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Abstract  
Today, the right to the environment is a 
type of human right that is considered a 
very important issue in the field of 
domestic and international law. What is 
more, the right to the environment is 
accepted as one of the concepts of the 
third generation of human rights in the 
international arena. Therefore, the 
implementation of this right is subject to 
its recognition and evaluation. The 
question is how the tools of criminal law 
as a guarantee of law enforcement in the 
field of environment can support this 
pillar of human rights? In other words, is 
a criminal enforcement guarantee 
sufficient to protect this right? This 
article tries to achieve new approaches in 
this field by descriptive-analytical 
method and by using library resources in 
the domestic and international field with 
the aim of explaining the criminal tools in 
support of this right while guaranteeing 
criminal performance and the existing 
challenges. At this stage, the hypothesis 
of the question is that the protection of 
the right to the environment in the 
domestic and international arenas, in 
addition to the protection of deterrent 
laws, requires the promotion of cultural 
foundations and the growth of economic 
and even political affairs of societies that 
have not been seen before. 
Keywords: International law, criminal 
protection, the right to the environment, 
the third generation of human rights.  

  چکیده
از نوع حقوق بشر است  محیط زیستامروزه حق بر 

الملل از موضوعات  داخلی و بین که در حوزه حقوق
محیط حق بر اینکه  چه شود. می بسیار مهم قلمداد

بشر در  یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق عنوان به زیست
اجراي این  ؛ بنابرایناست الملل پذیرفته شده عرصه بین

 مسئله این است. ی و ارزیابی آنحق منوط به بازشناس
 عنوان بهکیفري  است که ابزارهاي حقوق

چگونه  محیط زیستي قانونی در حوزه اجرا ضمانت
به ؟ بشري حمایت نماید تواند از این رکن حقوق می

ي کیفري براي حمایت از اجرا ضمانتتعبیر دیگر آیا 
کند تا با روش  این مقاله تالش می؟ این حق کافی است

اي در  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -ی توصیف
الملل با هدف تبیین ابزارهاي کیفري  حوزه داخلی و بین

ضمن پرداختن به ، در راستاي حمایت از این حق
هاي موجود به  هاي کیفري و چالشاجرا ضمانت
در این . هاي نوین در این حوزه دست یابد رهیافت

است که حمایت از  مرحله فرضیه سوال مطرح شده این
المللی  در عرصه داخلی و بین محیط زیستحق بر 

نیازمند ارتقاء ، هاي قوانین بازدارنده عالوه بر حمایت
مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادي و حتی سیاسی 

  .است جوامع است که در حال حاضر دیده نشده
، حمایت کیفري، الملل حقوق بین: واژگان کلیدي
  . سل سوم حقوق بشرن، حق بر محیط زیست
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  مقدمه
شده در  بشري شناخته از جمله نسل سوم حقوق محیط زیستحق بر . هاست حقوق بشر سرآغاز همه حق

هاي مهم  ین دغدغهتر مهمو حفاظت از آن یکی از  محیط زیست است. اتکاءقابل  الملل و اسناد حوزه بین
ویژه در  ها به فرهنگ سازي مهم آن از طریق همگن راهبرد بسیاراینکه  چه، هاست ها و البته ملت دولت

اجراي این حق منوط به شناخت و  ؛ بنابراینباشد مؤثرتواند در حمایت از این حق بسیار  اي می حوزه منطقه
ي قواعد اجرا ضمانت عنوان بهمسئله بسیار مهم این است که ابزارهاي حقوق کیفري . ارزیابی آن است
  ؟تون حقوق بشر حمایت کندتواند از این س چگونه می محیط زیستحقوقی در زمینه 

اصول کلی  مقابل در الملل بین سطح در و جامعه هاي ارزش و هنجارها برخالف اي پدیده، جرایماصوالً 
 که است تعریف و توصیفقابل  المللی بین هاي کنوانسیون مفاد همچنین و الملل بین حقوق بر حاکم و عرف

. است تبیینقابل  نیز مذهبی حتی و اجتماعی، اقتصادي ،فرهنگی جمله از مختلفی عوامل شناسی جرم منظر از
 قرار ما اختیار در خداوندآنچه  و امکانات از مطلوب استفاده و امنیت، رفاه، آزادي دنبال به تولد بدو از بشر
هاي بازدارندگی قوانین کیفري  هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا سیاست است. ،است داده

سوال اصلی این جاست که ؟ تواند منجر به حفاظت بهتر از محیط زیست در جهان شود یم محیطی زیست
الملل تا چه اندازه توانسته  و بین حقوق داخلیقوانین موجود در حوزه کیفري به منظور حمایت از این حق در 

شود یا  حساس میو به عبارت دیگر آیا ضرورتی به بازنویسی و یا بازنگري قوانین موجود ا؟ موفق عمل نماید
کیفري براي حمایت از این حق و حفاظت از  هاي حقوق در این مرحله فرضیه اصلی آن است که ابزار؟ خیر
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المللی که حتی بر  ها به وسیله بازطراحی قوانین بین ناکارآمد بوده و وقت آن است تا دولت محیط زیست
  .یندنما جدي عمل طور بهقوانین داخلی کشورها حکومت داشته باشد 

متمرکز است و با استفاده از منابع  محیطی زیستقوانین کیفري و  وتحلیل تجزیهمقاله حاضر بر توصیف و 
شده و در  پرداخته محیط زیستدر قسمت اول به مبانی حق بر . است اي طی پنج قسمت بیان شده کتابخانه

اي آن مورد  ز جهانی و منطقهالمللی اعم ا با اشاره به اسناد بین محیطی زیستقسمت دوم حقوق کیفري 
هاي حقوق بشري  و اعمال محدودیت محیط زیستجرایم علیه  تأثیردر قسمت سوم . بررسی قرار گرفته است

 پرداخته محیط زیستمورد تدقیق قرار گرفته و در قسمت چهارم به ضرورت حفاظت کیفري از تخریب 
از نظر گذشته است و  محیطی زیستکیفري  ها در اعمال قوانین در قسمت پنجم نقش حاکمیت دولت. شده

همچنین شرح . هاي نوین حمایت از این حق اشاره گردیده است گیري به رهیافت سرانجام پس از نتیجه
. دهد یک حق بشري را توضیح می عنوان به» به هم پیوسته محیطی زیستقانون کیفري و «مختصري از 

  .ارائه شود محیط زیستدر حوزه قانون کیفري و شود تا دانشی ولو اندك  تالش می، براین عالوه
 داخل در چه کیفري حقوق حوزه در قانونی رویکرد بیان ضمن کنند می سعی مقاله این در نگارندگان

، اخالق چون مواردي به منفی یا مثبت از اعم گذار آنتأثیر ابعاد بررسی با الملل بین حوزه در چه و
 خود محیط زیست از نگهداري و حفظ در را ما تواند می که مواردي سایر و سالم جامعه، اقتصاد، فرهنگ
، ي کیفري و مدنیاجرا ضمانتنتیجه تحقیق حاکی از آن است که عالوه بر تعیین . بپردازد کند کمک

  .استفاده از ابزارهاي فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است

  حقوق بشر عنوان بهپاك  محیط زیستحق بر  - 1
ها بوده است و  هاي متفاوتی برسر زبان متمادي از منظر و دیدگاههاي  در سال زیست محیطرابطه بشر با 

منفعت مشترك به رفتار  عنوان بهمحیط زیست به کل بشر اختصاص دارد پس حفاظت از آن نیز ازآنجاکه 
 نیادیناز حقوق ب دیانسان با«: که در ماده یک اعالمیه استکهلم آمده است طور همان. این کل وابسته است

و  تیثیبا ح یو اجازه زندگبه اکه  یطیدر مح یمناسب زندگ طیو شرا يبرابر، يداشتن آزاد يبرا
حاضر و  يها لنس رايب محیط زیستانسان مسئول حفاظت و بهبود . برخوردار باشد، بدهد سعادتمندانه را

یی نقش بسزا، ها گیبشریت در حفاظت از محیط زیست در برابر مخاطرات و آلودرو ازاین» .است ندهیآ
آشنا کرده تا به صحنه بیایند و هرجا تخریبی  یمحیط زیستداشته و الزم و منطقی است که بشر را با مسائل 

اعتراض و انتقاد خود را به گوش مسئولین رسانده و افشاگري ، و راستی آزمائیرسانی  مشاهده شد با اطالع
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  .استناپذیر  جبران، نشوداگر پیشگیري  محیطی زیستهاي  زیرا آسیب؛ نمایند
قرار گرفته و در یی مورد شناسا شیاز پ شیب زیکشورها ن یداخل نیدر قوانحق بر محیط زیست پاك 

عالوه بر ؛ مورد توجه واقع شده استاند  هشد کلیاصالح  ای بیتصو 1970که بعد از  یاساس نیقالب قوان
اجتماعی و فرهنگی نیز در ، يتوسعه اقتصاداي ه مربوط به برنامه نیقوان، یداخل نیقوان، یاساس نیقوان

 یقانون اساس 1پنجاهماصل . ی کرده استبین پیشبسیاري از کشورها راهکارهاي تحقق این حق را 
را دچار  اتیح طیشرا دیبانها  دولترو ازاین. دارد صیتخص این حقیی به شناسا رانیا یسالما يجمهور

در پرتو حق داشتن زیرا  دهقرار د هخاطررا مورد م یجمع یستیسالمت و بهز هک ندینما ينامساعد راتییتغ
سالم و متعادل از نظر  یمحیط زیستدارند از  حق يسالم افراد و اجتماعات بشر محیط زیست

  .دنبرخوردار گرد یو حقوق یفرهنگ، یاجتماع، يتوسعه اقتصاد يبرا ساعدو م محیطی زیست
طرفداران ، گردد می حقوق محیط زیست قلمدادمستقل از  طورکلی بهسالم  محیط زیستحق به 
با  محیط زیستیک حق مستقل حقوق بشري براي داشتن  عنوان بهرا  محیط زیستحق به ، حقوق بشر

اي همانند  هاي متعالی و پایه ارزش کننده هم منعکس محیط زیستحق به . شناسند می کیفیت به رسمیت
از  یکی محیط زیست). 273، 1386، موالیی( ندارد استحق به زندگی با استا، حق سالمتی، حق به حیات

، حفاظت از آن استبر  مبتنیانسان  يبقا رایدر سراسر جهان بوده است ز یجوامع انسان یاساس يها ارزش
را حل ی محیط زیستبتواند همه مشکالت  محیط زیستداشت که حقوق  دهیعق یقطع طور به توان ینماما 
 عیتسر محیط زیست بردن بین ازبه و  تهرا کنار گذاش یقانون يابزارها نیتوان ا ینم دیگر ازسوي؛ کند
  ).30، 1400، نادري( دیبخش

  محیطی زیستحقوق کیفري  - 2
مشکل ، يبزه و بزهکار نیابعاد نویدایش مجرمانه همراه با پ دهیافزون پد گسترش روز، دیدر دوره جد
از رو ازاین. سازد ي را بیشتر نمایان میفریک يهاجراا ضمانت استفاده از در يفرینظام عدالت کناکارآمدي 

مشارکت جامعه  همچنینو  یاجتماع، یاسیس، ياقتصاد با رویکردیی جنا استیس عیینت، یشناخت جرممنظر 
ي در هر نظام فرم کییهاي اولیه برقراري رژ ستهیکی از بای. است ي ضروريفریعدالت کتوسعه در  یمدن

                                                      
رو   اجتماعی  حیات  هاي بعد باید در آن امروز و نسل  نسل  که   زیست محیط  ، حفاظت اسالمی  پنجاهم: در جمهوري  اصل -1
یا    زیست محیط  با آلودگی  که  و غیر آن  هاي اقتصادي روفعالیت شود. ازاین می  تلقی  عمومی  باشند، وظیفه  داشته  رشدي  به

 .  است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه  آن  جبران  غیرقابل  تخریب
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، اللهیبدع( هاي حقوقی جوامع است ی در میان ارزشمراتب سلسلهجاد نظام ین و ایتدو، یئناساشحقوقی 
  .است محیط زیست، و حیاتیهاي مهم  ن ارزشیکی از ای که) 97- 117، 1386

آن است که  بجوان یشامل تمام یطیمح ستمیو اکوس يبشر اتیتداوم ح زیکه نقطه متما محیط زیست
وجود  نینخست ينمودها در زمره، دیآ یجانداران به شمار م ریدر کنار سا یانسان يتنها گذرگاه و محل بقا

، یاجتماع تیامن رینظ، تیدر خصوص امن يبشر است که هر تصور و پندار يبرا ینیمزبور در بعد ع تیامن
سرشار  يهوا، آلوده يها تصور آب. تابع و وابسته به وجود آن است لیقب نیو از ا یحقوق، یفرهنگ، یاسیس

، بشریی مورد مصرف غذایی ایجانداران در هیرو بی مرگ، ژنیربن و کمبود اکسک دیاکس ياز د
تداوم  يبراها  آن به وجود یمبرم ازین، محیط ستمیکه اکوس یابانیو ب یجنگل واناتیح يها نسلشدن  منقرض
 لیبق نیاز ا يافروو موارد بس  يکارخانجات بشریی ایمیو ش یآلوده به مواد سم يکشاورز يها نیزم، دارد

دفتر ( سازد یمواجه با خطر م یو واقع ینیبشر را به نحو ع اتیاما ح، دینما یم تیاهم کم يا اگرچه در نظر پاره
انگاري  نیاز وافر به پدیده جرمرو ازاین). 126، 1388، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

  .قوق کیفري بر ما پوشیده نیستو جلوگیري از تعدي به آن از طریق ح محیط زیستآسیب به قلمرو 
 نیقوان نینخست که است آن از حاکی حقوق ایران درمحیطی  زیست مقررات تقنینی سوابق واکاوي در
 مصوب( شکارراجع به قانون )، 18/02/1307مصوب ( قانون مدنی 3»182«و  2»179«مواد  موضوعه با انشاء

مصوب ( دیقانون شکار و ص، 19/04/1346صوب قانون سازمان برق ایران م 4»19«ماده  )،04/12/1335
، عی بودهیطب محیط زیستدر ارتباط با  که) 25/09/1375بعدي آن مصوب هاي  و اصالحیه 16/03/1346

رات ییکه تغ محیط زیستنسبی در خصوص همه ابعاد  طور بهکه  ین قانون جامعیو اول آغاز گردیده
قانون ، هدیب رسیبه تصو ه وز در پی داشتیرا ن ستمحیط زیالت سازمان حفاظت یساختار تشکبنیادین 

  .است 28/03/1353 مصوبست یط زیحفاظت و بهسازي مح
قانون  5ماده یک توان به می، اي که در این حوزه تصویب شده بعد از انقالب اسالمی قوانین کیفري

                                                      
  .  است تملک موجب : شکارکردن179 ماده - 2
  راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.  : مقررات دیگر 182ماده  - 3
که در مسیر خطوط هوایی نیروي بـرق درختـان باشـد کـه ایجـاد مخـاطرات فنـی نماینـد وزارت آب و بـرق و           : درصورتی19ماده  - 4

ایـن قـانون    16ق مـاده  توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهاي درختـان قطـع شـده طبـ     هاي تابعه آن می مؤسسات و شرکت
  پرداخت خواهد شد.  

رویـه درختـان قطـع هـر نـوع درخـت در معـابر، میـادین،          : به منظور حفظ و گسـترش فضـاي سـبز و جلـوگیري از قطـع بـی      1ماده  - 5
اري بـودن اجـازه شـهرد    هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قـانونی و حـریم شـهرها    ها، باغات و محل ها و پارك بزرگراه   
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مصوب ، میشوراي انقالب اسال 1359اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
قانون  6ماده یک، مجمع تشخیص مصلحت نظام 20/04/1388مجلس شوراي اسالمی و  14/12/1387

قانون حفاظت و ، ، 05/07/1371حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 
قانون  9»16«و  8»15«، 7»14«مواد ، 14/06/1374از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران مصوب برداري  بهره

اصالحیه قانون شکار و ، اسالمی يمجلس شورا 03/02/1374ري از آلودگی هوا مصوب ینحوه جلوگ
پیشگیري از یی دستورالعمل اجرا، 20/02/1383قانون مدیریت پسماندها مصوب ، صید که فوقا اشاره شده

و آراي  10هاییقضقوه  رییس 22/09/1383تجاوز و تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی مصوب ، تخریب
                                                                                                                                   

  ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجراي این ماده پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب شوراي شهر قابل اجرا است.  
اي، سـفیدپلت، حـرا و    هاي درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سـروخمره  : از تاریخ تصویب این قانون گونه1ماده  - 6

جنگلـی) و بـادام وحشـی (بادامـک) در سراسـر       پسته وحشی)، گـون، ششـم، گـردو (    چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (
  ها ممنوع است.  کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آن

را رعایت ننماینـد و همچنـین فعالیـت     12هاي جدیدي که ضوابط و معیارهاي موضوع ماده  : فعالیت کارخانجات و کارگاه14ماده  - 7
  هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است.   ها و نیروگاه جات و کارگاهکارخان برداري از و بهره

هـا بـیش از حـد مجـاز      هـایی کـه آلـودگی آن    ها و نیروگاه : سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات و کارگاه15ماده  - 8
یـین نـوع و میـزان آلـودگی بـه صـاحبان و یـا مسـئوالن         استانداردهاي محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتـب را بـا تع  

کـه توسـط سـازمان بـا همکـاري و مشـارکت        هـا ابـالغ خواهـد کـرد تـا در مهلـت معینـی        ها و نیروگاه کارخانجات و کارگاه
  شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.   هاي ذیربط تعیین می دستگاه

کننده ظـرف مهلـت تعیـین شـده مبـادرت       هاي آلوده ها و نیروگاه که صاحبان و مسئوالن کارخانجات و کارگاه : درصورتی16اده م - 9
به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننماینـد، در پایـان مهلـت مقـرر بـه درخواسـت سـازمان حفاظـت         

شـود از کـار و فعالیـت     ربط محل که بالفاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته میمحیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی
هـاي   هـا و نیروگـاه   آمد. ادامه کار یا فعالیـت کارخانجـات و کارگـاه    کننده جلوگیري به عمل خواهد هاي آلوده کارخانجات و کارگاه

  ي دادگاه صالحیتدار خواهد بود.  مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رأ
ـات،        - 10 به منظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از حقوق عمومی، جلـوگیري از تغییـر وضـعیت اراضـی کشـاورزي، باغ

ـا     50و وظیفه موضوع اصل  156اصل  5ومراتع و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست در اجراي بند ها  جنگل ـانون اساسـی، شـوراي ع لی ق
گزاري و پیشگیري از تخریب و تصرف اراضی ومنابع طبیعی به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت دادستان کـل وزیـر مسـکن و     سیاست

ـتري   شود. شهرسازي، وزیر جهاد کشاورزي تشکیل می ـتان  هـاي   دستورالعمل اجرایی این پیشگیري بـه دادگس کشـور جهـت   هـاي   کلیـه اس
ـایر قـوانین موضـوعه بـه قـرار ذیـل         49اراضی و منابع طبیعی و برخورد با آنان براساس اصل متجاوزین به یی اقدام به شناسا قانون اساسـی و س

ـا تشـکیل شـوراي حفاظـت از         ها  روساي کل دادگستري استان - 1باشد:  می ـتورالعمل ب ـاه از تـاریخ ابـالغ دس موظفند حداکثر ظرف یک م
ـا       - 2این دستورالعمل را انجام دهند.  اراضی ملی و منابع طبیعی وظایف و تکالیف مقرر در ـابع طبیعـی ب شوراي حفاظت از اراضـی ملـی و من   
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 686و  688و نیز مواد  23/12/1384مورخ  12»685«و  26/07/1384مورخ  11»681«وحدت رویه شماره 
  .یاد نمود 1375مصوب ) کتاب پنجم تعزیرات( قانون مجازات اسالمی

 يقانون گسترش فضا یکس درختان موضوع ماده کهر «: داشت اشعار می گذار قانوندر قانون اخیر 
                                                                                                                                   
ـابع     ترکیبی از دادستان عمومی و انقالب، مدیرکل بازرسی، مدیرکل ثبت اسناد و امالك، رییس سازمان مسکن و شهرسـازي، مـدیرکل من

ـتان      طبیعی، مدیرکل اطالعات، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرمانده ان تظامی، فرمانده سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی و شـهردار مرکـز اس
تشـکیل جلسـات، اداره امـور شـورا،      - 3ولیت رییس کل دادگستري در هر استان تشـکیل خواهـد شـد.    ئو شهردار مربوط در هر مورد با مس

ـیس       ـان امـور بـر عهـده ری دبیرخانـه شـورا تحـت     - 4شـورا اسـت.    پیگیري مصوبات و هماهنگی بین مراجع ذیربط و نظارت بر حسـن جری
ـتان حـداقل       - 5. را بر عهده داردیی دادستان عمومی و انقالب امور اداري و اجرا ـابع طبیعـی اس جلسات شوراي حفاظت از اراضی ملـی و من

ـایف و مأموریـت شـوراي ح    - 6بار با دعوت کتبی دبیر شورا (دادستان عمـومی و انقـالب) تشـکیل خواهـد شـد.       هر ماه یک فاظـت از  وظ
ـتان       جمع - اراضی و منابع طبیعی استان: الف ـابع طبیعـی اس ـین روش  - ب. آوري اطالعات مربوط به آخـرین وضـعیت اراضـی و من هـاي   تعی

ـابع طبیعـی. د   ـا  - پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر الزم در جلوگیري از تصرف و تخریب اراضی و من ـانونی و ارائـه راهکـار. ه    یی شناس  - خالءهـاي ق
ـا تحقـق    یـی  ها، تنظیم برنامـه اجرا  تعیین اولویت - ذیربط. ویی گی بین وظایف، مأموریت و اقدامات مراجع اجراایجاد هماهن و پیگیـري آن ت

ـاکم عمـومی    هاي محل وقوع اراضی حسب اعالم شوراي حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بایـد شـعبه   دادگستري - 7. اهداف اي از مح
ـاص دهنـد.     و دادسراهاي عمومی و انقالب را ـیدگی و اقـدامات قضـا    - 8جهت رسیدگی به دعاوي و شکایات مربوطـه اختص بـراي  یی رس

ـام خواهـد شـد.      صـورت فـوق  ه خلع ید، رفع تصرف، امحا آثار تصرف، ابطال معامالت و ابطال اسناد صادره با قید فوریت و ب ـاده انج  - 9الع
ـابع طبیعـی         - 10عهده دبیر شورا اسـت.  ها بر  رسانی به هنگام، از اقدامات و نتایج فعالیت اطالع ـیس شـوراي حفاظـت از اراضـی ملـی و من ری

ـنعکس نمایـد.       هاي  استان هر فصل گزارشی از فعالیت ـله م انجام شده را به رییس قوه ارائه خواهد داد و باید اخبـار و اقـدامات مهـم را بالفاص
ـتگاه  - 11 ـابع طبیعـی در        ویـژه ا  ذیـربط بـه  هـاي   تصمیمات شورا براي کلیه مراجع و دس دارات عضـو شـوراي حفاظـت از اراضـی ملـی و من
 22/9/1383بنـد و یـک تبصـره در تـاریخ      12این دستورالعمل با یـک مقدمـه،    - 12ارچوب قوانین و مقررات مربوطه الزم االتباع است. هچ

  به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  
و مراتـع،  هـا   ، عرصـه و اعیـانی کلیـه جنگـل    1341 کشور مصوبهاي  شدن جنگل نامه قانون ملی به موجب ماده یکم تصویب - 11
کــه قبـل از ایـن تاریــخ      هاي طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولــو ایـن   بیشه

و ذخـایر جنگلـی   قـانون حفـظ و حمایـت از منـابع طبیعـی       2 افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطـابق مـاده  
و مراتع با رعایـت تعـاریف مـذکور در    ها  شدن جنگل قانون ملی 2 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 1371/7/28کشور مصوب 

و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صـرف تشـخیص وزارت مـذکور و قطعیـت     ها  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره
یرد و درخصوص مورد، عدم صدور سـند مالکیـت بنـام دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران، نـافی         گ آن، در مالکیت دولت قرار می

  بود.   مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد
قانون مجازات اسـالمی   690ف با ماده اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصر - 12

ها و مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکـابی   برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 42و در مورد قطع اشجار با ماده 
  شود.  قانون مجازات اسالمی و تعدد مادي جرم، محسوب می 47واجد جنبۀ جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 
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فراهم آورد عالوه بر  راها  آن ن رفتنیا موجبات از بیور قطع کعامداً و برخالف قانون مذ سبز را عالماً
ون یلیاز سه م ينقد يا جزایاز شش ماه تا سه سال و  يریجبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعز

انونی حفظ و قانون اصالح الیحه ق 4قانون اخیر به موجب ماده » .وم خواهد شدکمح الیون ریلیجده میتا ه
مجلس  14/12/1387شوراي انقالب اسالمی و مصوب  1359گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

قانون جدید که  براساس. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصالح گردید 20/04/1388شوراي اسالمی و 
رخالف قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و ب) 1( هرکس درختان موضوع ماده«: دارد مقرر می

عالوه بر جبران خسارت وارده حسب ، را فراهم آوردها  آن قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن
قطع  که درصورتیمورد به جزاي نقدي از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال براي قطع هر درخت و 
  ».دش درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد

کننده بدون لحاظ تعداد  اش این است که در قانون قبلی قاضی رسیدگی مقایسه دو مقرره فوق نتیجه
ها و  اصل تناسب مجازاتگرفتن  یک اصله باشد یا صد اصله درخت با در نظراینکه  قطع درختان و فارغ از

ه بر محکومیت به جبران عالو، و بررسی انگیزه مجرمانه و گشاده دستی در تنبه مجرمانکردن  اصل فردي
حسب مورد یا جزاي نقدي را اعمال نماید و یا حبس تعزیري را در مورد مجرم در نظر بگیرد اما ، خسارت

قاضی را مکلف به تعیین ؛ با لحاظ تعداد درختان که کمتر از سی اصله باشد گذار قانوندر قانون جدید 
شاید در بادي امر این . حبس را الزامی دانسته است جزاي نقدي کرده و براي باالتر از تعداد فوق مجازات

که  یمحیط زیستاما ایراد کار اینجا است که در جرایم ؛ ي از نظر برخی مدرن تلقی گرددگذار قانونشیوه 
ها  آن خوار طرف هستیم و با مجرمان سازمان یافته و هدایت شده از طریق مافیا و سوداگران طبیعتاصوالً 
مجازات جزاي نقدي را صرفاً اي از درختان که  د زیادي از مجرمان و با قطع تعداد اصلهتعداکردن  با اجیر

هاي  در پی دارد به نوعی با انحراف از قانون و دور زدن آن به مقاصد شوم خود رسیده و از مجازات
یابند  میی یبه آسانی رها؛ اي از موارد اثر بازدارندگی آن بیشتر از جزاي نقدي است شدیدتري که در پاره

پرداخت جزاي نقدي نیز براي ایشان اثر بازدارندگی نداشته بلکه پرداخت این اعداد و ارقام تنها  نهزیرا 
به وسیله ، جهت سودجویی گسترده محیط زیستناچیز جزاي نقدي در مقابل حجم عظیمی از تخریب 

ی که فرض بر این است که گیرد و بدین شکل قانون صورت می راحتی ها به آن تشکیالت سازمان یافته
  .براي تسهیل در جرم خواهد بودیی خود الگو، موجبات بازدارندگی را فراهم سازد

از طرفی . ها یک قدم به عقب گام نهاده است الاقل در حوزه حفظ جنگل گذار قانونمالحظه شد که 
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اصوالً خسارت  در مواردي جبرانهرچند شیوه جبران خسارت را نیز تعیین ننموده است  گذار قانون
گیري آن  ها براي شکل جنگلی که سال. ها براي جایگزینی آن طول خواهد کشید نیست یا سال پذیر امکان

لذا اکثر موارد برشمرده و قوانین دیگر ؟ زمان خواهد برد چگونه در راي یک قاضی گنجانده خواهد شد
به دالیلی کارآمد  محیط زیستابودي هاي نامتناسب با بزه تخریب و ن انه به دلیل تعیین مجازاتتأسفم

دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون  13»66«در ماده  گذار قانونهاي  الزم به ذکر است از نوآوري. نیستند
محیط این بوده که امکان طرح اعالم جرم و شرکت در دادرسی جرایم علیه ) 1394( اصالحیه 1392
شاید این نقطه آغازي براي اشاعه فرهنگ حمایت . ترا پذیرفته اس نهاد هاي مردم سازماناز سوي  زیست

پاك  محیط زیستاز طریق این نهادها باشد که البته اقدامی موافق با حمایت از حق بر  محیط زیستاز 
بدین منظور . شودیی قوانین برشمرده نباید دلیلی براي قضازدابودن  با این وصف ناکارآمد. است

محسوب شوند در حقیقت  محیط زیستا اگر تهدیدي علیه ه آمده توسط انسان هاي پیش آلودگی
 طور به محیطی زیست هاي در خسارت مسئولیت از طرفی ماهیت. ها باید تشدید یا بازنگري شوند مجازات

  ).290، 1387، کاتوزیان( است عمده تابع حقوق عمومی
و یا سوءنیت به  به خساراتی که از روي عمدیی گو پاسخحقوق مسئولیت مدنی براي اینکه  نتیجه

 رو ازاین 14. شود مناسب نیست و چنین مسئولیتی غالبا به حقوق کیفري واگذار می؛ شود دیگران وارد می
ی که علیه منافع عمومی است جرایمزند و  می اشخاصیی که آسیبی به دارا محیطی زیست جرایم باید میان
 متعلق به دیگري ارتکاب یابد یوانجرمی علیه ح توضیح آن که چنانچه براي مثال. قائل شد تفکیک

، اما خویش شود مطالبه ضرر و زیان مسئولیت مدنی خواهان تواند بر مبناي قانون دیده می شخص زیان
تنوع زیستی علیه منافع مشترك و جمعی  بردن بین ازیا یی زدا جنگل همچون محیطی زیست جرایمچنانچه 

مقررات  براساسخسارت بود و باید  نی خواستار جبرانمسئولیت مد قوانین براساس توان باشد دیگر نمی
                                                      

ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنـان، اشـخاص بیمـار و نـاتوان      نهادي که اساسنامه آن هاي مردم سازمان :66ماده  - 13
جسمی یا ذهنی، محـیط زیسـت، منـابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی، بهداشـت عمـومی و حمایـت از حقـوق شـهروندي اسـت،             

نند و در تمام مراحل دادرسی جهـت اقامـه دلیـل شـرکت و     هاي فوق اعالم جرم ک توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه می
  نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.  

اي مسـتقل دارد.   هاي زیست محیطی گزینه محل تأملی است که نیاز بـه مطالعـه   کاربست این نوع خسارات براي خسارت - 14
الملـل،   ، خسارات تنبیهی در حقـوق بـین  1383ن، براي مطالعه بیشتر در خصوص ماهیت خسارات تنبیهی نک: عبدالهی، محس

 .  119 -85 ، صص30المللی جمهوري اسالمی ایران، شماره  مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین
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 چالش جبران، دیگر ازسوي). 622، 1398، احمدي و جعفري( خواسته شود این مطالبات محیطی زیست
موهبتی  محیط زیستچراکه ، شود هاي آینده بیشتر می در مورد نسل یمحیط زیست جرایمخسارت 

 دیده بزههاي آینده نیز  نسل د و در صورت تخریب آنخداوندي است که تنها به نسل حاضر تعلق ندار
 جنبه دارايها  آن برخی ازاینکه  نشدن خسارات و انگاري جرمها  جمله این چالش که از؛ بود خواهند
المللی از عمده مشکالت در این  بین داخلی ویی و قضا گیري تعدد نهادهاي تصمیم هستند که فرامرزي
  ).616، 1398، احمدي و جعفري( است خصوص

 اي راپمی کنوانسیون سازمان منطقه، کنوانسیون لندنچون یی ها کنوانسیون، الملل همچنین در حوزه بین
، 16ستکهلماکنوانسیون ، کنوانسیون وین، ئیهوا و آبکنوانسیون تغییرات ، 15کنوانسیون برنامه مهاجر )،کویت(

، کنوانسیون سایتیس، نوانسیون رامسرک )،تهران( محیط زیست خزرکنوانسیون ، 17کنوانسیون روتردام
ارچوب هکنوانسیون چو یا ) میناماتا( کنوانسیون جیوه، هاي وحشی کنوانسیون گونه، کنوانسیون تنوع زیستی

محیط ارچوب حفاظت از هماده واحده کنوانسیون چبه موجب  دریاي خزریی دریا محیط زیستحفاظت از 
مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست  شتمل بر یکم 10/03/1384مصوب  دریاي خزریی دریا زیست

هاي  دولتمابین  نمونه این کنوانسیون که فی عنوان به. شده استتصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده آن 
، فدراسیون روسیه، جمهوري قزاقستان، جمهوري اسالمی ایران، جمهوري آذربایجان؛ دریاي خزر ساحلی

یی ها تواند پروتکل هر طرف متعاهد می«: این کنوانسیون 24به موجب ماده . ستمنعقد گردیده ا ترکمنستان
هاي متعاهد به  طرفیی ها به اتفاق آراء در جلسه فراهما پروتکل این. را براي این کنوانسیون پیشنهاد نماید

، بینی نشده باشد پیش روش دیگري، ها براي تصویب چنانچه در متن پروتکل. تصویب خواهد رسید
 را تنفیذ یا تصویبها  آن ،هاي متعاهد طبق تشریفات قانون اساسی خود که تمامی طرف آن ها پس از روتکلپ

ایراد کار آن جا است » .ها جزء الینفک این کنوانسیون خواهند بود پروتکل. شد االجراء خواهند الزم، نمایند
اي  جراي این کنوانسیون منطقههاي مذکور طبق قانون اساسی آن کشور تصویب نگردد ا که اگر پروتکل
یا کشوري آن اینکه  المللی نیز این چنین است چه هاي بین ماند این مسئله راجع به کنوانسیون عقیم یا معلق می
رساند و یا اساسا از امضاي آن  پس از امضاي آن به تصویب قوه مقننه نمیاینکه  پذیرد و یا را با حق شرط می

 چون قوانین. ي کامل باشداجرا ضمانتتواند واجد  المللی هم بعضا نمی اي بینه لذا مقرره. زند سر باز می

                                                      
15- CMS 
16- POPs 
17- PIC 
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، اغلب کلیچراکه دچار ضعف بوده توسعه  کشورهاي درحالاي در  منطقه المللی و قوانین بین محیطی زیست
  18. است بوده از حد مالیم بیش و متناقض، مبهم

در جهت  يمؤثراقدامات ، داشته را درپی محیطی تزیسهاي  تخریب از منابع طبیعی برداري بهره ازآنجاکه
 و محیطی زیستقواعد بودن  نارسا یابودن  یاز ناکاف ناشی این. است منابع صورت نپذیرفته حفاظت از این
حوزه  رسد احکام صادره در این می به نظر است. ها آراء دادگاهبودن  سهل ویی مراجع قضا برخورد ناکافی

است که از حقوق  مقوله حقوق بشري یک محیط زیستمقوله چراکه در گردند صا بیشتر با دقت بایستی
 ها ملت ها و دولت قواعد برايین تر مهماز  محیط زیستالملل  بین حقوق قواعد. گیرد انسان نشات می طبیعی
و  ملی حاکمیت براي اصل اساسی بوم بوده بلکه یک زیست بنیادي اصل یکتنها  نهچراکه  آید می به شمار

 که اجماع بین کند تالش می محیط زیستالملل  بین حقوق. رود می به شمار انسانی فاظت از طبیعتح
با  محیط زیست الزام به حفاظت از و محیطی زیست المللی در جهت منع آسیب هاي بین ها و سازمان دولت

خود به خود  حیطیم زیست این است که قوانین تأملقابل  نکته، اما صورت پذیرد ملی توجه به حق حاکمیت
راستا  در ایناینکه  سازي نمود مگر پیاده مؤثررا خود به خود و به صورت ها  آن توان و نمی آور نیستند الزام
  19.طلبد می مسئله عزم جهانی که این انجام پذیرد يمؤثرسازي اقدامات  ظرفیت جهت

که قدرت مقابله  فق باشد وقتیتواند مو می محیطی زیستهاي  نه آموزش و محیط زیستنه حقوق  رو ازاین
نشود  بینی پیش اقتصادي رشد و ترقی هاي مناسب براي جایگزین، نامطمئن وجود نداشته باشد اقتصادي با توسعه

ضرورت حفاظت از ازآنجاکه و ) 123، 1391، طیبیو  تقوي( دغدغه نگردد جهانی محیط زیستو حفاظت از 
بنابراین تحقق )، 192، 1398، طیبی و همکاران( المللی است یندر حقوق ب و پیچیده وسیع مشکلی محیط زیست

و  از تخریب که به منظور پیشگیريیی با سازوکارها، در جهان امروز محیط زیستالملل  حقوق بین اهداف
                                                      

ضـمانت اجراهـاي گونـاگونی از جملـه ضـمانت اجـراي اداري و        زیسـت  محـیط هـا جهـت حمایـت از     طورکلی دولت به - 18
بایـد   زیسـت  محـیط اند. به منظور نیل به اهـداف مـورد نظـر جهـت صـیانت از       و کیفري را مورد توجه قراردادهانتظامی، مدنی 

ها بتوان نظام حقوقی ایران نیـز در ایـن عرصـه متحـول کـرد. تـدوین مقـررات جدیـد و یـا           مقدماتی فراهم کرد که توسط آن
اي براي دولت جمهـوري اسـالمی دارد؛    عمل مزیت عمدهبازنگري در مقررات موجود، نخستین گام در این حوزه است. این 

طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در راسـتاي اجـراي تعهـدات       زیرا تدوین مقررات جدید زیست محیطی و بازبینی مقررات سابق به
    ).1388، 46، و همکاران (عبدالهی شود که ایران بدان متعهد شده است المللی زیست محیطی تلقی می ناشی از معاهدات بین

19- Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-Based 
Sources (Kuwait –1990).  
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ضعف  سازوکارها به دلیل از این بسیاري. شود می میسر، است شده طراحی محیط زیست آلودگی
در  محیط زیستالملل  حقوق بین، حال با این؛ شوند می گرفته از موارد نادیده یدر برخ، مستحکم ياجرا ضمانت
کند که در صورت یی اي شناسا یافته را در قالب قواعد قوام نرم از درجۀ که تعهداتی دارد برمی گام مسیري
  ).39، 1398، شهبازي و برلیان( شود اي جبران یافته به نحو سازمان، نقض

است  ییاه بی براي مقابله با آسیحل راهو به دنبال است  نگران از آینده کره زمینه جهانی عامروزه جام
له این است که ئمس، اما کنند میا تهدید رو آینده بشریت  محیط زیستل عت بالقوه و یا بالفروصکه به 

اما منافع  ،باشد می المللی ن جرم بینینجمپ عنوان به محیطی زیستذیرش جرم په جهانی به دنبال عچند جامهر
 رد. این امر تا به امروز شده است قی مانع از تحقالملل بینموجود هاي  و نیز سایر چالشها  دولت مدت کوتاه

با قبول  دیگر ازسويباشند و  می المللی بینسطح  رد قا از طرفی به دنبال اعمال حاکمیت مطله واقع دولت
 بوند تخریرانه تأسفم، اما درنتنها کره مسکون داادل عحفظ تدر ی عالمللی س دات و قواعد آمره بینهاعم

  ).259، 1398، جام بزرگ و همکاران(است  حال افزایش رتوجهی دقابل  مچنان با سرعته محیط زیست

  هاي حقوق بشري و اعمال محدودیت محیط زیستجرایم علیه  تأثیر - 3
موضوعی است که ، ق بشرسالم در قالب حقوق نسل سوم حقو محیط زیستحقوق بشر و برخورداري از 

تحت عنوان ، ظهور این نسل. هاي اخیر مورد توجه جدي بسیاري از کشورها قرارگرفته است در سال
اقتصادي و فرهنگی را با تشریک ، اجتماعی، سیاسی، حقوق مدنی زمان همبستر تحقق ، حقوق همبستگی

در راستاي تضمین رعایت حقوق بشر  المللی الملل و بازیگران جامعه بین مساعی انواع تابعان حقوق بین
دارند که یکی از  تأکیدقواعد حقوقی مدرن بر این نکته ). 274، 1383، عسکري و وکیل( کند می تأمین

یک محیط آلوده سبب نقض . حقوق اساسی بشر عبارت از حق زیست در محیطی سالم و پاکیزه است
. Joyner, 2005, 219( قام انسانی خواهد شدشود و همچنین منجر به فقر و تنزل م می اساسی حقوق بشر

Christofer C.(  نیز همانند حمایت از حقوق بشر و مالحظات اولیۀ  محیط زیستحفاظت جهانی از
حراست  محیط زیستحفاظت از چراکه ، شود المللی محسوب می یکی از منافع متعلق به جامعۀ بین، انسانی

  ).402، 1397، رنجبریان و عرب اسدي( از زندگی تمام ابناي بشر را در پی دارد
 زیرا ن يحقوق بشر نیکه اصول نورنبرگ و مضام يبشر تیصلح و امن هیعل میطرح جراپیش نویس 

 عنوان بهرا  محیط زیستنسبت به  دیو شد يخسارات عمد رادیبار ا نینخست يبرا، در خود نهفته دارد
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خود  يهستند که به نحو اراد يافراد اتیجنا نیا نیمرتکب این نحو که به. نمود یتلق یالملل نیب تیجنا
امر فرمان  نیبه ا ای کنند میوارد  یعیطب محیط زیستو گسترده به  دیشد، مدت طوالنیخسارت  مستقال

اینکه  سد بهرنماید چه  د میرالمللی با احتیاط برخو تباط با جرایم بینار ره جهانی دعاساساً جام 20. دهند یم
نه چندان ، انمدار سیاستبرانگیز و یا از منظر برخی از  یم ناشناخته یا شکهیرنده مفابرگراین نوع جرایم د

سیدگی به جرایم ر رستند که دهانی دان حقوقنوز هله توجه شود که ئم است به این مسالز. میت باشدهبا ا
ترین  نتیجه عمده رد. نگرند کشی و یا جنایات علیه بشریت نیز با دیده تردید می المللی سنتی مانند نسل بین

است یی ارهفتارکننده  نگران تأثیره و عفاج قو تثبیت عمکردن  نهادینه محیطی زیست انگاري جرم رچالش د
؛ ا با خطر مواجه سازدرد و زندگی بشر ها به سمت دگرگونی سوق درجهانی  محیط زیستتواند  یکه م

المللی بهره جوید  د با سایر جرایم بینربرخو ره جهانی ناگزیر است از تجربیات گذشته خود دعجام بنابراین
ي رانگا اي جرمه تدوین شاخص رات موجود دالفو اختها  المللی بر چالش بینهاي  يرمکاهو نیز با 
اي ه بو تخری ها بیت بیشتري با آسیعآید تا بتوان با قاط قالمللی فای یک سند بین عنوان به محیطی زیست
  ).276، 1398، همکاران و زرگب جام( زه نمودرمبا محیطی زیست

  محیط زیستضرورت حفاظت کیفري از تخریب  - 4
 محیط زیستاصل حمایت و حفاظت از ، محیط زیستالملل  یکی از اصول بنیادین حاکم بر حقوق بین

 محیط زیستچراکه اي از آن شود  هاي گسترده الزم است حفاظت محیط زیستبه خاطر اهمیت ویژه . است
ترین مفهوم حقوق بشر  اي پایه عنوان بهاگر حق و ارزش حیات را . یط اجتماعی افراد نیستمقوله جدا از مح

سالم که معنی محیط اجتماعی مناسب براي فعالیت انسان و رشد او در  محیط زیستحق به ، فرض نمائیم
  ).128، 1383، وکیل و عسکري( ابعاد گوناگون است از انشعابات همین حق بنیانی محسوب خواهد شد

گونه  به این، رود فضاي طبیعی حیات بشر به شمار می، از ارزش فی نفسه آن نظر صرف محیط زیست
صیانت . توجه استقابل  ویی شناساقابل  محیط زیستکه ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حمایت از 

استدالل اول مربوط به ماهیت : توجیه استقابل  با دو استدالل محیط زیستکیفري از حقوق 
المللی  بوده و استدالل دوم از عدم کفایت قواعد حقوق مسئولیت بین محیطی زیستقواعد بودن  الشمول امع

در ). 137، 1388، عبداللهی و همکاران( گیرد ریشه می محیطی زیستها براي تضمین رعایت قواعد  دولت
                                                      

20- Crimes against the peace and security of Mankind, G. A. Res. 151, U. N. 42 Sess, U. N. Doc 
A/42/49 (1987) , Crimes against the peace and security of Mankind, 1991, U. N. Doc. A/CN. 
4/Ser. A/1991/Add. 1 (part. 2).  
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، و در برخی مواردکنترل ها  آن قوانین نظارتی و انتظامی وجود دارد که هدف از محیط زیستحقوق 
هدف از تمامی . تواند به از هم پاشیدگی محیط طبیعی منجر شود است که مییی ها فعالیتکردن  ممنوع

تقی ( این مقررات این است که افراد به رعایت قوانین بیولوژیک و تعادل اکولوژیک عمومی ملزم شوند
  ).28، 1374، زاده انصاري

. مطمح نظر قراردادیی ستره فراگیرتر از حمایت جزارا باید در یک گ محیط زیستحمایت از 
مناسب و ( باید ابزارهاي کیفري محیط زیستتردیدي وجود ندارد که براي حمایت فراگیر از  گونه هیچ
هاي  آلودگی( در برابر جرایم محیط زیستبه عبارت دیگر براي آن که بتوانیم از . به خدمت گرفت) مؤثر

 محیطی زیستحمایت کنیم و موفق به کنترل و کاهش اقدامات آالینده  خوبی به) گوناگون و خطرناك
  ).144- 114، 1380، قاسمی( را مدنظر قرار دهیمیی باید حمایت جزا، شویم

یا فقر یا کمبود  و فرهنگی ناشی از نقصان یشناس روان بعد توان از را می جرایم ریشه اکثراصوالً اما 
 در که چنان نابهنجار عمل هر دیگر عبارت به. درك نمود تر وسو محس تر و آن را ملموس دید اقتصادي
قابل  شخص یک اجتماعی حوزهین تر کوچکو ین تر مهم، اولین عنوان به خانواده سوي از طفولیت دوران
 نهایت در و کند می رشد و شده متولد خصوصیاتی چه با و اي خانواده چه در فرد یک چون که باشد انتقال
 دانشمندان نوزدهم قرن اواخر از. است بررسیقابل  اساس این برشود  می جامعه یعنی تر گبزر اجتماع وارد
 جرایم بروز در را خانوادگی محیط وضع تأثیر کیفري آمارهاي بررسی و اجتماعی پژوهش و تحقیق با

، شدان( دارد جرم خطرناك حالت بروز با مستقیم رابطه خانوادگی محیط وضع که دارند اذعان و تائید
 سیاسی وضع مشخصات به وابستهتوسعه  کشورهاي درحال از تعدادي در تبهکاري مهم ریشه). 227، 1374
 در »افالطون«هرچند ). 36، 1374، گسن( ندارد وجود صنعتی جوامع وضع در آن معادل که استها  آن

 برده بین زا را احساسات، فقر؛ شود می کشورها نابودي سبب ثروت و فقر نویسد می جمهوریت کتاب
 سست را اخالقی مبانی کثرت ثروت. کند می تشدید را حسد و بدبینی، جوئی انتقام، توزي کینه حس
 نابودي و فنا به را کشور وشود  می دیگران به نسبتیی اعتنا بی و غرور، قیدي بی، تنبلی سبب نموده
 از پیشگیري براي افالطون. ندهست الجمع مانعه، هنگفت و کالن هاي ثروت و واقعی تقواي زیرا کشاند می

اصوالً لذا ). 277، 1374، دانش( کنند می توصیه را فقرا زندگی وضع بهبود و ثروت تعدیل بزهکاري
 جهان کشورهاي در توانند می فرهنگی و اخالقی مسائل با تنگاتنگ ارتباط واسطه به یمحیط زیست جرایم
 خاکی حتی و ها جنگل، چمنزارها، دریاها، ها که کوه این در حالی است. باشند متصور و متبلور بیشتر سوم
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 به شعفی و شور چنان تواند می، است آن فرسودگی و نابودي درصدد آن به تعمق و تأمل بدون بشر که
  .نحل و تکویر در قرآن کریم استهاي  سوره آن بارز مصداق که کند اعطاء انسان

 محیطی ستزیها در اعمال قوانین کیفري  نقش حاکمیت دولت - 5

است  مربوط به آن سرزمین ماتیتصم يدولت در اتخاذ و اجرا کی هیاقتدار عال همان تیحاکم
)Andrews, 2011 .(که  است گونه این تیحاکم یبعد داخل: دارد یو خارج یداخل عدب دو تیحاکم

 تیاکمح يدارا یدولت یدر بعد خارج. دیامور کشور را اداره نما، یدولت بتواند بدون دخالت خارج
 با. نکند تیتبع گرانیاز د که طوري بهآزادانه عمل نموده ، اش یروابط خارجها و  گیري تصمیماست که در 

الملل  نیحقوق ب قوانین یکنندگان اصل نیو تدو گرانیباز عنوان بهها  دولت تینقش حاکمشدن  کمرنگ
. ی افزایش یافته استعرصه جهان درخود  یاسیاقتدار سشدن  نسبت به کمها  آن نگرانی، ریاخ يها در دهه

مراقب اعمال  دیها با دولتتنها  نه رایز شود یم تر دهیچیپ يمسئله قدر محیط زیست نهیدر زم خصوص به
را در  ازیمورد ن اطیشان باشند بلکه الزم است احت تیتحت حاکم محیط زیست با در ارتباطخود 

 گرید يبه کشورها محیطی زیست اثرات سوء یا و ها بیرود سبب آس یآن م میکه ب یاز اعمال يریشگیپ
  .داشته باشند زین، شود یم

یک معضل بسیار حائز اهمیت  عنوان بهاگرچه  یمحیط زیست جرایم خرده که است الزم نکته این ذکر اما
 حتی و المللی بینهاي  یا سازمانها  دولت توسط و کالن که وسیع سطح در یمحیط زیست جرایم اما است

 از بسیاري امروزه دانیم می. است تحلیلقابل  بیشتر افتد می اتفاقها  آن وابسته به چندملیتی هاي شرکت
 رهگذر این و در دارند خود ساختن قدرتمند در بسیاري تمایل نظامی استراتژیک و نظامی حوزه درها  دولت

 از استفاده؛ است الملل بین جامعه موردنظر امروزه که ابزارین تر مهم. شوند می متوسل مختلفی ابزارهاي به
 مواد و مواد این سازي غنی از ناشی هاي زباله پسماندهاي تولیدات صنعتی و. است اتمی یا اي هسته تسهیالت

 براي مکانی را فقیر کشورهاي از عظیمی قسمت که الکترومغناطیسی حوزه در و همچنینیی شیمیا
 هاي آلودگیدادن  سوق و الملل جمعی بین افکار انحراف بر عالوه تا قرار داده خود آزمایشات وبرداري  بهره

  .نمایند مبرا المللی بین حتی و داخلی حوزه در را خود یافتهتوسعه  کشورهاي درحال به یمحیط زیست
 و متمدن را خود الملل بین سطح در است کهیی کشورها تبلیغات، هستیم آن شاهد بسیار ما امروزه این که

 هاي فعالیت در که است حالی در این و معرفی نموده المللی بین و داخلی هاي ريناهنجا از ارتکاب دور
 محیط زیست تخریب موجب المللی بین عرصه در چه و داخلی عرصه در چه خود و نظامی اقتصادي
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 در سعی یمحیط زیست موضوعات به پرداختن متحد با ملل سازمان عمومی مجمع در ساله هر و گردند می
 حد در آن از باالتر یا نامه توصیه چند به نهایت در و دارند خود غیراخالقی و غیرقانونی ماتاقدا پوشاندن

 حوزه درتنها  نه تفکري چنین. دهند می خاتمه را خود مباحث محیط زیست اقدامات مجرمانه علیه محکومیت
 بین از به آرام آرام بلکه؛ کند نمی بشریت مشترك میراث عنوان به آن حفظ به کمکی هیچ محیط زیست

 تواند می هستی این به گشودن چشم لحظه از انسان که یمحیط زیست. انجامید خواهد الهی ودیعه این رفتن
شود و  یمحدودتر م زینها  آن عمل يو آزاد تیمورد حاکم نیدر ا ؛ بنابراینببرد آن از را لذت نهایت

حقوق  نیو همچن تیمشترك بشر راثیم نوانع به محیط زیستدر ارتباط با  یامروزه مباحثاینکه  خصوص به
ها  دولت تیحاکمشدن  رنگها و به دنبال کم  مانآر نیبه ا یابیدست يو برا شود یمطرح م ندهیآ يها نسل

  ).Van der vyer, 2009( بودخواهد  یبه جامعه جهانها  آن شتریبیی گو پاسخ حال درعین
 منظور به باید ها مجازات اجراي طرز و کیفري قوانین تدوین که معتقدند نیز شناسی جرم متخصصان

 به توجه بدون ها مجازات شدت که است شده ثابت تجربه به زیرا، باشد بزهکار درمان یا و تربیت و اصالح
 تعداد بر روز به روز شود می مشاهدهعمالً  که طوري به و ندارد يتأثیر جرایم تقلیل درها  آن اجراي نحوه

 تدوین یعنی اصل دو به متکی بایستی کشوري هر کیفري سیاست مشی خط شود. می دهافزو دنیا در بزهکاران
 جسارت و جرئت بر مدون قوانین اجراي عدم. باشد قوانین آنیی اجرا قدرت و امکانات و کیفري قوانین

  .)295، 1374، دانش( برند می بین از حاکمه هیئت قدرت به نسبت را عمومی اعتماد و افزاید می بزهکاران
در  محیط زیست از حفاظت«: اشاره شده استها  دولت فیو وظا يمنشور حقوق اقتصاد 30ماده در 

تالش  نهیزم نیدر ا دیها با ست و همه دولتا ها دولت یتمام فهیوظ ندهیآ يها و نسل یقبال نسل کنون
که  ندیحاصل نما نانیاطم دیها با دولت از طرفی. راستا توسعه دهند نیخود را در ا يها استینموده و س

 نیبه کشورشان و همچن محیطی زیستدهند سبب صدمات  یشان انجام م نیکه در سرزمیی ها تیفعال
داشته  گریکدیالزم را با  يها يهمکار نهیزم نیدر ا دیباها  دولت ؛ بنابراینشود ینم گرید يکشورها
المللی تعهد در  بین محیط زیستحفاظت و نگهداري از ) UN General Assembly, 1984( ».باشند
عدم  به اصلتنها  نهها  و در نتیجه دولت (Shelton, 2009, 83-102) کل بوده المللی در بین جامعه مقابل

هاي  درجه نگرانی حائز مانند موارد( عمومی منع تضرر به مشترکات بلکه به اصل، ایراد آسیب به سایرین
  ).Hunter, Salzman and Zaelke, 2002, 315) بند خواهند بود نیز پاي) مشترك
 براساسها  دولت«: دارد یاشعار م) ویر هیاعالم 2اصل اخیراً و ( استکهلم هیاعالم 21که در اصل  طور همان
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در حوزه  یحاصل کنند که اقدامات داخل ناناطمی تا مسئولند... الملل نیمنشور ملل متحد و اصول حقوق ب
خسارت  یمل تیحوزه صالح يمناطق فراسو ایها  دولت ریساو  محیط زیستبه ها  آن کنترل ای تیصالح
الملل عرفی  و حقوق بین معاهدات در عضو و غیرعضو ها اعم از دولت در شرایطی که کلیه. »آورد یوارد نم

ها یا  دیگر دولت محیط زیستمنجر به صدمه به ها  آن یا صالحیت هاي تحت کنترل وظیفه دارند که فعالیت
 محیط زیستاز صدمه به  جلوگیري رسد که این تعهد به می به نظر، نشودها  آن و ملیقلمر مناطق خارج از
 ها یا مناطق خارج از صالحیت دیگر دولت در صالحیت محیط زیستبه حمایت از  تعهد دولت جهانی شامل

 خود است یا کنترل صالحیت هاي غیرمجاز افراد حقیقی یا حقوقی تحت فعالیت ملی و تعقیب
)International Court of Justice, 1949, Para226 (به صدمه از جلوگیري در این شرایط وظیفه 

خود  المللی عرفی بین قانون و رویه عنوان بهکه آن را  مشهود استیی ها دولت رویه در منطقه محیط زیست
قصور  ها براي که دولت بدیهی است) International Court of Justice, 1996, Para241( اند پذیرفته

رسد پرداخت  هرچند به نظر می). 199، 1398، صالحی( هستند ها متعهد به پرداخت غرامت از این مسئولیت
  .تخریب شده به حالت قبل خود نخواهد بود محیط زیستموجب بازگشت اصوالً غرامت 

  نتیجه
، ان از طبیعتوري نامعقول انس به دلیل بهره محیطی زیستهاي  از زمانی که مخاطرات و گسترش آلودگی

بر این ، المللی و همچنین در سطح داخلی گردیده در سطح بین یمحیط زیستموجب تدوین مقررات 
وجود خالهاي قوانین منسجم و همگانی از  اما همچنان؛ آمده است همگرد یمحیط زیستاساس قوانین 

جهت  مؤثرارهاي از سازوک، محیط زیستحمایت کیفري از . کند ممانعت می، به اهداف آنشدن  نزدیک
بهتر آن است که با  محیط زیستبه منظور حفاظت واقعی از . شود محسوب می محیط زیستصیانت از 

هاي شروع به جرایم  از بروز زمینه، جامعه و با اتخاذ رویکردهاي پیشگیرانههاي  استفاده از ظرفیت
  .جلوگیري به عمل آورد محیطی زیست

مشکل ، بزه و بزهکار نیابعاد نویدایش همراه با پ، مجرمانه دهیگسترش روزافزون پد دیدر دوره جد
یی جنا استیس عیینترو ازاین. ي استفریک يهااجرا ضمانت استفاده از در يفرینظام عدالت کناکارآمدي 
عدالت توسعه در  یبا مشارکت جامعه مدن یاسیو س یاجتماع، ياقتصاد، فرهنگی عواملگرفتن  با در نظر

 برخی حتی یا هستند کافی ياجرا ضمانت فاقداصوالً  المللی بین قوانین که جمله این. است ي ضروريفریک
. است ناصحیح دیدگاهی دانند می اجرا ضمانت فاقد و اجرا غیرقابل را آن طورکلی به نویسندگان از
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 حقوق حوزه در موارد دیگر و کشی نسل، بشریت علیه جرایم ویژه به جرایم از بسیاري که دانیم می
. است مجازات اجراي حتی و محاکمه رسیدگی و، تعقیبقابل  المللی بین کیفري دادگاه در الملل نبی

 نگاه در. بود نخواهدها  آن از تر اهمیت کم نباشد برشمرده جرایم از بیشتر اگر محیط زیست حوزه امروزه
 ،است بشریت علیه جرایم با همتراز یقیناً محیط زیست علیه جرایم که شد خواهیم متوجه حقوقی عمیق
 هر و است بشریت مشترك میراث جزء محیط زیست هستیم که مسئله این به آگاه و پذیرفتیم مااینکه 
 چنین به بر این اساس رسیدگی رسد می نظر به بنابراین؛ گردد می تلقی بشریت علیه جنایت آن علیه اقدام
 است این نخست شرط لیکن؛ باشد یدگیرس و طرحقابل  المللی بین کیفري دادگاه در تواند می یجرایم
 ها دولت و برده پیش را مسئله الملل بین حقوق حوزه در الملل بین عرف با سازگار قواعد تهیه و تنظیم با که
در  برشمرده جرایم سایر مانند فوق هاي مثال در کالن سطح در ویژه به یمحیط زیست جرایم پذیرش با

 حوزه در بازخواستقابل  را خود قواعد آن از تخطی در صورت المللی اساسنامه دادگاه کیفري بین
  .باشند پذیرا را خود محکومیت و دیده الملل بین

 آن به کشورها اکثر در اگرچه محیط زیست حوزه دریی جزا مقررات و قواعد رسد می نظر به بنابراین
 بسیار اجرا حوزه در هویژ به و ها مجازات حدت و شدت اما گردیده است انگاري جرمو  شده پرداخته
رسد استفاده از سازوکارهاي آموزشی و تغییر الگوهاي ناپایدار تولید و  به نظر می. کنند می عمل ضعیف

انجام در این زمینه است و در قابل  در استفاده از منابع تجدیدناپذیر از اقداماتیی مصرف با صرفه جو
همراه با  یمحیط زیستات تأثیرمیان رشد اقتصادي و نهایت بکارگیري تدابیر اقتصادي یعنی ایجاد تعادل 

ی محیط زیستتدبیري منطقی و راهگشا در دستیابی به ، محیط زیستسازگار با هاي  از فناوريمندي  بهره
 توجه آن منشاء ی کهمحیط زیست قوانین لحاظ با دولتمردان همه تا شود می توصیه کمتر آلوده خواهد بود و

حمایت کیفري  ؛ بنابرایندهند بیشتر قرار حمایت مورد را آن باشد افراد اخالقی ساختارهاي و فرهنگ به
لذا به منظور . شود محسوب می محیط زیستجهت صیانت از  مؤثراز سازوکارهاي ، محیط زیستاز 

هاي جامعه و با اتخاذ رویکردهاي  بهتر آن است که با استفاده از ظرفیت محیط زیستحفاظت واقعی از 
  .جلوگیري به عمل آورد محیطی زیستهاي شروع به جرایم  از بروز زمینه، پیشگیرانه

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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