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مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط زیست اتحادیه اروپا
مسعود علیزاده - 1شهرام زرنشان - 2زهره دولتآبادی

3

دریافت-7931/77/8:پذیرش7930/3/76:


چکیده

بهیکدغدغهاصلیدرجامعهبینالمللیمبدلشده

امروزهحفاظتازمحیط زیست 

است .یکی از بزرگترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست ،حضور بازیگران
غیردولتی و نقشآفرینی آنها در شکلگیری ،اجرا و نظارت بر مقررات زیستمحیطی
است .شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بینالمللی در کنار دیگر تابعان
عنواننقطهعطفیدرجهتافزایشمشارکتقضاییوغیرقضاییآنها


المللبه

حقوقبین
گیریها و ایفای نقش تعیینکننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب
در تصمیم 
میشود.مقالهحاضر،مشارکتبازیگرانغیردولتیدرمسائلزیستمحیطیوحقدسترسی

محیطیدرحقوقاتحادیهاروپادرپرتوکنوانسیونبینالمللیآرهوس


عدالتزیست
آنهابه

کند.نتایجتحقیقنشانمیدهدکه


قضاییدیواندادگستریاتحادیهاروپاراتبیینمی
وآرای
برایرسیدنبهایناهداف،اتحادیهاروپابهبازنگریدربرخیمقرراتودستورالعملهای

دامهماهنگنهادهایمسئولونیزاصالحقوانینداخلیتوسطدولتهای

خودازطریقاق
عضونیازدارد.
واژگان کلیدی :بازیگران غیردولتی ،اتحادیه اروپا ،عدالت زیستمحیطی ،کنوانسیون
آرهوس،دیواندادگستریاتحادیهاروپا.
.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهپیامنورسمنان(مرکزگرمسار)   massoud.alizadeh1@gmail.com

7
تادیارحقوقبینالمللدانشگاهبوعلیسینا(نویسندهمسئول)  sh.zarneshan@basu.ac.ir

.2اس
shahramzarneshan@gmail.com
.کارشناسیارشدحقوقبینالمللدانشگاهشهیداشرفیاصفهانی
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مقدمه
عهدرحقوقبینالمللاستکه

حقوقمحیطزیستیکیازشاخههاینسبتاًجدیدوروبهتوس

درحالحاضردرکنارسایرحوزههایمتحولاینرشته؛نظیرحقوقمخاصماتمسلحانه،حقوق

بشر و حقوق تجارت بینالملل ،یکی از گرایشهای خاص و موردعالقه در مطالعات حقوقی
قانونگذاری در این حوزه با گذشت زمان و

المللمحسوبمیشود.برایناساس ،جریان


بین
همزمان بارشد سریع تخریب محیطزیست ،شتاب بیشتری به خود گرفتهاست.یکیازنکات
زیست،توجهتصمیمگیرندگان دراتحادیه

اساسیدررابطهباشکلگیریمقرراتحقوقمحیط

هامورزیستمحیطیوایجادارتباطمیاناینرشتهومسائلحقوقبشریاستکهدردرجه

اروپاب
چراکهمیدانیمامروزه

اولهمانمقاماتعمومیودولتهایعضواینسازمانفراملیهستند؛ 

حقبرمحیط زیستسالم یکیاز حقوقاساسیبشر بهشمار میرود .در همینرابطهیکی از

هایاصلیحقوقاتحادیهاروپانیزحقوقمحیطزیستاست.الزمبهذکراستکهاتحادیه

شاخه
اروپا یک سازمان سیاسی و اقتصادی دولتی متشکل از  28کشور اروپایی است که در اصل
گسترشیافته جامعه اقتصادی اروپا است و در سال  7311با همکاری  0کشور اروپایی شکل

گرفت.درنتیجه،اینبرداشتاولیهوجودداردکهاصوالًایندولتهاهستندکهدرزمینهاصول
زنندونهادهایغیردولتیدرفرایندتصمیمسازیواجرای

طزیستحرفاولرامی
راجعبهمحی 
اینشاخهیانقشکمیدارندیااساساًنقشآنهابهیکنقشدستدوممحدودمیشود.7
امروزه یکی از مهمترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست ،ورود بازیگران
غیردولتیبهعرصهبینالمللیو مشارکتآنها درکناردیگرتابعان حقوق بینالملل در زمینه
حفاظت از محیط زیست است .با وجود این با بررسی مقررات و دستورالعملهای موجود در
یکسازمانمنطقهایبناشدهاستکهدردههپنجاهازقرنبیستمتحتعنوان«جوامعاروپایی»ایجاد

.7اتحادیهاروپابراساس
شدند.اهداف معاهده مؤسس اتحادیه اروپا ،ایجاد اتحاد و وحدت منسجم فیمابین شهروندان اروپا از طریق گسترش
مسئولیتهایجوامعاروپاییواجراییکسیاستامنیتیخارجیمشترکوتوسعههمکاریدرقلمروهایعدالتوامور
هایتدوینمقرراتدراتحادیهاروپامسائلزیستمحیطیاست

).یکیازمهمترینحوزه

باشد(بیگزاده881:7931،

داخلیمی
گیریازاعضایداخلیبهسطحمنطقهایمنتقلشدهاست.دراوایلسال7380بحثحفاظتازمحیط


کهدرآنقدرتتصمیم
زیست،بهیکهدفمشترکدرحقوقاروپاتبدیلشد.ازپیمانماستریختدرسال،7332پرداختنبهمفهومحفاظتاز
محیطزیستبیشازپیشموردتوجهقرارگرفت.ازاهدافاصلیاتحادیهاروپادراینپیمان،ترویجوتوسعههماهنگهمراه
باثباتپایدارواحترامبهمحیطزیستبود.محتوایاینپیمانباتجدیدنظرهاییکهبعدهادرآنصورتگرفتدرحالحاضر
قدمدرعرصهجهانیومنطقهای،توانسته

دهد.اتحادیهاروپابهعنوانیکپیش

مبنایحقوقمحیطزیستاتحادیهراتشکیلمی

افزیستمحیطیاتحادیه،شاملبرخیاحکامو

هایزیستمحیطیخودرادراکثرمناطقبهاجرادرآورد.اهد


بسیاریازبرنامه
مقرراتصریحومدوندررابطهبامعیارهاینظارتیدرسطحبینالمللیاست.بااینحال،یکیازچالشهایاساسیدراین

اجرایمقرراتزیستمحیطیدرداخلکشورهایعضواتحادیهبودهاست.

زمینه،پیادهسازیو
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اتحادیهاروپاموانعیدررابطهباافزایشمشارکتاینبازیگراندرفرایندساختحقوقمحیط

شودکهیکیازمهمتریندالیلآنرامیتوانفقدانجایگاهحقوقیآنهادر


زیستمشاهدهمی
اتحادیهدانست.تحوالتاخیردرحقوقاتحادیهاروپاموجبشدهتابهمسئلهمشارکتنهادهای
هابهعنوانیک
محیطینیزتوجهشودوحقدسترسیبهدادگاه 


غیردولتیدرمسائلقضاییزیست
حیط زیستموردتوجهباشد.بنابهتعریفمقصودازاین
حقبشریمستقلدررابطهباحقوقم 
نهادها ،مؤسساتی است که با هدف غیرانتفاعی برای کمک به ارتقای محیط زیست ایجاد
یکیازصاحبنظرانمطرحدراینحوزهخاطرنشانساختهاستکه

شدهاند.7پروفسورابسون 

یعدالتزیستمحیطی،تصحیحخطاهای

«دسترسیبهعدالتابزاریمهمبرایتحکیمپایهها
اداریووسیلهایبرایوادارکردنمقاماتبهایفاینقشمؤثراست»(.)Ebbsson,1997: 35

در همین خصوص برای نخستینبار در کنوانسیون بینالمللی آرهوس ،2حق دسترسی به
عدالتزیستمحیطیوشناختاهمیتنقشبازیگرانغیردولتیدرپرتوحقوقبینالمللمحیط

زیست مفهوم یافت که بر اساس آن ،دولتها مکلف شدند تا حق دسترسی به عدالت
زیستمحیطیرابرایافرادودیگربازیگرانغیردولتیتضمینکنند.بایدتوجهداشتکهاتحادیه

اروپا بهعنوان عضو این کنوانسیون مکلف به رعایت مفاد آن است .با این حال ،همواره در
ساختارهایسیاسیوقضاییاتحادیهبهنقشبازیگرانغیردولتیبرایمداخلهمستقیمدرمسائل
محیطیودرصورتلزوممراجعهبهمحاکمبیتوجهیشدهاست.درهمینرابطه،موضوع


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

نقشآفرینی

گوهایفشردهایبیندیواندادگستری

دررویهاتحادیهاروپااست.درطیچندسالاخیرگفت
اتحادیه اروپا و قضات دادگاههای داخلی کشورهای عضو در زمینه دسترسی بیشتر بازیگران
درمسائلزیستمحیطیشکلگرفتهاست.تاکنوندیواندادگستری

غیردولتیبهمراجعقضایی 
پروندهزیستمحیطیآرای مهمیراصادرکردهکهدرزمینه

اروپابارسیدگیبهبیشاز 716
سازیقواعداینحوزهوهماهنگیدراعمالواجرأیحقوقزیستمحیطیاتحادیهاروپا


شفاف
هایقهوهایاسلواکی،

تأثیرگذاربودهاست.درهمینرابطهمیتوانبهپروندههاییهمچونخرس
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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تراینلوغیرهاشارهکنیمکهدیواندرزمانرسیدگیبهآنهابااستنادبهکنوانسیونآرهوسو
هایداخلیدولتهایعضوموظفبه


کندکهدادگاه
دستورالعملهایاتحادیهاروپا،تأکیدمی
غیردولتیدرموردنقضیاسرپیچیازمقرراتزیستمحیطی

پذیرشدعاویهریکازبازیگران
هستند.
تالششدهاستتاجایگاهنهادهایغیردولتیدراقامهدعاویزیستمحیطیدر

درایننوشتار
سطحاتحادیهاروپاوهمچنیندرمحاکمملیاتحادیهارزیابیشوند.دراینرابطه،سؤالاصلی
این است که چگونه نهادهای غیردولتی میتوانند در فرایند ایجاد مقررات زیستمحیطی در
اتحادیهاروپامؤثرواقعشوند؟همچنیندرمرحلهبعدیاینسؤالمطرحمیشودکهبرسرراه

طرحدعاویزیستمحیطیازسوینهادهاوسازمانهایغیردولتیچهموانعومشکالتیوجود

دارد؟بههمینخاطر،درادامهمقالهبردوموضوعاساسیتمرکزخواهدشد:دردرجهاول،مبانی
گیریهایاتحادیهاروپاموردتوجهقرار
نظریوعملیمشارکتنهادهایغیردولتیدرتصمیم 

میگیردوسپسدردرجهدوم،مشارکتعملینهادهایغیردولتیدررویهقضاییایناتحادیه

موردتوجهقرارخواهدگرفت.

 .1نقشآفرینی بازیگران غیردولتی در فرایند تصمیمسازی زیستمحیطی اتحادیه اروپا
 .1-1مالحظات مقدماتی

ازدهه7336شاهدافزایشچشمگیرمشارکتبازیگرانغیردولتیدرعرصهحاکمیتجهانی
هستیم (1997: 186

 .)Charnovitz,در حال حاضر ،تأثیر این بازیگران بر تصمیمات دولتها،

هایداخلی،حفاظتازمنابعطبیعیومذاکراتومعاهداتبینالمللیدراین

توسعهخطمشی

حوزه بهخوبی نشاندهنده درک این اشخاص حقوقی از مشکالت زیستمحیطی است .تعداد
نویسقوانینزیستمحیطیرادرمرکز


بسیاریازمحققانتأثیربازیگرانغیردولتیدرتهیهپیش
توجهخودقراردادهاند(.)Corell & Betsill, 2001: 107درهمینرابطه،چیزیکهمهماستبه
رسمیتشناختنفعالیتهایاینبازیگراندرعرصهتصمیمسازیاست(.(Wapner, 1995: 440
بازیگرانغیردولتیدرتوسعهمقرراتحقوقمحیط زیستازطریقافزایشآگاهیعمومیدر
مسائل محیط زیستی ،تأثیر بر فرایند مذاکرات بینالمللی ،بیان طرحهای پیشنهادی برای
شکلگیری هنجارهای جدید ،اعمال نفوذ بر تصمیمات دولتها و نظارت بر انطباق اقدامات

المللیبهویژهدرزمینهاجرایمقرراتایفاینقش


المللیباتعهداتبین

هایبین
دولتهاوسازمان
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میکنند.نقشآنهادرمشروعیتبخشیدنبهفرایندساختتصمیماتبهعواملمتعددیازجمله

استقالل،نقشبیطرفانهومنصفانهوبهکارگیریتخصصاینبازیگراندرتصمیمگیریهادر
سطوحمختلفبستگیدارد.
ازطرفیدیگر،بازیگرانغیردولتیاغلبممکناستدرزمرهمنابعاطالعاتیجامعودقیق
محسوب شوندکهاین خود موجبافزایش وبهبود کیفیتدرروندمذاکرات و بهکارگیری
هامیشود؛لذابرایایفایایننقش،بازیگرانغیردولتی

هایقابلدسترسدرتصمیم 
گیری

گزینه
به دسترسی به اطالعات ضروری و فرصت برای اظهارنظر نیاز دارند .در همین رابطه،
تصمیمگیرندگان باید در قبال تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو و مسئول باشند و اجازه نظارت

عمومیبرنحوهاجرایمقرراترابدهند.بااینحالمنتقداناظهارمیکنندکهدرنظرگرفتن

یافتهومتخصصدرفرایندتصمیمگیریها،ممکناستدر


منافعاینگروهازبازیگرانسازمان
محیطیوکشاورزیوشیالتتأثیراتمخربیبهدنبالداشته


زیست
اتخاذمقرراتدرزمینهمسائل
باشد؛چراکهگاهاینبازیگرانبهجایتوجهبهمنافعحقوقی،منافعمضیقگروهیوصنفیرا

مدنظر قرار میدهند؛ اما این بازیگران تاکنون در زمینه حقوق بشر ،کمک به توسعه پایدار،
ایداشتهاند


هایبرجسته
کمکهایبشردوستانه،مسئلهصلح ،خلعسالح،آموزشوغیرهفعالیت

).اگرچهنظامحقوقمحیطزیستاتحادیهاروپامقرراتیرادرخصوص

(Kenneth, 2000: 74
محیطیارائهدادهاست؛بااینحال،شهرونداناروپاییبهمنظور


مشارکتعمومیدرمسائلزیست
طرحدعویراجعبهنقضمقرراتزیستمحیطی،وابستهبهکمیسیوناروپااستودراینزمینه

زیستاغلببهدنبالمتحدانی


هایحامیمحیط

هاندارند.گروه

هیچدسترسیمستقیمیبهدادگاه
بالقوه در کمیسیون و پارلمان و دولتهای عضو اتحادیه هستند .البته کمیسیون همواره از
اندوآنهاراحمایتمالیمیکند


زیستبهرهبرده
حیط
همفکریومشورتباگروههایمدافعم 
(2013: 162

 .)Adelle,در همین راستا با شکلگیری «حق ابتکار شهروندان اروپایی» 7در

سال ،2677عموم افراد حق ارائه درخواست به کمیسیون بهمنظور تهیه طرحها در شکلگیری
مقررات جدید را پیدا کرداند .این درخواست باید حداقل توسط یک میلیون نفر از حداقل
یکچهارمکشورهایعضو( 1عضواز 28عضواتحادیه)باحداقلتعدادامضایالزمدرهر

کشورعضوبهکمیسیونارائهشود.2همچنینمنشورقانوناساسیاروپامقررمیکندکهافرادحق
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.

242

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،06پاییز79


ارائهدرخواستبهپارلمانبرایرسیدگیبهمسائلزیستمحیطیوسایرموضوعاتمرتبطرانیز

داراهستند.هردویاینمقرراتبهدنبالافزایشتواناییهایافراددرتعاملبانهادهایاتحادیه

اروپا شکل گرفتهاند و میتوانند تا حدی پاسخگوی موضوعهای بحثبرانگیز در رابطه با نیاز
اتحادیهبهشفافیتدراقداماتخودوتوجهبیشتربههمکاریومشارکتباشهرونداندراتخاذ
تصمیمگیریهایاساسیدرنهادهایاتحادیهاروپاباشد(.(Follesdal, 2006: 63درهمینراستادر

طولچنددههگذشتههمکاریهابینافرادوسازمانهایغیردولتیبانهادهایاتحادیهاروپادر
تمامیزمینههاگسترشیافتهاست.این مسئلهطیفوسیعیازموضوعاتازجملهمذاکراتو

گفتوگوهای فشرده در زمینه تعیین مقررات ،طرحها و برنامههای مدیریتی در اتحادیه و

کشورهای عضو را شامل میشود .این مسئله در وهله اول ناشی از تغییر و تحول در دیدگاه
گیریهااست.معاهدهاتحادیه
یدرتصمیم 

نهادهایاتحادیهدررابطهبانقشبازیگرانغیردولت
اروپاکهدرپیمانلیسبوناصالحشد،نقشاینبازیگرانرابهعنوانبخشیازجامعهمدنیدر
فرایند تصمیمگیریها به رسمیت شناخته است .در همین رابطه این معاهده در ماده 77
)خودبیانمیکندکه:

(اصالحشدهدربند7ماده11
* نهادها باید بهوسیله ابزارهای مناسب و مقتضی برای شهروندان ،سازمانها و انجمنها،
فرصتشناساندنوتبادلنظردرتمامیزمینههادرساختحقوقاتحادیهرافراهمکنند؛

نهادهابایدازگفتوگوهایشفافومنظمبااشخاصوانجمنهایجامعهمدنیحمایت

*
کنند.
هدهبیشازبرخیمقرراترسمیوقراردادیبینالمللیبهمسئلهمشارکت

اگرچهاینمعا
بازیگرانغیردولتیدرایجادقوانینتوجهدارد؛بااینحال،چارچوبهادررابطهباشناسایینقش
مشارکتی این بازیگران در فرایند ساخت مقررات محدود است و نشاندهنده بیتوجهی
تصمیمگیرندگانبهاینمسئلهدرهنگامتنظیمقواعداست.ازطرفی،برخیمفسراننیزباتوسعه

دیدگاههانظری،براینشاندادنتأثیربالقوهبازیگرانغیردولتیدرساختحقوقاتحادیهاروپا

تالش بسیاری کردهاند .7با این وجود ،تاکنون این تالشها در زمینه چگونگی تعامل میان
گروههای ذینفع خصوصی با نهادهای اتحادیه ،بسیار اندک بوده است .در هر حال ،بررسی

مشارکتبازیگرانغیردولتیباهریکازنهادهایاتحادیهدرفرایندساختقوانینومقررات
احتماالًبهدرکبهتراینمسئلهکمکشایانیکندبکند.
1. Pierre-Marie Dupuy, Luisa Vierruci, NGOs in International Law; Efficientyn in
Flexibility, Edward Elger, 2008.
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 .1-2مشارکت بازیگران غیردولتی با کمیسیون اتحادیه اروپا

با توجه به اینکه وجود تخصص خاص در هریک از بازیگران غیردولتی طرفدار محیط
زیستمیتوانددرتمامیسطوحداخلیومنطقهایبهفرایندساختحقوقمحیطزیستاتحادیه


اروپاکمکشایانتوجهیکند،اینبازیگرانمیتوانند نقشیمهمدرفرایندعملکردکمیسیون
اتحادیه اروپا بر عهده گیرند .در همین رابطه ،انجمنها و سازمانهای غیردولتی اروپایی و
شبکههای مرتبط با آنها قادرند دیدگاهها و اطالعات خود را در زمینه شکلگیری طرحهای

پیشنهادی به کمیسیون ارائه دهند .7در جهت شفافیت اقدامات نهادهای اتحادیه اروپا و مسئله
وندان،کمیسیوننیزبایدآنهارابهرسمیتبشناسندوازاستقاللآنها

پاسخگوییدربرابرشهر

حمایتکند.همچنینکمیسیونبایداطالعاتدقیقوصریحیرابهاینبازیگرانبرایانتقالبه
توانندبهعنوانکانالیارتباطیبینکمیسیونوگروه

جامعهمدنیارائهدهد.بازیگرانغیردولتیمی
منظورانتقالاطالعاتوبیانتصمیماتوبرنامههایاتخاذشدهدرسطح


یازمردم،به
گستردها

اتحادیهدرنظرگرفتهشوند.درتهیهوتصویبمقرراتزیستمحیطی،کمیسیوناصولکلیو

معیارهای حداقلی برای مشورت علنی با گروههای طرفدار محیط زیست اتخاذ کرده است.
همچنین کمیسیون مقرر کرده است که فرایند مشورت با انجمنها و سازمانهای غیردولتی
گیریمذاکراتدرخصوصتنظیممقرراتبایدبهصورتصریحو


محیطیدرزمینهشکل

زیست
علنی و آشکار در اختیار عموم مردم قرار گیرد و بهطور خاص کسانی که در مسائل
محیطیذینفعهستندبایددرمدتزمانیمعقولازتصمیماتاتخاذشدهمطلعشوند.این


زیست
روند ممکن است به بهترین نتایج از حیث عملی منتهی شود .اینکه باید چه انجمنها و
سازمانهاییبرایمشاورهوهمکاریبابخشهایمختلفکمیسیونبرگزیدهشوند،بهمواردی
همچون ساختار و نحوه عضویت آنها ،سابقه مشارکت قبلی در کمیتهها و گروههای کاری،
تر،مسئولیتپذیریاینبازیگران


تواناییدرتبادلاطالعاتکمیسیونبهشهروندانوازهمهمهم
).اینمسئلهرانیزبایددرنظرگرفتکهسازمانیاانجمنهای

برمیگردد(Fulvio, 2007: 43

مرتبط با موضوع باید توسط کمیسیون انتخاب و قادر به همکاری در بیشتر حوزههای فعالیت
کمیسیونباشند.البتهبهمنظورمشورتوهمکاریبافعاالن جامعهمدنیبرایشکلگیرییک

طرح پیشنهادی جهت اتخاذ تصمیمات زیستمحیطی ،همیشه مطرح شدن آن طرح بهصورت
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/0406Services_ ExpertAnalysis.pdf accessed 25 June 2008.
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صورتعلنیباگروههایحامیمحیطزیستمشورت


علنیالزمنیست.لذاحتیاگرکمیسیونبه
نکند،اینگروههااغلبازطرحهایپیشنهادیآیندهمطلعشدهوکمیسیوننظراتوپیشنهادات
کند؛بهطورمثالمیشودبهارتباطو

آنهارادرفراینداتخاذمقرراتمحیط زیستیلحاظمی

مشورتاینبازیگرانباکمیسیونازطریقنهاداطالعرسانی)7(CONECCSاشارهکرد.ورودبه
هایغیردولتی،داوطلبانهوالبتهنیازمندیکسریپیشنیازهااز

ایننهادبرایاشخاصوسازمان
قبیلفعالیتدردویاچندکشورعضواتحادیهاروپابااهدافغیرانتفاعی،تخصصدریکیا
چند حوزه فعالیت کمیسیون ،ساختار نهادینه ،توانایی و قابلیت ارائه اطالعات با دالیل معقول
است.2درحالحاضرکمیسیونبیشاز 166نهادمشورتیموقتمتشکلازبازیگرانغیردولتی
در طیف گستردهای از تصمیمات بهویژه در مسائل زیستمحیطی شکل داده است که این
سیبپذیریهستندکه خود،قادربهبیان
بازیگرانباحضوردرایننهادهابهعنوان گروههایآ 

هاومشارکتدرروندتصمیمگیریهابرایساختمقرراتنیستند (Greenwood, 2007:

خواسته

.)30درنهایت،علیرغماینکهرایوضعیتدسترسیبازیگرانغیردولتیبهکمیسیونهنوزبهشکل
مدونوالزامآورتنظیمنشدهاست؛بااینحال،اینبازیگرانتوانستهاند درزمینهارائهاطالعات

زیستمحیطی،مشاورهدرشکلگیریطرحهایپیشنهادی،مسائلمالیواجراییپیوندناگسستنی

باکمیسیونداشتهباشند.ازطرفدیگر،کمیسیوننیزباایجادرابطهحمایتیمتقابلپذیرایارتباط
هایذینفعاست.البتهکمیسیونازاینطریق میتوانداختیاراتوتواناییخوددر

بااکثرگروه
هایپیشنهادیمطلوبترراگسترشدهد.یکیدیگرازمزایایمشارکتبازیگران


ایجادطرح
هاییاستکهازسویشورایاروپابهطور

غیردولتیباکمیسیون،امکانتصویبآندستهازطرح
جدیتوسطعموممردمحمایتشدهاند.باتمامیایناوصاف ،بازیگرانغیردولتیهمچنانتنها

بهطورغیررسمیقادربهمشارکتباکمیسیوندرایجادمقرراتدراتحادیهاروپاهستند.9


 .1-3مشارکت بازیگران غیردولتی با شورای وزیران اتحادیه اروپا

شورایوزیرانبهعنوانقدرتمندتریننهاداتحادیهاروپاارگانیاستکهتمامیمقرراتباید
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)).
المللمیتوانید


گیریمقرراتحقوقبین

آفرینیبازیگرانغیردولتیدرفرایندشکل

.برایمطالعهمفصلدررابطهبانقش
9
امکاننقشآفرینیبازیگران

شکلگیریقاعدهعرفیدرحقوقبینالملل؛ارزیابی

رجوعکنیدبه:زرنشان،شهرام«،)7932(،
مجلهحقوقیبینالمللی،شماره.11

غیردولتی»،
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بهتصویبآنبرسدوبهتعبیربهتر،ازحقوتودرتصویبمقرراتبرخورداراست.شورایکیاز
هایپیشنهادیکمیسیوندررابطهباشکلگیریقوانین

دونهادیاستکهدرکنارپارلمان،طرح
ومقرراترابررسیمیکند.شوراخودبه 3حوزهموضوعیمختلفتقسیممیشودکهاقدام
طورمثال،شورایمحیط


شود؛به
هریکازآنهاازسوییکدبیرخانهجداگانهحمایتومی
محیطیازجملهتغییراتآبوهواییرابررسیمیکند،درحالیکه


زیستتماممسائلزیست
مسائلمربوطبهکشاورزیوشیالت،درشورایخاصکشاورزیوشیالتبررسیمیشوند
رسدبازیگرانغیردولتیبهراحتی

(.)Wurzel, 1996: 291با توجهبهاختیاراتشورابهنظر نمی
قادر به دسترسی و مشارکت با آن باشند؛ لذا هیچ مسیر رسمی برای حضور و همکاری این
بازیگرانباشورایوزیراناروپاوجودندارد.ایندرحالیاستکهشرایطبرایایجادروابط
غیررسمی بین آنها نیز به ندرت و بسیار دشوار فراهم میشود .اکثر قریب به اتفاق ابزارهای
قانونگذاری از طریق مذاکره بین اعضای اصلی شورا تحت عنوان «کارگروه شورا» 7صورت
میگیرد و زمان برگزاری جلسات کارگروه توسط رئیس و اعضای آن به اطالع عموم مردم

نمیرسد.باوجودتصویبمقررات(2.)7613/2667درزمینهحقدسترسیفعاالنجامعهمدنیبه

هریکازنهادهایاتحادیهاروپا،تابهحالبرایاینگروههازمینههایالزمجهتدسترسیبه

اطالعاتوحضوردرفرایندمذاکراتزیستمحیطیفراهمنشدهاست.البتهدرمواردیخاص،

دبیرخانه شورانظراتگروههایحامیمحیط زیست رابهاطالعاعضای شورامیرساند؛ولی
طورکلیبهمنظورجلوگیریازآسیببهروندمذاکرات،ایندبیرخانهاطالعاتواسنادارائه

به
نمیکند که این مسئله بهنوبه خود ،یکی از موانع جدی برای
شده را برای هیچ منبعی فاش  
مشارکت بازیگران غیردولتی در روند شکلگیری مذاکرات و اتخاذ مقررات زیستمحیطی
محسوب میشود .9با این حال ،ارتباط این بازیگران با اعضای شورا بهصورت غیررسمی و از
طریقکمیسیونامکانپذیراست.همانطورکهپیشازاینگفتهشد،کمیسیونبااعضایجامعه

کندودیدگاههاو


اتمطلعمی
مدنیبهطورمنظمدرارتباطاستوآنهاراازوضعیتمذاکر
هاراپسازدریافتوبررسیبهجلساتکارگروهشورامنتقلمیکند.یکیدیگراز

نظراتآن
راههای ارتباط بازیگران غیردولتی طرفدار محیطزیست با شورا ،ارتباط با دولتهای عضو
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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خارجازجلساترسمیمذاکراتوانتقالنظراتوطرحهایپیشنهادیخودبهآنهاست.درهر
صورتاینبازیگرانبهجایدسترسیمستقیمبهشورابیشتردرصددایجادارتباطمؤثربااعضای

آنازطریقایجاداقداماتیدرسطحداخلیهستند.اینبازیگرانباهمکاریهمتایانخودبااعمال
تبیانمیکنند.باتوجهبه

دولتهایعضوشورا،مواضعخودرادرطولمذاکرا
فشاربرروی  
اینواقعیتکهشورایوزیراناتحادیهاروپاقدرتمندتریننهادقانونگذاریدراتحادیهاروپاست،

اینشورابایدبهطورخاصدرپرتوماده 77معاهدهاروپا(اصالحشدهدرپیمانلیسبون،بند،

ماده)11درروابطخودبانهادهایحامیمحیطزیستبازنگریکند.


 .1-4مشارکت بازیگران غیردولتی با پارلمان اتحادیه اروپا

در نظام اتحادیه اروپا اعضای جامعه مدنی بهطور مداوم و منظم دیدارهایی را با اعضای
پارلمان اروپا برقرار میکنند .بیشتر این ارتباطات و همکاریها بین آنها از طریق شکلگیری
گروههای درونحزبی در خارج از پارلمان است که به نظر میرسید این شیوه ارتباط ،ابزار

مؤثرتری بهمنظور تحتتأثیر قرار دادنتصمیمات زیستمحیطیپارلمان اروپااست .گروههای
حزبیبراساسمنافعخاصموجوددربینخودشکلگرفتهاندکهآنهارابایدازدیگر


درون
کمیتهها و کمیسیونهای پارلمان (که ارگان رسمی هستند) و نیز احزاب و گروههای سیاسی

موجود در پارلمان مانند حزب سوسیالیست یا حزب دموکرات اروپا متمایز کرد .7بازیگران
آفرینیغیرمستقیمدرفرایندتصمیمگیریهادرمسائل


هاقادربهنقش
غیردولتیازطریقاینگروه
ارائهاطالعاتبهدبیرخانهپارلمانبهمنظورنفوذدردیگراحزاب

زیستمحیطیهستندوفرصت 

شرکتکنندهدرجلساتپارلمانرادارند؛بنابراین روابط جامعهمدنیوگروههایحامیمحیط
زیستباپارلماناروپاازپیچیدگیکمترینسبتبهکمیسیونوشورایوزیراناتحادیهبرخوردار
است.اعضایپارلماندربسیاریازمواردمربوطبهاتخاذتصمیماتوتصویبقوانیندرحقوق
زیستمحیطی اتحادیه ،از طریق کسب اطالعات ،ارتباط متقابل و سودمند را با انجمنها و

سازمانهای غیردولتی مرتبط برقرار میکنند .با این حال ،روابط پارلمان اروپا با بازیگران
ادهایاتحادیه،تاحدزیادیبهصورتغیرسازمانیاست.اینبازیگرانتنها

غیردولتیمانندسایرنه
قادربهاعمالفشاربرایننهادازطریقارائهنظراتخوددرطرحهایپیشنهادیکمیسیونهستند
کهبرایبررسیوتصویببهپارلمانارائهمیشوند.
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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درنهایت،باتوجهبهارتباطبازیگرانغیردولتیبانهادهایاتحادیهاروپابایدبهاینمسئلهاذعان
گذاریوتوسعهحقوقمحیطزیستبسیارمتنوعاست؛لذا


هادرفرایندقانون
کردکهروابطبینآن
فردوداشتننفوذفوقالعادهدربینعواملدولتی

نادیدهگرفتنآنهاباتوجهبهویژگیهایمنحصربه
و پیوند با رسانههای بینالمللی بسیار دشوار است (1996: No

 .)Paterson,با این وجود ،تاکنون

مقرراتیدراینزمینهدراتحادیهاروپامقررنشدهوهرنهادیشیوهخودرابرایبرخوردبابازیگران
غیردولتیداشتهاست.یامانندپارلمانباآغوشیبازازاینبازیگراناستقبالمیکندیامانندشورای
هایزیادیروبهرواست.درموردرابطهکمیسیونو

وزیرانارتباطومشارکتباآنهابامحدودیت
ویژهدرمسائلزیستمحیطییکرابطهبینابینیباتوجه

جامعهمدنینیزدرفرایندتصمیمگیری 
هابه
بهرفتاردیگرنهادهاوجوددارد.بااینحال؛بهنظرمیرسدکهکمیسیونوپارلماناروپادراین

هابابازیگرانغیردولتیبهصورت

هایخوبیراصورتدادهاند؛البتههنوزروابطآن

خصوصتالش
غیررسمیاست.بادرنظرگرفتنماده77معاهدهاتحادیهاروپاکهدرپیمانلیسبوناصالحشدودر
راستایآناتخاذمقرراتودستورالعملهایصریحومدون،میتواننهادهایقانونگذاراتحادیه
شانبابازیگرانغیردولتیومشارکتبیشترباآنهادرفرایندساختحقوق


رابهاصالحروابط
محیطزیستاتحادیهملزمکرد.


 .2نقش نهادهای غیردولتی در ایجاد رویه قضایی زیستمحیطی اتحادیه اروپا
طورخاصدرمسائلزیستمحیطییکیازمفاهیمجدیدیاستکهدر

اصطالحعدالتبه
چنددههگذشتهبدانپرداختهشدهاست.مفهوماصلیآنبهاسنادوقوانینحقوقبشریدرزمینه
هایعمومیدرتصمیمگیریهاوحقدسترسیبرابر

فراهمآوردنشرایطبرایگسترشمشارکت
میگردد.مفهومعدالتفقط به
به دادگاههایمنصفیاهر نهادقضایی بیطرفومستقلبر  
مسائل بین دولتی متمرکز نیست؛ بلکه شامل افراد و سازمانهای بینالمللی در تمامی سطوح
شود؛بنابرینعدالتبهمعنایحقدسترسیبهدادگاههابرایعمومافرادازجایگاهمهمیدر


می
اسنادومعاهداتبینالمللیدر

حلمسائلمحیطزیستیبرخورداراست.امروزهباوجودافزایش 
هاییدرتنظیممقرراتزیستمحیطیبرایگروههای


محیطی،بازهمشاهدنابرابری

مسائلزیست
مختلفدرسطوحداخلیوبینالمللیهستیم.افرادوسازمانهایغیردولتیحامیمحیطزیستبا
بهرهمندی از حق دسترسی گسترده به دادگاهها ،نهتنها میتوانند از اتخاذ تصمیمات نادرست
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زیستمیشود؛

توسطمقاماتدولتیجلوگیریکنندکهموجبآسیبرساندنبیشتربهمحیط
بلکه از این طریق ،مقررات زیستمحیطی کمتر توسط دولتها و اشخاص خصوصی نقض
میشوند؛ بنابراین این موضوع به توجه بیشتر مجامع بینالمللی به مفهوم و جایگاه عدالت

محیطیوتدوینمقرراتمدونوالزامآوردرزمینهحقدسترسیگستردهبهدادگاههابرای


زیست
بازیگرانغیردولتینیازدارد.بهطورمشخصدرماده 11ازمنشورحقوقاساسیاروپاییوماده

معاهدهمؤسساتحادیهبهمسئلهدسترسیبهعدالتدرمسائلزیستمحیطیدربینکشورهای

73
عضواتحادیهاشارهشدهاست؛لذادرادامه،مسئلهحقدسترسیبهعدالتزیستمحیطیبرای

بازیگران غیردولتی در چارچوب کنوانسیون آرهوس بررسی میکنیم و سپس با بررسی چند
پروندهارجاعیبهدیواندادگستریاتحادیهاروپادرهمینرابطه،نقشایندیواندرگسترش
حقمزبوربرایبازیگرانغیردولتیدرسطحاتحادیهرابررسیخواهیمداد.

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

عنواناولینتوافقچندجانبهزیستمحیطیدرسال،7338نقطهعطفیدر

کنوانسیونآرهوسبه
زمینه مسائل زیستمحیطی و اعطای حقوق رویهای به اشخاص در زمینه دسترسی به اطالعات
).اینکنوانسیونبهعنوان

مربوطهومشارکتعمومیدرحلمسائلآناست(Dellinger, 2012: 322
ابزاریقانونیوالزامآوردرزمینهحفاظتازمحیط زیستبرایعمومافراددرنظرگرفتهشده

زیستایجادنمیکند؛امابرتشکیل

است.درواقعاینکنوانسیونیکحقاساسیبرایمحیط 
رویههای حقوقی در رابطه با این مفهوم تمرکز دارد (2010: 140

 .)Pánovics,هدف اصلی از

تصویباینکنوانسیون،کمکبهحمایتازحقهرفردازنسلخودونسلهایآیندهوزندگیدر
محیطزیستسالموتوامبارفاهاست(ماده)7؛بنابرایندراینجایکسندبینالمللیبهوضوح
شرایطی را برای ارتباط بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر فراهم میآورد؛ البته این
کنوانسیونمعیارهاییبرایبهبودوکیفیتمحیط زیستدرخودتنظیمنکردهاست.باوجوداین،
دررابطهباحقوقافراددردسترسیبهاطالعاتازطریقمقاماتدولتیوحقمشارکتعمومیدر
هاومقررات،مجموعهایازقوانین

فراینداعطایاجازهفعالیتوتاحدودیدرتوسعهطرحها،برنامه
را بیان کرده است .ماده  3کنوانسیون آرهوس در خصوص حق دسترسی به عدالت در مسائل
زیستمحیطیاستکهبرطبقآنمقررشدهعمومافراددرصورتنقضمقرراتکنوانسیونو
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حقوق داخلی اعضا از حق اقامه دعوی در دادگاهها برخوردارند .7در رابطه با این موضوع،
کنوانسیونچندمسئلهرابیانمیکند.7:رویههایقضاییبایدشرایطیرابرایاجرایحقوقهرفرد
درزمینهدسترسیبهاطالعاتبرطبقماده1کنوانسیونفراهمسازند2؛.2بررسیدرزمینهتصمیمات
وهرگونهفعلیاترکفعلیدررابطهبامسائلزیستمحیطی تابعمقررات(ماده 0کنوانسیون)در

خصوصمشارکتعمومیدرتصمیمگیریهااست.9هریکازاعضایکنوانسیونبایدبرایعموم

افراددسترسیبهرویههایقضاییواداریدرزمینهبرخوردبااشخاصخصوصییامقاماتدولتی
درصورتنقضمقرراتداخلیحوزهمسائلزیستمحیطیراتضمینکنند.همچنیندولتهای

عضودرزمانتنظیممقرراتداخلیخوددرزمینهحقدسترسیبهدادگاههابایدمعیارهاومقررات
مندرج در حقوق داخلی دیگر طرفین این کنوانسیون را نیز در نظر بگیرند 1.اعضای کنوانسیون
حلهاییبرایجبران خسارت
آرهوسدر فرایند رسیدگیهایقضاییملزمبه فراهمآوردن راه 
مؤثر ،کامل ،منصفانه ،بهموقع و کمهزینه هستند .1در نهایت ،بهمنظور تقویت اثربخشی مقررات
موجوددرماده،3اضافهمیکند که هرعضوبایدتضمینکندبدهد کهاطالعاتدرخصوص
رویههای بررسی قضایی و اداری در دسترس عموم افراد قرار میگیرد و عالوه بر این باید
مکانیزمهایمناسبیبرایکمکبهحذفویاکاهشهزینههایمالیوسایرموانعدسترسیبه
دادگاههااتخاذکند0.اتحادیهاروپادرسال2661اینکنوانسیونراتصویبکرد1کهنقشاساسی
درگسترشحوزهعملکردقضایینهادهایغیردولتیاتحادیهداشت.

 .2-2نقش آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دسترسی بازیگران غیردولتی به
عدالت در مسائل زیستمحیطی

درادامهاینقسمت،چگونگیتفسیردیواندادگستریاروپادرخصوصالزاماتحقاقامه
دعویبرایبازیگرانغیردولتیحامیمحیطزیسترابااستنادبهچندپروندهارجاعیبهدیواندر

همینرابطهبررسیمیکنیم.دراینخصوص،سؤالاصلیایناستکهتاچهحدکشورهای
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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عضواتحادیهاروپامیتوانندمحدودیتدردسترسیبهمحاکمبرایافرادوسازمانهایغیردولتی

حامیمحیطزیسترااعمالکنند؟



 .2-2-1پرونده یورگاردن

1

درقوانینداخلیکشورسوئدفقطبهسازمانهایغیردولتیمحیطزیستیباحداقل2666عضو
حق مراجعه به محاکم بهمنظور طرح دعاوی داده میشود .در همین خصوص ،یک سازمان
غیردولتیبهنامیورگاردن ازطریقدفترمحیط زیستازدادگاهاستکهلمدرخواستتجدیدنظر
کرد.باتوجهبهاینواقعیتکهاینسازمانبرطبقحقوقداخلیسوئدبهدلیلنداشتناعضایکافی
فاقدصالحیتبرایاقامهدعوینزددادگاهبود،درخواستتجدیدنظرآنپذیرفتهنشد.سازمان
مذکورباتصمیمدیوانعالیسوئدمخالفتکردوبرایدرخواستصدورحکماولیهدراینمورد
که آیا حقوق داخلی سوئد با توجه به مفاد کنوانسیون آرهوس و دستورالعمل ارزیابی اثرات
زیستمحیطی 2اتحادیه اروپا قادر به اعمال محدودیت در این خصوص هست یا خیر ،خواستار

ارجاعاینپروندهبهدیوانشد.درابتدادیوانبیانکردکردکردکهعمومافراددراینرابطهباتوجه
گیریهادارند،بایدبهرویهتجدیدنظرقضاییدسترسیبدونقیدوشرط
بهنقشیکهدرفرایندتصمیم 

داشتهباشند.9
همچنیندیواندررابطهباالزاماتموجوددرحقوقداخلیسوئددرموردداشتنحداقل2666
عضو برای یک سازمان غیردولتی بهمنظور دسترسی به دادگاهها ،اظهار داشت که با توجه به
بند7ماده 76دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی در خصوص به اجرا درآوردن مقررات
کنوانسیونآرهوس،یکسازمانغیردولتیدربرخوردباهرمقررهدرحقوقداخلیکهمغایربا
مقرراتفوقاست،ازحقوقکافیبرایبیانمخالفتباآنبرخورداراست.1برطبقهمینمقررات
حقوقداخلیهریکازدولتهایعضوبایدباتضمینحقدسترسیگستردهبهدادگاههابرای
سازمانهایغیردولتی،شرایطیرادررابطهباحقدرخواستتجدیدنظرقضاییآنهاتعیینکنند.
عالوهبراین،مقرراتموجوددرحقوقداخلینبایدبهنحویتنظیمشودکهمتمایلبهبیاثرشدن
مقررات تعیینشده در اتحادیه اروپا در خصوص دسترسی به دادگاهها در مسائل زیستمحیطی
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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باشد.7شرایطیکهیکنهادحامیمحیط زیستبایدبرایاقامهدعویداشتهباشدحداقلتعدادی
ازاعضااستکهفعالبودنآنراتضمینکنند؛درحالیکهتعداداعضانبایددرچنینسطحیدر
تقابلبااهدافتسهیلدربررسیقضاییباشد.2باتوجهبهشرایطموجوددرحقوقداخلیسوئد،
دیواننهایتاًبهایننتیجهرسیدکهقوانیناینکشور،حقسازمانهایغیردولتیکوچکومحلیرا
ازهرگونهدسترسیبهرویههایتجدیدنظرورسیدگیقضاییسلبکردکردهاستواینمسئلهبا
اهداف حق دسترسی گسترده به دادگاهها برای مسائل زیستمحیطی در کنوانسیون آرهوس و
دستورالعملهایمربوطهدراتحادیهاروپادرتضاداست.9


 .2-2-2پرونده ترأینل

4

دسترسیبهدادگاههابرایسازمانهایغیردولتیحامی

درپروندهدیگریبهنامتراینل،مسئله 
محیط زیست با هدف اجری مقررات موجود در زمینه مشارکت عمومی در تصمیمگیریها بر
اساس دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی مطرح شد .شرکت تراینل مجوز راهاندازی و
ساختیکنیروگاهباسوختزغالسنگدرهشتکیلومتریمناطقیراکسبکردهبودکهبر
اساسدستورالعملزیستگاهها 1منطقهحفاظتشدهاعالمشدهبود.سازمانهایغیردولتیبااین
استداللکهحقوقداخلیکشورآلمانبادادنمجوزفعالیتبهاینگونهشرکتهادرواقعدرتقابل
هایزیستمحیطی اتحادیهاروپاعملکردهاست،خواستارلغو


المللیودستورالعمل

بامقرراتبین
هایغیردولتیبهعنوانفعاالنمحیطزیستهستند

فعالیتاینشرکتبودند.دراینپرونده،سازمان
کهدرحقوقداخلیآلمانازحقاقامهدعویجمعینزددادگاههامحرومهستندوتنهادرصورت
نقضاساسیحقوقفردیحقمراجعهبهمحاکم ودرخواستتجدیدنظرقضاییرادارند.باتوجه
به بند  7ماده 76دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی و بند  2ماده  3کنوانسیون آرهوس،
دولتهای عضو ملزم به اعطای حق دسترسی به رویههای تجدیدنظر و رسیدگی قضایی برای
یراایناشخاصدراینرابطهذینفعو

اعضایعمومی،افرادوسازمانهایغیردولتی،هستند؛ز

دارایصالحیتکافیهستند.دادگاهداخلیآلمانتردیدداشتکهقانونداخلیکشوردراین
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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اولیهدراینقضیهازسویدیواندادگستریاروپاشد.دیواندرابتدااشارهداشتبهاینمطلبکه
مقرراتموجوددردستورالعملارزیابیاثراتزیستمحیطیاتحادیهاروپاوکنوانسیونآرهوسدر
خصوصاعطایحقگستردهبهبازیگرانغیردولتیبرایاقامهدعوی،باهدفحمایتازاجرای
شدهاند.همچنیندیوانباتوجهبهبند
مؤثرقوانینومقرراتدرموردحفاظتازمحیطزیستمقرر 
 2ماده  7دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی معتقد بود که« :سازمانهای غیردولتی حامی
محیطزیست دارای صالحیت قانونی و ذینفع در بیان معایب و کاستیهای موجود در قوانین

زیستمحیطیهستندواینمسئلهکامالًصریحوروشنوبدونقیدوشرطاست.درنتیجه،دیوان

اظهارداشتکهقانونداخلیآلماندراینرابطهمحدودیتهایبسیاریاعمالکردهومانعاز
دسترسیگستردهسازمانهایغیردولتیبهدادگاههاشدهاست»(.)Muller, 2011: 516بدینترتیب،
انکردکردکردکهسازمانهایغیردولتی

حکمصادرهدرپروندهمذکوراینمسئلهرابهخوبیعنو
زیستمحیطیدرزمینهحقمراجعهبهمحاکمدریکموقعیتممتازقراردارند.درهمینارتباط

حقوقآلماننیزجهتانطباقباحکمصادرهاصالحشد.


 .2-2-3پرونده انجمن حفاظت از جنگلها ))VLK

1

بهدنبال رضایت دیوان عالی اسلواکی در دادن کمک مالی
الکی  
وی 
سازمان غیردولتی  
دولتاینکشوربهمجوزشکارخرسقهوهای،تجدیدنظردراینرابطهدرخواستبررسیو

تجدیدنظرکردکهدرخواستآنقبولنشد.اینسازمانبهحکمصادرهمعترضوازدیوان
عالیدرخواستارجاعپروندهبرایبررسیدردیواندادگستریاروپاراکرد.دراینخصوص
هایغیردولتیطرفدارمحیطزیست


شودایناستکهآیاافرادوسازمان
سؤالیکهمطرحمی
هابرطبقمقرراتودستورالعملهایاتحادیه


توانندبااستنادبهحقارجاعدعویبهدادگاه

می
اروپا،مخالفتکنندیاباتصمیماتنادرستدرحوزهحفاظتازمحیطزیستبرخوردیداشته
باشند؟وآیادراینرابطهمیتوانبهمقرراتموجوددرکنوانسیونآرهوساستنادکرد؟برای
شروع،دیوانبهاینمطلباشارهمیکندکهباتوجهبهاینکهاتحادیهاروپاکنوانسیونآرهوس

تصویبکردهاستوبهعنوانعضویازاینکنوانسیونمحسوب

رابراساسمصوبه2661/916
شود،برهمیناساسمفادکنوانسیونبخشیجداییناپذیرازنظامحقوقیاتحادیهاروپارا


می
2
.درنتیجه،دیواندادگستریاروپابهعنوانیکیازارکاناصلیاتحادیهاروپا

تشکیلمیدهد


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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برایصدورحکماولیهدرخصوصچنینوضعیتی دارایصالحیتاستومیتوانددراین
7
.همچنیندولتهایعضو،مسئولاجرای

رابطهبهمقرراتآرهوسدربند9ماده3استنادکند

تعهداتاززمانتصویبکنوانسیونتوسطاتحادیههستندوتازمانیکهاتحادیهبهفعالیتخود
ادامهمی دهدمقرراتاتخاذشدهدرآنبایددرراستایاجرایتعهداتدرکنوانسیونباشد.2

همچنیندیوانتأکیدداردکهاینمسئلهصحیحنیستکهمقرراتآرهوستنهابراینهادهای
اتحادیهتنظیمشودودرنتیجهنمیتواندرزمینهاجرایبند9ماده 3بهرویههایقضاییواداری

مراجعهکرد.ازاینروبهزعمدیواندرجاییکهممکناستمقرراتدردوحوزهحقوقداخلی

و حقوق اتحادیه اعمال شوند ،بهمنظور جلوگیری از بروز اختالفِ بعدی در زمینه تفسیر ،این
مقررات باید بهطور یکنواخت و یکسان تفسیر شوند 9.با این وجود ،دیوان تصریح دارد که
هایداخلیموظفبهتفسیرحقوقزیستمحیطیاتحادیهاروپاوانطباقحقوقداخلیبا

دادگاه
وجوددرآنبهمنظورحصولاطمینانازدسترسیگستردهافرادوسازمانهایغیردولتی

مقرراتم
هاهستند.درهمینرابطه،دیواناظهارمیداردکهدادگاههایداخلیدرهرزمانیکه

بهدادگاه
محیطیبهدرستیاجرامیشوندباید


اطمیناندارندازطریقاعطایحقاقامهدعویقوانینزیست
چنینامکانی رافراهمآورند؛بااینحال،دیواندادگستریاتحادیهاروپامعتقداستکهمقرره
موجوددربند 9ماده 3حاویتعهداتصریحوروشننیستودرتعیینوضعیتحقوقیافراد
تأثیرمستقیمیندارد.دراینپروندهدیواندیدگاهمحافظهکارنهتریرادرقبالِبهاینمادهداردو
بیانکندمیکندکهبرطبقمقرراتموجوددراینمادهحقاقامهدعویبرایافراددرنظرگرفته
شده،مگراینکهدولتعضوباتعیینشرایطیچنینحقیرامحدودکند.دراینخصوص،دیوان
دهدکهمنافعخودرابهصراحتدرتعییناینرایوضعیتخاصدر


هایعضواجازهمی
بهدولت
هایقهوهایاسلواکیموجبشدتادیوانعالیاین


نظربگیرند.حکمصادرهدرپروندهخرس
کشوربرایاعطایحقاقامهدعویدردادگاههاوتجدیدنظردردادنمجوزشکارخرسقهوهای
درخصوصپروندهحاضرتصمیمبگیرد(.)Krämer, 2011: 147
commission v ireland (2006) ecr i‑4635, paragraph 82.
.7بند 9ماده 3آمدهاستکههریکازاعضایکنوانسیونبایدبرایعمومافرادتضمینکنند،حقدسترسیبهرویههای
قضاییواداریدرزمینهبرخوردبافعلیاترکفعلتوسطاشخاصخصوصییامقاماتدولتیدرزمانیکهمقرراتداخلی
محیطیرانقضمیکند.


درخصوصمسائلزیست
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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 .2-2-4پرونده کمیسیون ایرلند

باتوجهبهاینموضوعکههزینههایفرایندرسیدگیممکناستبهمانعیبرایدسترسیبه
دادگاههاتبدیلشود،احکامصادرهدیواندراینرابطهازاهمیتچشمگیریبرخوردارهستند.
هاشاملهزینههایناشیازدرخواستتجدیدنظر،هزینههایکارشناسان،وکالءو

اصطالحهزینه
شود.بهطورکلی


وهزینهناشیازتعهداتمتقابلدرزمینهخسارتواردهو...راشاملمی
شاهدان
هایفراینددادرسیقضاییدراکثرکشورهایعضواتحادیهاروپابهعنوان

میتوانگفتکههزینه

مانع و یک عامل بازدارنده بر سر راه دسترسی به دادگاهها در مسائل زیستمحیطی محسوب
هایدادرسیبهوضوحدربند 1و 1از

میشوند(.)Darpo, 2013: 15بهزعمدیوان،کاهشهزینه

دستورالعملارزیابیاثراتزیستمحیطی،7بند 1از

ماده3کنوانسیونآرهوس،بند7ازماده76
ماده 9دستورالعمل 2669/91وبند 7ازماده 71ازدستورالعملکنترلیکپارچهپیشگیریاز
آلودگی 2ذکرشدهاست.موضوعپروندهکمیسیونایرلندنیزناتواناییاینکمیسیوندراجرای
برخیمقرراتاتحادیهاروپابهطورخاصدرمورددسترسیبهدادگاهها،ارائهاطالعاتبهعموم
افرادو کاهش هزینههای دادرسی درحقوق داخلی خوداست.9اینپرونده یکیازمهمترین
دههاییاستکهدرخصوصهزینههایدادرسیبهدیوانارجاعدادهشدهاست.درابتدا
پرون 
دیوانتأکیدمیکندکهقاعدهحقوقیکهدرمفاددستورالعملهاوحقوقاتحادیهآمدهبایدبدون

چونوچرااجراشود.دیواندرادامهدریافتکهکمیسیونایرلند درزمینهتفسیرمقرراتموجود

در دستورالعملها در خصوص کمهزینه بودن فرایندهای دادرسی موفق نبوده است .دیوان با
تأکیدبراینواقعیتکهدررابطهباهزینههایدادرسی،درایرلندهیچسقفیبرایاینامرتعیین
نشدهکهمتقاضیبایدچهمیزانهزینهپرداختکندوهیچمقررهقانونیبرایاعمالدراینزمینه
هایایرلندمیتوانندهزینهدادرسیرابرای


یکسان،دادگاه
وجودندارد،اظهارمیکنددرشرایط
طرفشکستخوردهکاهشدادهوتمامیاینهزینهراازطرفپیروزدرپروندهدریافتکنند
کهالبتههمینمسئلهمنجربهاجرانشدنِدرستتعهداتتعیین شدهدردستورالعمل2669/91
میشود .1در نتیجه ،چنین اقدامی نمیتواند بهعنوان اجرای صحیح کنوانسیون آرهوس در نظر

گرفتهشود(باتوجهبهاینکهدرمقرراتآرهوسدراینرابطهآمدهاستکههزینههایدادرسی
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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بایدکمهزینهباشد).

بهطورکلیآنچهمیتوانازاحکامصادرهدیواندادگستریاروپادرزمینهدسترسیبازیگران
غیردولتیدریافت،اعتقادصریحدیوانبهاعطایحقمراجعهبهدادگاههایداخلیدراوضاعخاص
هادرمسائلزیستمحیطیبهمیزانخاصیاز

برایایندستهازبازیگراناست.دسترسیبهدادگاه
ویژهباتوجهبهرایپروندهخرسهای قهوهایاسلواکیتوسعهیافته


طریقرویهقضاییدیوانبه
است.بهعالوه،انتظاراینکهدولتهایعضوحقوقداخلیخودرابارویهقضاییدیواندراین
مسائلتطبیقدهند،بهزمانبیشترینیازدارد.البتهبایدبهخاطرداشتکهباتوجهبهپروندههایذکر
شده،هنوزابهاماتیدرخصوصحقدسترسیبهدادگاههادرسطحدولتهایعضواتحادیهبرای
بازیگران غیردولتی در مسائل محیط زیستی وجود دارد؛ با این حال ،در صورت اجرای
دستورالعملهای پیشنهاد شده در رابطه با دسترسی به عدالت ،این موضوع در سراسر اتحادیه
میتواندتأثیراتمطلوبیراایجادکند.بنابراینرسیدنبهقطعیتقانونیدراینزمینهبهصراحت
بیشتردرمعیارهایقانونیتعیینشدهدرسطحاتحادیهاروپاوهمینطوررویهقضاییدیواننیازدارد.
هیچشکینیستکهدیواندادگستریاروپادرتفسیرکنوانسیونآرهوسواجرایحقوقاتحادیه
اروپانقشیبسیارکلیدیدارد.آرایصادرهتأثیرقابلتوجهیدردسترسیبهدادگاههادرکشورهای
عضواتحادیهدارند.دیوانباتفسیرمقرراتحقاقامهدعویومراجعهبهمحاکمداخلیبرایافرادو
سازمنهایغیردولتیدربرجستهترکردناهدافکنوانسیونآرهوسدرمورددسترسیگستردهبه
شبهسزاییایفاکردهاست.بااینحال،هنوزهممسائلمربوط
دادگاههادرمسائلمحیطزیستینق 
بهحقدسترسیبهدادگاههادرمسائلفوقبهتجزیهوتحلیلبیشترینیازدارد.

نتیجهگیری؛ چشمانداز آینده
حلمشکالتزیستمحیطیبهدخالتوهمکاریبخشهاونهادهایمختلفبرایایفاینقش

گونهمسائلنیازدارد.امروزهاتحادیهاروپامدیریتزیستمحیطیاین


یدراین
درروندتصمیمگیر

قارهراازطریققانونگذاریداخلی،سازمانهاینظارتیوایجادمقرراتواستانداردهایحفاظتی

بهعهدهدارد.ایناتحادیهتوانستهاستمقرراتمدونوصریحیدرزمینهحقوقمحیط زیست
تنظیمکند.بااینحال،منافعکشورهایسیاسیواقتصادیعضووسابقهنهادهایمختلفوظرفیت
ها،بررویمدیریتمسائلزیستمحیطیتأثیربهسزاییداشتهاست؛بنابرایناتحادیه

وتوانمندیآن
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ایوچهدرسطوحبینالمللی،


اروپابرایرسیدنبهاهدافخوددراینخصوصچهدرسطحمنطقه
تربهمنظوراتخاذدستورالعملهاباتوجهبهمقتضیاتزمانی،نظارت
بهشکلگیریساختاریمنسجم 

براجرایصحیحآنهاودرصورتلزومتجدیدنظرواصالحمقرراتموجوداحتیاجدارد.نکته
اساسیکهبایددراینرابطهبدانتوجهداشتاینکهمسائلزیستمحیطیچیزیجدایازمسائل

اقتصادی و اجتماعی نیستند و برای ایجاد قوانین و مقررات در یکی از این بخشها باید مسائل
موجوددردیگربخشهارانیزمدنظرقرارداد.
هایزیستمحیطیکمتر


یکیازمسائلاساسیکهایناتحادیهدرتنظیممقرراتودستورالعمل
بدانتوجهداشته،بهرهمندیازمشارکتمستقیمبازیگرانغیردولتیدرفرایندساختوپرداخت

مقرراتاست.برایرسیدنبهاینهدفسازمانفراملینیازمندایجادسازوکارهاییبرایبرقرای
روابطرسمیبیننهادهاودولتهایعضوبابازیگرانغیردولتیاست.دراینمورداتحادیهاروپا
میتواند از طریق ایجاد یک سری اصالحات در قوانین داخلی ،شرایطی را برای مشارکت و
گیریمقرراتزیستمحیطی

همکاریمستقیماینبازیگرانونهادهایقانونگذاراتحادیهدرشکل

فراهمآورد.همچنیناینسازمانبایدبهمنظوررسیدنبهانطباقبیشتربااصولکنوانسیونآرهوس

هایزیستمحیطیخود،نظارتبهتربراجرایقوانینومقرراتمربوطهو

درتنظیمطرحهاوبرنامه
جلوگیری از نقض آنها ،موقعیتی را برای دسترسی گسترده بازیگران غیردولتی به دادگاههای
گذاراناتحادیهبهصورت


داخلیکشورهایعضوفراهمکند.درهمینخصوص،همکاریقانون
عملالزامآوروقانونیمیتواندبهعنوانمناسبترین

تردرجهتشکلگیرییکدستورال

مسئوالنه
طوربهمنظوردستیابیبهقطعیتقانونیدراین


گزینهبرایرسیدنبهاینهدفقلمدادشود.همین
زمینه،وضوحوصراحتبیشتردررویهقضاییدیواندادگستریاتحادیهاروپاومعیارهایقانونی
تعیینشدهدرسطحاتحادیهیکنیازضروریقلمدادمیشود.رسیدنبهاینهدفبهاقدامهماهنگ
نهادهایاتحادیهاروپابهمنظورتحتفشارقراردادندولتهایعضوبرایاجرایصحیحمقررات

کنوانسیون آرهوس و حتی مقرراتی فراتر از آن در مسائل محیطزیستی محتاج است .یکی از
اقداماتضروریدرهمینراستاکهبایدتوسطدولتهایعضوانجامشود،اصالحقوانینداخلی
مطابقبامقرراتکنوانسیونآرهوسوحقوقزیستمحیطیاتحادیهاروپادرخصوصحقاقامه

هایدادرسیبهعنوانیکیازموانعاصلی

دعویدرمحاکمبرایبازیگرانغیردولتیوکاهشهزینه
دراینزمینهدرمسائلفوقالذکراست.باوجوداینکهاتحادیهاروپاامروزهباچالشهایاجتماعیو
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هایزیستمحیطی،استفادهازمنابع

سیاسیعظیمیروبهرواست،ازطریقتدوینواجرایبرنامه

اقتصادی کارآمد و بازنگری در برخی مقررات در زمینه مشارکت و حق دسترسی گسترده به
دادگاههابرایبازیگرانغیردولتی،ایننهادمیتواندبهشهرونداناروپایینویدیکزندگیایدهآل
دریکمحیطزیستسالمرابدهد.
درهمینارتباطدرسال 2660میالدیاتحادیهاروپابرایاجرایکنوانسیونآرهوساقدامبه
تصویبنامه»7کردکردکهبرایتمامارگانهاونهادهایاتحادیهالزماالجرااست.بااین

تنظیمیک«
همه،اقداماتاتحادیه در جهت تسهیلمشارکتنهادهایغیردولتیدرفرایند تصمیمگیریهای
زیستمحیطیومشارکتدرفرایندهایقضاییدرهمینحدمتوقفنماندهاست.دراینرابطهباید

توجه داشت که از آنجا که حق مراجعه شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی برای مراجعه به
دادگاههایملیبرایجلوگیریورفعخسارتهایواردهبهحقوقمحیطزیستبسیارمهماست،
کمیسیوناتحادیهاروپابهصورتمستمراقداماتیرادراینرابطهبرایشفافسازیحقوقموجود

انجاممیدهد.دراینراستا،کمیسیوناتحادیهاروپاگروهمطالعاتیراباعنوان«دسترسیبهعدالت
درسطحملیدرارتباطبااجرایحقوقمحیطزیستاتحادیهاروپا»2ایجادکردهاستکهمسئولیت

اداریآنرادرحالحاضرآقای«فابینپورشر»برعهدهداردو«سیسیلیانلوهان»ازکشورایرلند
گزارشگرویژهآناست.دراینارتباطالزمبهذکراستکهنهادیادشدهدرآوریل«2671خطوط
رابهعنوانمبنایکنوانسیونآرهوستنظیمومنتشرکردهاست.1باآنکهاینسنداز
راهنمایی»  9
ارزشحقوقیالزامآوربرخوردارنیست؛ولیازجهتشفافسازیشرایطومعیارهایدسترسی
سازمانهایغیردولتیبهدادگاههایملیکشورهایاتحادیهدارایاهمیتشایانیاستومیتواند
برایایجادامنیتواطمینانحقوقیدراجراییکپارچهحقوقاتحادیهنقشمؤثریایفاکند.در
)کمیتهاقتصادیاجتماعیاروپاسرگرمتهیهنظریهایاستکهمنعکسکننده

حالحاضر(نوامبر2671
نظراتسازمانهایغیردولتیدرخصوصاینخطوطراهنمااست .ایننهادقراراستدرجریان
جلساتهفتموهشتمدسامبر2671تصمیماتجدیدیرادراینرابطهاتخاذکند.1
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).
.1برایکسباطالعاتبیشتردرمورداقداماتاتحادیهاروپادراینزمینهبهسایتزیرنگاهکنیدبه:
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/accessjustice-national-level-related-measures-implementing-eu-environmental-law.

79پاییز،06شماره،سالبیستم،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی


222

منابع
 فارسی-الف
کتاب
.مجد:تهران،چاپسوم،هایبینالمللی

حقوقسازمان،)7931(،ابراهیم،بیگزاده
 مقاله
شکلگیری قاعده عرفی در حقوق بینالملل؛ ارزیابی امکان
 « ،)7932( ، شهرام، زرنشان.11شماره،مجلهحقوقیبینالمللی

،»نقشآفرینیبازیگرانغیردولتی


 انگلیسی-ب
Books
- Greenwood, Justin, )2007(, Interest Representation in the European Union,
Palgrave, (2nd edition).
- Krämer, L, )2011(, EU Environmental Law, 7th edition, Sweet & Maxwell,
London.
- Paterson, Matthew, (1996), Global Warming and Global Politics, London:
Routledge.
Articls
- Adelle, C Anderson J, )2013(, “Lobby Groups. In Environmental Policy in

the EU: Actors, Institutions and Processes”, ed. AJ Jordan, C Adelle,
London: Routledge/ Earthscan.

- Charnovitz, Steve, )1997(, “Two Centuries of Participation: NGOs and

International Governance”, Michigan Journal of International Law,
Vol.18, No. 2.

- Corell, Elisabeth, and Michele M. Betsill, )2001(, “A Comparative Look at
NGO Influence in International Environmental Negotiations:
Desertification and Climate Change”, Global Environmental Politics, Vol.
1, No. 4.
- Darpo, J, )2013(, “Effective Justice? Synthesis of the Report of the Study on
the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in the

 مشارکتنهادهایغیردولتیدرایجادواجرایحقوق
222 محیطزیستاتحادیهاروپا

Member States of the European Union”, 2013-10-11/Final.
- Ebbesson, J, )1998(, “The Notion of Public Participation in International

Environmental Law”, Yearbook of International Environmental Law,
Volume 8, Issue 1.

- Fulvio, Attinà, (2007), “The European Security Partnership: a Comparative
Analysis, in Foradori P., Rosa P, and Scartezzini R, eds”, Managing Multilevel Foreign Policy.
- Follesdal A, Hix S, )2006(, “Why there is a Democratic Deficit in the EU: A

Response to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies,
No. 44.

- Kenneth R. Rutherford, )2000(, “The Evolving Arms Control Agenda:
Implications of the Role of NGOs in Banning Antipersonnel Landmines”,
53 WORLD POL, 74 .

- Müller B, (20011), “Access to the courts of the Member States for NGOs in
Environmental Matters under European Union Law”, Journal of
Environmental Law, Oxford University Press.
- Pánovics A, (2010), “The Need for an EU-directive on Access to Justice in
Environmental Matters”, 147 Studia Iuridica Auctoritate Universitatis
Pecs, Budapest, at 136 (Pánovics).
- Wapner, Paul, (1995), “Politics Beyond the State: Environmental Activism
and World Civic Politics”, World Politics, Vol. 47.
- Wurzel, RKW, (2013), “Member States and the Council. In Environmental
Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes”, ed. AJ Jordan,
London: Routledge/Earthscan.



.



