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در کشــورمان بحــران زیســت محیطــی واقعیــت انــکار ناپذیــری اســت کــه نــه تنهــا بهداشــت
جســمی ،روحــی و روانــی آحــاد ملــت بلکــه امنیــت سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی کشــور را نیــز
تحــت شــعاع خــود قــرار داده اســت .بخشــی از بحــران ،بــه ســوءمدیریت و قانــون گریــزی برخــی از
دســتگاههای دولتــی بدلیــل تعــارض منافــع بیــن منافــع وزارتــی و منافــع و مصالــح ملــی و بخشــی دیگــر
بــه ناکارامــدی برخــی از قوانیــن ســاختاری و شــکلی قانــون حفاظــت محیطزیســت کــه زمینــه تعــارض
منافــع را فراهــم نمــوده بــر میگــردد .بنابرایــن بــرای عبــور از بحــران و چالشهــای زیســت محیطــی
موجــود در کشــور کــه تهدیــدی فاجعــه بــار اســت و بــرای نیــل بــه توســعه پایــدار زیســت محیطــی،
رفــع تعــارض منافــع طرفهــای ذینفــع ،از طریــق اصــاح برخــی از قوانیــن شــکلی قانــون حفاظــت
محیطزیســت ،از قبیــل مــاده ،2مناســبترین ،کــم هزینــه تریــن و زود بــازده تریــن راهــکار تاثیــر گــذار،
در ترمیــم محیطزیســت کشــور محســوب میشــود .در ایــن پژوهــش بــا اســتناد بــه مبانــی حقوقــی و
نظــرات کارشناســان و حقوقدانــان حــوزه محیطزیســت و بــا ارائــه ادلــه متقــن و راهکارهــای قانونــی،
بســتر و زمینــه اصــاح و بازنگــری مــاده 2قانــون حفاظــت محیطزیســت ،بــا هــدف تبدیــل شــورایعالی
محیطزیســت از شــورای اداری درون قــوهای و بیــن وزارتــی بــه شــورای حاکمیتــیفــرا قــوهای (بیــن قــوا
ســه گانــه) بــرای شکســتن انحصــار قــوه مجریــه وکــم رنــگ کــردن تســلط دولــت بــر ســازمان حفاظــت
محیطزیســت کــه زمینــه ســاز تعــارض منافــع و بخشــی از بحــران موجــود اســت ،فراهــم میشــود.
کلیدواژهها :تعارض منافع ،حقوقی ،راهکار ،قوانین ،محیطزیست.
* .دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم  ،قم ،ایران (نویسنده مسئول)
Shahine1342@yahoo.com
** .استادیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم ،قم ،ایران.
dr.mjheydari@gmail.com
*** .استادیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم ،قم ،ایران.
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مقدمه
بــا اینکــه کــه ضــرورت ســامت محیطزیســت بــرای بهداشــت جســمی ،روحــی و روانــی انســانها
بلکــه همــه موجــودات زنــده ،امــری ضــروری اســت و نیــازی بــه اقامــه دلیــل نــدارد ،امــا ایــن موضــوع
حیاتــی و بنیــادی در کشــورمان بــا وجــود بســترهای مناســب فقهــی و حقوقــی نــه تنهــا در حــد انتظــار
مــورد توجــه و دقــت نظــر قــرار نگرفتــه ،بلکــه در مــواردی مــورد غفلــت قانونگــذار نیــز واقــع شــده
اســت و ایــن غفلــت خســارت و زیانهــای جبــران ناپذیــری را بــر ملــت و مملکــت وارد کــرده اســت.
بنابرایــن بــرای اصــاح رونــد کنونــی مدیریــت و شــئون زیســت محیطــی حاکــم بــر کشــور ،بــا
هــدف رفــع بحــران موجــود در محیطزیســت ،کــه بخــش قابــل توجهــی از آن ناشــی از تعــارض منافــع
طرفهــای ذینفــع و از طریــق نقــض قوانیــن و مقــررات محیطزیســت صــورت میگیــرد ،نیازمنــد
بازنگــری در مولفههــای تاثیــر گــذار در حفاظــت از محیطزیســت بــا هــدف ترمیــم و رفــع موانــع
رشــد شــاخصهای زیســت محیطــی در کشــور اســت .از جملــه ایــن مولفههــا ،بــر طــرف کــردن
تعــارض منافــع در اجــرای قوانیــن محیطزیســت اســت کــه در تعــارض آشــکار بــا مصالــح و منافــع
بلنــد مــدت کشــور اســت و در طــول ســالهای گذشــته خســارات جبــران ناپذیــری بــر کشــور تحمیــل
نمــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه رخــداد تعــارض منافــع در حــوزه محیطزیســت در ســایه
تخلفــات فاحــش و نقــض قوانیــن و مقــررات محیطزیســت شــکل گرفتــه اســت .بررس ـیهای صــورت
گرفتــه نشــان میدهــد علــل مختلفــی در شــکل گیــری تعــارض منافــع در حــوزه محیطزیســت
دخالــت دارد از جملــه ،عوامــل ســاختاری کــه زمینــه تعــارض میــان منافــع دســتگاههای دولتــی و
وظایــف ســازمان حفاظــت محیطزیســت را فراهــم م ـیآورد ،اتحــاد ناظــر و نظــارت شــونده اســت.
در تعــارض منافــع ســاختاری ،مصالــح و منافــع عمومــی بــا منافــع فــرد یــا دســتگاه دولتــی ،بــه علــت
شــرایط ســاختاری حاکــم بــر آن ،تعــارض میکنــد .لــذا ایــن پدیــده در قالــب تعــارض وظایــف همــراه
بــا نفــع ،از طریــق بهرهمنــدی غیرمســتقیم از نتیجــه تصمیمــات ماخــوذه رخ میدهــد .نظیــر اجــرای
برنامههــای توســعهای کالن ســاخت مســکن مصــوب وزارت راه و شهرســازی ،علیرغــم عــدم همخوانــی
آن بــا پروتکلهــای زیســت محیطــی.
از آنجــا کــه اثبــات وجــود تعــارض منافــع در یــک تشــکیالت ،مهمتریــن عنصــر مبــارزه بــا آن
اســت ،زیــرا بــا فقــدان ادلــه وجــود تعــارض منافــع ،نمــی تــوان بــا آن مقابلــه نمــوده و طرفهــای
ذینفــع را بــه چالــش کشــاند ،طبعــا اثبــات تعــارض منافــع در اجــرای قوانیــن حفاظــت محیطزیســت
در دســتگاههای ذینفــع قدرتمنــد ،مســتلزم وجــود دســتگاه ناظــر قــوی وحاکمیتــی اســت.
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پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،برنامههــای توســعه اقتصــادی کشــور ،دولتهــای ادوار مختلــف
را بســمت و ســوئی کشــاند کــه بــا هــدف توســعه و پیشــرفت اقتصــادی کشــور در کوتــاه مــدت و
یــا میــان مــدت ،بســیاری از خطــوط قرمــز پروتکلهــای زیســت محیطــی را نادیــده گرفتــه و رشــد
اقتصــادی کشــور را و لــو بــا چالــش کشــیدن بایســتههای زیســت محیطــی ،در ســرلوحه اهــداف خــود
قــرار دادنــد ،غافــل از آنکــه در دراز مــدت بــا تخریــب مواهــب طبیعــی کشــور و بــروز بحرانهــای
زیســت محیطــی ناشــی از تخریــب محیطزیســت  ،نــه تنهــا توســعه و پیشــرفت اقتصــادی پایــدار
حاصــل نخواهــد شــد بلکــه خســارات مهلکــی بــر کشــور وارد میشــود.
بــر اســاس پژوهشهــای انجــام شــده ،از علــل اصلــی بــروز بحــران زیســت محیطــی در کشــور،
تعــارض منافــع ناشــی از ضعــف و نقــص و عــدم بازدارندگــی برخــی از قوانیــن قانــون حفاظــت
محیطزیســت در برخــورد بــا تخلفــات زیســت محیطــی اســت .کارشناســان حــوزه محیطزیســت،
بــرای حــل ایــن مشــکل ،راهکارهــای مختلفــی را ارائــه کردهانــد کــه غالبــا بــا اشــکاالت جــدی
مواجــه هســتند .ایــن پژوهــش در صــدد ارائــه راهــکاری اســت کــه بســتر الزم بــرای رفــع تعــارض
منافــع در اجــرای قوانیــن محیطزیســت را بــه عنــوان پیشــنیاز رفــع بحــران زیســت محیطــی  ،فراهــم
نمایــد .ایــن در حالــی اســت کــه تعــارض منافــع در ســا لهــای اخیــر یکــی از مباحــث برجســته در
نهادهــای عمومــی و دولتــی بــوده اســت کــه از آن بــه عنــوان حــوزه خاکســتری و فرصتــی بــرای
ارتــکاب فســاد یــاد میشــود .ولــذا فســاد یکــی از مشــکالت نظــام اداری کشــور اســت کــه بایــد از طریــق
1
اصــاح هنجارهــا و ســاختارها بــه مقابلــه بــا آن پرداخــت.
برخــی از صاحبنظــران و کارشناســان محیطزیســت معتقدنــد ،عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن
حفاظــت از محیطزیســت از مهمتریــن علــل بحــران زیســت محیطــی در ایــران اســت و تجدیــد نظــر
در مــاده  1قانــون حفاظــت محیطزیســت و خــروج ایــن ســازمان از تحــت اشــراف قــوه مجریــه را
بهتریــن راه حــل میداننــد 2.نظریــه دیگــر راه چــاره را در تبدیــل ســازمان بــه وزارتخانــه جســتجو
میکنــد و معتقــد اســت بــا افزایــش قــدرت تشــکیالتی حفاظــت محیطزیســت در درون دولــت
میتــوان تــا حــد زیــادی از وضعیــت بحرانــی موجــود فاصلــه گرفــت 3.برخــی نظریهپــردازان حــوزه
 .1افشاری ،فاطمه و درخشان ،داور ،مدیریت تعارض منافع بورس اوراق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی ،فصلنامه علمی
پژوهشهای نوین حقوق اداری ،سال دوم /ص ،166شماره پنجم/زمستان.1399
 .2مرادحاصل و همکاران ،ارزیابی نقش دولت در چالشهای زیست محیطی ایران ،مجله علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دوره
دهم ،شماره ،4سال.1387
 .3عبداللهی ،محســن وفریادی ،مســعود ،چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست ایران ،تهران ،فصلنامه علوم
محیطی ،ســال هفتم ،شماره چهارم ،سال ، 1389ص.143
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محیطزیســت ،تغییــر و تجدیــد نظــر در قوانیــن ماهــوی قوانیــن حفاظــت محیطزیســت را بــرای
رفــع موانــع و چالشهــای زیســت محیطــی پیشــنهاد میکننــد و عــدم بــروز بــودن قوانیــن فعلــی را
1
اصلیتریــن علــت بحــران زیســت محیطــی موجــود میدانــد.
پژوهــش حاضــر ،از نــوع توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه بــا مطالعــه اســناد و پژوهشهــای علمــی
و شــواهد و مــدارک مســتند و دیــدگاه صاحــب نظــران ،برخــی از آســیبها و چالشهــای فــراروی
محیطزیســت کشــور شناســایی کــرده و بــا تکیــه بــر مســتندات حقوقــی ،بازنگــری در مفــاد برخــی از
قوانیــن شــکلی قانــون حفاظــت محیطزیســت ،از جملــه مــاده 2را ،مناســبترین و عملیتریــن راهــکار بــرای
آســیب زدائــی و بــر طــرف نمــودن برخــی از چالشهــای موجــود در حــوزه محیطزیســت ،تلقــی میکنــد.

گفتاراول.تبیینجایگاهکنونیماده2قانونحفاظتمحیطزیست
بررســی مــاده 2قانــون حفاظــت محیطزیســت 1ایجــاب میکنــد نخســت ســاختار و جایــگاه
کنونــی ایــن مــاده از نظــر حقوقــی و قانونــی بررســی شــود وســپس مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد.
مبحث نخست :ساختار حقوقی شورایعالی محیطزیست:
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران و تشــکیل نظــام جمهــوری اســامی ،در بخشهایــی از
حقــوق و قوانیــن کشــور ،تغییــرات بنیادیــن و زیــر بنائــی صــورت پذیرفــت .امــا در بخشهــای دیگــر،
تغییــرات صرفــا بصــورت انطبــاق قوانیــن موجــود بــا نظــام جدیــد سیاســی کشــور شــکل گرفــت .کــه
میتــوان برخــی از قوانیــن شــکلی قانــون حفاظــت محیطزیســت را در زمــره ایــن بخــش نــام بــرد.
بــرای بررســی جایــگاه ســاختاری شــورایعالی محیطزیســت ،نخســت بایــد بــه اســناد و قوانیــن بــاال
دســتی و ســپس بــه قوانیــن عــادی مراجعــه کــرد.

 .1کریمی ،داریوش ،مدیركل حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست ،خبر گزاریایرنا ۹ .اسفند .۱۳۹۵کد خبر82445834
 .2مــاده  :2ریاســت شــورایعالی حفاظــت محیطزیســت بــا رئیــس جمهــور اســت و اعضــای آن عبارتنــد از :وزرای جهــاد
کشاورزی،کشــور ،صنایــع ،مســکن و شهرســازی ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی کشــور ،رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت و چهــار نفــر از اشــخاص یــا مقامــات ذیصــاح کــه بنــا بــه
پیشــنهاد رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت و تصویــب رئیــس جمهــور بــرای مــدت ســه ســال منصــوب میشــوند
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الف .ساختار حقوقی شورایعالی محیطزیست در قوانین موضوعه ایران
نخســتین گام مهــم بــرای ایجــاد ســاختاری حقوقــی در حفاظــت از محیطزیســت ،بــه دهــه30
برمیگــردد کــه در 4اســفند مــاه ســال۱۳۳۵در قالــب مجموعــه قوانین»قانــون شــکار» کــه مشــتمل بــر
ـررات مربوطــه،
 7مــاده و 10تبصــره و 2بنــد بــود  ،بــا هــدف حفــظ نســل شــکار و نظــارت بــر اجــرای مقـ ّ
بــه تصویــب رســید .در مــاده 2ایــن قانــون ،نخســتین ســاختار حقوقــی نهــاد حفاظــت محیطزیســت بــا
عنــوان «کانــون شــکار» شــکل گرفــت کــه دارای وظایــف بســیار محــدود در حــوزه شــکار بــود.
در تحولــی قابــل توجــه در 16خــرداد ســال 1346در پــی تصویب«قانــون شــکار و صیــد» کــه
مشــتمل بــر 31مــاده بــود ،طبــق مــاده 1قانــون مذکــور ،عــاوه بــر آنکــه جایــگاه حقوقــی نهــاد
محیطزیســتی از«کانــون» بــه ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد ارتقــاء یافــت ،بــرای نخســتین
بــار نهــادی باعنــوان شــورایعالی شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد ایجــاد شــد 1.طبــق مــاده 2ایــن قانــون،
اعضــاء ایــن شــوری بــر اســاس ســاختار جدیــد تعییــن گردیدنــد.
در تاریــخ  12بهمــن مــاه ســال« ،1350قانــون تجدیــد تشــکیالت و تعییــن وظایــف ســازمانهای وزارت
کشــاورزی و منابــع طبیعــی و انحــال وزارت منابــع طبیعــی» مشــتمل بــر 18مــاده و  17تبصــره و  30بنــد
بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید .در ســاختار جدیــد ،بــر اســاس مــاده  4ایــن قانــون نام «ســازمان
شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد» بــه «ســازمان حفاظــت محیطزیســت» و نــام «شــورای عالــی شــکاربانی و
نظــارت بــر صید»به«شــورای عالــی حفاظــت محیطزیســت»تغییر یافــت 2و موضــوع پیشــگیری از اقدامــات
زیانبــار بــرای تعــادل و تناســب محیطزیســت نیــز بــه اختیــارات قبلــی آن افــزوده شــد.
در 18خــرداد ســال  ۱۳۵۳بــا تصویــب «قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت»در 21مــاده ،ضمــن
دگرگونــی ســاختار تشــکیالتی ســازمان ،اختیــارات وســیعی در زمینــه مقابلــه بــا تخریــب محیطزیســت
بــه شــورایعالی محیطزیســت افــزوده شــد و تــا حــدودی از ابعــاد و کیفیــت ســازگار بــا ضرورتهــای
برنامههــای رشــد و توســعه برخــوردار گردیــد همچنیــن آئیــن نامــه قانــون مزبــور نیــز در ســال1354به
3
تصویــب هیئــت وزیــران رســید .بطوریکــه در مــاده 1ایــن قانــون ،جایــگاه حقوقــی ســازمان محیطزیســت
و در مــاده  2ترکیــب اعضــا شــورایعالی حفاظــت محیطزیســت تعییــن شــده بــود .
 .1مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،قانون شکار و صید ،مصوب ،1346دوره ،23جلد.1
 .2مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی ،قانون تجدید تشــکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی ،ســال.1350
 .3مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی ،قانون تجدید تشــکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی ،ســال.1353
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بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تشــکیل نظــام جمهــوری اســامی و همزمــان بــا شــروع برنامههــای
توســعه کشــور ،جایــگاه محیطزیســت در نظــام برنامهریــزی کشــور ارتقــاء یافــت و در تحولــی
چشــمگیر بــرای نخســتین بــار موضــوع حفاظــت محیطزیســت در قانــون اساســی ایــران جــای گرفــت.
بلحــاظ اهمیــت حفاظــت محیطزیســت ،در جلســه بررســی ایــن موضــوع در مجلــس خبــرگان تدویــن
قانــون اساســی بــا موافقــت اعضــا حاضــر در جلســه و باتفــاق آراء و بــدون رای ممتنــع ،در قالــب اصــل
 50قانــون اساســی بــه تصویــب رســید.
در ایــن راســتا نخســتین اصالحیــه قانــون حفاظــت محیطزیســت پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی ،مجلــس شــورای اســامی در تاریــخ  ، 1371/8/24قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت
مصــوب ســال  1353را بــا اصالحاتــی بــه تصویــب رســاند کــه تــا کنــون مفــاد مــواد آن از جملــه
مــاده 2بقــوت خــود باقــی اســت.
در تاریــخ  1386/4/18شــورایعالی اداری کشــور ،در یکصــدو ســی وســومین جلســه خــود ،در مصوبه
شــماره 28 ،1901/56061شــورای عالــی موجــود در کشــور ،از جملــه شــورایعالی محیطزیســت را
منحــل و در قالــب دو شــورایعالی و دو کمســیون ادغــام نمــود 1.ایــن در حالــی بــود کــه پــس از پیــروزی
ی عالــی بــا تصریــح قیــد عالــی بــه  105مــورد میرســید 2.مــا در
انقــاب اســامی تعــداد شــوراها 
قبــال انحــال شــورایعالی محیطزیســت ،مجلــس شــورای اســامی در برابــر انحــال ایــن شــورایعالی،
بــا غیرقانونــی خوانــدن ایــن اقــدام ،خواســتار بازگشــت شــورای عالــی محیطزیســت و برخــی از ســایر
شــوراهایعالی شــد و در نهایــت مــاده واحــده بــا یــک تبصــره در تاریــخ  ،1387/1/20بــه تصویــب
رســید 3.امــا بــا وجــود ایــن قانــون ،عمــا شــورایعالی محیطزیســت بــه صحنــه تصمیــم گیــری بــاز
نگشــت و کمــاکان کمیســیون زیربنایــی وظایــف ایــن شــورایعالی محیطزیســت را انجــام مــیداد و
شــورایعالی محیطزیســت هیــچ جلس ـهای را در خصــوص عمــل بــه وظایــف خــود تشــکیل نــداد تــا
پــس از هفــت ســال وقفــه در دولــت دهــم ،اولیــن جلســه شــورایعالی حفاظــت محیطزیســت
درتاریــخ  1392/8/13تشــکیل شــد.

 .1مشــهدی ،علــی و همــکاران ،حقــوق شــوراهای اداری ،بررســی حقوقــی جایــگاه و وضعیــت نهادهای شــورائی

در ســاختار قــوه مجریــه ایــران ،ناشــر معاونــت تدویــن و تمقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات ریاســت جمهــوری،
ســال ،1389ص53
 .2همان ص73
 .3قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب  ۱۳۸۷/۱/۲۰مجلس شورای اسالمی
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ب .ساختار حقوقی شورایعالی محیطزیست
بحــث از ســاختار حقوقــی شــورایعالی محیطزیســت ،در واقــع بحــث از ماهیــت حقوقــی آن اســت.
در مــاده 1قانــون حفاظــت محیطزیســت 1،شــورایعالی محیطزیســت بــه عنــوان باالتریــن نهــاد
حقوقــی در امــور زیســت محیطــی معرفــی شــده اســت و ســازمان حفاظــت محیطزیســت نیــز کــه
بــازوی اجرائــی ایــن شوراســت بــه عنــوان متولــی و مســئول اصلــی حفاظــت محیطزیســت ،تحــت
اشــراف ایــن شــوری انجــام وظیفــه میکنــد .بــا بررســی مــواد 1و 2ایــن قانــون کامــا روشــن اســت
ســاختار حقوقــی ایــن شــورا ،ســاختاری درون قوهقــوهای و بیــن وزارتــی اســت و از مصادیــق شــورای
اداری محســوب میشــود .و در نتیجــه شــخصیت حقوقــی ایــن شــوری کــه از مصادیــق نهادهــای
تصمیــم گیــر جمعــی اســت بــه شــخصیت دولــت پیونــد خــورده و ســازمان وابســته بــه آن نیــز ،کامــا
در اختیــار قــوه مجریــه اســت.
از طرفــی بــا وجــود اینکــه شــوراهایعالی از نقــش آفرینــان مهــم در عرصــه حکمرانــی و نظــام
تصمیــم گیــری کشــور محســوب شــده و تصمیمــات و سیاسـتهای آنهــا بــر اســاس فرآینــد گروهــی
صــورت میگیــرد و برخــی از آنهــا ماهیــت تقنینــی ،نظارتــی و هماهنگــی دارنــد ،امــا متاســفانه در
ایــران در موضــوع نظامهــای شــورایی بــه صــورت عــام و شــوراهایعالی بــه صــورت خــاص ،بلحــاظ
فقــدان زیرســاخت حقوقــی کامــل و جامــع ،تبعــات حقوقــی زیــادی را در پــی داشــته اســت .کمــا
اینکــه در حقــوق ایــران هیــچ تمایــز خــاص و دقیقــی میــان مفهــوم شــورایعالی و شــورای عــادی
وجــود نــدارد و آنچــه کــه بــه ذهــن متبــادر میشــود آن اســت کــه شــورایعالی در راس مجموعـهای
از شــوراها قــرار دارد 2.همچنیــن از جملــه مشــکالت ســاختار حقوقــی ایــن شــوراها ،مشــخص نبــودن
نقــش و جایــگاه شــوراهایعالی در نظــام تصمیــم گیــری و همچنیــن جایــگاه مصوبــات آن در میــان
3
اســناد قانونــی و مقــررات کشــور اســت.

 .1قانــون حفاظــت محیطزیســت ،مــاده ....«1ســازمان حفاطــت محیطزیســت کــه درایــن قانــون ســازمان نامیــده
میشــود وابســته بــه ریاســت جمهــوری ودارای شــخصیت حقوقــی واســتقالل مالــی اســت وزیــر نظــر شــورای عالــی
حفاظــت محیطزیســت انجــام وظیفــه میکنــد».
 .2مشهدی ،علی و همکاران ،حقوق شوراهای اداری ،بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت نهادهای شورائی در ساختار قوه

مجریه ایران ،ناشر معاونت تدوین و تمقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ،سال ،1389ص.73

 .3همتی ،مجتبی ،شــورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانون مدار صوری ،مجله حقوقی داور،
ســال اول ،شماره اول ،سال،1384ص 7به بعد.
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بند اول .جایگاه قانونی شورایعالی محیطزیست و عملکرد آن
برخــی از قوانیــن حفاظــت محیطزیســت دارای ماهیــت ماهــوی و برخــی دیگــر دارای ماهیــت
شــکلی هســتند .ماهیــت قانونــی شــورایعالی محیطزیســت کــه در مــاده 1و 2ایــن قانــون ،مطــرح
شــده اســت از نــوع قوانیــن شــکلی اســت .از مشــخصات قوانیــن شــکلی آن اســت کــه وســیله اجــرای
قوانیــن ماهــوی بــوده وایــن قوانیــن هــم از حیــث اهــداف و هــم از حیــث ویژگیهــا و همچنیــن
از حیــث کارکردهــا از قواعــد ماهــوی متفاوتانــد .در واقــع ایــن قوانیــن ابــزار اعمــال حاکمیــت
قانونــد .در همیــن راســتا در اصــل هفتــم قانــون اساســی بنحــو کلــی و بطــور مشــخص در مــواد،5 ،3
19،20و 21قانــون حفاظــت محیطزیســت ،جایــگاه و ماهیــت قانونــی و وظایــف و اختیــارات قانونــی
ایــن شــورا ذکــر شــده اســت .ســوالی کــه مطــرح اســت اینکــه بحســب قوانیــن موجــود ،آیــا شــورایعالی
محیطزیســت ،دارای جایــگاه قانــون گــذاری اســت و مصوبــات ایــن شــورا از چــه اعتبــاری برخوردارنــد؟
الف .ماهیت قانونی شورایعالی محیطزیست در قوانین جمهوری اسالمی ایران
مــی دانیــم یکــی از پایههــای اصلــی مباحــث حقــوق اساســی در جمهــوری اســامی ایــران در
اصــل  57قانــون اساســی کشــورمان ،بــا عنــوان تفکیــک قــوای ســه گانــه اســت و در اصــل  58نیــز بــا
عنــوان تفکیــک وظیفــه و صالحیــت قــوه مقننــه در قانونگــذاری ذکــر شــده اســت .از آثــار مهــم ایــن
تفکیــک ،انحصــار وظیفــه قانونگــذاری ،در مجلــس شــورای اســامی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ،اصــل عــدم تفویــض قانــون گــذاری یکــی از اصــول ســنتی حقــوق اساســی
اســت کــه کــم و بیــش در حقــوق اساســی کشــورهای مختلــف مــورد توجــه واقــع شــده اســت 1.برخــی
مبنــای ایــن اصــل را «قاعــده عــدم جــواز توکیــل وکیــل» ،برخــی دیگر«اصــل تفکیــک قــوا»و برخــی
دیگر«اصــل دموکراســی نماینــده ســاالر» دانســته انــد .مبنــای ایــن اصــل هــر چــه باشــد  ،طبــق مفــاد آن
قانونگــذاری در انحصــار قــوه مقننــه اســت و مجلــس نمیتوانــد اختیــار وضــع قانــون یــا آثــار و اوصــاف
قانــون را بــه یــک نهــاد دیگــر واگــذار کنــد .امــا بــا وجــود ایــن ،در جمهــوری اســامی ایــران بــه مقتضــای
برخــی مصالــح و اهــداف متفاوتــی كــه بچشــم میخــورد ،نهادهــای متعــدد قانونگــذاری را میتــوان
مشــاهده كــرد كــه دارای حــق قانونگــذاری در حــدود متفــاوت قانونــی هســتند ،از قبیــل مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،و برخــی از شــوراهایعالی ماننــد شــورایعالی امنیــت ملــی و شــورایعالی انقــاب فرهنگی و
 .1کــد خدائــی ،عباســعلی و آقایــی ،مســلم ،تبییــن مفهــوم اصــل عــدم تفویــض قانــون گــذاری در پرتــو اصــل
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شــورایعالی محیطزیســت .امــا مــع الوصــف بــه نظــر میرســد وظیفــه ذاتــی و اصلــی و اولیــه قانونگــذاری
در اكثــر مــوارد ،بــر عهــده مجلــس شــورای اســامی اســت امــا برخــی نهادهــای دیگــر هــم بــرای رفــع
برخــی نیازهــا از اختیــار قانونــی قاعدهگــذاری و مصوبــات شــبه قانونــی برخــوردار شــدهاند .تفــاوت عمــده
ایــن نهادهــا بــا قــوه مقننــه در كار ویــژه اصلــی قــوه مقننــه در قانونگــذاری اســت ،بــه ایــن معنــا كــه كار
ویــژه اولیــه و اصلــی ســایر نهادهــا مســأله قانونگــذاری نیســت ،بلكــه وظایــف دیگــری را برعهــده دارنــد و
در كنــار آن بحســب مــورد و نیــاز ،ممكــن اســت بــا مصوبــات خــود بــه وضــع شــبه قانــون اقــدام نماینــد.
در ایــن راســتا ایــن حــق محــدود قانونگــذاری ،در قانــون حفاظــت محیطزیســت ،در قالــب تصویــب آئیــن
نامههــای اجرائــی ،بــه شــورایعالی محیطزیســت اعطــا شــده اســت 1.بنابرایــن اعطــای صالحیــت تخییــری
بــه دولــت ،در چارچــوب قوانیــن مجلــس ،ایــن اصــل را خدشــه دار نمــی کنــد زیــرا مصوباتــی کــه در
اجــرای قوانیــن مزبــور بــه تصویــب میرســند ،فاقــد ویژگیهایــی اســت کــه یــک قانــون از آن برخــوردار
اســت و لــذا بــه خاطــر جایگاهــی کــه قانــون در هــرم قواعــد حقوقــی کشــور دارد ،دارای برخــی ویژگیهــا و
آثــار اســت کــه مصوبــات و آئیــن نامههــای دولتــی فاقــد تمامــی ایــن ویژگیهــا هســتند.
ب .چارچوب قانونی اختیارات و عملکرد شورایعالی محیطزیست
بررســی چارچــوب ،اختیــارات و عملکــرد شــورایعالی محیطزیســت ،مبتنــی بــر شــناخت اهــداف
و علــل تشــکیل ایــن شوراســت .بطوریکــه بــا نــگاه بــه وظایــف و اختیــارات شــورایعالی محیطزیســت
میتــوان دریافــت کــه ایــن شــورا عــاوه بــر جنبــه نظارتــی در امــور محیطزیســت واجــد شــرایط
سیاســتگذاری نیــز میباشــد .زیــرا اتخــاذ هــر تصمیــم در ایــن شــورا طیــف عظیمــی از مســائل سیاســی
و اقتصــادی و اجتماعــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد و لــذا اجــرای تصمیمــی کــه بــه امــر عمومــی
مرتبــط اســت ،عــاوه بــر بــر جنبــه نظارتــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا جنبــه سیاســتگذاری نهــاد مســئول را
نیــز دارد .بنابرایــن هــدف از تاســیس شــورایعالی محیطزیســت کــه مصداقی از شــوراهای اداری محســوب
میشــود ،اعطــا توامــان و ترکیبــی مســئولیت نظارتــی و سیاســتگذاری در امــور زیســت محیطــی اســت
.کمــا اینکــه نمونــه مســئولیت ترکیبــی و تکمیلــی را میتــوان در برخــی از شــوراهایعالی دیگــر
مشــاهده نمــود بطوریکــه عــاوه بــر وظایــف نظارتــی و کنترلــی ،وظایــف هماهنگــی و سیاســتگذاری
نیــز دارنــد بــرای مثــال شــورای ملــی ایمنــی زیســتی عــاوه بــر وظیفــه سیاســتگذاری کالن در عرصــه
ایمنــی زیســتی ،دارای نقــش نظارتــی و کنترلــی بــود 3.البتــه در نظامهــای اداری ســایر کشــورها نیــز
 .1قانــون حفاظــت محیطزیســت  ،ماده«21آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون بــه اســتثنای آییننامههــای مذکــور در
مــاده 10پــس ازتأییــد شــورایعالی حفاظــت محیطزیســت بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد.».
 .2کــد خدائــی ،عباســعلی و آقایــی ،مســلم ،تبییــن مفهــوم اصــل عــدم تفویــض قانــون گــذاری در پرتــو اصــل
برتــری قانــون اساســی ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،دوره ،14شــماره ،38ســال ،1391ص.77
 .3مشــهدی ،علــی و همــکاران ،حقــوق شــوراهای اداری ،بررســی حقوقــی جایــگاه و وضعیت نهادهای شــورائی در ســاختار
قــوه مجریه ایــران ،ناشــر معاونت تدویــن و تمقیــح و انتشــار قوانین و مقــررات ریاســت جمهــوری ،ســال ،1389ص.114
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تشــکیل نهادهــای بیــن وزارتــی در حقیقــت در راســتای ایجــاد هماهنگــی بیــن آن دســته از نهادهائــی
اســت کــه در یــک امــر مشــترک اقــدام میکننــد انجــام وظیفــه دارنــد .بنابرایــن تشــکیل شــوراهای
نظارتــی و سیاسـتگذار بــه منظــور اتخــاذ یــک رویــه واحــد و مشــخص صــورت میگیــرد و هماهنگــی
1
سیاس ـتها از اهــداف اصلــی تشــکیل ایــن قبیــل شوراهاســت.
 .1شاخصهای عملکرد
شــاخص عملکــرد شــورایعالی محیطزیســت را بایــد بــر اســاس وظیفــه و صالحیــت ذاتــی آن ،در
کمیــت و محتــوای مصوبــات و گســتره و دامنــه نظارتــی ایــن نهــاد جســتجو کــرد .تاریــخ پــر فــراز و
نشــیب ایــن شــورا از مرحلــه شــکل گیــری در 12بهمــن 1350و انحــال آن در هیجدهــم تیر مــاه1386و
احیــای مجــدد آن پــس از هفــت ســال وقفــه در دولــت دهــم ،بــا برگــزاری اولیــن جلســه شــورای عالــی
حفاظــت از محیطزیســت در تاریــخ  1392/8/13در دولــت یازدهــم تــا کنــون ،قابــل تامــل اســت.
بررســی کمیــت و کیفیــت مصوبــات شــورایعالی محیطزیســت و قــدرت و گســتره نظارتــی ایــن شــورا
بعنــوان دو شــاخص عمــده عملکــرد شــورایعالی محیطزیســت محســوب میشــوند .بــا توجــه بــه اینکــه
کارائــی مصوبــات و اختیــارات ایــن شــورا در چارچــوب ضوابــط وظایــف و اختیــارات شــوراهای اداری درون
قــوهای اســت .بــر ایــن اســاس مصوبــات ایــن شــورا نمیتوانــد فراتــر از اختیــارات شــوراهای اداری درون
قــوه مجریــه باشــد و بــه تبــع آن ،قــدرت و گســتره نظارتــی ایــن شــورا نیــز در همیــن چارچــوب قابــل
ارزیابــی اســت .بنابرایــن در شــرایط کنونــی ،جایــگاه و ســاختار حقوقــی ایــن شــورا ،در رتبــه پائیــن تــر از
شــوراهائی همچــون شــورایعالی انقــاب فرهنگــی کــه جنبــه حاکمیتــی و بیــن قـوای دارنــد ،میباشــد
زیــرا مصوبــات ایــن گونــه شــوراها هــم شــان مصوبــات مجلــس اســت 2.در حالیکــه مصوبــات شــوراهای
اداری درون قــوهای از قبیــل شــورایعالی محیطزیســت در رتبــه پائیــن تــر بــوده و در مقــام تعــارض
مصوبــات ،هیچــگاه قــدرت برابــری بــا مصوبــات شــوراهای حاکمیتــی و بیــن قــوهای نــدارد.
 .2ارزیابی عملکرد:
ارزیابــی عملکــرد شــورایعالی محیطزیســت بــه عنــوان عالیتریــن مرجــع سیاســتگذاری و نظــارت
بــر امــور محیطزیســت ،بــر اســاس شــاخصهای عملکــرد صــورت میگیــرد تــا مشــخص گــردد در
مواجهــه بــا تعــارض منافــع اطــراف ذینفــع در امــور محیطزیســت تــا چــه انــدازه قابــل قبــول میباشــد.
کافــی اســت بــرای ارزیابــی و قضــاوت در عملکــرد شــورایعالی محیطزیســت در ســالهای اخیــر ،بــه
 .1همان ،ص.106
 .2همان ،ص.139
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کمیــت و کیفیــت و کارائــی مصوبــات ایــن شــورا توجــه نمــود .بطوریکــه حتــی در دوره احیــاء مجــدد
ایــن شــورا در دولــت یازدهــم ،کمتریــن تاثیــر گــذاری مصوبــات ایــن شــورا در مقابلــه بــا بحرانهــای
زیســت محیطــی را میتــوان مشــاهده نمــود .دلیــل ایــن مدعــا وضعیــت اســفبار محیطزیســت در
کشــور در عرصههــای گوناگــون زیســت محیطــی اســت کــه بــه حســب آمــار منابــع دولتــی کــه غالبــا
بخشــی از آمــار واقعــی ارائــه میگــردد ،بســیار نگــران کننــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه صدهــا
قانــون در قالــب مجموعــه قوانیــن و همچنیــن دههــا مجموعــه آئیــن نامههــای اجرائــی در خصــوص
موضوعــات و مســائل زیســت محیطــی از طــرف مقامــات ذی صــاح وضــع گردیــده اســت .امــا بــا
ایــن حــال کمتریــن تاثیــر گــذاری را در کنتــرل بحــران زیســت محیطــی در کشــور بجــا گذشــته
اســت .زیــرا در ســاختار کنونــی ،عواملــی همچــون :ضعــف نهادهــای نظارتــی ماننــد ســازمان حفاظــت
محیطزیســت ،قــدرت زیــاد ســازمانهای متصــدی توســعه نظیــر وزارت نفــت و صنایــع ،فســاد اداری،
ســاختار اقتصــاد رانتــی ،انحصــارات دولتــی ،نقــش مســلط دولــت در اقتصــاد ،عــدم شــفافیت ،ضعــف
انگیزههــا ،ضعــف قوانیــن و مقــررات و  ....زمینــه ســاز وضــع موجودنــد 1.ریشــه یابــی ایــن عوامــل در
واقــع بــه ســاختار حقوقــی شــورایعالی محیطزیســت و بــه تبــع آن ســازمان حفاظــت محیطزیســت
بعنــوان بــازوی اجرائــی ایــن شــورا بــر میگــردد کــه مبتنــی بــر رویکــرد دولــت محــوری اســت .از
آنجــا کــه امــر حفاظــت از محیطزیســت دارای جنبههــای عمومــی اســت ،نقــش نهادهــا و ســازمانهای
اجرایــی نیــز در ایــن زمینــه قابــل توجــه اســت و نحــوه اجــرای سیاسـتهای عمومــی در ایــن زمینــه
کــه معمــوالً بــه عنــوان تکلیــف شــهروندان و دولــت از آنهــا یــاد میگــردد ،ارتبــاط مســتقیمی بــا
تلقــی دولتهــا و شــهروندان از ایــن تکلیــف عمومـیدارد 2.بنابرایــن بــه دلیــل دولتــی بــودن حفاظــت
محیطزیســت ،کارآمــدی یــا ناکارآمــدی دســتگاه دیوانــی دولــت و توانایــی آن در مدیریــت مشــکالت
و بحرانهــا مســتقیماً بــر وضعیــت محیطزیســت تأثیــر میگــذارد و لــذا مشــارکت همــه نهادهــای
3
مرتبــط بــا امــر حفاظــت محیطزیســت ،مســتلزم تمرکــز زدایــی محیطزیســتی اســت.

گفتــار دوم .نقــد و بررســی مــاده 2قانــون حفاظــت محیطزیســت
بــا موازیــن حقوقی
تردیــدی نیســت محیطزیســت در منابــع حقوقــی و اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران
در زمــره حقــوق اساســی و یکــی از مصادیــق حقــوق عامــه اســت و لــذا در چنــد اصــل قانــون اساســی
 .1ســنگانچین فرزامپــور ،اصغــر ،بررســی عملکــرد ســازمان حفاظــت محیطزیســت بعــد از انقــاب اســامی و
برنامــه ریــزی جهــت برنامههــای آتــی ،دانشــکده محیطزیســت دانشــگاه تهــران ،ســال.1377
 .2مشهدی ،علی ،حق بر محیطزیست سالم الگوی ایرانی فرانسوی ،نشر میزان ،سال ،1395ص.61
 .3فریــادی ،مســعود« ،آســیب شناســی همــکاری میــان ســازمانی در حفاظــت محیطزیســت در حقــوق اداری
ایــران» ،فصلنامــه حقــوق اداری (علمــی  -پژوهشــی) ،دوره ششــم ،شــماره  ،16ســال ،1397ص.117
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بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه آن اشــاره شــده اســت .از جملــه در اصــل پنجاهــم قانــون اساسـی
اشــاره مســتقیم و صریــح بــه محیطزیســت شــده اســت.

بنــد اول .چالشهــای حقوقــی فــراروی اجــرای قوانیــن و مقــررات
حفاظــت محیطزیســت
متاســفانه در مقــام تدویــن قانونگــذاری برخــی از قوانیــن شــکلی مربــوط بــه محیطزیســت امعــان
نظــر و توجــه صائبــی صــورت نگرفتــه اســت و مشــکالت زیــادی را خصوصــا در اجــرای قوانیــن در
پــی داشــته اســت .از جملــه مشــکالت ،رخــداد تعــارض منافــع و بــه تبــع آن عــدم اجــرای قوانیــن و
مقــررات حفاظــت محیطزیســت اســت .لــذا ضــروری اســت خالءهــای قانونــی شناســائی و از طریــق
بازنگــری در رفــع ایــن مشــکل اقــدام مقتضــی صــورت گیــرد .بــا وجــود ابــاغ سیاســتهای کلــی
حــوزه زیســت محیطــی از جانــب مقــام معظــم رهبــری کــه بســیار جامــع و کامــل اســت امــا بهلحــاظ
فقــدان سیســتم قانونــی قدرتمنــد آن طــور کــه شایســته اســت ،بــروز و ظهــور در مقــام اجــرا پیــدا
نکــرده اســت.
علــت کاســتیهای موجــود را میتــوان در ســه قســمت دســته بنــدی کــرد :خالءهــای قانونــی مربــوط
بــه جایــگاه و وظایــف ســازمان ،خالءهــای قانونــی در خصــوص روابــط میــان ســازمانی ایــن ســازمان و
دیگــر دســتگاههای مرتبــط بــا محیطزیســت و ســرانجام مشــکالت بــرون ســازمانی و فقــدان برنامههــای
جامــع توســعه پایــدار کشــور و عــدم نظــارت فراگیــر قــوه قضائیــه و مجلــس بــر امــور محیطزیســت،
1
زمینــه ســاز عــدم مدیریــت جامــع ،یکپارچــه و کارآمــد محیطزیســت در کشــور شــده اســت.
الف .نظرات و دیدگاههای حقوقی
 .1برخــی از حقوقدانــان و کارشناســان محیطزیســت معتقدنــد از مهمتریــن علــل اصلــی بحــران
و چالشهــای فــراروی زیســت محیطــی در کشــور ،عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن و مقــررات حفاظــت
محیطزیســت اســت و تجربــه نشــان داده اســت کــه دولتهــا یکــی از ناقضــان اصلــی قوانیــن و
مقــررات محیطزیســتند 2کــه بــا هــدف اســتیفاء منافــع کوتــاه مــدت دولتــی بــه تعــارض منافــع دامــن
 .1عبداللهی ،محســن وفریادی ،مســعود« ،چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست ایران» ،تهران ،فصلنامه
علوم محیطی ،سال هفتم ،شماره چهارم ،سال ،1389ص.143
 .2غالمپور ،علی« ،تأثیرات جهانی شــدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیطزیست در کشورهای در

حال توسعه ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،فصلنامه سیاست ،دوره،37سال ،1386ص.37
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میزننــد و بــا کارشــکنی در اجــرای صحیــح قوانیــن و مقــررات محیطزیســت ،عامــل موثــر در ایجــاد
بحــران زیســت محیطــی محســوب میشــوند .ایــن در حالــی اســت کــه شــورایعالی محیطزیســت و
ســازمان حفاظــت محیطزیســت کــه مهمتریــن متولــی حفاظــت محیطزیســت اســت ،نیــز تحــت
ســیطره دولــت اســت .بنابرایــن بــرای رفــع بحــران و چالشهــای فــرا روی حفاظــت از محیطزیســت،
بایــد در مــاده  1قانــون حفاظــت محیطزیســت بازنگــری شــده و ســازمان محیطزیســت از تحــت
اشــراف قــوه مجریــه کــه خــود بزرگتریــن ناقــض قوانیــن حفاظــت محیطزیســت اســت خــارج گــردد.
نقد نظریه:
ایــن دیــدگاه ،مدیریــت و کنتــرل بحــران زیســت محیطــی کشــور را ،بازنگــری در مــاده 1پیشــنهاد
میکنــد ،تــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت کــه متولــی نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات
1
محیطزیســت اســت از تحــت اشــراف دولــت و مشــخصا نهــاد ریاســت جمهــوری خــارج گــردد.
نکاتی در مورد این نظریه قابل مالحظه است:
 -1علــت یابــی بــروز بحــران زیســت محیطــی در کشــور در ایــن نظریــه کامــا منطقــی و مطابــق
بــا واقــع اســت امــا راه حــل ارائــه شــده تبعــات منفــی دیگــری را در پــی خواهــد داشــت از جملــه:
-1-1خــش عمــدهای از اجــرای سیاس ـتهای کلیــدی محیطزیســت بــر عهــده دولتهــا اســت و
تکلیــف قــوه مجریــه ،حفــظ محیطزیســت و جلوگیــری از تخریــب آن اســت ،ایــن بــدان معناســت کــه
افــراد (و گروههــا) بــه تنهائــی نمیتواننــد امــور مربــوط بــه محیطزیســت ســالم را ســازماندهی و یــا
تهدیــدات را پیشبینــی کننــد 2.عــاوه بــر آنکــه بــه دلیــل ماهیــت نظــام حقوقــی ناشــی از شناســائی
حــق بــر محیطزیســت ،اجــرای بســیاری از سیاسـتها و قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تضمیــن ایــن
3
حــق در یــد انحصــاری دولــت ( قــوه مجریــه) اســت.
 -1-2اغلــب مولفههــای زیســت محیطــی و بســترهای آن تحــت اشــراف دســتگاههای دولتــی
حقوقــی
اســت و مهمتریــن آثــار مســئولیت دولــت در حفاظــت از محیطزیســت را بایــد در نظــا ِم
ِ
ســاختا ِر ســازمانی و نهــادی حفاظــت از محیطزیســت جســتجو کــرد و کمتــر وزارتخانــه یــا ســازمان
دولتــی را میتــوان یافــت کــه تعهــدات و تکالیفــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــد خصوصــا وزارت
خانههــای صنعــت و معــدن و تجــارت ،راه و شهرســازی ،نفــت و نیــرو ،کــه بودجــه و امکانــات و
ابزارهــای مــادی و معنــوی و نیــروی انســانی گســترده و تاثیــر گــذار بــر محیطزیســت را در اختیــار
 .1مرادحاصــل و همــکاران ،مجلــه علــوم و تکنولــوژی محیطزیســت ،مقالــه« ارزیابــی نقــش دولــت در چالشهــای

زیســت محیطــی ایــران» ،دوره دهــم ،ســال ،1387شــماره.4

 .2مشهدی ،علی ،حق بر محیطزیست سالم الگوی ایرانی فرانسوی ،نشر میزان ،سال ،1395ص. 85
 .3همان ،ص.237
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دارنــد کــه خــروج ایــن ســازمان از مجموعــه دولــت ،عمــا موجــب از دســت دادن ســرمایههای عظیــم
و پشــتوانههای بســتر ســاز در ســاز و کار بهســازی محیطزیســت خواهــد شــد و هیــچ نهــاد جایگزیــن
دیگــری اعــم از ســایر قــوا (قــوه قضائیــه و مقننــه) و یــا نهــاد مســتقل دیگــر دارای چنیــن پتانســیلی
نخواهــد بــود.
 -1-3همــکاری نیــم بنــد دســتگاههای دولتــی در حفاظــت از محیطزیســت و مســاعدت در
اجــرای برخــی قوانیــن و مقــررات مرهــون ســاختارکنونی اســت کــه بــا خــروج ســازمان حفاظــت
محیطزیســت از مجموعــه قــوه مجریــه ،خطــر دور زدن قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی مضاعــف
میشــود.
 -1-4در ســاختار کنونــی ،دولــت پاســخگوی وضعیــت بحرانهــای زیســت محیطــی اســت و
اهرمهائــی نیــز بــرای وادار کــردن دولــت بــه پاســخگوئی از قبیــل کمیســیون اصــل ،90بازرســی کل
کشــور و تریبــون نماینــدگان مجلــس وجــود دارد امــا بــا خــروج ســازمان از زیــر مجموعههــای قــوه
مجریــه ،عمــا مســئولیت پاســخگوئی دولــت بعنــوان متولــی نظــارت و اجــرای قوانیــن زیســت محیطــی
ســلب میشــود.
 -1-5در ایــن دیــدگاه صرفــا بــه تغییــر بنیادیــن در ســاختار ســازمانی ســازمان حفاظــت
محیطزیســت پرداختــه شــده اســت و هیــچ راه کار متقــن حقوقــی و علمــی بــرای مشــخصات و ویــژه
گیهــای نهــاد جایگزیــن ارائــه نشــده اســت.
 -1-6ایــن دیــدگاه جنبــه آرمانــی داشــته و بلحــاظ مخالفــت شــدید دولــت و مالحظــات مذکــور در
بنــد ،1عمــا تحقــق آن فوقالعــاده دور از دســترس اســت و مطمئنــا طــرح آن در پیــچ و خــم فراینــد
قانونگــذاری ،مدتهــا معطــل خواهــد مانــد.
 -1-7تردیــدی نیســت جایــگاه اصلــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت نظارتــی اســت ولــی
واقعیــت آن اســت کــه امــور اجرائــی مربــوط بــه محیطزیســت نقــش عمــده و گســترده در اجــرا
و رعایــت قوانیــن و مقــررات محیطزیســت را ایفــا میکنــد کــه تمامــا در حیطــه دولــت اســت از
قبیــل دســتور العملهــای شــیوه اســتقرار واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و معدنــی ،بررســی وضعیــت
اضطــراری آلودگــی هــوا ،مدیریــت پســماند مــواد شــیمیائی ،چگونگــی پایــش طرحهــای زیســت
محیطــی ،حمــل و نقــل جــاده ای مــواد خطرنــاک ،معاینــات فنــی کارخانجــات و خودروهــا و.....کــه
بــا مراجعــه بــه آئیــن نامههــا و دســتورالعملهای ایــن ســازمان بخوبــی میتــوان بــه اهمیــت آن
واقــف شــد 1.بنابرایــن تغییــر بنیــادی در ســاختار ایــن ســازمان لطمــه غیــر قابــل جبــران بــه مســئولیت
پذیــری بخــش امــور اجرائــی و عملیاتــی محیطزیســت وارد خواهــد کــرد.

 .1سازمان حفاظت محیطزیست ،آئین نامهها و دستور العملهای قوانین و مقررات محیطزیست.
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 .2دیــدگاه دیگــر بحــران موجــود را ناشــی از ضعــف ســازمانی و محدودیــت اختیــارات و عملکــرد
و منابــع ســازمان حفاظــت محیطزیســت دانســته و راه چــاره را در تبدیــل ســازمان بــه وزارتخانــه
جســتجو میکنــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،بــا افزایــش قــدرت تشــکیالتی حفاظــت محیطزیســت در
1
درون دولــت میتــوان بحــران و مشــکالت موجــود را برطــرف کــرد.
نقد نظریه:
اگــر چــه ایــده تبدیــل ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه وزارتخانــه ،صرفــا یــک ایــده در حــد
کارشناســی نبــوده اســت بلکــه بصــورت جــدی و در قالــب طرحــی قانونــی از طــرف  57نماینــده مجلس
شــورای اســامی بــرای بررســی بــه کمیســیون اجتمائــی مجلــس شــورای اســامی تقدیــم شــد .امــا بــه
لحــاظ اشــکاالت عدیــده مســکوت مانــد .در اینجــا بــه برخــی از اشــکاالت ایــن نظریــه و طــرح اشــاره
میکنیــم:
 -1در حــال حاضــر ســازمان حفاظــت محیطزیســت زیــر مجموعــه نهــاد ریاســت جمهــوری اســت
و رئیــس آن نیــز ،معــاون رییــس جمهــوری محســوب میشــود .از ایــن رو ،معــاون رئیــس جمهــوری
دارای ســمتی فراگیرتــر از وزیــر اســت .در شــرایط حاضــر ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه دلیــل
رتبــه برتــر میتوانــد بــه همــه وزارتخانههــا دســتوراتی ابــاغ و آنهــا را بدلیــل عــدم هماهنگــی بــا
ســازمان در اجــرای قوانیــن و مقــررات محیطزیســت بازخواســت كنــد امــا بــا تبدیــل بــه وزارتخانــه ،بــا
ســایر وزارتخانههــا همســطح خواهــد بــود و از قــدرت نیــم بنــد نظارتــی کنونــی نیــز کاســته خواهــد
شــد
 -2تشــكیل وزارتخانــه محیطزیســت و منابــع طبیعــی قــدرت نظارتــی ســازمان محیطزیســت را
مختــل میســازد زیــرا ســازمان حفاظــت محیطزیســت یــك نهــاد نظارتــی و وزارت خانــه یــك نهــاد
اجرایــی اســت .واقعیــت آن اســت تجربــه نشــان داده اســت  ،ایجــاد تغییــرات ســاختاری بنیادیــن و
افزایــش تعــداد وزارت خانههــا علیرغــم هزینههــای ســنگین ،ثمــرات ملموســی را در پــی نداشــته
اســت
 -3ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــر اســاس قانــون ایجــاد شــده و تغییــر آن بــه وزارتخانــه
عــاوه بــر آنکــه مغایــر بــا مــاده 35قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــود ،مغایــر بــا مــاده قانــون برنامــه
ششــم توســعه نیــز هســت .بنابریــن ،ســازمان بــا ســاختار فعلــی مذکــور در مــاده  1قانــون حفاظــت
محیطزیســت و بــا لحــاظ تغییــر در مــواد شــکلی و ســاختاری ایــن قانــون بهمراتــب تاثیرگذارتــر
خواهــد بــود .
 .1عبداللهی ،محسن وفریادی ،مسعود« ،چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست ایران» ،تهران ،فصلنامه علوم
محیطی ،سال هفتم ،شماره چهارم ،سال ،1389ص.143
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 -4نکتــه قابــل توجــه اینکــه بحــث تبدیــل ســازمان محیطزیســت بــه وزارتخانــه در برنامــه ســوم
و پنجــم توســعه نیــز مطــرح شــده بــود .ایــن در حالــی اســت کــه در مــوارد مشــابه تجربــه موفقــی را
شــاهد نیســتیم بطوریکــه در چنــد ســال اخیــر همــواره در كشــور شــاهد تغییر درســاختار دســتگاههای
مختلــف دولتــی بودیــم بــدون آنکــه تاثیــر ملموســی در رفــع مشــکالت و چالشهــای موجــود داشــته
باشــد .ولــذا تــا زمانیکــه جایــگاه واقعــی ســازمان محیطزیســت کــه جایگاهــی حاکمیتــی اســت
ترســیم نگــردد قطعــا فربــه کــرده آن در قالــب وزاتخانــه نتیجــه بخــش نخواهــد بــود.
 .3برخــی از صاحــب نظــران و کارشناســان محیطزیســت ،معتقدنــد برخــی از قوانیــن ماهــوی
قانــون حفاظــت محیطزیســت بلحــاظ کهنــه بــودن  ،دارای کارائــی الزم نبــوده و زمینــه را بــرای
ظهــور تعــارض منافــع فراهــم نمــوده اســت و لــذا تجدیــد نظــر در قوانیــن ماهــوی قوانیــن حفاظــت
1
محیطزیســت بــرای رفــع موانــع و چالشهــای زیســت محیطــی ضــروری اســت.
نقد نظریه :
واقعیــت آن اســت کــه تغییــر و تحــول قوانیــن و مقــررات ماهــوی مــورد عمــل ســازمان حفاظــت
محیطزیســت نشــانگر رونــد رشــد و توســعه کشــور و ارتقــاء نیازهــای محیطزیســتی اســت و تحــوالت
روز افــزون و رو بــه رشــد توســعه صنعتــی و توســعه اقتصــادی در کشــور نیــاز بــه بازنگــری و تغییــر
و تحــول برخــی از قوانیــن محیطزیســت امــری بدیهــی و اجتنــاب ناپذیــر اســت و لــذا ناکارآمــدی
برخــی از ضوابــط و قوانیــن قدیمــی ایجــاب مینمایــد تــا بــا تنقیــح قوانیــن نســبت بــه بازنگــری یــا
اصــاح آنهــا و تدویــن قوانیــن و مقــررات جدیــد اقدامــات موثــری صــورت گیــرد .امــا واقعیــت دیگــری
نیــز در میــان اســت و آن اینکــه آیــا دلیــل اصلــی وضعیــت بحرانــی و نابســامان امــور زیســت محیطــی
در کشــور ،فقــدان و یــا کمبــود قوانیــن و مقــررات ماهــوی زیســت محیطــی اســت و یــا عــدم اجــرای
قوانیــن موجــود؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد اذعــان نمــود اگــر چــه قوانیــن و مقــررات موجــود
محیطزیســت دارای نواقــص و کاســتیهایی اســت امــا قطعــا بحــران فزاینــده کنونــی زیســت محیطــی
ناشــی از آن نیســت زیــرا بــا تنــوع و گســتردگی قوانیــن موجــود خــاء قابــل توجهــی از نظــر فقــدان
قوانیــن بــه چشــم نمــی خــورد و لــذا اگــر قوانیــن و مقــررات موجــود بــه خوبــی اجــرا میشــد کشــور
در وضعیــت اســفبارکنونی قــرار نمیگرفــت و لــذا مهمتریــن مشــکل حفاظــت از محیطزیســت عــدم
اجــرای صحیــح قانــون اســت.

.1کریمی ،داریوش ،مدیركل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ،خبر گزاری ایرنا  ۹ .اسفند  .۱۳۹۵کد خبر82445834
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 .4برخــی از صاحــب نظــران ،ضعــف دانــش زیســت محیطــی در کشــور و بــروز نبــودن قوانیــن
موجــود و فقــدان آموزشهــای نویــن را از علــل اصلــی چالشهــای زیســت محیطــی قلمــداد
میکننــد و معتقدنــد تدویــن قوانیــن نویــن آموزشــی و ارتقــا دانــش زیســت محیطــی منطبــق بــا
اســتانداردهای بیــن المللــی و همــراه بــا ارائــه آموزشهــای کاربــردی ،بهتریــن راه حــل معضــل
زیســت محیطــی در کشــور اســت.کما اینکــه بــا ایجــاد و تــداوم یــک نهضــت آموزشــی بــا هــدف تغییــر
رفتــار و اصــاح بینــش عمومــی نســبت بــه محیطزیســت ،بــه عنــوان مقدمــه عمــل بــرای دســتیابی
بــه توســعه پایــدار میتــوان بــه ایــن امــر مهــم دســت یافــت .زیــرا در شــرایط کنونــی کشــور ،بــا
وجــود تالشهــای صــورت گرفتــه ،دســتاوردها محــدود و ناچیــزی حاصــل شــده اســت .بنابرایــن مــا
بایــد درک کنیــم مشــکل اساســی محیطزیســت ایــران ،انقــراض یوزپلنــگ نیســت ،بلکــه انقــراض
1
متخصــص محیطزیســت و بخصــوص اکولوژیســت اســت.
نقد نظریه:
نقــش آمــوزش در ارتقــاء کیفــی مولفههــای زیســت محیطــی امــری مســلم و غیــر قابــل انــکار
اســت زیــرا آمــوزش مربــوط بــه امــور محیطزیســت یــک فرآینــد هدفمنــد اســت کــه هــدف آن آگاه
نمــودن مــردم نســبت بــه مســئولیتهای خــود در قبــال مســائل محیطزیســت اســت چــون ایــن
آموزشهــا انگیــزه ،مشــارکت ،تعهــد و مهارتهــای فــردی و جمعــی در حــل مشــکالت محیطزیســت
را افزایــش میدهــد .امــا نکاتــی را بایــد مــد نظــر قــرار داد.
علــت اساســی نقــض قوانیــن و مقــررات محیطزیســت کــه کشــور از آن رنــج میبــرد بــه ضعــف
آمــوزش عمومــی و ضعــف آگاهیهــا و عــدم فرهنــگ ســازی مــردم نســبت بــه رعایــت شــئون زیســت
محیطــی برنمیگــردد چــرا کــه ناقضــان اصلــی حریــم محیطزیســت کســانی هســتند کــه کامــا آگاه
بــه دانــش محیطزیســت بــوده و اساســا خــود را متولــی حفاظــت از محیطزیســت معرفــی میکننــد.
کافــی اســت بــرای اثبــات ایــن مدعــا بــه آمــار نقــض قوانیــن و مقــررات از جانــب دســتگاههای دولتــی
توجــه نمــود .اگــر مســئله تخریــب در محیطزیســت کشــور را بررســی کنیــم ،بخــش قابــل توجهــی از
ایــن تخریــب توســط دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای دولتــی صــورت میگیــرد .یعنــی تصمیماتــی
کــه اتخــاذ میشــود ،کمتــر بــا مصالــح محیطزیســت کشــور ســازگار اســت.

 .1شبیری ،سید محمد وهمکاران ،مجله پژوهشهای محیط زیست ،مقاله «تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط
زیست با ارزیابی عوامل راهبردی» سال ،7شماره14
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ب .آسیب شناسی ساختار حقوقی شورایعالی محیطزیست و سازمان وابسته
علیرغــم آنکــه جایــگاه اداری ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه عنــوان معاونــت رییــس جمهوری،
جایگاهــی مطلــوب در سلســله مراتــب نظــام اداری کشــورمان محســوب میشــود امــا در عیــن حــال این
جایــگاه ،متناســب بــا اهمیــت امــور محیطزیســت نیســت .زیــرا ســاختار کنونــی تشــکیالت ســازمانی
محیطزیســت کــه شــورایعالی محیطزیســت در راس آن قــرار دارد از نــوع شــورای اداری درون قــوهای
اســت و عمــا وزارتخانههــا قســمت اعظــم امــور عمومــی محیطزیســت را در دســت گرفتهانــد و
اغلــب تصمیمهــای مهــم زیســت محیطــی متناســب بــا منافــع آنــان اتخــاذ میگــردد .بدیــن منظــور
وزارتخانههــا غالبــا اختیــارات گســتردهای در حــوزه صالحیــت خــود دارنــد و در واقــع نظــام اداری
مرتبــط بــا محیطزیســت ،یــک نظــام وزارتخانــه محــور بــوده واز کارائــی الزم برخــوردار نیســت تــا
جائیکــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت از ســوی برخــی دســتگاههای دولتــی کــه طرفــدار توســعه
اقتصــادی کشــور هســتند بــه عنــوان یــک نهــاد مزاحــم توســعه نــگاه میشــود و لــذا بــه جهــت ضعــف
جایــگاه حقوقــی نتوانســته اســت بــا وجــود اهمیــت یافتــن مســایل محیطزیســتی در ایــران و جهــان،
بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل کنــد .بلکــه صرفــا حــق ارســال پیشــنهادهای قانونــی بــه هیــأت دولــت
را دارد کــه اگــر بــا منافــع وزارت خانههــای ذینفــع در تضــاد باشــد بــه بایگانــی ســپرده میشــود.
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه در اکثــر مــوارد دولتهــا و هیئــت وزیــران ،اولویــت هــدف گــذاری
در تصمیمــات اقتصــادی و اجتماعــی خــود را در راســتای بــرآورده نمــودن توقعــات کوتــاه مــدت
مــردم یعنــی رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی ترســیم میکننــد و توجــه کافــی بــه بررســی لوایــح
پیشــنهادی ســازمان کــه بــه نوعــی در برابــر توســعه اقتصــادی کوتــاه مــدت دولــت قــرار میگیــرد،
نمیشــود لــذا در صورتــی کــه لوایــح پیشــنهادی ســازمان محیطزیســت بــا دیدگاههــا و سیاسـتهای
وزارتخانههــای قدرتمنــد ماننــد نیــرو ،نفــت ،صمــت ،کشــاورزی تعــارض داشــته باشــد بــا توجــه بــه
رویــه تصمیمگیــری هیــأت وزیــران ،در عمــل ایــن احتمــال وجــود دارد دیدگاههــای ســازمان در ســایه
اقتــدار ایــن وزراتخانههــا کمرنــگ باقــی مانــده و قــدرت ابتــکار ســازمان هــم محــدود بــه اراده هیــأت
وزیــران میشــود .بــه عنــوان نمونــه دولــت بــا موافقــت ایجــاد طرحهــای بــزرگ عمرانــی از قبیــل
احــداث بزرگــراه و شــهرك ســازی در داخــل مناطــق حفاظــت شــده و ....بیشــترین تخریــب و آلودگــی
توســط دســتگاههای دولتــی را رقــم میزنــد و از حیــث َكمــی نقضهــای ایــن قــوه نســبت بــه دو
قــوه مقننــه و قضائیــه خیلــی بیشــتر اســت 1.بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه نقــش تخریبــی برخــی از
دســتگاههای دولتــی در محیطزیســت برخــی از کارشناســان حــوزه محیطزیســت در مــورد حــدود
 .1مهرپور ،حسین ،وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات نشر ثالث، ،سال،1384
ص.148
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تصــدی دولــت در امــر محیطزیســت و نســبت تکالیــف دولــت و حفــظ محیطزیســت در آموزههــای
حقــوق عمومــی دیدگاهــی بــد بینانــه اتخــاذ کرده-انــد و بــا رویکــردی تنــد از ضــرورت عــدم حضــور
دولــت یــا حضــور حداقلــی آن در امــر حفاظــت دفــاع مینماینــد (رویکــرد بــدون دولــت) در ایــن
رویکــرد دولتهــا نــه تنهــا حافظــان خوبــی نیســتند ،بلکــه حضــور و نقشــدهی بــه دولتهــا در ایــن
زمینــه بــه معنــای تخریــب و نابــودی محیطزیســت خواهــد بــود .در ایــن رویکــرد از دولتهــا خواســته
میشــود کــه در امــر حفاظــت از محیطزیســت مداخلـهای ننماینــد و آن را بــه ســایر بازیگــران واگــذار
نمایــد .بــر اســاس ایــن رویکــرد ،مهمتریــن دالیــل ناتوانــی و ضعــف دولــت در حفــظ محیطزیســت
را میتــوان در دالیلــی از جملــه :ضعــف نهادهــای نظارتــی ماننــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت،
قــدرت زیــاد ســازمانهای متصــدی توســعه نظیــر وزارت نفــت و صنایــع ،فســاد اداری ،ســاختار اقتصــاد
رانتــی ،انحصــارات دولتــی ،نقــش مســلط دولــت در اقتصــاد ،تحدیــد رقابــت عــدم کارایــی نیــروی
1
انســانی حافــظ محیطزیســت ،عــدم شــفافیت ،ضعــف انگیزههــا ،ضعــف قوانیــن و مقــررات دانســت.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه بــا وجــود عضویــت رییــس ســازمان محیطزیســت در ایــن شــوراها امــا
ایــن حضــور چنــدان موثــر نیســت چــرا کــه ریاســت اغلــب ایــن شــوراها بــا وزیــر اســت و رییــس
ســازمان بــه عنــوان عضــو غیــر موثــر کــه نهایتـاً رأی مســاوی بــا دیگــر اعضــا خواهــد داشــت ،شــرکت
میکنــد .در حالیکــه کــه ایــن ســازمان بایــد نقشــی فعــال و گســترده در حمایــت از مواضــع حقوقــی
ســازمان و نیــز تهیــه مبانــی حقوقــی الزم بــرای حفاظــت از محیطزیســت ایفــا کنــد کــه الزمــه آن
2
برخــورداری از جایــگاه ســازمانی شایســته اســت.

بنــد دوم .بررســی نقــص جایــگاه قانونــی شــورایعالی و ســازمان حفاظــت
محیطزیســت
از چالشهــای مهــم فــراروی دســتگاه مســئول حفاظــت محیطزیســت ،صالحیتهــای قانونــی
و مــوازی ســایر نهادهــای دولتــی در ایــن خصــوص اســت .
الف .نقص قانونی مسئولیت سازمان ،با دیگر دستگاههای مرتبط با محیطزیست
بــا تعــدد و تنــوع مراجــع تصمیمگیــری حــوزه محیطزیســت و در ســایه عــدم اقتــدار ســازمان و
انفعــال شــورایعالی سیاســتگذاری ،برخــی از صالحیتهــا در انحصــار دیگــر نهادهــا اســت و برخــی
 .1مشهدی ،علی ،حق بر محیط زیست سالم الگوی ایرانی فرانسوی ،نشر میزان ،سال ،1395ص.59

 .2عبداللهــی ،محســن وفریــادی ،مســعود« ،چالشهــای حقوقــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران»،
تهــران ،فصلنامــه علــوم محیطــی ،ســال هفتــم ،شــماره چهــارم ،ســال ،1389ص.143
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دیگــر نیــز بــه صــورت مشــترك در اختیــار ســازمان حفاظــت محیطزیســت و دیگــر نهادهــا قــرار
گرفتــه و نمیتــوان ســازمان حفاظــت محیطزیســت را تنهــا نهــاد قانونــی رســیدگی بــه مســایل
محیطزیســتی دانســت .بــر اســاس آمــار موجــود ،حــدود  38نهــاد و دســتگاه کــه هــر کــدام بــا
سیاس ـتهای خــود محورانــه و گاهــی فعالیتهــای کامــا مــوازی ،خــود را متولــی و متصــدی امــور
زیســت محیطــی قلمــداد میکننــد.
ب .عدم تناسب مفاد ماده 2با اسناد باال دستی:
بــر اســاس مطالعــات و پژوهشهــای انجــام شــده ســهم قابــل توجهــی از بحــران کنونــی در
محیطزیســت کشــورمان ،نتیجــه عــدم تناســب برخــی از قوانیــن شــکلی قانــون حفاظــت محیطزیســت
از جملــه مــاده  2ایــن قانــون بــا قوانیــن و اســناد بــاال دســتی از قبیــل اصــل پنجاهــم قانــون اساســی،
قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور مصــوب  95/12/21و همچنیــن ســند سیاســتهای کلــی
محیطزیســت ابالغــی از جانــب مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ  ،1394/8/26اســت
 -1طبــق بنــد 9مــاده  38قانــون برنامــه ششــم توســعه در بخــش  9ایــن قانــون کــه اختصــاص
بــه محیطزیســت و منابــع طبیعــی دارد ،دولــت جمهــوری اســامی موظــف اســت اقدامــات موثــری
را جهــت حفاظــت از محیطزیســت بــه عمــل آورد .ازجملــه» نظــارت بــر ارزیابــی راهبــردی
محیطزیســت( )SEAدر سیاســتها و برنامههــای توســعهای و ارزیابــی اثــرات زیســتمحیطی()EIA
طرحهــای بــزرگ کلیــه دســتگاههای اجرائــی و بخشهــای خصوصــی و تعاونــی ،نهادهــای عمومــی
غیردولتــی در پهنــه ســرزمینی از جملــه مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی براســاس شــاخصها ،ضوابــط
و معیارهــای پایــداری محیطزیســت» .بــا مســتنداتی کــه در مــورد آثــار و تبعــات انحصــار دولــت در
سیاســتگذاری امــور محیطزیســت ،در قالــب شــورای عالــی سیاســتگذاری محیطزیســت ،در مباحــث
گذشــته ذکــر شــد  ،تحقــق ایــن بنــد از مــاده  38قانــون برنامــه ششــم توســعه بشــدت دور از انتظــار
اســت زیــرا برخــی از دســتگاههای دولتــی بــا پش ـتگرمی ترکیــب ایــن شــورا و در راســتای سیاســت
منافــع اقتصــادی دولــت  ،قوانیــن آمــره زیســت محیطــی را دور میزننــد.
 -2طبــق ســند ابالغــی سیاســتهای کلــی محیطزیســت از جانــب مقــام معظــم رهبــری بــه
روســای قــوای ســه گانــه خصوصــا بندهــای  4، 3 ،2، 1ایــن ســند ،نــکات زیــر قابــل توجــه اســت :
 -2-1مخاطــب بــودن ســران قــوای ســه گانــه در ایــن ســند دلیــل بــر جایــگاه حاکمیتــی قوانیــن و
مقــررات محیطزیســت آنهــم در قالــب حاکمیــت فراگیــر و بعنــوان رســالت نظــام و حکومــت در تحقــق
واجرائــی شــدن ســند مذکــور اســت .
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 -2-2طبــق ایــن ســند ،مســئولیت ســران قــوا در قبــال ایــن ســند بنحــو مشــارکتی فعــال اســت
کــه تحقــق مشــارکت فعــال بــا حضــور پررنــگ در شــورایعالی سیاســتگذاری ممکــن خواهــد بــود.
 -2-3بــر اســاس بنــد 1ایــن ســند  ،مدیریــت جامــع  ،هماهنــگ و نظــام منــد منابــع حیاتــی از
پایههــای اصلــی محیطزیســت قلمــداد شــده اســت کــه واکاوی در هــر یــک از ایــن عناوین(جامــع،
هماهنــگ ،نظــام مند)نشــانگر لــزوم نقــش مدیریــت قــوای ســه گانــه در تحقــق مفــاد بنــد  1اســت .
 -2-4در ایــن بنــد ،بســتر مدیریــت جامــع  ،هماهنــگ و نظــام منــد ،افزایــش توانمندیهــای حقوقــی
و ســاختاری بیــان شــده اســت کــه بــه روشــنی ناظــر بــر لــزوم بازنگــری در توانمنــدی حقوقــی
وســاختاری کنونــی ســازمان میباشــد کــه بــر اســاس مباحــث گذشــته بهتریــن و مناســبترین
راهــکار در بســتر ســازی  ،بازنگــری ســاختاری در مــاده  2ایــن قانــون اســت .
 -2- 5در بنــد  2ایــن ســند ،ایجــاد نظــام یكپارچــه ملّــی محیطزیســت مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
اســت ،کــه قطعــا تحقــق آن بــا انحصــار قــوه مجریــه در تصمیــم گیریهــای مهــم در قالــب شــورایعالی
سیاســتگذاری در حــوزه محیطزیســت ،همخوانــی نــدارد ونیازمنــد مشــارکت مســتقیم همــه ارکان
نظــام در تصمیمــات مربــوط بــه امــور زیســت محیطــی در ایــن شــوری اســت.
 -2-6در بنــد  ،3بــا وجــود بحــران کنونــی در حــوزه محیطزیســت ،اصــاح شــرایط زیســتی بــه
منظــور برخــوردار ســاختن جامعــه از محیطزیســت ســالم و رعایــت عدالــت و حقــوق بیــن نســلی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،بــا توجــه بــه عملکــرد برخــی دســتگاههای دولتــی در نقــض فاحــش
قوانیــن و مقــررات محیطزیســت ،اصــاح شــرایط ،بــا انحصــار شــکنی اختیــارات دولــت در تصمیــم
گیریهــای درونگروهــی ،امــکان پذیــر خواهــد بــود .
 -2-7در بنــد ،4پیشــگیری و ممانعــت از انتشــار انــواع آلودگیهــای غیرمجــاز و جرمانــگاری تخریب
محیطزیســت و مجــازات مؤثــر و بازدارنــده آلــوده كننــدگان و تخریــب كننــدگان محیطزیســت و
الــزام آنــان بــه جبــران خســارت  ،از بندهــای الــزام آور ایــن ســند اســت ولــی برخــی دســتگاههای
دولتــی در ســایه مفــاد مــاده 2عمــا معــاف از رعایــت ایــن الزامــات و مجازاتهــا هســتند .
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نتیجه :
بحــران زیســت محیطــی در کشــور متاثــر از عوامــل مختلفــی اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد
تعــارض منافــع در حــوزه محیطزیســت بــه عنــوان مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار در ایجــاد بحــران و
چالشهــای کنونــی زیســت محیطــی کشــور اســت و زمینــه ســاز نقــض قوانین و مقــررات محیطزیســت
میباشــد .مطابــق نتایــج ایــن پژوهــش ،اهمــال در مقابلــه بــا تخلفــات برخــی از دســتگاههای دولتــی،
در ســایه انحصــار و ســیطره قــوه مجریــه بــر مهمتریــن نهــاد نظارتــی زیســت محیطــی کشــور و بــا
تکیــه بــر مفــاد مــاده 2قانــون حفاظــت محیطزیســت ،و همچنیــن تبعیــض و فقــدان ضمانــت کافــی
قانونــی در مقابلــه بــا متخلفــان و ناقضــان قوانیــن حفاظــت محیطزیســت در ســایه ضعــف قوانیــن
شــکلی آئیــن دادرســی جرائــم زیســت محیطــی ،بــا وجــود بســتر مناســب فقهــی و حقوقــی ،خســارت
و زیانهــای جبــران ناپذیــری را بــر ملــت و مملکــت وارد کــرده اســت .از عوامــل اصلــی و تاثیــر گــذار
در ایجــاد بحــران و چالشهــای کنونــی زیســت محیطــی کشــور میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 -1در وضعیــت کنونــی ،کارائــی مطلــوب قوانیــن ماهــوی قانــون حفاظــت محیطزیســت بــا وجــود
مســتندات قــوی قانونــی و اســناد باالدســتی از قبیــل اصــل پنجاهــم قانــون اساســی ،بنــد الــف مــاده38
قانــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی کشــور و بندهای1،4،10ســند ابالغــی سیاســتهای کلــی
محیطزیســت از جانــب مقــام رهبــری بشــدت زیــر ســوال اســت .بــا بازنگــری در مــاده ،2بســتر الزم
بــرای مدیریــت و کنتــرل بحــران و چالشهــای فــراروی زیســت محیطــی کشــور ،فراهــم میگــردد
 -2بــا تبدیــل شــورایعالی حفاظــت محیطزیســت از شــورای اداری درون قــوه ای(قــوه مجریــه) بــه
شــورای فــرا قــوه ای(عضویــت ثابــت قــوای قضائیــه و مقننــه در ایــن شــورا) و نهــاد حاکمیتــی ،پدیــده
زیانبــار تعــارض منافــع در حــوزه محیطزیســت مرتفــع ،و موانــع و چالشهــای فــراروری اجــرای
قوانیــن حفاظــت محیطزیســت کشــور برطــرف میگــردد .
 -3زمینــه اجــرای قوانیــن محیطزیســت بــر پایــه منافــع و مصالــح بلنــد مــدت کشــور و بــه دور از
تبعیــض و ویــژه گرائــی فراهــم میگــردد .
 -4قــدرت بازدارندگــی و پیشــگیری از تخلفــات بــزرگ برخــی از دســتگاها و شــرکتهای دولتــی
بــا رفــع تعــارض منافــع طرفهــای ذینفــع ،افزایــش مییابــد .
 -5دســتگاهها و شــرکتهای دولتــی ملــزم بــه ترســیم سیاســتهاى اقتصــادى خــود در
چهارچــوب رعایــت قوانیــن حفاظــت از منابــع طبیعــى و محیطزیســت خواهنــد شــد.
 -6پیگــرد قصائــی تخریــب کننــدگان بــزرگ محیطزیســت بــا تثبیــت جایــگاه حاکمیتــی ســازمان
محیطزیســت بــا هــدف تأمیــن منافــع و مصالــح عمومــى کشــور ،بــا تکیــه بــر قاعــده الضــررو بــر اســاس
نظریــه حقوقــی مســئولیت محــض در قبــال تخلفــات زیســت محیطــی ،امــکان پذیــر خواهــد شــد.
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الف .کتابها
 -1اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی  ،صــورت مشــروح
مذاكــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران،تهــران جلــد
ســوم ،ســال.1364
 -2سند ابالغ سیاستهای کلی محیطزیست رهبر انقالب اسالمی مورخ .1394/8/26
 -3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 -4قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ،نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 -5قانون اداری جمهوری اسالمی ایران ،نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 -6قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایــران ،روزنامــه رســمی کشــور ،شــماره  ۲۰۹۹۵ســال .۱۳۹۵
 -7قانون مدیریت خدمات کشوری ،ماده8بندط ،نشر مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی.
 -8مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،مصوبــات مجلــس شــورای ملــی ،دوره ،19
چــاپ ،1جلــد. 2
 -9مشــهدی ،علی،حــق بــر محیطزیســت ســالم الگــوی ایرانــی فرانســوی ،نشــر میــزان،
ســال 1395 ،ص.85
 -10مهرپــور ،حســین ،وظیفــه دشــوار نظــارت بــر اجــرای قانــون اساســی ،چــاپ اول،
تهــران ،اتشــارات نشــر ثالــث ،ســال.1384
ب .مقالهها
 -1ســنگانچین فرزامپــور ،اصغــر ،بررســی عملکــرد ســازمان حفاظــت محیطزیســت بعــد از
انقــاب اســامی و برنامــه ریــزی جهــت برنامههــای آتــی ،دانشــکده محیطزیســت دانشــگاه
تهــران ،ســال.1377
 -2عبداللهــی ،محســن وفریــادی ،مســعود ،چالشهــای حقوقــی ســازمان حفاظــت
محیطزیســت ایــران ،تهــران ،فصلنامــه علــوم محیطــی ،ســال هفتــم ،شــماره چهــارم ،ســال،1389
ص.143
 -3غالمپــور ،علــی ،تأثیــرات جهانــی شــدن اقتصــاد بــر نقــش دولــت در اقتصاد سیاســی
محیطزیســت در کشــورهای در حــال توســعه :مــورد ایــران ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم
سیاســی ،فصلنامه سیاســت ،دوره،37ص ،37ســال.1386
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 -4فریــادی ،مســعود ،آســیب شناســی همــکاری میــان ســازمانی در حفاظــت
محیطزیســت در حقــوق اداری ایــران ،فصلنامــه حقــوق اداری (علمــی  -پژوهشــی) ،دوره ششــم،
شــماره  ،16ســال.1397
 -5قائــم ،پونــه و شــبیری ،ســید محمــد وهمــکاران ،تدویــن مــدل مفهومــی توســعه آمــوزش
محیطزیســت بــا ارزیابــی عوامــل راهبــردی ،مجلــه پژوهشهــای محیطزیســت ســال ،7
شــماره ،1447ســال.1395
 -6کــد خدائــی ،عباســعلی و آقایــی ،مســلم ،تبییــن مفهــوم اصــل عــدم تفویــض قانــون
گــذاری در پرتــو اصــل برتــری قانــون اساســی ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،دوره،14
شــماره ،38ســال ،1391ص.77
 -7کــد خدائــی ،عباســعلی و آقایــی ،مســلم ،تبییــن مفهــوم اصــل عــدم تفویــض قانــون
گــذاری در پرتــو اصــل برتــری قانــون اساســی ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،دوره،14
شــماره ،38ســال ،1391ص.77
 -8محمــد جانــی ،اســماعیل ،تحلیــل وضعیــت بحــران آب در كشــور و الزامــات مدیریــت
آن ،فصلنامــه رونــد «ســال ،21شــماره  ،65ســال ،1393ص.126
 -9مرادحاصــل و همــکاران ،ارزیابــی نقــش دولــت در چالشهــای زیســت محیطــی
ایــران ،مجلــه علــوم و تکنولــوژی محیطزیســت  ،دوره دهــم ،شــماره ،4ســال.1387
 -10مشــهدی ،علــی و همــکاران ،حقــوق شــوراهای اداری ،بررســی حقوقــی جایــگاه و
وضعیــت نهادهــای شــورائی در ســاختار قــوه مجریــه ایــران ،ناشــر معاونــت تدویــن و تمقیــح
و انتشــار قوانیــن و مقــررات ریاســت جمهــوری ،ص ، 53ســال.1389
 -11مشــهدی ،علــی ،دولــت و محیطزیســت :از رویکردهــای بــدون دولــت تــا
رویکردهــای مشــارکت ،فصلنامــه دولــت پژوهــی ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره
 ،2شــماره  ،8ســال.1389
 -12همتــی ،مجتبــی ،شــورای عالــی اداری در نظــام حقوقــی ایــران در پرتــو دولــت
قانــون مــدار صــوری ،مجلــه حقوقــی داور ،ســال اول ،شــماره اول ،ســال.1384
سایتها
 -1پایگاه خبرگزاری ایرنا
 -2پایگاه خبرگزاری ایسنا
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A legal Solution to Resolve the Conflicts of Interest in Implentation of Enviornmental Laws and Regulations
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Abstract:
Our country is dealing with an undeniable environmental crisis which has overshadowed both the physical and mental health of people and the political, social, and economical security. Part of this crisis is caused by the mismanagement and unlawfulness
of some of the government agencies due to conflicts of interest between ministerial
interests and national interests, and the other part is the inefficiencies in some of the
structural and formal laws concerning the Environmental ProtectionAct which in itself
provides the ground for different conflicts of interest. Therefore, in order to overcome
this crisis and environmental challenge in the country, which is a catastrophic threat,
to achieve sustainable environmental development, and to a beneficial solution for all
the involved parties, the modification of some formal articles in the Environmental
Protection Law is imperative. Article 2, is the most effective and low-cost solution with
the quickest feedback. In this study, through the application of jurisprudential and legal
principles, the opinions of jurists in the field of environment, and solid evidences, the
necessary basis for revising Article 2 is provided by valid legal solutions. These solutions are presented with the aim of transforming the Supreme Environmental Council
from a governmental administration to an inter-ministerial council between the three
forces, in order to diminish the governmental monopoly over the Environmental Protection Agency which in itself has the basis for conflicts of interest and a part of environmental crisis.
Keywords: solution, legal, Conflict of interest, the rules, the environments.
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