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 چکیده
حفاظتازمحیط بینزیستامروزه اصلیدرجامعه المللیمبدلشدهبهیکدغدغه

بزرگ است. از مشخصهیکی بینترین حقوق بازیگرانمحیطالمللهای حضور زیست،
نقش و آنغیردولتی شکلآفرینی در مقرراتزیستها نظارتبر و اجرا محیطیگیری،

بین عرصه در بازیگران شناساییشخصیتحقوقیاین کاست. تابعانالمللیدر دیگر نار
هاعنواننقطهعطفیدرجهتافزایشمشارکتقضاییوغیرقضاییآنالمللبهحقوقبین
تصمیم ایفاینقشتعیینگیریدر و محیطها حفاظتاز زمینه در زیستمحسوبکننده

محیطیوحقدسترسیشود.مقالهحاضر،مشارکتبازیگرانغیردولتیدرمسائلزیستمی
المللیآرهوسمحیطیدرحقوقاتحادیهاروپادرپرتوکنوانسیونبینعدالتزیستهابهآن

دهدکهکند.نتایجتحقیقنشانمیقضاییدیواندادگستریاتحادیهاروپاراتبیینمییوآرا
هایبرایرسیدنبهایناهداف،اتحادیهاروپابهبازنگریدربرخیمقرراتودستورالعمل

هایدامهماهنگنهادهایمسئولونیزاصالحقوانینداخلیتوسطدولتخودازطریقاق
عضونیازدارد.

 

زیست :یواژگان کلید عدالت اروپا، اتحادیه غیردولتی، کنوانسیونبازیگران محیطی،
 آرهوس،دیواندادگستریاتحادیهاروپا.
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 مقدمه  
المللاستکهعهدرحقوقبینتوسهاینسبتاًجدیدوروبهزیستیکیازشاخهحقوقمحیط

هایمتحولاینرشته؛نظیرحقوقمخاصماتمسلحانه،حقوقدرحالحاضردرکنارسایرحوزه

حقوقتجارتبین و گرایشبشر یکیاز مطالعاتحقوقیالملل، در موردعالقه هایخاصو

برایناساس،المللمحسوبمیبین  و زمان گذشت اب حوزه این در گذاریقانون جریان شود.

یکیازنکات خود به بیشتری شتاب زیست،محیط تخریب سریع بارشد زمانهم گرفتهاست.

دراتحادیهگیرندگانزیست،توجهتصمیمگیریمقرراتحقوقمحیطاساسیدررابطهباشکل

ردرجهکهدمحیطیوایجادارتباطمیاناینرشتهومسائلحقوقبشریاستهامورزیستاروپاب

دانیمامروزهچراکهمیهایعضواینسازمانفراملیهستند؛اولهمانمقاماتعمومیودولت

بهحقبرمحیط حقوقاساسیبشر میزیستسالمیکیاز یکیازرود.شمار همینرابطه در

زیستاست.الزمبهذکراستکهاتحادیههایاصلیحقوقاتحادیهاروپانیزحقوقمحیطشاخه

 از اقتصادیدولتیمتشکل و سیاسی یکسازمان اصل28اروپا در استکه اروپایی کشور

سالگسترش در استو اقتصادیاروپا جامعه همکاری7311یافته اروپاییشکل0با کشور

ایندولت هستندکهدرزمینهاصولهاگرفت.درنتیجه،اینبرداشتاولیهوجودداردکهاصوالً

سازیواجرایزنندونهادهایغیردولتیدرفرایندتصمیمزیستحرفاولرامیطراجعبهمحی

.7شودهابهیکنقشدستدوممحدودمیاینشاخهیانقشکمیدارندیااساساًنقشآن

مهم از یکی مشخصهامروزه بینترین حقوق محیطهای بازیگرانالملل ورود زیست،

بین عرصه مشارکتآنالمللیغیردولتیبه تابعانحقوقبینو دیگر کنار در زمینهها المللدر

محیط دستورالعملحفاظتاز بررسیمقرراتو اینبا وجود با درزیستاست. هایموجود
                                                                                                                                                                                                        

ایجاد«جوامعاروپایی»ایبناشدهاستکهدردههپنجاهازقرنبیستمتحتعنوانیکسازمانمنطقه.اتحادیهاروپابراساس7
گسترش طریق از اروپا شهروندان فیمابین منسجم وحدت و اتحاد ایجاد اروپا، اتحادیه مؤسس معاهده شدند.اهداف

مسئولیت قلمروهایعدالتوامورهایجوامعاروپاییواجراییکسیاستامنیتیخارجیمشترکو توسعههمکاریدر
محیطیاستهایتدوینمقرراتدراتحادیهاروپامسائلزیستترینحوزه(.یکیازمهم7931:881زاده،باشد)بیگداخلیمی

بحثحفاظتازمحیط7380ایمنتقلشدهاست.دراوایلسالگیریازاعضایداخلیبهسطحمنطقهکهدرآنقدرتتصمیم
ازپیمانماستریختدرسال تبدیلشد. بهیکهدفمشترکدرحقوقاروپا پرداختنبهمفهومحفاظتاز7332زیست، ،

زیستبیشازپیشموردتوجهقرارگرفت.ازاهدافاصلیاتحادیهاروپادراینپیمان،ترویجوتوسعههماهنگهمراهمحیط
محتوایاینپیمانباتجدیدنظرهاییکهبعدهادرآنصورتگرفتدرحالحاضرزیستبود.باثباتپایدارواحترامبهمحیط

ای،توانستهقدمدرعرصهجهانیومنطقهعنوانیکپیشدهد.اتحادیهاروپابهزیستاتحادیهراتشکیلمیمبنایحقوقمحیط
محیطیاتحادیه،شاملبرخیاحکاموافزیستمحیطیخودرادراکثرمناطقبهاجرادرآورد.اهدهایزیستبسیاریازبرنامه

هایاساسیدراینالمللیاست.بااینحال،یکیازچالشمقرراتصریحومدوندررابطهبامعیارهاینظارتیدرسطحبین
 محیطیدرداخلکشورهایعضواتحادیهبودهاست.اجرایمقرراتزیستسازیوزمینه،پیاده
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اتحادیهاروپاموانعیدررابطهباافزایشمشارکتاینبازیگراندرفرایندساختحقوقمحیط

هادرتوانفقدانجایگاهحقوقیآنتریندالیلآنرامیشودکهیکیازمهمزیستمشاهدهمی

اتحادیهدانست.تحوالتاخیردرحقوقاتحادیهاروپاموجبشدهتابهمسئلهمشارکتنهادهای

عنوانیکهابهمحیطینیزتوجهشودوحقدسترسیبهدادگاهغیردولتیدرمسائلقضاییزیست

زیستموردتوجهباشد.بنابهتعریفمقصودازاینحیطحقبشریمستقلدررابطهباحقوقم

 محیط ارتقای به کمک برای غیرانتفاعی هدف با که است مؤسساتی ایجادنهادها، زیست

7اندشده نظرانمطرحدراینحوزهخاطرنشانساختهاستکهیکیازصاحبپروفسورابسون.

تصحیحخطاهاییعدالتزیستهادسترسیبهعدالتابزاریمهمبرایتحکیمپایه» محیطی،

(.Ebbsson,1997: 35«)ایبرایوادارکردنمقاماتبهایفاینقشمؤثراستاداریووسیله

نخستین برای خصوص همین بیندر کنوانسیون در آرهوسبار به2المللی دسترسی حق ،

المللمحیطبینمحیطیوشناختاهمیتنقشبازیگرانغیردولتیدرپرتوحقوقعدالتزیست

دولت آن، اساس بر که یافت مفهوم عدالتزیست به دسترسی حق تا شدند مکلف ها

محیطیرابرایافرادودیگربازیگرانغیردولتیتضمینکنند.بایدتوجهداشتکهاتحادیهزیست

به داروپا همواره حال، این با است. آن رعایتمفاد مکلفبه کنوانسیون این عضو رعنوان

ساختارهایسیاسیوقضاییاتحادیهبهنقشبازیگرانغیردولتیبرایمداخلهمستقیمدرمسائل

توجهیشدهاست.درهمینرابطه،موضوعمحیطیودرصورتلزوممراجعهبهمحاکمبیزیست

به توجه در داخلی محاکم و اروپایی دادگستری دیوان نقش کنیم، بدان باید که دیگری

محیطیدرپرتوتحوالتصورتگرفتهبازیگرانغیردولتیدرعرصهمسائلزیستآفرینینقش

درطیچندسالاخیرگف است. ایبیندیواندادگستریگوهایفشردهتدررویهاتحادیهاروپا

قضاتدادگاه و اروپا بازیگراناتحادیه بیشتر دسترسی زمینه در داخلیکشورهایعضو های

محیطیشکلگرفتهاست.تاکنوندیواندادگستریدرمسائلزیستغیردولتیبهمراجعقضایی

مهمیراصادرکردهکهدرزمینهیمحیطیآراپروندهزیست716اروپابارسیدگیبهبیشاز

محیطیاتحادیهاروپاسازیقواعداینحوزهوهماهنگیدراعمالواجرأیحقوقزیستشفاف

ایاسلواکی،هایقهوههاییهمچونخرستوانبهپروندهمیتأثیرگذاربودهاست.درهمینرابطه
                                                                                                                                                                                                        
1.Foro de Apoyo M. Organizaciones no Gubermentales: Definicion, Presencia y Perspectivas, 
Demos, 1995, p. 16. 
2. The Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
making and Access to Justice in Environmental Matters was Signed in Aarhus (Denmark) 
in 1998. 
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هابااستنادبهکنوانسیونآرهوسوتراینلوغیرهاشارهکنیمکهدیواندرزمانرسیدگیبهآن

تأکیدمیدستورالعمل هایعضوموظفبههایداخلیدولتکندکهدادگاههایاتحادیهاروپا،

محیطیغیردولتیدرموردنقضیاسرپیچیازمقرراتزیستپذیرشدعاویهریکازبازیگران

هستند.

محیطیدرتالششدهاستتاجایگاهنهادهایغیردولتیدراقامهدعاویزیستنوشتاردراین

سطحاتحادیهاروپاوهمچنیندرمحاکمملیاتحادیهارزیابیشوند.دراینرابطه،سؤالاصلی

غ نهادهای چگونه استکه میاین مقرراتزیستتوانیردولتی ایجاد فرایند در درند محیطی

شودکهبرسرراهاتحادیهاروپامؤثرواقعشوند؟همچنیندرمرحلهبعدیاینسؤالمطرحمی

هایغیردولتیچهموانعومشکالتیوجودمحیطیازسوینهادهاوسازمانطرحدعاویزیست

بردوموضوعاساسیتمرکزخواهدشد:دردرجهاول،مبانیدارد؟بههمینخاطر،درادامهمقاله

موردتوجهقرارگیرینظریوعملیمشارکتنهادهایغیردولتیدرتصمیم هایاتحادیهاروپا

گیردوسپسدردرجهدوم،مشارکتعملینهادهایغیردولتیدررویهقضاییایناتحادیهمی

موردتوجهقرارخواهدگرفت.



 محیطی اتحادیه اروپا سازی زیست ینی بازیگران غیردولتی در فرایند تصمیمآفر نقش. 1

 مالحظات مقدماتی. 1-1

شاهدافزایشچشمگیرمشارکتبازیگرانغیردولتیدرعرصهحاکمیتجهانی7336ازدهه

( تصمیماتدولتCharnovitz, 1997: 186هستیم بر بازیگران این تأثیر حاضر، حال در ها،(.

منابعطبیعیومذاکراتومعاهداتبینمشیتوسعهخط حفاظتاز اینهایداخلی، المللیدر

به درکایناشخاصخوبینشانحوزه مشکالتزیستحقوقیدهنده تعداداز محیطیاست.

محیطیرادرمرکزنویسقوانینزیستبسیاریازمحققانتأثیربازیگرانغیردولتیدرتهیهپیش

(.درهمینرابطه،چیزیکهمهماستبهCorell & Betsill, 2001: 107اند)توجهخودقرارداده

.Wapner, 1995: 440))سازیاستهایاینبازیگراندرعرصهتصمیمرسمیتشناختنفعالیت

زیستازطریقافزایشآگاهیعمومیدربازیگرانغیردولتیدرتوسعهمقرراتحقوقمحیط

محیط مسائل تأثیر بینزیستی، مذاکرات فرایند طرحبر بیان برایالمللی، پیشنهادی های

تصمیماتدولتشکل بر نفوذ اعمال هنجارهایجدید، اقداماتگیری انطباق نظارتبر و ها

ویژهدرزمینهاجرایمقرراتایفاینقشالمللیبهالمللیباتعهداتبینهایبینهاوسازماندولت
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عیتبخشیدنبهفرایندساختتصمیماتبهعواملمتعددیازجملههادرمشروکنند.نقشآنمی

نقشبی بهاستقالل، و تصمیمطرفانهومنصفانه درگیریکارگیریتخصصاینبازیگراندر ها

سطوحمختلفبستگیدارد.

ازطرفیدیگر،بازیگرانغیردولتیاغلبممکناستدرزمرهمنابعاطالعاتیجامعودقیق

بهمحسوبشون روندمذاکراتو کیفیتدر بهبود موجبافزایشو اینخود کارگیریدکه

شود؛لذابرایایفایایننقش،بازیگرانغیردولتیهامیگیریهایقابلدسترسدرتصمیمگزینه

رابطه، همین در دارند. نیاز اظهارنظر برای فرصت و ضروری اطالعات به دسترسی به

قبتصمیم در باید پاسخگیرندگان شده تصمیماتاتخاذ نظارتال اجازه و باشند مسئول و گو

اینحالمنتقداناظهارمی با بدهند. اجرایمقرراترا کنندکهدرنظرگرفتنعمومیبرنحوه

ازبازیگرانسازمان ها،ممکناستدرگیرییافتهومتخصصدرفرایندتصمیممنافعاینگروه

دنبالداشتهمحیطیوکشاورزیوشیالتتأثیراتمخربیبهزیستاتخاذمقرراتدرزمینهمسائل

اینبازیگرانبه چراکهگاه منافعمضیقگروهیوصنفیراباشد؛ منافعحقوقی، به جایتوجه

می قرار پایدار،مدنظر توسعه کمکبه بشر، حقوق زمینه در تاکنون بازیگران این اما دهند؛

اندایداشتههایبرجستهخلعسالح،آموزشوغیرهفعالیتهایبشردوستانه،مسئلهصلح،کمک

(Kenneth, 2000: 74اگرچهنظامحقوقمحیط درخصوص(. مقرراتیرا زیستاتحادیهاروپا

منظورمحیطیارائهدادهاست؛بااینحال،شهرونداناروپاییبهمشارکتعمومیدرمسائلزیست

محیطی،وابستهبهکمیسیوناروپااستودراینزمینهطرحدعویراجعبهنقضمقرراتزیست

دنبالمتحدانیزیستاغلببههایحامیمحیطهاندارند.گروههیچدسترسیمستقیمیبهدادگاه

دولت و پارلمان و کمیسیون در ازبالقوه همواره کمیسیون البته هستند. اتحادیه عضو های

کندهاراحمایتمالیمیاندوآنزیستبهرهبردهحیطهایمدافعمهمفکریومشورتباگروه

(Adelle, 2013: 162شکل با راستا همین در .) ابتکار»گیری اروپایی حق در7«شهروندان

به2677سال کمیسیون درخواستبه ارائه حق افراد عموم طرح، تهیه شکلمنظور در گیریها

 پیدا را درخواستمقرراتجدید این حداقلکرداند. از نفر توسطیکمیلیون حداقل باید

امضایالزمدرهر28عضواز1چهارمکشورهایعضو)یک حداقلتعداد با اتحادیه( عضو

کندکهافرادحق.همچنینمنشورقانوناساسیاروپامقررمی2کشورعضوبهکمیسیونارائهشود
                                                                                                                                                                                                        
1. European Citizens' Right of Initiative. 
2. Erwin Leitner: Die Europäische Bürgerinitiative, Ausgangspunkt für die künftige 
Europäische Volksabstimmung. mehr demokratie! Österreich, 6. September 2011, abgerufen 
am 14. März 2013. 

http://mehr-demokratie.at/component/content/article/22-eu-ebene/409-die-europaeische-buergerinitiative-ausgangspunkt-fuer-die-kuenftige-europaeische-volksabstimmung
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محیطیوسایرموضوعاتمرتبطرانیزارائهدرخواستبهپارلمانبرایرسیدگیبهمسائلزیست

هردویاینمقرراتبه هستند. هایافراددرتعاملبانهادهایاتحادیهدنبالافزایشتواناییدارا

شکلگرفته میاروپا حدیپاسخگویموضوعاندو تا نیازهایبحثتوانند با رابطه در برانگیز

ربههمکاریومشارکتباشهرونداندراتخاذاتحادیهبهشفافیتدراقداماتخودوتوجهبیشت

.درهمینراستادرFollesdal, 2006: 63))هایاساسیدرنهادهایاتحادیهاروپاباشدگیریتصمیم

هایغیردولتیبانهادهایاتحادیهاروپادرهابینافرادوسازمانطولچنددههگذشتههمکاری

اینتمامیزمینه گسترشیافتهاست. مسئلهطیفوسیعیازموضوعاتازجملهمذاکراتوها

طرحگفت مقررات، تعیین زمینه در فشرده برنامهوگوهای و وها اتحادیه در مدیریتی های

شاملمی را دیدگاهکشورهایعضو در تحول و تغییر از ناشی اول وهله در مسئله این شود.

نقشبازیگرانغیردولت با رابطه تصمیمنهادهایاتحادیهدر اتحادیهگیرییدر معاهده است. ها

به نقشاینبازیگرانرا عنوانبخشیازجامعهمدنیدراروپاکهدرپیمانلیسبوناصالحشد،

تصمیم گیریفرایند ماده در معاهده این رابطه همین در است. شناخته رسمیت به 77ها

کندکه:(خودبیانمی11ماده7شدهدربند)اصالح

بهنه* باید سازمانادها شهروندان، برای مقتضی مناسبو ابزارهای انجمنوسیله و ،هاها

هادرساختحقوقاتحادیهرافراهمکنند؛نظردرتمامیزمینهفرصتشناساندنوتبادل
هایجامعهمدنیحمایتوگوهایشفافومنظمبااشخاصوانجمننهادهابایدازگفت* 

کنند.
اینمعا بیشازبرخیمقرراترسمیوقراردادیبیناگرچه المللیبهمسئلهمشارکتهده

هادررابطهباشناسایینقشبازیگرانغیردولتیدرایجادقوانینتوجهدارد؛بااینحال،چارچوب
نشان و است محدود مقررات ساخت فرایند در بازیگران این بیمشارکتی توجهیدهنده

ئلهدرهنگامتنظیمقواعداست.ازطرفی،برخیمفسراننیزباتوسعهگیرندگانبهاینمستصمیم
هانظری،براینشاندادنتأثیربالقوهبازیگرانغیردولتیدرساختحقوقاتحادیهاروپادیدگاه

کرده بسیاری تالش7اندتالش این تاکنون وجود، این با چگون. زمینه در میانها تعامل گی
بررسیخصونفعهایذیگروه حال، هر در است. اندکبوده بسیار نهادهایاتحادیه، با صی

درفرایندساختقوانینومقررات نهادهایاتحادیه هریکاز مشارکتبازیگرانغیردولتیبا
احتماالًبهدرکبهتراینمسئلهکمکشایانیکندبکند.

                                                                                                                                                                                                        
1  . Pierre-Marie Dupuy, Luisa Vierruci, NGOs in International Law; Efficientyn in 
Flexibility, Edward Elger, 2008. 
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 . مشارکت بازیگران غیردولتی با کمیسیون اتحادیه اروپا2-1

توج غیردولتیطرفبا بازیگران هریکاز تخصصخاصدر وجود اینکه به محیطه دار

زیستاتحادیهایبهفرایندساختحقوقمحیطتوانددرتمامیسطوحداخلیومنطقهزیستمی

نقشیمهمدرفرایندعملکردکمیسیون تواننداروپاکمکشایانتوجهیکند،اینبازیگرانمی

عهد بر اروپا گیرنداتحادیه انجمنه رابطه، همین در سازمان. و وها اروپایی غیردولتی های

آنشبکه دیدگاههایمرتبطبا قادرند شکلها زمینه در را اطالعاتخود و هایگیریطرحها

دهند ارائه کمیسیون مسئله7پیشنهادیبه و اروپا جهتشفافیتاقداماتنهادهایاتحادیه در .

هاهارابهرسمیتبشناسندوازاستقاللآنوندان،کمیسیوننیزبایدآنگوییدربرابرشهرپاسخ

حمایتکند.همچنینکمیسیونبایداطالعاتدقیقوصریحیرابهاینبازیگرانبرایانتقالبه

عنوانکانالیارتباطیبینکمیسیونوگروهتوانندبهجامعهمدنیارائهدهد.بازیگرانغیردولتیمی

هایاتخاذشدهدرسطحمنظورانتقالاطالعاتوبیانتصمیماتوبرنامهیازمردم،بهاگسترده

محیطی،کمیسیوناصولکلیواتحادیهدرنظرگرفتهشوند.درتهیهوتصویبمقرراتزیست

گروه با برایمشورتعلنی محیطهایطرفمعیارهایحداقلی است.دار کرده زیستاتخاذ

کمیسیون انجمنهمچنین با مشورت فرایند که است کرده سازمانمقرر و غیردولتیها های

صورتصریحوگیریمذاکراتدرخصوصتنظیممقرراتبایدبهمحیطیدرزمینهشکلزیست

به و گیرد قرار مردم عموم اختیار در آشکار و مسائلعلنی در که کسانی خاص طور

نیمعقولازتصمیماتاتخاذشدهمطلعشوند.ایننفعهستندبایددرمدتزمامحیطیذیزیست

انجمن چه باید اینکه شود. منتهی عملی حیث از نتایج بهترین به است ممکن وروند ها

هایمختلفکمیسیونبرگزیدهشوند،بهمواردیهاییبرایمشاورهوهمکاریبابخشسازمان

عضویتآن نحوه و ساختار مشارکتقبلیهمچون سابقه کمیتهها، گروهدر و هایکاری،ها

پذیریاینبازیگرانتر،مسئولیتتواناییدرتبادلاطالعاتکمیسیونبهشهروندانوازهمهمهم

انجمنFulvio, 2007: 43گردد)برمی نیزبایددرنظرگرفتکهسازمانیا را اینمسئله های(.

 قادر انتخابو توسطکمیسیون باید موضوع حوزهمرتبطبا بیشتر همکاریدر هایفعالیتبه

البتهبه کمیسیونباشند. گیرییکجامعهمدنیبرایشکلفعاالنمنظورمشورتوهمکاریبا

تصمیماتزیست طرحپیشنهادیجهتاتخاذ آن مطرحشدن همیشه صورتبهطرحمحیطی،
                                                                                                                                                                                                        

1. See Social Platform ‘Analysis of the Commission’s proposal for a directive on services in 
the Internal Market’ at 19ff, available at http://www.socialplatform.org/Module/FileLib/04-
06Services_ ExpertAnalysis.pdf accessed 25 June 2008. 
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زیستمشورتمیمحیطهایحاصورتعلنیباگروهعلنیالزمنیست.لذاحتیاگرکمیسیونبه

هایپیشنهادیآیندهمطلعشدهوکمیسیوننظراتوپیشنهاداتهااغلبازطرحنکند،اینگروه

درفراینداتخاذمقرراتمحیطآن را بهطورمثالمیزیستیلحاظمیها شودبهارتباطوکند؛

(CONECCS)مشورتاینبازیگرانباکمیسیونازطریقنهاداطالعرسانی
.ورودبهکرداشاره7

نیازهاازهایغیردولتی،داوطلبانهوالبتهنیازمندیکسریپیشایننهادبرایاشخاصوسازمان

اهدافغیرانتفاعی،تخصصدریکیا با قبیلفعالیتدردویاچندکشورعضواتحادیهاروپا

قابلیت تواناییو نهادینه، ساختار فعالیتکمیسیون، دالیلمعقولچندحوزه اطالعاتبا ارائه

نهادمشورتیموقتمتشکلازبازیگرانغیردولتی166.درحالحاضرکمیسیونبیشاز2است

طیفگسترده بهدر تصمیمات از زیستای مسائل در اینویژه که است داده شکل محیطی

به ایننهادها حضوردر بیانپذیریهستندکهسیبآهایگروهعنوانبازیگرانبا به قادر خود،

 :Greenwood, 2007)هابرایساختمقرراتنیستندگیریهاومشارکتدرروندتصمیمخواسته

رغماینکهرایوضعیتدسترسیبازیگرانغیردولتیبهکمیسیونهنوزبهشکل.درنهایت،علی(30

اینبازیگرانتوانستهمدونوالزام اینحال، با درزمینهارائهاطالعاتاندآورتنظیمنشدهاست؛

هایپیشنهادی،مسائلمالیواجراییپیوندناگسستنیگیریطرحمحیطی،مشاورهدرشکلزیست

باکمیسیونداشتهباشند.ازطرفدیگر،کمیسیوننیزباایجادرابطهحمایتیمتقابلپذیرایارتباط

البتهکمیسیونازاینطریقهایذیبااکثرگروه توانداختیاراتوتواناییخوددرمینفعاست.

یکیدیگرازمزایایمشارکتبازیگرانهایپیشنهادیمطلوبایجادطرح گسترشدهد. تررا

طورهاییاستکهازسویشورایاروپابهغیردولتیباکمیسیون،امکانتصویبآندستهازطرح

بازیگرانغیردولتیهمچنانتنهااند.باتمامیایناوصاف،جدیتوسطعموممردمحمایتشده

.9طورغیررسمیقادربهمشارکتباکمیسیوندرایجادمقرراتدراتحادیهاروپاهستندبه


 . مشارکت بازیگران غیردولتی با شورای وزیران اتحادیه اروپا3-1

ایدعنوانقدرتمندتریننهاداتحادیهاروپاارگانیاستکهتمامیمقرراتبشورایوزیرانبه
                                                                                                                                                                                                        
1. Consultation, the European Commission and Civil Society. 
2. Commission Communication, ‘Towards a Reinforced Culture of Consultation and 
Dialogue-General Principles and Minimum Standards for Consultation of Interested Parties 
by the Commission’, COM (2002) 704 final, 11/12/02 (General Principles (2002)). 

توانیدالمللمیگیریمقرراتحقوقبینآفرینیبازیگرانغیردولتیدرفرایندشکل.برایمطالعهمفصلدررابطهبانقش9
آفرینیبازیگرانامکاننقشالملل؛ارزیابیشکلگیریقاعدهعرفیدرحقوقبین»(،7932رجوعکنیدبه:زرنشان،شهرام،)

.11،شمارهالمللیمجلهحقوقیبین،«غیردولتی
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بهتصویبآنبرسدوبهتعبیربهتر،ازحقوتودرتصویبمقرراتبرخورداراست.شورایکیاز

گیریقوانینهایپیشنهادیکمیسیوندررابطهباشکلدونهادیاستکهدرکنارپارلمان،طرح

بررسیمی خودبهومقرراترا شورا اقدامحوزهموضوعیمختلفتقسیممی3کند. شودکه

ازسوییکدبیرخانهجداگانهحمایتومیهریکازآن بهها طورمثال،شورایمحیطشود؛

کند،درحالیکهمحیطیازجملهتغییراتآبوهواییرابررسیمیزیستتماممسائلزیست

درشورایخاصکشاورزیوشیالتبررسیمی شوندمسائلمربوطبهکشاورزیوشیالت،

(Wurzel, 1996: 291با نظر (. به اختیاراتشورا به راحتیرسدبازیگرانغیردولتیبهنمیتوجه

همکاریاین و برایحضور رسمی هیچمسیر لذا باشند؛ آن مشارکتبا دسترسیو به قادر

ایندرحالیاستکهشرایطبرایایجادروابط وجودندارد. شورایوزیراناروپا بازیگرانبا

غیررسمیبینآن نیز میها فراهم دشوار بسیار ندرتو ابزارهایبه اتفاق قریببه اکثر شود.

 تحتعنوان شورا اصلی اعضای بین مذاکره طریق از شورا»قانونگذاری صورت7«کارگروه

مردممی عموم اطالع به اعضایآن توسطرئیسو برگزاریجلساتکارگروه زمان و گیرد

جامعهمدنیبهفعاالندرزمینهحقدسترسی2.(2667/7613رسد.باوجودتصویبمقررات)نمی

بهحالبرایاینگروه تا زمینههریکازنهادهایاتحادیهاروپا، هایالزمجهتدسترسیبهها

محیطیفراهمنشدهاست.البتهدرمواردیخاص،اطالعاتوحضوردرفرایندمذاکراتزیست

نظراتگروه شورا میهایحامیمحیطدبیرخانه اطالعاعضایشورا به ولیزیسترا رساند؛

منظورجلوگیریازآسیببهروندمذاکرات،ایندبیرخانهاطالعاتواسنادارائهطورکلیبهبه

فاش منبعی هیچ برای را بهکندنمیشده مسئله این برایکه جدی موانع از یکی خود، نوبه

شکل روند در غیردولتی بازیگران مشارکت زیستگیری مقررات اتخاذ و محیطیمذاکرات

به9شودمحسوبمی اعضایشورا با ارتباطاینبازیگران اینحال، با از. صورتغیررسمیو

کمیسیونبااعضایجامعهپذیراست.همانطورکهپیشازاینگفتهشد،طریقکمیسیونامکان

ازوضعیتمذاکرطورمنظمدرارتباطاستوآنمدنیبه هاوکندودیدگاهاتمطلعمیهارا

کند.یکیدیگرازهاراپسازدریافتوبررسیبهجلساتکارگروهشورامنتقلمینظراتآن

طرفراه غیردولتی بازیگران ارتباط محیطهای دولتدار با ارتباط شورا، با عضوزیست های
                                                                                                                                                                                                        
1. The Working Groups of the EU Council of Ministers. 
2.Regulation (ec) no 1049/2001 regarding public access to european parliament, council 
and commission 
Documents. [2001] oj l145/43. 
3. See Council: Annual Report on Access to Documents 2004, 9, 11, (available at: 
http://www.consilium.europa, June 2008)). 
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هاست.درهرخودبهآنهایپیشنهادیخارجازجلساترسمیمذاکراتوانتقالنظراتوطرح

جایدسترسیمستقیمبهشورابیشتردرصددایجادارتباطمؤثربااعضایصورتاینبازیگرانبه

آنازطریقایجاداقداماتیدرسطحداخلیهستند.اینبازیگرانباهمکاریهمتایانخودبااعمال

کنند.باتوجهبهتبیانمیهایعضوشورا،مواضعخودرادرطولمذاکرادولتفشاربرروی

گذاریدراتحادیهاروپاست،اینواقعیتکهشورایوزیراناتحادیهاروپاقدرتمندتریننهادقانون

بایدبه اینشورا پرتوماده بند،77طورخاصدر پیمانلیسبون، در )اصالحشده اروپا معاهده

گریکند.زیستبازن(درروابطخودبانهادهایحامیمحیط11ماده


 مشارکت بازیگران غیردولتی با پارلمان اتحادیه اروپا .4-1

به مدنی جامعه اعضای اروپا اتحادیه نظام در با را دیدارهایی منظم و مداوم اعضایطور

می برقرار اروپا همکاریپارلمان اینارتباطاتو بیشتر بینآنکنند. طریقشکلها از گیریها

درونگروه های میحزبی نظر به استکه پارلمان از خارج ابزاردر ارتباط، شیوه این رسید

تحتمؤثرتریبه دادنتصمیماتزیستمنظور قرار گروهتأثیر است. اروپا هایمحیطیپارلمان

بایدازدیگراندکهآنحزبیبراساسمنافعخاصموجوددربینخودشکلگرفتهدرون را ها

کمیسیونکمیته و گروههایها احزابو نیز و رسمیهستند( ارگان )که هایسیاسیپارلمان

کرد متمایز اروپا حزبدموکرات یا حزبسوسیالیست مانند پارلمان در بازیگران7موجود .

هادرمسائلگیریآفرینیغیرمستقیمدرفرایندتصمیمهاقادربهنقشغیردولتیازطریقاینگروه

منظورنفوذدردیگراحزابارائهاطالعاتبهدبیرخانهپارلمانبهمحیطیهستندوفرصتزیست

هایحامیمحیطجامعهمدنیوگروهروابطکنندهدرجلساتپارلمانرادارند؛بنابراینشرکت

زیستباپارلماناروپاازپیچیدگیکمترینسبتبهکمیسیونوشورایوزیراناتحادیهبرخوردار

ندربسیاریازمواردمربوطبهاتخاذتصمیماتوتصویبقوانیندرحقوقپارلمااعضایاست.

انجمنزیست با را سودمند و متقابل ارتباط اطالعات، کسب طریق از اتحادیه، ومحیطی ها

میسازمان برقرار مرتبط غیردولتی بازیگرانهای با اروپا پارلمان روابط حال، این با کنند.

صورتغیرسازمانیاست.اینبازیگرانتنهاادهایاتحادیه،تاحدزیادیبهغیردولتیمانندسایرنه

هایپیشنهادیکمیسیونهستندقادربهاعمالفشاربرایننهادازطریقارائهنظراتخوددرطرح

شوند.کهبرایبررسیوتصویببهپارلمانارائهمی
                                                                                                                                                                                                        
1.Rules governing the establishment of intergroup, decision of the conference of presidents 
of theEp of 16/12/99, consolidated on 3/5/04, ep doc no pe 339.492/bur, Articles 1, 2, 3, 4. 
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هادهایاتحادیهاروپابایدبهاینمسئلهاذعاندرنهایت،باتوجهبهارتباطبازیگرانغیردولتیبان

زیستبسیارمتنوعاست؛لذاگذاریوتوسعهحقوقمحیطهادرفرایندقانونکهروابطبینآنکرد

تیدولعواملالعادهدربینفردوداشتننفوذفوقهایمنحصربههاباتوجهبهویژگینادیدهگرفتنآن

رسانه با پیوند بینو است)اهای دشوار بسیار تاکنونPaterson, 1996: Noلمللی اینوجود، با .)

مقرراتیدراینزمینهدراتحادیهاروپامقررنشدهوهرنهادیشیوهخودرابرایبرخوردبابازیگران

کندیامانندشورایغیردولتیداشتهاست.یامانندپارلمانباآغوشیبازازاینبازیگراناستقبالمی

رواست.درموردرابطهکمیسیونوهایزیادیروبههابامحدودیتزیرانارتباطومشارکتباآنو

محیطییکرابطهبینابینیباتوجهویژهدرمسائلزیستهابهگیریجامعهمدنینیزدرفرایندتصمیم

لماناروپادراینرسدکهکمیسیونوپاربهرفتاردیگرنهادهاوجوددارد.بااینحال؛بهنظرمی

صورتهابابازیگرانغیردولتیبهاند؛البتههنوزروابطآنهایخوبیراصورتدادهخصوصتالش

معاهدهاتحادیهاروپاکهدرپیمانلیسبوناصالحشدودر77غیررسمیاست.بادرنظرگرفتنماده

گذاراتحادیهواننهادهایقانونتهایصریحومدون،میراستایآناتخاذمقرراتودستورالعمل

اصالحروابط به آنرا با بازیگرانغیردولتیومشارکتبیشتر فرایندساختحقوقشانبا در ها

زیستاتحادیهملزمکرد.محیط



 محیطی اتحادیه اروپا . نقش نهادهای غیردولتی در ایجاد رویه قضایی زیست2
حیطییکیازمفاهیمجدیدیاستکهدرمطورخاصدرمسائلزیستاصطالحعدالتبه

چنددههگذشتهبدانپرداختهشدهاست.مفهوماصلیآنبهاسنادوقوانینحقوقبشریدرزمینه

هاوحقدسترسیبرابرگیریهایعمومیدرتصمیمفراهمآوردنشرایطبرایگسترشمشارکت

دادگاه قضاییبیبه نهاد هر مستقلبرهایمنصفیا عدالتفقطبهگردمیطرفو مفهوم د.

سازمان و افراد شامل بلکه نیست؛ متمرکز دولتی بین بینمسائل سطوحهای تمامی در المللی

هابرایعمومافرادازجایگاهمهمیدرشود؛بنابرینعدالتبهمعنایحقدسترسیبهدادگاهمی

المللیدراسنادومعاهداتبینزیستیبرخورداراست.امروزهباوجودافزایشحلمسائلمحیط

هایمحیطیبرایگروههاییدرتنظیممقرراتزیستمحیطی،بازهمشاهدنابرابریمسائلزیست

زیستباهایغیردولتیحامیمحیطالمللیهستیم.افرادوسازمانمختلفدرسطوحداخلیوبین

دادگاهبهره به گسترده دسترسی حق از نهمندی تصمیماتنادرستمیتنهاها، اتخاذ از توانند
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شود؛زیستمیتوسطمقاماتدولتیجلوگیریکنندکهموجبآسیبرساندنبیشتربهمحیط

مقرراتزیست طریق، این از دولتبلکه توسط کمتر نقضمحیطی اشخاصخصوصی و ها

بینمی مجامع بیشتر توجه به موضوع این بنابراین جشوند؛ و مفهوم به عدالتالمللی ایگاه

هابرایآوردرزمینهحقدسترسیگستردهبهدادگاهمحیطیوتدوینمقرراتمدونوالزامزیست

ازمنشورحقوقاساسیاروپاییوماده11طورمشخصدرمادهبازیگرانغیردولتینیازدارد.به

بینکشورهایمحیطیدرمعاهدهمؤسساتحادیهبهمسئلهدسترسیبهعدالتدرمسائلزیست73

محیطیبرایعضواتحادیهاشارهشدهاست؛لذادرادامه،مسئلهحقدسترسیبهعدالتزیست

می آرهوسبررسی چارچوبکنوانسیون غیردولتیدر چندبازیگران بررسی سپسبا و کنیم

نقشایندیواندرگسترش پروندهارجاعیبهدیواندادگستریاتحادیهاروپادرهمینرابطه،

حقمزبوربرایبازیگرانغیردولتیدرسطحاتحادیهرابررسیخواهیمداد.


 محیطی از دیدگاه کنوانسیون آرهوس حق دسترسی به عدالت زیست .1-2

،نقطهعطفیدر7338محیطیدرسالعنواناولینتوافقچندجانبهزیستکنوانسیونآرهوسبه

زیست مسائل رویهزمینه اعطایحقوق اطالعاتامحیطیو به دسترسی زمینه اشخاصدر به ی

عنوان(.اینکنوانسیونبهDellinger, 2012: 322مربوطهومشارکتعمومیدرحلمسائلآناست)

الزام زیستبرایعمومافراددرنظرگرفتهشدهآوردرزمینهحفاظتازمحیطابزاریقانونیو

درواقعاینکنوانسیونیکحقاساسیبرا تشکیلزیستایجادنمییمحیطاست. بر اما کند؛

)رویه دارد تمرکز مفهوم این با رابطه در حقوقی ازPánovics, 2010: 140های هدفاصلی .)

هایآیندهوزندگیدرتصویباینکنوانسیون،کمکبهحمایتازحقهرفردازنسلخودونسل

رفاهاست)ماده بنا7محیطزیستسالموتوامبا المللیبهوضوحبرایندراینجایکسندبین(؛

محیط از حفاظت بین ارتباط برای را میشرایطی فراهم بشر حقوق و اینزیست البته آورد؛

زیستدرخودتنظیمنکردهاست.باوجوداین،کنوانسیونمعیارهاییبرایبهبودوکیفیتمحیط

طریقمقاماتدولتیوحقمشارکتعمومیدردررابطهباحقوقافراددردسترسیبهاطالعاتاز

ایازقوانینهاومقررات،مجموعهها،برنامهفراینداعطایاجازهفعالیتوتاحدودیدرتوسعهطرح

 ماده است. کرده بیان مسائل3را عدالتدر خصوصحقدسترسیبه آرهوسدر کنوانسیون

اددرصورتنقضمقرراتکنوانسیونومحیطیاستکهبرطبقآنمقررشدهعمومافرزیست
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دادگاه در دعوی اقامه حق از اعضا داخلی برخوردارندحقوق موضوع،7ها این با رابطه در .

هایقضاییبایدشرایطیرابرایاجرایحقوقهرفرد.رویه7کند:کنوانسیونچندمسئلهرابیانمی

.بررسیدرزمینهتصمیمات2؛2ونفراهمسازندکنوانسی1درزمینهدسترسیبهاطالعاتبرطبقماده

کنوانسیون(در0تابعمقررات)ماده محیطیوهرگونهفعلیاترکفعلیدررابطهبامسائلزیست

.هریکازاعضایکنوانسیونبایدبرایعموم9هااستگیریخصوصمشارکتعمومیدرتصمیم

هبرخوردبااشخاصخصوصییامقاماتدولتیهایقضاییواداریدرزمینافراددسترسیبهرویه

همچنیندولتدرصورتنقضمقرراتداخلیحوزهمسائلزیست تضمینکنند. هایمحیطیرا

هابایدمعیارهاومقرراتعضودرزمانتنظیممقرراتداخلیخوددرزمینهحقدسترسیبهدادگاه

نی را طرفیناینکنوانسیون حقوقداخلیدیگر بگیرندمندرجدر نظر در اعضایکنوانسیون1.ز

فرایندرسیدگی راهآرهوسدر فراهمآوردن به هاییبرایجبرانخسارتحلهایقضاییملزم

به منصفانه، کامل، کممؤثر، و هستندموقع به1هزینه نهایت، در تقویتاثربخشیمقررات. منظور

ماده در می3موجود اضافه بایدتضمینکن، هرعضو اطالعاتدرخصوصکندکه دبدهدکه

میرویه قرار افراد عموم دسترس در اداری و قضایی بررسی بایدهای این بر عالوه و گیرد

کاهشهزینهمکانیزم یا سایرموانعدسترسیبههایمناسبیبرایکمکبهحذفو هایمالیو

کهنقشاساسی1تصویبکرداینکنوانسیونرا2661اتحادیهاروپادرسال0.هااتخاذکنددادگاه

درگسترشحوزهعملکردقضایینهادهایغیردولتیاتحادیهداشت.


قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دسترسی بازیگران غیردولتی به  ینقش آرا .2-2 
 محیطی عدالت در مسائل زیست

اتحقاقامهدرادامهاینقسمت،چگونگیتفسیردیواندادگستریاروپادرخصوصالزام

زیسترابااستنادبهچندپروندهارجاعیبهدیواندردعویبرایبازیگرانغیردولتیحامیمحیط

دراینخصوص،سؤالاصلیایناستکهتاچهحدکشورهایهمینرابطهبررسیمی کنیم.
                                                                                                                                                                                                        
1. The Aarhus Convention: An implementation guide, second edition, 2013, to be found at 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppdm/Aarhus_Implementation_Guide_secon 
d_edition_-_text_only.pdf at193.  
2. The Aarhus Convention at Article 9(1). 
3. Ibid, Article 9(2). 
4. Ibid, Article 9(3). 
5. Ibid, Article 9(4).


 

6. Ibid, Article 9(5). 
7. The Ratification decision (in french) is at  http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st05/
st05457.fr05.pdf; further aspect   of the dossier can be tracked  at http:// europa. eu.int/ prelex/ 
detail_dossier_ real.cfm? cl=en&dosid=186271.                    
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یغیردولتیهاتوانندمحدودیتدردسترسیبهمحاکمبرایافرادوسازمانعضواتحادیهاروپامی

زیسترااعمالکنند؟حامیمحیط


 1پرونده یورگاردن .1-2-2

عضو2666زیستیباحداقلهایغیردولتیمحیطدرقوانینداخلیکشورسوئدفقطبهسازمان

به محاکم به مراجعه میحق داده دعاوی طرح یکسازمانمنظور خصوص، همین در شود.

استکهلمدرخواستتجدیدنظرقدفترمحیطازطرییورگاردنغیردولتیبهنام زیستازدادگاه

کرد.باتوجهبهاینواقعیتکهاینسازمانبرطبقحقوقداخلیسوئدبهدلیلنداشتناعضایکافی

سازمان نشد. درخواستتجدیدنظرآنپذیرفته بود، دادگاه فاقدصالحیتبرایاقامهدعوینزد

دمخالفتکردوبرایدرخواستصدورحکماولیهدراینموردمذکورباتصمیمدیوانعالیسوئ

اثرات ارزیابی دستورالعمل آرهوسو کنوانسیون مفاد به توجه با سوئد داخلی حقوق آیا که

خواستار2محیطیزیست خیر، اینخصوصهستیا اعمالمحدودیتدر به قادر اروپا اتحادیه

دیوانبیانکردکردکردکهعمومافراددراینرابطهباتوجهارجاعاینپروندهبهدیوانشد.درابتدا

هادارند،بایدبهرویهتجدیدنظرقضاییدسترسیبدونقیدوشرطگیریبهنقشیکهدرفرایندتصمیم

.9داشتهباشند

2666همچنیندیواندررابطهباالزاماتموجوددرحقوقداخلیسوئددرموردداشتنحداقل

یک برای بهعضو غیردولتی دادگاهسازمان به دسترسی بهمنظور توجه با که داشت اظهار ها،

زیست76ماده7بند اثرات ارزیابی مقرراتدستورالعمل درآوردن اجرا به خصوص در محیطی

کنوانسیونآرهوس،یکسازمانغیردولتیدربرخوردباهرمقررهدرحقوقداخلیکهمغایربا

.برطبقهمینمقررات1کافیبرایبیانمخالفتباآنبرخورداراستمقرراتفوقاست،ازحقوق

بهدادگاهحقوقداخلیهریکازدولت تضمینحقدسترسیگسترده برایهایعضوبایدبا ها

هاتعیینکنند.هایغیردولتی،شرایطیرادررابطهباحقدرخواستتجدیدنظرقضاییآنسازمان

اثرشدندرحقوقداخلینبایدبهنحویتنظیمشودکهمتمایلبهبیعالوهبراین،مقرراتموجود

دادگاهمقرراتتعیین خصوصدسترسیبه در اروپا اتحادیه در مسائلزیستشده در محیطیها
                                                                                                                                                                                                        
1.Djurgarden. 
2.Directive 85/337/EEC on the  assessment of the effects of certain public and private 
projects on the environment (1985)  
3. Case c-263/08 Djurgården-lilla värtans miljöskyddsförening v stockholms kommun
genom dess marknämnd (2009) ecr 1-9967 para. 39 
4.Ibid. at para. 44  
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زیستبایدبرایاقامهدعویداشتهباشدحداقلتعدادی.شرایطیکهیکنهادحامیمحیط7باشد

آنراتضمینکنند؛درحالیکهتعداداعضانبایددرچنینسطحیدرازاعضااستکهفعالبودن

.باتوجهبهشرایطموجوددرحقوقداخلیسوئد،2تقابلبااهدافتسهیلدربررسیقضاییباشد

هایغیردولتیکوچکومحلیرادیواننهایتاًبهایننتیجهرسیدکهقوانیناینکشور،حقسازمان

هایتجدیدنظرورسیدگیقضاییسلبکردکردهاستواینمسئلهباهرویهازهرگونهدسترسیب

دادگاه به دسترسیگسترده زیستاهدافحق برایمسائل آرهوسوها کنوانسیون محیطیدر

.9هایمربوطهدراتحادیهاروپادرتضاداستدستورالعمل


 4پرونده ترأینل .2-2-2

هایغیردولتیحامیهابرایسازماندسترسیبهدادگاهدرپروندهدیگریبهنامتراینل،مسئله

تصمیممحیط مشارکتعمومیدر زمینه در هدفاجریمقرراتموجود برگیریزیستبا ها

زیست اثرات ارزیابی راهاساسدستورالعمل مجوز تراینل شرکت شد. مطرح ومحیطی اندازی

یمناطقیراکسبکردهبودکهبرساختیکنیروگاهباسوختزغالسنگدرهشتکیلومتر

سازمانمنطقهحفاظت1هاگاهاساسدستورالعملزیست بود. اعالمشده اینشده هایغیردولتیبا

هادرواقعدرتقابلگونهشرکتاستداللکهحقوقداخلیکشورآلمانبادادنمجوزفعالیتبهاین

اتحادیهاروپاعملکردهاست،خواستارلغومحیطیهایزیستالمللیودستورالعملبامقرراتبین

زیستهستندمحیطفعاالنعنوانهایغیردولتیبهفعالیتاینشرکتبودند.دراینپرونده،سازمان

هامحرومهستندوتنهادرصورتکهدرحقوقداخلیآلمانازحقاقامهدعویجمعینزددادگاه

ودرخواستتجدیدنظرقضاییرادارند.باتوجهنقضاساسیحقوقفردیحقمراجعهبهمحاکم

 بند اثراتزیست76ماده7به ارزیابی دستورالعمل بند 2محیطیو آرهوس،3ماده کنوانسیون

رویهدولت به دسترسی حق اعطای به ملزم عضو برایهای قضایی رسیدگی و تجدیدنظر های

افرادوسازمان زاعضایعمومی، هستند؛ اینرابطهذیهایغیردولتی، ایناشخاصدر نفعویرا

این دادگاهداخلیآلمانتردیدداشتکهقانونداخلیکشوردر دارایصالحیتکافیهستند.

رابطهموجبتضعیفقاعدهمزبورشدهباشدوبههمیندلیل،خواستاربررسیبرایصدورحکم
                                                                                                                                                                                                        
1.Ibid, at para. 45 
2.Ibid, at para. 47 
3.Ibid, at para. 50. 
4.Trianel. 
5.The Habitat Directive 93/43/EEC.  
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درابتدااشارهداشتبهاینمطلبکهاولیهدراینقضیهازسویدیواندادگستریاروپاشد.دیوان

محیطیاتحادیهاروپاوکنوانسیونآرهوسدرمقرراتموجوددردستورالعملارزیابیاثراتزیست

خصوصاعطایحقگستردهبهبازیگرانغیردولتیبرایاقامهدعوی،باهدفحمایتازاجرای

اند.همچنیندیوانباتوجهبهبندشدهزیستمقررمؤثرقوانینومقرراتدرموردحفاظتازمحیط

2 دستورالعملارزیابیاثراتزیست7ماده که: بود هایغیردولتیحامیسازمان»محیطیمعتقد

ذیمحیط و قانونی کاستیزیستدارایصالحیت معایبو بیان در قوانیننفع در موجود های

صریحوروشنوبدزیست ونقیدوشرطاست.درنتیجه،دیوانمحیطیهستندواینمسئلهکامالً

اینرابطهمحدودیت قانونداخلیآلماندر داشتکه ومانعازاظهار هایبسیاریاعمالکرده

(.بدینترتیب،Muller, 2011: 516«)هاشدهاستهایغیردولتیبهدادگاهدسترسیگستردهسازمان

هایغیردولتیانکردکردکردکهسازمانخوبیعنوحکمصادرهدرپروندهمذکوراینمسئلهرابه

محیطیدرزمینهحقمراجعهبهمحاکمدریکموقعیتممتازقراردارند.درهمینارتباطزیست

حقوقآلماننیزجهتانطباقباحکمصادرهاصالحشد.


 VLK))1ها  پرونده انجمن حفاظت از جنگل .3-2-2

 غیردولتی رضایتدبهکیالویسازمان کمکمالیدنبال دادن در اسلواکی عالی یوان

ای،تجدیدنظردراینرابطهدرخواستبررسیودولتاینکشوربهمجوزشکارخرسقهوه

ازدیوان معترضو اینسازمانبهحکمصادره تجدیدنظرکردکهدرخواستآنقبولنشد.

د.دراینخصوصعالیدرخواستارجاعپروندهبرایبررسیدردیواندادگستریاروپاراکر

زیستدارمحیطهایغیردولتیطرفشودایناستکهآیاافرادوسازمانسؤالیکهمطرحمی

هایاتحادیههابرطبقمقرراتودستورالعملتوانندبااستنادبهحقارجاعدعویبهدادگاهمی

خوردیداشتهزیستبراروپا،مخالفتکنندیاباتصمیماتنادرستدرحوزهحفاظتازمحیط

توانبهمقرراتموجوددرکنوانسیونآرهوساستنادکرد؟برایباشند؟وآیادراینرابطهمی

کندکهباتوجهبهاینکهاتحادیهاروپاکنوانسیونآرهوسشروع،دیوانبهاینمطلباشارهمی

نمحسوبعنوانعضویازاینکنوانسیوتصویبکردهاستوبه916/2661رابراساسمصوبه

برهمیناساسمفادکنوانسیونبخشیجداییمی راشود، اروپا نظامحقوقیاتحادیه ناپذیراز

عنوانیکیازارکاناصلیاتحادیهاروپا.درنتیجه،دیواندادگستریاروپابه2دهدتشکیلمی
                                                                                                                                                                                                        
1.lesoochranárske zoskupenie vlk.  
2. Case c‑344/04 iata and elfaa (2006) ecr i‑403, paragraph 36, and case c‑459/03 
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توانددرایندارایصالحیتاستومیوضعیتیبرایصدورحکماولیهدرخصوصچنین

هایعضو،مسئولاجرای.همچنیندولت7استنادکند3ماده9ابطهبهمقرراتآرهوسدربندر

تعهداتاززمانتصویبکنوانسیونتوسطاتحادیههستندوتازمانیکهاتحادیهبهفعالیتخود

.2دهدمقرراتاتخاذشدهدرآنبایددرراستایاجرایتعهداتدرکنوانسیونباشدادامهمی

چنیندیوانتأکیدداردکهاینمسئلهصحیحنیستکهمقرراتآرهوستنهابراینهادهایهم

هایقضاییواداریبهرویه3ماده9تواندرزمینهاجرایبنداتحادیهتنظیمشودودرنتیجهنمی

زعمدیواندرجاییکهممکناستمقرراتدردوحوزهحقوقداخلیروبهمراجعهکرد.ازاین

 بهو شوند، اعمال اینحقوقاتحادیه تفسیر، زمینه بعدیدر اختالفِ بروز جلوگیریاز منظور

به باید شوندمقررات تفسیر یکسان و یکنواخت که9.طور دارد تصریح دیوان وجود، این با

محیطیاتحادیهاروپاوانطباقحقوقداخلیباهایداخلیموظفبهتفسیرحقوقزیستدادگاه

هایغیردولتینامنظورحصولاطمینانازدسترسیگستردهافرادوسازموجوددرآنبهمقرراتم

هایداخلیدرهرزمانیکههاهستند.درهمینرابطه،دیواناظهارمیداردکهدادگاهبهدادگاه

شوندبایددرستیاجرامیمحیطیبهاطمیناندارندازطریقاعطایحقاقامهدعویقوانینزیست

رافراهمآورند؛بااینحال،دیواندادگستریاتحادیهاروپامعتقداستکهمقررهامکانیینچن

حاویتعهداتصریحوروشننیستودرتعیینوضعیتحقوقیافراد3ماده9موجوددربند

داردوتریرادرقبالِبهاینمادهکارنهتأثیرمستقیمیندارد.دراینپروندهدیواندیدگاهمحافظه

کندکهبرطبقمقرراتموجوددراینمادهحقاقامهدعویبرایافراددرنظرگرفتهبیانکندمی

شده،مگراینکهدولتعضوباتعیینشرایطیچنینحقیرامحدودکند.دراینخصوص،دیوان

درصراحتدرتعییناینرایوضعیتخاصدهدکهمنافعخودرابههایعضواجازهمیبهدولت

حکمصادرهدرپروندهخرس ایاسلواکیموجبشدتادیوانعالیاینهایقهوهنظربگیرند.

ایهاوتجدیدنظردردادنمجوزشکارخرسقهوهکشوربرایاعطایحقاقامهدعویدردادگاه

 (.Krämer, 2011: 147درخصوصپروندهحاضرتصمیمبگیرد)

                                                                                                                                                                                                        

commission v ireland (2006) ecr i‑4635, paragraph 82.      
بند7 .9 هاییکنوانسیونبایدبرایعمومافرادتضمینکنند،حقدسترسیبهرویهآمدهاستکههریکازاعضا3ماده

قضاییواداریدرزمینهبرخوردبافعلیاترکفعلتوسطاشخاصخصوصییامقاماتدولتیدرزمانیکهمقرراتداخلی
کند.محیطیرانقضمیدرخصوصمسائلزیست

2.Ibid.,at para. 39. 
3.Ibid. at paras. 41-42 with reference to case c‑130/95 giloy (1997) ecr i‑4291,Paragraph 
28, and case c‑53/96 hermès (1998) ecr i‑3603, paragraph 32. 
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 پرونده کمیسیون ایرلند .4-2-2

هایفرایندرسیدگیممکناستبهمانعیبرایدسترسیبهتوجهبهاینموضوعکههزینهبا

هاتبدیلشود،احکامصادرهدیواندراینرابطهازاهمیتچشمگیریبرخوردارهستند.دادگاه

هایکارشناسان،وکالءوهایناشیازدرخواستتجدیدنظر،هزینههاشاملهزینهاصطالحهزینه

طورکلیشود.بهوهزینهناشیازتعهداتمتقابلدرزمینهخسارتواردهو...راشاملمیشاهدان

عنوانهایفراینددادرسیقضاییدراکثرکشورهایعضواتحادیهاروپابهتوانگفتکههزینهمی

دادگاه دسترسیبه راه سر بر یکعاملبازدارنده و مسائلزیستمانع در محیطیمحسوبها

از1و1وضوحدربندهایدادرسیبهزعمدیوان،کاهشهزینه.به(Darpo, 2013: 15ند)شومی

از1،بند7محیطیدستورالعملارزیابیاثراتزیست76ازماده7کنوانسیونآرهوس،بند3ماده

 91/2669دستورالعمل9ماده بند 7و پیشگیریاز71ازماده ازدستورالعملکنترلیکپارچه

ذکرشدهاست.موضوعپروندهکمیسیونایرلندنیزناتواناییاینکمیسیوندراجرای2لودگیآ

ها،ارائهاطالعاتبهعمومطورخاصدرمورددسترسیبهدادگاهبرخیمقرراتاتحادیهاروپابه

کاهشهزینه و استافراد مهم9هایدادرسیدرحقوقداخلیخود یکیاز اینپرونده ترین.

درخصوصهزینهدهپرون ابتداهاییاستکه در است. شده دیوانارجاعداده هایدادرسیبه

هاوحقوقاتحادیهآمدهبایدبدونکندکهقاعدهحقوقیکهدرمفاددستورالعملدیوانتأکیدمی

درزمینهتفسیرمقرراتموجودوچرااجراشود.دیواندرادامهدریافتکهکمیسیونایرلندچون

خصوصکمدستورالعملدر در باها دیوان است. نبوده موفق دادرسی فرایندهای بودن هزینه

تعیینامرهایدادرسی،درایرلندهیچسقفیبرایاینتأکیدبراینواقعیتکهدررابطهباهزینه

ینهنشدهکهمتقاضیبایدچهمیزانهزینهپرداختکندوهیچمقررهقانونیبرایاعمالدراینزم

توانندهزینهدادرسیرابرایهایایرلندمییکسان،دادگاهشرایطکنددروجودندارد،اظهارمی

طرفشکستخوردهکاهشدادهوتمامیاینهزینهراازطرفپیروزدرپروندهدریافتکنند

درستتعهداتتعیین نشدنِ اجرا به همینمسئلهمنجر البته دردستورالعملکه 91/2669شده

چنیناقدامینمی1شودمی نتیجه، در به. نظرتواند عنواناجرایصحیحکنوانسیونآرهوسدر

هایدادرسیگرفتهشود)باتوجهبهاینکهدرمقرراتآرهوسدراینرابطهآمدهاستکههزینه
                                                                                                                                                                                                        
1. Environmental Impact Assessment Directive (EIA). 
2. Integrated Pollution Prevention and Control(IPPC). 
3. Case C-427/07 Commission v Ireland (2009) I-06277 para.55 (Case C-427/07 
Commission v Ireland). 
4. Ibid, at paras 93-94. 
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 هزینهباشد(.بایدکم

زمینهدسترسیبازیگرانتوانازاحکامصادرهدیواندادگستریاروپادرطورکلیآنچهمیبه

خاصاوضاعهایداخلیدرغیردولتیدریافت،اعتقادصریحدیوانبهاعطایحقمراجعهبهدادگاه

محیطیبهمیزانخاصیازهادرمسائلزیستبرایایندستهازبازیگراناست.دسترسیبهدادگاه

خرسطریقرویهقضاییدیوانبه بهرایپرونده توجه با یافتهقهوههایویژه ایاسلواکیتوسعه

انتظاراینکهدولت بهعالوه، رویهقضاییدیواندرایناست. با هایعضوحقوقداخلیخودرا

هایذکرمسائلتطبیقدهند،بهزمانبیشترینیازدارد.البتهبایدبهخاطرداشتکهباتوجهبهپرونده

هایعضواتحادیهبرایهادرسطحدولتاهشده،هنوزابهاماتیدرخصوصحقدسترسیبهدادگ

محیط مسائل در غیردولتی اجرایبازیگران صورت در حال، این با دارد؛ وجود زیستی

پیشنهاددستورالعمل اتحادیههای سراسر در موضوع این عدالت، به دسترسی با رابطه در شده

بنابراینرسیدنبهقطمی ایجادکند. عیتقانونیدراینزمینهبهصراحتتواندتأثیراتمطلوبیرا

طوررویهقضاییدیواننیازدارد.شدهدرسطحاتحادیهاروپاوهمینبیشتردرمعیارهایقانونیتعیین

هیچشکینیستکهدیواندادگستریاروپادرتفسیرکنوانسیونآرهوسواجرایحقوقاتحادیه

هادرکشورهایتوجهیدردسترسیبهدادگاهرقابلصادرهتأثییاروپانقشیبسیارکلیدیدارد.آرا

عضواتحادیهدارند.دیوانباتفسیرمقرراتحقاقامهدعویومراجعهبهمحاکمداخلیبرایافرادو

ترکردناهدافکنوانسیونآرهوسدرمورددسترسیگستردهبههایغیردولتیدربرجستهسازمن

سزاییایفاکردهاست.بااینحال،هنوزهممسائلمربوطشبهزیستینقهادرمسائلمحیطدادگاه

هادرمسائلفوقبهتجزیهوتحلیلبیشترینیازدارد.بهحقدسترسیبهدادگاه



 انداز آینده گیری؛ چشم نتیجه
هاونهادهایمختلفبرایایفاینقشمحیطیبهدخالتوهمکاریبخشحلمشکالتزیست

محیطیاینگونهمسائلنیازدارد.امروزهاتحادیهاروپامدیریتزیستیدراینگیردرروندتصمیم

هاینظارتیوایجادمقرراتواستانداردهایحفاظتیگذاریداخلی،سازمانقارهراازطریققانون

توانستهاستمقرراتمدونوصریحیدرزمینهحقوقمحیطبه ایناتحادیه دارد. زیستعهده

وسابقهنهادهایمختلفوظرفیت.بااینحال،منافعکشورهایسیاسیواقتصادیعضوتنظیمکند

سزاییداشتهاست؛بنابرایناتحادیهمحیطیتأثیربهها،بررویمدیریتمسائلزیستوتوانمندیآن
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المللی،ایوچهدرسطوحبیناروپابرایرسیدنبهاهدافخوددراینخصوصچهدرسطحمنطقه

هاباتوجهبهمقتضیاتزمانی،نظارتمنظوراتخاذدستورالعملتربهگیریساختاریمنسجمبهشکل

هاودرصورتلزومتجدیدنظرواصالحمقرراتموجوداحتیاجدارد.نکتهبراجرایصحیحآن

محیطیچیزیجدایازمسائلاساسیکهبایددراینرابطهبدانتوجهداشتاینکهمسائلزیست

اینبخش یکیاز مقرراتدر قوانینو برایایجاد اجتماعینیستندو بایدمسائلاقتصادیو ها

هارانیزمدنظرقرارداد.موجوددردیگربخش

محیطیکمترهایزیستیکیازمسائلاساسیکهایناتحادیهدرتنظیممقرراتودستورالعمل

قیمبازیگرانغیردولتیدرفرایندساختوپرداختمندیازمشارکتمستبدانتوجهداشته،بهره

برایرسیدنبهاینهدفسازمانفراملینیازمندایجادسازوکارهاییبرایبرقرای مقرراتاست.

هایعضوبابازیگرانغیردولتیاست.دراینمورداتحادیهاروپاروابطرسمیبیننهادهاودولت

اصالحمی یکسری ایجاد طریق از مشارکتوتواند برای را شرایطی داخلی، قوانین در ات

محیطیگیریمقرراتزیستگذاراتحادیهدرشکلهمکاریمستقیماینبازیگرانونهادهایقانون

منظوررسیدنبهانطباقبیشتربااصولکنوانسیونآرهوسفراهمآورد.همچنیناینسازمانبایدبه

حیطیخود،نظارتبهتربراجرایقوانینومقرراتمربوطهومهایزیستهاوبرنامهدرتنظیمطرح

نقضآن از دادگاهجلوگیری به غیردولتی بازیگران گسترده دسترسی برای را موقعیتی هایها،

صورتگذاراناتحادیهبهداخلیکشورهایعضوفراهمکند.درهمینخصوص،همکاریقانون

ترینعنوانمناسبتواندبهآوروقانونیمیعملالزامگیرییکدستورالتردرجهتشکلمسئوالنه

منظوردستیابیبهقطعیتقانونیدراینطوربهگزینهبرایرسیدنبهاینهدفقلمدادشود.همین

زمینه،وضوحوصراحتبیشتردررویهقضاییدیواندادگستریاتحادیهاروپاومعیارهایقانونی

شود.رسیدنبهاینهدفبهاقدامهماهنگنیازضروریقلمدادمیشدهدرسطحاتحادیهیکتعیین

هایعضوبرایاجرایصحیحمقرراتمنظورتحتفشارقراردادندولتنهادهایاتحادیهاروپابه

محیط مسائل در آن از فراتر مقرراتی حتی آرهوسو ازکنوانسیون یکی است. محتاج زیستی

هایعضوانجامشود،اصالحقوانینداخلیبایدتوسطدولتاقداماتضروریدرهمینراستاکه

محیطیاتحادیهاروپادرخصوصحقاقامهمطابقبامقرراتکنوانسیونآرهوسوحقوقزیست

عنوانیکیازموانعاصلیهایدادرسیبهدعویدرمحاکمبرایبازیگرانغیردولتیوکاهشهزینه

هایاجتماعیوت.باوجوداینکهاتحادیهاروپاامروزهباچالشالذکراسدراینزمینهدرمسائلفوق
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ازطریقتدوینواجرایبرنامهسیاسیعظیمیروبه ازمنابعهایزیسترواست، استفاده محیطی،

به دسترسیگسترده حق مشارکتو زمینه برخیمقرراتدر بازنگریدر و اقتصادیکارآمد

لآهتواندبهشهرونداناروپایینویدیکزندگیایدی،ایننهادمیهابرایبازیگرانغیردولتدادگاه

زیستسالمرابدهد.دریکمحیط

برایاجرایکنوانسیونآرهوساقدامبه2660درهمینارتباطدرسال میالدیاتحادیهاروپا

بااین.رااستاالجونهادهایاتحادیهالزمهاناکردکردکهبرایتمامارگ7«نامهتصویب»تنظیمیک

فرایندتصمیم جهتتسهیلمشارکتنهادهایغیردولتیدر در اقداماتاتحادیه هایگیریهمه،

محیطیومشارکتدرفرایندهایقضاییدرهمینحدمتوقفنماندهاست.دراینرابطهبایدزیست

سازم و شهروندان حقمراجعه که آنجا از داشتکه برایناتوجه مدنی بههایجامعه مراجعه

زیستبسیارمهماست،هایواردهبهحقوقمحیطهایملیبرایجلوگیریورفعخسارتدادگاه

سازیحقوقموجودصورتمستمراقداماتیرادراینرابطهبرایشفافکمیسیوناتحادیهاروپابه

دسترسیبهعدالت»دهد.دراینراستا،کمیسیوناتحادیهاروپاگروهمطالعاتیراباعنوانانجاممی

ایجادکردهاستکهمسئولیت2«زیستاتحادیهاروپادرسطحملیدرارتباطبااجرایحقوقمحیط

ازکشورایرلند«سیسیلیانلوهان»برعهدهداردو«فابینپورشر»اداریآنرادرحالحاضرآقای

خطوط»2671ادشدهدرآوریلگزارشگرویژهآناست.دراینارتباطالزمبهذکراستکهنهادی

به9 «راهنمایی باآنکهاینسنداز1عنوانمبنایکنوانسیونآرهوستنظیمومنتشرکردهاسترا .

سازیشرایطومعیارهایدسترسیآوربرخوردارنیست؛ولیازجهتشفافارزشحقوقیالزام

توانداهمیتشایانیاستومیهایملیکشورهایاتحادیهدارایهایغیردولتیبهدادگاهناسازم

برایایجادامنیتواطمینانحقوقیدراجراییکپارچهحقوقاتحادیهنقشمؤثریایفاکند.در

کنندهایاستکهمنعکساروپاسرگرمتهیهنظریهاجتماعی(کمیتهاقتصادی2671حالحاضر)نوامبر

ننهادقراراستدرجریانای .هایغیردولتیدرخصوصاینخطوطراهنمااستنانظراتسازم

.1تصمیماتجدیدیرادراینرابطهاتخاذکند2671جلساتهفتموهشتمدسامبر
                                                                                                                                                                                                        
1.Règlement (CE) No. 1367/2006. 
2.ِ Access to Justice at National Level related to Measures Implementing EU Environmental 

Law. 
3. Lignes directrices. 
4.Communication de la commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement 
(28 avril 2017). 

.برایکسباطالعاتبیشتردرمورداقداماتاتحادیهاروپادراینزمینهبهسایتزیرنگاهکنیدبه:1
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/access-
justice-national-level-related-measures-implementing-eu-environmental-law. 
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