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 در حوزه محیط زیست چارچوب آیین دادرسی مدنی درسنجی اقدامات حقوقی دادستان امکان

 

 3، مريم ملکي2*، عهديه اسفندياري مهني1ابوالقاسم خدادي

 هيئت علمي دانشگاه شاهد تهران 1
 دانشجوي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شاهد تهران2
 دانشجوي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شاهد تهران 3

 

 ده چکي

چون نام دادستان همواره با امور كيفري  ؛كمي عجيب به نظر برسد امر مدني شايد در بدو امور امکان دخالت دادستان در
 قانون حفاظت از در دخالت دارد. مثال امر دهد كه دادستان در هر دونگاه به قوانين مختلف نشان مي عجين شده است.

دادستان كل كشور از طريق  يين دادرسي كيفريآقانون با توجه به  ،واقع در .هاجنگل قانون حفاظت از و( 1335) درياها
محيط زيست  هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد. از جمله مطابق با قانون اساسي حفاظت ازدادستان

 به سزايي داراست. عنوان متولي حقوق افراد نقشدادستان به باشد وي مردم و دولت ميو بر عهدهي عمومي استوظيفه
 اي به اين اقدامات نشدنهاد دادسرا حذف گرديده بود اشاره آيين دادرسي مدني قانون كه در زمان تصويبوجه به اينبا ت
ي اقدامات دادستان موردي ذكر نگرديده است. در در مورد نحوه در قانون آيين دادرسي مدني حياي مجدد دادسرا،ا و با

 1335  دادرسي توسط دادستان كه در آيين دادرسي مدني ي پرداخت هزينهنحوه :گردد مثالمي اين مورد سواالتي مطرح
است. دراين مقاله ضمن بررسي نقش دادستان درحفظ حقوق محيط زيست مباحث شکلي سکوت كرده گذارقانون

 گيرد.مي اقدامات وي مورد بررسي قرار

 .ها و مراتعجنگل قوانين شکلي، محيط زيست، حقوق ،دادستان، نظارت بر قوانين :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دادستان نه تنها در امور جزايي وكيفري دخالت دارد ودر بسياري موارد از جمله امور حقوقي نيز مي تواند اقدام نمايد. با توجه به  
ن از اهميت و جايگاه نقش دادستان نشامختلف براي دادستان پيش بيني شده،  اختيارات  وصالحيت هاي گوناگوني كه در قوانين

 در جامعه ي حقوقي ما دارد.

حفاظت از محيط در حوزه وي  در اين تحقيق  سعي براين است  تا گوشه اي از اختيارات دادستان در امور مدني به ويژه اختيارات
آيا اينکه ي دادرسي و خت هزينهدادستان و وچگونگي پردا موضوعاتي از جمله نحوه اقامه دعوي توسطبه  زيست را بيان كنيم و

 .بپردازيم دادستان هم ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مي  باشد  يا خير

 پیشینه ی قانونی اقدامات دادستان-1

نمايندة دولت در دادگاه كه وظيفه اش صدور حکم و نظارت بر اجراي  - 2اجراكنندة عدالت .  -1دادستان از نظر لغوي به معناي
 مي باشد.)فرهنگ فارسي معين(. مدعي العموم - 3. آن است 

روي يک سکه اند و وقتي حقي تثبيت و امتيازي انشاء مي شود در برابر تکليفي مترتب مي گردد؛ حق  2اساساً حق و تکليف 
تا از تعدي به  نيازمند پايش و صيانت و برخورداري از پشتوانه اي جهت نظارت بر ايفا و تأديه است. بايد اهرمهايي تعبيه شود

 حق و تخطي از آن اجتناب و در مواقع مقتضي مورد احقاق ـ استيفاء و بلکه احيا و اقامه قرار گيرد .

قانون اساسي بعنوان شالوده و مبناي قوانين جاري كشور به چارچوب بندي و ساختارسازي در جهت اداي حقوق و ايفاي تکاليف 
( ـ صيانت از 3و تصريح قرار داده، ايجاد محيط مساعد براي رشد و شکوفايي ) اصل  پرداخته و از جمله حقوقي كه مورد تأكيد

نيز پشتبياني از حقوق فردي و  151حق حيات و برخورداري از بهداشت و سالمت ) فصل سوم( مي باشد؛ در قسمت اخير اصل 
را متوجه قوه قضائيه نموده است؛ «حقوق عامه احياي»اصل مزبور  2اجتماعي را از جمله تکاليف دستگاه قضائي دانسته و در بند 

چنانچه مشهود است دستگاه قضائي ضامن فرآيند اجرا و اعطاي حقوق عامه است، تا آنجا كه اگر در اين فرآيند خللي حادث شد 
 .زدبه احقاق و استيفاي اين حقوق پرداخته و يا ابتدائاً به قيام و اقدام بمنظور اقامه و احياي حقوق عامه بپردا
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بلکه قانون اساسي اين ظرفيت  وپدافندينيست استفاده مي شود، رسالت دستگاه قضا صرفاً واكنشي« احيا» چنانچه از معناي عبارت 
را دربطن خود مقرر داشته تا قوه قضائيه با اهرمهاي توانمندي كه در اختيار دارد از حقوق ملت صيانت نمايد و خصوصاً با اتخاذ 

 حقوق عمومي باشد . ضامن پاياييپيشگيرانه،  تدابير

حال چه مرجعي بايد اين رسالت سترگ را به اجرا رساند؟ اين وظيفه با كدام نهاد سنخيت و تجانس دارد؟ اولين پاسخي كه به 
 است كه بايد دادِ مردم را بستاند و حافظ و مدافع حقوق فردي و اجتماعي باشد .« دادستان» اين سؤال داده مي شود اينست كه 

به ذهن متبادر مي شود؛ اين تبادر از آن روست كه « مدعي العمومي» به ميان مي آيد، نقش و جايگاه خطير « دادستان » وقتي نام 
ساله داشته و در نظام قضائي كشورهاي رومي ـ ژرمني از پيشينه  38در كشور ما سابقه اي « نهاد يا اداره مدعي العمومي» اساساً 

( يا وكيل عمومي) Prucoreur generalميالدي افرادي تحت عنوان مدعي العموم ) 11ست ] از ابتداي قرن اي طوالني برخوردار ا
Avocat general  . نمايندگي پادشاه را براي حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده دار بودند ) 

 شد؛ حاكميتي سيستم وارد «جزء» و «كل» دادستان نسه،فرا هيجدهم و هفدهم در نظام تقنيني ما نيز با اقتباس از قانون اساسي قرن
 مصوب عدليه، تشکيالت اصول قانون 15 ماده و بود شده اشاره «العموميمدعي» منصب به مشروطيت اساسي قانون در چهچنان
 داشت:نيز مقرر مي 1383

انين موافق مقرارت قانوني انجام وظيفه مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قو» 
 « .مي نمايند

تاكنون اين نهاد رسالت خطير مدعي العمومي  "دادسراي ديوانعالي كشور "دادسرا و در رأس آن دادستاني كل از زمان تأسيس نهاد
حدود و مقررات  را درگستره كلي و جزئي عهده دار بوده است از كشف جرم تا تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي

مدون جزائي اسالم تا پيشگيري از وقوع جرم از جمله وظايف دستگاه قضائي است كه مناسب ترين نهاد و تشکيالت براي اين 
 (1358)نقره كار،مي باشد .« دادسرا» ايفاي امر مهم 

ي قوانين را بر عهده دادستان يا وظيفه نظارت بر حسن اجرا1383در قانون اصول تشکيالت عدليه نطور كه در باال اشاره شد هما
 است.موم گذاشته مدعي الع

البته برخي از مواد و قسمت هاي اين قانون توسط قوانين و مقررات بعدي به صورت صريح و ضمني نسخ گرديده است. اما 
ره اي به صورت صريح كماكان به قوت خود باقي هستند. چرا كه به نظر مي رسد قانون يا مقر 15برخي از مواد آن از جمله ماده 
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قانون مزبور را نسخ كند. چنانکه قانونگذار در قانون آيين دادرسي  15يا ضمني به تصويب نرسيده تا اين مواد باالخص ماده 
قانونگذار به قانون اصول تشکيالت است و با اين وجود، و ضمن التفات در مقام بيان نسخ تمامي قوانين سابق بوده  1352كيفري 

برخي از مواد قانون اصول تشکيالت « پايگاه اطالعاتي قوانين و مقررات كشور»ذكر آن داللت برنسخ ندارد. حتي در  عدليه عدم
را كماكان به قوت خود باقي مي داند و اشاره اي مبني بر نسخ آن ننموده است. عالوه بر اين مي توان  15عدليه از جمله ماده 

در هنگام شک در منسوخ شدن يا نشدن يک مقرره، همواره بايد آن را واجد اعتبار ؛ چرا كه «اصل بر عدم نسخ است»افزود، 
 دانست.  

 اين قانون نيز مي گويد: 52ماده 
مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم مأموريت دارند نظارت داشته مراقب مي باشند كه تجاوز از » 

 «حدود قانوني نشود...
قانون اصول تشکيالت عدليه كه با توجه به داليلي كه ذكر شد هنوز نسخ نشده، وظيفه  15ه مالحظه مي شود، ماده همانطور ك

 نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دادستان يا مدعي العموم گذاشته است.
مداخله نماييد موارد ابالغ نام داشته  مواردي كه دادستان در دادرسي هاي مدني وبازرگاني 1313قانون آ.د.م  135همچنين در ماده 

اصول تشکيالت عدليه  (وجه تسميه آن  اين است كه در  115آيين دادرسي مدني و 135 اده)مو به حفظ حقوق عامه مي پردازد.
ز حق عقيده مبني بر  حفظ قانون وطرفداري ا ذاتخاک خود را براي بررسي و اين  موارد پرونده دعوي به دادستان ابالغ مي شود

آماده نمايد .آيين دادرسي ما صريح است كه وقت جلسه به محض اينکه تعيينشد بايد در اين موارد به دادستان اطالع داده شود  
مکلف بود قبل از جلسه پرونده را مطالعه كرده ودر جلسه دادرسي عقيده خود را قبل از اعالم پايان 1313دادستان  طبق قانون  

حذف شده آيين دادرسي مدني (اما ال يحه اصالحي قانون آيين دادرسي مدني مصوب 112و111)مواد ند دادرسي  شفاها اظهار ك
چنين اضافه نموده است در محاكمات عادي در صورتيکه مورد از موارد ابالغ بوده ومحتاج به تعيين جلسه نباشد دادگاه به 1331

وز به پرونده مراجعه وعقيده خودرا كتبا اظهار نمايد .عدم حضور يا ر3وسيله دفتر دادسرا به دادستان اطالع مي دهد كه در ظرف 
كه دادستان را 112خودداري دادستان از اظهار نظر در موعد مقرر ودر جلسه مورد تعويق رسيدگي ويا راي نخواهد شد وماده 

چنين مستفاد مي 112ه ي و حذف ماد111به حضور در جلسه و اظهار عقيده مي نموده حذف شده است. از اصالح ماده  فمکل
س اختياري است يا اينکه فرض شده است كه دادستان ممکن است از امر قانون سرپيچي پشود كه دخالت تبعي دادستان از اين 

 .كرده و مانع سرعت جريان دادرسي بشود
مور كيفري را ازآن حذف حيت دادگاه ها و مرتبط به ادعاوي متعلقه به صالموارد ابالغ را محدود نمود 1383قانون تشکيالت 

 نمود.
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قانون آيين دادرسي مدني در نتيجه ي آزمايش راه حلي در نظر گرفته از طريقه ي تعقيب و مداخله ي اصلي اعراض و مداخله 
 تبعي دادستان را در امور مدني به دو نوع قسمت نموده بود:مداخله اجباري و اختياري

 آيين دادرسي به قرار ذيل است: 135غ به معناي اخص مطابق ماده ي الف :موارد مداخله ي اجباري يا موارد ابال
 دعاوي راجع به اموال و منافع و حقوق عمومي-1
 دعاوي راجع به دولت -2
 دعاوي راجع به وجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال آن -3
 و غايب مفقود االثردعاوي راجع به محجورين -1

به بعد و  23مقصود از اموال عمومي و منافع و حقوق عمومي طرق و شوارع و مباحات است به طوري كه در قانون مدني مواد 
 د مقررات راجع به آبها و جنگل ها و كانها كه از مشتركات عمومي مي باشند آثار ملي و ... تعريف شده است.نقوانين خاص مان
ني بالغ اجباري دادستان مي تواند يعدر قانون آيين دادرسي مدني در كليه ي دعاوي مدني غير از موارد ااختياري : موارد مداخله ي

 اختيار دارد در هر مورد الزم بداند در جلسه ي دادرسي اظهار نظر نمايد.
دادستان كل كشور اشاره مي كند. به وظيفه نظارتي  258و  233نيز در مواد  1352البته قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 

دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقالب و نظامي نظارت دارد و به »قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته:  233ماده 
ا خطاب به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي الزم ر

مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي الزم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذيربط ارائه 
 .«مي كند

 هم مقرر مي دارد:  258ماده 
ومي كه نياز به طرح دادستان كل كشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عم»

 .«المللي پيگيري و نظارت نمايددعوي دارد از طريق مراجع ذيصالح داخلي، خارجي و يا بين

قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان كل كشور از طريق دادستان هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين مي  258و  233با توجه مواد 
 تواند نظارت داشته باشد.

پيشينه حقوقي ندارد ولي از سال قانون آيين دادرسي كيفري   258ده قدانان تصور ميکنند كه مابرخي حقوپس بر خالف اينکه 
 .به اين موضوع اشاره شده همانطور كه در باال ذكر شد 1383

 اقدامات حقوقی دادستان مصادیق-2
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 ها ات دادستان در ساير حوزهاقدام-الف 

 نقش دادستان در دعواي ورشکستگي-2-1

ي ورشکستگي از جمله دعاويي است كه دادستان اقامه و همچنين در جريان رسيدگي به آن نقش به سزايي دارد و همواره دعوا
 .باشدآن قانون يکي از خواهان هاي دعواي ورشکستگي مدعي العموم  مي  115اده ي برابر م .يک طرف دعوا را تشکيل مي دهد

 دادستان و عدم رشد به طرفيتاقامه ي دعواي رشد  -2-2

سال تمام شمسي نرسيده اند غير 13به موجب قانون ياد شده كساني كه به سن  13/1/1313قانون راجع به رشد متعاملين مصوب
رشيد محسوب  شده وبراي امکان دخالت در امور مالي خود مانند اقدام به انجام معامله چاره اي ندارند تا رشد خود را قبل از 

ا اقامه آن به طرفيت مدعي العموم به اثبات برسانند .عکس اين وضعيت نيز متصور است يعني اصوال م معامله بااقدام به انج
سال شمسي رسيده اند در دادگاههاي دادگستري وادارات دولتي ودفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي  13اشخاصي كه به سن 

 . وم در محاكم ثابت گرددبا اقامه دعوي به طرفيت مدعي العم .ر اينکه عدم رشد آنهاگشوند م

 صالحيت دادستان در صدور حکم رفع تصرف عدواني  -2-3

رسيدگي وصدور حکم به رفع تصرف عدواني ومزاحمت وممانعت از حق استفاده خواهان به حکم قانون در صالحيت دادستان 
قانون اصالح قانون  2ب ماده قرار گرفت اين امر در حالي است كه ماهيت درخواست مزبور مدني وغير جزايي است به موج

جلوگيري از تصرف عدواني هرگاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده عدوانا تصرف كرده يا مزاحم استفاده متصرف 
يا ازاستفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كند در صورتي كه بيش از يک ماه از تاريخ وقوع تصرف يا مزاحمت يا  .شود

انعت از حق نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال مکلف است به شکايت شاكي رسيدگي كند وحکم مقتضي صادر مم
 .نمايد 

 اقدامات دادستان در حفظ حقوق محیط زیست-ب 

   تعریف محیط زیست -1 

وابسته است و زندگي و فعاليت  محيط زيست به تمامي محيطي اطالق مي شود كه نسل انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن
 . هاي او در ارتباط با آن قرار دارد
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، كوه، تدخانه ، چشمه ، آبزيان ، حيوانامحيط زيست انساني شامل هوا ، آب ، خاک ، گياه ، بيشه ، مرتع ، دريا ، درياچه ، رو
انسان را با دشواري هايي روبرو  ، كوير، شهر و يا ده مي باشد . آلودگي محيط زيست مهمترين مشکلي است كهدشت، جلگه

آلودگي  . ساخته است . لذا بررسي اين معضل مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل مطرح در بحث حفاظت محيط زيست باشد
 چيست؟

 آلودگي را مي توان به عنوان يک تغيير نا مطلوب در خواص فيزيکي ، شيميايي ، و زيست محيطي هوا ، آب ، يا زمين تعريف كرد
 .كه باعث به خطر انداختن سالمت جسمي و رواني ، بقا و فعاليت هاي انسان ويا ساير موجودات زنده مي شود

بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم ، افزايش بيش از  . منشاء آلودگي چيست ؟انسان از راههاي گوناگون باعث ايجاد الودگي مي شود
 . از منابع طبيعي و انرژي باعث ايجاد و تداوم اين مشکل مي شود حد جمعيت و عدم ايجاد فرهنگ استفاده مناسب

 
انفجار جمعيت و اثرات سوء بحرانهاي زيست محيطي : اگر چه مسايل زيست محيطي از قديم االيام كم و بيش وجود داشته ولي  

. آدمي در عصر حاضر محيط  اينک به دليل رشد بي رويه جمعيت جهان افزايش يافته و مشکالت عديده اي به بار آورده است
طبيعي را به اقتضاي نيازمنديهاي اقتصادي و اجتماعي خود تغيير شکل بسيار داده است . آن چنان كه محيط اطراف خود را به 
منظور استفاده روز افزون انرژي ، سوخت هاي فسيلي و نيز افزايش توليدات صنعتي ، از منابع طبيعي تهي ساخته ، جنگل ها را به 

ين هاي زراعتي تبديل نموده ، كوهها را با خاک يکسان ساخته و براي ايجاد ساختمان و محل هاي مسکوني از انها استفاده كرده زم
است . مسير رودخانه ها را تغيير داده ، درختان جنگلي را قطع نموده ، از مراتع و علفزارها استفاده بي رويه كرده و همچنين با 

  . ه از خاک ، موجبات فرسايش شديد آن را فراهم آورده استروش هاي نا درست استفاد

 
تصاوير تلويزيوني از جنگل هاي گرمسيري كه طعمه حريق شده اند ، فاضالب هايي كه در سواحل روانند ، توده هاي انبوهي از 

شوند . اينها ممکن است زباله كه به حال خود رها شده اند ، مزارعي كه دستخوش خشکسالي گشته اند ، سبب تشويش خاطر مي 
  . هم متصل شده انده و با رشته هايي ب مطالبي جدا از هم به نظر ايند اما زنجير وار به يکديگر پيوسته

رشته هايي كه همه اين مسائل را به بحران هاي زيست محيطي ناشي از انفجار جمعيت مربوط مي كنند. زيرا مهمترين علت سلب 
ن ، رشد بيش از حد جمعيت، عدم وجود فرهنگ صحيح استفاده از منابع طبيعي و تأثير نتايج سوء آرامش و آسايش در سياره زمي

  . آن بر سيستم هاي زيست محيطي است
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دليل اصلي عدم توجه كافي به خطرات جدي زيست محيطي اين است كه عواقب سوء ناشي از اين امر به طور تدريجي ظهور مي 
هراس انگيز نيست زيرا ساختار فرهنگي و زيستي بشر به گونه اي است كه تنها در برابر خطرات يابد و به همين سبب براي مردم 

تغييرات آب و هوا ، صدمه به  . زود رس واكنش نشان مي دهد و نسبت به مسايلي كه مربوط به آينده دور است بي توجه است
ذا ، نابودي جمعيت ها و گونه هاي گياهان و حيوانات و اليه ازن ، افزايش خاصيت اسيدي بارانها ، عدم اطمينان از سالمت غ

ديگر نشانه هايي كه در مجموع داللت بر فروپاشي جهان دارند ، تماماً عوامل و مطالبي هستند كه آهسته تر از آن شکل مي گيرند 
  . كه براي بشر به سهولت قابل درک باشند

اد مغذي و بروز پديده آلودگي هوا در اكثر جوامع در دهه هاي اخير بدون تغيير در حالت فيزيکي زمين ، با دگرگوني در چرخه مو
هيچ ابهامي نشان مي دهد كه بشر در واقع تبديل به يک نيروي جهاني مخرب عليه طبيعت شده و به دليل رشد بي رويه خود و 

آنچه كه بر روي كره زمين  .داده استدخالت هاي نا بجا در محيط زيست ، قابليت مسکوني بودن كره زمين را مورد تهديد قرار 
اثر گلخانه اي گازها ، آلودگي هوا ، انهدام اليه ازن ، زباله هاي ويرانگر ، بارانهاي اسيدي ، انهدام حيات وحش ،  : اتفاق مي افتد

و محيط  از جمله مواردي است كه موجب مي شود ما نسبت به كره زمين .....آلودگي آب هاي زميني ، زباله هاي شهري و 
 (. 1332 ( ادارهآموزش)  معاونتآموزشيوپژوهشيسازمانجوانان). زيست خود حساس گشته و در صدد حفظ آن بر آييم

مطابق قانون اساسي حفاظت از محيط زيست به عنوان وظيفه همگاني بر عهده مردم ودولت است  در اين خصوص نقش دادستان 
 بق قانونوظايف واختياراتي بر عهده وي قرارداده شده  است .ت است ومطابه عنوان مدعي العموم داراي اهمي

 مردم حقوق يا عامه منافع عليه جرمي كجا هر قانون مطابق كه گفت بايد دادستان توسط زيست محيط از حفاظت چرايي مورد در 
 كه دارد ما حقوقي نظام در واقعيت يک از نشان شودمي اكتفا تذكر به چرا عمال كهاين اما. است اقدام به مکلف دادستان دهد رخ

ت در نظام حقوقي ما كامال اثبات شده نيست. طي سال هاي گذشته شهروندان زيادي بر اثر زيس محيط حقوق ارزش متاسفانه
آلودگي هوا جان خود را از دست داده اند و اين به معني روبه رو بودن با يک قاتل خاموش است كه نشان مي دهند هنوز اهميت 

محيطي براي جامعه ما به ويژه قضات و ومساله جبران خسات ناشي از اين جرايم  زيست  زيست و خطرات جرايم زيست  محيط
دادستان هاي ما شناخته شده نيست. يکي از مشکالتي كه در زمينه وظايف قانوني دادستان ها وجود دارد خالء هاي قانوني در 

منظور از خالء هاي قانوني اين نيست كه عمال هيچ مقرره اي در حوزه  حوزه حفاظت از محيط زيست توسط دادستان است.
جرايم محيط زيستي پيش بيني نشده است بلکه منظور اين است كه در مواردي كه قانوني نيز در زمينه وظايف و اختيارات 

پرداخته  طور ضعيف به وظايفدادستان در اين حوزه مقرر شده است در برخي موارد با كاستي هايي مواجه بوده و يا بعضا به 
نظر مي رسد تعداد بسيار زياد وظايف دادستان باعث مي شود وي نتواند چنانکه شايسته است در اين  به نکته مهمتر از آن اينکه
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حوزه نيز دخالت داشته باشد. مشکل ديگر در مورد اختيارات دادستان هاست. ممکن است دادستان ها در حوزه محيط زيست از 
اتي كه دارند استفاده نکرده و حتي همانطور كه در قبل اشاره شد در برخي موارد به صورت موردي و گزينشي برخورد كرده اختيار

  و در مورد مباحث مرتبط با محيط زيست و مخصوصا تخريب و زمين خواري تنها به تذكر اكتفا كنند.

 وتعمیمی بودن حفاظت از محیط زیستاصل تکلیفی  

زيست براي يک فرد ويا يک گروه خاص  نيست بلکه براي همگان است وحتي  نسل  هاي متعدد  بايد از آن  بنابراين محيط 
 استفاده نمايند واين امر موجب شده است كه از محيط زيست به ))ميراث مشترک بشريت ((ياد شود .

 به این امر توجه نموده است: 05قانون اساسی در اصل 

ي اين تکليف مربوط به عموم مردم وتک تکليف مي داند نه اختيار ودر ثانست  را يک وظيفه واول اينکه حفاظت از محيط زي
 (135وتک افراد كشور است نه فرد يا گروه خاص )خانجاني موقر ،ص 

در  اصل تبين قانوني وظيفه عمومي قانون اساسي حفاظت از محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي مي كند در زمينه اين 58اصل 
ار ديدگاه مشترک كارساز  است ،منظور ازوظيفه عمومي  چيست ،گمان نمي رود منظور قانون اساسي  فقط ايجاد تعهد  ساخت

به منزله يک بيانيه ومنشور  همه افراد واشخاص وموسسات خصوصي  58براي سازمان هاي عمومي كشور باشد بلکه اصل 
ال دادستان به عنوان مدعي العموم ونماينده آحاد جامعه اين وظيفه را بر ف اين تعهد  قرارداده است .حوسازمان هاي دولتي را هد

عهده دارد.واين تکليف را به نمايندگي از افراد جامعه بايد بر عهده بگيرد  در اين قسمت به بررسي برخي  اختيارات دادستان در 
 قوانين مربوط به محيط  زيست مي پردازيم : 

 مقرر مي دارد:1335ل آلودگي به مواد نفتي مصوب و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقاب قانون حفاظت از درياها 13ماده 

وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و  جبران خساراترسيدگي به دعاوي مربوط به »
العموم يا حسب مورد وع اين قانون با درخواست مدعيحيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موض ‚محيط زيست دريايي

 زيست و شيالت ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خساراتحفاظت محيط ‚يکي از سازمان هاي بنادر و دريانوردي
 «شود.دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي وارد شده به ساير اشخاص با ارائه

ادستان مستقيما مي تواند اقامه دعواي حقوقي نمايد. عالوه بر اين مي توان به پاره اي از مقررات ديگر چنانکه مالحظه مي شود، د
)وظايف و اختيارات دادستان در امور مدني،سيد نيز استناد نمود و وظيفه دادستان را از باب طرح دعواي حقوقي استنتاج نمود. 

 (1333اميد قاضي عسگر ،
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ردي كه دعاوي راجع به منافع عامه و حقوق عمومي باشد حتي مي تواند اقدام حقوقي كند. به طور مثال بنابراين دادستان در موا
وزارت صنايع به صورت غيرقانوني مجوز بهره برداري صادر كرده است و يا تنها مجوز اكتشاف صادر كرده و مجوز بهره برداري 

جوز قانوني براي درختکاري( گرفته است. حال دادستان بايد صادر نشده است و يا شخصي آمده و مجوز معارض آن )مثال م
 دادخواست حقوقي خود را جهت ابطال مجوز غيرقانوني به مرجع ارائه دهد.

به طور مثال دادستان درخصوص وضعيت راه ها به وزارت راه و شهرسازي و مسئول مربوطه درخصوص خرابي آسفالت جاده و 
ع حادثه تذكر مي دهد كه جاده را تعمير و مرمت كند درصورتي كه مسئول مربوطه به تذكر وجود چاله در بزرگراه قبل از وقو

دادستان بي اعتنا باشد و درجهت رفع مشکل برنيايد در اين صورت دادستان به عنوان حافظ منافع عامه مي تواند عليه وي در 
غيرقانوني درخصوص بهره برداري از معدني صادر  مراجع ذيصالح شکايت به عمل آورد. يا فرضي را در نظر بگيريد كه مجوز

و مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ( به عنوان مثال جوز غيرقانوني به سازمان مربوطه )شده است و دادستان پس از صدور م
درصورتي  مسئول آن تذكر مي دهد كه مجوز غيرقانوني است و بايد ابطال شود و از مسئول مربوطه مي خواهد كه رسيدگي كند و

 قانون مجازات اسالمي مي شود ودادستان  مي تواند جبران خسارت هم بخواهد. 531كه رسيدگي نشود مشمول ماده 

هکتار صادر شده است. دادستان  5فرض ديگري را در نظر بگيريد به طور مثال مجوز بهره برداري از جنگل به مساحت 
بيش از اين مقدار سبب تخريب و ورود خسارت به  محيط زيست مي  درخصوص ميزان بهره برداري به وي تذكر مي دهد كه

 قانون مجازات اسالمي مي شود و جبران خسارت ميگردد. 531شود و درصورتي كه از اين ميزان تجاوز كند مشمول ماده 

وخسارات ناشي از ميليارد دالر بوده 3/2تخريب منابع طبيعي تجديد پذير كشور وبه طور مشخص جنگل ها ومراتع رقمي معادل 
 است .كل درآمد ناخالص ملي برآورد گرديده %5ميليارد دالر بوده يعني مجموعا 2/3آلودگي حدود 

قانون اصول تشکيالت عدليه كه كماكان به قوت  52و  15از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه از يک سو، با توجه به مواد 
ن اجراي قوانين را بر عهده دادستان به عنوان مدعي العموم قرار داد. از سوي ديگر، خود باقي است، صراحتاً وظيفه نظارت بر حس

به صورتي تلويحي وظيفه مزبور را استباط نمود.  258و  233با توجه به برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري از جمله مواد 
مي توان « حاكميت قانون»و « حقوق شهروندي»، «رفاه»، «تامني»، «عدالت»عالوه بر آنکه، با توجه به اصول و مفاهيمي از قبيل 

گفت، دادستان به عنوان متولي حقوق عامه بر حسن اجراي قوانين بايد نظارت داشته باشد. البته اين وظيفه نمي تواند با وظيفه 
مگر نه اينکه دادستان  اشد.سازمان بازرسي كل كشور خلط شود و يا در تضاد قرار گيرد. بلکه وظايف آنان مي تواند مکمل هم ب

در مواردي كه هر فعل يا ترک فعلي  جامعه را متضرر ساخته به  كل كشور به عنوان مدعي العموم در گستره كشوري ميتواند
عامالن مزبور د به تعقيب هرد بخواكه شانيت وصالحيت عام عملياتي داطرفيت ونيابت از جامعه از دادستان هايي 
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بيش ازپيش استفاده شود.)محمد صالح نقره كار نشريه  مي آيد بايد از اين فرصت وظرفيت قانونيمبادرت نمايد به نظر 
 (1333كيهان ،

 
 مباحث شکلی اقدامات دادستان-3

رداخت پ د  شده ازجمله مي توان به نحوه يتي در اين موراشارا1313در مورد مباحث شکلي اقدامات دادستان در آيين دادرسي 
 ره نمود.هزينه دادرسي اشا

 از تاديه هزينه دادرسي معاف استدر موارد زير مدعي قانون آيين دادرسي مدني  185اده در م

 دعاوي كه خواسته آن دويست ريال يا كمتر است. -1

 دعواي اعسار نسبت به هزينه دادرسي  -2

 دولت وهمچنين دادستان از تاديه هزينه دادرسي معاف هستند .-3

اعسار از هزينه دادرسي اختصاص يافته است نام  581-511كه مواد1335مصوب سال  دادرسي مدني  جديد آييناما در قانون 
 دولت ودادستان حذف شده وفقط معسر از پرداخت هزينه دادرسي معاف اعالم شده است .

 1335صوب اما در خصوص حذف معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه ي دادرسي در قانون جديد آيين دادرسي مدني م
كه در قسمت عدم به دو مورد است دولت و دادستان  همانگونه كه مالحظه مي شود اين عدم معافيت شامل دو قسم و ناظر

معافيت دادستان بي ترديد اين امر قابل ايراد است زيرا دادستان وظايف خطيري در جهت حفظ حقوق عمومي و حفظ غبطه ي 
 .صغار و به طور كلي محجورين دارد

به اعاده ي معافيت دادستان از پرداخت هزينه ي  1331در اصالحيه بعدي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در سال  ولي
به معافيت  دادگاه هاي عمومي و انقالب مجددا مقنن در قانون اصالح قانون تشکيل 1331دادرسي اعالم نظر شده است در سال 

وجه نمود و اين اقدام بسيار مفيد بوده است زيرا همانگونه كه در بند ب از اين مبحث دادستان از پرداخت هزينه ي دادرسي ت
ن را عامل بازدارنده ي دولت و كارگزاران آن از اقامه دعاوي بيهوده اعالم ولت را بسيار مفيد دانسته ايم و آ))عدم معافيت (( د

دان قانون هستند تبعا دعاوي بيهوده دادستان ها هم به دليل اينکه كار اكرديم در اين مورد يعني معافيت دادستان را مفيد ميدانيم زير
مطرح نميکنند و هم اينکه دعاوي مطروحه از سوي آنان در جهت حفظ حقوق عمومي و غبطه و منافع صغار و امثالهم مي باشد 
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متاسفانه اين معافيت فقط در مورد  لذا شايسته است كه از معافيت هاي قانوني پرداخت هزينه هاي دادرسي بهره مند باشند ولي
تجديد نظر خواهي دادستان ها منحصر و محدود شده است كه بديهي است كه بي منطق به نظر مي رسد زيرا به شرحي كه فوقا 

دادستان ها براي حفظ حقوق عمومي و منافع صغار و مجانين ونظاير آنان وظايف مهمي بر عهده دارند كه جهت  ماشاره كردي
ي اين حقوق فقط در مرحله ي تجديد نظر خواهي نيست كه احتياج به معافيت از  پرداخت هزينه ي دادرسي دارند و استيفا

تشکيل قانون اصالح قانون 13ماده  3بداهتا اين معافيت بايد به تمام مراحل دادرسي تسري يابد.توضيح آنکه به موجب تبصره 
ت مقرر العاده نسبت به آراي قطعي محاكماتجديد نظر خواهي به طريقه فوق كه مربوط به 31دادگاههاي عمومي وانقالب مصوب 

روز بعد از اخطار 18طبق قانون پرداخت كنند وچنانچه ظرف  يد هزينه تجديد نظر خواهي راخواهان تجديد نظر باشده است .
صادر خواهد نمود اين قرار قطعي  دفتر شعبه تشخيص بدون عذر هزينه را پرداخت ننمايد  شعبه تشخيص قرار رد درخواست اورا

وغير قابل اعتراض مي باشد اگر تجديد نظر خواهي ازسوي دادستان مربوطه باشد از پرداخت هزينه دادرسي معاف است واين 
معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد .به طوري مالحظه ميشود مقنن اگر چه در مقام بيان 

قانون مذكور ميباشد ولي ضمن اينکه دادستان را از پرداخت هزينه  13وم پرداخت هزينه دادرسي توسط متقاضي اعمال ماده لز
دادرسي در آن مورد معاف اعالم مي دارد اين معافيت را به تمامي موارد تجديد نظر دادستان نيز تسري مي دهد كه البته اين موارد 

.و براي توجيه اين نظريه ي مفيد مي توان چنين استدالل در تمامي مراحل دادرسي تعميم داده شود  تمامي اقدامات دادستان بهبايد
قانون مذكور بوده است و اين ماده ي قانون مربوط به طريقه ي فوق العاده ي تجديد 13چون مقنن در مقام اصالح ماده ي كرد كه 

ه ويژه اينکه حله از دادرسي اشاره نموده است بستان را هم در همين مرنظر خواهي نسبت به آرا محاكم بوده است لذا معافيت داد
مقنن بعد از تصريح به اينکه ))اگر تجديد نظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد از پرداخت هزينه ي دادرسي معاف است ... 

نظر نمايد مي باشد مصداق اذن در شي ((بالفاصله گفته است كه اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديد 
وكالت در هر امري مستلزم وكالت در  قانون مدني كه مقرر مي كند  13ق ماده ي مستلزم اذن در لوازم شي نيز مي باشد و يا طب

ت لوازم و مقدمات آن نيز هست بديهي است دخالت دادستان در موارد قانوني محدود به مرحله تجديد نظر نيست و پر واضح اس
كه شامل مرحله ي بدوي دادرسي هم مي باشد لذ بايد گفت كه دادستان در همه  مراحل دادرسي معاف از پرداخت همه هزينه 

 (325،1333)واحدي،ت و نه فقط در مرحله ي تجديد نظر. هاي دادرسي اس

ال قانوني در مورد معافيت دادستان از قانون آيين دادرسي كيفري جديد اين ماده نسخ شده است وباز اين خ 153ماده اما باتوجه به 
 هزينه ي دادرسي به چشم مي خورد.
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قانون امور حسبي به طور خاص در مورد معافيت يا عدم معافيت دادستان از  331در ماده  در موارد خاصي چون امور حسبي 
هائي كه دادستان از دادگاه درخواست"و اينگونه بيان نموده كه : ادرسي به طور صريح اشاره شده استپرداخت هزينه ي د

 ".نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزينه نداردمي

 نيز مي گويد:1353قانون تشکيل سازمان بازرسي كل كشور اصالحي  2بند د ماده  1تبصره 
تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا  در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و»

رسي از دادگاه متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه داد
 درخواست مي نمايد.

  نحوه طرح دعوی توسط دادستان-1

 دعوا مي باشد كرد  دخالت دادستان در نحوه طرح كه در مورد اقدامات دادستان مي توان مطرح بحث ديگري 

 مثال اينکه آيا دادستان براي اقامه دعوي نياز به دادخواست دارد يا خير ؟

در نحوه دخالت دادستان مي توان به دو طريق اشاره كرد يکي مداخله اصلي وديگري تبعي هنگامي كه دادستان مانند خواهان 
نام دارد لکن در مواردي كه جزءاصحاب دعوي نيست ودر واقع مانند رايزن رسمي  اخله اصلي ر دعوا مداخله نمايد مدوخوانده د

مطروحه وبهترين وجه اعمال قانون در آن اظهار نظر نموده واز دادگاه تقاضا دارد كه بر طبق راجع به ترتيب حل وفصل دعوي 
لي موقوف شده به صمداخله ا 1313كه اساسا به حکم قانون ن دارند در ايرامداخله تبعي نام  ده او اتخاذ راي نمايد اين عملعقي

طريق اولي اگر در بعضي دعاوي دادستان مقتضي است از نظر حقوق وجهات عمومي مداخله اصلي بنمايد حکم خاص قانوني 
تان صورت ضرورت دارد به طور كلي مي توان بيان داشت  طبق نظر حقوقدانان واصول حقوقي در اقداماتي هم كه توسط دادس

 مي گيرد دادستان هم مثل ساير خواهانها بايد اقامه دعوي كند يعني در جايي كه مداخله دادستان اصلي مي باشد بايد براي مثال 
 (152-111،ص1333)احمد متين دفتري،به ارائه دادخواست  اقدام نمايد.

 گیرینتیجه

مي شود كه ما ظرفيت بالقوه مدعي العموم را به نحو مناسب  را به وضعيت مصاديق حقوق عامه در جامعه استنباطبا نگاهي گذ
ومطلوبي مورد استفاده قرار نداده ايم و از شان وجايگاه دادستان كل ودادستان هاي سراسر كشور در جهت صيانت از حقوق عامه  

قتدري كه منبعث از قانون است بهره نبرده ايم . اگر مي بينيم آحاد مردم در عرصه هاي گوناگون  احساس وجود پشتوانه قوي وم
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ندارند و اگر اين احساس رواني در جامعه تامين نشده كه مرجع عالي وفائقي وجود دارد  كه دادرس مردم وملجا احقاق واستيفا 
 واحياي حقوق ايشان باشد، به گونه شايسته نقش مدعي العموم برجسته نشده  است.

عنوان مدعي العموم نقش به سزايي در حفظ وصيانت  از حقوق افراد جامعه دارد  به  طور كلي مي توان نتيجه گرفت دادستان به
در اين  ايفي دارد كه علي رغم اينکه نقش دادستان در امور كيفري پررنگ تر مي باشد دادستان در امور مدني هم اختيارات ووظ

ت هزينه دادرسي ورعايت تشريفات دادرسي ن پرداخبه مباحثي  پيراموتحقيق نمونه هاي از اختيارات دادستان را بيان نموديم و 
ارد ولي در بعضي قوانين پراكنده دادرسي وجود ندقانون آيين نص صريحي در پرداختيم كه دادستان در اقامه دعوي مدني در مورد 

اير موارد تسري داد مي توان به سكه دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است كه اين مورد را  شاره شده است به اين مورد ا
 وهمانند ساير خواهان ها نيز بايد  ساير تشريفات دادرسي را رعايت نمايد.
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 پیشنهاد 

قانون خاصي در زمينه وظايف و اختيارات دادستان در زمينه محيط زيست تصويب شود و مطابق آن به صورت ريز و دقيق به  
ت يي اشاره شود تا بتوان اميدوار به حفظ حداكثري محيط زيسنحوه و چگونگي حفاظت از محيط زيست توسط اين مقام قضا

 برسيم.
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Abstract 

Possible involvement of the prosecutor in civil matters may seem strange at first a little because the prosecutor's 
name has always been associated with criminal matters. Look into the different laws shows that the prosecution is in 
any it is involved in both. For example, in the seas Protection Act 1389 and the Law on Protection of forests. In fact, 
according to the Attorney General of the Criminal Procedure Code through the public prosecutor supervises Good 
performance of laws “In accordance with the constitution of the general duty is to protect the environment”, And the 
responsibility of the people and the state prosecutor's role as custodian of the rights of individuals. Given that at the 
time of the adoption of the Civil Procedure Code the court had been removed not to mention these measures and the 
rebuilding of court, prosecutor's actions in the Civil Procedure Code on how the case has not been mentioned. In this 
case the question arises as how to pay for legal fees by prosecutors that the 1379 law is silent on civil procedure. In 
thisarticle meanwhile investigated the role of prosecutors in maintaining environmental law issues formhis actions 
are investigated.
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