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Abstract 
Today, environmental protection is very 
important because the biosphere system 
depends on this protection and effective 
support. In this regard, any disregard for 
this matter may turn out to be a minor 
dimensional risk in an irreplaceable 
dimension. Therefore, environmental 
protection is possible through international 
cooperation and interactions. In the light of 
this cooperation and in view of the 
transboundary nature of environmental 
damage, any obvious breach of 
international responsibility of the country 
and governments must be taken into 
account. Hence, according to the existing 
treaties and common rules, effective 
measures should be taken to inspire 
international criminal responsibility for 
environmental crime. Hence, adherence to 
the provisions of the International 
Responsibility Plan for Governments, as 
well as the clarification of the restitution 
dimensions of Article19, is one of the most 
important issues that have been addressed 
in this study. In this regard, with the aim of 
identifying the nature and extent of 
international environmental crime, we are 
going to explain how to Regional and 
International Cooperation in Encouraging 
Criminal Responsibility of Governments in 
Respect of Environmental Crimes. 
Keywords: International Environmental 
law, international responsibility, 
environmental crimes, International 
Obligations, Regional and International 
Cooperation. 

  

    چکیده    
امروزه حفاظت از محیط زیست، بسـیار پـر اهمیـت اسـت     
چرا که نظام حیات زیسـت کـره در گـرو ایـن حفاظـت و      
حمایت موثر است. در این راسـتا هرگونـه بـی تـوجهی بـه      
این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را بـه  
ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سـازد. بنـابراین حمایـت    

المللـی   ها و تعامالت بین یط زیست در سایه همکارياز مح
ها و بـا توجـه بـه ماهیـت      میسر است. در پرتو این همکاري

فرامرزي خسارات محیط زیستی، هرگونـه نقـض آشـکار    
المللی کشور و دولت ها را دربرداشته  بایستی مسئولیت بین

بر اساس رویـه معاهـدات موجـود و قواعـد     رو  ازاینباشد. 
رســد در بــرانگیختن مســئولیت کیفــري  ر مــیآمـره بــه نظــ 

المللی دولت ها در قبال جـرائم محـیط زیسـت بایسـتی      بین
پایبنـدي بـه مفـاد    رو  ازایـن اقدامات مـوثري انجـام پـذیرد.    

المللی دولت ها و همچنـین تبیـین ابعـاد     طرح مسئولیت بین
مبـاحثی اسـت کـه در ایـن     ین تـر  مهمآن از  19احیاء ماده 

شده است. در همین راستا و با هـدف   پژوهش به آن توجه
المللی محیط زیسـتی بـه    شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین

ــاري   ــونگی همک ــی چگ ــین و بررس ــاي تبی ــه ه اي و  منطق
المللی در بـرانگیختن مسـئولیت کیفـري دولـت هـا در       بین

  پردازیم. قبال جرایم محیط زیستی می
الملــل محــیط زیســت،  حقــوق بــین: واژگــان کلیــدي

المللی، جرائم محـیط زیسـتی، تعهـدات بـین      لیت بینمسئو
  المللی. منطقه اي و بین هاي المللی، همکاري
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  دمه  مق
شود یا خیر  المللی در زمینه محیط زیست به صورت کامل انجام می هاي بین همکاري که ینافارغ از       

الملل جرم انگاري تخریب محیط زیست به ندرت مورد  باید به این نکته توجه داشت در حقوق بین
المللی محیط زیست با  توجه واقع شده است، اما در دکترین حقوقی نظریاتی پیرامون حقوق کیفري بین

). ژئوساید 167، 1394شکل گرفته است (پورهاشمی و همکاران، 2و ژئوساید 1عناوینی چون اکوساید
المللی، ضرورتا نیازمند عنصر قصد و نیت است که به واسطه  مبتنی بر اکوساید به عنوان یک جرم بین

ر این و برخالف ژئوساید، اکوساید ). عالوه ب12، 1393کند (نمامیان و طیبی، تحقق تخریب کفایت می
). اگرچه این 61، 1389بندك، و بر نقض حق بر محیط زیست سالم هم مبتنی نیست (مانگوپولوس

الملل چندان از سوي دولت ها به رسمیت شناخته نشده است، اما در یک مورد پیش  مسئله در حقوق بین
و مضامین حقوق بشري را نیز در خود  نویس طرح جرائم علیه صلح و امنیت بشري که اصول نورنبرگ

المللی  نهفته دارد، براي نخستین بار ایراد خسارت عمدي و شدید به محیط زیست را به عنوان جنایت بین
تلقی کرد، که به موجب آن مرتکبین این جنایات افرادي هستند که به نحو ارادي خود مستقال خسارت 

دهند. نتیجتا  کنند، یا به این امر فرمان می طبیعی وارد میطوالنی مدت، شدید و گسترده به محیط زیست 
با توجه به تنوع محیط زیست و قوانین موضوعه در خصوص آن قوانینی که در راستاي مقابله با جرایم 
محیط زیست به تصویب رسیده اند بیشتر در قالب کنوانسیون و اعالمیه و موافقتنامه به تصویب رسیده 

اي با جرایم  اي و مقابله هاي منطقه در این راستا در پژوهش پیش رو همکاري). 471، 1374اند (سیال،
                                                      
1- ecocide  
2- geocide  
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محیط زیستی، مقابله کیفري در سطح ملی، هماهنگ سازي استانداردهاي ملی و منطقه اي، 
المللی دولت  طرح مسئولیت بین 19المللی و مقابله با جرایم محیط زیستی، احیاء ماده  هاي بین همکاري

  سئولیت پرداخت خسارت، اقدام موثر راجع به جرائم نوظهور مورد بحث قرار می گیرد.ها، اجراي م
  مقابله کیفري در سطح ملی  -1
شوند آن  در باب مقابله کیفري در سطح ملی باید گفت اشخاصی که در اجتماع جرائمی را مرتکب می   

هاي  رم در نظر گرفته است. مقابلهجامعه در پاسخ و عکس العمل به آن جرم مجازات هائی را براي فرد مج
کیفري مانند حبس، جزاي نقدي، ضبط مال و مصادره اموال و در مواردي نیز اجراي یکی از دو یا چند مورد 

اي از قوانین و  مثل حبس یا تبعید، حبس یا شالق و حبس یا جزاي نقدي یاد شده مقرر شده است. در پاره
قوقی سخن به میان آمده است یعنی مانند ضوابط و مقررات مقررات محیط زیستی آشکارا از اشخاص ح

). برخی از این قوانین 69، 1396قانونی دیگر، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی پذیرفته شده است (محقق،
عبارتند از قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا، قانون شهرداري و 

  هاي مرزي از آلودگی با مواد نفتی. و رودخانهقانون حفاظت از دریا 
  حبس -1-1
اصوال حبس را به عنوان یکی از موثرترین ابزار دفاع جامعه در برابر بزهکاران نام برده اند و همواره    

). اکنون نیز 177، 1391جوامع گوناگون از این پاسخ و اشکال مختلف آن استفاده کرده اند (قاسمی،
صوص مقابله ایراداتی وارد کرده اند، با این حال بیشتر کشورهاي جهان مانند ایران، در خ که آنعلیرغم 

). بر مبناي ضوابط و مقررات 82، 1376کنند (دانش، از این مقابله در قوانین کیفري خود استفاده می
اي و گسترده ترین مقابله کیفري بر ینتر مهمتوان  قانونی مربوط به جرایم محیط زیستی، حبس را می

این گونه جرایم دانست زیرا در بیشتر قوانین و مقررات محیط زیستی چه به شکل جداگانه و چه همراه 
هاي محیط زیستی به  هاي دیگر، از آن نام برده شده است و موارد زیادي از صدمات آلودگی با مقابله

  ).62، 1377وسیله آن پاسخ داده شده است (بولک،
  جزاي نقدي -1-2
هاي کیفري که در زرادخانه کیفري کشورهاي گوناگون جهان و نیز ایران یافت  قابلهاز دیگر م   
شود، جزاي نقدي یا جریمه است که در قوانین و مقررات محیط زیستی گاهی به صورت جداگانه  می

، 1391وضع شده است و در بسیاري از موارد این مجازات را سودمندتر از حبس دانسته اند (قاسمی،
180.(  
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  اي هاي ملی و منطقه هماهنگ سازي استاندارد -2 
الملل محیط زیست این است که بررسی کنیم چرا در کل  بهترین راه براي تشخیص اهمیت حقوق بین   

الملل ضروري است. نظام حقوقی هر کشور در درون مرزهاي جغرافیائی به صورت خاص  حقوق بین
را در سرزمین مستقل خود تا مرز آب هاي ساحلی  عمل می کند. هر دولت فقط می توانند قوانین خود

اش گسترش، وضع و اجرا کند. هر کشوري از صالحیت قضائی بر دعاوي مربوط به حریم هوائی یا 
الملل برخوردار است. مشکالت محیط زیستی  فضاي بیرونی خود آن هم فقط در حیطه حقوق بین

دو کشور آلوده شوند هر دو کشور باید  مرزهاي سرزمین را رعایت نمی کنند. اگر آب هاي مرزي
همکاري کنند زیرا هیچ کدام به تنهائی قادر به رفع مشکل نیستند. اگر جریان هواي حاکم فلزات 

شوند  کنند تحریک می اي به ناحیه دیگر ببرد اشخاصی که در ناحیه آلوده زندگی می سنگین را از ناحیه
ه ساز اعمال نفوذ کنند. اگر یک مشکل محیط زیستی تا بر سیاست کشورهاي داخل حوزه قضائی آلود

هاي جهانی گشت  را متاثر سازد باید به دنبال راه حل ها آنتوسط چند کشور ایجاد شود و همه 
  ).43، 1394(کویوروا،

المللی محیط زیست باعث نگرانی کل دنیا است. هر کس  امروز همه ما آگاهیم که مشکالت بین     
دهد  ي کند مطلع است که تغییر اقلیم، به طور قطع دنیائی را که می شناسیم تغییر میامور جاري را پیگیر

اي رو به تحلیل گذاشته است. در این راستا آلودگی حدومرزها  و تنوع بیولوژیکی با سرعت شتاب زده
ط شود. مسئله فق المللی یافت می را نمی شناسد و راه حل مشکالت محیط زیستی ما قالبا در سطح بین

این نیست که چطور از محیط زیست کشور خود مراقبت کنیم. در واقع حیات بر روي سیاره ما در 
اي در حال  گوید دنیاي ما با سرعت هشدار دهنده معرض خطر قرار گرفته است. جامعه علمی به ما می

راهم آوریم اي را کاهش دهیم و مقدماتی را هم ف توانیم انتشار گازهاي گلخانه تغییر است. هرچند می
تا تغییر اقلیم مهار شود اما در بلندمدت یک خطر اساسی وجود دارد که تاثیر انسانی از نقطه شتاب 
گیري سریع تغییر اقلیم تجاوز کند و سازوکارهاي بازخورد طبیعی به یک دور باطل تبدیل شوند. فقط 

الملل وجود دارد. بسیاري از  بینیک جامعه ناقص از دولت ها با یک نظام قانونی و نظارتی به نام حقوق 
المللی محیط زیست از نوع مشکالت جهانی هستند که اقدام مشترك و کارآمد کل  مشکالت بین
). در این راستا تنها برطرف ساختن مشکالت محیط زیست 64، 1395طلبند (دي منتو، بشریت را می
باشد. این توسعه در پرتو  الملل محیط زیست می اي، توسعه هدفمند حقوق بین جهانی و منطقه

الملل محیط  ملی و منطقه اي رشد پیدا می کند. با این توصیف پیاده سازي ملی حقوق بین هاي همکاري
  الملل محیط زیست است.  زیست پیش نیاز موثر بودن و داشتن تاثیر جهانی براي حقوق بین
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  المللی نقش نهادهاي بین -3
پردازد، بلکه چگونگی تعقیب بالفعل  ائل مربوط به جرم و ضرر میجرم شناسی جهان بوم نه تنها به مس   

الملل  کند. چالش اصلی حقوق بین و بالقوه جرائم این حوزه را توسط نظام عدالت کیفري تحلیل می
محیط زیست، چگونگی مفهوم سازي و ساختاربندي نظام عدالت کیفري است که با جرائم در این 

المللی پلیس انجمن ها و دیگر نهادهاي قضائی  ر نیازمند همکاري بینکنند. این ام حوزه برخورد می
جهت تعقیب بزهکاران است. از جمله نهادهائی که با جرائم محیط زیست در ارتباط اند ضابطان محیط 

باشند. ماهیت فرامرزي جرائم محیط زیستی در سطح داخلی و فراملی نشان دهنده این نکته  زیست می
اي و بین المللی  باید جهت حل مشکالت از نهادهاي ملی و سازمان هاي منطقه است که پلیس محلی
). در این میان یکی از مسائل مهم 235، 1395الملل درخواست همکاري کند (وایت، همچون پلیس بین

این حوزه، نقش نهادهاي قضائی است. این امر از طریق صالحیت رسیدگی به جرائم محیط زیستی 
ر نهایت کارائی نهادهاي تقنینی و قضائی در حوزه جرائم محیط زیست در شرایطی شود و د آشکار می
  نسبت به انجام تعهد بزرگ و پایش نظام مند و با دقت برنامه ها مشتاق باشند.  ها آنشود که  حاصل می

  المللی دولت ها  طرح مسئولیت بین 19احیاء ماده  -4
المللی مخصوصا  ی که حذف نشده بود کلیه مجرمین بینطرح مسئولیت دولت ها تا زمان 3»19«ماده    

الملل  در زمینه محیط زیست مستند به همین ماده، مجازات می شدند ولی زمانی که کمیسیون حقوق بین
المللی در هر قضیه منوط به تحقق دو شرط الزم  با تفسیر خود که عبارت بود از ارتکاب جنایات بین

سی باشد و شدید بودن نقض تعهد؛ این ماده را حذف نمود به دنبال تعهد نقض شده داراي اهمیت اسا
آن ضمانت اجراي تعقیب جرائم و مجازات ها حذف گردید. هرچند حذف این ماده دالیل دیگري من 
جمله عدم تامین اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، عدم وجود اصول دادرسی، ضمانت اجراي 

اي تعقیب جرائم و اجراي مجازات داشت. هرچند به نظر می رسد حقوقی و وجود مراجع دادرسی بر
دیدگاه هاي سیاسی هم بی تاثیر نبود. به هر ترتیب اگر امروزه این ماده با سیستم دادرسی تخصصی تري 

  ).71، 1396احیاء گردد الاقل از وقوع خیلی از جرائم پیشگیري خواهد شد (محقق،
 
  

                                                      
 عمل شده، نقض تعهد موضوع از صرفنظر گردند، می تلقی المللی بین تعهدات نقض منزله به که دولت اعمال از دسته آن -  3

  .شوند می محسوب المللی بین متخلفانه
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  راقدام موثر راجع به جرائم نوظهو -5
  تغییرات اقلیمی -5-1
باشد. مدارك و  پیامدهاي احتمالی تغییرات آب و هوا از نظر بسیاري از دانشمندان امري ممکن می   

تواند تاثیرات مخربی بر کشاورزي با ایجاد آفت،  شواهد حاکی از آن دارد که تغییرات آب و هوائی می
اي  سطح دریا ممکن است به طور فزایندهحیات وحش، گیاهان رستنی، منابع آبی و... داشته باشد. 

افزایش یابد، گردش جریان اقیانوس ممکن است تغییر یافته و در نتیجه اکوسیستم دریائی تغییر یابد و 
هاي اقتصادي و اجتماعی داشته باشد.  در نتیجه، همه این حاالت ممکن است آثار فراوانی بر فعالیت

زایر ممکن است غیرقابل سکونت شوند و میلیون ها نفر از جزایر پست و مناطق ساحلی تهدید شده و ج
). 34، 1389مردم در اثر این تغییرات مجبور به جابه جائی و مهاجرت شوند (گوندلیک و همکاران،

اي از بحران ها از جمله بحران کمبود آب شیرین و  عالوه بر این، تغییرات آب و هوائی طیف گسترده
اي را با خود به همراه دارد.  ی دارد، که خود این مسئله مشکالت گستردهنازك شدن الیه اوزون را در پ

به عنوان مثال به دلیل تغییرات آب و هوائی شدت و تعداد بالیاي طبیعی در حال افزایش است، به 
طوري که میانگین تعداد بالیاي طبیعی که در هر سال در نیمه قرن بیستم رخ داده دوازده مورد بوده 

میالدي به عدد شگفت آور سیصدوپنجاه مورد رسیده است   2004ی که این رقم در سال است در حال
  ).2، 1389(مالک،

میالدي، رابطه بین انرژي، امنیت وآب را  2007شوراي امنیت سازمان ملل متحد در هفدهم آوریل     
را متذکر شد، در مورد بررسی قرار داد وضرورت توجه به رابطه تغییرات آب و هوائی و امنیت انسانی 

هاي مهم در رابطه با امنیت  تغییرات آب و هوائی را یکی از جنبه متحد ملل واقع شوراي امنیت سازمان
انسانی دانست و دو بعد مهم امنیت انسانی در تغییرات آب و هوائی مورد توجه قرار گرفت؛ نخست 

و همکاري دولت ها نیز  4می شوندهمه کشورها به یک اندازه از تغییرات آب و هوائی متاثر ن که ینا
تغییرات آب و هوائی با امنیت بشري پیوند عمیقی  که ینابراي مقابله با مشکل به یک اندازه نیست. دوم 

اي نیست، بلکه موضوعی جهانی است  دارد و تغییرات آب و هوائی یک مشکل محلی و منطقه
  ).89، 1389(افشاري،

                                                      
ـان      ئهوا البته الزم به ذکر است که به عقیده برخی از اقلیم شناسان برخی تغییرات حاصله از تغییرات آب و -4 ی ممکـن اسـت بـه صـالح انس

ـیار مضـر          یناباشد، مثال  ـاطق دیگـر بس ـا بـراي من که شرایط آب و هوائی گرمتر باعث می شود محصوالت جدیدي در بریتانیا رشـد کنـد ام
  ).154، 1386(گودي و وایلز، که خشکسالی هاي مکرر و طوالنی تري در دشت هاي آمریکا رخ خواهد داد ینااست، مانند 
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البته تنها یکی از موضوعاتی است که در روابط میان دولت ها به و  ینتر مهمتغییرات آب و هوائی     
توان به موضوعاتی  یک چالش اساسی تبدیل شده است. از جمله سایر موضوعات محیط زیست نیز می

از قبیل روابط تجاري میان دولت ها در پهنه سازمان تجارت جهانی، توسعه پایدار (که در اعالمیه ریو 
هاي در معرض خطر، خطرات ناشی از آلودگی دریاها، از جمله  )، تجارت گونهبدان پرداخته شده است

 Gunningham andهاي خطرناك و... اشاره نمود ( اي و زباله حمل و نقل مواد نفتی، مواد هسته

others,1995,32 .(  
  جرائم مربوط به زباله ها  -5-2
اي جرائم فراهم کرده است. این مسئله در هاي بی شماري را بر حوزه مدیریت زباله ها، امروزه فرصت   

هاي خطرناك، نقش سندیکاهاي سازمان یافته مافیائی در  ارتباط با تجارت و حمل و نقل غیرقانونی زباله
کند (گرجی  هاي قانونی را برجسته می مدیریت زباله ها و فروش غیرقانونی زباله ها به وسیله شرکت

هاي خطرناك خود مسئله و موضوعی مبهم و قابل بحث را پیش  ). مفهوم اصطالح زباله185، 1395فرد،
میالدي اتحادیه اروپا یک   2008کشد. در این خصوص، این مسئله قابل توجه است که در نوامبر  می

چهارچوب راهبردي در حوزه زباله را با چندین ماده و یک ضمیمه که مشخصا مربوط به بحث در 
هاي خطرناك و در معرض  تصویب رساند و در آن، تعریف زباله هاي خطرناك بود را به خصوص زباله

  ).43، 1388گذاري آن به عنوان فعالیت کیفري مورد بررسی قرارگرفت (عبدالهی و همکاران،
  جرائم مربوط به مناطق جغرافیائی ویژه  -5-3
د دارد اما هاي زیادي در انواع جرائم زیست محیطی که فرامرزي هستند، وجو در حالی که مشابهت   

هنوز ضرورت دارد که برخی از جرائم را بر اساس موقعیت ضروري جغرافیائی و کیفري آن مورد 
هاي الکترونیکی به جنوب شرقی آفریقا به دلیل عدم قانونگذاري  بررسی قرار دهیم. مثال صادرات زباله

غیرقانونی با توجه به  است. ماهیگیري ها آناین کشورها در این حوزه و ناشی از موقعیت جغرافیائی 
در  5مکان و نوع خاص آن بسیار متفاوت خواهد بود. مثال هائی از قبیل نرم تنان دریائی خوراکی

در اقیانوس آرام جنوبی، تفاوت  7در کانادا و ماهی دهان گشاد دریائی 6استرالیا، خرچنگ دریایی
دهد. شکار غیرقانونی فیل در  ان میاي را در انگیزه، تکنیک، فرهنگ محلی و معیار عملکرد نش گسترده

آفریقا با زیست دزدي در آمریکا بسیار متفاوت خواهد بود. مسائل یاد شده حاکی از این امر است که 

                                                      
5- abalone 
6- lobster 

7- toothfish 



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        266

 

اي و محلی در بروز آسیب و فشارهاي محیط زیستی که در  جرم شناسان باید از تفاوت هاي منطقه
  ).97، 1394ه باشند (وایت،کند، آگاهی داشت هرکدام از این مناطق نقش بازي می

  نتیجه 
الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به ویژه در  علیرغم توسعه چشمگیر حقوق بین   
هاي اخیر باید گفت که هنوز هم جبران خسارت محیط زیستی با چالش هائی مواجه است. با توجه  دهه

هاي  یط زیست و همچنین نارسائیهاي عمومی در خصوص حمایت از مح به رشد فرهنگ و آگاهی
بایست ابزارهاي  اصل جبران خسارت محیط زیستی و مسامحه در رفتار با مجرمین محیط زیست می

طرح مسئولیت دولت ها  19کیفري جرائم محیط زیستی نمود بیشتري پیدا کنند. از یک سو احیاء ماده 
زات نمود و مجرم با درك و تجربه ضمانت اجراي مناسبی است تا بتوان مجرمین محیط زیست را مجا

مجازات دیگر نتواند یا نخواهد به سوي تخریب و آلوده نمودن محیط زیست برود. از طرفی ایجاد 
دیوان بین المللی محیط زیست با وجود صالحیت ویژه می تواند زمینه برخورد با ناقضین تعهدات محیط 

در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست زیستی را فراهم سازد.  به هر ترتیب به نظر می رسد 
می توان بیان داشت که این امید می رود که  رو ینازاوجود ابزارهاي پیشگرانه بسیار ضروري است و 

روزي جرائم محیط زیستی در جرگه جرائم صالحیت جهانی قرار می گیرند. همچنین ارتقاء 
المللی در پرتو رویه اجرائی بسیار  هدات بینالمللی در جهت تقویت معا اي و بین هاي منطقه همکاري

  ضروري است.
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