important tools to 

reduce environmental crimes: 1- establish appropriate criminal regulations with the aim of 

deterring and intimidating potential offenders, 2- strengthening Non-Governmental 

Organizations and, as a result, public education, culture-building, intervention of these 

organizations in the prosecution and detection of crime and creating sensitivity to such 

crimes. For this purpose, it is necessary for the legislator to grant more prominent role to 

NGOs about indictment and interference in the process of criminal and legal proceedings. 

This view is derived from the theory of green criminology or environmental criminology. In 

the present study, in addition to examining the aforementioned issues, we seek to study the 

role of non-governmental organizations in Iran in combating environmental crimes from the 

perspective of detecting and prosecuting crime and creating public sensitivity to such 

crimes. 
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Criminology, Action and Reactionary Measures. 
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