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ران و تطبیقي ای ةحقیق کیفری؛ مطالعدر حمایت از منافع عمیمي 

 برخي کشیرها
 ***آقایی امین **زادهحبیب محمدجعفر* صابر محمود
 )29/2/69قاریخ پذیرش:  83/88/61قاریخ دریانت: (

 چکيده؛
شون  ا ب ان شو حمایت کیفرب ار م انع دی گان ااقعی جرایم علیه م انع عمومی مـسوب میبزهانراد جامعه 

دی گی در جرایم علیه م انع عمومی ار مسایل حمایت ار انراد جامعه است. با اجود اینق موضوع بزه ةعمومی به مثاب

اً ناق  شون  ا عمومان روالنی نمایان میبـث برانگیز نظرب اعملی استق ریرا آ ار این جرایم با گذشت م ّت رم

مسن یم هسن  . هم  ینق قعیین انراد در معرض آسیب به رور دقیق ممکن نیست ا آسیب ناشی ار آنها با  ةدی بزه

هاب دیّتسببیّتق مـ ا ةقوان  منوجّه هریو ار شهران ان شود. ا بات ع صر مع وب ا رابطپراک  گی در جامعه می

( ا شهران ان در معرض Ngoهاب غیر دالنی )سمن یا سارمان ةذیرش شکایت ا ررح دعوب ار ناحیمربوط به پ

اساسی در  هابها ار جمله چالشدی گان بال وه ا نیز غیر عی ی ا غیرملموس بودن برخی آسیبآسیب به ع وان بزه

ق نی ار قبیل پذیرش دعااب گراهی. به همین جهت برخی کشورها با قوسل به ساراکارهاب حمایهسن   این باره

هاب غیر دالنی ا نیز قئورب مسئولیت به رسمیّت ش اخنن حقّ حضور براب شهران انق اعطاب سمت به سارمان

 .ان ها برآم همطلقق در ص د بر ررف نمودن این گونه چالش
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 مقدّمه

هاب  بهیگر قابل قفکیو نبودق ج دی ه ار یکدر گذشنه به علّت ای که ریان اارد به جامعه ا بزه

اب مخنل  عمومی ا خصوصی براب جرح اجود ن اشت. با گذشت رمان ا گذر ار داران قبیله

جامعه ار خسارقی که ممکن است در ا ر هاب م رنق ریان اارده به اب ا قشکیل دالتا عشیره

دی هق بلکه ارقکاب جرح به شهران ان اارد شودق قفکیو گردی  ا قع یب مرقکب نه ن ط حقّ بزه

دالت قرار  ةعمومی بر عه  ةحقّ ا قکلیفی براب جامعه قل ی ش  ا قع یب بزهکاران ار جهت ج ب

ح جرح عمومی پ ی ار ش  اعال ةگرنت. همگاح با این قـوّلق در ح وق رح نیز قاع 

(. البنه قع یب دعواب عمومی ابن ا در جهت حمایت ار م انع پادشاه بودق الی 67: 8211)آشوربق

فه ا نالس ةگرایانه ار ناحیهاب جمعمـور ا ق ویت ان یشههاب جامعهبه ق ریج با ررح قئورب

اعنبار بخشی ن به خواست ا  ح وق انانق حمایت ار م انع عمومی ا هم  ین مهار ق رت دالت ا

ها اجودب دادسرا مطرح ش . این قئورب ةاراده عمومیق در ک ار م انع پادشاهق به ع وان نلسف

انی قشکیل نهاد دادسرا ا دادسن ةقرین اظیفق ویت ش  که برخی ح وق انانق ه ف ا مهم آن  ان

ن اظیفه آن  ان در کانون قوجّه ایان . را در داران نوینق حمایت ار م انع عمومی ع وان کرده

ار  حمایت ار م انع عمومی ةگذشنهق الـاق اظیف ةنویس  گان قرار گرننه است که در چ   ده

قبیل سالمت عمومی ا مـیط ریست سالم به قانون اساسی ا یا قعه  دالت به ایجاد ا اجراب 

به  ع ربیعیق قب یلصـیح ار م اب ةم رّرات حمایت ار سالمت عمومی ا مـیط ریست ا اسنفاد

(. در حال Lavrysen and Theunis, 2007: 8یو مفهوح بسیار جذّاب ا مـبوب ش ه است )

به  8ان  ا قانون اساسی بیش ار ص  کشورحاضر ح وق انان بسیارب به این موضوع قوجّه نموده

                                                             
برریلق آنگوالق آرژاننینق بلژیوق بورکی ا ناسوق بلغارسنانق شیلیق کلمبیاق ک گوق آلمانق کوباق نیلیپینق ه  ق یوگوسالاب  .8

 جمله این کشورها هسن  .  براب مشاه ة لیست کشورها ب گری  به:سابقق ه  ق لهسنانق پرقغال ا ... ار 

Alexandre-Charles ,Kiss & Dinah, Shelton. International Environmental Law. Publisher: 

Transnational Pub; First Edition edition (June 1991). ISBN-13: 978-0941320672. 
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 :Shelton & Kiss, 2005: 7( )Prieur, 2003ان  )این اظیفه به اشکال گوناگون اشاره کرده

10( )Jegouzo, 2003: 23( )Billet, 2003: 35( )Romi, 2003: 45( )Perben,2005: 33.) 

خطیرق منأسفانه ب ا به دالیل منع دق حمایت ار م انع عمومی با  ةبه رغم اهمیّت این اظیف

ها مربوط به ن  ان قعریفی دقیق ار مفهوح م انع هایی مواجه است. برخی ار این چالشچالش

 هایی مان  دی گی ناشی ار این جرایم استق ریرا ایژگیهاب بزهعمومیق قلمرا آن ا ایژگی

قعریفی  ةهاب ناشی ار جرایم علیه م انع عمومیق ارائا پراک  گی ریاندی گی نامسن یم بودن بزه

این  پذیرب آ ار ریانبار ناشی اردقیق را با مشکل مواجه ساخنه است. ار ررف دیگر ن  ان رایت

هاب معارض ها بیشنر ظهور پی ا ک    ا موارد منع دب ار رننارجرایم سبب ش ه این موانع ا چالش

ها ا نهاد قع یب کیفرب ب ان قع یب بمان  ا در ننیجه جبران خسارت قوسط دادسنان م انع عمومی

 ها ا به جهت اهمیّتدی گان با مانع مواجه شود. در راسناب بر ررف نمودن این موانع ا چالشبزه

مهی اقی در بی ی قا حمایت کیفرب هر چه بیشنر ار م انع عمومیق برخی ار کشورها اق اح به پیش

ان . با اجود اینق هم  ان در بسیارب ار کشورها ار جمله هاب ح وقی ا قضایی خود نمودهنظاح

ایران قلمرا ا مصادیق م انع عمومی به رور دقیق ا شفّاف مشخص نیست ا حمایت کیفرب ار 

 هاب نرااانی مواجه است. این م انع با کاسنی

 تعريف و مصاديق جرايم عليه منافع عمومی .1
ود معیار قشخیص ا قعریفی دقی ی ار م انع عمومی باعث ش ه است قا در قوانین کیفرب ع ح اج

نصل ج اگانه ا مجزایی براب قعیین جرایم علیه م انع عمومی ا مصادیق آن کشورها  اغلب

اخنصا  داده نشود. در خصو  قعری  این مفهوح در ح وق کیفرب به رغم اضوح نسبی ا 

نظران ح وق عمومی ا ن ارد. الی با قوجّه به قعاری  صاحب ظاهرب آن قعری  معی ی اجود

ر امرب ه»ح وق کیفرب عبارت است ار:  ةقوان گفت که م انع عمومی در حوراقنباس ار آن می

هاب اجنماعی ا اخالقی یو جامعه براب عموح انراد جامعه سودم   که با قوجّه به نره گ ا اررش

ل وه م  ب باشان م ظور گرددق امکان بهرهن ای که خصوصیاتا داراب اررش باش  ا همگان ب ا
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ار آن را داشنه باش   ا به لـاظ اررش ا سود باالب آنها مورد حمایت قانونگذار کیفرب قرار 

 «گرننه باش  ا در ننیجه هر گونه قعرّض به آنها با ااک ش قانونگذار کیفرب مواجه شود

(Morrison, 2004: 22 svennevig & )عمی  18: 8218( )انصاربق 17: 8664ق )قاسم جعفر( )

 (.891: 8211رنجانیق 

ع نظر ار م اقشات نلسفی پیرامون قعری  ا معیار قعیین م انبا قوجّه به قعری  نوق ا صرف

هاب نردبق به اشت ا سالمت عمومیق م انع اقنصادب اب ار جمله آرادبمصادیق ع ی ه عمومیق

 ابع ربیعیق میراث نره گی ا آ ار باسنانی ا حنی م انع نره گی ا عمومیق مـیط ریست ا م

ر دگیرد. با اجود اینق اعن ادات مذهبی مردح در قلمرا مفهوح ا قعری  م انع عمومی جاب می

به اشت ا سالمت عمومیق م انع اقنصادب عمومیق مـیط ریست ا  ةنوشنار حاضر چهار حور

ش ه هاب ارائهکه داراب قمامی ارکان ا مؤلفه ا آ ار باسنانیقاریخی -م ابع ربیعیق میراث نره گی

هاب مشنر  ار جمله غیر ملموس ا غیر عی ی بودن باش  ق به دلیل خصیصهدر قعری  نوق می

هاب ناشی ار رننار مجرمانهق منفاات بودن نوع رننار مجرمانه ا آ ار جرحق پراک  گی آسیب

 ان  گیق به ع وان مصادیق بارر م انع عمومیق مـور بـث قرار گرننهدیهاب بزهها ا دغ غهچالش

ها ا موانع مربوط در نظاح قع یب کیفربق به حمایت مؤ رب ار آنها دست پی ا قا با بررسی چالش

 ک یم.

های حمايت از ديدگی جرايم عليه منافع عمومی و چالشهای بزهويژگی .2

 ديدگان بزه

ها را با قوان آنعلیه م انع عمومی ماهیناً داراب اضعیت خاصی هسن   که نمیدی گان جرایم بزه

دیگر جرایم م ایسه کرد. در ااقعق اگر ص مات ناشی ار رننارهاب معارض م انع عمومی نظیر 

قولی  ا قوریع مواد خوراکی ناس  یا کاالب ق لبی به رور مسن یم موجب آسیب نردب شون ق 

ی گی اجود ن ارد یا حنی اگر به رور نامسن یم سبب آسیب اارده بر انراد دبزه ةقردی ب در قضی

ورت بار هم در ص -هاب مـیط ریستق به سبب آسیب اارده بر مـیط ریست مان   آالی  ه -شود 
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(. امّا غالباً Leong, 2005:& Rebekah  14ملموس بودن ص ماتق مشکلی پیش نخواه  آم  )

به انراد به صورت غیرعی ی ا نامسن یم یا باااسطه است. به ع وان مثالق در مواردب هاب اارد آسیب

اس  مواد خوراکی ننراش نظیر قخریب مراقعق آلوده کردن آب دریاهاق قوریع آب شرب ناسالمق 

ا میکرابی یا کاالب غیر اسنان اردق اگرچه خطر آسیب ممکن است منوجّه هر یو ار انراد جامعه 

در عمل قعیین انرادب که ممکن است در معرض آسیب قرار گیرن  به رور دقیق امکان شودق 

دی گی به صورت نامسن یم ا باااسطه ااقع شود. به این حالت پذیر نیستق ریرا ممکن است بزه

 (.& 51Divan, 2009 Rosencranz :) شوددر جامعه گفنه می 8در اصطالح خسارات پراک  ه

نرض اصلی منصوّر است: نرض نخست ه گامی است که ار رهگذر در این شرایط سه 

دی ه ارقکاب جرایم علیه م انع  عمومیق به رور مسن یم به شخص یا اشخا  دیگرب به ع وان بزه

ع دی ه خصوصیق م اندی ه یا ریانخا  خسارت اارد شود. در این نرضق به قبع شکایت بزه

م اح قضایی یا  ةگیرد ا عموماً نیارب به م اخلار میعمومی نیز مورد حمایت نظاح ح وقی قر

ر اشاره کرد که در آن د قوان به مواردبهاب غیر دالنی نیست. در این باره براب نمونه میسارمان

رض داّح شود. نا ر مصرف مواد غذایی یا دارایی ق لبی به نرد یا انرادب مـ اد آسیبی اارد می

لیه یکی ار مصادیق م انع عمومی مثل مـیط ریست یا سالمت ه گامی است که جرح صرناً ع

آنکه به رور مسن یم ا عی ی ریانی به اشخا  دیگر اارد شود مان   یاب ق بیعمومی ارقکاب می

ها. اگرچه در این موارد ریان اارده به خود مـیط صی  بی رایهق شکار غیرمجار ا قخریب ج گل

انراد  ةدانستق لیکن مطرح کردن چ ین دعوا یا شکاینی ار ناحیقوان ریان به نرد ریست را می

هاب ریست مـیطیق ریان به انراد مـ اد ا معی ی نیست که مـل قردی  استق به ایژه آنکه ریان

المال ا به کسی نمای  گی ده  . این ایژگی در برخی ار جرایمی که علیه اقنصاد عمومی ا بیت

نرض سوّح  (.Leong, 2005:, &Rebekah  18ن  نیز اجود دارد )شویا سالمت جسمانی ااقع می

حالنی است که ار رهگذر ارقکاب جرایم علیه م انع عمومیق به رور مسن یم یا نامسن یم به عموح 

هاق اننشار امواج یا جامعه یا گراهی مـ اد ار انراد جامعهق خسارقی اارد شود. آلوده کردن آب

                                                             
1. Diffuse harms to the public large. 
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نع غیر اصولی ناضالبق آمیخنن مواد مضر با آب ا خا  یا هواق راق دهاب آسیبپاراریت

هاب غیر قانونیق مانیاب ارادق قولی  ا قوریع غیر مجار داراق ع ح هاب کالنق برداشتاخنالس

 ) آی  مـور ار این قبیل موارد بشمار میهاب الرحق قاچاق کاالب سالمتاسنفاده ار اسنان ارد

Timothy, 2008: 78.) 

در دا نرض اخیر مسلماً آ ار ریانبار جرح ا خسارات ایجادش ه به رور مسن یم یا نامسن یم 

دی گانق هم ار نظر . با اجود اینق در هر دا نرضق جبران خسارت بزهشودمنوجّه انراد جامعه می

هایی مواجه است. ار نظر شکلی در هر دا نرضق شکلی ا هم ار نظر ماهوب با موانع ا چالش

ع یب رس  ا م اح قشهران ان در نظاح قع یب کیفرب اغلب به جایی نمی ةرح شکایات ار ناحیر

جرایم  اق اح به قع یب این گونه آی  که خودذاقیق کمنر پیش می ةا دادسنان نیز با اجود اظیف

 هده  ا اق اح بم اح قع یب به نمای  گی ار جامعه ااک ش نشان میدر مواردب هم که  نمای   ا

جاب  هاب برهاب اارده به انراد ا خسارتق کیفرخواست ب ان قوجّه به آسیبک  قع یب می

شود ا صرناً به ق اضاب اعمال مجارات حبس ا یا جزاب ن  ب بس  ه مان ه در جامعه ق ظیم می

 ها قأ یرب بر جبران خسارات اارد به جامعه ا قرمیم م انع عمومیشود. این گونه مجاراتمی

« بزهاب سمجارات»نخواه  داشت. به همین دلیل است که برخی ار ح وق انان ار لزاح اسنفاده ار 

هاب حبس ا جزاب ن  ب ا حنی قعطیلی مـل ا کارخانهق نه ان ق ریرا اعمال مجاراتسخن گفنه

اشنه دساردق بلکه ممکن است پیام  ریانبارب نیز در پی ق ها ما را به سراب م صود ره مون نمی

 (. Dirk & Zyl, 2007: 9گ اه شود )باش  ا ناخواسنه موجب ظلم بر اشخا   الث بی

رهاب هاب ناشی ار رنناار نظر ماهوب نیز مسائل منع دب قابل ررح است. ار جمله ای که آسیب

شون  ا ار آنجا که جبران خسارت با خسارات معارض با م انع عمومی غالباً در آی  ه نمایان می

اجود  -براب پیگیرب  -اب در حال حاضر دی هگذشنه ا مسنمر مرقبط استق در مواردب که بزه

(. در حالی که در این Cane, 2013: 7قوان کسی را براب آن خسارت مسئول دانست )ن اردق نمی

هاب ناشی ار آلودگی هواق هر لـظه انراد جامعه در معرض آسیب ج ّب قرار موارد مان   آسیب

 شود. ارن ق آسیب اارده عموماً با گذشت رمان نمایان مید
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هاب ناشی ار رننارهاب معارض با م انع عمومی آن است که سبب ایژگی دیگر برخی آسیب

عوب شمار بودن اصـاب دشود. در ننیجه ممکن است به دلیل بیخسارت به بسیارب ار انراد می

قوان   ررف دعوب قرار گیرن ق ننوان به موضوع برخالف دعااب س نی که ق ها قع اد کمی می

 8«دعااب گراهی»حل را در اب راهبه همین دلیل است که ع ه (.Cane, 2013: 8رسی گی کرد )

 3ک   .جسنجو می

 ديدگان جرايم عليه منافع عمومیسازوکارهای حمايت از بزه .3
ق دی گان خا  ا مسن یمبزهدی گانق ن  ان به رور خالصه خصوصیاقی نظیر نرااانی بزه

ن دی گی ا هم  یهاب ناشی ار این جرایم در جامعه ا به قبع آن احنمال بزهپراک  گی آسیب

یت سببیّت ا لزاح ا بات ق صیر مرقکب ا برخی اصول مسئولیت م نیق حما ةپی ی گی ا بات رابط

معه ا شهران ان ننوان   به ار م انع عمومی را با چالش مواجه نموده ا موجب ش ه است انراد جا

هاب ناشی ار این ااصاف را مرقفع سارن . هم  ینق ار ررنی دادسنان ا نظاح قع یب راحنی چالش

ها یا اهمیّت ا در االویّت قرار داشنن کیفرب ب ا به دالیل منع دب ار جمله اردیاد حجم پران ه

ناب ی ار این جرایم نشان ده . در راسبرخی جرایمق ننوان  ااک ش م اسب ا به موقعی نسبت به برخ

کشور نرانسهق ه   ا انگلیس با به رسمیّت ش اخنن مان   هاب ح وقی هاق برخی نظاححل این چالش

هاب غیر دالنی ا اعطاب ن شی شبیه م اح قع یب یا حقّ ررح شکایت براب شهران ان ا سارمان

 انع عمومی دارن . برخی دیگر با مفراض شبه دادسنانی به آنهاق سعی در حمایت نرای  ب ار م

دانسنن مسئولیت مرقکبق نظاح قع یب کیفرب را در رسی گی به این جرایم ا قـ ی ات م  ماقی 

هاب غیر ان . البنه گفن ی است که برخی کشورها نیز نسبت به حقّ حضور سارمانیارب نموده

 ان .با آن برخاسنه دالنی در نرآی   دادرسی م اامت نشان داده ا به مخالفت

                                                             
1. Class Action. 

 در خصو  دعااب گراهی ب گری  به:. 3
Jose Cuesta Novoa and Miciades Ramirez Mclo v. the Secretary of public health of Bogota 

(May 17 , 1995) const. ct. Colombia: Minors Oposa. Sup. Ct. Philippines. 
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 در جرايم عليه منافع عمومی  2های غير دولتیبه سازمان 1. اعطای سمت1-3
ر حل بیشنم رّرات برخی کشورها بیانگر این ااقعیت است که در برخی ار آنها راه ةمطالع

نظر ار مسائل مربوط به مطلق یا کامل بودن مسئولیت مرقکب ا گفنه را صرفهاب پیشچالش

ها ا نهادهاب غیر دالنی در ررح شکایات ا دعااب مرقبط با ق صیر ابق ق ویت ن ش سارمان

 «دعااب گراهی»به آنها ا هم  ین به رسمیت ش اخنن « سمت»رریق اعطاب  م انع عمومی ار

ها غیر دالنی در ررح شکایات ا دعااب مرقبط با م انع ررن اران ق ویت ن ش سارمان 2دان  .می

براب نمونهق آنها معن  ن  که  4ان .عمومیق مبانی منع دب را در قوجیه این راش ارائه داده

دالنی به علّت قخصصی بودن ا حضور کارش اسان منخصص ا آرمودهق در هاب غیر سارمان

ب برآی  . قوان   در م اح ا بات ق صیر مرقکقر میهاب مبن ی بر قئورب مسئولیت کاملق راحتنظاح

دی ه قوان   براب اصول به اه اف نظاح ع الت کیفربق دادسنان ا بزهها میدر ااقع این سارمان

  (.Murombo,2010: 171)  را یارب ک  

هاب هایی است که با رعایت برخی شرایط اجاره داده است انجمننرانسه ار جمله کشور

کشور  دعوب نمای  . این ةدی گان بنوان   ن ش شاکی را داشنه باش   ا حنی اقامکمو به بزه

ار ح وق انزان بر قانون آیین دادرسی کیفربق در قوانین دیگرب مان   قانون حمایت 

هاب حامی م انع عمومی سمت ح وقی نیز به انجمن 1ک   گان ا ح وق مـیط ریستمصرف

اعطاء نموده قا بنوان   با رعایت شرایط م  رج در این قوانین نزد مراجع قضایی ا ادارب حاضر 

که به  یهاب مردح نهاد نسبت به اعمالشون  ا به دناع ار م انع عمومی بپردارن . ب ابراینق انجمن

قوان   به ع وان شاکی یا م عی رسان  ق میها خسارت میم انع عمومی موضوع حمایت این انجمن

                                                             
1. Locus Standi. 

2. Non-governmental organizations. 

 قانون آیین دادرسی کیفرب نرانسه اشاره کرد. 3ت38قا  3ت8قوان به مواد . براب نمونه می2

دب ارا هابهاب غیر دالنی معن  ن  این موضوع باعث انزایش حجم پران ه. در م ابل مخالفین اعطاب سمت به سارمان4

 شود.دادگاه ها ا ... می

5. Code de la consummation   &  Code de l’environnement. 
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دی ه را اعمال ک   . در این براب شاکی یا بزه ش هخصوصی اعالح جرح نمای   ا ح وق لـاظ

دارب ا هاب غیر دالنی حنی به دعااببه رسمیت ش اخنن اعطاب سمت به سارمان ةکشور گسنر

که ار  در دعوایی 8مرقبط با م انع عمومی نیز کشی ه ش ه است. در این راسناق دیوان ادارب نرانسه

مطرح ش ه بودق م رّر کرد که این  3ررف یو انجمن قرایج گردشگرب ا حفاظت ار ربیعت

انیق به کداشنن نفع ک   ة ا بات ةادل ةقوان  حسب اه اف م  رج در اساس امهق با ارائانجمن می

ص ار مجور براب اح اث کارخانه باریانت رباله اعنراض ک  . در موردب مشابه نیز دادگاه 

قج ی نظرق سمت یو انجمن حفاظت ار ربیعت را در دعوب ابطال مجور اح اث مع ن اارانیوح 

هاب غیر دالنی قا به ح ب در مورد ش اسایی قرار داد. پذیرش سمت براب شهران ان ا سارمان

نرانسه رااج پی ا نموده است که ار قلمرا دعااب عمومی ا م انع عمومی نراقر رننه  هابدگاهدا

ا به دعااب خصوصی نیز سرایت کرده است. به ع وان نمونهق دیوان کشور نرانسه در یو دعوب 

اب که موضوع رسی گی ابطال یا لغو هاب کارگرب در دعاابخصوصی م رّر کرد که اقّـادیّه

نعّالیّت یو کارخانه است الی نفع آنها در اب اء مجور استق حق خواه   داشت اارد مجور 

 (.Shelton & Kiss, 2005: 53)رسی گی شون  

هاب مردح دعوب براب شهران ان ا سارمان ةه   نیز ار جمله کشورهایی است که سمت اقام 

 ةیاین کشور در قض« قامیل نادا»نهاد را به رسمیّت ش اخنه است. به ع وان نمونهق دادگاه ایالت 

هاب دباغیق ضمن پذیرش سمت نضوالت کارگاه ةقخلی ةاب ار شهران ان ار نـوشکایت ع ه

عیین میزان دی گان ا قک   گانق دالت مرکزب را مکل  به ش اسایی هویت قمامی آسیبشکایت

 Divan, 2009: 57کرد )اضعیت به حالت سابق  ةخسارات نمود ا مسبّبان را نیز ملزح به اعاد

Rosencranz &.) 

هاب غیر دالنی ا به رسمیّت ش اخنن آن همواره الرح به ذکر است که اعطاب سمت به سارمان 

 ةالرم هاها ا ن  هایی مواجه بوده استق ریرا برخی دادگاهقضایی کشورها با چالش ةدر رای

                                                             
1. Le Conseil d’Etat et la jurisdiction administrative. 

2. NGO Tourism R .V. PELLA Ltd 2002. 
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هاب غیر دالنی ا شهران ان را ذی فع بودن ا اراد آسیب ااقعی به آنها اعطاب سمت به سارمان

سارمان غیر دالنی داسنان رمین علیه خ مات ریست مـیطی  ةدر پران دان  . به ع وان مثالق می

جب ها به موا اننشار آالی  ه EPAدر کشور آمریکا به علّت ن ض م رّرات  3999در سال  لی ال

هاب ن  ب دعواب یادش ه بای  اب به خارر ای که ار یو سو جریمهقانون آب پا ق دادگاه م ط ه

دارب ایاالت منـ ه پرداخت شود نه به گراه شهران ب داسنان رمین ا ار سوب دیگر به خزانه

د. واین گراه ننوانسنه اراد آسیب ااقعی را ا بات ک  ق راب به ع ح احرار سمت شاکی صادر نم

 ق دانست.حرا در این شکایت ذب« داسنان رمین»البنه بع اً دیوان عالی کشور سارمان غیر دالنی 

یو گراه شهران ب با ررح دعوب علیه ساخت یو « سیئرا»باشگاه  ةهم  ین در پران 

م عی ش  ساخت این مجنمع م جر به نابودب یا قخریب ش ی   سکویامجنمع در ک ار پار  ملی 

ی  ه هاب آم اظر ا نابودب ع اصر ربیعیق قاریخی ا حیات احش ش ه است ا م انع آنها ا نسل

. در این پران ه با ای که دادگاه قخریب م اظر ریبا را به ع وان آسیب ااقعی پذیرنت ک  را رائل می

 & Sheltonنفع نبودن ق در نهایت شکایت را رد کرد )ک   گان ذبالی به علّت ای که شکایت

Kiss, 2005: 42-44.) 

ی بیسنمق هیچ مانعی براب نظارت عموم ةداّح س  ةبرخی ار م ن  ان بر این باارن  پیش ار نیم

هاب غیر دالنی اجود ن اشت ا پیگرد قضایی براب اسنیفاب ح وق انراد شهران ان ا سارمان

 ضرارت ا»به نمای  گی ار هر یو ار اعضاب جامعه ب ان نیار به اجود ع اصرب مثل جامعه ا 

 (. Witer,1988: 18پذیر بود )امکان« سمت»ا یا « معیار آسیب شخصی

قولی ب  ةاب ار شهران ان علیه یو کارخانشکایت ع ه ةرس  بر این مب ا در پران به نظر می

 ه در شار نرای   قولی  ا ع ح گزارش آن در مهلت قعیینبه خارر ایجاد نوعی مواد سمی ناشی 

دادگاه ب ان پرداخنن به  8ریزب اضطرارب ا حقّ بر دانسنن جامعهققانون ا ن ض قانون برنامه

                                                             
1. Right to know in society. 
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نفع بودن ا اراد آسیب ااقعی رایکرد دیگرب به ناح صالحیت مفراض موضوع ذب

(Hypothetical Jurisdiction.را در پیش گرنت )8  

هاب ایاالت منـ ه ا دیوان عالی کشور با پشت سر گذاشنن قضایی دادگاه ةدر ااقعق رای

ضایاب هاب موسع در قهاب مضیقق در نهایت قمایل خود را به اسنفاده ار قفسیریو داره قفسیر

 هاب قوسعه یاننهق بلکه در کشورهاب در حالش ه نشان دادن . این رایکرد نه ق ها در کشورمطرح

دی ا شود. قوسعه مان   ک یاق قانزانیاق کلمبیاق آنری اب ج وبیق پاکسنانق ه   ا مالزب نیز مشاه ه می
راه ماب قضایی ح وق مـیط »در بخشی ار کناب خود قـت ع وان  الکسان ر کیسا  شلنون

 ق بههاب غیر دالنیبا بررسی مخنصر برخی مسائل مربوط به سمت شهران ان ا سارمان 3«ریست

ان  ا رایکرد دیوان عالی کشور هاب این کشور اشاره کردههایی ار رایکرد اخیر در دادگاهنمونه

 2(SCRAPآژانس ) ةشهران ان لوس آنجلسق ماساچوستق دعواب لی الا ا قضی ةرا در قضی

 (.Shelton & Kiss, 2005: 42ان  )داران رالیی دیوان مـسوب کرده

ت المللی نیز ش اسایی حق شکایبین ةداخلی کشورهاق در عرص هابدادگاهانزان بر م رّرات ا 

هاب غیر دالنی به ایژه در جرایم علیه م انع عمومی مورد اقبال قرار ا ررح دعوب براب سارمان

ها در هاب ک ونی ا ماهیت جرایم علیه م انع عمومیق این سارمانگرننه است. با قوجّه به ااقعیت

تق ک   . یکی ار باررقرین مصادیق این مشارکالمللی به ررق مخنل  ایفاب ن ش میبین ةعرص

یاد  4«داسنان دادگاه»المللی است که ار آنها با ع وان حضور آنها در بعضی ار مراجع قضایی بین

                                                             
البنه این پران ه در دیوان عالی کشور با ایراد مواجه ش ؛ ریرا دادرسان دیوان اصرار داشن   که دادگاه قج ی نظر بای   .8

 نفع بودن شاکی را احرار ک  . حنماً سمت ا ذب

2  . Judicial handbook on Environmental Law. Published by: United Nations Environment 

Programme, 2005, Publishing Section of the United Nations Office at Nairobi ISBN: 92-

807-2555-6. 

3. National SCRAP Agency. 

4. Amicus curiae. 
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شود. این نهاد برگرننه ار ح وق کشورهاب انگلوساکسون است که به ق ریج در ح وق می

 8اه یاننه ا در حال گسنرش است.المللی ربین

  3المللی مان   ک وانسیون حمایت ار مـیط ریست ار رریق ح وق کیفربدر بعضی ار اس اد بین

 88 ةهاب غیر دالنی مورد قوجّه قرار گرننه است. مادنیز حق شکایت ا ررح دعوب براب سارمان

هاب غیردالنی ریست مـیطی به هاب ریست مـیطی ار جمله سارماناین ک وانسیون به گراه

 :Mqingwana, 2011نفع براب ررح دعااب ریست مـیطیق سمت اعطاء کرده است )ع وان ذب

نیز که حاصل ک فرانس سارمان ملل در خصو  مـیط ریست  2 38(. در این راسناق دسنورکار 24

ها ا قانونگذاران را براب قرمیم آ ار ریانبار ا جبران اق امات ا رگذار بر ق حکومتا قوسعه است

  ق به ک مـیط ریست ا سالمت عمومی که غیرقانونی بوده یا ح وق قانونی انراد را ن ض می

  4خوان .هاب قضایی ا ادارب نرا میایجاد آیین

هاب غیر دالنی مغفول نمان ه سارماناب نیز حق شکایت ا ررح دعوب براب در سطح م ط ه

خودق  ةها یا نهادهایی که به موجب اساس امشوراب اراپا به سارمان ةمعاه  81 ةاست. ماد
                                                             

ک   ه با قوجّه به صتتتالحیتق قجربه ا شتتتود ا نه  الث. مرجع رستتتی گیقل ی می. داستتتت یا یار دادگاه به ررف دعوب 8

ک   قا نظرات خود را به صورت کنبی یا شفاهی در اخنیار آن قخصصی که نرد یا گراهی ار انراد دارن ق ار آنها دعوت می

رده باش ق بی ی کچ ین امرب را پیشک   ه مرجع بگذارن . در صتورقی که استاست امه یا قواع  آیین دادرسی مرجع رسی گی   

قوان   به آستانی در این مراجع حضور یاب  . مراجع ح وق بشرب مان   دیوان اراپایی ح وق بشرق  هاب غیردالنی میستارمان 

 ها است. هاب این سارمانمـلی م اسب براب ارسال گزارش
2. Convention on the protection of the Environment through criminal Law. Council of, 

European Treaty series No 175 Strasbourg 4 NOV 1988.  

برنامة عمل داارلبانه ا غیر الزاح آار است که ار سوب سارمان ملل ا در رابطه با قوسعة پای ار ارائه ش ه است. این  یو. 2

در ریوداژانیرا  8663است که در سال  (UNCEDقوسعة )ا  دسنورالعمل حاصل ک فرانس سارمان ملل در بارة مـیط ریست

ه هاب سراسر جهان است کهاب چ   جانبه ا دالتبرگزار ش . این برنامه دسنور کارب عملی براب سارمان مللق دیگر سارمان

اره دارد. این به س ة بیست ا یکم اش 38در عبارت دسنورالعمل « 38»قوان  در سطح مـلیق ملّی ا جهانی اجراء شود. ع د می

کمو به مـیط  38هاب بع ب سارمان ملل مورد قأیی  ا اصالح قرار گرنت. ه ف دسنورالعمل دسنورالعمل در ک فرانس

 .در ریو در بارة رمین برگزار ش ق مورد قوانق قرار گرنت 8663ریست است ا در نشسنی که در سال 

4. Agenda 21, chapter B, Integrating Environment and Development in Decision 

Making, Para , 18. 
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شان حمایت ار مـیط ریست ا سالمت عمومی استق اجاره داده قا به شرط رعایت الزامات ه ف

 مای   اب را برنا  ا غیرقانونیهاب خطح وق داخلیق درخواست دسنور موقت براب م ع نعّالیّت

   بردار را ملزح نمایشون . هم  ینق آنان را مجار نموده قا بهرهکه سبب قه ی  مـیط ریست می

 ,Wildeانجاح ده  قا اضع پیشین را احیاء ک   ) ةاق اماقی را براب پیشگیرب ار خسارت ا حاد 

نیز سمت نهادهاب غیردالنی را براب شرکت در دعااب پذیرننه  8کناب راه ماب اراپا (.31 :2013

قوان هایی که داراب اص  پراک  ه هسن   ا نمیاست. البنه کمیسیون اراپا در مورد آلودگی

شیمیایی که کشاارران  عامل آنها را مشخص کردق مثل آلودگی ناشی ار داد خودراها یا کود

ان   هاب جایگزین مک   ق به جاب اعطاب سمت به نهادهاب غیردالنیق شیوهدر مزارع اسنفاده می

 (.Wilde, 2013: 32بی ی کرده است )نظاح مالیات را پیش

 مطلق يا مسئوليت بدون تقصيرتئوری مسئوليت . 3-2

نی در هاب غیر دالقر گفنه ش  انزان بر اعطاب سمت به شهران ان ا سارمانهمان گونه که پیش

دی گیق نرااانی پراک  گی آسیبق بال وه بودن بزه -هاب پیش گفنه راسناب مرقفع نمودن چالش

مان    یهاب ح وقبرخی نظاح -رب دی گان ا ع ح ااک ش م اسب ا به موقعِ نظاح قع یب کیفبزه

جهت قسهیل کار نظاح قع یب کیفرب ا حل موانع مربوط به ا بات ق صیر مرقکب  ه   ا انگلسنانق

مسئولیت »ورب را در م ابل قئ« مسئولیت مطلق ا ب ان ق صیر»سببیّتق قئورب  ةطا پی ی گی راب

 ان .پذیرننه« کامل ا مبن ی بر ق صیر

یجاب اق اهمیّت سالمت عمومیق مـیط ریست ا م انع اقنصادب عمومی  بر اساس این قئورب

ک   قا نظاح قع یب کیفرب در نرای   قع یب ا قـ ی ات م  ماقیِ جرایم علیه م انع عمومیق ار می

ا بات ع صر مع وب ا یا سوءنیت مرقکب معاف باش . این کشورها با به رسمیّت ش اخنن قئورب 

دانسنن مسئولیت مرقکبان جرحق صرف ارقکاب رکن مادب را براب مسئولیت مطلق ا مفراض 

ان ق ریرا بر این باارن  که قرارهاب م ع قع یب ا آراء برائنی که به مـکومیت آنان کانی دانسنه

                                                             
1. White Book.  

http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001778.html
http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001778.html
http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001778.html
http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001778.html
http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90001778.html
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دادسرا ا یا رسی گی در دادگاه  ةلـاظ ع ح احرار رکن مع وب جرایم علیه م انع عمومی در مرحل

 .شودی قوجّهی ا ع ح حمایت مؤ ر ار م انع عمومی میشودق م جر به بصادر می

ع ح نیار به احرار رکن مع وب ا سوءنیتق  ةدر ااقع پذیرش قئورب مسئولیت مطلق به ااسط

شود ا انزان بر سرعت بخشی ن به قـ ی ات م  ماقیق نظاح باعث قسهیل قع یب مرقکبان می

ک  . ربوط به ا بات ع صر راانی یارب میقع یب کیفرب را در نرای   ا بات جرح ا مشکالت م

 ارعابی ا باردارن گی ةهم  ینق ار دی گاه آنان قئورب مسئولیت مطلق موجب ق ویت ج ب

صورقی  دان   درشودق به رورب که مجرمان بال وه با اجود پذیرش قئورب مسئولیت مطلق میمی

اردق ب ابراین مرقکب جرح که قع یب شون  احنمال ریادب براب مـکوح ش ن آنها اجود د

 (.Epstein, 1973: 163شون  )نمی

. با ک  ال( قبعیت میقضایی )کامن ةه   ار جمله کشورهایی است که ار نظاح مبن ی بر رای

هاب مخنلفی به قصویب قوانین م اّن منوسل ش ه است ا در حال حاضر در اجود اینق در رمی ه

مرقبط با سالمت ا به اشت عمومی ا مـیط ریست به قوانین  بسیارب ار قوانین به ایژه قوانین

ت ا ه   در این رمی ه ق ها به قوانین خا  منّکی نیس ةقضائی ةنوشنه ا م اّن منّکی است. البنه قو

 (.Thakur,1999: 305ک   )ار اصول قانون اساسی ا احکاح مسئولیت م نی نیز اسنفاده می

انع عمومی ا م ابله با آلوده کردن مـیط ریست ا دیوان عالی ه   براب حمایت ار م 

ا دی گانق ح وق ج ی ب رآار براب سالمت عمومی ا نیز اسنیفاب ح وق آسیبرننارهاب ریان

در این گونه جرایمق مرقکب را به مـض  هااب که دادگاهدر کشور قأسیس کرده استق به گونه

شود یا بنوان  باعث اراد ع ح رعایت م رّرات ا ایجاد خطرب که باعث اراد آسیب به عموح می

 وان مثالق ک   . به عآسیب به عموح شودق حنی اگر چ ین قص ب ن اشنه باش ق مسئول قلم اد می

در شهر  8611دسامبر  4در  8شریراح نشت گار سمی ار کارخانه ةدر جریان رسی گی به پران 

دهلی که م جر به کشنه ش ن یو نفر ا آسیب دی ن قع اد دیگرب ش ق دیوان عالی کشور قئورب 

                                                             
1. Shriram Industry. 
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ق رد کرد ساختها نمیرسان  هکه اسنث ائاقی داشت ا مسئولینی را منوجّه ریان 8«مسئولیت کامل»

ه یرنت. حسب مفاد این قئورب کسی کا به جاب آن قئورب ج ی ب به ناح مسئولیت مطلق را پذ

بای   شودقهایش باعث قعرض به سالمت ا به اشت عمومی ا هم  ین مـیط ریست مینعّالیّت

خسارات جانی ا مالی را بر عه ه گیرد؛ گرچه قماح اق امات الرح را براب جلوگیرب  ةجبران کلی

 Divan, 2009, p105ر اا سر نزده باش  )اب انجاح داده ا در این باره اهمالی اار اقوع چ ین حاد ه

Rosencranz &نشت گار سمی  ة(. هم  ینق در قضیMIC  در شهر  3«کاربای یونیون» ةار کارخان

ها هزار نفر ش ق دادگاه در رسی گیق نفر ا مص اح ش ن ده 3999بوپال که م جر به کشنه ش ن 

  مسئولیت مطلق را در نظر گرنت.دناع ع ح ق صیر م یران را نپذیرنت ا براب آنها نرض 

نظاح ح وقی انگلسنان نیز با اجود ای که هرگز نهرسنی ار جرایم علیه م انع عمومی قهیه نکرده 

استق الی با به رسمیّت ش اخنن قئورب مسئولیت مطلق به حمایت ار مصادیق م انع عمومی 

 ا معیارهاب اررشیابیبرخاسنه است. در این کشور جرایمی که ار رریق ن ض قواع  به اشت 

ها ا هم  ین ن ض م رّرات ک نرل آلودگی ریست مـیطی مواد غذایی ا ص عت ساخت نوشی نی

ها قضایی دادگاه ةشون  ا در رایشون ق اغلب ار جرایم علیه م انع عمومی مـسوب میااقع می

فکیو این به اضوح ق شون . البنه در م ابع موجودبا اسن اد به قئورب مسئولیت مطلق حمایت می

 8669در  BLEEDعلیه  Rنوع جرایم ار سایر جرایم مشکل است. به ع وان مثال در پران ه 

شخصی به اننشار امواج غیر مجار ار ایسنگاه رادیویی دردان دریایی منهم ش  ا به جرح اسنفاده 

قلگراف ا بی سیم قانون  8 ةار ماد 8 ةغیر مجار ار قجهیزات قلگرانی ا بی سیم به اسن اد قبصر

مـکوح ش . دادگاه قج ی نظر نیز با بیان ای که جرح اب ار جرایم با مسئولیت  2ق8646مصوب 

 :Singh, 1995مطلق ا علیه م انع عمومی ا سالمت عمومی بوده مـکومیت اب را ابراح کرد )

145.) 

                                                             
1. Absolute liability. 
2. Union Carbide Corporation. 

3. Wireless Telegraphy Act 1949. 
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نی ومیق حنیز شوراب سلط نی پیش هاد کرد که در جرایم علیه م انع عم 8گامن ةدر پران 

جرایم خیلی کوچوق م اح قع یب نیارب به ا بات ع صر راانی ن ارد ا بای  مسئولیت مرقکب را 

شود. این شورا با اجود اب کامل میمفراض دانستق ریرا در غیر این صورت ع الت دچار اقفه

 ه ن اد. ئقأکی  بر قئورب مسئولیت مطلقق قعریفی ار جرایم علیه م انع عمومی یا مصادیق آن ارا

قابل قوجّهی که در رایه ا م رّرات این کشورها اجود دارد این است که براب رسی گی  ةنکن

امنیارات خاصی در نظر  -دعااب ریست مـیطی ا مربوط به سالمت عمومی  -به این جرایم 

 که داراب 3«دعااب به نفع عموح»قـت ع وان  به ع وان مثالق در ه   این جرایم گرننه ش ه است.

ک    ا به ااسطه همین امنیاراتق دادگسنرب ه   چ  ین امنیار استق به دادگسنرب راه پی ا می

قوانسنه است جریان قخریب ا آلوده کردن مـیط قوسط ص ایع اعم ار دالنی ا خصوصی را به 

 (.Situ & Emmons, 2000: 24 نـو قابل اهمیّنی ک نرل نمای  )

هایی که در اصالحات ااّل ژانویه کیفرردایی ا جرح ردایی در قانون جزاب آلمان نیز با اجود

صورت گرننه استق گرایش ش ی  قانونگذار آلمانی را  8178نسبت به قانون مصوب  8671سال 

نسبت به مبارره علیه برخی رننارهاب معارض م انع عمومی ار قبیل جرایم علیه سالمت ا م انع 

ر این دسنه ار جرایم صرف ایجاد خطرق حنی ب ان قوان مالحظه کرد. داقنصادب عمومی می

اراد خسارت موجب اعمال مجارات دانسنه ش ه است ا در عمل به قئورب مسئولیت مطلق 

دقّنی ش ی  را نیز قابل مجارات دانسنه است منوسل ش ه است. حنی در مورد اال اهمال ا بی

 (.347: 8291ه ریش یشوق )

ک  . عموح انراد در برابر رننارهاب خطرنا  حمایت می در ااقع قئورب مسئولیت مطلق ار

دانشم   علوح اجنماعی در دناع ار مطلق بودن مسئولیت در جرایم علیه م انع  2باربارا ااقون

عمومی اظهار داشنه است که اگر ه ف ح وق کیفرب پیشگیرب ار رننارهاب ریانبار اجنماعی 

اب به انگاربق مسامـه یا حنی به رور قصادنی ص مهلباش ق نادی ه گرننن انرادب که به دلیل سه
                                                             
1. Gamman, Hong Kiong Ltd .V. A.G 1985. 
2. Public interest litigation. 

3. Barbara Vuitton. 
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ک   ق نامع ول است. البنه قئورب مسئولیت مطلق با انن اداقی ار ررف م انع عمومی اارد می

 8مخالفان نیز همرا بوده است.

اارده  ة مسببیّت میان ص ةق ا بات رابطقئورب مسئولیت مطلقانزان بر بـث اعطاب سمت ا 

ا هاب بسیارب مواجه استق ریررا در دعااب مربوط به م انع عمومی نیز با دشواربا رننار آسیب

 در جرایم علیه م انع عمومی ا بات ارقباط نعل ریانبار با آسیب ایجادش ه بسیار سخت ا پی ی ه

ناظر بر  نظر ار موانع ا اصول(. به همین دلیل برخی کشورها صرفWilde,2013: 27است )

مت اب به سالمسئولیت حنی در مواردب که قع د اسباب رولی م جر به اراد آسیب یا ص مه

شودق انزان بر به رسمیّت ش اخنن سمت براب شهران انق عمومی جامعه ا یا مـیط ریست می

ت ایشک ةدر پران . به ع وان نمونهق ده  سببیّت ا جبران ص مات اارده می ةراب به احرار رابط

به  3هاملّی ایم ی قرانیو بزرگراه ةاب ار اهالی شهر لوس آنجلس مب ی بر ق اضاب پیگرد ادارع ه

ا انجاح قکالی   8616قا  8617خارر ع ح رعایت م رّرات اسنان ارد سوخت در خودراهاب م ل 

                                                             
. در ح وق جزا اصلی اجود دارد که بر اساس آن ح وق جزا 8ان : مخالفان مسئولیت مطلق این دالیل را به میان آارده .8

قوان . مسئولیت مطلق بر خالف اخالق است ا نمی3ک   ا مسئولیت مطلق با این اصل در قضاد است؛ ق صیر را مجارات می

. در برخی موارد حنی با رعایت جوانب احنیاط کامل ا 2راانی ار آن چشم پوشی کرد؛ به صرف مشکل بودن ا بات ع صر 

 نظر ار. به صرف ای که مجارات جرایم علیه م انع عمومی خفی  هسن  ق صرف4ناپذیر است؛ مع ولق ارقکاب جرح اجن اب

 گین هاب سه م انع عمومی داراب مجاراتا بات ع صر راانی با اجراب ع الت سارگار نیست. انزان بر آنق برخی جرایم علی

اب نیز انزان بر مجارات اصلی بر هاب کمانه. در مواردب مجارات1هسن   ا احنمال ای که شخص مجرح نباش  نیز اجود دارد؛ 

رات اشون . براب مثال قصابی که با رعایت کامل جوانب احنیاط گوشت ناس  به مشنریان داده استق در ا ر مجنرد بار می

شود هیئت م صفه مسائل موضوعی مهم . اجود مسئولیت مطلق باعث می9ده ؛ اب مشنریان ا اعنبار خود را ار دست میکمانه

را رها ک   ا ن ط به همراه دادرس به مسئله قعیین مجارات بپردارد. این امر با اظیفة هیئت م صفه مب ی بر ا بات مجرح بودن یا 

یب با سارد ا م اح قع . مسئولیت مطلق این سؤال را که آیا قع یب انجاح شود یا نه م نفی می7است؛ نبودن مرقکب در قعارض 

ل داّح کناب ک  . )برگرننه ار نصاجود مسئولیت مطلق ا قصور مـکومیت حنمی هیچ اق امی براب پاسخ به این پرسش نمی

مة آاا نوایی ااح ب ا نسنرن غض فربق قهرنق اننشارات (ق قرج8269ق )نرانسیس کوئینا  کاقرین الیوتح وق کیفرب ا ر 

 میزان(.

2. The National Highway Traffic Safety Administration. 
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به  ا هم  ین الزاح این آژانس 86718قانونی م رّر در قانون سیاست ا حفاظت ار انرژب مصوب 

ررح ا رات ریست مـیطی ا اسنفاده ار اسنان ارد ج ی  براب خودراهاب سواربق دادگاه  ةارائ

د. این ک   گان صادر نموقج ی نظر راب به نفع اهالی شهر لوس آنجلس ا پذیرش سمت شکایت

سببیّت بسیار ضعی  بودق ریرا اهالی شهر لوس آنجلس ادعا  ةدر حالی بود که در این دعوب رابط

موجب انزایش خطر احنراق  - EIS ةقهی -اسنان اردهاب ج ی   ةرده بودن  که کوقاهی در قهیک

 شود. در نهایت گرمایشهاب نسیلی ش ه که این عامل باعث انزایش گرمایش رمین میسوخت

. در ننیجه این مسئله موجب اراد آسیب بر سواحل شودرمین هم باعث باال آم ن سطح دریاها می

شهران ان  3شکایت ة. هم  ینق در پران شودها میکشااررب ا در نهایت سالمت انسانا 

ه اکسی  کربن بمب ی بر الزاح این آژانس به ق ظیم م رّرات دب 2(EPAماساچوست علیه آژانس )

 علّت قأ یر در گرمایش رمینق دیوان قصمیم به قبول ادعاب شهران ان ماساچوست گرنت )

Hinman & Hass, 2004: 11.) 

اب ار دانشجویان دانشگاه جرج ااش گنن ق اضاب کردن  این ( ع هSCRAPآژانس ) ةدر قضی

آژانس به خارر انزایش قیمت حمل ا ن ل قوسط کمیسیون باررگانی ایالنی قـت پیگرد قرار 

عضو راب صادر نمود که  2عضو در م ابل  1گیرد. دیوان عالی کشور در این پران ه با اکثریت 

دانشجویان حق قع یب آژانس را دارن . دانشجویان در این پران ه ادعا کرده بودن  که قصمیم 

حمل ا ن ل  ةشود هزی کمیسیون باررگانی بین ایالنی در انزایش نرخ حمل ا ن ل ریلی باعث می

 در مـیط شهر ریخنه شود ا م جر به جمع ش ن هاکاالهاب باریاننی باال راد ا در ننیجه رباله

ها شود ا ب ین قرقیب اننفاع ار پار  م جر به آسیب انراد شود. در این ها در پار بیشنر رباله

نتق ب ین شود را پذیرعلیّت بین عللی که م جر به برار آسیب به انراد می ةراب دیوان اجود رابط

ت در قیاس نها موجب انزایش اسنفاده ار کاالب غیر قابل باریاقرقیب که انزایش عمومی قیمت

بیشنر ار م ابع ربیعی  ةشود. ب ابراینق قولی  چ ین کاالیی نیار به اسنفادبا کاالهاب قابل باریانت می
                                                             
1. The Energy Policy and Conservation Act of 1975 (EPCA).  
2. MASSCHUSETT’S CITIZENS .V. EPA 1997. 

3. Environmental protection Agency. 
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دارد که برخی ار آنها بای  ار م ارق ااش گنن اسنخراج شود ا همین موضوع موجب دنع بیشنر 

( 8672ژائن  81شود )یااش گنن ا اراد آسیب به انراد م ةهاب ملّی م ط مواد رائ  در پار 

(Merril, 2005: 294.) 

 بررسی حقوق ايران .4

با کااش در ح وق ایران برخالف آن ه در خصو  برخی کشورها گفنه ش ق ساراکارهاب 

حماینی در راسناب حمایت ار م انع عمومی چه در مرحله قع یب ا چه در مرحله رسی گی به 

 شود. جرایم علیه م انع عمومی مشاه ه نمی

اب که به رور شفاف ا صریح در قانون اساسی ا سایر قوانین قوسعه کشور م رّره

بی ی یا مورد ش اسایی قرار داده باش ق دی ه ساراکارهایی در راسناب حمایت ار م انع عمومی پش

قوان برداشت نمود که حق ررح شکایت براب لیکن با قمسو به برخی اصول می شود.نمی

هاب غیر دالنی ا به رسمیّت ش اخنن دعااب گراهی با قواع کلی ح وقی ا نشهران ان ا سارما

قانون اساسی ار جمله اصولی  19ا  41ق 49ق 24اصول قانون اساسی کامالً سارگار است. اصول 

»  ک   کهقانون اساسی م رّر می 24قوان   در این خصو  راهگشا باش . اصلهسن   که می

هاب صالح قوان  به م ظور دادخواهی به دادگاهد است ا هرکس میدادخواهی حق مسلّم هر نر

ها را در دسنرس داشنه باش   ا هیچ کس رجوع نمای . همه انراد ملّت حق دارن  این گونه دادگاه

 این اصل ةریش«. قوان ار دادگاهی که به موجب قانون حقّ مراجعه به آن را دارد م ع کردرا نمی

ک   جهانی ح وق بشر جسنجو کرد. این ماده م رّر می ةاعالمی 1 ةبای  در ماد ار قانون اساسی را

ملّی  صالحهر انسانی سزااار ا مـق به دسنرسی مؤ ر به مراجع دادرسی ار رریق مـاکم ذب» که

اب است که قوانین اساسی یا قوانین عادب براب اا برشمرده ا به اا در برابر ن ض ح وق ااّلیّه

قانون اساسیق حفاظت ار مـیط ریست سالم  19ار ررف دیگر به موجب اصل  .«ان نهاررانی داش

یات هاب بع  بای  در آن حبه ع وان یکی ار باررقرین مصادیق م انع عمومی که نسل امرار ا نسل

نیز ضمن قأکی   41ا  49عمومی قل ی ش ه است. اصول  ةاجنماعی را به رش  داشنه باش  ق اظیف
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برخی ار مصادیق م انع عمومی را برشمرده است ا هم  ین « مصالح عامه»ا « مومیم انع ع»بر 

 مـسوب نموده است. « هاب عمومیانفال ا  رات»برخی ار ع اصر مـیط ریست را 

 گفنه ا قواع  کلی ح وقی ا با قوّجه به ای که جامعه هیئنی استبا قوجّه به مجموع اصول پیش

ار  هاب غیردالنی نیز عضوبانراد ا اشخا  در آنق شهران ان ا سارمان ةقص ّعی منشکل ار کلی

اب عمومی است که آن هسن  . ار ررنی دادخواهی در دعااب مرقبط با م انع عمومی اظیفه

دادرسی انجاح شود. ار این راق  ةهاب غیردالنی در مرحلار سوب شهران ان ا سارمان قوان می

یردالنی را ار حقّ دسنرسی به مراجع دادگسنرب براب حمایت ار م انع هاب غقوان سارماننمی

عمومی که حق همگانی استق مـراح کرد. چ انکه شهران ان ا سارمان هاب غیر دالنی ا مردح 

 نهاد نیز جزئی ار همگان هسن  .

انزان بر قانون اساسیق در قوانین عادب نیز قا پیش ار قصویب قانون آیین دادرسی کیفرب 

اب که ساراکارهاب حماینی ار جمله حقّ دسنرسی ق به رور صریح م رّره8263مصوب 

: 8217هاب غیردالنی را به مراجع قضایی به رسمیّت بش اس  اجود ن اشت )قواح آبادبق سارمان

هاب غیردالنی به مراجع قضایی ا اعطاب سمت به آنها نیز که اخیراً ی سارمان(. حقّ دسنرس893

ن که پس ار نرار ا نرادهاب نرااا گفنمانی نو ظهور استبه آیین دادرسی کیفرب راه یاننه 

 سرانجاح به رور مـ اد به قصویب قانونگذار رسی ه است.

هاب اجرایی قأسیس ا نعّالیّت سارمان ةمناقوان به آییندر میان سایر م رّرات نیز صرناً می

 9/9/8261هاب مردح نهاد مصوّب قشکّل ةنامهیأت اریران ا آیین 36/2/14غیردالنی مصوّب 

 ةناماشاره نمود. آیین 82/9/8261مورّخ  39134 ةرسمی شمار ةهیأت اریران م نشره در رارنام

داد من اسب با موضوع نعّالیّت خود با یهاب غیردالنی اجاره مبه سارمان 36/2/8214مصوّب 

نامه مذکور ا سایر قوانین ا م رّرات مربوط نعّالیّت نموده ا نسبت به حقّ دادخواهی رعایت آیین

داد نامه به سارمان غیردالنی حق میاین آیین 89 ةدر مراجع قضایی ا شبه قضایی اق اح ک   . ماد

حمایت ار م انع عمومی علیه اشخا  ح ی ی ا ح وقی در هاب خود ا براب در موضوع نعّالیّت

قانون آیین دادرسی کیفرب  99 ةمراجع قضایی اقامه دعوا نمای . این ماده قا پیش ار قصویب ماد
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ررح دعوا را به ناح م انع عمومی  ةهاب غیردالنی اجاراب بود که به سارمانق ها ماده 8263مصوب 

قانون  879نامهق با قوجّه به قواع  ح وقی ا اصل صرناً در یو آیین بی ی چ ین ح ّیداد. پیشمی

شون ؛ نه قوانین. ار این م رّرات مـسوب می ةها در رمرنامهاساسی مـل قأمل استق ریرا آیین

قوان   ار اجراب آنها امن اع قرب برخوردار هسن   ا دادساران میراق ار ضمانت اجراب ضعی 

ها مکلف   ار اجراب قانون اساسی نیز دادرسان دادگاه 879آنق انق اصل  ک   . انزان بر

هاب دالنی که مخال  با قوانین ا م رّرات اسالمی یا خارج ار ح اد نامهها ا آییننامهقصویب

قوان  ابطال این گونه م رّرات را ار دیوان مجریه است خوددارب ک    ا هرکس می ةاخنیارات قو

ها به لـاظ اجود خالء قانونی در ارب ق اضا ک  . با قوجّه به این موضوع دادگاهع الت اد

هاب غیر دالنی در دعااب عمومیق ار پذیرننن دعااب ار سوب آنها خصو  حقّ حضور سارمان

هاب غیردالنی ا هاب اخیر ا به دنبال ررح برخی مطالبات ار سوب سارماندر سال 8امن اع کردن .

درسان با ررح دعااب منع د ا هم  ین در ا ر قالش ح وق انانق قانونگذار درص د دا ةمواجه

قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب  99 ةها برآم . چ انکه مادش اسایی سمت براب این سارمان

حمایت ار ارفال ا  ةآنها در رمی  ةهاب مردح نهادب که اساس امسارمان»چ ین م رّر کرد که  63

نانق اشخا  بیمار ا ناقوان جسمی ا یا ذه یق مـیط ریستق م ابع ربیعیق میراث نوجوانانق ر

ی قوان   نسبت به جرایم ارقکابنره گیق به اشت عمومی ا حمایت ار ح وق شهران ب استق می

دلیل شرکت ا نسبت  ةهاب نوق اعالح جرح ک    ا در قماح مراحل دادرسی جهت اقامدر رمی ه

 34/2/8264البنه به موجب اصالحاقی که منعاقباً در قاریخ «. ی اعنراض ک   به آراء مراجع قضای

نسبت به این ماده صورت گرنتق قانونگذار ب ا به دالیلی نامعلوح مج داً حق اعنراض به آراء 

هاب مردح این ماده صرناً به سارمان»هاب مذکور سلب نمود ا این قفسیر را که قضایی را ار سارمان

                                                             
هاب غیردالنی علیه معاانت ن ی شهردارب به اقهاح قخریب بیش ار هشت قوان به شتکایت برخی ار سارمان نمونه می. براب 8

اب م نهی نش  )به ن ل ار مـم  حسن رمضانی قواح هزار اصتله درخت ج گلی در ج گل لویزان اشاره نمود که به هیچ ننیجه 

ق «هاب غیر دالنی در نظاح ح وقی ایرانـیطی در پرقو اق امات سارمانپیشگیرب ا سرکوب جرایم ریست م»(ق 8269آبادبق )

 (.339ق   71مجله ح وقی دادگسنربق شماره 
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اعطاء کرده ا ار اعطاب سمت ررح دعوا به « اعالح جرح»هاب مورد نظرق حق ال در حورهنهاد نعّ

 9/9/8261مورّخ  ةنامق ق ویت نمود. آیین«آنها به ع وان شاکی خصوصی خوددارب کرده است

هاب مردح نهادق به حقّ در م اح بیان ح وق قشکّل 36 ةماد« ح»هیأت اریران نیز صرناً در ب   

ها در مراجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفرب ا قوانین مربوره ی این قشکّلدادخواه

قانون آیین دادرسی  99 ةها را به ماداشاره نموده ا حقّ دادخواهی ا شکایت ار سوب این قشکّل

 کیفرب احاله کرده است. 

ن نصل سوّح با ع وارس  ار آنجا که این حق ذیل آم هق به نظر میبر خالف اصالحات به عمل

آم ه استق قانونگذار سعی در اعطاب یو کارکرد ا ن ش شبه « اظای  ا اخنیارات دادسنان»

ان ب یلی در ح وق ایرقوانست نوآارب بیهاب مردح نهاد داشت؛ امرب که میدادسنانی به سارمان

ح نهادق هاب مردسارمانبه شمار راد. البنه با اصالحات به عمل آم ه نمی قوان گفت قانونگذار به 

قوانست موجب در دعااب موضوع مادهق اعطاب سمت نموده است. در حالی که این ماده می

هاب مردح نهاد در حمایت ار م انع عمومی ا هم  ین جبران خسارات ق ویت ن ش سارمان

 هاب اارده به جامعه شود.دی گان ا قرمیم آسیببزه

هاب ق ها ح ّی که براب سارمان 8263ین دادرسی کیفرب مصوب ب ابراین با قصویب قانون آی 

قوان   اعالح جرح ک    ا مردح نهاد در نظر گرننه ش ه آن است که مان   سایر شهران ان می

م امات قضایی در راسناب اعالح جرح آنهاق چ ان ه سایر ااضاع ا احوال نیز داللت بر ارقکاب 

یز البنه همین حقّ ناچآارن . ظور کش  ا قع یب جرح به عمل میجرح ک  ق اق امات الرح را به م 

در جریان بررسی الیـه ق ظیم برخی ار احکاح  8261اردیبهشت 83عل ی مورّخ  ةهم در جلس

مجلس شوراب  8/2/8261مورخ  931/83113 ةشمار ةکشورق به موجب مصوب ةهاب قوسعبرنامه

راب اسالمی رسی . این مصوبه ابن ا به موجب اسالمی مـ ادقر گردی  ا به قصویب مجلس شو

 71ا  74شوراب نگهبان به دلیل مخالفت با اصول  86/2/8261مورّخ  893/141/ 61 ةشمار ةنظری

عل ی  ةقانون اساسی مغایر با قانون اساسی ش اخنه ش ق امّا در نهایت پس ار اصالحاقی در جلس

  کشور قصویب ا با قایی ةهاب قوسعبرنامهقـت ع وان قانون احکاح دائمی  89/88/8261مورّخ 
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 ةماد« پ»رسمی م نشر ش . به موجب ب    ةدر رارنام 8269نراردین  39شوراب نگهبان در قاریخ 

قانون آیین  99 ةقوان   ار حقّ مذکور در مادهاب مردح نهاد در صورقی میسارمان این قانونق 21

ربط مجور اخذ نمای   ا اگر ر مراجع  قانونی ذباسنفاده ک    که ا 8263دادرسی کیفرب مصوب 

صالح به رور قطعی رد شودق  هابسارمان مردح نهاد در دادگاه سه بار منوالی اعالح جرح یو 

  .شون قانون ذکر ش هق مـراح می 99 ةبراب یو سال ار اسنفاده ار حقّ مذکور در ماد

نوآارب قانون آیین دادرسی کیفرب که به قأسی ار کشورهاب اراپایی در  ب ا به مراقب نوق 

دی گان هاب غیردالنی در نرای   کیفرب ا با ه ف حمایت ار بزهراسناب ق ویت ن ش سارمان

قوانست بر حضور مؤ ر ا مفی  آنان در نرای   دادرسی جرایم خا  صورت گرننه بود ا می

 ی .م نفی گرد 8کیفرب صـه گذاردق

این اق اح قانونگذار با اه اف ح وق شهران ب ا م انع عمومی ناسارگار استق ریرا حفاظت 

مردمی جهت قکمیل  ةیاننها ا ساخنارهاب سارمانا حمایت ار م انع عمومیق نیارم   قشکّل

رب فقوان   ار جهات منع دب نظاح ع الت کیها میهاب دالنی است.  انزان بر اینق قشکّلبرنامه

فاب قوان   با ایار یو سو می هارا در راسناب قـ ّق اه اف خود یارب ک   . در ااقعق این قشکّل

اعالح جرحق نظاح ع الت کیفرب را در کش  ا قع یب جرایم کمو نمای    ةخود در رمی  ةاظیف

    م کمشارکت مؤ ر مردح را نراه ةهاب نره گی ا اجنماعی کشورق رمی ا با قوجّه به  اررش

ن خا  دی گا( ا ار دیگر سو با ن ش آنری ی خود در نرای   کیفرب به بزه891: 8218)حسی یق

سارب انکار عمومی ا قبلیغات ا ارالع رسانی به یارب رسان ه ا در ک ار این اق اماتق با حساس

 موقع خودق ن شی مهم در حمایت ار م انع عمومی ایفاء ک   . 

ور دی ه در ح وق کیفرب نیز ضرارت حضنهق اجود جرایم ب ان بزهانزان بر مطالب پیش گف

ر این شود که دک  ق ریرا این چ ین نرض میها را بیشنر آشکار میا مشارکت این گونه نهاد

                                                             
دی گان موضوع این که به موجب آن ضابطان دادگسنرب ا م امات قضایی مکلف   بزه 99مادة  3. ااژة کمو در قبصرة 8

ان دی گها براب بزهده  ه ا کمکی این سارمانه ک   ق به  ن ش یاربهاب غیردالنی مربوط آگاسارمان« کمو»ماده را ار 

 در کشورهاب آنگلوساکسون ا مؤی  این مطلب است.« یاران دادگاه»ک   که یادآار نهاد اشاره می
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ان  ا ار ررنی حمایت ار م انع جرایم نه شخص خا  بلکه عموح مردح ار اقوع جرح منضرر ش ه

هاب غیردالنی در این راسنا ا قوجّه اقشار مخنل  است ا سارمانسارب عمومی نیارم   نره گ

قوان   ن شی نعّال را ایفاء ک   . هر ان اره بسنرهاب نره گی ا اجنماعی الرح در جامعه موجود می

 . رس باش ق نظاح ع الت کیفرب با سرعت بیشنرب به اه اف خود می

النی هاب غیردق حضور ا مشارکت سارمانانزان بر ن  ان ساراکارهاب حماینی مربوط به ح

 ةا شهران ان ا به رسمیّت ش اخنن دعااب گراهیق در خصو  موانع مربوط به ا بات رابط

 ةچه در مرحل -سببیّت ا ق صیر مرقکب ا لزاح احرار سوءنیت مرقکب نیز در نظاح ح وقی ایران 

ع یب ق ةچه در مرحل هاادگاههیچ گونه حماینی اجود ن ارد. چ انکه د -قع یب ا چه رسی گی 

ش ه را به لـاظ ن  ان سوءنیت ا یا هاب مطرحا قـ یق ا چه در مرحله رسی گی اغلب پران ه

  8.ک   سببیّت ا اننساب رننار مجرمانه مخنومه می ةع ح ا بات رابط

قوان گفت اجود برخی م رّرات دادرسی ا اصول مسئولیت م نیق حمایت به رور خالصه می

ار م انع عمومی ا جبران خسارت در جرایم علیه م انع عمومی را در ح وق ایران بیش ار ان اره 

اب که انزان بر مسائل مربوط به حقّ حضور ا اعطاب سمت به دشوار کرده استق به گونه

 سببیّت ا ق صیر مرقکب ا لزاح احرار سوءنیت ةهاب غیر دالنیق ا بات رابطشهران ان ا سارمان

 ب نیز در این راه به یو چالش قب یل ش ه است. مرقک

 

                                                             
 رقوان به شتتکایت ادارة کل حفاظت مـیط ریستتت قهران ار کارخانة شتترکت صتت عنی ایران خودرا دبه ع وان مثال می. 8

گرب ایران خودرا ا هاب بخش ریخنهبه دلیل نعّالیّت 89/4/8213مورّخة  898-297 -3786به شتتتمارة  1دادستتراب ناحیة  

در خصو  شکایت  4419/77آلودگی شت ی  هواب شهر  دانشگاه ا قه ی  سالمنی اهالی این شهر  ا پران ة شمارة  

م یر عامل شرکت عمران شهر ج ی  پردیس به دلیل ع ح ار آقاب  .  8277ادارة کل حفاظت مـیط ریستت قم در سال 

دادگاه عمومی اقت ا پران ة  931هاب رراعی ا م ابع آبی در شعبة نصتب ستیسنم قصفیة ناضالب انسانی ا آلودگی رمین  

 8217سال  -119118ادارة کل مـیط ریست علیه کارخانه پودر راب ا پران ة کالسة  8216ستال   16/893/8877کالستة  

 علیه کشنارگاه دامی اابسنه به شهردارب در دادسراب رنجان اشاره نمود.
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کانی است  ح وق کیفربق مسنلزح قوجیه ةاسنفاده ار ح وق کیفرب با قوجّه به اصل کاربرد کمی 

(. با اجود اینق به دلیل اهمیّت م انع عمومی ا رش  رارانزان جرایم علیه م انع 62: 8269)نوبهارق 

ق ده  هاب جامعه ا سالمت عمومی انراد را مورد ه ف قرار میقرین سرمایهعمومی که مهم

حمایت کیفرب ار م انع عمومی بیش ار پیش ضرارب است. در این راسناق بسیارب ار کشورها با 

ش هاب غیردالنی ا پذیرهایی نظیر مسئولیت مطلقق اعطاب سمت به سارمانقوسل به قئورب

با . ان ه به م ظور حمایت کیفرب ار این م انع کردهدعااب جمعیق سعی در ایجاد نظامی یکپارچ

کااش در ح وق ایرانق به رغم رننارهاب منع د ا مکرر معارض با م انع قماح یا بخش بزرگی ار 

انراد جامعه ا برخالف آن ه در خصو  برخی کشورها مان   ه  ق نرانسهق انگلیس گفنه ش ق 

ه در مرحله رسی گی در خصو  جرایم علیه ساراکارهاب حماینیق چه در مرحله قع یب ا چ

اب ار م انع عمومی صورت شود. به همین جهتق حمایت شایسنهم انع عمومی مشاه ه نمی

هایی که ار قضائیه ا سایر سارمان ةرس  براب نیل به این ه ف بای  میان قوگیرد. به نظر مینمی

ن مئن برقرار شود ا با اصالح قانون آییک    ارقباری ق گاق گ ا مطم انع عمومی حمایت می

هاب حضور ا احرار صالحیت سارمان ةنـو ةک   دادرسی کیفربق م رّرات ا قواع  قسهیل

نی ا نهادی ه هاب غیردالحضور مؤ ر ا مفی  سارمان ةغیردالنی در نرای   کیفرب اضع شود قا رمی 

هایی ی نظیر دعااب گراهی ا قئوربش ن مشارکت آنها نراهم شود. هم  ین بای  ساراکارهای

مان   مسئولیت ب ان ق صیر در جرایم علیه م انع عمومی مورد پذیرش ا قصویب قانونگذار قرار 

 گیرد. 
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Abstract 

As people are actual victims of crimes against the public interest, criminal 

protection of public interest, undoubtedly, is an instance of People protection. 

However, the issue of victimization in crimes against public interest is one of the 

theoretical and practical controversial issues for on the one hand the consequences 

of  such crimes are appeared after passing a long time and they, generally, are 

without immediate victims, and on the other hand its not possible to determine the 

vulnerable people and harms which are caused by any of them can affect each 

citizen by this portion in the community. These obstacles not only make difficult 

prosecution for obtaining causal relationship and offensive faults but also make 

compensation difficult for victims both conceptually and procedurally. In addition 

to the difficulties relating to the assertion Casual relationship complaining from 

vulnerable citizens and potential, victims who are g non-objective and intangible 

of some damages have become an obstacle. In this article, we attempt to study 

protective facilities, obstacles and traits in some legal systems, ineffective support 

of public interest and use these cases in condifiction of regulations in  Iran`s law. 

 

Keywords: Crimes Against Public Interests, Victims, Criminal Protection, Public 
interest, Non-governmental Organisations.

                                                             
1. Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modarres University, 

Tehran (Corresponding author): m.saber@modares.ac.ir 

2. Full Professor in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modarres University, Tehran. 
3. Ph.D. Graduate in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modarres University, 

Tehran. 


